
E G Y R É G I P Ü S P Ö K V Á R B A N . 

JULA grófnő abban a püspöki városban született s élt, ahol gyer-
mekkori nyaraimat töltöttem. Sokáig nem is tudtam, hogy a 
világon van. Pedig sok napon egy úton jártunk, ő délelőtt, mi 

meg délután. 
A «mi» én voltam, meg a nagybátyám leánya. Az út a püspökvári 

kapu, lépcső, szobák. Jula grófnő mindig kocsin érkezett. Apró kalap-
járól a fátyol mélyen az arcára volt haj tva. Lassú kecsességgel szállt ki 
a kocsiból, de már a piros-szőnyeges lépcsőn annyira sietett, mintha 
nem tudná lassan kivárni, míg felér. Ha belső emberrel, udvari pappal 
találkozott, még jobban sietett, mintha azt kívánta volna, hogy ne 
lássák meg. De bárhogy sietett is, a finom sárgarózsaillat sokáig érzett 
utána és elárulta, hogy ott járt . 

Szabad bemenete volt a püspökhöz, nem kellett bejelentenie 
magát. Csak kopognia kellett a püspök dolgozószobájának aj ta ján. Két-
szer. A püspök rögtön beszólította. Bent aztán kettesben, csukott ajtók 
mögött voltak. Néha egy óránál is tovább. Mikor eltávozott a grófnő, 
rendesen nyugodtabbnak látszott. Csak nagyvágású sötétkék szemei 
ragyogtak erősebben. S ha meglátta a püspököt, amint utána tekintett 
fentről, az ablakból, akkor mosolygott. Jula grófnőnek igen kis szája 
volt, hófehér fogai s két bájos gödröcske tünt fel az arcán, ha nevetett. 
Gyönyörű volt ilyenkor. A püspök sokszor nézett a grófnő után és nem 
egyszer még akkor is az ablaknál állt, mikor a kocsiverte por rég elült 
az úton s a kocsi nem látszott nagyobbnak egy játéktalyigánál s a gróf-
nőből sem látszott semmi. Még a libegő fátyol sem. Ilyen látogatások 
után a püspök igen elgondolkozott volt. A mély ráncok erősebbek let-
tek a homlokán. A száját búsra préselte. Csillogó gyűrűvel ékesített 
keze reszketett, mintha nagy izgalmat élt volna át. 

Délután, a mi időnkben nyoma sem volt a grófnőnek. A sárga-
rózsaillat is rég elszállt a hűvös lépcsőházból s termekből. S a püspök 
sem a délelőtti arcával nézett. Az ebédutáni alvástól pihent volt. 
A szeme mosolygós. S ha köszönés után végigsimított a hajamon, erős 
és nyugodt volt a keze, mintha soha sem reszketett volna. Szerettem, 
ha hajamra tet te a kezét. Finom, fehér keze volt. Mindenki kezénél 
gyöngédebben simogatott. Azt is szerettem, ha rámnézett. Árkolt, sötét 
szemei voltak. Sok ránc keritette, de oly édes-szelíden nézett, hogy 
könnyű és örvendő lett a szívem. S igen szép hangja is volt a püspöknek. 
Azt, hogy «No, te kis pesti lány, mi újság? !» olyan jóságos-kedvesen, 
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csengőn mondta, hogy még ha tudtam volna is valami rossz ujságot, 
akkor sem szomorítottam volna meg vele. Mindig azt feleltem, hogy 
nincs különös ujság. 

Egyik délután, hogy örök egyforma feleletemet mondtam, a 
püspök elégedetlenül ingatta fejét. 

— Úgylátszik feletted megállt az idő. Nem történik soha semmi. 
— Nem tehetek róla — hebegtem zavartan. 
— Persze, persze — fogadta el mentegetődzésemet a püspök. — 

így van ez. Néha arról sem tehet az ember, ha sok történik vele. 
S mintha ez utóbbi igen fájna neki, szelíd, jóságos tekintete kemény 

lett és sötét. 
Ijedten néztem el róla s fehérpöttyös kékszoknyám felett, az 

ölemben összekulcsoltam a kezemet. Ilyen ijedt várakozásban szállt 
felém a hangja. 

— No, eredj kicsi! Ma csak rövid vizit lesz. Eredj játszani ! 
Felém nyujtot ta a kezét. Máskor mindig vigyáztam, hogy a gyűrűje 

lilakövét csókoljam meg. Most a gyors elbocsátás annyira megzavart, 
hogy mikor hirtelen a keze fölé hajoltam, lecsuszott az ajkam a 
gyűrűről s a kezét csókoltam meg. 

Könnyes szemmel mentem át a régi termeken. Máskor verset sza-
valtam, énekeltem, táncoltam, mesét mondtam előtte. Ma meg minden 
elmaradt. A hajamat se simogatta meg. Azt sem mondta, mehetek-e 
holnap. 

Este fokozódott a szomorúságom. Az aszta ná!, vacsora közben 
odaszól a nagybátyám az ő csúfondáros modorán hozzám : 

— No Pat tantyus ! Mi rossz fát tettél a tűzre a püspöknél? 
— Én? Semmit! — tiltakoztam ijedten és a villámra bökött 

sonkásmetélt szálai mind visszahulltak a tányéromba, úgy reszketett 
a kezem. 

— Miért? Mi történt? — érdeklődött a nagybátyám felesége, egy 
szigorú, kevésszavú asszony s hol rám, hol az urára fordult a tekintete. 

— Az történt, hogy a püspök kiadta az ordrét, hogy ameddig nem 
szól, ne küldjék hozzá a gyereket. 

— Mit csináltál, te ! — fordult hozzám számonkérő hangon a 
nagynéném, majd az urára támadt. —Mondtam, nem jó vége lesz ennek 
a «püspök-gyerek barátságnak». Biztos, valami bolondot mondott. Telik 
azokból, amit hal l ! Mit mondtál? ! 

Nagybátyám jóízűen mulatott a felesége aggodalmán s az én ije-
delmemen. Nagy, kirobbanó kacagás után csillapítani kezdett mind-
kettőnket. 

— De hamar félreveritek a harangokat. Semmi se történt, no ! 
Okos ez a gyerek. Meg nem is csörtös. Fáradt a püspök. Az az egész. 
Mindennap nyakára jár a grófnő. —Legyintet t . —Egészen kimeríti az 
öreget. Ez a baj . Azért nem kell egyelőre a gyerek. Szórakoztatja 
a grófnő. 

26* 
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A villát még a beszélgetés elején letettem. Most nagyra nyilt a 
szemem. 

— Grófné ! Ki az a grófné? S mivel szórakoztatja a püspököt ?! 
Az asztal alatt nagyot rugott a lábamon az unokatestvérem. 

Az asztal fölött meg felém sugott. 
— Siess ! 
Siettem. Az volt a szokás, hogy evés és illedelmes köszönés után 

eltávozhattunk az asztaltól. A nagyok még ott maradtak. Akkor is 
úgy lett. Lementünk a kertbe. De most nem sivalkodtunk, futottunk. 
Lógó fejjel lépegettem. Az unokatestvérem karon fogott. 

— T e ! 
— No ! 
— Én már hallottam a grófnőről. 
Rácsodálkoztam, mert eddig egyszer sem beszélt róla. Kételkedő 

tekintetemre, bizonykodva erősítette. 
— De igen ! Tudom is, hogy délelőtt jár a várba. Kocsin jön. 

És igen szagos. — S hogy nem feleltem semmit, vagy mert kevésnek 
találta az elősorolt adatokat, még azt mondta : — Meg kéne lesni ! 

Igen a szívemből beszélt. Megértettük egymást s nagy sugás-
búgással jártunk az esti kertben. Szédítő terveket kovácsoltunk. Más-
nap pedig, bár szabad bejárásunk volt a várba, lopózkodva osontunk 
föl a lépcsőn. 

Tudtuk minden ajtó hova vezet. Folyosók, csigalépcsők, kamin-
lyukak, benyílók, pince, toronyszoba, kripta, minden ismerős volt 
nekünk. De csak két hely között választhattunk. Vagy kint ácsorgunk 
a kapu előtt, vagy bent várakozunk a lépcsőházban. Az utóbbit válasz-
tottuk. Az első emelet fordulójánál egy falmélyedésben fáklyát tar tó 
gipszangyal állt. E mellé az angyal mellé bujtunk. Minket nem láthatott 
senki, de mi minden le- és felmenőt láthattunk. De csak a fekete reve-
rendás udvari papok és néhány szolga, belső-ember járt aznap a lépcső-
kön. S másnap is hiába vártunk és harmadnap is. Mindössze annyit 
értünk el, hogy a gipszangyal mellől leültük, dörzsöltük a port, pók-
hálót. Az érdeklődésünk megcsappant. Negyedik nap otthagytuk a 
gipszangyal melletti leshelyet s kivonultunk a kertbe. S ekkor ismét 
eljött a grófnő. Lobogó sörényű barna lovak röpítették a kocsiját. Sietve 
lépett ki a kocsiból s mint az álom tünt el a kapun át. Sebbel-lobbal 
rohantunk utána. Mikor a lépcsőházba értünk, akkor csattant az emele-
ten egy ajtó s a fehér falak között, piros szőnyeg fölött sárgarózsaillat 
érzett. 

Soha nem jártuk olyan szívdobogva a püspökvári lépcsőket. S tán 
akkor éreztem először a csönd súlyát. Én voltam a kisebb, félénkebb. 
Mindössze hétéves. Az unokatestvérem tizenegy. Nemcsak nagyobb 
volt, de bátrabb és határozott véleménye volt sok olyan dologról, amik 
előtt én még megilletődve, bámész szemekkel álltam. Ő már akkor tudta 
mit teszünk, mikor én még tanácstalanul álltam a ragyogó kilincsű 
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fehér ajtó előtt. A püspök lakosztályába vezető első ajtó előtt. Enge-
delmesen követtem őt. 

Átmentünk a félhomályos előszobán. A kis ebédlőn, nagy ebédlőn. 
Aztán nem a szalonok sora felé ordultunk, hanem egy kis tapétaajtón 
át egy mellékfolyosóra. Innen három ajtó is nyüt. Egy a püspök veran-
dájára. Ez olyan volt, mint egy négyszögletes nagy szoba, csakhogy 
a teteje és eleje hiányzott. A kert legcsöndesebb részére lehetett róla 
látni A terebélyes vadgesztenyefára, melyen rózsaszínű, apró virág-
tornyok nyiltak nyáron és alatta dús volt a fű és bársonyos. A másik 
ajtó a torony csigalépcsőjéhez vezetett. A harmadik a püspök kápol-
nájába. Egy percig tétovázva álltunk a folyosó fehér-kék kőkockáin. 
Aztán beóvatoskodtunk a kápolnába. A püspök kápolnája kicsi volt. 
A vörös-barna-sárga-kék arabeszkekkel festett falak közé kerek színes 
ablakon át vetődött a fény. Az oltár felett nem kép, hanem barna fa-
kereszt volt. De már az oltárterítő — az orsolya apácák ajándékmun-
kája — annál díszesebb volt. Arany és színes fonállal himzett szőlő-
fürtök, szőlőlevelek voltak raj ta . Középen a szent ostya, körbe áradó 
fénysugarak között. A fatartóban álló gyertyák derekán virág volt. 
Fehér rózsa selyemből, búzakalász aranyból. Az oltár fölött, vékony 
láncon, piros üvegű örökmécs függött. Az unokatestvérem a szájára 
tet te egy ujját , hogy csöndre intsen, aztán lábujjhegyen odament az 
ajtóhoz. Ez az ajtó barna volt és alacsony; lent, fent és középen vaspánt 
díszítette. Vasból volt a kilincse is. Előbb bekémlelt a kulcslyukon, 
aztán megnyomta a kilincset. A nyíló ajtó mögött még egy ajtó volt. 
De az már magas volt, fehér mint a vár többi aj taja, rézkilincs fénylett 
raj ta és a püspök dolgozószobájába vezetett. Ezen is volt kulcslyuk. 
S ezen már benéztem én is. 

A püspök a rendes helyén, a magastámlájú karosszékében ült. Az 
aranylánc és kereszt csillogott a mellén, a kis lilaselyem sapka ott színe-
sedett hófehér hajú fején. Lilával szegélyezett, apró lilagombokkal 
diszített reverendája, földig omlott, mint az asszonyok ruhája. A két 
kezét összekulcsolta. Szomorú volt. A grófnő előtte ült. Szép kis szája 
sírásra pityedt volt, a szeme könnyes. Panaszkodott. S egyszer csak — 
talán félt, hogy a szavai nem hat ják meg eléggé a püspököt —felkelt 
a selyemszékről és odaborult a püspök elé. Átfogta a püspök kezeit, 
aranyhajú fejét belehajtotta a püspök ölébe. Szivettépően zokogott, 
könyörgött. 

— Mentsen meg tőle ! Mentsen meg ! 
A püspök azon fáradozott, hogy felemelje öléből a grófnő arany-

hajú fejét. Közben jóságos, zengő hangon beszélt: 
— Grófné! Türtőztesse a fájdalmát. Mondtam, hogy segítek. 

Nem hisz nekem? No hát akkor ! Üljön vissza a helyére ! Megbeszéljük 
a dolgot. Legyen okos gyermekem ! Ne szomorítsa még jobban a szíve-
met ! Ilyen ügyet nyugodt, tiszta ésszel kell tárgyalni. No ! 

Csupa fül és szem voltam. Még akkor is, mikor már az unoka-
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testvérem állt a kulcslyuknál. A grófnő zokogása, a püspök zengő hangú 
vigasztalása átszűrődött az ajtón. Nem hallgathattuk sokáig. Léptek hang-
zottak a kis folyosón. Ijedten buj tunk félre. Nemsokára hazamentünk. 

— Ne áruld el senkinek, hogy leskelődtünk, tudod-e! Mert ki-
kapunk — figyelmeztetett és ijesztett egyszerre az unokatestvérem. 

Ugyan kinek árulkodtam volna! De magamban egész nap a 
grófné és a püspök járt eszemben. No szép szórakoztatás, amit a grófnő 
tesz ! A nagy sírás-rívás miatt sajnáltam őt, mert szörnyű bánata 
lehet, hogy úgy kesereg. De a püspököt mégis jobban sajnáltam. 
Tudtam róla — véletlenül hallottam, mikor a nagybátyám a püspök 
titkárával beszélgetett, — hogy igen árva ember. Se apja, se anyja, 
senkije sincs. Aki meg körülötte van, az elől-hátul csalja, lopja. Még a 
rokonai is csak a pénzét, befolyását szeretik. Őszintén senki sem törődik 
vele. 

Talán egyedül csak én szerettem igazán. 
Még játszani se volt kedvem aznap. Este meg elbújtam a kertbe, 

felkapaszkodtam egy szederfára és gondolkoztam. Fejem felett bólo-
gattak a lombok s a mérhetetlen messzeségben forogtak, ragyogtak a 
mozdulatlannak tetsző csillagok. 

Egyszer csak lépések zaja nyikorgott a kavicsos úton. Két magas, 
sötét alak közeledett. Már messziről megismertem a hangjukról. A nagy-
bátyám volt, meg a püspök t i tkárja, egy kövér testű, vörös ábrázatú, 
nagyhangú pap. Sokszor vacsorázott nálunk, sokat evett, még többet 
ivott és harsogón nevetett. Nem szíveltem. Legszívesebben megdobtam 
volna néhány érett szederrel, hadd mázolódjék össze arca, ruhája, de 
nem mertem. Csöndesen ültem az ágak között s néztem a szivarjuk égő 
vörös fejét, amint mindig közelebb és közelebb jöttek. 

— Hát aztán? — kérdezte a titkár. 
— Aztán semmi több. Megijedtek és elfutottak. Nem láthattak 

többet. 
— Kár. Ámbár ebből is lehet következtetni. 
— No ugyan mit tudna következtetni ! — csodálkozott a nagy-

bátyám. 
A titkár borízű, érdes hangon nevetett. 
Nem hallottam többet. S hiába várakoztam a fán. Nem jöttek 

többet a fa felé. 
De néhány nap után, egy ebéd alatt ismét szóbakerült a grófnő. 

Figyeltem. 
— Holnapután lesz a szembesítés — mondta nagybátyám a fele-

ségének. 
— Hol? 
— A szentszéki teremben. 
— Jó volna látni ! — mondta kiváncsian a nagynéném. 
— De nem lehet. Senkit se bocsátanak be. Csak az egyházi bíróság 

lesz ott, meg a gróf, meg a grófné. 
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Nagyranyilt szemmel néztem az unokatestvéremre. Az igérően 
intett . Aznap megint összehajló fejjel járkáltunk. Másnap meg ismét 
lopódzkodva mentünk fel a püspökvári lépcsőn. Az első emeletről nyilt 
a nagy kápolna, meg a szentszéki terem. Máskor szabad volt a bejárás. 
Ma kardos hajdú állt őrt a fehér ajtó előtt. S nem bocsátott be senkit. 
Mi nem is akartunk a főajtón bemenni. Tudtuk, hogy a szentszéki 
teremnek van egy kis ablaka az egyik folyosóra. Oda igyekeztünk. Min-
den nehézség nélkül eljutottunk az ablakig. Azaz csak alája. Létra, vagy 
legalább szék kellett volna, hogy benézhessünk. Keresni indultunk. 
Legközelebb a három udvari pap szobái voltak : a titkáré, a szentszéki 
jegyzőé és a ceremóniásé. De mindegyiknek kulccsal volt bezárva az 
a j ta ja . Felmentünk a püspöki lakosztályba. A kis ebédlőből vittünk le 
egy faragott, magastámlájú széket. Nehéz volt. Ketten is alig birtuk. 
De nagyon megfelelt. Erős volt, széles, egy másik széket is ráállíthattunk. 
Előre megegyeztünk, hogy mindegyikünk addig nézhet be, míg a másik 
lent lassan százat számol. Persze nem én voltam az első. Mikor sorra 
kerültem, a kettős üvegablak és a kockás farács miatt nem hallottam 
egy szót sem. Látni azonban jól lehetett. 

A terem közepén zöldterítős hosszú asztal volt. A tizennégy 
kanonok ült mellette, főhelyen a püspök. De bent volt a ceremóniás, 
a vörösképű kövér t i tkár és a sovány szentszéki jegyző is. írások fehér-
lettek az asztalon, a püspök előtt még egy csengő is volt. És ott volt a 
grófnő is. Sápadt volt, bágyadt. Állandóan az ölében nyugvó kezére 
nézett. Vadgalambszín posztóruháján aranylánc és kereszt ragyogott, 
mint a püspöknek és a kanonokoknak, csakhogy sokkal kisebb. S a 
grófnővel szemben ott volt a gróf is. Ép olyan volt, mint amilyennek 
akkoriban a regényekben rajzolták a grófokat. Magas, karcsú, az arca 
hosszúkás, a tekintete gőgös, a ruhája finom. Keze, lába keskeny. Min-
denki ült, csak a szentszéki jegyző állt és az előtte levő írásokból olva-
sott. A zöldasztal mellől igen figyeltek a kanonokok. A gróf is oda 
nézett. Egyszercsak valami borzasztót olvashatott a jegyző, mert a 
kanonokok felháborodva csóválták fejüket. A püspök meg izgatottan 
simított át arcán. A gróf ugyanekkor felugrott s valamit kiáltott. 
A püspök rázni kezdte a csengőt. Haragos volt. Parancsolóan szólt a 
grófra. Nagynehezen elcsöndesedtek. A jegyző folytatta az olvasást. 
De pár perc mulva ismét felháborodtak a kanonokok, a gróf felugrott, 
beszélt, sőt már haragosan csapkodott is a jobbkezével. A püspök ismét 
rázta a csengőt. Fehér arca kipirult. Parancsolóan intett a ceremóniás-
nak. Az szolgálatkészen sietett hozzá és valamit feléje nyujtot t . A püspök 
most felállt és a gróf felé muta t ta a ceremóniástól átvett tárgyat, egy 
ötágú kutyakorbácsot. Arca halvány volt, szemeiből rettentő számon-
kérés lövelt. A gróf fehérből pirosra vált, pirosból fehérre. S most heves 
párbeszéd kezdődött a püspök és a gróf között. A püspök az előtte levő 
írásokból olvasott, mondogatott oda a grófnak. A gróf gyorsan válaszol-
gatott rá. Mindig hevesebb lett, csapkodott a kezével, a szája szinte 
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harapott a szavak mondásakor. A kanonokok felhevülten, döbbenten 
ültek az asztal körül. A jegyző kezében reszketett a papiros. A cere-
móniás bénultan állt a püspök mellett. Már csak egyedül a gróf beszélt. 
Végül felemelte jobbját s két uj ját esküre tartva, ünnepélyes arccal 
esküdött. Mindenki megdermedt. A püspök most szelíd arccal fordult 
a grófnéhoz, először az írásokra, aztán a grófra mutatot t s olyan tekin-
tettel, amilyennel tőlem kérdezgette csöndes délutánokon «No mondd 
el, mit műveltél egész nap !» — nézett a grófnéra. De várakozóbb volt 
és a felszólítása erélyesebb, parancsolóbb, mint bármikor. A grófné erre 
felugrott a székről, kis kezével megfogta a nyaknál csukódó ruhája gallér-
ját és izgatott kézzel feltépte a gombokat. Aztán kapkodó, heves moz-
dulattal letolta válláról a r u h á t . . . 

Mindenki láthatta, hogy a grófnénak csak az arca és a kezei voltak 
fehérek. A nyakán, hátán, karjain, iszonyú vörös-lila-zöld sávok huzód-
tak. Régi, régebbi és friss korbácsütések szörnyű nyomai. Az elképedt 
kanonokok részvétes kiváncsisággal hajoltak feléje. Még a titkár vörös-
lila arca is elsápadt. A grófné pedig oly dúltan, hogy alig lehetett ráis-
merni, kiáltott valamit a szörnyűködő kanonokok és a szomorú, kegyes, 
szelíd püspök felé. Aztán, mint akit elhagyott az erő, visszahanyatlott 
a székre és eltakarta arcát. 

— Száz ! —mondta a székek mellett várakozó unokatestvérem. — 
Szállj le ! 

Lejöttem. Egy szót sem hallottam és amit láttam, abból se tudtam 
sokat. A hadonászó, izgatott gróf, a megkínzott fiatal grófné, a ször-
nyűködő kanonokok, a jóságos, kedves püspök, a zöldterítős asztal, 
a kutyakorbács, a szentszéki terem faburkolatos oldalai, faragott mennye-
zete, a püspök kezében a kis csengő, minden, minden zavaros egésszé 
torlódott össze agyamban. Kábultan álltam a farácsos ablak alatt. 

A székek tetején álló unokatestvérem csalódottan szólt le. 
— A püspök kiment. A többi is felállt. Úgy látszik vége. 

Somfay Margit. 

BEETHOVEN. 

Egy ember volt, aki egyedül állott 
És minden úton egymagába' járt; 
De lelke fel, a csillagokig szállott 
És milliókat a szivére zárt. 

Egy ember volt—a szenvedések hőse — 
A boldogságot soh' sem érte el; 
És lett a tiszta öröm hegedőse, 
Mit szédületes röpülés emel. 

Egy ember volt, akinek holt fülébe 
Már nem jutott el gyenge földi szó — 
A szivetrázó örök csőndességbe' 
Csak Egy beszélt vele: az Alkotó. 

S a jobb hazába mikor felköltözött 
Es fáradt teste végre megpihent, 
Nekünk a sárgult hangjegyei között 
Az Isten szavát hagyta idelent. 

Máriássyné Szemere Katinka. 
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