
P A S T O R A L I S S Z I M F Ó N I A . 

EL T Ü N T a hó a földről. A kék égen rózsaszínű nyájak ballagtak. 
A patakok felébredtek a télből s ezüstös pántlikákat fontak 
a rétbe. A szél is útnak indult a Wienerwaldból és virágokat 

csókolt ki a mezőkből. Fütyörészve végezték munkájukat a falusi embe-
rek. A Schönbrunnba vezető úton ketten haladtak egymás mellett. 

— Legfőbb ideje már, hogy kitavaszodott — mondta az egyik 
és széles homlokát neki szegte a szélnek. Az arca barna volt és ragyás. 
Haja sötéten lobogott ki erős homlokából. Kiülő szemöldökcsontja 
alatt csodálatosan ragyogott a szeme. Mialatt kissé előrehajlottan ment, 
hátán összetett kezében lóbálta köcsögkalapját. 

— Hála Istennek, hogy már nemcsak az István-templom kő-
rózsái virítanak. Jobban szeretem az igazi virágokat. A városi tél vég-
zetes reám nézve. Olyan lesz az agyam tőle, mint egy hideg szoba. Leg-
feljebb penészvirágok teremnek meg benne. 

A másik férfi mohó érdeklődéssel leste az elhangzó szavakat, 
melyeket oroszlánfejű társa inkább csak magának mormogott. 

— Olyan vagyok, mint Anteus. A természet termékenyíti meg 
agyamat. Falusi föld ad új erőt a munkához. 

Aztán elhallgatott és hosszú, időn át szótlanul ment előre, szüntele-
nül lóbálva kalapját. 

Út juk egy nyári vendéglő mellett vezetett el. A lombos fák alól 
walzerek kacagtak fel, melyekre az ifjúság táncolt. A leányok ruhája 
virágos volt, akár csak a mezők. A fapadokon éltesebb polgárok ültek. 
Rántot t csibét falatoztak, melyet tavalyi borral öntöztek le. 

A két férfi megállt és figyelt a zenére. A benntülők észrevették az 
oroszlánfejű embert. Egynéhányan összesúgtak és tiszteletadóan kö-
szöntek neki. Ő az üdvözlést mogorván fogadta, mint valami fejedelem, 
ki ti tokban akarja tartani ú t já t és nem szereti, ha felismerik. 

A walzerek elhalkultak mögöttük. Megint csendes lett az út. 
Az oroszlánfejű megállt. 

— Meg fogom írni a tavasz szimfóniáját. — Sokáig haladt megint 
szótlanul, majd félhangon mormogta : 

— El kell lesnem a lét t i tkát . Tüzet lopok az istenektől, mint 
Prometheus. 

És mintha az égboltozatnak akarna egy földi tükröt odatartani, 
hátra szegte domború homlokát. 

— Hangokban szólaltatom meg a természetet. Az én tavaszom 
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örök életű lesz. A zene hatalmas. A zene mindenre képes. Nincs igazam, 
Schindler? — kérdezte és kisérőjének szeme közé nézett. 

— Igaza van, kedves mester — felelte ez. — Kegyed ismét gyö-
nyörűt fog alkotni. De engedje megvallanom, hogy monológja meg-
döbbentett. Kegyed nem veszi consideratióba, hogyan büntették az 
istenek a tűzrabló Titánt. 

— Jól ismerem Prometheus sorsát. Nem félek tőle. Bármit mér 
reám a végzet, elbirom viselni. 

Schindler áhitattal nézett reá. 
A viharvert arcon démoni vonás jelent meg, mely szinte átszépí-

tette. 
— Való igaz, mester, hogy csak szenvedések árán juthatunk fel a 

Parnassusra. 
— Minden szenvedést megér, ha zenémben megtudom a végtelen 

egy darabját markolni. 
Mikor elhallgatott, oly nagy lett a csend, hogy kisérője nem merte 

tovább folytatni a beszélgetést és mint néma árnyék követte társát. 
A szél is elhallgatott. Felhő takarta a napot. Fülledt lett a levegő. Szót-
lanul értek Schönbrunnba. 

A park kavicsos útjain az oroszlánfejű nagy, nyugodt lépésének 
a ritmusa megváltozott. Mintha idegenkedett volna a nyírott bokrok 
érintésétől. A Gloriettenél, hol a fák már kedvük szerint tárhatták szét 
ágaikat, láthatólag megkönnyebbült. Egy tölgyfa alatt megállt. Schind-
ler lopva nézett reája. Maga sem tudta, mit érez. Valami olyasfélét, 
mintha a tölgy alatt még egy tölgy állana. 

— Utálom ezt a leigázott természetet. Csupa forma, melyből ki-
nyesték a lényeget. A nyírott lombfalak is végeredményben csak börtön-
falak — mondta az oroszlánfejű. Szeme elsiklott a lábánál elterülő 
tá j felett. 

Az égen már jó ideje készülődött valami. De ők nem vettek észre. 
Fekete felhők tornyosultak. Valahonnét messziről esőszag érzett a 
levegőben. A feltámadó szél belemarkolt a fák üstökébe, melyek pana-
szosan hajbókoltak. Lombozatuk süstörgött, mintha láthatatlan kat-
lanban forrtak volna. Egyszerre megeredt az eső. A két férfi sietve 
húzódott a Gloriette alá. Künn pedig szürke lett minden és egyre job-
ban süvített a nekivadult szél. Az égboltot villámok karcolták véresre. 
Fényüknél ametiszt darabkák látszottak hullani. Az oroszlánfejű a 
Gloriette ajtajához ment, mintha a viharral akart volna dacolni. Hajá t 
visszacsapta homlokáról a szél. Barna kabát já t az eső sötét, kerek fol-
tokkal pettyezte be. Kifeszítette mellét, nyakát hátraszegve, bámulta 
a rohanó felhőket és elragadtatással szívta magába a zivatar szagát. 

— A zengő ég hangjait is beleteszem szimfóniámba. A zene min-
denható. 

Aztán sokáig állt és már nem beszélt. Társa a falhoz lapulva figyelte 
őt. Olyan nagynak és idegennek rémlett előtte a mester, mint soha azelőtt. 



234 

Közben megint megenyhült a szél. A hirtelen jöt t zivatar hirtelen 
elhúzódott. Már kisütött a nap. Bécs tetőinek körvonalai kirajzolódtak 
a párás levegőből, az István-templom tornya beleszúrt az ég azúrjába. 
Szivárvány ívelte körül a várost. 

Az oroszlánfejű kilépett a Glorietteből a szabad ég alá. 
A felázott napsütötte utak mint ezüsthidak szelték át a zöld mező-

ket. Sárgás víz fu to t t le az útszéli árkokban és a fák és bokrok nedves 
lombjáról halk neszeléssel hullottak le az akadozó cseppek. A száradó 
madarak csiripelni kezdtek. Valahol egy pacsirta énekelt. 

Az oroszlánfejű mintha mitsem venne észre, sötéten, némán haladt 
tovább. Arca még mindig a zivatart tükrözte. Társa elcsodálkozott és 
óvatosan megérintette kar já t . 

— Mester, kegyed úgy tesz, mintha észre sem venné, mily gyönyörű 
hálaéneket dalol a pacsirta. 

Az oroszlánfejű összerezzent. Aztán az ég felé fordította fejét. 
Tekintete tétován keresett a magasban. Egyszerre meglátta a pacsirtát. 

— Csodálatos, nem értem — mormogta. Lélegzetvesztve figyelte 
tovább a levegőben szántó madarat . Széles melle zihálva emelkedett. 
Aztán lecsuklott a feje és szeme esdekelve nézett körül, mintha vala-
honnét segítséget várna. Az arca halálosan elsápadt. Két kezével bozon-
tos üstökébe kapot t és iszonyodva felhördült. 

— Nem hallok semmit ! . . . 
S Beethoven nem hallotta többé a pacsirta szavát. 

I f j . Somssich Andor. 

TÜKÖR. 
Ajkam lázító, vérvörös vonal. 
A hajam, ez a bronz-selyemfonal 
Homlokomra hull dúsan, selymesen 
És vonja, vonja halovány kezem. 

Szemem fekete mélyén lángok égnek. 
S én félek tőle, félek, félek, félek, 
Ha felvillan a tükör üvegén. 
Nem én, a lány, az álmodó-szemű: 
Egy asszony, — forróvérű, gyönyörű — 
Nevet le rám a szemem szögletén. 

Rolla Margit. 
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