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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. 


