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letessége sokszor biztosan nyomasztóvá és nyugtalanítóvá válik. Nálunk 
nem így volt, de nálunk is meg volt a ba j . Apa már elhagyta az emberi 
méreteket. Valami emberfölötti tökéletességgé vált, olyan túlérzékeny 
pont lett a lelkünkben, amin még a lehellet is fá j . Ha nem így lett volna, 
nem következett volna be ez a most átélt válság, amit mindig-mindig 
szégyelni fogok. De talán nem is úgy van. Nincs mit szégyelnem. A vál-
ságot magamban, egyedül küzdöttem át és egyedül ismertem föl az igazat. 

— Igen, most már a helyes úton vagyok. Nem volt legendás hős, 
nem volt fél isten; ember volt, mint én és mint más, hibái is voltak, de 
jobb volt nálunk, bölcsebb és igazabb. Az élet nagyon átformálja a 
szegény ember lelkét, de őt kevésbbé formálta át, mint mást, mert 
jobban ragaszkodott az igazsághoz és azért sokat szenvedett. Minket 
pedig nagyon, csodálatosan nagyon szeretett. Ha másként tör tént volna 
és még i t t volna velünk, ő lenne az egyetlen barátom. És ha két ember 
csakugyan megértheti egymást egészen és tökéletesen, há t mi meg-
értenénk. 

Ez nagyon fájdalmas gondolat volt. Gézát egyszerre elfogta a 
heves vágy a temető, az apja sírja u tán és keserves szemrehányásokat 
te t t magának, hogy már olyan régen nem volt nála. Mikor kinn ült az 
aranybetűs szürke kövön, levette a kalapját , égő arcát szembefordította 
a hűvös széllel és míg az ujjaival gyengéden simogatta az érdes követ, 
visszagondolt az öreg színészre és a többiekre és olyan csodálatos volt, 
hogy akkor mindez nem látszott egészen természetesnek és egyszerűnek 
és hogy ő annyi ideig nem értette meg apjá t akkor sem, amikor azt hitte, 
hogy minden hétköznapin túlemelve, helyesen és igazán megérti őt 
és később se értette meg őt, mikor kétségbeesett. Megenyhülve, jóleső, 
csöndes békét érezve önmagában, meghatottan gondolt rá : 

— I t t fekszik mélyen a kő alatt és most mégis milyen közel van 
hozzám. Még sohasem voltam hozzá ilyen közel. Igy akarok rá gondolni 
mindig; hogy jó volt és nagy volt, de ember volt és közel állt hozzám. 
És így mindig több lesz nekem és mindig mellettem lesz ; soha sem aka-
rok elválni többé tőle, aki i t t a kő alat t is mindennél több nekem. 

Thury Lajos. 

TÁJKÉP. 
— Goethe. — 

Nézd, épen ébred most a nap, 
fényében házak mosdanak, 
harmat hull s erdőn, réten át 
szemünk kék hegyvidékre lát, 
a hűs azurban, messze fenn, 
felhőcske fürdik meztelen — 
ha holland festő volna itt, 
lesné e perc színfoltjait 
s vásznán e táj, e fényes ég 
száz év után is élne még. 

De szólj te is, mit érzel itt? 
Ezüst vidék ez, szép, szelíd 
s öléből most, mint enyhe fény, 
egy édes arc dereng felém, 
köröttem minden felragyog, 
hullámzó éterben vagyok, 
hol szürke gond, rideg halál 
hozzám nem ér, rám nem talál. — 
Nem vagy művész, de szíved ég 
s hogy égbe szállj, ez ép elég. 

Bardócz Árpád. 


