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T A V A S Z I S Z I N E K . 
H. D. Lawrence elbeszélése. 

A Z ERDŐN keresztül jóval rövidebb volt az út. Syson szinte gépiesen fordult 
be a kovácsműhely sarkánál és átment a sorompón. A kovács, meg az 
inas egy pillanatra abbahagyták a munkát és nézték, amint elhalad 

előttük. Ahhoz, hogy megszólítsák, Syson túl előkelőnek látszott. Nem szóltak 
hát hozzá, csak csendesen figyelték, amint keresztül megy a mezőn és egyenesen 
nekivág az erdőnek. 

A tavaszi reggel most is olyan ragyogó és csodálatos volt, mint hat vagy 
nyolc évvel ezelőtt. A sorompó mellett, a tollal és szeméttel borított földön 
fehér és barna tyúkok kapirgáltak. És az erdő széle s a sorompó mellett levő 
két sűrű bokor között még mindig ott volt a nyilás, amin át lehetett bújni, 
ha nem akarta az ember a messzehúzódó szöges kerítést megkerülni. Igy Syson 
azonnal abba a homályos, mindig festői színekben ragyogó erdőbe juthatott, 
melyet már gyerekkorában is ugyanilyennek ismert. 

Syson szívét most valami boldog, hálaadó érzés feszítette. Mint valami 
tévelygő árnyék jött vissza erre a gyermekkorában annyira imádott vidékre 
és most is ugyanolyannak találta, amilyennek elképzelte. A mogyoróbokrok 
édes kis ágai és a kövér fűben elszórt harangvirágok halványkék fejecskéi 
most is úgy integettek neki, mint régen. 

Az út, melyet borzasbarkájú, aranyport szitáló diófák szegélyeztek, 
lágy emelkedővel vezetett fel egy kis tisztásra s azon túl a hegytetőre. A fűben 
százszorszépek, foltokba csoportosult kökörcsinek és fürtös jácintok virág-
zottak. A két kidőlt fatörzs még mindig ott feküdt keresztben az úton. Syson 
megmászott egy kis kapaszkodót és most újra maga előtt látta azt az északi 
felé húzódó kopár vidéket, mely innen a magasból olyannak látszott, mint egy 
hatalmas tengeröböl. Syson megállt egy fa alatt és lenézett a szemközt húzódó 
dombsor lejtőjére. A kopár, kiirtott síkon magányos, elfelejtett falusi házak 
álldogáltak. A találomra szétszórt vörös tetők közül egy új, szürkére festett, 
karcsú kis templom emelkedett k i ; s a háttérből, a kibányászott dombok 
ködös szürkeségéből, a bánya felvonó-vastraverzei csillogtak elő. Az egész 
táj kopár és letarolt volt, mégcsak egy fát sem lehetett látni. . . Nem, itt 
igazán semmi sem változott. 

Syson vidáman és megelégedetten ment vissza a kis útra, mely az erdőn 
keresztül vezetett lefelé. Szíve tele volt mámoros érzéssel. A valóságban volt 
és mégis olyannak tetszett neki minden, mintha álmodott volna . . . 

Hirtelen megállt. 
Néhány lépésnyire tőle, az út közepén egy erdész álldogált. 
— Hova megy erre, uraságod? — kérdezte tőle az ember. 
Kis bosszuság érzett a hangján. Syson látszólag nem sok ügyet vetett 

rá, de titokban alaposan megnézte. Huszonnégy, huszonöt éves lehetett. Piros-
pozsgás arcú és jó testalkatú. 
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— Mi történt Naylorral? — kérdezte felelet helyett, — maga vette át a 
hivatalát? 

Az erdész tovább érdeklődött. 
— Ön a kastélyból való? — kérdezte. 
A kastélyból? Bizony soha életében nem járt ott. 
— Nem, nem a kastélyból jövök — felelte Syson, akit mintha mulatta-

tott volna a kérdés. 
— Hát akkor megkérdezhetem, úgy-e, hogy mit keres itt? — mondta 

kis éllel az erdész. 
— Mit keresek? — válaszolt Syson — megyek a willeywateri bérletre. 
— Csakhogy ez nem út. 
— Miért? Ott lenn az út kezdeténél kút van és fehér sorompón jön át 

az ember. 
— Igen. De ez nem közút. 
— Lehet. Naylor idejében annyiszor mentem végig rajta, hogy igazán 

elfelejthettem . . . Egyébként, mi történt vele? 
— Beteges. Reumája van — válaszolt mogorván az erdész. 
— Igazán? Szegény ! — kiáltotta részvéttel Syson. 
—És ön kicsoda? — kérdezte most valamivel barátságosabban az erdész. 

— Én? John Adderlay Syson vagyok, Cordy Laneben lakom. 
— Maga a . . . Hilda Millership kedvese? 
Syson szemében szomorkás mosoly villant meg. 
— Igen, — bólintott. 
Zavart csend lett. 
— És magát hogy hívják? — kérdezte Syson. 
— Engem Arthur Pilbeamnak . . . Naylor a nagybátyám — felelt a 

másik. 
— Itt lakik Nuttalban? 
— Nem, a nagybátyámnál lakom. 
— Úgy . . . 
— Ha jól értettem Willeywaterbe igyekszik, úgy-e? — kérdezte az 

erdész. 
Pár pillanatig hallgatott, majd egészen csendesen mondta : 
— Ugyanis . . . M o s t . . . én udvarolok Hilda Millershipnek . . . 
Syson ridegen, majdnem ellenségesen pillantott rá. 
— Igen? ! — kérdezte megdöbbenve. 
Az erdész elvörösödött. 
— Most már majd ketten udvarolunk nek i . . . — felelte. 
— Hát, azt nem tudom — válaszolta Syson. 
Az erdész most egészen megzavarodott. 
— És aztán komoly szándéka van magának? 
— Hogy-hogy komoly? 
— Hát úgy, hogy feleségül akarja venni? 
Az erdész pár pillanatig úgy nézett rá, mint egy őrült. 
— Azt hiszem, hogy igen, — válaszolta mérgesen. 
— Ejha ! ! 
Syson tetőtől-talpig végigmérte. Aztán kis idő mulva azt mondta neki: 
— Magam is házas vagyok . . . 
— Igazán? — kérdezte az erdész kételkedve. 
Syson szeretett volna keserűn felnevetni. 

43* 
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— Bizony, már tizenöt hónap óta, — válaszolta. 
Az erdész meglepődve pillantott rá. Szinte látszott, amint dolgozott az 

agya és erőlködött, hogy tisztán lásson ebben az ügyben. 
— Miért? Maga ezt nem tudta? ! 
— Nem — felelte az erdész zavartan. 
Csend lett. 
— No, én megyek — mondta Syson. — Remélem szabad? 
Az erdész még mindig kicsit szembehelyezkedve állt előtte. Mind a ketten 

zavarban voltak és úgy álldogáltak a füves tisztás közepén, melyet balkon-
párkányként kanyargó harangvirágok vettek körül. Syson néhány lépéssel 
előbbre ment, aztán habozva megállt. 

— Milyen gyönyörű i t t ! — kiáltott fel. 
Lent, alatta, ott hullámzott az egész dombsor. Lábánál, mint kék virágos 

patak kanyargott az út, középen megszakítva egy zöldes csíktól, ahol az erdész 
ment. Ez a kék szín ragyogott mindenütt; ez borította be a sziklás hegyoldalt, 
akárcsak egy kék tavakból eredő patak és ez a kék köd hullámzott a bimbós 
bokrok rózsaszínű fellege alatt is, mint egy pompázó virágos áradat. 

Az a vidék volt ez, amit elhagyott. S most, hogy újból olyan felejthe-
tetlenül szépnek találta, szépsége fájdalmat lopott a szívébe. Ó, most is vad-
galambok búgnak a fákon és madárdaltól reszket a levegő ! 

— Ha ön házasember — kérdezte most az erdész, — miért ír még neki 
leveleket, küldöz könyveket, költeményeket s más efféléket? 

Syson nyugodtan ránézett. Aztán elmosolyodott. 
— Sohasem beszélt magáról — felelte. 
Az erdész újból vörös lett. 
— De ha maga házasember . . . akkor . . . 
— No, és ha házas is vagyok? . . . — válaszolta neki cinikusan. 
Syson jóságos kék szeme elborult. — Micsoda jogon avatkozik bele ez 

az ő életébe? — gondolta keserű utálattal. 
— Hilda tudta, hogy házas vagyok — felelte. 
— Ha megházasodott, — mondta bosszúsan az erdész, — minek küld 

neki állandóan könyveket? 
Syson nem felelt. Ridegen, kissé megvetően mérte végig az embert, 

aztán sarkon fordult. 
— Jónapot! 
Folytatta tovább az útját. Most már minden bosszantotta. A két fűz-

fáról, amik közül az egyik illatosan, aranyos és suhogó sörénnyel, a másik 
ezüstös ágaival álldogált az út szélén, eszébejutott, hogy itt beszélt Hildának 
a virágok termékenységéről. Milyen bolond vo l t ! És milyen nevetséges ez az 
egész história is! 

— Úgylátszik — mondta magának — ez a szegény ördög csőszködik 
felettem. Pedig azt teszek vele, amit akarok. 

Elmosolyodott. De a lelke mélyén nagyon kedvetlen volt és szomorú. 

II. 
A bérlet kétszáz yardnyira lehetett az erdő szélétől: szabályos négyszö-

get formált és az egyik oldalát fasor zárta be. A ház szembenézett az erdővel. 
A sok emlék közül, amik most ezrével zsibongtak az agyában, a virágos 

szilvafák és ragyogó lombok alatt eszébejutott, hogy ezek egyrészét még ő 
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ültette valamikor. Hogy megterebélyesedtek! És a virágos szilvafák alján 
mennyi sok új, sűrűfürtű, skarlátszínű és halványszirmú bokor virágzik . . . 

Syson észrevette, hogy a konyhaablakból figyeli valaki. Bent egy férfi-
hang dörmögött. 

Hirtelen kinyílt az ajtó. Ó, milyen szép lett Hilda! Syson érezte, hogy elpirul. 
— Maga az Addy? — kiáltott fel Hilda, de nem szaladt felé. 
— Ki van itt? — hallatszott ki a bérlő hangja. 
Most, hogy kicsit idősebb lett, sokkal jobb megjelenése volt. Syson kissé 

zavartan állt előtte. Ügyes és találó válaszai, valamint tartózkodó modora 
egészen új volt Sysonnak. Puha, fekete szempilláit és szép szemöldökét azon-
ban újra megcsodálta. Tekintetük találkozott. Szép meleg szeme ezüstös 
feketéjében azonban Syson nem találta meg a régi fényt. Különös, idegen 
ragyogás villant fel benne, mintha sokat sírt volna, vagy mintha ő most nagyon 
büszke volna önmagára. 

Syson szívébe belenyilait valami fájás. Szinte megerőltetésébe került, 
hogy tréfás modorban szóljon hozzá. 

Hilda bevezette a szalonba és visszasietett, hogy eltörülgesse a tányérokat. 
A tágas, alacsony szoba az apátság feloszlatásakor vásárolt butorokkal, 

kopott, vörös ripszhuzatú székekkel, egy faragott diófaasztallal és egy új, 
de kissé divatjamult pianinóval volt bebutorozva. Erre nem emlékezett. A fal 
mellett egy állvány tele volt öreg klasszikusokkal és azokkal az angol és német 
verskötetekkel, amiket ő küldözgetett neki. A kertrenéző ablakokon keresztül 
beáradt a napfény és megtöltötte a szobát valami ragyogó, szinte fizikailag 
érezhető sugárzással. A régi emlékek varázsa teljes volt. Máskor kinevette 
volna a falra kiaggatott régi, fiatalkori festményeit is, most azonban csak arra 
a szent lázra gondolt, amivel tizenkét évvel ezelőtt festegette neki. 

Hilda befejezte a törülgetést és visszajött a szobába. 
Syson újból megcsodálta pompás karjait, melyek fehérek és ragyogók 

voltak, mint a mandula húsa. 
— Hát, igazán kedves ez a berendezés — kezdte a beszélgetést Syson. 
Tekintetük találkozott. 
— Tetszik magának? — kérdezte Hilda azzal a titkos kis értelemmel, 

mely valaha szerelmük tolvajnyelvévé tette ezt a kis mondatot. Syson vére 
egyszerre fellángolt. Úgy hatott rá ez a szó, mint a mágia, mely régi lénye 
legelzártabb kamráit nyitotta fel egy pillanat akatt. 

— Igen, tetszik — felelte régi, felidézett mosolyával. 
Hilda lehajtotta a fejét. 
— Ez a grófnő karosszéke . . . — mondta halkan. — Azokat az ollókat 

is megtaláltam. 
— Igazán? Hol vannak? 
Hilda vidáman megfordult és odasietett a varrókosarához. Pár pillanat 

mulva ketten együtt nézegették a régi, hosszúnyelű ollókat. 
— Ez aztán igazán rácáfol a Tavalyi hó balladájára — mondta Syson 

és ujjait belefűzte az olló fogójába. 
Hilda is megfogta az ollót. 
— Tudtam, hogy magának akarja megtartani — mondta kevéske éllel 

a hangjában. 
— Mindig az volt a hibám — felelte Syson — hogy amit szerettem, azt 

mindig meg akartam tartani magamnak . . . 
Hilda odament az ablakhoz. Syson elnézte újból ajka vonalát, arca lágy 
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hajlását és hátul sima és fehér nyakát, mely olyan volt, mint a márvány. Majd 
ismét a karjait, melyek úgy ragyogtak, mint a frissen feltört mandula húsa. 
Ez a Hilda új és ismeretlen volt számára. Ezt most igazán elfogulatlanul meg-
bírálhatta. 

— Ne sétáljunk egy kicsit? — kérdezte Hilda. 
— Nembánom — válaszolt Syson. 
A szíve mélyén most újból feltámadt egy érzés, amitől annyira fé l t : 

hogy Hilda más lett, mint amilyennek ő várta és elképzelte. Ugyanaz a test, 
ugyanaz a lejtés a hangjában, mint régen és mégsem az, akinek ő képzelte . . . 
És lassan-lassan rájött arra is, hogy sohasem is volt az . . . 

Hilda levetette a kötényét, de kalapot nem tett. 
— Menjünk talán a fenyvesbe — mondta. 
Mikor a régi gyümölcsösbe kerültek, odahívta magához és az egyik alma-

fán egy kis cinkefészket mutatott meg neki. Syson most kicsit közvetlenebb 
lett, mintha engedett volna visszafojtott kedvetlenségéből. 

— Nézze csak itt ezeket a pici kis almákat! — kiáltotta Hilda. Syson 
odament mellé és figyelmesen nézegette az ezer és ezer alma-gömböcskéket, 
melyek szinte fürtökben lógtak a lehajló ágakon. 

Hilda észrevette Syson szemében a változást. Komolyabb lett. Tudta, 
hogy Syson szeméről most leesett minden hályog és nem engedi többé meg-
csalni magát. Tudta, hogy ő volt, akit legjobban szeretett és legjobban kivánt 
a világon. Tudta, hogy most a régi illuziók szertefoszlottak s ők most idegenek 
lettek egymáshoz. Azt is sejtette, hogy mindezért Syson meg fog neki fizetni, 
de előbb ő akart vele leszámolni. 

Most egyszerre szeretetreméltóbb lett, mint valaha. Tovább mutogatta 
neki a fészkeket és odavezette egy törpe fenyőfán lévő ökörszemfészekhez. 

— Nézze csak ezt a kis csaláncsattogtatót! 
Syson bosszus lett, hogy nem a rendes nevén nevezte. 
Hilda óvatosan benyult az ágak közé és ujjaival megtapogatta a pici, 

kerek fészket. 
— öten vannak! — kiáltott fel. — Öt édes kis poronty ! 
Igy mutogatta neki sorra az összes vörösbegyek, pirókák, pintyek, ken-

dericék fészkeit, majd végül egy barázdabillegetőét a patak mellett. 
— Ha lejebb ereszkednénk, biztosan találnánk egy jégmadárfészket is . . . 
— A kis fenyőfán rigó és sárgarigó fészket találtam s mikor először láttam 

őket, azt hittem, hogy nekem nem szabad az erdőbe mennem. Hisz az erdő 
a madarak városa. Reggel beszélgetve csicseregnek és a lépteink zaja is zavarja 
őket. Volt idő, amikor nem mertem az erdőbe menni. . . 

Azon a nyelven beszélt most, amit valamikor ők ketten találtak ki. De 
Sysonon már nem fogott a régi varázslat. Az ő szemében már vége volt min-
dennek. 

Hilda is abbahagyta. Az erdőről azonban tovább beszélt és mutogatta 
neki a fákat. 

Egy nedves ösvényre tértek, ahol kékliliomok csillogtatták feléjük bár-
sonyos szirmaikat. 

— Miért van az — mondta Hilda, — hogy az ember minden madarat 
ismer és virágot csak olyan keveset. . . 

Syson nem válaszolt neki semmit. Elgondolkozott. 
Az ösvény itt már homályba borult. Nem volt rajta se fű, se virág. És a 

cipőjük sarka belesüppedt a puha agyagba. 
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III. 
— Aznap lettem asszony — mondta alig hallhatóan Hilda, — amikor 

maga megházasodott. 
Syson kétkedve pillantott rá. 
— Igaz, nem törvényesen . . . de . . . valóban. 
— És az erdész a férje? — kérdezte Syson, aki nem tudta, hogy mit 

is válaszoljon erre. 
Az asszony szembefordult vele. 
— Maga azt hitte, úgy-e, hogy nem merem megtenni? 
Úgy tett, mintha keveset törődne a véleményével, de azért egyszerre 

piros lett az arca. 
Mivel Syson nem felelt rá semmit, kezdett kimagyarázkodni: 
— Láthatja ebből, hogy én is befejeztem mindent. 
— Mi az a mindent? 
— Hát ezt az egész históriát. . . Maga még nem? . . . Most mindegyi-

künk szabad. 
— Végleges szándéka ez? 
— Ó, igen. Végleges. 
A hangja mély volt és őszinte. 
-— Szereti? 
— Igen, szeretem. 
— Akkor rendben van, — felelte Syson. 
Az asszony néhány pillanatig hallgatott, majd folytatta : 
— Itt, az ő birodalmában, igen. 
Syson élesen felnevetett. 
— Úgy? . . . Szóval ő is csak afféle diszlet? 
— Igen ! — kiáltotta. — Maga megakadályozott abban is, hogy a saját 

életemet éljem. 
— Szóval csak légkör kérdése az egész? — kérdezte Syson, aki magában 

meg is volt győződve róla, hogy így van. 
— Nézze, én olyan vagyok, mint az a növény, amelyik csak a nekivaló 

földben tud gyökeret verni. 
Olyan helyre érkeztek, ahol az irtás már befejeződött. A barna, elegyen-

getett térségen ölberakva terültek el a tüzelésre alkalmas, rövidrevágott, 
vörös-barna fenyőfahasábok. Távolabb, az öreg égerfák árnyékában a páfrá-
nyok félig kigöngyölt legyezői csillogtatták simaspórájú bimbóikat. A térség 
közepén fatörzsekből összerótt erdei házikó álldogált, fácánketrecektől körül-
véve, melyek közül egyesek üresen, mások pityegő fácántyúkokkal voltak tele. 

A barna, lehullott tőlevelek szőnyegén keresztül nekivágtak a háznak. 
Hilda az eresz alól levett egy kulcsot és kinyitotta az ajtót. 

Vakolatlan, teljesen fából ácsolt szobába léptek, mely gyalupaddal, 
satuval, szerszámokkal, a sarokban fejszékkel, tőrökkel és a válaszfal hosszá-
ban sorbarakott kardokkal, falraszegezett állatbőrökkel volt tele. 

Hilda becsukta mögöttük az ajtót. És Syson kiváncsian vizsgálgatta 
a különös formájú vadállatokat, melyek preparálásra előkészítve, deszkákra 
voltak kifeszítve és felszegezve. 

Hilda eltolt egy kis rekeszt a falon. És a kinyitott ajtón keresztül egy 
másik szobába jutottak. 

— Ez aztán romantikus ! — kiáltott fel Syson. 
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— Igen. Nagyon érdekes . . . Talán túlságosan is fel lehet benne találni 
az erdei vadállat nyomát — a szó nemesebb értelmében véve, — tette hozzá, — 
de határozottan van benne ötlet, sőt bizonyos mértékben fantázia is. 

Hilda odament az ablakhoz és elhúzott egy sötétzöld függönyt. 
A szoba nagyrészét a hangafűvel és száraz páfránnyal borított fekvőhely 

foglalta el, mely nyúlbőrökből összevarrt hatalmas takaróval volt leterítve. 
A földön színesen összeállított vadmacskabőrök és egy tarkafoltú borjú-

bőr pótolta a szőnyeget. A falak is tele voltak aggatva prémekkel. 
Hilda levette az egyiket és a hátára takarta. 
Tengeri nyúl bőréből készült, fehér prémcsuklyával ellátott köpenyféle 

volt ez, mely úgy látszik a hermelin nyári gereznáját akarta pótolni. 
Az asszony a különös köpeny alól ránevetett Sysonra és azt mondta : 
— Nos, mi a véleménye róla? 
— Tiszteltetem a férjét — válaszolta kétértelműen Syson. 
— És nézze csak — mutatott rá az asszony a polcon egy kis mázas 

korsóra, amelyben a tavaszi lonc fehér és harmatos szirmai csillogtak — ma 
este ezek illatosítják a szobát. 

Syson vizsgálódva szétnézett maga körül. 
— No, és ezekután még mi hiányzik magának? . . . Miért nem találja 

elegendőnek azt a férfit? 
Az asszony pár pillanatig belenézett a szemébe. Aztán lehajtotta a fejét. 
— Nézze, vele a csillagok nem ugyanazok — válaszolta. Maga fénye-

sebbekké és ragyogóbbakká tudta tenni őket. S a kis csillagok is olyanok vol-
tak, mint a lángoló napok. Maga mindent, minden dolgot csodálatossá tudott 
varázsolni. . . Most ez mind nagyon egyedül van a szívemben és nem tudom 
őket megosztani senkivel. 

— Alapjában véve a csillagok is, a kis csillagok is : fények. . . Fordul-
jon feléjük. 

— Igaza van — felelte halkan, — de most mindez az én szivemben van ... 
Syson keserűen felnevetett. 
Az asszony most hirtelen hátat fordított neki. Odament az ablakhoz, 

mely a szűk szoba legvégében volt és nekitámaszkodott az ablakpárkánynak. 
Köpenyébe burkolódzva álldogált ott jóideig. A fején nem volt semmi és a 
homályos szobában tisztán kirajzolódott feje és alakja körvonala. Hátrafésült 
haja sima volt és napbarnított, pompás bőre hátul a nyakánál szinte világított. 
Syson látta, hogy remeg az ajka. 

— Nagyon távol állunk egymástól — mondta keserűn Hilda. 
Syson újból felnevetett. 
— Tudom, hogy nem tetszem magának — válaszolta. 
— Talán éppen azért nem tetszik, mert idejött — felelte. 
Syson mereven nézte a mennyezetet: 
— Azt hiszi, hogy maga meg én tudtunk volna így élni? 
Hilda megrázta a fejét. 
— Maga? Soha az életben ! Magának minden csak addig kedves, amíg 

hasznot lát belőle, aztán eldobja . . . 
— Ez igaz — válaszolt Syson, — és maga talán tudott volna így élni? . . . 

Hát, ezt nem igen hiszem. 
— Hogy tudtam volna? Hát volt nekem saját véleményem? 
— Ez azonban nem zárja ki, hogy két ember egy és ugyanazon dologról 

hasonlóképpen vélekedjék . . . — válaszolt Syson. 
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— Maga azonban mindig megakadályozott, hogy a saját életemet éljem. 
Syson nagyon jól tudta, hogy csalódott benne és azért a csalódásért éppen 

eleget fizetett azzal, hogy Hilda nem az volt, akinek várta. Ezen az egy ponton 
ő volt a hibás és nem az asszony. 

— És maga ezt nem vette észre? — kérdezte tőle. 
— Nem, mert maga nem engedte. Mert maga úgy viselkedett velem» 

mintha a rabszolgája lettem volna . . . Pedig őszintén megvallva nekem köszön-
heti azt is, hogy elkerülhetett innen. 

— Azt tudom — felelt Syson s most egyszerre olyan sápadt lett, mint 
egy halott. — De azt is magának köszönhetem, ahol ma vagyok. 

— Nekem? — kérdezte büszkén. 
— Igen, mert maga akarta mindenáron, hogy college-be menjek. Maga 

volt az, aki kihasználta ragaszkodásomat és lekötöttségemet, mint ahogyan 
kihasználta a szegény kis Botell kutyáét is annyira, hogy maga nélkül már nem 
tehetett egy lépést sem. És mindezt azért, mert a maga családja gazdag és elő-
kelő volt. Magának telt öröme abban is, hogy apja felajánlotta nekem : menjek 
Cambridgebe tanulni egyetlen fiával. Magának volt mindig ilyen rettentő 
ambiciója én értem. Mindig maga igyekezett azon, hogy elhidegítsen magától; 
minden siker újabb válaszfalat emelt köztünk . . . a maga szemében még inkább» 
mint az enyémben. Magának eszeágában sem volt, hogy valaha is kövessen 
engem. Maga mindig csak azt akarta, ami most bekövetkezett. Esküszöm, 
magának mindig az volt a célja, hogy engem valami előkelő családba beháza-
sítson. Az én személyemen keresztül akart diadalt aratni a társaságon. 

— Ezért én vagyok a felelős — válaszolta élesen. 
— Most már eléggé előkelő vagyok, hogy maga helyett is elégtételt 

adhassak — vágott vissza Syson. 
— Jaj, Istenem ! — kiáltott fel, — mindig csak ezt a régi nótát fujja» 

mint valami gyerek. 
— Természetes. Tanultam, hát most már csak vagyok valaki. . . Azon-

ban nem így képzeltem az egészet. . . Mondja, miért adta össze magát azzal 
az emberrel? 

— Mit beszél? — kiáltotta rémülten Hilda. 
Syson egy pillanatig villogó szemekkel nézett rá. 
— Semmit. . . Egyáltalán semmit. . . — válaszolta s röviden felnevetett. 
Kint nyikkant a kilincs. Az erdész belépett a kis házba. 
Az asszony féloldalról rápillantott, de mozdulatlanul álldogált továbbra 

is. Syson se mozdult. 
Mikor az erdész belépett abba a szobába, ahol ők voltak, hátat fordított 

nekik és nem szólt egy szót sem. 
Syson és Hilda is hallgatott. 
Pilbeam leült a bőrökkel letakart ágyra. 
— Odamenjek hozzá? — kérdezte halkan Syson. 
— Ahogy akarja, — válaszolta az asszony. 
Syson úgy tett a kezével, mintha átkozódna. 
— Sajnos, a terveink megváltoztak — mondta komolyan az asszony 

és igyekezett közömbös maradni. . . 
— Arthur ! — kiáltotta hirtelen. A hangja most oly segélytkérő és rimán-

kodó volt, hogy a két férfi kiérezte belőle szívének remegő félelmét. 
Az erdész letette szerszámait és odajött hozzájuk. 
— Nos? . . . — kérdezte Syson. 
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— Szeretném neked bemutatni. . . — mondta remegve az asszony. 
— Már találkoztunk — válaszolta az erdész. 
— Igen? Ez itt Addy Syson, már beszéltem neked róla. Ez meg — for-

dult az erdész felé — Arthur Pilbeam. 
— Syson kezet nyujtott neki és az erdész csendesen megszorította. 
— Nagyon örülök, hogy megismerhettem — mondta Syson. 
— Megszakítsuk a levelezést, Hilda? 
— Miért? — kérdezte az asszony. 
A két férfi hallgatagon állt egymás mellett. 
— Mégis nem gondolja, hogy . . . 
Hilda hallgatott. 
Mind a hárman kimentek az árnyékos útra. 
— Mily kék az ég és mily nagy a remény ! — idézte Syson, aki nem tudta, 

hogy mit is beszéljen. 
— Mit akar ezzel mondani? — kérdezte az asszony. — Nekünk nincs 

féltenivaló vetésünk. 
Syson ránézett az asszonyra. Ó, hát ez az a fiatalkori szerelem? Ez az ő 

madonnája és Boticelli angyala? ! Micsoda bolond volt! Távolabb vannak egy-
mástól, mint a pólusok lakói. Hilda csak annyit akart, hogy állandóan levelez-
zen vele. S talán ő sem akart többet, csak azt, hogy írhasson neki, mint egy 
képzeletbeli Beatricenek, aki valamikor lelkének legkedvesebb álomképe volt. 

Az ösvény végénél Hilda elbúcsúzott tőle. Ő meg tovább ment az erdész-
szel a mezőn, egészen az erdőbe vezető kapuig. Egymás mellett mentek, mint 
két barát és beszélgettek. 

Itt Syson, ahelyett, hogy a sorompó irányába ment volna, útirányt 
változtatott és az erdő szélének vágott. A patak itt egész kis tócsává szélesedett. 
Az égerfák alatt, a nádas szélén a sárga csillagú gólyahírek virágzottak. Itt-
ott, a barna kis erekben csörgedezett a víz és himbálgatta a virágok aranyos 
fejecskéit. Hirtelen kék fény villant meg a levegőben és a feje fölött egy jég-
madár suhant keresztül. 

Most egyszerre nagyon gyönge lett. Valósággal vánszorgott a fagyal-
bokrokig, melyeken a ragyogó bimbók még nem hasadtak ki egészen. Leheve-
redett a száraz, barna földre a vörös euphorbiák és a rózsaszínű koldustetűk 
csokrai közé. Ó, van-e csodálatosabb, változatlanabb és mégis mindig új pom-
pában ragyogóbb, mint ez a hely ! — gondolta volna máskor. Most azonban 
ez a szépség távolinak és céltalannak tünt előtte, mint a Champs Élysées-i 
asphodélosoké. A szíve mélyén fájdalom lüktetett, mintha sebesült lett volna. 

Most tudta csak igazán, hogy közöttük soha egy pillanatra sem volt mély 
vonzalom. Minden csak illuzió volt és nagyon messze járt az igazságtól. . . 

Fölkelt és menni készült. A levegő tele volt pacsirtaszóval és a nap pazarló 
kezekkel szórta le rá aranyos záporát. És a légies, trillázó zenéből hirtelen 
kivált az erdész baritonja : 

— Ha megházasodott és véget vetett mindennek, akkor minek jött ide? 
Mondtad ezt neki? 

— Most nem akarok erről beszélni. . . Szeretnék egyedül lenni. 
Syson átnézett a fagyaibokrokon. 
Hilda ott állt az erdőbe vezető sorompó mellett. Az erdész a gyepen 

ácsorgott és a virágos sövényre röpködő méheket bosszantotta. 
Egyszerre elkáromkodta magát. Odakapott a vállához. Aztán ledobta 

a földre az ujjasmellényét és egy pillanat alatt felgyűrte az inge ujját a válláig. 
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— A betyár mindenét! — kiáltotta dühösen. Lekapta a válláról a méhet 
és messzire elhajította. Aztán kicsit elfordította a karját és fejcsóválva vizs-
gálgatta a vállát. 

— Mi az, mi történt? — kérdezte Hilda. 
— Megcsípett egy méh! 
— Gyere gyorsan ide ! — hívta az asszony. 
A férfi úgy ment oda hozzá, mint egy morcos gyerek. 
— Nézzd csak! Szegény kis méhnek a fullánkja is benne maradt! 
Kivette a fullánkot, száját rátette a lüktető részre és kiszivta belőle 

a mérget. 
Mikor a vörös foltot meglátta, elnevette magát: 
— No, ez a legtüzesebb csók, amit életedben kaptál! 
Mikor elhallgattak, Syson újból feléjük nézett és látta, hogy ott állnak 

mind a ketten az árnyékban és a férfi éppen az asszony nyakát csókolja. 
— Micsoda gondolat is volt tőled, — mondta az asszony, — hogy búsulok 

utána, mert elment. . . Persze, te ezt nem tudod megérteni.. . 
A férfi válaszát Syson nem tudta kivenni, de a Hildáét tisztán, árnyala-

tával együtt megértette: 
— Tudod, hogy téged szeretlek és ő teljesen kiment az életemből. Ezért 

igazán ne aggódj . . . 
Az erdész valamit súgott a fülébe és megölelte. 
Az asszony hamiskásan felnevetett. 
— Hát, persze, hogy megesküszünk — mondta beleegyezőleg. — De 

nem mindjárt. 
A férfi újból mondott neki valamit, de Syson nem értette meg. Utána 

megint az asszony beszélt: 
— Eredj be csak szépen, drágám, fölizgatna téged ez az egész dolog. 
Syson most tisztán kivette az erdész hangját. Vágy és szerelmes aggódás 

érzett belőle. 
— Miért esküdjünk meg olyan gyorsan? — kérdezte az asszony. — 

Több leszek neked akkor, mint most vagyok? . . . Nagyon szép ez így is . . . 
Az erdész fölvette a mellényét és bement. Az asszony ottmaradt a so-

rompó mellett és anélkül, hogy utána nézett volna, merengő tekintete elveszett 
a napfényben ragyogó tájon . . . 

Mikor végre elhatározta, hogy bemegy. Syson is fölkerekedett és meg-
indult a város felé. Fordította: Zaka Sándor. 

Vándorcirkusz. Buday György fametszete. 


