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S P L E E N H E R C E G . 
Irta: Szitnyai Zoltán. 

DE N I S Z I E V A L S Z K I Sztaniszló herceg egy nap így szólt titkárjá-
hoz, Patrakovics Homérhoz : 

— Hosszú életem alatt — őfensége ugyanis akkor már 
huszonötéves volt — rájöttem arra, hogy nem érdemes élni. Maga 
tudja Patrakovics, hogy én nem kíméltem semmi fáradságot és kipró-
báltam az összes sportokat, az oroszlánvadászattól a szerelemig. Mond-
hatom, hogy egyikben sem telt örömem, hiszen maholnap egy gyalog-
séta is nagyobb kockázattal jár a legvakmerőbbnek látszó légi bravur-
nál és az asszonyok, akikben pedig a legtöbb reményem volt, vagy 
józan családanyák, vagy ha nem azok, a kalandjaikat is veszélyteleneb-
bül kötik már, mint valamikor a harisnyákat. Mondja Patrakovics, 
mit ér az olyan élet, amelyik nem nyujt számunkra semmi váratlant 
és főként semmi veszélyest? 

Patrakovics nem volt egy véleményen a herceggel, mert akinek 
olyan szép és szerelmes felesége van, mint a hercegné, annak nincs 
joga az élet ellen panaszkodni. De a fenséges úr előtt nem volt szabad 
a hercegnéről beszélni. Különváltan éltek és a herceg törvényesen is 
elvált volna, ha a törvényes válást nem tiltják a házitörvények. Az tel-
jesen érthető, hogy nem találta meg boldogságát a házasságban, mert 
Vanda örökké vidám lényétől semmi sem állott távolabb annál a szöve-
vényes homálynál, amit a herceg kívánt meg az asszonyoktól. Ezt a 
hiányt még az sem pótolta a herceg szemében, hogy Vanda szép fején 
vörös haj zuhatagot viselt, ami egyébként hozzátartozott az asszonyi 
szépségnek őfensége által is kívánt kelléktárához. Patrakovics tehát 
nem tett említést a hercegnéről s a hódolattal kevert alattvalói bizal-
masság hangján a következőket felelte a hercegnek : 

— Fenség, próbálkozzék talán a tudományokkal. Véleményem 
szerint a tudomány is sport, az agyvelő sportja s bármily ártatlannak 
is látszik, egyike a legveszélyesebb sportoknak a világon. Egyetlen 
sportág statisztikája sem tud felmutatni annyi szerencsétlenséget, 
mint amennyit a tudományok zúdítottak az emberiségre. Fenségednek 
azt az élményt is nyujtani fogja, amit az ismeretlen dolgokkal való 
megismerkedés okoz. Én azt hiszem, hogy hercegséged ezen a területen 
nagy mértékben kiélvezhetné személyes bátorságát. 

Őfensége pár pillanatig elgondolkodott. Némi bizalmatlanságot 
táplált a tudományokkal szemben, melyeknek művelőiről csupán annyit 
tudott hallomásból, hogy hanyagul öltözködő és darabos modorú embe-
rek. Milyen lehet akkor maga a tudomány, mely ezeknek az embereknek 
a gondjaira van bízva? Viszont meggondolást érdemel az is, hogy pél-
dául az emberevők sem szabatják londoni szabóknál fügefaleveleiket 
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és a modorukhoz is némi szó fér, az őserdő, amelyben élnek, mégis igen 
érdekes. A kettőt úgy látszik, külön kell választani egymástól, Afrika 
ősvadonját az emberevőktől s a tudomány őserdejét a tudósoktól. 

— Mond valamit Patrakovics — szólt némi tűnődés után a her-
ceg — ezt a tudománydolgot meg fogom próbálni. 

Patrakovics összeállította a híres tudósokból álló expediciót, mely 
a herceggel nekivágott a szellemvilág őserdejének. Miután bekalandoz-
ták annak főbb terepeit és néhány titkos járatát is, a herceg szinte 
tomboló haraggal tért vissza — amint ő mondotta — a civilizáció 
területére. 

— Hallja Patrakovics, maga engem ugyan alaposan becsapott. 
Hiszen ezek a tudósok semmit sem tudnak s az egész tudománydolog 
nem egyéb, mint fából vaskarika, a kör négyszögesítése és más egyéb 
humbug, amit csak akar. Például arról a legérdekesebbről, hogy hol 
kezdődik és hol végződik a végtelen, még csak sejtelmük sincsen.Tolvaj-
nyelven beszélnek és becsapják a világot. Nem sokat vártam az egész-
től, de ennél nagyobb csalódás még nem ért az életben. 

Őfensége akkor már huszonhatéves volt. Egy herceg, aki az összes 
szórakozásokkal már rég betelt és csalódott a tudományokban is. 
Kiábrándult és öregedő férfi, aki elkesergett azon, hogy semmi sem 
sikerült neki, amihez az életben kezdett. Még a szegénység sem, amit 
ezért szeretett volna magának megszerezni, mert gyanuja szerint csak 
a szegények élete nyujt harcot és veszedelmet. Evégből képtelen össze-
geket szórt a rulettasztalokra, de minden alkalommal még képtelenebb 
összegeket söpört eléje a krupié. Amihez csak nyúlt, abból mind pénz 
lett, úgy ömlött eléje a rengeteg arany, mint a nyári záporeső. Szegény 
akart lenni és egyre gazdagabb lett. Még az amerikai párbajjal sem 
volt szerencséje, mert minden esetben ellenfelei húzták a feketegolyót, 
amit aztán eltettek emlékül, anélkül, hogy az acélgolyót a fejükbe röpí-
tették volna. Ezzel teljessé vált az emberekben való csalódása és 
minden oka megvolt ahhoz, hogy egy nap így szóljon Patrakovicshoz : 

— Rájöttem arra, hogy életünk egyetlen öröme az a pillanat, ami-
kor majd meghalunk. Az a bölcs ember tehát, aki úgy rendezi be életét, 
hogy mennél nagyobb örömét lelhesse a halálában. És mondja Patra-
kovics, mi lehet örömtelenebb valami az unalomnál? Aki egész életét 
végigunatkozza, az úgy hörpinti fel a halál pillanatát, mint nehéz 
vacsora után az első pohár pezsgőt. Azért élünk, hogy meghaljunk és 
akkor halunk meg boldogan, ha előzőleg jó sokat unatkoztunk. A jövő-
ben nemcsak eszerint akarok élni, hanem ennek az egyetlen helyes élet-
módnak terjesztésére akarom szentelni hátralevő napjaimat. 

Őfensége akkor már huszonnyolcéves volt s így minden emberi 
számítás szerint valóban alig harminc-negyven esztendő volt már csak 
hátra az életéből. 

— Vegye tehát tudomásul, — folytatta rövid szünet után előbbi 
szavait a herceg — hogy kraszneviszokai birtokomon országot létesítek 
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azok számára, akik hajlandók követőimül szegődni. Nevezhetjük az 
országot az Unalom országának, vagy a Boldogság előcsarnokának is. 
Mind a két elnevezés helyes és kifejező. Magát, akinek kiváló képes-
ségeit már régen felismertem s aki már eddig is nem egy halálosan unal-
mas órát szerzett nekem, ezennel országom helytartójává nevezem ki 
és megbízom azzal, hogy haladéktalanul tegye meg az ország üzembe-
helyezéséhez szükséges összes intézkedéseket. 

Patrakovicsban ezer ellentmondás támadt föl a herceg szavaira 
és most is, mint minden hasolnó esetben a Vanda hercegnőre szerette 
volna emlékeztetni, de ezt épp úgy nem tette meg most, mint máskor 
sem, mert rég megtanulta, hogy olyan előkelő és gazdag úrral, akinek 
a holdjai is ezrekben vannak, nem szokás vitába szállni egy olyan sze-
gény embernek, akinek az ezrei is csak a holdban vannak. Tehát enge-
delmesen nekilátott az ország megszervezésének. El kellett ismerni, 
hogy a herceg kitűnő ösztönnel jelölte ki az új ország létesítésének 
helyét rengeteg birtokainak egyikén. Talán nincs is a földkeregségnek 
egyetlen darabja sem, mely sivárságban, egyhangúságban felvehetné a 
versenyt Kraszneviszokával. Valamikor dús erdőségeit egy könnyelmű 
ős az utolsó szál fenyőig kiirtatta s később egy hegyomlás sivár kő-
tengerré változtatta az egész tájat , ahol valamirevaló növény nem 
tudott megteremni s amit az énekesmadarak messze elkerültek. 

Mindenképpen olyan hely volt, ahol zavartalanul unatkozhatnak 
az unalomra vágyó emberek. Szigorú törvények gondoskodtak arról, 
hogy semmi szórakozás, eszmecsere, sport, zene meg ne háborítsa őket 
ebben, kivéve a műkedvelői előadások rendezését, melyek régi meg-
figyelés szerint csupán a résztvevőknek nyujtanak szórakozást. Patra-
kovics gondoskodott gazdagon berendezett könyvtárról is, melynek 
több ezer kötete olyan kitűnő művekből állott, mint a telefonkönyvek, 
logaritmustáblák, cím- és lakjegyzékek, árjegyzékek, szótárak, a köz-
tisztasági hivatal statisztikai évkönyvei, vásárpénztári rendeletek, idő-
járásjóslatok az elmult esztendőkről, tartalomjegyzékek tartalom nél-
kül, sorsolási és akadémiai értesítők, vízállás és népszövetségi jelen-
tések, továbbá egy tízkötetes tanulmány a légy talpán észlelhető felületi 
alakváltozásokról. Szóval mindazok a művek, melyek kisebb adagolás-
ban is felérnek a legerősebb altatószerrel, nagyobb mennyiségben pedig 
gyors halált okozhatnak. 

A bevonuló herceget testületileg fogadták a kőtenger kapujában. 
Csupa aggastyán gyűlt össze, akik kifeszített ernyőkkel védekeztek a 
nap melege ellen. A ferencjózsefkabátok sötét egyhangúságát egyetlen 
női ruha tarka színfoltja sem bontotta meg. Olyan nő ugyanis nem 
akadt, még a legöregebb évjáratokból sem, aki a boldog halálért haj-
landó lett volna lemondani minden szórakozásról. Az ünnepi beszédet 
ásítások sűrű tetszésnyilvánításaitól kísérten, Patrakovics tartotta. 
Gyönyörű beszéd volt, folyton ismétlődő egyetlen gondolatból s mire 
alig néhány óra alatt befejeződött, a legtöbben már aludtak. A herceg 
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maga is alig tudta leküzdeni álmosságát. Elragadtatásának adott kifeje-
zést a beszéd végén : 

— Patrakovics, maga minden reményemet fölülmulta. Jóegy-
néhány akadémiai ülésen és udvari díszebéden vettem már részt, de 
mondhatom, hogy még soha az életben ilyen szívből nem unatkoztam. 

Az ország olyan kitűnően működött, hogy a hercegnek egyetlen 
pillanata sem volt, amikor ne únta volna halálosan magát. A percek 
óráknak, az órák napoknak, a napok heteknek s a hetek hónapoknak 
látszottak. Néha már a fogát csikorgatta rettentő unalmában. Dühében 
hatökörnek, a föld legnagyobb szamarának nevezte Patrakovicsot. 
Titkon azt remélte, hogy sikerült őt ellentmondásra ingerelnie. De 
a titkár tiszteletben tartotta az ország törvényeit, melyek szigorúan 
tiltottak minden vitát és eszmecserét és engedelmes helyesléssel felelge-
tett a herceg dührohamaira : 

— Igenis fenség, hatökör vagyok és a legnagyobb szamár a 
világon. 

— Ne legyen beképzelt, mert nem azt mondtam, hogy a világon, 
csupán a föld hátán. 

Mire a visszhang engedelmesen felelte : 
— Hercegséged parancsára, nem a világon, csupán a föld hátán. 
Be kellett látnia, hogy Patrakoviccsal nem tud boldogulni. Embe-

reket keresett, akikkel társaloghatott volna, talált is két beszélgető 
öreget, de társalgásuk még jobban felbőszítette. 

— Hogy van, hogy? — kérdezte az egyik. 
— Jól, nagyon jól — felelte a másik. 
— Van valami véleménye méltóságodnak arról, hogy nekem 

semmiről sincs véleményem? 
— Véleményem szerint méltóságodnak véleménye mindenben 

az én véleményem. 
Egymásra mosolyogtak, mint akik kitűnően szórakoznak. Semmi 

nyoma sem volt az arcukon az unalomnak. Közönséges szélhámosok, 
akiket kellemes érzéssel tölt el a tunya semmittevés. Úgylátszik a 
herceg az egyetlen, aki minden lázadó ösztönét legyőzve, vágyai elle-
nére, halálos gyötrelemmel unatkozik. 

Ami még sohasem történt meg vele, ábrándozni kezdett. Meg-
irigyelte az írókat, akik ráhajolnak a papírra és máris szórakoztató 
világok veszik őket körül. Egyszer már azon a ponton volt, hogy maga 
is megpróbálkozik az írással és tollat ragad, de nem volt mit meg-
ragadnia, mert az országban nem volt sem toll, sem tinta, sem papiros. 
Végső kétségbeesésében odáig vetemedett, hogy olvasni akart. Feltúrta 
a könyvtár polcait, de a könyvek rengetegében egyetlen sort sem talált, 
ami legalább egy pillanatra enyhítette volna irtózatos szellemi szom-
júságát. 

— Patrakovics — rimánkodott titkárának — legalább egy mesés-
könyvet szerezzen be, nem bánom akár olyat is, aminőt a kisgyermekek 



434 

számára készítenek Jancsiról, Juliskáról, a boszorkányról, meg más 
egyéb érdekes történetekről. 

De Patrakovics hajthatatlan maradt : 
— Tiltják az ország törvényei és fenséged alkotmányos uralkodó, 

akit épp úgy köteleznek a törvények, mint legszerényebb alattvalóját, 
Kintzl urat, akit épp tegnap félnapi sötét zárkával büntettem azért, 
mert várat épített a homokban. Hol van felséged kívánsága Kintzl úr 
ártatlan szórakozásától? 

A herceg egyre elborulóbb lélekkel bolyongott Kraszneviszoka 
sziklarengetegében. Egyre gyakrabban jelent meg előtte feleségének 
paripasudár alakja, hajának lomb vörös zuhatagával. Ez nyilván már 
az agónia állapota, amikor kísérteni kezdenek a mult emlékei. 

— Úgy látom Patrakovics — sóhajtott fel egy nap a herceg — 
úgy látom, hogy életem végórája következik. Mielőtt végleg lehúnynám 
a szememet, mégegyszer beszélni akarok a feleségemmel. 

Aztán ágynak dőlt és olyan bágyadtan viselkedett, mint a haldok-
lók szoktak utolsó perceik előtt. A titkár táviratozott a hercegnőért, 
aki néhány óra múlva repülőgépen érkezett meg Kraszneviszokára. 
Patrakoviccsal való rövid tanácskozás után, megjelent a beteg ágya 
mellett. 

— Ne értsen félre Vanda — mentegetődzött a herceg — csupán 
azért kérettem, mert amint maga is tudja, házitörvényeink előírják, 
hogy a halál pillanatában törvényes feleségünk zárja le a szemünket. 
Nagyon lekötelezne, ha majd eleget tenne, remélhetőleg rövidesen, 
ennek a törvénynek. 

— A legnagyobb örömmel — felelte vidáman Vanda — de addig 
is, míg sor kerül erre, engedje meg, hogy néhány intézkedéssel meg-
rövidíthessem majd utolsó perceit. Nem vagyok híve annak az orvosi 
elvnek, mely mindenáron meg akarja hosszabbítani a gyógyíthatatlan 
betegek életét, ahelyett, hogy szenvedéseiket rövidítené meg. 

— Mondhatom Vanda, hogy ezzel a legnagyobb mértékben hálára 
kötelezne. 

— Valóban nincs miért Sztaniszló, ezzel csak hitvesi kötelessége-
met teljesítem, amelynek gyakorlásától mindeddig megfosztott a maga 
szeszélye. De ha már háláról tesz említést, úgy azt semmivel sem róhatná 
le jobban, mintha titkárát, Patrakovics urat tenné meg általános 
örökösévé. 

— Ezt a legnagyobb örömmel Vanda, de mégis mi készteti erre 
a kérésre? 

— Csupán az Sztaniszló, hogy nem szeretném, ha leendő férjem 
minden vagyon nélkül lépne a házasságba. 

A herceg felült ágyában : 
— Hogyan Vanda, csak nem akarja azt mondani, hogy halálom 

után a titkáromhoz megy feleségül? 
— De igen, éppen azt akartam közölni magával. 
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— Ez természetesen magánügy — mondta a herceg és közönyt 
igyekezett elhitetni a hangjával — de mégis ajánlom, vegyen mindent 
alaposan fontolóra, mielőtt végérvényesen határozna. Maga elvégre 
mégis csak hercegnő, Patrakovics pedig egy közönséges személyi titkár 
és azon felül igen rozoga és öregedő fickó. 

— Ezt nem vitatom magam sem, de mégis szeretjük egymást. 
A herceg igen tágra meresztette a szemét: 
— Szeretik egymást? 
— Jóformán attól a perctől kezdve, hogy megismerkedtünk. 
— Másként tehát a mi egybekelésünk óta? 

— Nagyon helyesen következtet, valóban azóta. 
— Szóval maga engem már az első naptól kezdve megcsalt? — 

és harag perzselődött a herceg hangjában. 
— Nagyon kérem, kedves Sztaniszló, hogy kerülje ezeket az alpári 

kifejezéseket. Ez nem méltó magához. 
— Az ördögbe is ! már hogy ne lenne méltó, amikor én mind máig 

azt hittem, hogy maga az asszonyi hűség mintaképe. 
— Ah, Sztaniszló, egész életünk egyébből sem áll, mint a csalódá-

sok hosszú sorozatából. 
— És ezt maga ilyen könnyedén állapítja meg? 
— Hát nem mindegy ez már magának, akinek rövidesen része 

lesz abban a legnagyobb örömben, amiért élünk? Nem is hiszem, hogy 
komolyan érdekelné azoknak a boldogtalanoknak sorsa, akik a maguk 
gyarlóságában örömüket tudják találni a földi létezésben. Bizony, mi 
sokat fogunk együtt utazgatni, megvitatjuk az élet dolgait, színházba 
járunk és sportolunk s gondunk lesz arra is, hogy neves emberek, híres 
tudósok és művészek forduljanak meg a házunkban. Ha tehát életünk 
nem is lesz olyan szép, aminő a magáé volt, főként az utóbbi hónapok 
alatt, de mentse ezt az a tudat, hogy mi igen gyarló lények vagyunk, 
akik elég oktalanul hiszik azt, hogy az életnek más célja is lehet, mint 
az unatkozás. Arra nézve is megállapodtunk Homérral. . . 

A herceg, aki az unalomban töltött hónapok csömörével egyre 
irigyebben hallgatta felesége új életének terveit, indulatosan közbeszólt: 

— Legalább az én jelenlétemben ne nevezze Homérnak azt a 
hitvány fickót. 

— Sztaniszló, maga igazán méltatlanul emlékezik meg erről a 
drága, jó emberről. Lássa, ő mennyivel nemesebb érzéseket táplál 
maga iránt. Nemcsak arról gondoskodott máris, hogy temetése min-
denben hercegi rangjához méltó pompával menjen végbe, hanem titok-
ban elkészítette azt a szarkofágot is, amelyben maga fogja majd örök 
álmát aludni. Úgy-e milyen kedves ez tőle? Sőt, megállapodtunk abban 
is, hogy a kraszneviszokai országot a maga nemes eszméinek ápolására 
akkor is üzemben tartjuk majd, ha maga már nem lesz a földön. Higyje 
el nekem, hogy Homér . . . 

A herceg nagyot kiáltott: 
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— Megtiltom, hogy mégegyszer a keresztnevén merészelje ne-
vezni. Egyelőre még élek, én vagyok a maga ura s addig maga az én 
parancsaimat tartozik teljesíteni. 

A hercegné alig tudta visszafojtani kitörni akaró vidám nevetését. 
— Sztaniszló — felelte a méltatlanul megbántott gyöngéd lelkek 

fátyolosan szelíd hangján — nem akarom jelenlétemmel tovább fárasz-
tani, mert magának semmi sem árt jobban, mint az izgalom. Az izga-
lom ugyanis nemcsak vérkeringésének működését fokozza, ami a maga 
esetében könnyen okozhatja életének meghosszabbítását, hanem némi-
leg el is szórakoztatja s ezzel is megfosztja attól az örömtől, amit a halál 
pillanata szerez majd magának. 

Felállt és méltóságteljesen kisuhogott a szobából. 
A herceg teljesen megfeledkezett arról, hogy életének utolsó óráit 

éli. Fürgén kiugrott az ágyból és pillanatok alatt felöltözött. Aztán 
kirohant a boltíves, hosszú folyosóra a titkár szobája felé és olyan sebe-
sen, ami nem egy haldoklótól, hanem még egy marathoni futótól is szép 
teljesítmény lett volna. Amikor belépett a titkárhoz, úgy bevágta az 
ajtót maga után, hogy még az ablaktáblák is összeremegtek. 

— Patrakovics ! — üvöltötte — maga a leghitványabb ember ! 
Ne is merjen tagadni, a feleségem már bevallott mindent. 

A titkár egy csöppet sem ijedt meg, sőt lojális mosolyt láttatott 
az ajkai szélén : 

— Nincs jogom a fenséges asszony kijelentéséhez magyaráza-
tot f ű z n i . . . 

— Igazán kedves magától, hogy nem nevezi őt egyszerűen Van-
dának, mert a feleségem magát már csak a keresztnevén emlegeti. 

Patrakovics ha lehet, még mélyebben meghajolt, mint az előbb 
és zavartalanul folytatta a megkezdett mondatot: 

— . . . de meg vagyok győződve arról, hogy őfensége csupán fel-
deríteni akarta hercegséged utolsó perceit. 

— Hallja Patrakovics, azt mélyen kikérem magamnak, hogy 
ostoba tréfát űzzön velem. Már miféle vakmerő elképzelés azt hinni, 
hogy engem felderítene az, ha a feleségem és a titkárom . . .? 

Nem találta a megfelelő szavakat és befejezetlenül hagyta a 
mondatot. 

Patrakovics úgy testtartásával, mint arckifejezésével mindent 
elkövetett, hogy az álmélkodás eleven szobrává változzék át : 

— Hát nem nagy örömhír fenséged számára, hogy a hercegnő . . . 
hogy is mondjam . . . hát igen, hogy a hercegnő egy pillanatig sem 
szerette hercegségedet? 

— Nem ! — üvöltötte magából kikelten és nagyon őszintén a 
herceg — egyáltalán nem ! 

Aztán észbe kapott, hogy nagyon is elárulta magát és néhány 
izgatott lépést tett fel-alá a szobában. Majd egy fotelbe ereszkedett és 
pár pillanatig haragos ütemeket dobolt ki az asztalon. Irtózatos harcot 
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vívott magával. Ah, sohase hitte volna, hogy így fog fájni neki ez 
a dolog. 

— Én nem tudom — sóhajtott fel hirtelen — mi ment bennem 
végbe Patrakovics? Valami egész furcsa dolog. Már kezdtem azt hinni, 
hogy úgylátszik, mégis szeretem a feleségemet. Mit mondjak magának 
Patrakovics, harcolni szeretnék érte és ha maga nem lenne ilyen szána-
lomra méltó fickó, már rég keresztül szúrtam volna. 

A titkár udvariasan meghajolt: 
— Ez esetben fenséged valóban méltatlanra pazarolta volna 

nemes haragját. 
— Szórói-szóra igaza van. Az egészben tulajdonképpen az a leg-

bántóbb, hogy épp magát választotta, egy ilyen rozoga és fakó embert. 
Mert nézze meg saját magát — s tükör elé vonszolta a titkárt — és most 
feleljen arra, mi öröm lehet egy ilyen külsejű embert szeretni, aminő 
maga és mi lehet megalázóbb rám nézve annál, minthogy egy ilyen 
ember hódítja el a feleségemet? 

— Nem fenség — fulladozott Patrakovics, torkán a herceg ujjai-
nak szorítása alatt — ennél valóban nincs semmi elképzelhetetlenebb 
és ennél semmi sem lehet megalázóbb, csak kegyeskedjék már elengedni 
a nyakamat, mert különben nyomban megfulladok. 

Miután a herceg teljesítette ezt a kérést, a titkár az íróasztalhoz 
lépett és egy levélköteget vett elő a fiókból. 

— Mégis örüljön fenséged, hogy a hercegasszony mind e leveleket 
énhozzám és nem az Azovi herceg őfenségéhez írta, aki sem nem öreg, 
a világért sem rozoga s a vagyona sokkal több, mint fenségedé. 

— Azt akarja mondani, hogy talán az az ázsiai despota is? 
— Nem fenség, csupán azt akarom mondani, hogy ezeket a leve-

leket a leghűbb feleség és a legmegbízhatóbb titkár váltották egymással 
abból a célból. . . 

Kinyílt az ajtó és belépett a hercegnő : 
— Hogy visszatérítsék magát a helyes élethez — fejezte be Patra-

kovics mondatát. 
A herceg felkiáltott: 
— Vanda ! hát maga szeret engem? 
Vanda elmosolyodott és kissé megrándította a vállait. Őfensége 

mindezt a teljes béke jelének tekintette és kitárt karokkal sietett az 
asszony felé. De Vanda előrenyújtott karjai az útját állták : 

— Ohó Sztaniszló ! ha szeretem is, mégsem bocsájtok meg ilyen 
könnyen. Maga előbb megúnt engem, aztán megúnta az életét, meg-
únta önmagát és végül megúnta az unalmat is. Ez utóbbi cselekedetét 
nem lehet eléggé helyeselni, azonban annyira én is vagyok asszony, 
hogy a megbocsájtást nem ajándékozom oda bűnhödés nélkül. 

— Drága Vanda, hát nem volt elég bűnhödés számomra, hogy 
bezártam magam ebbe a krasznaviszokai börtönbe? 

Az asszony a fejét rázta : 
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— A bűnhödés majd az lesz Sztaniszló, hogy minden esztendőben 
egyszer teljes magányban négy hetet vezekel át ezen a helyen és elmél-
kedik azon, hogy milyen nagy kincse a férfinak az olyan asszony, aki 
hű marad akkor is, amikor a férfi már mindenről, még önmagáról is le-
mondott. Hajlandó erre ünnepélyes fogadalmat tenni itt, Patrakovics 
jelenlétében? 

A herceg, bár túlszigorúnak találta a bűnhödést, esküre emelte 
jobb kezét és engedelmesen mondta : 

— Ünnepélyesen fogadom. 
Még aznap délután egy ezüstszínű repülőgép emelkedett a szikla-

csúcsok fölé s pillanatok múlva eltűnt a felhők között. Az állam polgárai 
csak akkor tudták meg, hogy az ország fejedelem nélkül maradt és a 
játék véget ért. Patrakovicstól felvették járandóságaikat, aztán paró-
káikat és állszakállaikat letépve, hosszú menetben indultak el a távoli 
állomás felé. 

Néhány óra mulva már egy lélek sem volt Kraszneviszokán, 
melynek sziklarengetegében virág nem terem s melyet messze elkerül-
nek az énekesmadarak is. Csak a herceg tér oda vissza évente egyszer, 
hogy fogadalma szerint teljes magányban vezekeljen néhány hétig és 
elmélkedjék azon, hogy milyen nagy kincse a férfinak az olyan asszony, 
aki hű marad akkor is, amikor a férfi már mindenről, még önmagáról is 
lemondott. 

FAGYTÓL FELENGDETT ÁGAK KÖNNYEI ALATT. 

Elment a tél a hegyek mögé. 
Nálunk életben maradtak 
a madarak. 

Megpróbáltalak leszokni vers 
és hiábavalóságod felől 
szemrehányón annyit faggattalak, 
hogy minden szép izmod 
a végtelen téli vita alatt 
annyira emlékembe ragadt, 
hogy úgy megtanultalak 
mint gyerek az imádságot. 

Mint gyerek az imádságot 
ragya-verte anyja ajakáról 
úgy szakítottalak le 
az inséges magyar téli tájról. 
És ahogy az imádkozó gyerek 
összekulcsolt két apró kövérkés keze 
szegényszagú ételek lélekzete 
alatt is Isten legszebb remeke: 
így történt Velem is. 

És már megyek is! 
Mert úgy-e örökké úton van az, 
ki lát? 
És aki mindig csak álomban élt 
az igazán sohasem élt 
és így hogy halhatna 
egyszer valóságos halált? 

Örökkévalóság: 

vers ... tél. . . nehéz magyarság . . . 
így megyek a hegyek 
mögé és túl Veletek. 
S ahogy megkönnyeznek 
a fagytól felengedett ágak 
e szent népvándorlásunkon 
mind, akik Veletek 
megilletődve látnak 
megköszönik Neked Isten 
hogy ezt halandónak itten 
lehetett. 

Mollináry Gizella. 


