
SÖTÉT HAJNAL
Ida Ijjas Antal

AJANLAS: ).Hát visszajártok hozzám tündeámyhad,
kiket merengő-ifjan lábhaték?
Vak lengéstek hogy mégis rnűbe zárjam:
hát él bennem félőrült vágya még?
H o z z á m a ködből! Táncgyűrűbeszálltan

élővé. bűvölödj holt páranép !
Magam is ama vad :gyermeknek érzem
villo pályátok démoni szelében.

Az eltünt szellemkörbe [épek ujra 
mind mondhatatlan bú alól izen;
mint ó-hárfán, mít !f,ölver szélnek ujja
zsongtok ti multat zúgasó rimek -
~ gyógyító árba. könnyekébe hubltan:
engesztelődj már durva rossz szivem!
Ami vagyok 111~: tüntesd el varázsbot
és ezt parancsold fel. az ifjúságat !" *

(* Goethe Faustja "Ajá'l1lásá"-nak
elsö és utolsó versszaka. Az eIbe
szélés szerzőjének Iordításában.)

L

RABLÓUUrIMÖ -- így' hívták az ismert kártyajátéknak azt
az «lvadult változatát, amit két városiruhás. csont-bőr, ideges ügy
nők s két börkabátos, dagadt kupee dühöng-ve, a négytik térdére
lett kézrtáskán csattogó kártyákkal játszott órák óta, Szombat-

. hely óta. 'I'izeuötéves voltam, szembathelvi g imnazisba, a szem
üvegtől még soványabbnak ható areú loisfiú ; a kártyajáték nem
érdekelt, olvasni már nem lehetett a Szász Károly fordításában
magammal hozott Dante Poklát. ott szorongva a kendős vásáros
asszonyok és a szolgálatí bundá.iukban hallgatva cigarettázó vas
utasok között - a eigarettafüst .a vonatszakasz mélyén feketébb
"olt. m int künn a fehruári alkonyat: ekkor. 1921-ben még a ma
g'uvágia nyers kapadohányokat szívta miudenki, sokan nem is
cignrett.a - hanem u.iságpap írból. A még háborútól moeskolt,
fütetlen személyvonat koradélelőtt indult velünk Szombathelvrűl,

de már majdnem este-lett, mire az állomásokon való órás veszteg
lések után elcammogott Vasvárig. Ott még la széltől tisztára söpört
hideg és halvány alkonyati ég zöldelt he az ablakou. Viszont m.ire
11 hctegmozdonyú. zsufolt kocsisor fölkapaszkodott a Vasvár utáni
hosszú meredeken, feketeviil'iis alkonyati tűz szökött a mennvku
pola tetejéig, mint valami mozdulatlan tűzvész s haragvó bíborá
hu rajzol ódtak az útmenti f'aosoportok, belétükrözve a széltől há
bors-ó tél vízi kiöntésekbe. Az esti tűz aztán hamar kihamvadt, de
ha lcaaláubia így döcögünk tovább, az ég' égő mnradvánvainak
vörösizzása mellett érünk be Szeutivánban, ahol Eg'erszegre lehet
<Í 1száll ni, 1Jf)X')' az i nfl uenza- és szénszűnet heteire "haza"-jussak.
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azazhogy. mivel otthonunk már nem volt, tulajdonképpen csak
anyámhoz.

Ezek a furcsa, felemás "haza"-utazások éppúgy hozzátartoztak
gyermekkoromhoz, mint az itteni vidék, mint anyám, mint a
szegénységünk, mint a fájdalom. Anyám - ki tudja hányadik
hajótörésünk után - ujra ott húzta'meg magát Egerszegen.
egyik nála jóval idősebb férjes nővérénél. akik künn laktak az
állomáson túl, a várostól elég messze, a Pipahegyen. Nagynéném
férje ház- meg szőlőszerzésbe belegazdagodott hajdani mester.,
ember volt, ekkor már nagy szőlősgazda s tulajdonképpen ujra
paraszt, mint ami gyermekkorában. Fiai közül törvényszéki bíró
került ki. erdőmérnök, budapesti tisztviselő; már a legfiatalabb
fia is keszthelyi gazdász volt. Ö maga pedig, a kegyetlen, fös
vény, makacs vénember, megülte ezt a szőlőt és a földjét és úgy
gazdálkodott, mint aki örökké akar élni: otthon szótalan és só
talan, rideg, száraz zsarnok, s a városháza üléstermében furfan
gos, kimeríthetetlenül érvelő szónok és várospolitikai pártvezér.
Mind reszkettünk tőle: a már felnőtt fiai s a felesége; és anyám
is, de talán legjobban én, aki bizonyúra duplúzvn örököltem anyám
félénkségét. Pedig ez a nagvbácsim égyideig nem lehetett rossz
ember. Ú volt az egyetlell,wki. elég sokáig megpróbálta föltartani
a ránk szakadt összeomlást, megtartani anyámnak azt a kis há
zat meg két szőlőt, amit la nagyapám szersett, amikor ridetelenült
abból a bakonyi faluból, ahol tanító volt. De a kis örökséget a
többi nővérek csavarták ki anyám kezéből mindenféle írásokkal,
mí pedig annyifelé szóródtunk, ahányan voltunk. Én Szombat
helyre kerültem és papnak készültom.

N agyon magányos, nagyon elhagyatott és nagyon rossz ideg
zetű kisfiú voltam. Ekkor, tizenötéves koromban, alig mutattam
tizenegy-tizenkettőt. Talán azért is, mert korábban kellett a vi
lágra jönnöm. S ennek megvolt a maga története.

Apám a szűletésem előtt halt meg, elhalt első feleségétől öt
gyermeket hagyva maga után, anyámtól pedig még kettőt, azon
kívül engem, mégcsak négyhónapos magzatot. A temetésre apám
testvérnénje jött fel Báeskából, Antónia néném, óriás fekete, ráto
asszony, ottani gazdag marhatőzsér felesége, nyiltan dühöngve.
hogy az első asszonytól való gyerekek most mind a bácskai ro
konság nyakára szakadnak. Tudta, hogya világra vagyok jö
vendő s mikor anyám nem vállalta, hogy bármit is tegyen elle
nem, az ő tudtán kívül adott be neki valami szert, ami a tehenek
vaiúdását indítja és gxorsítja meg, amikor kell. Szörnyű dolog'
volt, kicsi hijján kétszeres gyilkosság, mert anyám majdnem bele;
ImU. Apám nénje, a sárga-fekete arcú s a jólét f'éltésében meddővé

vált asszonvi kolosszus, akinek karján és nyakán ékköves sodort
ezüst kösöntyűi csőrögtek. most ugyanolyan vad eréllyel, amilyen
nel majdnem megölte, föl is ápolta édesanvámat, De már első
erősebb napján odavágta. neki: - Még e,gy tehénnek is elég lett
volna, amit neked beadtam ... De neked ... - Anyácskám úgy
ahogy akkor volt, vékonvan, mint egy madáresontváz, még tá
mo'voava, szédülve és halovánvon a saját életével s a szive alatt
meetartott magaméval: azonnal kidobta. S ez szakítás volt apám
ágával, a dúsgazdag, kevély rác rokonsággal, amely előtt apám
amúgyis afféle fekete bárány volt, ifjúságában kóbor, nyugtalan
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természetű ember, aki katonakoru után egyszercsak eltünt s be
kóborolta az akkor -- a, múlt század végén - méa török Bal
kánt, Kisázsiát, Északafrikát. A fantáziám még máig is sokat
jár azokon az utakon, amelyeken ő csavargott; J:('örög és sziriai
kikötők utcáiban szállongó és vakitó por tüze s a sivatag az At
lasz tövében, amikor irok róluk: a képzeletemnek jobban ismerő

sek, mintha magam láttam volna őket. De hazajőve kitűnő és pon
tos hivatalnok lett belőle H szentuntthúndii doháuygyárban ; ki
égett belőle az. aminek lobbot kellett vetnie. Mi t kereshetett azokon
a tájakon1 ElődHi - még a nagyapja is - hagyományból a török
Balkánra jártak le kereskedni és nősülni: apám nagyanyja, 'nekem
dédanyám. Szkutáriban született albán-görög asszony volt. Ami
kor a gimnáziumban görögül kezdtünk tanulni: engem, mint 'aki
valami felejtett anyanyelvet tanul vissza, érintettek a szavak
tündöklő hangütései. Pedig ezt a görög dédanyámat, noha még
élt s a nagybecskereki ház ikónjni és mécsesei közt úgy járult
elébe a család, mintha maga is szentkóp lett volna, soha nem lát.
tam s nem tanulhattam tőle görögü], Apámat egyébként is nem
szerette. s számukra nem voltam és nem is Jehettem más, mint
alaktalan körvonalú árnyék, akiről csak hallottak. Mert azután
mégiscsak a világra jöttem, ha mostmár nem is egészen szabá
lyosau. A szor nemcsak anyám egészsógét viselte meg akkor s
nemcsak engem ért a halál és rémület első támadásával még a
magzatlót Ősk ödében, hanem végül mégis egy hónappal la ki
lencedik előtt lökött a világra. KorasziiJött voltam. S anyám rniért
keresztejtett annak a nagynénémIlek nevére, aki ezt tette"1 Meg
bocsájtása volt-e a nevem, vagy vádló és kegyetlenül emlékeztető

jel - nem tudom. Ök m indenesetre tudomásul vették, később a
maguk módján még büszkék is voltak rám. De egészében azért
mégis egészen mássá lettem.

Mert apám és apai elődeim szerh megalbángörög vére: anyám
édes dunántúli vérével van leöntve, Apámtól. a góliát, fekete rác
tól nem örököltem mást, mint útjainak belém is villó emlékeit,
nagyanyja görög anyanyelvének varázsát s a gőg meg-megkísér,
tő, de mindig elolvadó keménységét. Ám azonkívül minden mást
- a vékony csontokat, a korán görnyedő kicsiny termetet. a vé
kenvszálú hajat. a befelé vérző érzékenységet, a melankóliát, a
hallgatagságot és az engedékenységet -anyámtól. Aki viszout
mindezekben apjára, a hajdani iskolamesterre hasonlított vo
násról-vonásra.

Erről a nagyapámról már maradt fénykép. kései öregkorá
ból. Elnézern arcát - a magamét, amilyen majd leszek, hetve
nedik évemen túl. Mindannak ami vagyok,alapvázát az ő belső
vonásai terítették szét bennem. Elnézem aggastyánkorában is fi
atalos, halvány, kissé ideges mosolvát, 'I'Izenkileneéves volt. ami
kor a győri tanítóképző utolsó évét végezte, s kocsit küldött érte
a faluja a Bakonvon át, hogy visszahozzák tanítani az apja he
lyett, aki váratlanul rhalt meg. Az elődök nemzedékek óta taní
tottak ott. Dunántúl egyik legrégibb, még Mária 'I'erézia korában
alapított népiskolájában. Elfoglalta helyét a tanítói pulpitus mel
lett s néhány hónap múlva, Anna-napi búcsúmulatsázon, mezis
merkedett későbbi feleségével, anyai nagvanyámmal, Konkoly Ka
talinnal. A családi legenda megemlékezik ennek a zengő éjszaká-
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nak piros holdjaira. a papfrlámpionokra, amelyekben gyer'yMc
égiek, s úgy tudja, hogy a nag'vanvámat, akkor mégcsak magas.
barna. gyönyörű, nagydarab fiatallányt "kilette a hideg", amint
"az első pillantásra" beleszeretett a sápadt, komoly kis tanítóba
Másnak, gazdag molnárf'iúnak volt már a menyasszonya, de - s
ez ekkoriban irtózatos nagy botrányt verhetett föl - azonnal
visszaadta a gyűrűjét. hogy ra nagyapám megkérhesse. Kétségte
lenül szerelmi házasság vol t. Tizenhat gyermekük született, kö
zűlük tizenegy nőtt fel s alapított családot. Akkor sok ujszülött
nem érte meg még a csecsemőkort sem és ritkán lehetett gyógyí
tani a gvermekbetegségeket: anyák szerelme volt az, ami harcolt
a halállal és ujra rendezte az élők ritkuló sornit, Hatvanhárom
unokájukés számlálatlan dédunokájuk ágazódott szét a nemzet
ben. Nagyapám évi fizetése pénzben - a mult század ötvene!'
éveiről van szó - tizenegy forint hatvan kra.ieár volt; ma .j~
elgondolkoztat, mért nem kereken tizenkettő, mert akkor legaláhb
egy forint esett volna minden hónapra. Ig-y a tanítás mellett fl
mesterföldjét meg ra mesterszőllejét kellett még megdolgoztatnia.
sőt magának is megdolgoznia s leginkább a falu közös erdejéből
rájutó fakommenció volt az, amit eladva a közeli Tapolca fapiacán.
fölnevel ték belőle a, tizenegy gyereket, akik közül tíz volt a
lány. A gyermekkoruk szabályosan olyan volt, mint a - jórészben
velük rokon - falusi lányoké: nyáron mezitláb jártak, gondozták
aházkörüli aprójószágot. nagyobbacska korukban maguk is be
álltak a mesterszőlőbe fogadott napszámoslányok tarkaszoknvás
sorába kapálni is; anyámon egyszer átgázolt ra falu megvadult
csordája, amikor a szőlőből hazafelé,a fején hordott kosárban
az apjától lőtt nyúllal, átvágott a nagy, kopár közlegelőn, me
zitláb, piros fejkendőben. A nagyapám még tudott latinul, s ka
rácsonyi énekei, amiket szerzett, ma is zengve feszegetik bolt
íveit a környékbeli templomoknak az éjféli miséken, S volt a ház
nál egy öreg spinét, és azon rnind megtanultak játszani ra lányok,
s tanítónők meg tanítónék. szőlősgazdák, molriárok feleségei let
tek; .édesanyám "Tihannynak rijjadó leányát" játszotta nekem
aItatóul 'a házunkhoz került vén hangszeren. tudta Kisfaludy ba
latoni várregéinek dallamát !:' könnyezve énekelte a hosszú stró
fákat. kivülről tudta Buda Ha.lálát és Tompa virá~regéit;a ta
nítóház levegőjében egy még előző nemzedék érzelmes és már ak
kor elmerült rnűvelődésének Atlantisza zúg-ott és harangozott a
szegény&égés a gond hullámai alatt. Anyám - sokszor mesélte
- még farkasokat is látott, egy különösen kemény télen, m ikor ő
menta fáskocsikkal a tapolcai fapiacra, visszajövet tizenhat ösz
szeverődött kocsit kísért mindkét oldalon a farkasok üg,ető lánca
s a férfiak tartották őket· távol azokkal ra vékony szíjjakból kö
télvastagra font nagy, erdei kongató ostorokkal, amiknek vég-e
nemcsakhogy dörrooakkorát, mint a puskalövés, hanem .agyon
is sujt vagy meg is fojt gyöng-ébb állatot. Szép és vad vidék TOU
az akkor, maga is különös település, a besenyő eredetű 'I'oma.i
nemzetség falvainak gyűrűjében. Maga Monostorapáti pedig úg)'
keletkezett, hogy 'a nagy tatárjárás utáni egyik beütéskor foglyul
ejtett egé&z hadat megkeresztelték és szétszórták az országban 
ekkor kapott egy faluravalót ra pannonhalmi 'apátság- és ez lett
a népe az apát erdei kis monostorának. Innét a falu neve is é;;



innét a falu népének majdnem tiszta mongol vonásai. Közülük
eredt anyai nagyapám családja s közűlük Rozi néném, az öreg
dajkám.

Az ő emléke nem közvetlen. csak hallóttam róla, de a nevétől
még ma is édesség és méz folyik szét a szivemben. Vele végző
dik számomra az emlékezet nélküli csecsemőkor s kezdődik az
emlékezni vélés hajnala. Mint árvánmaradt gyermekleányka ke
rült még a dédapámhoz szolgálónak, de rokon is lehetett. akár a
fél falu. majd férjhez.adták a falu egyik médosabb Iegényéhez,
aki sokáig kerülgette. ha nem is akarták nekiadni. mert rabiátus
ember volt, hírhedt bicskázó, de erőszakos, dühödt szerelmének vé
gül mégse lehetett ellenállni. A fapiacon kiárult fából jutott neki
is menyasszonyí láda, fehérneművel tele - s a férje olyan fél
tékeny volt rá, hogy ebbe a ládába zárta bele kulcesal a felesége
földigérő hosszú haja végét. Pedig az hű volt hozzá; még akkor
is, amikor a férjét Veszprémbe vitték rabnak. sok esztendőre, mert
embert ölt, vásári verekedésben. Megtörten, betegen került haza
és nemsokára meghalt, s házat földet az övéi vették el ,a gye
rektelen özvegytől - így került vissza mostmár a nagyapámhoz
és dajkálta föl annak minden gyermekét. Az anyámat is, S ké
sőbb az unokák közül engemet.

Szerelern és gyűlölség, munka és halál és irtózatos életerő
szikráznak elő a családi történetnek ebből az ágúból is. ha hozzá
nyúl az ember. Iskolamester-nagyapám amikor több mint ötven
évi tanítás után nyugdíjba ment - mostmár pusztán azzal a
tizenegy forint hatvan kra.icárral - Egerszegen települt meg s
rnint egész Veszprémben-Zalában ismert pomológus, ő telepítette
messze földek szőleit, gyümölcsöseit. Házat s két kis szőlőt szer
zett rajta maga is. És magához vette édesanyámat meg bennün
ket, gyerekeket. Vele volt Rozi néni, s így lett a dajkám. Nem le
g-enda. megvannak róla az írások: az örsgasszonv százéves volt.
amikor dajkáln i kezdett, s én négyéves voltam, amikor meghalt.
Utolsó napjáig egészséges maradt, szál ősz haja sem volt, csak
éppen megritkult a még mindig a földig érő híres haj, amit lá
dába zárt az ura. S még mindig őt gyászolta talpig fehérben.
mert talán a legutolsó élő volt, aki még tartotta ennek az ősi
néprögnek gvássoló-szfnéül a fehéret! Még' Je is vagyok fény
képezve vele s még' megvan a kép: a fehér"rakolyás, fehérréklis.
Iehérkendős százhároméves öregasszonv karján a háiroméves kis
fiú, egyenesen, akkor még bátran, széles kis arccsontj aival és vil
logó, ferde szemekkel. Anyám távol volt egész nap s mindaz.umí
kedves és édes egy kisfiúnak. ehhez az öregasszonyhoz fűződik az
első öntudatlan éveken át; "idesanyám"-nak is szólítottam, azon
a feledhetetlen édességíi nyelven, amire ő tanított. Ha tovább
áradhat életemben a szeretet méze, bizonvára feloldja a magzat
korban majd az időelőtti születésemkor ért halálos rémület áJr
tását. Csakhogy Rozi néni s később a nasryapám halálla után 
éppen akkor, amikor édesanyánkat a nál a is szegényebb és több
gyermekes nővérei rohanták meg. mint valami éhes, erőszakos
madárraj. az örökségért - mi gyerekek egy másik asszony kezére
kerültünk. Koros, de erős és erőszakos özvegy került a házunk
-hoz, az Egerszeg rnelletti Besenyő nevíi faluból, bizonyos Bozzai
né. Fekete durvaságú, sovány, fekete teremtés. Nyolcéves nővé-

685



remnek mert nem jött azonnal ebédelni, amijkor rászólt, tűzes pa
razsat tett a markába és kényszerítette, hogy összeszorrtsa. S meg
fenyegette, hogy nem szabad elárulnia anyánknak - s gyermek
lány néném nem is merte, De az én arcom és koponyám véresre
verödtek egvszec, arnikor végig'rug'dosva a téglajárdán, a lábával
hengergetett be az udvarra. Sebeimről kiderült minden,

Később sokszor gyötört a kérdés, hogy nagyapámmal kez
dődnek-e igaziemlékeim, vagy azzal a súlyos hetegség;gel - skar-

.láttal - amin négyéves koromban átestem, vagy Bozzainé rugdo
sásával ~ Valahogy mindet egyszerre látom, ködből előderengve.

Látom még élő nagyapámat járni-kelni (valójában nagyon rit
kán láthattam. mert ő is távol volt a háztól, nem egyszer hete
kig}; ugyanakkor látom őt nyitott koporsóban fekve s mint magas,
fehér viaszhúrok sorát látom 'u kétoldalt égő gyertyákat. Annyiru
érdekelt a tétejükön égő láng, hogy felmásztam a ravatalra, le
is döntöttem az egyiket s a láng belekapott a koporsó papircsin
késetébe. S ugyanakkor érzem a vörhenynek a csontjaimat is át
járó hőségét, szú ró torkomat ,és fájó nyakamat. Olyan, mint va
lami utazás a forró víz ka.taraktáiban és üregeiben. A fnrrósác
sötét vagy vörösbarnán homályos. Néha valaki óvatosan a kar
jába kulcsol s egy gyönge, lágy hangot hallok. Mindössze egy
hang. S mégis tudom, hogy anyám. S mint valami állatkölyök.
küzdök pusztána magam vézna testének erőforrásaira s a testi
életéhez is görcsösen ragaszkodó kis lélek makacsságára utalva 
ezt a betegséget akkor még alig tudták gyógyitani, megmaradt
aki megmaradt; én is, akinek négyéves koromig ez volta harma
dik küzdelmem a halúlrémülettel. Vagy még-iscsak Bozzainé lenne
az első emlék, az hogy az arcom és a koponyám a földhöz verőd
nek~ Erejével mindenesetre minden mást megelőz;

Nagyon közel Tehettek egymáshoz ezek a jelenetek. hogy így
egvszerre hasogatnak. A való az lehet, hogy a nagyapám halála
után jöhete,u a vörheny, amely egészen szétroncso1ta egyik dob
hártvámat és súlyosan megtámadta a másikat; nagyothalló ma
radtam, az el,ső években majdnem teljesen süket, és tompa kis
fiú, s ezután eshetett Bozzainé korszaka; vilJámában halványan
és fájdalmasan derengő kontúrokkal más emlékek is parázsla
nak .oo De most ruíndegv: tizenötéves koromra a vézna szervezet
elnőtte a süketséget és az abból eredő tompaságot, pusztán na
gyothalló voltam 8 bensőmben is fölülkereikedettaz anyai iskola
mester-ősök élénk. erős, tevékeny, sokoldalú szelleme, most hogy
utazom, elgondolom: mégiscsak a gimnázium egyik legfelötlőbb

diákja vagyok ... minden érdekel, Dantét olvasom. s a memőr-iám

olyan, mint a fényképezőlemez, egy pillantással olvas el és vés
be oldalakat ,.szÓTól szóra", s képeket, tájakat, embereket metsz
be' magába, élesen mint a rézkarc ... de én sokkal szebb titkot tu
dok a szivernbeu: "haza"-felé utazom édesanyámhoz többhetes téli
szünetre és megmondom neki... megmondom neki ... író leszek!
Egy titok van, amit nem tudnék neki megmondani, pedig jobb
lenne megmondani: nagyon félénk vagyok. félek mindenkitől,

még egy négyéves kisgyermektől is. Ráadásul reszketek amiatt.
hogy észreveszik, s ez, csak rosszabbá teszi a dolgot; csak abbal!
reménvkedem, hog'y nem veszik legalábbis nagyon észrel Bárcsak
megmondhattam volna. Mert ekkor még nagyon szerottem anyá-
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inat. Tőle távol i s szakadatlanul vág'yakoztam utána, De ez a
vágy szétbullt 8 távolságon, akár egy kisgyermeknek forró kö
veken elsistergf könnyei !

II.
Tépett, gyoriS fellegei közott bukdácsoló Hold. Alomsu.itotta,

sötét, ódou kis állomás (8 városnak akkor még nem volt meg A
mai nagy, modern pálvaudvara). Egynéhány gyönge, sárga fény
pont. Dühöngő szélvész. Mégcsak estc1i tíz. De ez itt már kOM
éjszaka, amikor u Szentivánban való átszállás után bevánszor
gott végre a vonat. Az állomással nem volt senuni dolgom, II má
sik oldalon szálltam le. Sinpárok legyezővé széttáruló során 8

értelmetlen összevisszaságában veszteglő teherkocsikon bukdácsol
tam át és megkerestem .u nyílást iuzakác bokrokból való, télieri
tüskés sövénvf'alon és nekivágtam az ismert gyalogútnak a mező

végén túl sötétlő Pipa-hegy fel é. Az orkán ahátamban Iujt, sainte
röpített; köunyű volt szaladnom: a fagyos. orkán csontkeményre
f'ujta a holdfényben fehérlő országutat, A» út villásan kettéága
zott: öreg kőkereszt állt itt, kivülről tudtam a föliratát:

ISTEN DICSÖSÉGÉRE
emelték

idb, Biró István és felesége Zmeskál Mária
1882-ben

az itt meghalt
egyetlen fiuk

néhai ifjabb Biró István
örök emlékezetéül.

.,ISTEN BÁRÁNYA KI ELVESZED A VILÁG BŰNEIT

IRGALMAZZ NEKüNK !"

Az alsó két sor fémesen csillogott, A házaspár úgy hagyta
örökbe a földet, hogy azt a kőkereszt rendbentartása terhelte 
betűit valóban föl is újították arannyal, majdnem minden évben.
Idb. Biró István és felesége Zmeskál Már-ia ieg'yetlen fia, néhai
ifjabb Biró István itt találtatott apja kukoricásában, önkeze ál
tal agyonlőve. Hogy miért tette, azt nem nagyon tudták már
1921-ben. A keresat nekem mindenesetre mindig- jó útjelző volt
ezeken az éjszakai hazavergődéseken. Nem lehetett eltéveszteni.
balfelé kellett térni, arrafelé, ahol la Horgas sz,álja sötétlett. A
Pipahegy domboldalának agyag- és homokrétege közé több ölnyi
mélyen bevágódott kanyargó út, ez a Horgas; de vaksötétjében
sem féltem. Csupa ismerős présház és szőlőbeli Ialk közt ment az
ember. A legtöbbnek g'a~dája még télen is küunlakott, A kutvák
most legföljebb csak tisztességből rohantak oda a sövényekhez,
de Bem ugattak meg: ismertek még az elmult nyarakról. A leg
magasabb és legvastagabb sövény lU nagybátyámék földjét, ISZ,Ő

lejét kerítette. a kis átbújóteldrótozták tavaly óta és áttették
máshova. már azt hittem, nem is tal álom: sötét volt, a holdat

637



elnyelték felleg'torlatai. De mégis megvolt, végre benn álltam 11
gazdasági udvar istállója alatti kaszáló szélén sabban a pillanat
ban a földön hevertem. Szelindek, akár az ördög, sebesen. hang
nélkül és nesztelenül -S az örömtől őrjöngve rohant rám és terí
tett le. Nemcsak a neve szeriut volt szelindek, hanem a f'a.itá.ia
szerint is véreb, messze környék rettegett kutyája. De rámérezve:
az elmult nyarak aranya villogott föl ernlékezetóben ; mindeu dél
után a Váltekáru vittem le fürdeni és megúsztatni; emlékezhetett
a vágfákra nyalfiak után haragoszöld Iucornásokon át, meg a por
zó, ropogó kukoricásokban, amikoris szürke teste, mint valami
lassan kilőtt ágyúgolyó galoppozott. Most szabálvcsan II földre
döntött és lefogott; lihegett a boldogságtól; pofáját az arcomhoz
tolta és lenyalta róla a szeruüveget , erre puhán pofimvágt<llll 's PZ

magához térítette. Megengedte, hogy fölkeljek fl a néntelen g'<lZ
dasági udvaron meg a .konyhakert földkupacain út és az innen BŐ
kisebb szőlő karósorain fölkísért a dombtetőig. Svá.icias, emeletes
vörös tég],népületben itt laktak nacvnénémék. Po ntosabban : csak
aludtak itt. Képtelen volt, mil y kúnyelmetlen ii I éltek. HcggeJ mind
lejöttek a gazdasági udvar úgynevezett a.lsóhúzúnu k egyc1len füt
hető helyiségébe, eg'Y vál yogpadlós, flistiis konyhába, ott tiiltötté.k
az egész napot, este fölmentek a ,.fe,lső házba", fűtetlen szohá
ikba. Ott aludt anyám is az, emelet.re felvezető lépcsöalaHi ka
marában. Szelindek eljött velem az alacsony ablakig; kiesi hijja,
hogy nem ő zörgette meg az apró üveget a vasrácson át. Alig
koppant az ablak, kinyílt, minthacsak vártak volna rám; anyám
kicsi, őszülő fejének villanáeát látom s hallom lehelletnyi sutto
gását bele az orkánba: - Te vagy? Éppen most álmodtam. hog'y
jössz l Tegnap is álmodtam rólad .•.

Mindig "megálmodott" szegény, ha jöttem; holott hogy iuost
jövök, könnyű volt álom nélkül is előre tudnia, hiszen nyilván az
itteni iskolában is kiadták a szénszünetet tegnapelőtt,

Ezzel is fogadott, aggodalmasan és egyenesen, a parányi ki"
előtérben, Itt a zöldvásznas vadászfogas gyenge őzaganesokou

lógó puskái, lőportartó szarvai s öreg, eli.i.ltöltős pisztolvai me
r-ültek föl a kezében hozott apró petróleumlámpa fényében. A so
hasem használt nagy, földszinti szoba nyilt belőle s a teljesen
üres itteni "felsőkonyha"; falépcső kanyargott föl az emeletre.
ahol ilyenkor éjszaka nagybátyámék tanyáztak; a lépcső a leg
könnyebbérint.ésre is azonnal recsegett. A lépcső alatt kicsiny,
téglapadlós kamra nyilt. De anyám még enuek ajtajában el:-u1
togta - én az első pillanatban nem is értettem meg:

- Édes! Most Hem maradhatsz nálam. Lujza nénéd már teg'
napelőtt szólt,amikor János bácsi megjött a városból '.' a hír
rel a szünetről .. , Az öreg azt mondta, nem akarja. hozv iti
légy ... Istenem, szegény kisfiam ... De én ." .

Letette a lámpát az apró asztalra s egy feledhetetlen moz
dulattal mutatta, mennyire nem tud tenni semmit, azután átölelt
és csókolgatni kezdett. En olyan határtalanul boldog voltam, hogy
azon csak lassan szdvárgott át három dolog. Az első 'az, hogy
ennek a kályhátlan lakókamarának jégbarlang hidege vastagon
fűstölögteti lehelletünket és az embert szinte rázza benne a va
cogás. A második annak értelme volt, hogy nem húzhatont meg
magam annak a pár hétnek nappalaira még' az alsó ház sárpadlő-
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jú.. venyigetűtésű konyhájában sem, s ez úgy ért, mint a bunkó.
«sapás. A harmadik pedig, hogy lám, anyám azért tudta, hogy jö
vök, a kis görbe vaságy. amely az enyém volt mindiz itt, meg
volt vetve és rnellette étel - kolbászkarikák. sonka - állt a kis
asztalon.

- Akkor a reggeli vonattal már megyek! - mondtam. Megér
tésből-e, zokszó nélkül vagy félelemből..e, azt sokái)!' nem tudtam.
.\I'a már gondolom, hogy mind a kettöböl. Azt is megértettem,
hogy anyám helyzetén nehezítek, ha maradok - de nem is marad
hatnék -, azonkíviil ha egyszer így áll, kedvem és bátorságom se
igen volt hozzá, hogy másnap délelőtt a téglapadIós jégbarlang
han felöltözve föJmen;iek a recsegő f'alépcsőn s bekopogtassak
nagybácsimék hálószobájába és a már félig világosra igazított
zsaluk Iélhomálvából nézzek szembe az öregúr felegyűlölet-fele

álom pillantásával az emeleti szebában. Olyan volt a szeme, akár
11 vércsének. amikor mcsszenéz. A feketéje tűhegynyi apró; sze
mefehérje pedig óriási s a vérhálóktól szinte vörössé átszőtt. Ma
már tudom, hogy kemény, megvető pillantása mögött mi volt: li

maga kicsiny kezdetekből indult kegyetlengyermekkorának emlé
kei uralkodtak el benne egészen és egyszerrecsak meggyűlölt nrin
den gyereket. Nemcsak engem, akihez vérségileg semmi köze sem
volt, hanem még a sajútjait és az unokáit is. A felesége - anyám
nővére, Lujza néném - és édesanyám: tapog'atózva sejtették ezt,
mínt valami szöruvű j itkot. A titok csak akkor vált nyilvánossá,
amikor beleőrült s m int otthoni csendes őrült 1926-ban meghalt.
De ami vele már ekkor volt, azt egyelőre még' nem lehetett sem
megérteni, sem megfogalmazni. - Legkevésbé gyerek értheti meg!
- gondolhatták , pedig ekkor már talán megértettem volna s nem
annyira letaglózottan vetkőzöm le és Inijok ágyba. Agyba~ A
dunua jeges hófúvatasrn alá! Dünnyög-ök, hogy nem eszem, nem
tudok, nem vagyok éhes! Anyám beigazítja a hangosan k'ety,egő
ébresztőt félhatra, elfújja a lámpát és belesuttog- a sötétbe:

- Majd reggel ... korán kell kelned. szegénykém ... de majd
beszélünk kicsit ...

- Majd reg-gel ...- uiondom én is reménykedve. (Vajjon meg
tudom-e neki moudau i, milven szép titkot hordok a saivemben f)
De olyan fáradt vagyok s a fekvőhely olyan hideg, s a csalódás
lesujtott. Szinte süvölt a zuhanás, ahogy álomba hullok. Kis
g-yermekek alszanak el így, úgy merülve el az álomban, mint
fnldoklók az árban ... de az egész csak egyetlen pillanat ...

TIL

Valóban csak egyetlen pillanat! Anyám inál' felöltözötten áll
az ágyam mellett, a pef.róleurnlámpácska halványan ég s ő fölém
hajol és föl akar kelteni. De mielőtt keze vállamra hullana, mi
előtt ajkáról a pá.ra felszálló vastag füst jén át akármi is hang
zana, már ülök is az úgy szélén és dideregve, sebtében öltözöm,
pedig a csontjaimban a tegnapi tizenkét órás utazás fáj s még
kábult vagyok az álomtól. - Már lemehet! - szólok rá majdnem
ingerülten, életemben először Így, s ő rnost engedelmeskedik. Már
megtöröltem arcomat s már kapkodom magamra a ruhákat, ami-
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kol' a lépcső a fejem fölött rekedten recseg - nem tudom meg'
előzni, még nincs rajtam a télikabátom, végül a fulladozó, hör
gő, 'asztmatikus köhögéséről tudom, hogy Lujza néném. Lén is be.
Óriási kövérsége még nagyobb a roppant szőrmeponzvolúban,da
gadt kelttésztasaínű arcában n nagy kerek folt miaí.r nem lehet
összetéveszteni a világ semmiféle más Lujza nénijével sem. Meg
csókol és zavart, majdnem ijedt: S f'á.idalmaean, kékeu sőtétaljú.
dagadt szemei könnyeznek. Pénzt ad, száz koronát vagy százezer
koronát, már nem emlékszem, m ilycn SZÚJlwk jártak 1921-bell.
Vonakodom. de ő belém gyömöszüli és hatalmas keblére ölel. -
Ne harag-udri, kérlek! - rnondja majdnem könyörögve -- tudod ...

'I'udom ! Ebben a pillanatban mindent tudok. Hogy m il ye n
beteg -asztmás is, meg májbujos Illeg m iudenf'ólo más baja vall
(amint azóta megtudtam, ep ilepszi árn is volt hajlamos) - hozv

_, ezek miatt az (·lete a férjével hosszú illi) óta milycH,,, S tudom
azt is, hogya házat így ahogy van, nem fogom látni többé, ép
pen azért még utoljára megnézem. 'I'udom, hog'y fiatu lou áz anv
jára hasonlított s én el akarom magammal vinni Lujza néném
arcáról gyönyörű Koukol v Katalin uagvauvúmnak mostmár. bi
zony szétfoly t kenyértésziúvá hízott, megöregeddt, széHört voná
sait. - Ne mondjameg - intek fül felé -- hogy itt voltam. -
Nem! - bíztat ő és örül, hogy odakünn az orkánban s a hajllal
éjszakában Szelindek ugrik ut-kein, vinnvojrvu, türelmetlenül, -
Majtl ő vigyáz. rúd és lekísér -- nioudia szeg'ény _.. Lujza néném,
aki azért szereí et.t engem s ő is megérezte, hogy jövök és átvir
rasztotta értem az éjszabít, hogy hajnalban lejőjjőri és pár szót
tudjon váltani velem ... Sohase láttam többé!

A kutyák megérzik, hogy valaki, akit szenvedólyesen sze.rel
nek, mégis. ujra elmegy. Szelindek bánatosan kalauzol át a sii
tótség hosszall hömpölygő szélrohamain és keresztbefekszik az
alsóház konyha kiiszőbe előtt. Mégiscsak virradhatott valamit,
mert itt benn, ahol van valami nieleg - f'üstszcurú, füstízíl 
mintha egy da.rab .szürke derengés lenne az ablakhoz fűzve. Anyám
ott térdel a tűzhely előtt és a venvig ét próbálja begyujtani. Ezek
kel az 1921-es, komisz, töredező és. könnyen k ia lvó rossz gyufúkkal
s ezeken oa stró, vizes veuvigékeu, amik hosszan és nehezen gyul
Iaduuk ki, de az.túu könnyen el unjúk a lámrot.

Fellobban a gyufa fénye és megvilágitj» az asszonyi urcot, a
legkedvesebhet és legmólyebbre me tszőt gyermeki szdvernnek. -
Te azért csak ne bánkódj! - kérte édesen panaszkodva, mint va
lami nyája» gerjeanya ... A gyufa fénye ég még' s megvilág-ítju
a hidegtől-reumától lI1eggörbült ujjait. Azután ellobban. Az első

gyuf'af'e].
A többit nem is ö gyujtotta, hanem az éleI. a R01'R, a mez

próbáltatás fantomja. aki anyám alakjál vette föl ezekre a 1>81'

cekre. Ő maga, anyám nem iuondhatta ezt, csak iires, látszat
alakja! Felvillan a fény ujra Fl Ő f'el ém fordítja arcát: -- Ne gou
dold. hogy éunekem okönuvű itt. Legrosszabbul az eIII ber testvé
rénél szolaál. Ha uevan Iegaláhb szolgál ! - S Yégetél' a kez.ében
az imholvgó parányi fénygoiyó. A második gynfafej.

Felgyúl a harmadik s mi ntha nem ő, hanem a k iin u a húz
falát döngető szél mély hang'jn mouduuú továbh II mouol ócot.: -
Mert mi vagyO'k itt PJI'? l\flégC's'uk uem iR ('S8!{\(]! Az a nvoiuorul t
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nyugdíj hatvallhárom korona uegyveu fillér most is ... amikor
ezrekben beszélnek ... Dc én nem hazvhatom itt ezt a helyet ...
most az ő ügyvédje csinálja azt a dolgot. De a ház... az már
végleg: nincs meg! Már Anna nénédé!

Oh, Anna néném! Én is még' fiatalon s mint a legvidámabbat
a tíz lány testvér közül ismertem ... s nagyapám és Konkoly Ka
tal in nagyanyám házasságánaik és szer-etetének legikésőbbi gyü
mölcsét, aki Auua-nevét olyan szemérmes-kedvesen kapta arról az
Anna-napi búcsúrólvamelynek emlékében hegedűk zengtek és tánc
örvénylett s a lamniónok pi roslottak és a gyönyörű, ifjú, piros
szerelem . .. S ruost éppen ő... övé a gyermekkori házunk! És
kialudt a harmadik gyufafej!

De felgyuIIadt a negyedik ésanymllból. akit sohasem láttarn
így, most vastagon dőlt az epe. Most, három évtized messzeségéből,

megértem szegényt. Kinek kapaszkodott volna másnak, mint ne
kem a fiának, akit szerétett és Ő ie vágyakozott utáuavakár én
utána! De moxt nem tudott mást adni, mint panaszt s szavaiba
belevegvült lélegzetének üressége. Mi volt az, amit ezek a szavak
számomra átIyu,ggatüuk és végül összeitéptek~ A gyermekkor 8U
garainak arany pókhálója, a saját bűvös arca, az enyém, az édes
anyámé: a legjobb, legerősebb, legédesebb arc, amit egy g-yermeik
ismer s ami egvszerre eg-y megkinzott, összetört, gyenge teremtés
arcává változik. Ez lesz az, amit aztán évtizedekig magamban
vouszolok róla, s ami megalázott érs letört és belül olyan bizony
talanná tett, mint akinek nincs joga földet és embereket érinte
ni ... ez volt forrása minden gyöngeség,emnek, amik miatt .g-yű

lőltem magamat fl ksserűségét átvittem azután őrá ... s kísérteties
volt, hogy ezt előre tudtam, már abban a pillanatban, amikor
láttam, amint közben kialszjk kezében a negyedik gyufafej.

Miért nem veszem ki a kezéből a ,skatulyát és miért nem én
gyujtok alá a rőzsének? Itt ülök a rossz kis mosogató-deszkaszé
ken, a konyha nem több, mintagyagpadlós földű barlang', a vir
radat úgy dereng' benne, m iut valami mocskos rongy. S ő előre

ruegg'yújtja az ötödik gynfút és panaszkodik tovább s látom,
amint az élet egész remérrytelenséze csupasszá törik sZ!é.t előttem .
.J aj azoknak, akik ezt tették szegénnyel s jaj azoknak, ak'Íi1{ ezt
tették velem gyermekkel és gvöngével ... S közben a világ- és a
..felsőlakás" kivül jutottak már az éj határain; a virradati de
rengés kél ,a domb gerincéon s ott áll a ház vörös falaival éR fehér
palatetőivel s nagynénémék talán alszanak a széllel. és éjjel O'1e
g-yített emeleten, amelynek egysoros tég-lábólemelt lapjai és fer
de gerendákból emelt hálózata: mint valami fa- és téglakalitka
zengenek és zúgnak a horvát föld felől ömlő bóra áradásában.
anyám agyondolgozott ujjai pedig fénylenek és fÜ'stölögnekaz
ötödik Iángtól. Alakja kiválik az ag'yag'sz,Ínű fal félhomályáhól
és felém tart, felém nyúl és megpörköli az én kezemet is. Most
már mindezv. a gyer-mekkoa-om elégett és a helvéri nem maradt
más, mint hamu és cserepek. Nem jöhetsz, ide többé! -mondja.
Akárhogyan is. miridon hánvat tatáson át is, mégis ő maca volt
a mi bolygó otthonunk. Édesanyám és mindaz, amit egy bármily
otthon jelent - nincsenek többé. S én már .az életem kezdetének
megpróbáltatásaitól is olyan törékenv voltam, olyan végletesen
kiszolgáltatva annak, hogy 111'111 birok ki többet ... és akkor való-
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~n. mint az űveglap, amit túlerős nyomás ért: valami öuhecsülés.
ami a lélek legmélyén lakik, pengve tört össze bennern. Elnézern
öt. édesanyámat, szegényt. A világ, az emberi szeretetlenség tu
lajdonképpen csak most szakított ki belőle s most a fájdalom és
szeretetlenség végső határára lökve ülök és nem tudom mi lesz
Telem. S közben kialszik a ötödik gyufafej. .

Anyám, most amikor a széken ülök, nem is láthat. Engem eJőt
le még árnyék falaz be. Ezt u falat ö sem léphétte át soha többé:
attól kezdve sohasem mondtam semmitsem magamról; a szeretetp
re való vágyakozásomban szerétetlen lettem hozzá, nem maradt
számomra más belőle, m int egy keskeny, megkínzott öregasszouy
arc. Később, évtizedeken át, nem egyszer inkább kimer-ültem az
.nmagammal folytatott beszélgetésben, semhogy neki elmondjak
magamról bármit, akár a legköznapibb, Jegegyszeeűbb dolgokat.
Ez volt ez a hajnal; ez volt az öt gyufaláng'; ez volt m~ összetö
retés kegyetlen. ötágú ostora! Amikor ott elég belőle, végül
mégis fölkelek a székről és letérdelek a tűzhely elé. Ház a hideg,
ú.gy Iázom, künn megvirrad, a venyige végre meggyuJlad, nagyon
jó erős teát kapok, sok rummal. hogy fölmelegeddek, megcszem
a tegnapi vacsorát, szörnyű éhesen. ,.Az egészséges gyermek min
eiig éhes!" lehetne rnondani. A baj azonban éppen az volt. hogy
nem voltam egészséges és azt, ami történt, nem birtam el egoész
életemre, Pár perc múlva ott tartottam karjaim között auváruat
- vele a sorsot, amiről tudtam. hogy elkísér egész életemre.

Akkor azonban csak Szelindek kisért el. Szelindek, aki OIYHII
erőszakos - nem, legyünk pontosak, olyan .Jiatározott" -- volt .
• ogy anyámnak át kellett engednie a kis k.ibújón. Szigorúan meg
ltagyta neki, hogy jőjjőri vissza. Az állat hörögve intett igent.
Aztán mint valami ágyúgolyó, csakhogy zegzugos görbékben szá
guldó ágyúgolyó. belegaloppozott előttem a Horg'asba.

Lassan mentem utána, pedig már jó lett volna sietnem, éli
azonban halálosan közőnyős voltam most: ha elszalasztorn is I:'zt
a hajnalit, majdcsak indul még ma valamikor valami vonat ! E7A'1k
ben a rnély kanyarulatokban még éjszaka volt s nem fújt a -zél ,
szinte fölmelegedtem. Szelindek visszajött mognrván, hogy uern
szaladok és nem játszom veje és kedveszegetten ballagott iriellet
tem ki a mélvútnak a mezőre nyíló kezdetéig, ahonnét. mint vu
lami barlangból kilépve alá lehetett látni II rettenetes szélben fú
só, mostmár hajnalodó mezökre,az úllornásra s alant a laposhan
füstölgő városra; messze pedig jobbfelé a Csácsihegvrc, mint va
lami ködbevesző gerincű titáni állatnak a vir-radat sötét rOIIg-~'ai
tól körülszállongott irtózatos nugvságú f'arára. A szelet majd
nemhogy látni lehetett s a Horgasból k iléirveeainte mel lbvvúzt a
az embert, amint metsző sikolival szágu~dott ég és fölll k özöt t.
Szelindek megszokta, hogy neki sohasem szahad túl meuu i a mélv
út kezdetén. megrántotta hát a kabátont ujj át s eg'y még utol
jára könyörg'ő alázatos pillantással megkérdezte, mit szólok hoz:
zá, .szabad-e velem jönnie továbbl - Mindegy! -- moudhattu nek i
a szemern. mire szeretete és rajongása egy pillanat alatt k ih iilt.
De azért eljött velem a két Biró István keresztjéig. Ott meg
álltam vele. Ha egy lel ket sem lehetett látni, de innét mégis v is-szn
kelletí.-már küldenem ezt a magánvos kószúl ásaihan talán m ár
embervért is ivott fenevadat. Nom vihettem tovább, azonkívül ,.j
is kellett búcsúznom nemcsak tőle, hanem innét is. s még utol-
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Jara megjegyeznem a tájat, amiről - ezt világosan tudtam 
egyszer írnom kel l valaha. S akkor ott a kőkereszt előtt bekövet
kezett életem egyik legnagyobb és legvéresebb pillanata.

Mindenekelőtt láttam, mint valami tűzszökőkutat fel1övellni
a hajnalt emögött az átkozott Pipahegy mögött teljes szépségében
úgy, ahogyan azt már egy író látja: a szélnek az eget és földet
rengető súlyos áradásán túl fölkelt a lágyalmazölden derengő
tiszta égről rózsaszínűen és tűzaranyban, püspöklilán és viola
vörösen, sárga örvényekkel a benne lévő felhőcsíkok rézrozsda
zöld és feketezöld vékony vonalaitól megszaggatva. fölkelt a
naptámadat. E;; ugyanakkor, amikor szépsége és a biztonság, hog,
ezt szavakba tudom Ioglalni, lesujtott a szdvemre, alásujtott rá
az is, ami hajnalban történt velem, amikor anyám azokat fl
gyufákat villantotta föl s azok mögül rámrohantak a fájdalom
elviselhetetlen villámai. Miért volt sok nekem ez aZ. ütés. amit
akkor és ott kaptam ~ Bizonyára gyönge voltam elviselni. Akár II
szijjostorpányva dörren66,.. összezúzó végét a nyúlf'iak. Ezek a
pillanatok elvették tőlem a gyerekkort. Elvették tőlem a boldog
ságot, Elvették tőlem anyámat! Tudtam, hogy ettől a pillanattól
fogva nem tudom alakjától és emlékétől elválasztani azt a rémü
letet és fájdalmat, amit okozott, nincs senkim, idegenek közöt.t
élek, s magamban belül reszketele a világtól. Még az is johb lenne,
ha csontjaid helyén az én csontjaim feküdnének a temető árká
ban, óh néhai ifjabb Biró István! És sokkal jobb volna, ha at';
történnék velem, 'amit elhagyatottságod legmélyén kívántál ma
gadnak óh Jób: "In nihilum redigere! in nihiIum r-edigere! in
nihiium redigere!" - "Semmivé válni!, semmivé válni l, semmivé
válni!" És poklodnak vajjon hányadik, vajjon hányadik körébe
kerülök. attól a keserűségtől, amit önmagam, másokl az egész vi
lág, az egész. Iét ellen éreztem, oh Dantej "IS'rEN B RÁNYA, KI
ELVESZED A VILÁG BÜNEIT. IRGALMAZZ NEKüNK!" Eh
ből az összetörésből,ami akkor ért, sokáig - évtizedekig - nem
tudtam magamhoz térni, csak később, baráti és tudós, gyöngéd
és szakértő kezek: hűséges és szerető asszonyi szív mellett kezd
tem el - ha gvarlón is -~ megkísérelni, hogy magamat újból ősz

szerakjam s lettem képes ujra, hogy a világnak visszaadni pró
báljam azt a szerétetet. amelynek katasztróf'ája ekkor ért; e ka
tasztrófa miatt voltam minden, még a legkisebb megbántás iránt
is olyan érzékeny, m indeu, még a legkisebb bántalom iránt is,
mint akinek bőrét Ienvúzták és csupasz húsa nyers. vérző ideg
végződéseivel érzékeli a világot!

Ezek az évtizedek azonban még messze voltak, amikor ott
álltam a kereszt előtt. Egyszerre hatolt a fülembe két üvöltés.
~fásfél kitomóterről. az állomás felől egy mozdouv sikoltott 
most állítják össze a vonatot, még elérem! Balról pedig eltünt Sze
lindek, visszaszökött a Horgas bejárójáig s ott leült és magasan
az ég felé emelt fejjel, mint valami farkas, ontotta felém dalát.
Azt érezte-e meg, ami a szivernben sikoltott és vele együtt en
gedte-e ki a maga kutvaszivének rémületót. vagypedigegyszerű
en csak búcsúzott tőlomj Hangjában valószfnűleg benne volt mind
a kettő. - Menj vissza! - intettem neki s az óriási dög enge
delmesen elment. - Meajetek vissza! - parancsolom most az em~
lékek tanulságos árnyainak és irgalmazz nekünk, Kereszten Füg
gő, ki a Világ Bűneit hordozod!
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