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Az á b é c é s k ö n y v . 

Volt egyszer egy ember, aki pár uj versecskét 
szabott egy „Ábécés könyvhöz", minden betűhöz 
egy pár verssort, mint a régi Ábécékben; azt hitte, 
hogy a világ valami ujat akar, a régi versek már 
nagyon elkoptak a használatban s neki a r saját 
versei nagyon, de nagyon tetszettek. Az űj Ábécé 
elkészült kéziratban s odakerült a régi, nyomtatott 
Ábécé mellé a nagy könyvespolcra, ahol sorban 
állottak a tudományos és szórakoztató könyvek, 
csakhogy a régi Ábécé nem akart szomszédja 
lenni az újnak, leugrott a polcról s ugrás köz
ben ugy oldalba lökte az ujat, hogy ez is a földre 
pottyant és füzetlen levelei mind szétszóródtak a 
padlón. A régi Ábécének legfelül volt az első 
lapja, már pedig az a lapja a legfontosabb, mert 
azon vannak a betűk mind, a nagy betűk meg a 
kis betűk. Ezen a lapon rajta van minden, amiből 
a többi könyv megél, vagyis az Ábécé : a betűk, 
a melyek a világot igazgatják. Mert szörnyű ám 
a betűk hatalma. Minden azon múlik, hogy milyen 
hadállásba kommandirozzák őket. Lehetnek élet
adók és életpusztitók, öröm- és bánat-szer
zők. Egyenkint fölállítva semmit sem jelentenek, 
de ha oszlopokba sorakoznak! bizony, ami
kor Isten a betűkre bizta gondolatait, többet kap
tunk, mint amennyit el tudtunk viselni; földig hajol
tunk, de a betűk bátran hordozták a gondolatokat. 



Ott hevert hát az Ábécés könyv — első lapjával 
fölfelé. S a kakas a nagy R betűben piros, kék 
és zöld tollakkal pompázott; nagyon felfújta magát, 
mert tudta, mit jelentenek a betűk és hogy a 
betűk között ő az egyetlen eleven betű. 

A mikor a régi Ábécés könyv a földre pottyant, 
a kakas verdesni kezdett a szárnyával, fölrepült s 
a könyvespolc egyik sarkába telepedett, csőrével 
lesimította tollait, aztán olyan kukorékolást vitt 
véghez, hogy csak ugy viszhangzott. A könyves
polcon álló könyvek, amelyek különben éjjel-nappal 
félálomban szenderegtek, ha nem olvasta őket 
valaki, mind hallották a harsona-rivallást s a 
kakas aztán fenszóval és világosan előadta, hogy 
milyen, igazságtalanság történt a tiszteletreméltó, 
öreg Ábécés könyvvel. 

— Most mindenki újat akar, mást akar! — 
mondotta — minden téren haladást kivannak. A 
gyerekek már olyan okosak, hogy tudnak olvasni, 
amikor még a betűket sem ismerik. — Adjunk 
nekik valami újat! — igy szólt az, aki az új 
Ábécés verseket irta, amelyek itt hevernek széjjel
szórva a földön. Ismerem ezeket a verseket. Tíz
szer is hallottam, amikor a szerző saját magának 
felolvasta őket. S milyen gyönyörűsége telt ben
nük! Én bizony visszakívánom a régi jó Ábécét, 
a hozzávaló képekkel. Csak azokért harcolok, csak 
azok után kukorékolok. A hány könyv a polcon 
áll, mind ismeri őket. Majd fölolvasom a kézirat
ból ezeket az újakat, szép nyugodtan valamennyit; 
aztán megegyezhetünk abban, hogy hajítófát sem 
érnek! 

A. A r s z 1 á n. 

A vad oroszlánnak nem kell a lorgnon, 
Színházban az arszlán használja folyton. 



B. B o r n y u. 

Látni a festett uj kaput hátul, 
Bornyu mindenki, ha rája bámul. 

— Ez igazán szörnyű vers! — mondotta a 
kakas, — de azért csak olvassuk tovább. 

C. C ö l u m b u s . 

Columbus bátran tengerre szállott 
És megduplázta az egész világot. 

D. D a j k a . 

Ünneplőben feszit a dajka 
S a más gyerekét babusgatja. 

— Némelyeknek ez talán tetszik! — folytatta 
a kakas, de én egy csöppet sem találom kedves
nek . . . Igazán nincs itt semmi kedves I Gyerünk 
tovább. 

E. E l e f á n t . 

Az elefántnak nehéz a lába, 
Noha a szive ifjú, kába. 

F. F o g y a t k o z á s . 

A hold papsipkát von magára 
És ez az ő fogyatkozása. 

G. G u n á r. G ó l y a . 

Gólya a háztetőn, gunár a réten, 
Ez az igazi, falusi éden. 



H. H a z a . 

Csak egy hazánk van nékünk itt lenn, 
S hisszük, hogy el nem hagyja Isten. 

— No hát ez megjárja, — mondotta a kakas, — 
de hát a hazáról igazán nem lehet rosszat mondani. 

I. í g é r e t . 

ígéret szép szó, ha beválik, 
De sokszor lesheted halálig. 

— No hát, ezt értsék meg a gyerekek 1 — 
szólt a kakas. Igaz, a cimlapon az áll, hogy 
Ábécés könyv nagyok és kicsik számára, de hát 
a nagyoknak van egyéb dolguk is, nem érnek rá 
ábécés verseket olvasni, a kicsik pedig nem értik 
az ilyet. Mindennek van határa! Tovább. 

J . J ó s á g . 

Van földi jó s van égi jóság — 
Az meghal, ez örök valóság. 

— Milyen elvont! — jegyezte meg a kakas. 

K. K a t o n a . 

Frissen marsol a katona, 
Magát nem adja meg soha. 

L. L á m p a . 

Mily szépen ég a kicsi lámpa, 
D e egyszer csak elfogy a lángja. 



M. M a c s k a . 

A macska szelíd háziállat, 
Sokat szunyókál, mitse fárad. 

N. N é g e r . 

A néger talpig fekete 
Színét szappan nem mossa le. 

O. O r o m . 

Legszebb orom a hegyorom, 
Oda el nem jut a korom. 

P. P á l m a . 

Minden jó ember leghőbb álma, 
A béke és a béke-pálma. 

R. R e g g e l . 

Reggel aranyat ont a n a p : 
De a kakas kél hamarabb. 

— No tessék, most meg már velem gorom
báskodik, — mondotta a kakas. De legalább jó 
társaságban vagyok, Nap ő felségével. Tovább! 

S . S e p r ő . 

J ó s finom gyümölcs az eper, 
S minden uj seprő jól seper. 

— Engedjék meg, hogy kukorékoljak, — mon
dotta a kakas, — ez a sok felolvasás teljesen 
kimerít. Hadd jussak egy kis lélekzethez. S olyat 
kukorékolt, hogy csak úgy harsogott, mintha réz-



trombitába fújtak volna, s igazán gyönyörűség 
volt hallgatni, már tudniillik a kakas gyönyörű
séggel hallgatta. Tovább ! 

T, T i n ó . 

Ha a tinó nem lusta, dőre, 
Idővel ökör lesz belőle. 

U. U t . 

Az élet útja hosszú, görbe, 
És sokan járják körbe-körbe. 

— Ez olyan mély, — mondotta a kakas, — 
hogy nem tudom kisütni az értelmét. 

V . V a d á s z . 

A zord vadász im, lesben áll, 
S jaj annak, akit eltalál. 

X . X a n t i p p e. 

— Itt is valami újat akart! A régi Ábécében 
Xerxes szerepelt. 

Xantippe az a feleség, 
Akiből e g y : több, mint elég. 

Y . Y g g d r a z i l . 

Yggdrazil volt az istenek fája, 
Kidőlt s már senkisem gondol rája. 

— No most mindjárt a végére érünk, ami igazán 
vigasztaló. Tovább! Előre! 



Z. Z e p h i r. 

Zephir — a nyugoti szellő, ha jár, 
Megfagy a gyermek s havas a határ. 

— Itt hever! De még nem vagyunk tul rajta! 
Ki fogják nyomatni! Aztán olvasni fogják! Azt 
akarják, hogy kiszorítsa az én régi, tiszteletre
méltó ábécés könyvemet! Mit szól ehhez a tudós 
és nem tudós, egyes és összes müvek jelen gyü
lekezete? Mit szól a könyvespolc? En meg
mondtam a magamét, a többiek most már csele
kedhetnek. 

De a könyvek mereven álltak, a könyvespolc 
is mereven állt, a kakas megint leröpült a nagy 
R-betübe s büszkén nézegett körül: 

— Jól beszéltem! Jól kukorékoltam! 
Ilyet csináljon az új Ábécés könyv, ha tud. 

Csakhogy abból nem lesz prédikációs halott! Vége ! 
Nincsen betűje a kakasról! 



A l á p k i r á l y l e á n y a . 

A gólyák sok mesét mondanak fiókáiknak, lápról 
és ingoványról szól valamennyi s a mesék rend
szerint megfelelnek a koruknak és felfogásuknak. 
A legapróbb fiókáknak nagyon tetszik, ha azt hall
ják, hogy: Kelep, kelep, kelep. Ezt nagyon mulatsá
gosnak találják; de a nagyobbak mélyebb értelmű 
meséket kivannak, vagy pedig családi története
ket. A két legrégibb és leghosszabb mese közül, 
a melyek gólyáról-gólyára szállanak, mindnyájan 
ismerjük az egyiket, mely Mózesről szól, akit 
anyja kitett a Nílus vizére, ahol a király leánya 
megtalálta, — aki jó nevelést kapott, akiből nagy 
ember vált, s akiről utóbb senki sem tudta, hova 
temették. Ez nagyon ismert mese. 

A másik még nem lett népszerű, talán azért, 
mert majdnem hazai mese. Gólyaanyáról-gólya-
anyára szállt ez a mese sok ezer éven keresztül, 
mindegyik szépitett-csinositott rajta, de mi még 
sokkal szebben fogjuk elmondani. 

Az első gólyapár, amely magával hozta, s bele
élte magát, nyári tartózkodása alatt Jütlandban 
tanyázott, nem messze Skagentől egy kis város
ban. Még mai nap is nagy lápok húzódnak 
arra, ahogy a hivatalos térképeken látható. A leírá
sok szerint hajdan tengerfenék lehetett, mely azon
ban feldagadozott. Mértföldekre terjed, s minden 
oldalról nedves rétek és ingoványos földek ölelik 



körül, ahol csak vad bokrok s csenevész fák nőnek. 
Majdnem állandóan sűrű köd lebeg fölötte, s het
ven évvel ezelőtt még farkasok is tanyáztak benne. 
Rászolgált, hogy „vadláp"-nak nevezzék, s elkép
zelhető, hogy ezer év ezelőtt csupa tó és pos
vány lehetett, járatlan és úttalan. Sok tekintetben 
azóta sem változott nagyot. A nád akkor is olyan 
magasra nyúlhatott, hosszúkás levelei, violás-barna 
bóbitái csak olyanok lehettek régente is. A fehér 
törzsű nyirfa lazán csüngő fehér leveleivel is még 
a régi volt, s ami az eleven teremtményeket illeti, 
akik idejártak: hát a légy, ugyanolyan szabású 
fátyolruhát hordott, mint most, a gólya testének 
szine fehér és fekete volt, csizmája pedig piros, 
ellenben az emberek ruhájának szabása már egy 
kissé elütött a mostanitól. De ha közülük akárki, 
szolga vagy vadász odamerészkedett a zöldfüves 
lápra, ezer év előtt szakasztott úgy járt, mint ma; 
a vizbe bukott és lezuhant a lápkirályhoz, ahogy 
őt nevezték, aki odalenn uralkodott a lápok ren
geteg birodalmában. Ugy is mondhatnám, hogy 
Mocsárkirály, de nekem jobban tetszik a Láp
király ; a gólyák is így nevezték. Uralkodásáról 
nagyon keveset tudtak, de talán jobb is volt 
így-

A láp közelében, közvetlenül a Linfjord mellett 
állott az a bizonyos gerendaház; kőből rakott 
pincéi voltak, tornya meg három emeletje. Tete
jén a gólya vert fészket, gólyaanyó a tojásokon 
ült, s nyugodt volt afelől, hogy a fiókok szeren
csésen ki is fognak kelni. 

Egy este gólyaapó kissé soká maradt ki, s 
mikor hazajött, nagyon föl volt borzolva és föl 
volt hevülve. 

— Valami szörnyű dolgot fogok elmondani 
neked! — mondotta gólyaanyónak. 

— Ne mondj te semmit! — felelte a gólyaanyó, 



gondolj arra, hogy költök. Ha én megijedek, az 
a tojásoknak is megárthat. 

— De meg kell tudnod! A gazdánk leánya 
ideérkezett Egyiptomból! Vállalkozott a nagy útra 
s már el is tünt, újból elment! 

— Az, aki a tündérek nemzetségéből va ló? 
Hát csak mondd el! Tudod, hogy amikor költök, 
nincs türelmem várni. 

— Látod, anyjukom, mégis elhitte, amit a doktor 
mondott, amit te meséltél el nekem. Elhitte, hogy 
a lápvirág, amelyik idefönn nyílik, meggyógyít
hatja beteg apját; s hattyúpehely-ingében ide 
szállott a két másik hattyúpelyhes hercegkis
asszonnyal, akik minden évben ideröpülnek északra, 
hogy megifjodhassanak. Megjött és újra elment. 

— Be sok szóval mondod e l ! — felelte gólya-
anyó, — még meghűlnek a tojások. Nagyon 
megárt ám nekem a kíváncsiság! 

— Résen álltam I — folytatta gólyaapó, — és 
ma este, mikor a nádasba húzódtam, hol az ingo
vány megbírja az embert, egyszerre csak meg^ 
jelent három [hattyú. Volt valami a szárnysuho-
gásukban, ami figyelmeztetett: Vigyázz, ezek nem 
hattyúk, csak hattyűpehelyben járnak. Bizony, 
anyjukom, te is megérzed úgy, mint én, mindig 
tudod, hányat ütött az óra. 

— Hát hogyne! — felelte gólyaanyó, — de 
mesélj már a királykisasszonyról, unom már a 
sok hattyúpelyhes-inget. 

— Hát tudod, a szine olyan, mintha tó vize 
volna, — folytatta gólyaapó. — Ha kicsit kinyujr 
tod a nyakadat, láthatsz is belőle valamit. Ott a 
nádas mellett egy égerfa ledőlt törzse hever. Oda 
szállt a három hattyú, szárnyukat verdesték, s 
körültekintgettek. Az egyik levetette hattyúmezét, 
s rögtön ráismertem a mi egyiptomi királykis
asszonyunkra. Ott ült, s nem volt más köpönyege, 



mint hosszú fekete haja. Hallottam, mikor a 
másik kettőt arra kérte, hogy jól vigyázzanak 
hattyúmezére, mert lemerül a viz alá, hogy le
szakítsa a virágot, amelyet a viz feléje tük
rözött. Azok bólingattak, fölszálltak s vitték 
magukkal az üres hattyúleplet. — No né, — 
gondoltam magamban, mi szándékuk lehet, s ő 
ugyanezt kérdezhette tőlük, s a feleletet nem 
fülével hallotta, hanem szemével látta; hattyú^ 
mezével felszálltak a magasba! Merülj a viz alá! 
— kiáltották, — soha többé nem szállasz hattyú
lepelben, sohasem látod viszont Egyiptomot 1 
M áradj te csak a vad ingoványban! Hattyúmezét 
ezer darabra tépték, a tollai ide-oda szállongtak, 
mintha hópelyhek lennének, és a két gonoszlelkü 
királykisasszony elszállt. 

— Szörnyű! — mondotta gólyaanyó, — én ezt 
hallgatni sem tudom! De mondd már, mi tör
tént aztán? 

— A királykisasszony jajgatott és sirt! Könnyei 
az égerfatörzsre peregtek, s az egyszerre meg
mozdult, mert maga volt a lápkirály, ki a mocsár
ban lakik. Láttam, amint a fatörzs megfordult, s 
akkor már nem is volt fatörzs, hosszú, iszapos 
ágai úgy nyúltak előre, mint két emberi kar; a 
szegény gyermek nagyon megrémült, félreugrott 
a zöldfüves ingoványra, de az még engem sem 
birna meg, hát még őt. Mindjárt lemerült, s vele 
együtt az égerfatörzse is, hiszen az vonta le 
magával. Nagy, fekete buborékok szálltak a viz 
színére, aztán nyomuk veszett. A királykisasszony
nak a vadláp lett a sirja, már soha sem viszi el 
a virágot Egyiptomba. Jaj, anyjukom, te bizony 
nézni sem tudtad volna. 

— Mostanában ezt nem is kellett volna elmonda
nod! Megárthat a tojásoknak! — A királykisasszony 
majd csak segit magán valahogy, vagy akad, aki 



segít rajta. Ha énvelem történik, vagy teveled, 
mi bizony ott vesztünk volna a mocsárban. 

— Azért mégis mindennap utána nézek, — 
mondotta gólyaapó, s ura is maradt szavának. 

Hosszú idő mult el. 
Egy szép napon azt látta, hogy az iszapos mély

ből felszökken egy zöld szár s mikor a viz színére 
ért, levelet hajtott, s egyre jobban terebélyesedett. 
A levél tövében bimbó fakadt, és mikor egy 
reggel a gólya elszállt felette, a forró napsugarak 
tüze kipattantotta a bimbót, s belsejében bájos 
gyermek feküdt, kicsi leány, mintha csak most 
szállt volna ki a fürdőből. Szakasztott mása volt 
az egyiptomi hercegnőnek, a gólya eleinte annak 
is hitte, s de alaposabb megfontolás után való
színűbbnek találta, hogy a hercegnő és a lápkirály 
leánya, hiszen azért volt vízililiom a bölcsője. 

— Itt mégsem maradhat! — gondolta a gólya. — 
Az én fészkemben meg már túlsokan is vagyunk, 
de jut eszembe valami! A viking feleségének 
nincs gyermeke, sokszor kivánt már magának kis
babát, úgyis azt mondják rólam, hogy én hozom 
a kis gyermekeket, hát egyszer komolyan meg is 
teszem! Elviszem a gyermeket a viking feleségé-

ez; lesz ott nagy öröm! 
És a gólya felfogta a kis leányt, elrepült a geren

dás házhoz, csőrével lyukat vert a hártyás abla
kon, a gyermeket a viking feleségének keblére tette, 
aztán repült vissza gólyaanyóhoz, elmesélt neki 
mindent, s a fiókák is hallgatták. Már elég nagyok 
voltak. 

— Látod, a hercegnő nem halt meg, felküldte 
a kislányát és most az is jó helyen van. 

— Mindig is mondtam! — felelte gólyaanyó. 
— De gondolj most már egy kissé saját csalá
dodra! Nemsokára itt az útrakelés ideje; olykor
olykor már bizsergést érzek a szárnyaim alatt! A 



kakuk meg a fülemile már útra kelt, s a fürjek, 
mint hallom, kedvező szelet jósolnak. Ahogy 
fiókáimat ismerem, a hadgyakorlatokon meg fog
ják állni a helyüket. 

Hogy örült a viking felesége, mikor reggelre 
ébredve, keblén találta a szép kis gyermeket. 
Csókolgatta, babusgatta, de a kislány rettentően 
jajgatott, kézzel-lábbal kapálózott, s egyáltalában 
nem volt jó kedvében. Addig sírt, mig végre el
aludt, s ahogy ott feküdt csendesen, annál szebbet 
képzelni sem lehetett. A viking felesége derült 
volt és jókedvű, úgy érezte, hogy az ura a har-

'cosaival épen olyan váratlanul fog betoppanni, 
mint a kicsike, s ő is, meg az egész háznép ugyan
csak nekifeküdt a munkának, hogy minden rend
ben legyen. A nagy, tarka szőnyegeket, amelyek 
mind házi szőttesek voltak, az istenek, Odni, Thor 
és Freia képeivel: felaggatták a falakra; a szol
gák a régi pajzsokat takarították, melyek szintén 
faldisznek voltak szánva, párnákat helyeztek a 
padokra, száraz tűzifát raktak magas halomba, 
a csarnok közepén, hogy hamar lehessen tüzet 
éleszteni. A viking felesége maga is derekasan 
dolgozott, úgy hogy estére nagyon kifáradt és 
mély álomba merült. 

Amikor reggel felé felébredt, szörnyen meg
ijedt, mert a kislánynak nyoma sem volt. Fel
ugrott, forgácsot gyújtott és körülnézett, hát nem 
a kis gyermek feküdt az ágy végében, hanem egy 
csúnya nagy béka. Nagyon megundorodott tőle. 
fölkapott egy nehéz botot, hogy agyonverje, de 
a béka olyan különös, szomorú szemekkel nézett 
rá, hogy az asszony kezében megállt a bot. Még 
egyszer körülnézett mindenfelé, mire a béka hal
kan és fájdalmasan kezdett kuruttyolni. Az asz-
szony megborzongott, az ágytól egyenesen oda
ugrott az ablakhoz s felszakította. Ebben a pilla-



natban sütött ki a nap, sugarai az ágyban gub
basztó nagy békára vetődtek, s egyszerre úgy 
rémlett neki, hogy a kis szörnyeteg elég széles 
szája összehúzódik kicsi, piros szájjá, tagjai vissza-
arányosulnak régi, kedves alakjukhoz, s megint 
az ő szép kis babája feküdt ott, nem a csúnya béka. 

— Hát ez mi ? — szólt az asszony — rosszat 
álmodtam volna! Hisz ez az én tulajdon kis tün
dérleányom ! — megcsókolta és szivéhez szorí
totta, de a gyerek rúgott és harapott, mint egy 
kis vadmacska. 

Sem aznap, se másnap nem jött meg a viking, 
noha már útba volt hazafelé; ellenszél fujt, amely 
a gólyáknak kedvezett, akik dél felé iparkodtak. 
Ami egyiknek kedvez, a másiknak bajt szerez. 

Pár nap meg éjszaka telt el s a viking felesége 
megértette, hogyan áll a dolog az ő kis gyereké
vel. Szörnyű rontás volt rajta. Nappal olyan szép 
volt, mint egy légi tündér, de gonosz, vad ter
mészetű ; éjjel ellenben csúnya béka volt, szo
morú szemű, csöndes, panaszos. Kétféle természete 
volt, amely külsőleg és belsőleg is folyton válta
kozott ; s ez azért volt, mert a kis leány, akit a 
gólya hozott, nappal a szülőanyja testét és az 
apja lelkét mutatta, éjszaka ellenben testi külseje 
az apjára ütött, bensejéből viszont anyjának szive-
lelke sugárzott. Vájjon ki szabadithatná meg e 
bősz varázstól? A viking felesége sokat bánkó
dott és aggódott miatta, de azért egész szivével 
ragaszkodott a szegény teremtéshez, akiről az 
igazságot el se merte mondani az urának, mert 
az annak rendje és módja szerint kitette volna 
az országútra, hogy szedje föl, akinek kedve tartja. 
A jószivü vikingasszonynak ez nem fért a lelkére, 
s az urának mindig is csak világos nappal mutatta 
meg a gyermeket. 

Egy reggelen gólyaszárnyak zúgtak el a ház-



tető felett; több mint száz gólyapár megpihent a 
nagy gyakorlat után. Most aztán útra keltek a 
délszaki tájak felé. 

— Fel, fel minden ember! — ez volt a jelszó. — 
Asszonyok, meg gyerekek i s ! 

— Olyan könnyűnek érezzük magunkat! — 
mondták az ifjú gólyák! Ugy bizsereg a vérünk, 
mintha eleven békák nyüzsögnének bennünk. Nincs 
is szebb a külföldi utazásnál. 

— Maradjatok a sorban! — kiabálta anyó, meg 
apó — és ne kelepeljetek folyton, az árt a tüdőnek! 

És repültek. 
Ugyanakkor felharsant a kürt a pusztán, a 

viking egész legénységével együtt kikötött. Gaz
dag zsákmánnyal tértek haza a gall partokról, hol 
a nép, csak úgy, mint Britaniában, ijedten éne
kelte: 

— Szabadíts meg, Uram, a vad normannoktól! 
Hej, micsoda élet, micsoda jókedv költözött be 

a vadláp mellett álló vikingi várba. A nagy méh-
sörös hordót felállították a csarnokban, meggyúj
tották a nagy fahasábokat s lovakat vágtak le. 
Készült a nagy lakoma. A fő-táltos a lovak meleg 
vérét freccsentette a szolgákra, a tűz ropogott, a 
füst a tetőzet alatt húzódott ki, a korom a geren
dákról hulldogált, de hát ezt megszokta mindenki. 
Vendégek is jöttek, akik ajándékokat kaptak; 
ármányt és hamisságot félretettek, nagyokat ittak, 
s magas jókedvükben a lerágott csontokat egy
más arcába dobálták. A skald, — aki afféle ének
mondó volt, de a harcokban is részt vett, úgy 
hogy tudta, miről énekel, — előadott egy dalt, 
mely dicső harci tettekről és csudálatos esemé
nyekről szólt. Minden versszak ezzel a refrénnel 
végződött: Javaid pusztulnak, társaid kihalnak, 
te magad is meghalsz, de a dicső, szép név nem 
múlik el soha! Mindnyájan a pajzsukat verték, 



egy darab csonttal vagy késsel az asztalt ütötték 
úgy, hogy messzire elhangzott. 

A viking felesége egy keresztbeálló padon ült 
az ünnepi csarnokban; selyemruha volt rajta, arany 
karkötő, meg nagy borostyángyöngyök. Ez volt a 
legparádésabb ruhája, a skald őt is megnevezte 
dalában, beszélt a kincsaranyról, amelyet gazdag 
ura házába hozott, ez meg gyönyörködött a szép 
gyermekben, kit csak nappal látott ragyogó 
szépségében. A gyermek szilajsága tetszett neki. 
A kicsike nagyszerű valkürré fog fejlődni, aki le 
fogja győzni ellenfeleit; még csak hunyorítani 
sem fog, ha gyakorlott kéz éles karddal, merő 
tréfából le találja vágni a szemöldökét. 

A méhsörös hordó kiürült, másikat guritottuk 
be, s megint nagyokat ittak, mert azok az em
berek igazán sokat birtak. Akkoriban az a jelszd 
Járta: — A barom tudja, mikor elég a legelőből, 
de az oktalan ember nem tudja, mennyit bir a 
gyomra. — Ezt a közmondást tudták is nagyon 
Jól, de az ember tudja, mi a helyes és mégsem 
azt csinálja. Azt is tudták, hogy „a legjobb barát 
is terhes vendég, ha sokáig ott felejti magát", — 
de azért csak ott felejtették magukat, mert hiába, 
jó a sör, meg a szalonna. Hej, be vigan voltak, 
s éjjel a szolgák a meleg hamuban aludtak, be
mártották ujjaikat a zsiros koromba és lenyalták. 
Hej, be szép idők voltak! 

Abban az évben még egyszer kivonult a viking,, 
pedig már mozogni kezdtek az őszi viharok. A 
brit partokra ment harcosaival, csak „átkelt a 
vízen", ahogy ő szokta mondani. Felesége a kis-
leánnnyal odahaza maradt, s annyi bizonyos, hogy 
a nevelőanya a szelid szemű, sóhajtozó békát 
nemsokára szinte jobban szerette, mint a szép
séges tündért, aki rugdosott és harapott. 

A zord, nyirkos, őszi köd, amely „fogatlanul" 



is lerágja a leveleket, ott terjengett erdő és puszta 
fölött, a hó, melyet itt „tollatlan madár"-nak ne
veznek, sürü pelyhekben szállongott; küszöbön 
volt a tél. A verebek lefoglalták a gólyafészket, 
s a maguk módján megszólták a távollevő ura
ságot ; a sok gyerekes gólyapár pedig vajjon hol 
lehetett ? 

A gólyák most Egyiptomban voltak, hol olyan 
melegen tüz a nap, mint nálunk, szép nyári 
délutánokon. Tamarinda és akác virágzott körös
körül, Mohamed holdja fényesen sugárzott le a 
templomok kupoláiról, nem egy gólyapár üldögélt 
a karcsú tornyokon, s úgy pihente ki a hosszú út 
fáradalmait. Egész nagy rajok vertek fészket egy
más mellett a hatalmas oszlopokon, templomok 
repedezett ivein és elfeledett omladékokon. A 
datolyapálma olyan magasra nyúlt föl ernyős 
koronájával, mintha napernyőt akart volna ki
feszíteni odafönn. A szürkésfehér gúlák mint éles 
árnyékok rajzolódtak a tiszta levegőbe a sivatag 
irányában, hol a struccmadár megmutatta, hogy 
ugyancsak tudja használni lábát, ahol az oroszlán 
nagy, okos szemmel bámult a márványsphinxre, 
melyet a homok már félig eltemetett. A Nilus vize 
visszahúzódott, a folyó medrében hemzsegtek a 
békák, s a gólyacsalád szemében ez volt a világon 
a legszebb látvány. A fiókák azt hitték, hogy 
a szemük káprázik, olyan csudálatosnak találták 
az egészet. 

— így van ez itt, ilyen jó dolgunk van mindig 
a mi meleg hazánkban! — mondotta gólyaanyó, 
és a kicsiknek bizsergett a gyomruk. 

— Még egyebet is fogunk látni? — kérdez
ték, — még messzibbre, még sokkal messzibbre 
megyünk, az ország szivébe! 

— Itt már nincs más látni való! — felelte 
gólyaanyó. — A buja vidék után ott már csak 



sűrű erdőség van, hol a fák összenőnek, s a tövises 
kúszó növények olyan hálót fonnak körülöttük, 
hogy csak az elefánt képes ott otromba lábaival 
utat törni. A kigyók ott túlnagyok, a gyíkok 
pedig túlfürgék. Ha pedig a pusztába vonulunk, 
tele lesz porral a szemünk, ha jól megy a dolog, 
de ha rosszul, akkor belejutunk a homokforga
tagba. Nem, itt legjobb; van itt béka, meg sáska 
bőven; itt maradok és ti is. 

És ott is maradtak. Az öregek a fészkükben 
ültek, a mecset karcsú tornyán, pihentek, de mégis 
volt elég dolguk azzal, hogy tollazatúkat simítot
ták, csőrükkel pedig piros csizmájukat igazgat
ták. Aztán nyújtogatták a nyakukat, méltóság
teljesen köszöntek, fejüket emelgették simatollú, 
magas homlokukat mutogatva, mialatt barna sze
mükben annyi okosság csillogott. A gólyakisasszony-
kák peckesen járkáltak a nedves nádszárak között, 
kacsintgattak az ifjú gólyafiukra, ismeretségeket 
kötöttek, s lépten-nyomon lenyeltek egy békát, 
vagy ide-oda lóbáltak egy kis kígyót, amiről azt 
hitték, hogy jól illik, de ami mindenesetre ki
tűnően ízlett nekik. Az ifjú urak összemarakodtak, 
szárnyaikkal verték, csőreikkel vagdosták egymást, 
úgy, hogy még vér is folyt s erre aztán az ifjú 
urak és az ifjú hölgyek sorra eljegyezték magukat; 
hiszen csak ezért éltek. Fészket raktak, amiből új 
civakodás keletkezett, mert a melegebb országok
ban tüzesebb a vér, de ezen is mulattak s kivált 
az öregeknek nagy örömük telt benne. A szülő 
saját gyerekét mindig helyesnek találja. Itt mindig 
sütött a nap, mindennap jól lehetett lakni, az 
ember mindig csak mulatságra gondolhatott. — 
De a pompás palota, egyiptomi gazdájuk palotája, 
ahogy ők nevezték, nem volt az öröm hajléka. 

A gazdag, hatalmas úr a tarkára pingált terem 
falai között olyan bénán és mereven feküdt a 



nyugágyon, mint egy múmia csak egy tarka 
tulipán kelyhében feküdt volna. Rokonok és szol
gák vették körül; nem volt halott, de azt sem 
mondhatta róla senki, hogy eleven. Az életmentő 
lápvirág, melyet fenn északon annak kellett meg
keresni és leszakitani, aki őt legjobban szerette, 
sohasem fog előkerülni. Szép, ifjú leánya, ki hattyú
leplében messze északra repült országokon és 
tengereken át, soha többé nem tér vissza? Meg
halt, eltűnt, ezt jelentette a két hazatért hattyú
leány. Egész történetet eszeltek ki róla, amely igy 
szólt: 

Mindahárman fenn lebegtünk a levegőben, 
amikor megpillantott bennünket egy vadász, s 
célba vett nyilával. Ifjú barátnőnket találta, ki 
búcsú dalát zengve, mint egy haldokló hattyú, 
zuhant le az erdei tóba. Ott a parton eltemettük 
egy jóillatű szomorú fűz alá. De boszut álltunk a 
vadászon; parazsat kötöttünk a fecske szárnya alá, 
amely ott fészkelt a vadász szalmatetője alatt; 
vakitó lángok csaptak fel a házból, a vadász 
benne égett, s az égő ház odavilágitott a tópartra, 
a szomorú fűzfáig, ahol hamvai elvegyültek a 
földdel. Soha többé vissza nem tér Egyiptomba. 

Mindaketten sírtak, s gólyaapó, ki hallotta a 
történetet, olyan kelepelést vitt véghez, hogy csak 
úgy visszhangzott. 

— Csalás és hazugság! — mondotta. — Szeret
ném mellükbe vágni a csőrömet. 

— Hogy beletörjön! — tette hozzá gólyaanyó. 
Akkor aztán jól festenél! Magadra gondolj először, 
azután a családodra; a többihez semmi közöd. 

— Holnap azért mégis kiülök a nyitott kupola 
szélére, amikor összegyűlnek ott mind a tudósok 
és bölcsek, hogy a betegről tanácskozzanak, mert
hogy így közelebb jutnak az igazsághoz. 

És a tudósok és bölcsek mind összegyűltek, 



és sokat beszéltek, bőven és hosszan, amiből a 
gólya nem tudott kiokosodni, — és aminek sem a 
beteg, sem a vadlápba került leánya nem vehette 
hasznát, de azért mégis odahallgathatunk egy 
kicsit, hiszen az embernek annyi mindent kell meg
hallgatnia. 

De hát leghelyesebb meghallgatni és megtudni, 
mik voltak az előzmények, mert akkor Jobban 
megértjük a történetet, legalább is olyan jól, mint 
gólyaapó. 

— A szeretet életet fakaszt! A legfensőbb 
szeretet fakasztja a legfensőbb életet! Csak a 
szeretet mentheti meg az ő életét! — mondották 
s a tudósok azt állították, hogy ennél szebbet 
és okosabbat nem is lehetne mondani. 

— Szép gondolat! — jelentette ki nyomban 
gólyaapó. 

— Én nem egészen értem! — mondotta gólya-
anyó s nem bennem van a hiba, hanem a gon
dolatban. De hát nem is fontos, mert nekem ugyan 
egyébre kell gondolnom! 

A tudósok aztán beszéltek a szeretet külön
böző nemeiről s a köztük levő különbségről; 
arról a szeretetről, amelyet a szerelmesek éreznek, 
aztán a szülői és gyermeki szeretetről, a napfény
nek a növények iránt való szeretetéről, ahogy a 
napsugár csókja éri az iszapot, amelyből csirák 
sarjadnak elő, — s mindezt oly hosszadalmasan 
és tudományosan boncolták, hogy gólyaapó nem 
tudta követni a gondolatmenetüket, ismételni pedig 
még kevésbé tudta volna. Nagyon eltűnődött a 
dolgon, lehunyta félig a szemét, s rákövetkező 
napon folyton csak féllábon állt. Nagyon meg
erőltette őt a tudomány. 

Egyet azonban megértett gólyaapó, mert a leg
szegényebb kisemberektől s a legelőkelőbb na
gyoktól is azt az őszinte kijelentést hallotta, hogy 



sok ezer emberre, sőt az egész országra nézve 
nagy csapás, hogy ez az ember betegen fekszik 
és nem tud talpraállani. Szerencse és áldás fakadna 
mindenfelé, ha visszanyerné egészségét. „De hol 
nyílik a gyógyulás virága?" Mindenki ezt kutatta 
a tudós írásokban, a szikrázó csillag járásában, 
ezt kutatta úton-útfélen, amerre csak járt; végül 
is azt sütötték ki a bölcsek és tudósok, amit 
mondtunk: „A szeretet életet fakaszt, apai életet", 
s ezzel többet mondtak, mint maguk is sejtették. 
Ezt ismételték, s receptet is írtak róla: — A 
szeretet életet fakaszt, — de miképen lehet elkészí
teni a rendelvényt, azt senki sem tudta. Végre 
megegyeztek abban, hogy csak a királykisasszony 
révén jöhet segítség, csak az ő révén, aki teljes 
szívvel-lélekkel szereti apját. Végre azt is ki
sütötték, hogy lehet ezt véghez vinni; bizony, 
azóta már sok esztendő telt el, — éjnek évadján, 
amikor kisütött és újra letűnt az újhold, a király
kisasszony kiment a sivatagban álló márvány-
sphinxhez, eltakarította a homokot a talapzat 
ajtaja mellől, végigment a hosszú folyosón, amely 
egy nagy pyramis közepébe vitt, hol a hajdankor 
egyik hatalmas királya pompa és fény között 
pihent bebalzsamozva, mint múmia. Ott fejét a 
halottra hajtotta, s attól várta a kinyilatkoztatást, 
miképpen váltsa meg édes apja életét. Miután ezt 
pontosan teljesítette, álmában megtudta, hogy a 
dán földről, a láp mélyéből, melynek helyét pon
tosan megjelölték, el kell hoznia a lótuszvirágot, 
mellyel a viz mélyében meg kell érintenie keblét. 
Ez a virág meg fogja gyógyítani apját. 

Ezért repült el hattyúmezében éjszakra a vad
láphoz. A gólyaapó és gólyaanyó tudta ezt és 
most már mi is többet tudunk, mint azelőtt. 
Tudjuk, hogy a lápkirály levonta magához a 
vízbe, tudjuk, hogy övéi számára meghalt és el-



veszett. Csak aki legbölcsebb volt közöttük, az 
beszélt úgy, mint gólyaanyó : — Majd segit magán, 
— és hát erre vártak, mivelhogy okosabbat úgy
sem tehettek. 

— Azt hiszem, legjobb lesz, ha elrablóm a két 
gonosz hercegnő hattyúmezét! mondta gólyaapó, 
— akkor nem mehetnek vissza a vadláphoz, s nem 
tehetnek semmi kárt. A hattyúmezeket elrejtem 
ott fönn, amig szükség lesz rájuk. 

— Hol rejtenéd el odafönn? — kérdezte 
gólyaanyó. 

— Fészkünkben, a vadláp mellett! — felelte 
gólyaapó. — En meg a legkisebb fiókánk majd 
fölszállitjuk, ha pedig nagyon nehéz volna apod-
gyász, van elég hely útközben, ahol elrejthetjük 
a legközelebbi költözködésig. Egy hattyúmez is 
talán elég volna a hercegkisasszonynak, de jobb 
lesz kettő. Ha az ember éjszakon utazik, lássa el 
jól magát podgyásszal. 

— Ezért ugyan senkisem lesz neked hálás! 
— mondotta gólyaanyó, — de hát te vagy az úr! 
Nekem csak a költés idején lehet szavam. 

A viking várában, a vadláp mellett, hova a 
gólyák tavasszal visszaszálltak, a kisleányt elnevezték 
Helgának, de ez nagyon is szelid hangzású név 
volt, arra való tekintettel, hogy e csudaszép kis 
alakban milyen szilaj természet lakozott. Hónapról
hónapra jobban kifejlődött benne, s mig a gólyák 
évről-évre megtették a maguk útját, ősszel el a 
Nílushoz, tavasszal vissza a vadláphoz: a gyermek 
nagy leánnyá serdült, s egyszerre csak azon vette 
magát észre az ember, hogy gyönyörűséges tizen
hat éves hajadon vált belőle. Szép volt a burok, 
kemény és keserű a magva; még azokban a zord 
időkben is zordabb volt és keserűbb akárkinél. 

Gyönyör volt neki, ha fehér kezével szétfröcs-
csenthette leölt áldozati lovak gőzölgő vérét; vad 



indulatában keresztül harapta a fekete kakas nyakát, 
melyet az áldozópapnak kellett volna levágnia, s 
nevelőapjának egészen komolyan mondta: 

— Ha ide jönne az ellenséged és hajókötelet 
csavarna a tető-gerendák feje köré s az egész 
tetőt rázuhintaná a kamrára, ahol te alszol, én 
föl nem keltenélek, még ha tehetném is. Meg se 
hallanám, mert még most is zúg a fülemben, a 
vér attól, hogy sok évvel ezelőtt megütöttél. En 
nem felejtek! 

De a viking nem hitt neki, őt is csak úgy, mint 
a többieket, megbabonázta szépségével, meg aztán 
nem tudta, hogy a kis Helga folyton cseréli a 
lelkét, meg az alakját. Szőrén ülte meg a lovat, 
mintha összenőtt volna vele, vadul vágtatott rajta, s 
akkor sem ugrott le róla, ha az más lovakkal 
összamarakodott. Ruhástól ugrott a hegyfokról 
a fjord ömlő árjába s úgy úszott a viking elé, ha 
ez csónakján a part felé iparkodott. Szép hosszú 
hajának leghosszabb fürtjét levágta, és abból font 
húrt az ijjába. 

— Magad csináld, ha azt akarod, hogy jó 
legyen. 

A viking felesége az akkori idők erkölcsei 
szerint erős akaratú és bátor lelkű asszony volt, 
de a leányához képest szelíd és félénk; meg aztán 
tudta, micsoda rontás van a szörnyű gyermeken. 

Mikor nevelőanyja a tornácon állt vagy kilépett 
az udvarra, Helgát sokszor gonosz vágy fogta el 
s ilyenkor a kut kávájára telepedett, kezével, lábával 
kapálózott, s hirtelen leereszkedett a keskeny és 
mély kútba, ahol majd lebukott, majd fölmerült, 
mint a béka, aztán megint mint a macska, s 
csuronviz volt, mikor a terembe jött, ugy hogy a 
zöld levelek, amelyekkel tele volt szórva a padló, 
mind úszkálni kezdtek. 

Egyetlenegy dolog volt, ami pórázon tartotta 



a lelkét: az alkonyat. Ilyenkor csöndes volt, szinte 
méla, figyelt a szóra és szót fogadott. Mintha 
valami benső érzés hajtotta volna az anyjához, s 
ha a nap lehanyatlott, s ő külsőleg, belsőleg át
változott : békává zsugorodva össze, csöndesen, 
szomorúan gubbasztott; most már nagyobb volt, 
mint egy közönséges béka, de csak annál rútabb 
és szörnyűségesebb. Nyomorúságos törpe volt, 
békafejü szörny, akinek uszóhártya volt az ujjai 
között. Szomorúság ült a szemében, ha föltekintett, 
hangja nem volt, néha valamiféle siket kuruttyo-
lást hallatott, mint a gyermek, ha álmában zokog. 
Ilyenkor a viking felesége ölébe vehette; nem 
nézte csúnya mivoltát, csak azokat a szomorú 
szemeket látta s nem egyszer mondta: 

— Szinte azt kívánom, légy mindig az én néma 
békagyermekem. Szörnyűbb vagy, ha szépséged 
kifelé fordul. 

És rúnákat irt a rontás és ny?valya ellen, azokat 
a szerencsétlenre szórta, de javulás nem állt be. 

— El sem hinné az ember, hogy valaha olyan 
kicsi volt, hogy egy vizíliliom kelyhében elfért! — 
mondta egyszer gólyaapó: most már teljesen ki
fejlődött s szakasztott olyan, mint egyiptomi anyja, 
akit azóta sem láttunk. Még sem tudott segíteni 
magán, mint ahogy te hitted, meg az az egyptomi 
írástudó. Minden esztendőben keresztben-hosszában 
átrepültem a vadlápon, de soha sem adott életjelt 
magáról. Igazán mondhatom, azokban az eszten
dőkben, mikor pár nappal előbb érkeztem meg, 
hogy kitatarozzam a fészket, s ezt vagy amazt 
rendbe hozzam, egész éjszaka a nyilt víz felett 
röpködtem, mintha valami bagoly vagy denevér 
lennék, de hiába! Két hattyumezt is hiába cipeltünk 
ide annyi üggyel-bajjal a Nilus mellől. Három 
egész utazás kellett hozzá, amig a fiókákkal ide-
szállithattuk. Hány esztendeje vannak már itt, a 



fészek alján, s ha egyszer tüz üt ki, s leég a 
gerendavár, akkor nekünk is „végünk van!" 

— Meg a fészkünk is oda van! — mondta 
gólyaanyó. De te erre nem gondolsz, csak a 
hattyumezre, meg a mocsári hercegnődre. Miért 
is nem mégy le már az iszap fenekére, hogy ott 
maradnál vele! Rossz apja vagy gyermekeidnek. — 
Már akkor is mondtam, mikor először költöttem ki 
fiókákat. Csak aztán az a bősz viking leányzó nyilat 
ne röpítsen belénk vagy a fiókáinkba! Sose tudja, 
mit művel! Kissé régebbi lakosok vagyunk itt, 
mint ő, ezzel igazán számolhatna. Mi sohasem 
felejtjük el, mivel tartozunk, minden évben lerójuk 
az adót: egy tollat, tojást vagy fiókát, mert igy 
van rendjén. Azt hiszed, ha künn van, ki merek 
mozdulni, mint régente, vagy mint Egyiptomban, 
ahol úgy érintkeztem az emberekkel, mint pajtá
saimmal és még a fazekakba, meg az üstökbe is 
bekukkantottam, ha jól esett! Dehogy, most itt 
gubbasztok, esz a méreg miatta — meg te 
miattad! Mért nem hagytad ott a vízililiomban, 
legalább vége lett volna!" 

— Te is sokkal jobb vagy, mint a szád! 
— mondta gólyaapó, jobban ismerlek én, mint te 
magadat! 

Nagyot szökellt, kettőt ütött a szárnyaival, 
hátranyujtotta lábait, s aztán szárnyát se mozdítva, 
elvitorlázott a levegőben. Már jó messzire repült, 
amikor hatalmasat lóditott magán, a nap rásütött 
fehér tollazatára, nyaka és feje kinyúlt! Micsoda 
lendület, micsoda repülés volt. 

— Még mindig a legszebb valamennyi között! — 
mondta gólyaanyó, — de neki nem mondom. 

Ezen az őszön korán tért meg a viking zsák
mányával és rabjaival. Volt közöttük egy fiatal 
keresztény pap, azokból való, kik üldözték az 
éjszaki országok régi isteneit. Utóbbi időben sok 



szó esett a csarnokban meg- az asszonyok 
ágyasházában az uj hitről,mely a déli országok
ban rohamosan terjedt, "sőt szent'Ansgarius már 
messze éjszakra is elvitte. Még a kis Helga is 
hallott a fehér Krisztus hitéről, ki az emberek 
iránt való szeretetből feláldozta magát, hogy őket 
megváltsa. De, ahogy mondják, egyik fülén bement., 
másikon ki. A szeretet igéje iránt csak akkor volt 
érzéke, ha a bezárt kamrácskában nyomorult békává 
zsugorodott össze. De a viking felesége áhítatosan 
hallgatta az egy igaz Isten fiáról szóló legendákat 
és hireket s szivében nagy megindultságot érzett. 

A tengeri hadjáratból megtért férfiak sokat 
beszéltek azokról a faragott kövekből rakott fényes 
templomokról, melyek annak tiszteletére épültek., 
aki a szeretetet hirdette. Színaranyból vert, tömör 
edényeket is hoztak haza, melyeknek különös 
füszerszámos illatuk volt. Füstölők voltak, amilyene
ket keresztény papok lóbálnak az oltár előtt, ahol 
sohasem folyik vér, hanem ahol a bor és szentelt 
kenyér annak testévé és vérévé változott át, aki még 
meg sem született nemzedékekért áldozta oda magát. 

A fiatal, fogoly keresztény papot a gerendás 
vár mély kőpincéjébe vitték, kezét, lábát háncs
kötelekkel kötözték meg. Szép volt, „szép, mint 
Baldur", ahogy a viking felesége mondta, kit meg
hatott a pap balsorsa, de az ifjú Helga azt köve
telte, hogy kötelet húzzanak az inain keresztül s 
vad ökrök farkához kössék. 

— Aztán ráuszítanám a kutyákat! Mocsáron és 
lápon ki a pusztára! .De nagy ,; öröm volna igy< 
látni, még nagyobb a nyomába Vágtatni. 

De a viking nem akarta, hogy így haljon meg; 
tagadja és csúfolja a nagy Isteneket, így hát másnap 
virradóra le kell őt ölni az áldozati oltáron, a berek
ben; most áldoznak először embert azon az oltár-
kövön. 



Az ifjú Helga azt kérte ki, hogy az összegyűlt 
népet, meg az istenszobrokat meghinthesse az ő 
vérével. Megfente fényes kését, s mikor az egyik 
nagy harapós kutya, amiből sok volt az udva
ron, elszaladt előtte, a kést az oldalába döfte. — 
Csak azért, hogy kipróbáljam ! — mondta. A viking 
felesége szomorúan nézte a bősz, gonosz leányt, 
s mikor este a leány testileg-lelkileg átváltozott, 
szomorodott szívvel beszélt hozzá az asszony, 
hogy milyen nagy fájdalmat okozott neki. 

Előtte állott a szörnyeteg testű, csúf béka, 
rávetette a nevelőanyjára barna, szomorú szemét, 
figyelt a szavára s mintha emberi ésszel értette 
volna meg, amit az mondott. 

— Soha még az uramnak sem emiitettem egy 
szóval sem, hogy kétszeresen szenvedek temiat
tad, — mondotta a viking felesége. Szivem 
mélyén sokkal jobban siratlak, mint hittem volna. 
Mert nagy az anyai szeretet, csak a te szivedhez 
nem fér hozzá, mert az nedves és hideg, mint a 
vizi folyondár. Minek is jöttél az én házamba ? 

Különös remegés fogta el a nyomorúságos ala
kot, mintha ezek a szavak lelkének és testének 
titkos kapcsát érintették volna; nagy könnyek 
szöktek szemébe. 

— El fog jönni még a te megpróbáltatásod 
is 1 — mondta a viking felesége; rám nézve < is 
rettentő lesz ! Jobb lett volna, ha mint kicsiny gyer
meket kitettelek volna az országútra s az éjszakai 
fagy ringatott volna örök álomba. — A viking 
felesége keserű könnyeket hullatott, és haragos 
és szomorú szívvel vonult a bőrfüggöny mögé, 
mely lazán lógott a gerendáról és kettéválasztotta 
a szobát. 

Az összezsugorodott béka egymagában ült a 
sarokban; néma csönd uralkodott, de kis idő 
múlva félig elfojtott sóhaj tört fel a szörnyeteg 



melléből, mintha a mélységes fájdalomban uj élet 
fogant volna meg szive legmélyén. Egy lépést 
tett előre, hallgatózott, megint előrelépett egyet, 
aztán ügyetlen kezével megragadta a nehéz kereszt
vasat, mely védte az ajtót. Halkan visszatolta, 
óvatosan elhúzta a reteszt, mely a kilincs fölött 
volt. Aztán felkapta az égő lámpát, mely elől 
égett a kamrában; mintha akarata adott volna 
neki erőt. Kihúzta a vaskampót a bezárt csapó
ajtóból, s lesurrant a rabhoz. Az aludt. A béka 
megérintette nedves, hideg kezével, s mikor a pap 
felébredt és megpillantotta, megborzongott, mintha 
a gonosz lélek állt volna előtte. A szörnyű 
állat kivonta kését, elvágta a fogoly kötelékeit, s 
intett neki, hogy jöjjön utána. 

A fogoly a szentek neveit idézte, keresztet vetett, 
s mikor a béka változatlan maradt, így szólt 
hozzá: 

— Boldogok, akik irgalmasságot gyakorolnak, 
mert Isten velük lészen az ítélet napján! Ki vagy? 
Külsőd olyan, mint az állaté, de szivedben könyö-
rület lakozik. 

A béka intett, s a lelógó kárpitok védelme 
alatt magányos folyosón vezette végig ki az 
istállóhoz, ott egy lóra mutatott, a fogoly fel
pattant rá, a béka az ölébe ült s megfogózott a ló 
sörényében. A fogoly megértette őt s gyors iram
ban vágtattak el, olyan uton, amelyre ő maga 
soha sem bukkant volna rá, ki a szabad pusz
tákra. 

A pap nem látta a béka szörnyű külsejét, csak 
azt érezte, hogy az Úr irgalma és könyörületes-
sége szól belőle; jámbor imákat mormolt, szent 
dalokat énekelt. A békát remegés fogta el; az 
imák és dalok hatalma volt-e, vagy csak a hajnali 
borzongás ? Vájjon mit érezhetett ? Fölegyenese
dett, meg akarta állítani a lovat, hogy leugor-



hassék, de a pap teljes erővel visszatartotta, fen-
szóval énekelt egy zsoltárt, mintha el tudná űzni 
a rontást, mely ily csúf alakba igézte; a ló vadul 
vágtatott tovább, az ég kitüzesedett, az első nap
sugár áttűzött a felhőkön, s a reggeli fénnyel 
újra megtörtént a csere, megint az ördögi gonosz-
lelkű, tündérszép hajadon lett belőle. A pap 
elszörnyedve látta, hogy egy világszép, ifjú nőt 
tart a karjai között, leugrott a lóról, megállította; 
s azt hitte, hogy valami uj, végzetes varázslat ját
szik vele. De az ifjú Helga is egy szempillantás 
alatt a földön termett, kurta gyermekruhája csak 
térdéig ért ; kifent kését kirántotta övéből s a 
gyanútlan papra vetette magát. 

— Megfoglak, megfoglak s késemet a szivedbe 
mártom! — kiáltotta! Sápadt vagy, mint az aszú 
levél! Rabszolga, csupasz képű! 

Nekirontott; keményen birkóztak egymással, de 
úgy látszott, hogy a kereszténynek láthatatlan 
hatalom kölcsönöz erőt. Acélmarokkal fogta a 
leányt s a vén tölgy, amelynek tövében viaskod
tak, szintén neki segített, mert a földből kiálló tölgy
fagyökerek a leány lábai köré fonódtak s nem 
bocsátották el. Közvetlen közelükben egy forrás 
bugyogott, a pap meglocsolta a friss vizzel Helga 
keblét és arcát, hogy kiűzze a gonosz lelket, s 
megáldotta őt, keresztény szertartás szerint, de a 
keresztvíznek nincs ereje, ha belülről is nem ered 
meg a hit forrása. 

De még így is ő volt az erősebb; amit szembe
szegezett a gonosz hatalmával, több volt, mint egy 
férfi ereje. Helga karjai lehanyatlottak, csodálkozó 
szemmel, sáppadozó arccal nézte a férfiút, aki úgy 
tünt fel néki, mint hatalmas varázsló, a boszorkány
ságnak és titkos büvészetnek erős mestere. A férfi 
sötét rúnákat mondott, titkos jeleket írt a le
vegőbe. Helgának még a szempillája sem rebbent 



volna meg, ha a pap a villogó fejszét vagy a ki
fent kést suhintja meg előtte, de megremegett, 
amikor az a kereszt jelét rakta mellére és homlo
kára ; Helga feje a keblére hanyatlott, úgy gubbasz
tott ott, mint egy megszelidült kis madár. 

És a pap szelíden beszélt neki a szeretetről, 
melyet ma éjjel vele szemben tanúsított, mikor a 
béka csúf köntösében jött hozzá, megoldotta bilin
cseit s kivezette őt az életbe és a verőfénybe. 
Helga is meg van kötözve, — mondotta a pap, 
súlyosabb bilincseket hord, mint ő, — de most ő 
fogja kivezetni az életbe és verőfénybe. Hedeby 
városába viszi, Szent Ansgariushoz s abban a 
keresztény városban megszűnik a rontás. De nem 
ülhet előtte a lovon, még akkor sem, ha jóindulat 
volna benne. 

— Mögöttem fogsz ülni a lovon és nem előttem. 
Varázsos szépségedben hatalmas erő lakik, mely a 
gonosztól ered, félek tőle — pedig én Krisztus
ban mégis győzni fogok. 

Térdet hajtott és áhítatosan és szívből imád
kozott. Mintha szavai templommá szentelték volna 
a csöndes erdei boltozatot, megszólaltak a madarak 
is, mintha ők is az új közösséghez tartoznának, a 
kakukfű kiárasztotta illatát, mintha ambrát és töm
jént akart volna szolgáltatni. Fenszóval hirdette 
a pap az írás igéjét: 

— A menyeknek világossága jött hozzánk, hogy 
világítson azoknak, kik sötétben és a halál árnyé
kában vesztegelnek, hogy lábainkat a béke útjára 
igazítsa! 

S beszélt a mindenségben lakozó vágyról s 
beszédje alatt a ló, mely vad iramban vitte őket 
a pusztán, veszteg állt csöndesen s a hosszú 
szederindákat tépdeste, úgy hogy az érett zamatos 
gyümölcs a kis Helga kezébe hullott, kinálta 
magát üditő eledelnek. 



Helga szó nélkül tűrte, hogy visszaemeljék a 
nyeregbe s úgy ült ott, mint a holdkóros, aki 
nincs ébren, de nem járkál. 

A keresztény pap két ágból keresztet csomó
zott, melyet magasra tartott a kezében, s így 
nyargaltak az erdőn keresztül, mely egyre sűrűbb 
lett, az út meg keskenyebb, míg végre egészen 
eltűnt, kökénybokrok zárták el az útjukat, mint 
valami sorompó, amelyet meg kellett kerülniök, a 
forrás nem dagadt zugó patakká, hanem pos-
vánnyá ülepedett meg, melyet szintén körül kellett 
nyargalni. De a friss erdei levegő acélos erőt adott 
s nem csekélyebb erő lakozott a szavakban, me
lyekből hit és keresztényi szeretet csendült ki s 
az a mélységes vágyakozás is, hogy a kábult 
leányt kivezesse az életbe és a verőfénybe. Azt 
mondják, hogy idővel a vízcsepp is kivájja a követ, 
a tenger hullámai kerekre mossák a csipkés szik
lákat; a kegyelem harmatja, mely a kis Helga 
lelkébe hullott, megpuhította azt, ami kemény 
volt, leköszörülte azt, ami éles volt. Bár nem 
látszott meg rajta s ő maga sem vette észre, de 
hisz a földben csírázó mag sem tudja, hogy az 
üdítő harmat és meleg napsugár növeszti ki s 
borítja virágba. 

Mint ahogy az anya dala észrevétlenül bevéső
dik a gyermek lelkébe s az utána gőgicséli az 
egyes szavakat, anélkül, hogy értelmüket felfogná, 
de amelyek később gondolatokká formálódnak és 
megvilágosodnak: úgy hatott itt is az ige, amely 
teremteni tud. 

Kijutottak az erdőből, a pusztán keresztül 
nyargaltak, aztán megint tovább úttalan erdőkön 
keresztül, mikor estefelé haramiákra bukkantak. 

— Hol loptad ezt a szép kis angyalt ? — 
kiáltották; megállították a lovat s a két lovaglót 
lerántották, mert többen voltak. A papnak nem 



volt egyéb fegyvere, mint a kés, amelyet a kis 
Helgától vett el, de azzal elszántan hadonászott. 
Az egyik rabló fejszéjét suhintotta feléje, de az 
ifjú pap félreugrott s így a fejsze éle nem őt 
találta, hanem belevágódott a ló nyakába úgy, 
hogy vér szökkent ki a nyomán s a szegény pára 
elterült a földön. Ekkor a kis Helga, mintha csak 
fölriadt volna hosszú, mély kábulatából, a hörgő 
állatra vetette magát. A keresztény pap testével 
fedezte, hogy ótalmazza és védelmezze, de az 
egyik haramia nehéz vaskalapácsot emelt rája, 
homlokára csapott, szétzúzta koponyáját, amelyből 
kiloccsant a vér s a velő; a pap holtan bukott 
a földre. 

A haramiák megragadták Helga fehér csuklóit; 
ekkor tünt le a nap, az utolsó fénysugár is ki
lobbant s Helga békává változott. Á zöldesfehér 
száj a fülig húzódott, két karja vékony lett és 
nyálkás úszóhártyás, kezei úgy nyíltak széjjel, 
mint a legyező! — a haramiák rémülten bocsáj-
tották el ; csúf szörnyeteg állt köztük, aki ugrálni 
kezdett, mint a békák szoktak, magasabbra, mint ő 
maga volt, s eltűnt a sűrűben; a haramiák észbe 
kaptak, hogy Loke gonosz csele, vagy titokzatos 
rontása volt ez, s elszörnyedve menekültek. 

Az égre fölhúzódott a teli hold, fényt és vilá
gosságot árasztott s a bokorból kimászott a kis 
Helga, nyomorult békaalakjában. Megállt a keresz
tény pap holtteste és a megölt paripája mellett, 
s olyan szemmel nézett rájuk, mintha sirni akarna. 
Sajátságos kuruttyolást hallatott, mint mikor a 
gyermek nyöszörögni kezd. Majd az egyikre, majd 
a másikra vetette magát, vizet hozott tenyerében, 
amely az úszóhártyáktól elég széles és üreges volt, 
s azt rájuk öntötte. De azok halottak voltak s 
azok is maradtak, Helga ezt megértette. Jönnek 
majd fenevadak s széttépik a hullákat; nem, ennek 



nem szabad "megtörténnie. Mély lyukat vájt a 
földbe, amilyent csak tudott, sirt akart ásni nekik, 
de az ásáshoz csak egy fa erős ágát, meg a két 
kezét használhatta; az ujjai között levő úszó
hártya annyira „ kifeszült, hogy elszakadt, s vér 
ömlött belőle. Átlátta, hogy iparkodása nem sike
rülhet. Vizet hozott, megmosta a halott arcát, 
friss, zöld levelekkel borította le, nagy ágakat 
cipelt oda, befödte velük, száraz lombot szórt 
közéjük. A legnehezebb köveket, melyeket meg 
tudott emelni, odahordta, a holttestekre helyezte 
s a nyilasokat betömte mohával. így már elég 
erősnek és védettnek hitte a sírhalmot, de a nehéz 
munka közt eltelt az éj, feljött a nap — s kis 
Helga ott állt teljes szépségében, vérző kezekkel 
s életében először voltak könnyek a rózsás szűzi 
arcon. 

Az átalakulásnál mintha a két különböző ter
mészet viaskodott volna lelkében; reszketve nézett 
körül, mintha nyomasztó álomból ébredne, a sudár 
bükk felé rohant, mintegy oltalmat keresve, egy 
pillanat alatt fölkúszott a csúcsára, mint a macska s 
ott fönn megkapaszkodott. Ott ült, mint meg
riadt mókus egész nap a csendes erdei magány
ban, hol, mint mondják, halotti a csend! Halotti 
esend! Egy pár pillangó repkedett ott, haragból 
vagy csak hancurozásból, egy pár hangyaboly is 
volt a közelben sok száz serény, fürge lakóval, akik 
ugyancsak sürögtek-forogtak; a levegőben szám
talan szúnyog táncolt raj raj mellett, aztán züm
mögő bogárrajok, szitakötők és más apró szár
nyas rovarok zümmögtek csapatostul, a giliszta 
előbujt a nedves földből, vakondokok is fölszök
tek, de különben csend volt, köröskörül halotti 
csend, ahogy mondani szokták. Senki sem törő
dött kis Helgával, csak a szajkók, kik fölröppentek 
hozzá a fa tetejére, s vakmerő kíváncsisággal ugrál-



tak körülötte az ágakon. De szemeinek egy pil
lantása megint elhessegette őket, nem tudtak 
belőle kiokosodni, de ő sem tudott kiokosodni 
magából. 

Amikor alkonyodni kezdett s a nap lassankint 
elfeküdt, az átváltozással együtt új szándéka tá
madt. Lekúszott a fáról s mialatt az utolsó nap
sugár is kialudt, összezsugorodott békaalakban 
gubbasztott újra, megtépett úszóhártyákkal, de 
szeme olyan szépséges fényben ragyogott, mint 
azelőtt soha még szépséges alakjában sem. A béka 
álarca alól szelíd és áhítatos leányszemek tündö-
keltek ki s mélységes lélekről, emberies szívről 
tettek tanúságot. A szépséges szemek tele voltak 
könnyel, de ezektől a nehéz könnyektől megeny
hült a szive. 

A feltornyozott sirhalom mellett ott volt a két 
ágból összecsomózott kereszt, utolsó kezemunkája 
annak, ki már nem élt s elveszett az ő számára. 
Kis Helga felemelte s (önkénytelen támadt benne 
ez a gondolat) odatüzte a kövek közé, föléje és 
a ló fölé. Az emlékezés fájdalma megint könnye
ket fakasztott szeméből s ebben a lelki állapotában 
ugyanazt a jelet rótta a földbe a sir körül (ez 
igazán gyönyörű kerítés volt) s íme, ahogy két 
kezével egymásután rótta a szent jeleket, mint 
elrongyolódott keztyü, lehullt róla az uszóhártya 
s amikor megmosdott a forrás vizében, csodál
kozva nézte finom, fehér kezét s aztán újból 
keresztet vetett a levegőben önmaga és a halott 
között. Ajka remegett, nyelve megmozdult s szá
járól hallhatóan szállt el a név, mely az erdei 
vágtatás alatt oly sokszor hangzott fel a halott 
ajkán. Most ő is kimondta: — Jézus Krisztus! 

És ekkor lehullott a békamez, tündérszép leány 
volt újra, de feje lankadtan hanyatlott le, tagjai 
pihenőre vágytak, elaludt. 



De álma rövid volt: éjfélkor felébredt. Ragyo
gón, élettől duzzadva állt előtte a paripa; szemé
ből és sebzett nyakából különös fény áradt; 
mellette a megölt pap. A viking felesége azt 
mondta volna: — Szebb, mint Baldur, — de 
mintha lángoló tűzben állott volna. 

Nagy szelíd szemében mély komolyság ült, erős 
igazmondás tekintete s olyan átható volt, hogy 
szinte bevilágított a szívnek minden sötét zugába. 
A kis Helga remegett s emlékezőtehetsége olyan 
erősen működött, mint csak az ítélet napján lehet. 
Minden jó, amiben része volt, minden szerető szó, 
amit valaha kapott, megelevenedett előtte. Megér
tette, hogy a szeretet volt az, amely fentartotta őt a 
megpróbáltatás napjaiban, amikor a léleknek és 
iszapnak származéka erjed és forrong; ráeszmélt, 
hogy csak indulatok rabja volt s hogy ő maga 
semmit sem önmagáért cselekedett. Minden ren
delés volt, ami vele történt. Alázatosan és szé
gyenkezve görnyedt meg ő előtte, ki szivének min
den redőjében tudott olvasni; s e pillanatban mint 
villámsugár hasította őt keresztül a tisztító láng, 
a szentlélek tüze. 

— Iszap leánya! mondotta a pap, — mocsárból, 
porból lettél, porból támadj fel újra. A napsugár, 
amely benned kigyúlt, visszatér ősforrásához, mert 
az nem a nap testéből szakadt, hanem isteni sugár. 
Egy lélek sem mehet veszendőbe, hosszú a mulandó
ság útja, az élet így száll az örökkévalóság felé. — 
En a halottak országából jövök, te is a mély völ
gyeken keresztül feljutsz a ragyogó hegyormokra, 
hol a kegyelem és tökéletesség lakozik. Nem visz
lek keresztelőre Hedebybe, mert megszentelés 
előtt először szét kell robbantanod a mély láp
meder fölött levő vizi burkot, ki kell onnan tép
ned életednek élő gyökereit és tevékenynek kell 
lenned, mielőtt megszentelhetnélek. 



Magához emelte a lóra s átnyújtott neki egy 
színarany füstölőt, amilyet Helga nem régen 
látott a viking várában. Édes, erős illat áradt ki 
abból. A halott nyitott homloksebe úgy ragyo
gott, mint a diadém; fölvette a sírról a keresztet, 
magasra emelte s vágtattak előre a légen át, zugó 
erdőn át, halmokon át, melyeknek ölében halott 
óriások pihentek, kik éjszakánként halott harci mén
jükre pattantak. A hatalmas alakok kikeltek sírjuk
ból, elszáguldottak s megálltak a tetőkön. A hold
fény megvillantotta homlokukon az aranykarikát, 
köpenyük lebegett a szélben. A sárkány, mely a 
kincseket őrizte, felszegte fejét s utánuk nézett. 
A törpék nemzetsége kikandikált a halmokból 
és az ekevonta barázdákból, mindenütt vörös, 
kék, zöld lángocskák csillámlottak s olyan volt ez 
a szines zűrzavar, mint az elégett papir hamvában 
parázsló szikrák. 

A halott keresztény pap parancsot adott s az 
alvót a lóra emelték, de ez összeroskadt terhe 
alatt, mintha halotti lepel lett volna, mely a szél
ben leng, de a kereszt jelében a légi fantom uj 
erőre kapott s mindhárman odább nyargaltak, 
míg biztos talajt értek. 

De ekkor a viking várában felharsant a kakasszó, 
a jelenések szétfoszlottak a ködben, melyet a szél 
odább hajtott; anya és leánya szemben álltak 
egymással. 

— Magamat látom-e a mély vizben ? — kér
dezte az anya. 

— Magamat látom-e a fénylő pajzsban ? — 
kiáltotta a leány; közeledtek egymáshoz s egy
másra borultak. 

Erdőn és pusztán, patakon és mocsáron át 
vágtattak fel a vadláphoz s nagy körökben ke
ringtek fölötte. A pap magasra emelte a keresztet, 
mely úgy csillogott, mint az arany, ajkán meg-



zendültek a mise igéi. Kis Helga vele énekelt, 
mint gyermek az édesanyjával. Lóbálta a füstölőt, 
melyből olyan erős csudatévő oltári illat áradt, 
hogy sás meg nád virágba borult. Minden csira 
életbe szökkent a mocsár alján, minden, ami élt, 
fölfelé iparkodott, vízililiomok szövedéke mint 
virágos szőnyeg terült széjjel s egy alvó nő 
feküdt rajta, szép és ifjú teremtés. Kis Helga 
mintha saját tükörképét látta volna a tiszta vízben. 
Anyja volt, a lápkirály felesége, a nilusparti herceg
kisasszony. Az anya szive dobogott erősebben. 

— Gyermekem, szivem virága! A mély vizek
ben nyiló lótusz! 

Átölelte gyermekét és sírt; könnyeivel újra 
keresztelte meg a kis Helgát. 

— Hattyumezben jöttem ide s levetettem! — 
mesélte az anya. Az ingó iszapban lesülyedtem 
az ingovány fenekére s egyszerre mintha falak 
zártak volna körül, de nemsokára üde áramlat 
ért; valami erő mindig mélyebbre és mélyebbre 
vitt le. Szempillámra álom ült, elaludtam és azt 
álmodtam, hogy újra ott vagyok az egyiptomi 
pyramisban, de előttem állt az ingó égerfatörzs, 
mely a láp felszínén úgy megrémített. Nézegettem 
a kéreg hasadékait, melyek mindenféle színben 
tündököltek s hieroglifekké váltak. A múmia bur
kolata volt, amit ott láttam. Szétszakadt, kilépett 
belőle az ezeresztendős király, egy koromfekete 
múmia, mely úgy fénylett, mint az erdei csiga 
héja, vagy a kövér, fekete iszap; nem tudtam, 
hogy a lápkirály-e, vagy a pyramis múmiája? 
Átölelt karjával s én azt hittem, hogy meghalok. 
Csak akkor tértem újra magamhoz, amikor valami 
meleget éreztem a keblemen, hát egy kis madár 
verdeste ott a szárnyát, csiripelt és énekelt. Keb
lemről felröppent a nehéz, sötét tetőre, de hosszú 
zöld zsinórral volt hozzám kötözve. Hallottam és 



megértettem sóvárgó hangját: Szabadság! Nap
sugár ! El atyámhoz! — Ekkor én is apámra gon
doltam, napsugaras hazámra, életemre, szerel
memre! Megoldottam a zsinórt, szabadon bocsá
tottam a madarat, hadd repüljön apjához. Azóta 
nem álmodtam többé, hosszan és mélyen aludtam 
e pillanatig, amikor hangok és illatok ébresztettek 
föl és megváltottak. 

Hova lett, hol lebegett a zöld zsinór, mely az 
anya szivét összekötötte a madár szárnyával? 
Csak a gólya látta; a zsinór a zöld szár volt, 
csomója a fénylő virág, a gyermek bölcsője, aki 
ragyogó szépséggé serdült s most újra az anyja 
keblén pihent. 

S mialatt ott álltak kart karba fűzve, gólyaapó 
fölöttük keringett, aztán visszaevezett fészkébe, 
kihozta az évek óta rejtve őrzött hattyuingeket 
s mindegyiknek ledobott egyet; felöltötték a 
hattyúmezt s mint két fehér hattyú szálltak föl a 
földről. 

— Most aztán beszélünk egymással! — mondta 
gólyaapó, most már értjük egymást, habár minden 
madár másképpen kelepel. Igazán szerencse, hogy 
ma éjjel megjöttetek, holnap már nem találtatok 
volna itt bennünket, anyót, engem meg a fiókákat; 
megyünk délre! Igen, csak bámuljatok! Régi jó 
barátotok vagyok a Nilus mentéről és anyó is, 
ámbár nem beszél mindig úgy, ahogy érez, mindig 
azt mondta, hogy a hercegnő majd csak segit 
magán. Én hoztam ide föl a fiókáimmal a két 
hattyúinget. Jaj, be örülök! S milyen szerencse, 
hogy még itt értetek minket. Hajnalban indulunk. 
Az egész gólyatársaság! Mi elől röpülünk, ti csak 
gyertek utánunk s nem téveszthetitek el az 
utat. En a fiókákkal még különösen is figyelni 
fogok rátok. 

— S a lótuszvirág, amelyet haza kell vinnem, — 



mondotta az egyiptomi hercegnő, itt száll velem 
hattyúmezben, az én szivem virága, igy hát meg
oldódott a rejtély. Haza! Haza! 

De a kis Helga azt mondta, hogy ő nem hagy
hatja el a dán földet, amig nem látta még egyszer 
nevelőanyját, a viking jóságos feleségét. Lelkében 
fölmerült minden szép emlék, szerető szó, minden 
könny, melyet a nevelőanyja hullatott érte s ebben 
a pillanatban úgy érezte, hogy ezt az anyját sze
reti legjobban. 

— Igen el kell mennünk a viking várába, ott 
vár anyó a fiókákkal, — mondta gólyaapó. Nagyot 
fognak ám nézni, ugyancsak hangosan fognak kele
pelni. Anyó ugyan röviden és velősen szokott be
szélni, de sokkal jobb ám, mint amilyennek látszik. 
Mindjárt kelepelek egyet, hadd hallja, hogy jövünk. 

Nagy erővel kelepelt s a hattyúkkal együtt a 
viking várába szállt. 

Itt még mindenki mélyen aludt; a viking fele
sége csak késő éjjel tért nyugalomra. Nagyon 
aggódott a kis Helgáért, aki már három napja 
eltűnt a keresztény pappal. Csakis Helga szök
tethette meg, mert az ő lova hiányzott az istálló
ból. Milyen erő vihette r á ? A viking felesége 
azokra a csodákra gondolt, melyeket állítólag a 
fehér Krisztus tett és akik hittek benne és őt 
követték. Váltakozó gondolatai álmai világában 
alakot öltöttek. Ügy rémlett neki, hogy ébren ül 
ágya szélén eltűnődve, mialatt odakünn sötétség 
borit mindent. Jött a vihar, hallotta a tenger 
robaját keletről meg nyugatról, az északi partjáról 
úgy, mint a Kattegat vizeiről. Az óriáskigyó, mely 
a tengerfenéken fogja körül a földet, görcsösen 
vonaglott. Az istenek éjszakája volt ez : Ragnarők, 
ahogy a pogányok az Ítéletnapját nevezték, amikor 
minden elpusztul, a magasságos istenekkel egye
temben. Felharsant a gjálla-kürt s az istenek 



páncélba öltözve végignyargaltak a szivárványon, 
hogy megvívják az utolsó harcot; szárnyas valkürök 
robogtak előttük a levegőégen át, halott hősök 
óriási alakjai zárták be a menetet. Az északi fény 
lángjai tündököltek mindenfelé, de a sötétség 
győzedelmeskedett. Rémületes óra volt ez. 

A rémüldöző viking asszony mellett a kis Helga 
ült a földön csúf varangyalakban; ő is remegett, 
nevelőanyjához simult, ki ölébe vette, gyöngéden 
átölelte, akármilyen csúfnak találta is a békát. 
Fegyverek és buzogányok zajától, nyilak zúgá
sától visszhangzott a levegő, melyek mint harsogó 
jégeső záporoztak le rájuk. Eljött az óra, mikor 
ég és föld megrepednek, csillagok lehullanak s 
Surtus lángtengerében minden elhamvad. De 
tudta a viking asszony, hogy uj ég és föld fog 
születni, hogy kalászok lengenek majd ott, ahol 
most a tenger árja csapkod keresztül terméketlen 
homokföldeken, hogy a megnevezhetetlen Isten 
fog uralkodni s a szelíd, szeretetteljes Baldur a 
halottak birodalmából feltámadva, ő hozzá megy 
fel a menyekbe. Jött is, a viking felesége látta, 
ráismert arcára — ő volt: a fogoly keresztény pap. 

— Fehér Krisztus! — kiáltotta fenszóval s 
ahogy kimondta ezt a nevet, csókot nyomott a 
csúnya béka homlokára. A békabőr lehullott s a 
kis Helga ott állt teljes szépségében, szelíden 
mint még soha s a szeme sugárzott. Nevelő
anyjának kezeit csókolgatta, áldotta őt jóságáért 
és szeretetéért, melyet a megpróbáltatás napjaiban 
iránta mutatott; hálát adott neki a gondolatokért, 
amelyeket elméjébe ültetett s azért a névért, melyet 
most ismételt az ajka: Fehér Krisztus! Aztán a 
kis Helga hatalmas hófehér hattyú alakjában fel
szállt, méltóságosan kiterjesztette szárnyait.s el
zúgott messzire, mintha csak egész csapat vándor
madár kelt volna útra. 



A viking felesége fölébredt s kívülről ugyanaz 
az erős szárnysuhogás hallatszott. Tudta, hogy 
most költöznek el a gólyák, csakis ők lehettek. 
Látni akarta még őket költözésük előtt, hogy 
Istenhozzádot mondjon nekik. Fölkelt, kilépett a 
tornácra s látta, hogy az épület födelén egyik 
gólya ül a másik mellett s a vár körül a magas 
fák fölött nagy ívekben keringtek s vele szem
ben a kut kávájáról, ahol kis Helga annyiszor ült, s 
vadságával vele együtt s annyiszor rémitette meg 
őt, most két hattyú nézett rá okos szemmel. 
Eszébe jutott álma, mely úgy eltöltötte a 
lelkét, mintha valóság lett volna. Kis Helgára 
gondolt a hattyú láttára, a keresztény papra 
s hirtelen csodálatos vidámság fogta el a 
szivét. 

A két hattyú verdeste szárnyát, hajtogatták a 
nyakukat, mintha köszönteni akarták volna; a 
viking felesége karjait terjeszti ki feléjük, mintha 
értené őket, könnyek közt mosolygott és mély 
gondolatai támadtak. 

És ekkor az egész gólyahad szárnysuhogva, 
kelepelve felröpült a levegőbe, indulásra készen. 

— Nem várunk a hattyúkra, — mondotta 
gólyaanyó. Ha velünk akarnak jönni, hát jöjjenek. 
Nem maradhatunk itt, amig a többi költözőmadár 
is útra kél. Mégis csak szép dolog így családostul 
utazni és nem mint a pintyőkék, meg a szalonkák, 
ahol a himek és a nőstények külön-külön repül
nek. Hát köztünk maradjon a szó, nem épen tisz
tességes dolog. Ejnye, de furcsán verdesnek szár
nyaikkal a hattyúk ! 

— Mindenkinek meg van a maga módja 1 — 
mondotta a gólyaapó. Avarjak ékben, a szalonkák 
pedig kigyóvonalban szállanak. 

— Ne beszélj kígyókról, amikor itt fenn repü
lünk ! — vágott a szavába gólyaanyó, — a fiókák 



étvágyat kapnak rájuk, amelyet nem tudunk majd 
lecsillapítani. 

— Ezek odalent azok a magas hegységek, 
amelyekről hallottam ? — kérdezte Helga fenn a 
légben. 

— Viharfelhők száguldanak el alattunk, — felelte 
anyja. 

— S miféle fehér felhők, amelyek olyan magasra 
szállanak ? — kérdezte Helga. 

— Azok hegyek, amelyeket örökös hó borit! — 
mondotta anyja és elrepültek az Alpesek fölött 
le a kékellő Földközi tenger felé. 

— Afrika földje! Egyiptom partja! — ujjon
gott hattyűmezében a Nílus leánya, amikor fenn 
a magasból megpillantotta a sárgás-fehér hullámos 
földcsíkot, amely az ő hazája volt. 

A madarak is észrevették és sebesebben röpültek. 
— Nílusi iszapot és nyálkás békákat szimatolok! 

— mondotta gólyaanyó, — minden bizsereg ben
nem ! Most aztán lesz elég nyalánkság és látni 
fogjátok a marabut, az íbist, meg a struccot. Mind 
valamennyi a családba tartozik, de korántsem 
olyan szépek, mint mi vagyunk. Fennhordják az 
orrukat, különösen az íbisz. Az egyiptomiak igen 
elkényeztették, sőt megtömik illatos füvekkel s 
múmiát csinálnak belőle. Inkább eleven békákkal 
tömöm meg magamat, azt hiszem, ti is ezt akar
játok és így is lesz. Jobb a teli gyomor, amig 
élünk, mint a parádé, amikor már meghaltunk. 
Ez az én véleményem és az mindig beválik! 

— Megjöttek a gólyák! — mondották a Nilus-
parti fényes palotában, melynek nyitott csarnoká
ban tigrisbőrrel betakarva, lágy párnákon feküdt 
a királyi úr, mint aki se élő, se holt s remény
kedő szívvel várta a lótuszvirágot a messze észak 
lápjáról. Rokonok és szolgák állották körül. 

És beszállt a csarnokba két pompás fehér 



hattyú, akik a gólyákkal együtt érkeztek. Leve
tették vakító hattyűmezüket és két gyönyörű nő 
állt ott, akik úgy hasonlítottak egymáshoz, mint 
két harmatcsepp. A sorvadó, sáppadt öreg ember 
fölé hajoltak, hosszú hajukat hátratolták és miköz
ben a kis Helga nagyatyja fölé hajolt, az öreg 
ember orcája kipirult, szeme fölragyogott s béna 
tagjait új élet járta át. Meggyógyulva és meg
ifjodva egyenesedett föl az aggastyán. Leánya és 
unokája a karjukban tartották s ez volt ujjongó 
reggeli üdvözlésük a hosszú, nehéz álom után. 

örömmel telt meg az egész palota, meg a gólya
fészek is, de itt a nagyöröm főképp a jó koszt 
miatt volt, a sok-sok nyüzsgő béka miatt; és mig 
a tudósok sietve s vázlatosan följegyezték a két 
hercegkisasszony és csodatévő virág történetét, 
amely fontos esemény és nagy áldás volt a 
családra, sőt az egész országra nézve, a gólya
szülők is elmesélték ugyanezt rokonságuknak a 
maguk módján, de már csak aztán, hogy vala
mennyien jóllaktak, mert különben kisebb dolguk 
is nagyobb lett volna annál, hogy meséket hall
gassanak. 

— Most már csak mégis viszed valamire, —-
suttogta gólyaanyó. És most már el nem maradhat. 

— Ugyan már mire vihetném? — mondotta 

§ólyaapó, tulajdonképen mit is vittem véghez? 
emmit! 
— Többet tettél, mint bárki más! Nálad, meg 

a fiókáink nélkül a két hercegnő sohase láthatta 
volna viszont Egyiptomot s nem is gyógyíthatták 
volna meg az öreget. Valami csak lesz belőled. 
Okvetlenül megkapod a doktori cimet és leendő 
fiókáink született doktorok lesznek, és az ő fiókáik 
szintén stb. stb. Különben már most is ugy festesz, 
mint egy egyiptomi doktor, — legalább az én 
szememben! 



A tudósok és bölcsek kifejtették az alapgon
dolatot, ahogy ők nevezték, — amely végighúzó
dott az egész történeten : szeretet életet fakaszt! 
— s különféleképen magyarázták meg a dolgot; 
a meleg napsugár az egyiptomi hercegnő, aki 
leszállt a lápkirályhoz és találkozásukból nőtt ki a 
virág . . . ! 

— Nem tudnám szórói-szóra ismételni, — mon
dotta gólyaapó, aki mindezt a tetőről végig
hallgatta, hogy fészkében elmesélhesse. — Amit 
mondottak, az olyan nyakatekert, olyan borzasztóan 
okos volt, hogy rögtön címeket és ajándékokat 
kaptak, még a szakács is nagyszerű kitüntetésben 
részesült — valószínűleg a kitűnő levesért. 

— És mit kaptál t e ? — kérdezte este gólya
anyó, hiszen a legfontosabbról csak nem feled
keztek meg, az pedig te vagy ! A tudósok csak 
fecsegtek. Téged valószínűleg csak ezután fognak 
kitüntetni! 

Késő éjjel, mikor békés álom terült az újra 
boldog hajlékra, volt valaki, aki még fenvirrasz-
tott, még pedig nem gólyaapó, ámbár ő féllábon 
állt őrt fészkében s ilyen helyzetben aludt, nem — 
a kis Helga volt még ébren, kihajolt az erkélyről 
s fölnézett a tiszta égen világító nagy csillagokra, 
melyek bár fényesebben és tisztábban ragyogtak, 
mint a magas északon, mégis ugyanazok a csilla
gok voltak. A viking feleségére gondolt a vad
lápnál, nevelőanyjának szelíd szemeire, a könnyekre, 
melyeket az szegény békagyermeke miatt hullatott, 
aki most csillagok fényében és pompájában állott, 
a Nílus partjának üde tavaszi levegőjében. A 
pogány asszony lelkében élő szeretetre gondolt, 
arra a szeretetre, melyet egy nyomorult teremtés 
iránt érzett, aki emberalakban gonosz állat volt s 
állatalakban undorító annak, aki ránézett vagy 
hozzányúlt. Nézte a tündöklő csillagokat s arra a 



fényességre gondolt, mely a halott homlokáról 
sugárzott feléje, amikor erdőn és mocsarakon 
száguldottak keresztül. Hangok csendültek meg 
emlékezetében, szavak, amelyek a pap ajkáról 
hangzottak el, mikor együtt nyargaltak s ő kábul
tan ült a lovon, igék a szeretet ősforrásáról, a 
legfensőbb szeretetről, amely átkarolja az egész 
emberiséget. 

Igen, mindent megkapott, elnyert, elért. A kis 
Helga minden gondolata éjjel-nappal a maga nagy 
boldogsága körül járt, egészen elmerült benne, 
mint a gyermek, aki sietve fordul el az ajándé
kozótól az ajándékhoz,^ pompás adományokhoz. 
Szinte fölolvadt egyre növekvő boldogságában, 
hogy mi fog még vele történni. Csodák vitték őt 
egyre magasabbra s annyira belemerült ezekbe a 
gondolatokba, hogy az adományozóra már nem is 
gondolt. A fiatalság vakmerősége, merész lendülete 
volt ez! Szemei ragyogtak, de gondolataiból ki
zavarta a nagy lárma, mely az udvarról hangzott 
föl. Két hatalmas struccmadarat látott, amelyek kis 
körben forogtak. Soha sem látott még ilyen álla
tot, ily nagy, otromba, nehézkes madarat; mintha 
nyesett szárnyuk lett volna s maga a madár is 
olyan volt, mint akiben nagy kár esett; meg
kérdezte, mi baja a madárnak. És ekkor hallotta 
első izben a mondát, melyet az egyiptomiak között 
élők a struccról mesélnek. 

Valamikor gyönyörű madár volt, nagy, erős 
szárnyai voltak. S egy este igy szóltak hozzá az 
erdő hatalmas madarai: Testvér, ha Isten is úgy 
akarja, holnap elszállunk inni a folyóhoz. A strucc 
így felelt: Jó, szálljunk oda! — Szürkületkor el 
is szálltak, először föl egyenesen a magasba a 
nap felé, amely Isten szeme, aztán mind maga
sabbra, a strucc mindig a többi madár előtt. 
Büszkén repült a fényesség felé. Erejére bizta 



magát, nem arra, akinek az erejét köszönhette; 
nem mondta: — Ahogy Isten akarja! Ekkor az 
Ítélet angyala félrevonta a fátyolt a lángoló nap
sugarakról s a madár szárnyai egy szempillantás 
alatt megperzselődtek; nyomorultan zuhant le a 
földre. A strucc, meg a fajtája soha többé nem 
szállhat a magasba; ijedten menekül, körbe szalad 
a szük helyeken; intő példa nekünk emberek
nek, hogy minden gondolatunknál, minden csele
kedetünknél ezt mondjuk: Ha Isten is úgy 
akarja! 

Helga gondolkodva hajtotta le fejét, nézte a 
körbenfutó struccot, látta félelmét s balga örömét, 
mikor a napsütötte fehér falon megpillantotta a 
maga nagy árnyékát. Lelkébe és gondolataiba 
valami nagy komolyság költözött. Gazdag, boldog 
élet lett az ő osztályrésze. Mi történik még 
vele, mi jöhet még ezután ? — A legjobb, — ha 
Isten is úgy akarja! 

Kora tavasszal, mikor a gólyák újra észak felé 
vonultak, a kis Helga lecsatolta arany karperecét, 
belevéste a nevét, odaintette gólyaapót, nyakára 
csatolta a karkötőt s arra kérte, vigye el a viking 
feleségének, aki látni fogja ebből, hogy nevelt 
leánya életben van, boldog s nem feledkezett 
meg róla. 

— Súlyos teher! — gondolta gólyaapó, mikor 
a nyakán érezte a karkötőt, de aranyat és tisz
tességet nem hajithat ki az ember az országútra. 
Legalább elismerik majd odafönn, hogy a gólya 
szerencsét hoz. 

— Te aranyat adsz, én tojásokat! — mondotta 
gólyaanyó! De te csak egyszer, én meg minden 
évben! De egyikünk sem kap érte elismerést. Ez 
fáj az embernek. 

— Elég az öntudat, anyó! — felelte gólyaapó. 
— Csakhogy azt nem akaszthatod a nyakadba! — 



mondta gólyaanyó, — az öntudat se kedvező 
szelet nem ád, se ebédet nem főz. 

Ezzel aztán tovább repültek. 
A kis fülemüle, mely a tamariszk-bokorban 

dalolt, szintén északra akart költözni. Fönn a vad
lápnál sokszor hallotta őt a kis Helga; üzenni is 
akart vele, hisz értette a madarak nyelvét, még 
abból az időből, mikor hattyűmezben járt a leve
gőben. Azóta is sokszor beszélt a fecskével, meg 
a gólyával, a fülemüle bizonyosan meg fogja őt 
érteni. Meg is kérte, repüljön el Jütland-félszigetre 
a bükkfaerdőbe, ott van a kövekből és ágakból 
rakott sirhalom, kérte, hogy a többi kis madárral 
együtt őrizzék azt a drága sirt, énekeljenek el 
rajta vagy egy dalt. 

A fülemüle repült és az idő is repült! 
A sasmadár fenn állt a piramison ősznek évadján 

s látta, hogy pompás menet közeleg; gazdagon 
megrakott tevék, drága ruhákba öltözött fegyveres 
férfiak, lihegő arabs paripákon, amelyek vakitó 
szinüek voltak, mint az ezüst, rózsaszínű orrcimpáik 
reszkettek s hosszú, dús sörényük vékony lábaikra 
omlott. Dúsgazdag vendégek jöttek, egy arab 
királyi herceg, aki oly szép volt, mint ahogy 
királyi hercegnek illik. Bevonult a büszke palotába, 
amelyen most üresen állt a gólyafészek. Lakói 
északi országban tartózkodtak, de nemsokára haza 
fognak térni. S éppen aznap érkeztek meg, mikor 
ott legnagyobb öröm és vigasság uralkodott. 
Lakodalmat ültek ott s a kis Helga volt a meny
asszony, selyem ruhában, ékszerekkel dúsan. 
A vőlegény az ifjú arabs királyfi volt. Ketten 
ültek a főhelyen az asztalnál anya és nagyapa 
között. 

De Helga a vőlegény barna, férfias arcát nézte, 
melyet göndör fekete szakáll foglalt körül, sötét, 
tüzes szemet, melyek ő rajta csüggöttek; Helga 



kinézett a tündöklő csillagra, mely a magasból 
lesugárzott rája. 

S künn szárnysuhogás hallatszott, á gólyák 
tértek vissza. Bárhogy kifárasztotta is az út a 
gólyapárt s bárhogy kellett nekik a pihenés, mégis 
leszálltak a terrasz párkányára, mert már tudták, 
milyen ünnepség van a palotában. Már a határon 
hirét vették, hogy a kis Helga az ő képüket is 
a falra pingáltatta, merthogy ők ketten szintén 
beletartoztak a történetébe. 

— Ez igazán szép és elmés! — mondta 
gólyaapó. 

— Hát ez bizony édes kevés! — felelte gólya
anyó, — kevesebb már nem is lehetett volna! 

— Amikor Helga észrevette őket, fölkelt, kiment 
hozzájuk a terraszra, hogy megsimogassa a hátu
kat. Az öreg gólyapár meghajtotta fejét, a fiókák 
ezt látták s szintén meg voltak hatva. 

Helga föltekintett a tündöklő csillagra, amely 
egyre fényesebben ragyogott. Közötte és a csil
lag között egy alak lebegett, amely higabb volt, 
mint a levegő s csak azért volt látható, mert 
olyan fényes volt. Odalebegett hozzá; a halott 
keresztény pap volt. O is eljött a lakodalmára, 
lejött a mennyek országából. 

— A mennyei fény és pompa fölülmúl mindent, 
amit a földön ismertek! — mondotta a pap. 

Kis Helga oly áhítatosan és oly melegen imád
kozott, mint még soha, azt kérte, hogy csak egyet
lenegy pillanatra betekinthessen, egyetlen pillan
tást vethessen a mennyek országába, föl az Atya
istenhez ! 

És a pap fölemelte őt az örök fényességbe, az 
örök dicsőségbe, a gondolatoknak és hangoknak 
árjában. És nemcsak körülötte fénylett és zengett 
minden, hanem lelkében is megcsendült a menny-
ország. Szó ezt ki nem tudja fejezni. 



— Vissza kell térnünk, már keresni fognak! — 
mondotta a pap. 

— Még csak egy pillantást! — felelte Helga, — 
csak egy futó pillantást. 

— Le kell szállnunk a földre, — a vendégek 
már oszolnak. 

— Még egy pillantást, az utolsót! 
Kis Helga újból ott állt a terraszon, de oda

künn már kialudtak a lángok, a nászi teremben 
sem égett már világ, a gólyák is eltűntek, ven
dégnek hire nem volt, nem volt ott a vőlegény 
sem, mintha mindent elfújtak volna három rövidke 
pillanat alatt. 

Helga félni kezdett, keresztülment az elhagyott 
nagy csarnokon, a legközelebbi kamrába lépett, 
idegen katonák aludtak ott ; kinyitott egy oldal
ajtót, mely a saját szobájába szolgált s mialatt azt 
hitte, hogy a szobában áll, künn volt a kertben; 
hiszen másképpen volt itt minden. Pirosan tün
dökölt az égalja; hajnalodott. 

Csak három pillanatig volt a mennyországban 
s ez alatt egy egész földi éjszaka telt el. 

Megpillantotta a gólyákat; megszólította őket, 
az ő nyelvükön beszélt hozzájuk és gólyaapó meg
fordult, figyelt rá és közelebb jött. 

— Te a mi nyelvünkön beszélsz! — mondotta, — 
mit kívánsz? Mit keressz itt, idegen asszony? 

— Hiszen én vagyok a kis Helga! Nem ismersz? 
Hiszen csak három pillanattal azelőtt beszélget
tünk a terraszon. 

— Tévedés, — mondotta a gólya; — ezt csak 
úgy álmodtad! 

— Nem, nem! — kiáltotta Helga, — eszébe 
juttatta a viking várát, — a vadlápot, meg az 
egyiptomi utazást. 

És ekkor gólyaapó a szemével hunyorított. Oh 
hisz ez nagyon régi történet, amelyet ükanyám 



idejéből hallottam. Hát igen, volt valamikor itt 
Egyiptomban egy Dániából való hercegkisasszony, 
de sok száz évvel ezelőtt eltűnt a nászéjszakáján 
és soha többé elő nem került. Ezt itt a kertben 
álló emlékoszlopon magad is olvashatod. Hattyúk 
és gólyák vannak rajta kifaragva s a tetejében ott 
állsz te magad fehér márványból. 

így is volt. Kis Helga látta, megértette és 
térdre borult. 

A nap ragyogón tört elő s mint egykor első 
sugarai leoldották a békamezt s kibontották a 
szépséges leányt, ép ugy bontakozott ki most a 
fény ünnepi keresztségében egy sugárzó teremt
mény, aki tisztább és ragyogóbb volt, mint a 
levegő; fénysugár, mely felhatolt az Atyához. 

A test porrá omlott széjjel s ott, ahol Helga 
állt, hervadt lótuszvirág hevert a földön. 

— Hisz ez uj befejezése a mesének! — mon
dotta gólyaapó; no erre igazán nem voltam elké
szülve ! De azért nagyon tetszik nekem! 

— Vájjon mit szólnak majd hozzá a fiókák? — 
kérdezte gólyaanyó. 

— Hát persze, ez a legfontosabb ! — felelte 
gólyaapó. 



A v e r s e n y f u t ó k . 

Dijat tűztek ki, még hozzá kettőt, kicsit és 
nagyot, annak, aki nem egyszeri futásban, hanem 
egész esztendőben leggyorsabb futónak bizonyul. 

— Én kaptam meg az első dijat, — mondotta 
a nyul. — Mégis csak igazságnak kell lenni ott, 
ahol a család, meg a jó barátok ülnek a tanács
ban ; de hogy a csiga kapta meg a második dijat, 
ez majdnem sértő reám nézve! 

— Oh dehogy! — vitatta a cölöp, aki tanú 
volt a dijak kiosztásánál, — tekintettel kell ám 
lenni a szorgalomra és buzgalomra, ezt több tisz
teletreméltó ember mondta és én is igy gondo
lom. A csigának természetesen fél esztendő kellett, 
hogy túljusson az ajtóküszöbön, de sietségében 
eltörte a kulcscsontját, ami elég nagy baj neki. 
Csakis ezért a futásért élt és hátán volt a háza, 
amikor futott! Ez igazán tiszteletreméltó. így kapta 
meg a, második dijat! 

— En is számba jöhettem volna! — mondta a 
fecske, — ugy szállni és repülni senki sem tud 
és én mindenfelé megfordultam: messze jártam, 
messze, messze! 
. — Ez éppen a baja! — mondta a cölöp. — Maga 
nagyon csapodár. Mindig elkívánkozik, külföldre 
utazik, ha itthon beáll a fagy; magában nincs 
semmi hazaszeretet! Ezért nem jöhet számba. 

— De ha egész télen a lápban feküdnék, — 



mondta a fecske, — az egész időt átaludnám, akkor 
számba jöhetnék ? 

— Szerezzen bizonyítványt a láp asszonyától, 
hogy az esztendő felét a hazájában aludta át, 
akkor rszámba fog jönni. 

— Én az első dijat érdemeltem volna, nem a 
másodikat! — mondta a csiga. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy a nyul csak gyávaságból futott, 
mert minden alkalommal azt hitte, hogy vesze
delem érheti; nekem ellenben életcélom volt a 
futás s a szolgálatban lettem nyomorékká. S ha 
valaki megérdemelte az első dijat, az én vagyok! 
De nem akarok nagy hűhót csapni, utálom a 
feltűnést. 

És kiköpött. 
— Én szavammal és becsületemmel állok jót, 

hogy legalább ami az én szavazatomat illeti, min
den dijat a legigazságosabb mérlegelés után adtunk 
ki! — mondta az öreg erdei határkő, ki szintén 
zsűri-tag volt. — Én mindig rendesen, megfontoltan 
és előrelátón járok el. Hét izben voltam már 
verseny-biró; de csak most vihettem keresztül 
akaratomat. Minden dij odaítélésénél valami biz
tosból indultam ki. Mindig az ABC-hez ragasz
kodtam, az első díjnál elölről, a másodiknál vissza
felé. Ide vigyázzanak, ha elölről olvasom az ábc-
ben, a „ny" a huszadik betű, ha onnan tovább 
olvasok y-ig s ugy megyek az elejére, akkor meg 
a „cs" a huszadik betü. Azért ítéltem oda az 
első dijat a nyúlnak, a másodikat pedig a csigá
nak. Legközelebbi alkalommal a lud fogja nyerni 
az első dijat és a vidra a másodikat. Minden 
dologban valami rendet kell tartani. Kell valami, 
amihez az ember igazodhatik! 

— Én saját magamnak adtam volna ki a dijat, 
ha nem vagyok benn a zsűriben! — mondta az 
öszvér, ki szintén verseny-biró volt. — Nemcsak 



azt kell tekintetbe venni milyen gyorsan jut valaki 
előre, hanem mifajta más tulajdonságai is vannak, 
például mennyi terhet von; de most nem erről 
akarok beszélni, nem is arról, milyen okosan tud 
megfutni a nyul, milyen fortéllyal ugrik oldalt, 
hogy az embereket eltérítse a nyomról, nem is 
arról, hogy milyen helyekre bújik; nem, van még 
valami, amire sokan nagy súlyt vetnek s amit nem 
szabad figyelmen kivül hagyni s ez az úgyneve
zett „szép"; én erre gondoltam; láttam a nyul 
szépen és jól formált fülét, igazán öröm nézni, 
hogy milyen hosszú füle van! Mintha csak saját 
magamat láttam volna kicsi koromban; ezért 
szavaztam rá ! 

— Pszt! — zümmögte a légy, — én nem is 
akarok beszélni, csak mondani szeretnék valamit! 
Annyit tudok, hogy nem egy nyulat értem utol. 
A minap egyik nagyon ifjú nyúlnak összeszúrtam 
a hátsó lábait; a mozdonyon ültem, amit gyakran 
meg szoktam tenni, mert az ember ott legjobban 
figyelheti meg, hogy milyen gyorsan tud mozogni. 
Egy tfJu n v u l futott jó messze előttünk, nem sej
tette, hogy én is ott vagyok; de végre mégis ki 
kellett térnie s a mozdony összezúzta a hátsó 
lábait, mert én rajta ültem, A nyul ott maradt, 
én tovább robogtam, amiből világos, hogy én 
legyőztem. Csakhogy én lemondok a díjról. 

— Én bizony azt hiszem, — gondolta a vad
rózsa, de nem mondta, mert nem beszédes ter
mészetű, ámbár nagyon jó lett volna, ha szól, — 
bizony azt hiszem, hogy az első, de meg a máso
dik jutalomdíj is a napsugarat illette volna. Egy 
szempillantás alatt véghetetlen utat tesz meg idáig 
s olyan erővel érkezik be, hogy megéled tőle az 
egész természet; meg aztán olyan szép, hogy mi 
rózsák kipirosodunk és illatossá leszünk. De a 
hivatalos felsőbbség úgy látszik, tudomást sem 



vett róla! Ha én volnék a napsugár, mindegyikük 
napszúrást kapna tőlem s megvesznének vala
mennyien, ámbár anélkül is megveszhetnek. — 
Nem szólok semmit! — gondolta a vadrózsa. 
Fődolog az erdei békesség! Pompás dolog, virá
gozni, illatozni és másokat üdíteni, dalban és 
mesében élni! A napsugár ugy is túlél mindnyá
junkat. 

— Mi az első dij? — kérdezte a giliszta, ki 
egész idő alatt aludt s csak most érkezett oda. 

— Szabad bejárás a káposztáskertbe, — felelte 
az összes; én ajánlottam ezt a dijat. A nyul kapta 
meg és meg is kellett kapnia s én mint gondol
kodó és buzgó zsüri-tag arra is tekintettel vol
tam, hogy hasznát vehesse a dijnak, aki meg
kapja ; most a nyul legalább el van látva. A csiga 
felülhet a sövényre, nyalhatja a mohát, meg a 
napsugarat s legközelebb mint elnök-versenybiró 
fog szerepelni. Nagyon jó, ha szakember is ül 
abban a micsodában, amit az emberek választ
mánynak neveznek. Mondhatom, sokat várok a 
jövőtől, a kezdet máris sok szépet igér. 



A h a r a n g - á g y . 

— Bim-bam! Bim-bam! — ez hangzik föl az 
Odense patak harang-ágyából. Miféle patak az ? 
Minden gyermek ismeri Odense városában, a ker
tek körül folyik le a zsiliptől a vízimalomig, a 
a fahidak alatt. A patakban sárga vízililiomok, 
barna pelyhü nád, fekete bársonyos buzogányok 
nőnek, magasak és nagyok; repedezett vén fűz
fák, tépett és görnyedt aggastyánok kihajolnak a 
folyóra, a barátok rétjének meg a fehérítőnek az 
oldalán, de átellenben egyik kert áll a másik 
mellett, az egyik ilyen, a másik amolyan, virágos, 
filagóriás, csinos és helyes, mint egy kis baba
kert, vagy csak kelkáposztával vannak végig
ültetve, sőt úgy is van, hogy nem látni kertet, 
mert nagy bodzabokrok terjeszkednek széjjel s 
ráborulnak szélesen a futó vizre, mely itt olyan 
mély, hogy az evező nem éri a fenéket. A kis
asszonyok öreg klastrománál künn legmélyebb a 
víz, ezt hívják „ harang-ágy"-nak és itt tanyázik 
az erdei manó ; alszik nappal, mikor a nap áttűz 
a vizén, de csillagos északákon, meg holdfényben 
előbújik. Nagyon vén már; nagyanya azt mondja, 
hogy már az ő nagyanyja mesélte róla, hogy 
magában él, senkije sincs, akivel beszélhetne, a 
régi harang valamikor a templom tornyában lógott, 
de most már hire-nyoma sincs a toronynak, se a 



templomnak, melyet valamikor Szent Albánnak 
hivtak. 

— Bim-bam! Bim-bam! — kongta a harang, 
mikor még a torony fennállt; egy este, nap
szálltakor, mikor legnagyobbat lendült a harang, 
elszakadt a kötelétől s repült-repült a levegőn 
keresztül; a fényes érc izzott és tündökölt a rőt 
sugarakban. 

— Bim-bam ! Bim-bam ! Most ágyba térek! — 
így szólt a harang és elszállt Odense-patakba, 
annak is a legmélyebb helyére, amelyet azóta 
harang-ágynak neveznek; de ott sem volt nyu
galma, se álma; az erdei manó tanyáján is úgy 
zeng-bong a harang, hogy néha feltör a víz szinén 
át és sokan azt mondják, a harangszó azt jelenti, 
hogy: meg kell halni valakinek, csakhogy ez nem 
igaz ám, mert a harang az erdei manónak zenél, 
meg mesél, aki most már nincsen egyedül. 

És hogy mit mesél a harang ? Ahogy már 
mondtam, olyan öreg, de olyan öreg, hogy már 
a nagyanyám nagyanyja előtt a világon volt s az 
erdei manóhoz képest mégis csak gyerek, mert a 
manó csodálatosan vén, csöndes ember, a nad
rágja bőr, halpikkelyes kabátján sárga vízililiomok 
a gombok, fején nádkoszoru, szakállában béka
nyál, szóval nem éppen takaros legény. 

Tovább adni a harang meséit, ahhoz száz esz
tendő is kevés volna ; esztendőről-esztendőre, sok
szor ugyanazt meséli el újra, majd kurtán, majd 
bőven, ahogy éppen kedve támad, régi időkről 
mesél, súlyos sötét időkről. 

— Fenn, a Szent Albani templom tornyához, 
ahol a harang lógott, szép, fiatal barát jött, aki 
mélázóbb volt, mint a többi; kinézegetett a rése
ken, az Odense-patakra, mikor még annak medre 
széles volt és a tó egész mocsár; nézett messzire, 
túl a zöld sáncon az „Apácadombra", hol a klastrom 



állt s ahol az apáca cellájából világosság tűzött 
ki; jól ismerte őt és amikor eszébe jutott, hango-
sabban kezdett dobogni a szive: bim-bam, bim-bam. 

Bizony ezt mesélte a harang. 
— A toronyba fölment a püspök hóbortos 

szolgája is és mikor az ércből öntött súlyos és 
kemény harang nekilendült és himbálódzott, szét 
tudtam volna zúzni a homlokát; én alám húzó
dott és két pálcikával játszott, ugy, mintha valami 
húros hangszer lett volna és énekelt is hozzá. 
Most hát fenszóval eldalolhatom, amit különben 
suttognom sem szabad, mindenről dalolhatok, ami 
zárt ajtók mögött történik! Hideg és nyirkos ott 
a levegő. Patkányok rágják eleven húsát! Senki-
sem tudja, senkisem hallja! Most sem, mert a 
harang olyan erősen kongja: bim-bam! bim-bam! 

— Volt egy király, Knudnak hívták, fejet hajtott 
az püspök és barát előtt; de mikor nehéz adókat 
vetett a parasztokra és kemény igéket vert a 
fejükhöz, ezek fegyvert és karót ragadtak s el
kergették, mint egy fenevadat; a templomban 
keresett menedéket, ajtót, ablakot bezárt, az erő
szakos had künn táborozott, — legalább így hal
lottam; üvöltésük és orditásuk felriasztotta a 
varjakat, meg a hollókat, sőt még a csókákat is ; 
ezek fölrepültek a toronyba, aztán megint ki
szálltak, lenéztek ott a sokaságra, bekandikáltak 
a templom ablakán és nagy hangon kikiáltották, 
amit láttak. Knud király térdenállva imádkozott az 
oltár előtt, két bátyja, Erik és Benedek kivont 
karddal álltak őrt, de a király fegyvernöke, az 
álnok Blake elárulta gazdáját; odakünn tudták, 
hol érhető el, az egyik követ hajított be az abla
kon és a király holtan rogyott össze. A bősz had, 
meg a madársereg össze-vissza rikoltozott, meg 
kiabált, én is velük belekondultam a nagy hang
zavarba: Bim-bam, bim-bam! 



— A templom harangja magasan lóg, messze 
lát köröskörül, madarak látogatják s ő megérti 
beszédjüket, a szél besüvölt hozzá a réseken és 
hasadékokon keresztül és a szél mindent tud, a 
levegőtől tudja, amely mindent körülölel, ami él, 
amely behatol az emberek tüdejébe, mindent tud, 
ami megszólal, minden szót, minden sóhajt! A 
levegő tudja, a szél tovább adja, a harang meg
érti a hangját s belezengi a nagy világba: Bim-
bam! Bim-bam! 

— De már megsokaltam, hogy mindent halljak 
s minden, tudjak, nem birtam már kizengeni a 
világba. Úgy kifáradtam, úgy megnehezültem, hogy 
a gerenda széttört s én kilendültem a tündöklő 
levegőégbe, oda le, ahol legmélyebb a patak, hol 
az erdei manó tanyázik egymagában, elhagyatva, 
és most évről-évre elmesélem itt, amit hallottam 
és tudok: Bim-bam, bim-bam. 

Ez kondul ki az Odense patak harang-ágyából, 
legalább nagyanya így mesélte. 

De az iskolamesterünk ezt mondja: Nincs is 
harang, mely ott lenn szólhat, mert nem is tudna 
szólni odalenn. Erdei manó se lakik odalenn, 
nincs is a világon erdei manó. És ha minden 
torony harangja megkondul, akkor is azt mondja 
az iskolamester, hogy nem is a harang szól tulaj
donképpen, hanem a levegő adja a hangot (külön
ben nagyanya is így hallotta ezt a harangtól), 
ebben egyetértenek, így hát ez bizonyos! Vigyázz, 
vigyázz, légy résen! — mondják mindketten. 

A levegő mindent tud! Körülöttük van, ben
nünk van, hangot ad gondolatainknak és tetteinknek 
és messzibbre hordja, mint a harang az Odense patak 
mélyében, hol az erdei manó tanyázik, fölviszi az 
egek magasságába, messzire, messzire, mindig és 
mindörökké, mig csak a menyország harangjai is 
megkondulnak, hogy: Bim-bam! Bim-bam ! 



A s z é l m e s é j e W a l d e m a r D a a r ó l 
é s l e á n y a i r ó l . 

Ha a szél elsuhan a fűszálak fölött: fölfodro
zódnak, mint a víztükör; ha a vetés fölött suhan 
el, az úgy hullámzik, mint a tó, ez a szél tánca ; 
de hallgasd csak, amikor mesét mond: mindent 
elmuzsikál és más a muzsikája az erdő fái között, 
más, amikor az ablakon, a falak hasadékain és 
nyilasain keresztül bocsájtja. Látod, hogy ker
geti fönn a szél a felhőket, mint a juhnyájat! 
Hallod, hogy tutol a szél itt lenn a nyitott ajtón 
át, mint az őr, ha kürtjébe fuj. Milyen különösen 
zug le a kéményen keresztül, be a kandallóba, a 
tüz fölsistereg és föllángol, a szél behajtja a 
meleget a szobába, ahol jó esik ülni és mesét 
hallgatni! Hadd meséljen a szél! Több történetet 
és mesét tud az, mint mi valamennyien össze
véve. Hallgasd csak, mit mesél: 

— Hu-u-u! Rohanj! — ez a dal refrénje. 
— A nagy Beit partján régi udvarház áll, vas

tag vörös falai vannak! — beszéli a szél, — min
den kövét ösmerem, már akkor láttam valamennyit, 
amikor még a hegyfokon, Marsk Stig várának 
kövei voltak; ezt bizony lerombolták. De a kövek 
megint összeálltak, uj fal épült belőlük, uj tanya 
más helyen, ez a Borreby-tanya volt, ahogy még 
ma is áll. 



Láttam és ismertem a nemes urakat és asszony
ságokat, a különböző nemzedékeket, akik benne 
laktak s most mesét mondok Waldemar Daaról 
és leányairól. 

Fennhordta a fejét, hiszen királyi törzsből szár
mazott ! Nemcsak őzet űzni, kancsót üríteni tudott; 
többet is tudott (ami majd kitűnik, ahogy ő maga 
szokta mondani). 

Felesége feszesen járt aranybrokát ruhájában a 
fényes padlózaton; a kárpitok díszesek voltak, a 
bútorok drágák, csupa művészi faragvány. Ezüst 
meg arany edényeket hozott ő a házhoz; német 
sör állott a pincében, a mig a pince is állt; fekete 
tüzes paripák nyerítettek az istállóban. Bőség 
uralkodott a Borreby-tanyán, amig egyáltalában 
volt bőség. 

Gyermekeik is voltak; három deli szűz, Ida, 
Johanna, meg Anna Dorottya; még emlékszem a 
nevükre. 

Gazdag emberek voltak, előkelő emberek voltak, 
pompában születtek és abban nőttek fel! Hu-u-u! 
Rohanj! rohanj! dalolta a szél s aztán tovább mesélt. 

— Itt nem ugy volt ám, mint más uri tanyákon, 
hogy a nagyasszony cselédeivel együtt forgatta a 
rokkát a csarnokban; ő bizony a szépszavu lantot 
pengette és énekelt hozzá s nem is mindig a 
régi dán énekeket, hanem idegen nyelvű dalokat. 
Nagy élet, meg vendégeskedés járta ott, hétfelől is 
jöttek az uri vendégek, mindig szólt a muzsika, 
csengtek a poharak, nem birtam túlharsogni őket! 
— mondta a szél. A kevélység páváskodott ott 
nagy pompában, diszben — urizálás volt az, nem 
igazi uri élet. 

— Május elsején ugy estefelé, — mondta a szél, 
láttam, hogy Jütland nyugoti partján hajók ron
csokká zúzódtak, nyugatról jöttem, keresztül nyar
galtam a pusztán és a zöldellő erdős partokon 



Fünen földjén, fújva és zihálva jöttem át a nagy 
Belten. 

Zeland partján a Borreby jószág közelében 
nyugovóra tértem, közel oda, hol az a nagyszerű 
tölgyerdő húzódik. 

Az egész környék legényei odajöttek, rőzsét, 
meg ágakat szedtek s kiválasztották, ami leg
nagyobb volt és legszárazabb. Aztán bevitték a 
városba, halomba rakták, tüzet gyújtottak s leányok 
és Jegenyék énekeltek és táncoltak a tüz körüL 

Én nyugodtan pihentem, — mondta a szél, — 
de csöndesen megrezzentettem egy ágat, amelyet 
a legszebb legény tett oda, az ő fa-ága föllángolt, 
annak a lángja csapott legmagasabbra, ő volt a 
kiválasztott, övé lett az ünnepi rang, ő lett a 
májusi király s ő választotta ki először a leányok 
közül az ő májusi báránykáját, vigan voltak, nagy 
örömben, a gazdag Borreby-tanyán sohasem volt 
akkora öröm. 

És eljöttek ide hatlovas, aranyos hintóban a 
nagyasszony meg három leánya, kik olyan üdék, 
olyan ifjak voltak, három szépséges virágszál; 
rózsa, liliom meg fehér jácint. Az anyjuk pompázó 
tulipán volt, legények-lányok csapatjából senkinek 
sem köszönt, pedig abbahagyták a játékot, meg
hajoltak és megalázkodtak előtte; az ember azt 
hihette volna, hogy vasból van a szép tulipán 
szára. 

Rózsa, liliom és fehér jácint, igen, én mind
hármukat láttam! Kinek a májusi báránykái lesz
nek valamikor, gondoltam magamban; májusi 
királyuk büszke lovag lesz, talán herceg! 

(Hu-u-u!) Rohanj! Rohanj! 
Bizony, a hintó frissen járt az uton és a parasz

tok frissen rakták a táncot. Nyárra készülődtek a 
városban, Borrebyben, Tjáerebyben és körös
körül minden városban. 



De éjjel, amikor fölkerekedtem, — mondta a 
szél, — a nagyasszony lefeküdt és többé föl 
sem kelt; rákerült a sor, ahogy minden emberre 
rákerül, ez nem újság. Waldemar Daa egy darabig 
komolyan maga elé gondolkodott; a legbüszkébb 
fa csak hajlik, de nem törik, ezt súgta neki a 
lelke; a leányok sirtak, az udvarházban mindenki 
a szemét törölgette, de Daané elment rohanva 
és én is rohantam tovább! Hu-u-u! — mondta 
a szél. 

Visszajöttem, újra meg újra visszajöttem, Fünen 
földjén és a Beit vizén át, elültem Borreby partján, 
a gyönyörű tölgyerdő tövében; ott fészkelt a 
halász-sas, az erdei galamb, a fekete holló, meg 
a fekete gólya is. Az esztendő még az elején járt, 
némelyik madár még a tojásokon ült, másoknak már 
fiókáik voltak. Jaj, hogy röpködtek, hogy kiáltoz
tak! Egyéb sem hallatszott, mint szapora fejsze
csapás; az erdőt kellett] kivágni, Waldemar Daa 
drága hajót akart építeni, három fedélzetű hadi
hajót, amelyet maga a király fog megvenni s ezért 
ítélték halálra az erdőt, a hajósok irányjelét, a 
madarak tanyáját. A varjak a toronyból ijedten 
rebbentek föl, fészküket földúlták a fejszések, a 
halász-sas, meg az erdő többi madara is mind 
hajlékát veszítette, összevissza repdestek s vijjog
tak félelmükben és haragjukban, én jól értettem 
a nyelvüket. Varjak és csókák csúfolkodva rikol
toztak : Ki a fészekből! Ki a fészekből! K i ! Ki ! 

És az erdő közepén, a munkások seregében ott 
állt Waldemar Daa, meg a három leánya és ne
vették a madarak vad vijjogását, de legkisebb 
leányának, Anna Dorottyának, fájt a szive érettük 
és mikor egy félig elhalt fát akartak kivágni, 
melynek csupasz ágain a fekete gólyának volt 
fészke, ahonnan a kis fiókák kidugták fejüket, 
könnyes szemmel könyörgött értük, mire meg-



kegyelmeztek ennek az egy fának, ami nem volt 
nagy dolog. 

Fát vágtak, fürészeltek s megépítették a három 
fedélzetű hajót. A hajóács a népből szakadt ember 
volt, de nagyon uri magatartású; szemében és 
homlokán sugárzott az okossága és Waldemar 
Daa örömest hallgatta, amikor beszélt s ugy volt 
vele Ida is, aki már tizenötéves volt, három leány 
között a legidősebb; és mialatt az ács az apának 
hajót épített, maga beérte egy légvárral, ahol ő, 
meg az ifjú Ida ugy éltek, mint férj és feleség, 
ami beválhatott volna, ha a várat kőfalakból épiti, 
sáncokkal, meg árkokkal, kerttel, meg erdővel 
körítve. De a mester minden okossága mellett is 
csak szegény flótás volt s mi dolga a verébnek 
a darvak között ? Hu-u-u! En is kirepültem, ő is 
kirepült, mert ott nem maradhatott, de a fiatal 
Ida leküzdötte magát, mert hát muszáj volt sze
génykének. 

Az istállóban fekete paripák nyerítettek, érdemes 
volt megnézni őket s meg is nézték őket. A ten
gernagyot küldte el a király, hogy megtekintse 
az uj hadihajót s hogy megkösse a vásárt; nagyon 
megbámulta a tüzes paripákat; jól hallottam, — 
mondta a szél; — én az urakkal együtt suhantam 
keresztül a nyitott ajtón s szalmaszálakat szórtam 
elébük, mintha aranypálcikák lettek volna. Wal
demar Daanak arany kellett, a tengernagynak a 
fekete paripák kellettek, azért dicsérte őket 
annyira, de nem értették el, hogy mit akar, igy 
hát nem is vette meg a hajót, az ott állt és csil
lámlott a parton, deszkákkal befödve, mint Noé 
bárkája, mely sohasem jutott a vizre. Hu-u-u I 
Rohanj! Rohanj! Siralmas egy dolog volt. 

Télen, amikor a mezőt hótakaró borította, a 
zajló jég, amelyet én a part felé sodortam, meg
töltötte a Beltet, — mondta a szél, — nagy csa-



patokban jöttek hollók és varjak s egyik feketébb 
volt, mint a másik; rátelepedtek az elhagyott, 
magányos, néma hajóra és rekedt rikoltozással 
siratták az erdőt, amely elpusztult, a sok szétdúlt 
drága madárfészket, a hajléktalan öregeket s a 
hajléktalan fiókákat, akik ennek az otromba alkot
mánynak, ennek a kevély szerszámnak áldozatai, 
mely sohasem fog a vizre szállani. 

Fölkavartam a havat; a hó magasan feküdt a 
hajó körül, szinte eltakarta. Olyan üvöltést vittem 
véghez, hogy még, megmondtam mindent, amit a 
viharnak mondania kell; igazán mindent elkövet
tem, hogy a hajónak egy kis tapasztalásban 
lehessen része. Huu ! Huu ! Rohanj! Rohanj! 

És rohant a tél, a tél meg a nyár, rohantak, 
ahogy én rohanok; mint ahogy a hó olvad, ahogy 
az almavirág hull és a lomb lehervad. Rohanj l 
Rohanj! Rohanj! Ti emberek is rohanjatok! 

De még ifjak voltak a leányok, szép Ida olyan 
volt, mint a rózsa, örült, aki ránézett, most is 
olyan volt, amilyennek a hajóács látta. Sokszor 
belemarkoltam hosszú, barna hajába, mikor el
tűnődve állott az almafa alatt és észre sem vette, 
hogy virágot hullattam a hajára, mely kibomlott; 
a kert sötét cserjéi és fái között kinézett a vereslő 
napba és az arany égboltozatra. 

Huga Johanna olyan volt, mint egy szép szál 
tündöklő liliom, délceg, sugár, egyenes, kemény 
derekú, mint az anyja. Örömest járt be a nagy 
terembe, hol az ősök képei függöttek; az asszo
nyok selyemben, bársonyban lefestve, befont haju
kat apró gyönggyel hímzett főkötő fogta össze; 
szép asszonyok voltak! A férfiak páncélban vagy 
mókusprémmel bélelt drága köpenyben vagy kék 
redős gallér a nyakukban; kardjuk a combjukra 
s nem a csípőjükre volt övezve. Vájjon hol fog 
Johanna képe függni s milyen lesz az ő hites 



férje? Bizony erre gondolt, erről suttogott, én 
hallottam, mikor a hosszú folyosón keresztül be-
süvitettem a terembe, meg újra visszafordultam. 

Anna Dorottya, a fehér jácint, csak tizennégy
éves gyermek volt még, csöndes és álmatag; 
nagy tengerkék szeme csupa tűnődés, de szája 
körül gyermeki mosoly; ezt nem tudtam elfújni, 
de nem is akartam. 

Rátaláltam kertben, ösvényen, mezőn, füveket 
és virágokat szedett, amelyekről tudta, hogy apja 
italokat és cseppeket főzhet belőle; Waldemar 
Daa kevély és vakmerő volt, de egyúttal tapasz
talt ember, aki sokat tudott; az emberek ezt észre 
is vették és sokat suttogtak róla: még nyáron 
is égett kandallójában a tüz, kamrájának ajtaja 
mindig zárva volt, nőttön-nött a dolog nappal és 
éjszaka, de ő maga nem nagyon emlegette; a 
természeti erőkön csendben uralkodjék az ember, 
majd csak kitalálja azt, ami „a rejtélyek rejtélye: 
az aranycsinálást. 

Ezért füstölt a kandalló, ezért ropogott és lángolt 
a tűz; bizony én is ott voltam! — mesélte a szél. — 
R o h a n j . . . ! Rohanj! — ezt muzsikáltam a kéményen 
keresztül. Füst lesz, meg gőz, salak, meg hamu! Meg
égeted w magadat! Hu-u-u ! Rohanj csak 1 Rohanj 
csak! És Waldemar Daa rohant a maga utján. 

Hova lettek az istállóból a remek paripák ? 
Szekrényből, almáriomból a régi ezüst, meg 
arany tárgyak ? A tehenek a legelőről s hova lett 
a kastély meg a birtok? Hát bizony azok olvad
nak; olvadnak az aranycsináló tégelyben s arany 
mégsem kerül abból. 

Üres lett a pajta, meg az éléskamra, pince, meg 
a padlás. Ahol fogy az ember, szaporodik az egér. 
Egy ablaküveg megrepedt, a másik eltört, nem kel
lett az ajtón beosonnom, — mondta a szél. — Ahol 
a kémény füstölög, ott rotyog a tűzhely, csakhogy 



itt az a kémény füstölgött, amely minden ebédet 
elnyelt a vörös aranyért. 

Ugy üvöltöttem a várkapun keresztül, mint az 
őr, aki a kürtjébe fuj, csakhogy ott nem volt 
őr, — mondta a szél. — Megforgattam a szél
kakast a tornyon, ugy recsegett, mintha az őr 
hortyogott volna a toronyban, csakhogy ott nem 
volt őr, csak a patkányok, meg az egerek szalad
gáltak; a szegénység teritett ott asztalt, szegény
ség vert tanyát a ruhásszekrényben, meg az élés
tárban, az ajtó kifordult sarkából, meghasadozott 
és megrepedt; én ki-bejártam, — mondta a szél, 
— azért tudok mindent. 

A füst, meg a hamu, a gond, meg az álmatlan 
éjszakák megszürkitették a szakállát, meg a haját 
és a homloka körül megsárgult, összeráncolódott 
a bőre, kiült szemébe a sóvárság az arany után, 
az áhított arany után. 

Füstöt és hamut fújtam az arcába, meg a szakál
lába ; arany helyett jött a sok adósság. Én a törött 
ablaküvegeken és a nyitott hasadékokon keresz
tül danoltam, besüvitettem a leányok hálópadjáig, 
hol fakultán, elrongyolódva hevertek a ruháik, 
amelyeket folyton hordaniok kellett. A bölcsőjük 
mellett bizony nem ilyen nótát énekeltek! Komisz 
élet lett az egykori uri élet. Én voltam az egyet
len, ki a kastélyban hangosan danoltam! — mondta 
a szél. — Havat hullattam reájuk, mert ugy mond
ják, az melegit, fájuk nem volt, az erdőt rég ki
vágták, onnan már nem került semmi. Csikorgó 
fagy volt; átlendültem a nyilasokon, meg a folyo
sókon: tornyok és falak ormán, hogy megőrizzem 
a frisseségemet; benn a hideg miatt ágyukban 
feküdtek a nemes kisasszonyok. Apjuk a prém-
takarója alá húzódott. Nincs mit enni, nincs mivel 
fűteni, ez az uri élet. Hu-u-u! Rohanj! Rohanj! 
Csak Daa ur már nem birta az iramot. 



— Tél után jön a tavasz, — mondta, — inség 
után a jó idő; csakhogy hát nehezen jön, nagyon 
nehezen. A kastély már csak adóslevél. Itt a 
végső óra s aztán jön az arany 1 Húsvétra megjön! 

Hallottam, mit súgott bele a pók hálójába: 
Fürge kis takács! Te tanitasz kitartásra! Ha el
szakad a hálód, megint csak hozzáfogsz és meg
fonod s ha újra elszakad, megint csak nekiveted 
magadat s elölről kezded, elölről. így van ez jól 
s nem is marad el a jutalma! 

Húsvét reggel volt, szóltak a harangok, a nap 
fenjátszott az égen, Waldemar Daa lázas virrasz
tásban töltötte az éjszakát, főzött, kotyvasztott, 
kavart és párolt. Hallottam, akkorákat nyögött, 
mint egy kárhozott lélek, aztán még imádkozott 
s éreztem, hogy lélekzetét is visszafojtja, kialudt a 
lámpa s ő észre sem vette; belefújtam a szén
parázsba s fénye ráhullott a hófehér arcra, amely 
egy kissé kiszínesedett: szeme már alig látszott 
mély szemüregeiben, de most egyre jobban ki
dülledt a két szem, mintha ki akartak volna 
ugrani. 

Lám, az alchimista kehely! Valami csillog benne! 
Izzó, tiszta és súlyos. Reszkető kézzel emelte föl, 
reszkető ajakkal kiáltotta: Arany! Arany! Ugy 
elszédült, hogy könnyen fölboríthattam volna, — 
mondta a szél, — de én csak az izzó szénre fúj
tam s mentem utána be az ajtón oda, ahol a 
leányai fagyoskodtak. Ruhája csupa hamu volt, 
szakálla borzas, haja is tele hamuval. Kiegyene
sedett, magasra emelte drága kincsét: Megvan ! 
Megvan ! Arany ! — kiáltotta, meglendítette a kely
het, mely tündöklött a napsugárban; a keze meg
remegett és az üveg a földre esett, ezer darabra 
zúzódott. A jólét utolsó szappanbuboréka is elpat
tant. Hu-u-u! Rohanj! És én rohantam az arany
csináló házából. 



Végét járta az esztendő, mikor odafenn nagyon, 
rövidülnek a nappalok s jön a köd nyirkos leber
nyegében, amelyről nehéz csöppek hullanak a piros 
bogyókra, meg a lombtalan ágakra. En friss jó 
kedvben érkeztem meg, kiszellőztettem a tájat, 
kisepertem az eget, az aszott ágakat letördeltem, 
ami nem nagy munka, de meg kell csinálni. Wal
demar Daa uri birtokán is akkor volt a nagy
takarítás, csak nagyon másmilyen. Ellensége, Ove 
Ramel volt ott Basnaesből az adóslevéllel, amely 
szerint kastély, nagy birtok minden bennevalóval 
együtt az ő kezére került. Doboltam a megrepedt 
ablaküvegeken, csapkodtam az összedőlt ajtókat, 
fütyültem a réseken és hasadékokon á t : Hu-u ! 
Ove úrnak el akartam venni a kedvét az ottmara-
dástól. Ida és Anna Dorottya büszkeségből sirtak; 
Johanna fölegyenesedve állt és sápadtan, hüvelyk
ujjába harapott, hogy kiserkedt a vére; de mit 
használt az ! Ove Ramel megengedte Daa úrnak, 
hogy élete fogytáig az udvarházban maradhat; de 
meg se köszönték az ajánlatot; hallgatóztam, lát
tam a levitézlett gazdát, amint büszkén hátra
szegte a fejét, mire én rávetettem magamat az 
udvarra a vén hársfák közé, hogy a legvastagabb 
ágak megropogtak belé, pedig még csak szárazak 
sem voltak, úgy hevertek a kapu előtt, mint a 
seprő, amely csak arra vár, hogy fölkapják ; hát 
1 ett is ott söprés, ugy, ahogy gondoltam. 

Kemény nap, konok idő, nehéz volt megállapí
tani, de hát Waldemar Daa keménynyakú és 
konoklelkü ember volt. 

Semmijük sem maradt a testi ruhájukon kivül; 
azaz hogy volt még valamijük, az alkimista kehely, 
melyet Daa nemrégiben vásárolt s újra megtöltött 
a kiömlött folyadékkal; ezt ugy kaparta föl a 
padlóról; a kincs, amely mindent ígért, de sem
mit sem adott. Waldemar Daa a kebelébe rejtette, 



kezébe vette botját s most az egyszer a gazdag 
ur három leányával kisétált a Borreby-kastélyból. 
Fagyosan lengtem izzó arca körül, megsimogat
tam ősz szakállát és hosszú, fehér haját, énekel
tem, ahogy tudtam: Hu-u-u! Rohanj! Rohanj! 
Ez lett a vége az uri pompának. 

Ida meg Anna Dorottya mellette mentek; 
Johanna a kapuban visszafordult, de mire volt 
ez jó, hisz a szerencse csak nem akart megfor
dulni. A Marck Stig várából rakott fal vörös 
köveit szórta és azokra a leányokra gondolt: 

És kezén fogta a legnagyobb 
A legkisebb leányt, 
S igy vágtak neki a nagy világnak. 

Arra a dalra gondolt-e vajjon ? Itt volt a három 
leány és az apjuk is velük. Az ut mentén jártak, 
ahol azelőtt hintó vitte őket, a koldusuton jártak, 
a Smidstrup mezőség felé iparkodtak, a vályog
viskóhoz, amelyet tiz márkáért béreltek egy esz
tendőre s ennek az uj uri laknak üres kamrái és. 
puszta falai voltak. Varjak és csókák keringtek 
felettük s szinte csúfolódva rikoltoztak: — Ki a 
fészekből! Ki a fészekből! K i ! Ki! — ahogy a 
Borreby-erdőben kiáltoztak a madarak, amikor a 
fákat kivágták. 

Daa ur és leányai jól hallották; én fülükbe 
fújtam, pedig hát a madarak rikoltozását nem volt 
érdemes hallgatni. 

így költözködtek be a Smidstrup-mezőségen 
álló vályogházba, én meg elszáguldottam mocsár 
és mező, kopasz cserjék és lombtalan erdők felett, 
nagy vizeken át, idegen országokba. Hu-u-u! 
Rohanj! Rohanj! — esztendőről-esztendőre ! 

Mi lett a sora Waldemar Daanak ? Mi lett 
soruk a leányoknak ? A szél igy meséli: 

— Az utolsó emlékem róluk, — — igen, utol-



jára Anna Dorottyát láttam, a fehér jácintot, öreg 
és hajlott volt, hiszen ötven esztendő telt el azóta. 
O élt legtovább, ő tudott mindent. 

Odaát a pusztán, Viborg városa mellett állott 
a prépost uj pompás udvarháza, vörös kövekből, 
szép rakott tetővel; a füst sűrűn szállt föl a 
kéményből. Szelid felesége, kedves leányai az er
kélyen ültek, a kert girbe-gurba fanzár-sövényén 
át kinéztek a barna pusztára; mit néztek o t t ? 
A gólyafészket a rombadőlt kunyhón. Mohával és 
zuzmóval rakott tető volt, már amennyire meg
érdemelte ezt a nevet, mert ami legjobban fedte 
és védte, az a gólyafészek volt s ez volt az egyet
len tető, amelyet jókarban tartottak, mert a gólya 
viselte gondját. 

— Bizony csak nézni való ház volt, nem lakni-
való, — mondta a szél. — A gólyafészek ked
véért hagyták békében, mert különben a puszta 
madárijesztője volt. A préposték nem akarták 
elűzni a gólyát s így a viskó megmaradhatott s a 
szegény, öreg leány tovább is lakhatta; ezt az 
egyiptomi madárnak köszönhette, talán ez volt 
a hálája azért, hogy egykor a Borreby erdőben 
fekete, vad testvéreinek fészkéért könyörgött? 
Akkor még ő szegény, fiatal gyermek vojt, fehér 
jácint a büszke lovag virágoskertjében. O, Anna 
Dorottya, mindenre emlékezett. 

— O h ! Oh ! Bizony, az emberek is épp ugy 
tudnak sóhajtozni, mint a szél a sás, meg a nád 
között. O h ! Waldemar Daa, harangok nem 
szóltak a sirod felett ! A szegény iskolás 
gyermekek nem énekeltek, amikor Borreby egy
kori gazdáját és urát a földbe hantolták. Oh f 
Mindennek vége szakad egyszer, a nyomorúság
nak is! Ida egy paraszthoz ment feleségül, szegény 
apánkra nézve ez volt a legsúlyosabb megpróbál
tatás! Leányának férje nyomorult szolga, kit 



gazdája deresre huzathatott, ha kedve tartotta. 
Jó-é neki a föld alatt? És neked i s ? Ida! Ah 
igen! Ah igen ! Még nincs vége, oh, én nyomo
rult féreg! Válts meg, Uram Jézus! 

Ez volt Anna Dorottya imádsága a nyomorult 
viskóban, mely a gólya kedvéért megmaradhatott. 

A legbátrabb testvért én vettem pártfogásomba, 
— mondta a szél, — eszébe jutott valami és 
furcsa ruhát csináltatott magának! Mint szegény 
siheder beszegődött a hajóshoz; szófukar volt, 
barátságtalan, de nagyon buzgó; csakhogy nem 
tudott az árbocra mászni, én hát lesodortam a 
födélzetről, mielőtt valaki rájöhetett volna, hogy 
leány s ezzel csak javára váltam! — mondta a szél. 

Húsvét reggel volt, ugy mint akkor, amikor 
Waldemar Daa azt hitte, hogy föltalálta az arany
csinálás titkát, s a gólyafészek alatt, a düledező 
falak közül zsoltáréneket hallottam, Anna Dorottya 
utolsó dalát. 

Ablaküvege nem volt, csak egy nyilas a falban; 
a nap ugy jött föl, mint nagy darab arany s be
sugárzott ; az volt aztán a fény! Dorottya szeme 
megtört, szive megszakadt! De akkor is így esett 
volna, ha nem sut be hozzá a húsvéti napfény. 

Utolsó pillanatig a gólya fészke volt viskójának 
a födele. Én muzsikáltam a sirja fölött! — mondta 
a szél: — én muzsikáltam az apja sirja fölött is, 
tudom, hol van a sirjuk, más ugy sem tudja. 

Uj idők, más idők! A régi országút megszentelt 
föld lesz, beszentelt sirok helyén forgalmas ország
út lesz, jön nemsokára a gőzmozdony, hosszú sor 
vasúti kocsi s eldübörög a sirok fölött, melyek 
feledésbe merültek a halottak nevével együtt. 
Hu-u-u! Rohanj! Rohanj! 

Ez Waldemar Daa és leányainak története. 
Mesélje el jobban más, ha tudja! — Igy szólt a 
szél és megfordult. 



G y e r e k b e s z é d . 

A nagykereskedő házában nagy gyermektár
saság volt együtt, gazdag és előkelő emberek 
gyermekei; a nagykereskedő gazdag ember volt, 
tanult ember és azonfelül valamikor érettségit is 
tett, amire édes apja ösztönözte, ki eleinte csak 
marhakereskedő volt, de becsületes és szorgalmas; 
sok pénzt keresett így, amit a nagykereskedő 
utóbb szaporított. 

Előkelő emberek jártak hozzá, uri emberek, 
meg a szellem arisztokratái, ahogy mondani szok
ták, továbbá olyanok, akik ide is, oda is tartoztak, 
meg akik sehova sem tartoztak. Most éppen gyerek
társaság volt együtt s folyt a szó nagyban, mert 
a gyermekek nyiltan kimondják, amit gondolnak. 
Volt ott egy szép kis leány, de szörnyen gőgös, 
amiről nem a szülei tehettek, akik okos emberek 
voltak, hanem a cselédek, akik agyonkényez
tették ; apja kamarás volt s a kis leány ugy tudta, 
hogy ez borzasztó nagy tisztesség. 

— Kamarás kisasszony vagyok! — szokta mon
dani. Kolduskisasszony is lehetett volna, arról 
senki sem tehet, hogy minek születik; aztán el
mesélte a többi gyereknek, hogy ő milyen „uri 
fajta" és azt is mondta, ha az ember nem . urnák 
születik, hát semmire sem viheti, abból sincs 
haszna, ha az ember ir vagy olvas és szorgal
masan tanul, mert aki nem uri családból ered, 
nem mehet sokra a világon. 



— Azokból pedig, akiknek csak közönséges 
^,sen"-nel végződik a nevük, — azokból soha 
semmi nem lehet a világon! Az ember tegye kezét 
a csípőjére és tartson távol mindenkit, akinek 
szabó, kovács vagy asztalos a neve s két kis 
tenyerét csípőjére szorította; könyökét kinyomta, 
hogy megmutassa,, mi a módja? és olyan szép 
karocskái voltak. Edes kis jószág volt! 

De a nagykereskedő kis leánya dühbe jött; az 
apját Madsennek hivták, tudta, hogy az ő nevük 
is közönséges, de azért olyan büszkén mondta, 
ahogy csak kitelt tőle: 

— Az én apám száz tallérért vehet cukrot és 
gyerekek közé szórhatja! A te apád is meg 
tudná tenni? 

— Hohó, az én apám, — mondta egy irónak 
a kis leánya, — a te apádat, meg a te apádat, 
meg valamennyi apát beleteheti az újságba! Minden 
ember fél tőle, — mondja anya, mert az újságnál 
az én apám a legnagyobb úr. 

És a kis leány ugy nyújtózkodott, mint egy 
vérbeli hercegnő, akit arra oktatnak, hogy nyúj
tózkodjék. 

Künn, a félig nyitott ajtó előtt álldogált egy 
szegény fiu és bekandikált az ajtónyiláson. Olyan 
JSenki Pál volt szegényke, hogy még csak be sem 
engedték a szobába; a szakácsnőnek segített a 
nyársat forgatni s az engedte meg neki, hogy az 
ajtón keresztül megbámulhassa a cifrán öltözött 
gyermekeket, akik olyan jól mulattak és ő szegény 
már ezért is hálás volt. 

— Oh, hogyha én is közöttük lehetnék! — 
gondolta magában, de rögtön füléhez ért, hogy 
mit beszélnek s ez csak arra volt jó, hogy kedvét 
szegje. Szüleinek egy fityingjük sem volt odahaza, 
nemhogy félretehettek volna. Nem volt módjuk, 
hogy újságot járassanak, nem is szólva arról, hogy 



Írjanak bele s ami még a legrosszabb volt: az 
apja neve, tehát az övé is „sen"-nel végződött, 
belőle nem válhatott soha semmi ezen a világon. 
Ez nagy szomorúság volt! És mégis ugy érezte, 
hogy nincs baj a születése körül, semmi baj sincs 
a születése körül! Az csak ugy történhetett, ahogy 
történt. 

Hát igy volt akkor este. 
Sok esztendő telt el azóta s a gyermekek mind 

felnőttek. 
A városban pompás ház állott, tele ritkasággal, 

minden ember látni akarta, még olyanok is, kik 
a városon kivül laktak, bejöttek, hogy lássák. 

Mit gondoltok, vajjon melyik gyermeké a ház 
azok közül, akikről a mesém szólott? Könnyű 
ám kitalálni! Nem, még sem olyan könnyű. A ház 
a szegény kis fiúé; mégis lett belőle valami, bár 
a neve „sen"-nel végződött . . . Thorwaldsen. 

És mi lett a másik három gyermekből? a ne
mesi származás, a sok pénz és a szellemi gőg 
gyermekeiből, akik semmit sem vethetnek egymás 
szemére, ők egyformák ! Mindegyikből jó és hasznos 
ember vált, amit akkor gondoltak és beszéltek, 
csak gyerekes fecsegés volt. 



O l e , a t o r o n y ő r . 

Föl-le, föl-le, — ez a világ- sorja! 
Följebb már nem juthatok, — mondta Ole a 

toronyőr. — Föl-le, föl-le, a legtöbb ember ezt 
tanulja meg a maga kárán; végül is odalyukad 
ki a dolog, hogy valamennyien toronyőrök leszünk 
s felülről nézzük az életet és az élet dolgait. 

Igy beszélt Ole fönn a toronyban; barátom 
volt az öreg toronyőr, jókedvű, beszédes vén 
legény, akinek folyton járt a szája s akinek a 
szive sohasem nyilt meg igazán mások előtt; jó 
családból származott, akadtak, akik azt állították, 
hogy tanácsos fia volt, vagy legalább is lehetett 
volna; iskolákat járt, volt segédtanító, sekrestyés, 
de miről volt az jó neki ? Akkoriban a templom
szolgánál lakott, mindent természetben kapott; 
ifjú volt és deli, ahogy mondani szokták, a csiz
máját suviksszal akarta kefélni, de a templom
szolga csak hájat adott neki, ezen aztán össze
kaptak ; ő zsugorinak mondta a templomszolgát, 
ez meg őt hiu fráternek, a suviksz lett a nagy 
harag gyászos oka és igy váltak széjjel; s amit 
a templomszolgától kivánt, megkívánta a világtól 
is: suvikszot kért s mindig csak hájat kapott; 
igy hát visszahúzódott az emberektől, remete lett, 
de a remeteség mellett nagy városban csak mint 
toronyőr keresheti meg az ember a kenyerét, 
fölcsapott hát toronyőrnek s nap-nap mellett 



pipázva hágott föl a toronyba; letekintett meg 
föltekintett, közben elgondolkozott és mesélt a 
maga módján arról, amit látott és nem látott, 
amit a könyvekben és magamagában olvasott. 
Sokszor adtam neki olvasni való könyveket és 
akikkel az ember társalog, azok után kell őt meg
ítélni. Nem szenvedhette az angol nevelőnőregé-
nyeket — igy mondta ő, — meg a franciákat 
sem, nem : életrajzokat kivánt s a természet cso
dáiról szóló könyveket. Meglátogattam minden 
esztendőben legalább egyszer, rendesen uj esztendő 
után, ilyenkor aztán beszélt egyről-másról, ami 
ugy az uj esztendő alkalmával jutott eszébe. 

Két látogatásról számolok be, és az ő gondo
latait irom le, már amennyire tudom. 

E l s ő l á t o g a t á s . 

A könyvek között, melyeket legutoljára adtam 
kölcsön Olenek, volt egy, amely a közönséges 
kavicsokról szólt s amelyekben nagy öröme telt s 
amely rendkivüli módon foglalkoztatta. 

— Bizony ezek az igazi jubilánsok, a kavicsok — 
mondotta, — s a legtöbb ember ügyet sem vet 
rájuk. Én is igy voltam velük mezőn, meg a tenger
parton, ott, ahol tömérdek az ilyen kavics. Mintha 
kövezetre lépne az ember, a legrégibb őskor 
maradványaira! Magam is hányszor tapostam rájuk! 
De most megbecsülök minden kis kavicsot. Köszö
nöm a könyvet, amely egészen eltöltött, régi 
gondolataimat és szokásaimat kiszorította s föl
keltette a kíváncsiságomat, hogy több ilyet olvas
sak. Valamennyi regény között mégis csak a föld 
regénye a legcsudálatosabb. Kár, hogy az ember 
nem olvashatja el az első fejezeteket, de azok 
olyan nyelven vannak irva, amelyet mi nem értünk; 
-olvasnunk kell a föld rétegeiben, a sziklákban, a 



redőzeteiben, a föld minden változásában s a 
szereplő személyek, Ádám ur és Éva asszony csak 
a hetedik fejezetben lépnek föl, az olvasónak ez 
kissé későn jön, nekem mindegy. Ez az igazi 
regény, a legkalandosabb regény s mindnyájan 
benne vagyunk. Nyüzsgünk és hemzsegünk és 
mégis egy helyben maradunk s a földgömb forog 
anélkül, hogy a világtenger ránk ömlenek; a 
kéreg, melyen mi járunk, olyan szilárd, hogy nem 
lyukad ki alattunk; millió és millió esztendő óta 
áll a világ és egyre halad a történet. Köszönöm 
a kavicsokról szóló könyvet! Olyan legények, 
kiknek van mondani valójuk ! Hát nem mulatságos 
dolog, hogy ugy közben egyszer nullává lesz az 
ember, még ha olyan magasan ül is, mint én, 
aztán meg ráeszmél arra, hogy suvikszolva is 
valamennyien csak tiszavirágok vagyunk a föld
golyón, még akkor is, ha érdemrendszalagos 
hangyák, vagy akár rangos és módos hangyák 
vagyunk. Micsoda éretlen tacskók vagyunk mi 
emberek a millió éves, tiszteletreméltó kavicsok
hoz képest! Újesztendő estéjén forgattam a köny
vet s ugy belemerültem, hogy még rendes szil
veszteri szórakozásomról is megfeledkeztem, hogy 
megnézzem az amageri bősz hordát, persze, ön 
nem ismeri! 

Eléggé ismeretes, hogy Walpurgis éjszakáján 
a boszorkányok seprünyélen nyargalnak föl a 
hegyre, de van egy bősz hordánk, uj és hazai 
horda, amely Amagerbe nyargal Szilveszter éj
szakáján. A sok fűzfa-költő, fűzfa-költőnő s sok 
tehetségtelen muzsikus, újságíró és művész Szil
veszterkor mind Amagerbe nyargal a levegőn 
keresztül; keresztbe ülnek az ecsetjükre vagy a 
pennájukra, az acéltoll nem hord, nagyon is merev. 
Ugy láttam a két szememmel, ahogy elmondom; 
a legtöbbjét meg is nevezhetném, de minek huz-



zon velük ujjat az ember; nem szeretik ám, ha az 
emberek a tollszáron való utazást emlegetik. Van 
egy húgom, aki halászasszony s mocskolódó sza
vakat szállít három újságnak, ahogy mondja; ő 
maga is járt künn, mint meghivott vendég, őt ugy 
vitték magukkal, mert nincs pennája, amelyen 
lovagolhatna; igy mesélte. Fele se igaz annak, 
amit mond, de a kisebbik fele is éppen elegendő. 
Amikor ő künn járt, karénekkel kezdték, mind
egyik vendég megirta a maga dalát és mindegyik 
a magáét énekelte, mert az volt a legjobb; mind
egy volt, mert egy húron pendültek. Aztán kisebb 
csapatokban fölvonultak azok, akiknek legjobb a 
kereplőjük; ezek voltak a nagy hírharangok, ame
lyek mindig szólnak; aztán a kis dobverők jöttek, 
kik a családi körben verik a dobot. Meg lehetett 
ismerkedni azokkal is, kik név nélkül irnak, ami 
annyit jelent, hogy ott irnak, ahol a háj többet 
ér, mint a suviksz; ott volt a bakó, meg a legénye 
és a legény volt a legfürgébb, külömben rá sem 
hederítettek volna; ott volt a derék utcaseprő, 
aki mikor a puttonyát kiborítja, azt mondja, hogy: 
jó, nagyon jó, rendkívül jó. És a sok válogatott 
gyönyörűség közepette a földből egyszerre csak 
előkerült egy törzs, egy sudárfa, egy óriási virág, 
egy hatalmas gomba s ez volt a diszes társaság 
karácsonyfája s rajta volt mindaz, amit ők az ó-évben 
a világnak adtak; szikrák pattantak, lángok csap
tak ki belőle, ezek mind a lopott gondolatok és 
eszmék voltak, melyeket ők fölhasználtak s ame
lyek most kirobbantak és szétoszoltak, mint valami 
nagyszerű tűzijáték. „Jön a farkas"-1 játszottak, 
meg „Haragszom rád"-ot, az elmésebbek szójáté
kokat faragtak, de a rossz élceket nem tűrte a 
társaság. Az élcek ugy hangzottak, mintha üres 
fazekakat verdesnének az ajtóhoz vagy turfahamu-
val megtöltött köcsögöket. Nagyon mulatságos 



volt, mesélte nekem a húgom; mondott még sok 
mindenfélét, nagyon epés, de mulatságos dol
gokat ! Hiába, az ember inkább legyen jó, mint 
nagyon okos. De látja, ha az ember ugy be van 
avatva, mint én, nem csoda, ha minden éjjel azt 
lesi, hogy mikor kap pennájára az a bősz horda; 
némelyik esztendőben elmarad egyik-másik, de 
jönnek helyettük ujak, csakhogy az idén mégis 
csak elszalasztottam a jeles vendégeket, mert elro
bogtam a kavicsokon, robogtam millió és millió 
esztendőn át és láttam, hogy ott fönn északon a 
kövek szépen lemorzsolódnak, láttam, amikor még 
jégtáblákon úsztak jóval előbb, hogy Noé meg
építette a bárkáját, láttam, hogyan merülnek a 
mélyre s hogy kerülnek föl újra egy homokzáto
nyon, amely egyszer csak kiemelkedett a vízből, 
mintha így szólt volna: Ez lesz Seeland! Tanyája 
lett olyan madárfajoknak, melyeket mi már nem 
ismerünk, székhelye vad törzsfőknek, kiket szin
tén nem ismerünk, mig egyszer a csákány rová
sokat vágott bele, amelyek már belekerültek az 
időszámításba, de én meg kikerültem belőle és 
nullává lettem. És ekkor három-négy fényes hulló
csillag szikrázott fel s gondolataim uj lendületet 
nyertek. Hiszen tudja ön, mi a csillaghullás? 
A tudósok ugyanis nem nagyon tudják. Nekem 
meg vannak róla a magam gondolataim s én 
ahhoz igazodom: hányszor emlegetik, hányszor 
áldják titokban azokat, akik valami szépet és jót 
cselekesznek; nem egyszer néma, szótalan a hála, 
de még sem hull vissza a földre! En úgy gon
dolom, hogy a napsugár fogja föl és az árasztja 
szívbeli, titkos áldását a jótevő fejére s ha egy 
egész nép hálája az, amely évszázadokon át száll, 
akkor egész bokrétává lesz ez a csillaghullás az 
áldásos, hasznos ember sirja fölött. Milyen gyö
nyörűség, ha az ilyen szilveszteri csillaghullást 



nézem s találgatom, hogy kinek szól a hála e 
tündöklő bokrétája? Legutóbb délnyugaton volt 
ilyen fényes csillaghullás; áldás és köszönet sok 
jóért. De vajjon kinek szólhatott ? Sorőben is 
leszikrázott egy bokréta Holberg koporsója fölött, 
sok sziv köszönete volt a pompás vígjátékokért. 

Nagy dolog, örvendetes dolog tudni azt, hogy 
valamikor csillag hull a sírunkra; az én síromra 
nem fog csillag hullani, a hála sem fog megrez
dülni a napsugárban, mert én semmit sem vittem 
véghez, ami köszönetre méltó. Nekem a világban 
nem jár suviksz, mondotta Öle, — csak háj. 

M á s o d i k l á t o g a t á s . 

Éppen újév napján mentem föl a toronyba, Ole 
a sok újévi felköszöntőről beszélt s milyen ivást 
csapnak az emberek abból az alkalomból, hogy 
egy lehullott s jön egy uj cseppje az óceánnak, 
ahogy ő az esztendőt nevezte. Elmesélte aztán a 
poharakról szóló történetet, amely nincs gondo
latok hián. 

Ha Szilveszter éjszakáján tizenkettőt ver a harang, 
az emberek fölkelnek az asztaltól, teli pohár a kezük
ben s felköszöntik az uj esztendőt. Teli pohárral 
kezdik az évet, boros emberek nem is kezdhet
nék jobban. Lefekvéssel kezdik az uj esztendőt s 
a lusta emberek nem is kezdhetnék jobban. 
Az alvás egész esztendőben nagyon fontos, meg 
a teli pohár is. Tudja-e, mi lakik a pohárban ? — 
kérdezte. — Egészség, öröm, meg jókedv. De 
üröm is van benne, sok baj meg keserűség! Ha 
elmondom, milyenek ezek a poharak, azt is meg
mondom, hogy melyik ember mit iszik a pohárból. 

Lássa, az első pohár a jó egészség pohara! 
Benne sarjad az egészség füve, dugja bele a mes~ 



tergerendába és esztendő végére az egészség 
lugasában frissülhet. 

Fogja a második poharat! Kis madár röppen 
ki belőle, ártatlan szívvel, jó kedvvel csattog, 
az ember önkénytelenül odahallgat és vele együtt 
énekli: Szép az élet! Ne lógasd a fejedet! Vígan 
előre! 

A harmadik pohárból kicsi szárnyas fiúcska 
lendül ki, angyalnak nem mondhatnám, mert a 
vére, meg a kedve után inkább manó, de csak 
megtréfálja az embert s nem kinozza; megbújik 
a fülünk mögött, pajkos ötleteket sugall: a szí
vünk közepében húzza meg magát, de ugy mele
gíti az embert, hogy mindjárt jókedve szottyan 
tőle, még eszes is lesz mások szemében. 

A negyedik pohárban nincs se fű, se fiu, se 
madár, az ész gondolatjele van rajta s az eínber 
csak maradjon azon a jelen innen. 

Ha az ötödik poharat veszed kezedbe, egy
szerre sirni szeretnél, meg nevetni, valami édes, 
bús öröm fog el, vagy pedig valami egyéb tör
ténik ; a pohárból nagy zörrenéssel ugrik ki Kar
nevál hercegnő s dől belőle a szó, meg a jókedv! 
Magával von, feleded méltóságodat, ha ugyan volt 
valami méltóságod! Többet felejtesz el, mint 
amennyit szabad és lehet. Minden csupa tánc, 
csupa csengés-bongás; az álarcosok magukkal 
ragadnak, az ördög leányai jönnek fátyolban, 
selyemben, csupa bóditó test, kibontott haj, állj 
odább, ha tudsz. 

A hatodik pohár! Hja, abban maga ül a Sátán, 
kis termetű, jól öltözött, jól beszélő, megnyerő, 
fölöttébb kellemes férfi, aki teljesen megért téged, 
mindenben igazat ád neked s aki a te éned és 
valód. Éjjeli lámpással jön, téged hazakísérjen. 
Van egy régi legenda, arról a szentről, kinek a 
hét halálos bün közül kellett választania és aki, 
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ahogy ő hitte, a legkisebbet, az iszákosságot 
választotta, mely aztán rávitte őt a másik hat 
bűnre. Az ember, meg az ördög keverik össze a 
vérüket, ez a hatodik pohár, és ugy fakad ki 
bennünk sok gonosz csira; mindegyik olyan erő
vel hajt ki, mint a bibliai mustármag, sudárba 
szökken, fölterebélyesedik az egész világ fölé s 
a legtöbb emberre nem vár egyéb, mint hogy az 
olvasztó kemencébe kerüljön s ott újra megöntsék. 

Ez a poharak története! — mondta Ole, a 
toronyőr, — és akár suvikszszal, akár hájjal me
sélheti az ember. Én mindakettőt használtam. 

Ez volt a második látogatásom Olenél, ha töb
bet akarsz hallani róla, akkor azt kell mondanom 
látogatások után, hogy 

folytatása következik. 



A l e á n y , ki a k e n y é r r e h á g o t t . 

Bizonyosan hallottad hirét annak a leánynak, 
aki a kenyérre hágott, hogy cipőjét be ne mocs
kolja, meg azt is, hogy milyen rosszul járt. Meg 
is irták, ki is nyomtatták. 

Szegény gyermek volt, de büszke és kevély, 
ahogy szokták mondani, már korán kibujt ott a 
szög a zsákból. Mint pici kis leány már azzal 
mulatott, hogy legyeket fogdosott, kitépdeste 
szárnyukat s csuszó-mászó férgett csinált belőlük. 
Cserebogarakat és ganajturó bogarakat is fog
dosott össze, tűre szúrta őket, aztán mindegyiknek 
zöld levelet vagy papírszeletet tartott a lába alá, 
a szegény állat belefogózott, kaparta, forgatta, 
hogy megszabadulhasson a tűtől. 

— Most olvas a cserebogár! — mondta a kis 
Inger, — nézzétek, hogy forgatja a levelet. 

Mire felnőtt, még gonoszabb lett, ahelyett, hogy 
javult volna; de szép volt s éppen ebben rejlett 
az ő nagy szerencsétlensége, mert különben még 
nagyon csúnyán járt volna. 

— Az ő fejét marólúggal kell megmosni, — 
szokta mondani a tulajdon édesanyja. — Már kicsi 
korodban sok bajom volt veled, amikor a köté
nyemre hágtál, attól tartok, hogy utóbb még a 
.szivemre fogsz hágni. 

Aminthogy ugy is lett. 
Falura került uri emberekhez cselédnek, úgy 



bántak vele, mint saját gyermekükkel, olyan ru
hákban is járatták; Inger jól festett bennük és 
egyre kevélyebb lett. 

Amikor letelt az esztendő, így szólt hozzá a 
gazdája: Hallod-e, Inger húgom, mégis csak illenék 
egyszer meglátogatni a szüléidet. 

El is ment, de csak azért, hogy mutogassa 
magát, lássák, hogy milyen uri kisasszony lett 
belőle. De mikor a falu határába ért és látta, hogy 
leányok és legények mulatoznak a tó partján és 
megpillantotta anyját, aki nagy rőzsenyalábot 
cipelt haza az erdőből és lepihent egy kőre, Inger 
visszafordult; szégyelte, hogy neki, a finomul 
öltözött kisasszonynak koldusnő az anyja, aki 
rőzsét szed. Nem is bánkódott, amiért visszafor
dult, csak bosszankodott. 

Megint letelt egy félesztendő. 
— Mégis csak haza kellene menned, megnézni 

öreg szüléidet, kedves Inger! — mondta az úr
nője. Fogd ezt a nagy búzakenyeret, elviheted 
nekik, örülnek majd, ha viszontlátnak. 

Inger a legszebb ruháját és uj cipőjét vette 
föl; fölemelte szoknyáját és nagyon óvatosan lép
kedett, hogy cipője szép tisztán maradjon, és ezt 
nem is lehet rossz néven venni tőle. De mikor 
a gyalogösvényhez ért, mely a lápon vitt keresz
tül s ahol jó darabon apró tócsák között húzó
dott : Inger a kenyeret bevetette a sárba, hogy 
arra léphessen s száraz lábbal kerüljön át a túlsó 
partra, de mig egyik lábával a kenyéren állt s a 
másikat fölemelte, a kenyér vele együtt egyre 
mélyebbre és mélyebbre sülyedt; Inger eltűnt s 
csak egy tócsa volt a helyén, amelynek a fölszinén 
buborékok gyöngyöztek. 

Eddig van a történet. 
Hová került a leány? Bizony lekerült a láp 

asszonyához, aki odalenn kotyvaszt mindenfélét. 



A láp asszonya a tündérlányok nagynénikéje; 
ezeket mindenki jól ismeri, van róluk nóta, le is 
pingálták őket, de a láp asszonyáról csak annyit 
tudnak az emberek, hogy ő kotyvaszt, amikor 
nyár idején ugy párolognak a rétek. Inger éppen 
odajutott az ő boszorkánykonyhájába, és ott nem 
sokáig birja ki az ember. Az egyengető díszes lak
osztály a láp asszonyának kotyvasztó konyhájához 
képest. Minden hordó olyan bűzös, hogy az ember 
elájul tőle; egymás hegyén-hátán van a sok hordó 
s ha akad valahol egy kis rés, melyen az ember 
valahogy átvergődhetnék, nyálas békák, meg kövér 
kigyók állják útját, melyek egy csomóban gubbasz
tanak ott. Ide sülyedt le a kis Inger; s az az eleven 
hus- és nyálka-tömeg olyan undorító volt és olyan 
fagyasztó, hogy minden tagja megborzongott, 
keze-lába szinte megmerevedett. Oda volt tapadva 
a kenyérhez, amely ugy vonta őt lefelé, mint 
ahogy a borostyángomb magához szippantja a 
szalmaszálat. 

A láp asszonya otthon volt, kotyvasztott éppen, 
aznap látogatta meg az ördög, meg a nagyanyja, 
aki nagyon mérges öregasszonyság és sohasem 
rakja ölbe a kezét. Sohasem megy el hazulról, 
hogy a kézimunkáját magával ne vigye s most is 
elhozta. Apró kis futtató-bőröket varrt, amelyeket 
az emberek cipőjébe dugdosott, akkor aztán oda 
volt a nyugalmuk meg a békességük, cselszövé-
nyeket hímezett és meggondolatlan szavakat hor
golt, melyek lehullottak a földre, amelyek csak 
ártottak és rontottak. Igen, varrni, himezni, hor
golni az öreganyó igazán tudott. 

Megpillantotta Ingert, föltette pápaszemét s újra 
megnézte. Tehetséges lány mondta, — elkérem 
őt emlékül a mai napra. J ó talpas szobor lesz 
belőle az unokáim előszobájában. 

Oda is adták neki. Igy került a kis Inger a 



pokolba. Az emberek nem mindig egyenes uton 
jutnak oda le, néha vargabetűvel is elérik, ha 
megvan bennük a hajlandóság. 

Végeláthatatlan előcsarnok volt az; szédült az 
ember, ha előre nézett, szédült, ha hátra nézett. 
Nagy csapatban álltak ott eltikkadt emberek; 
lestek, mikor nyílik meg előttük a kegyelem 
kapuja. Ott ugyan várhattak szegények! Nagy, 
kövér, ődöngő pókok ezeréves hálót fontak a 
lábaikra s az a háló olyan fájdalmas volt, mint a 
lábperec s olyan erős, mint a vaslánc, aztán meg 
örökös nyugtalanság égette mindegyikét, a pokol-
kinjának nagy belső nyugtalansága. Ott állt a 
zsugori, aki pénzesfiókjában felejtette a kulcsot s 
tudta, hogy a kulcs a zárban maradt. Hosszadal
mas lenne fölsorolni azt a sok gyötrelmet és 
kint, amely tépte, szaggatta a lelküket. Inger borzal
masnak találta, hogy neki itt kell állnia, mint talpas
szobornak, mintha csak alul tapasztották volna 
a kenyérre. 

— Mi hasznom abból, hogy nem sározódott be 
a cipőm ? — mondta magában. Hogy bámul rám 
valamennyi! Bizony, valamennyien őt nézték, a 
gonosz vágy kivillogott a szemükből, hangtalanul 
beszéltek s csak a szájuk mozgott; rettentő volt 
rájuk nézni. 

— Nagy öröm lehet engem bámulni, gondolta 
kis Inger, — szép kis arcom van és finom ruhám! — 
s szemeit forgatta, mert a nyaka meg volt mere
vedve. Arra nem gondolt, hogy mennyire be
mocskolta magát a láp asszonyának kotyvasztó 
konyháján! Ruháját, mintha csak nagy iszaptakaró 
vonta volna b e ; egy kígyó a hajába fészkelte 
magát s a nyakán himbálózott, szoknyájának minden 
ráncából kikandikált egy béka, amely ugy ugatott, 
mint egy szükmellü mopszli. Kellemetlen állapot 
volt. — De a többieknek is épen ilyen szörnyű 



a formájuk idelenn. — ezzel próbálta vigasztalni 
magát. 

De a sok baj között az volt a legnagyobb baj, 
hogy rettentő éhség gyötörte; s nem tudott le
hajolni, hogy törhessen abból a kenyérből, amelyen 
állnia kellett ? Nem bizony, mert háta, karja, keze 
csupa merevség volt, egész teste olyan, mint a 
kőszobor, éppen csak a szemeit tudta forgatni 
jobbra-balra, meg hátrafelé, ugy hogy köröskörül 
mindent láthatott, csakhogy ebben nem volt kö
szönet. Jöttek aztán a legyek s mind a szemén 
mászkáltak keresztül-kasul; hiába hunyorgatott a 
szemével, a legyek nem szálltak el, nem is száll
hattak volna el, mert a szárnyuk ki volt tépve, 
csuszó-mászó férgek voltak. Nagy kínban volt, 
amelyet még tetézett az éhség, végül már ugy 
rémlett neki, mintha a belei önmagukat nyelnék 
el, mire aztán nagy ürességet érzett belül, kábitó 
ürességet. — Ha ez soká tart, nem birom ki! 
mondta, de mégis kibírta, pedig nagyon sokáig 
tartott. 

Egyszer csak forró könny hullott a fejére, végig 
pergett az arcán, meg a mellén, le egyenesen a 
kenyérre; aztán még egy könny hullott és még 
több is. Vájjon ki siratta a kis Ingert? Nem 
volt-e édesanyja fenn a földi világban? A fáj
dalom könnyei, melyeket egy anya hullat gyer
mekéért, mindig eljutnak hozzá, de megváltani 
nem tudják, csak égetik s növelik a kinját. És 
az a mardosó éhség, hogy nem érheti el a ke
nyeret, melyet a lába tapos! Végül már ugy érezte, 
hogy minden elsorvad benne, vékony, üres nád
szálnak érezte* magát, mely minden hangot fölsziv. 
Mindent tisztán hallott, mit odafenn a földön róla 
mondottak s amit hallott, kemény és fájdalmas 
Ítélet volt. Anyja igazán őszinte könnyeket hulla
tott érte, de mégis csak ezt mondta: — A ke-



vélység előbb-utóbb nyakát szegi! Ez a te bal
szerencséd, Inger! Hogy megszomoritottad anyádatl 

Anyja és mindenki a földön ismerte bűnét, 
tudta, hogy a kenyérre hágott, elmerült és eltűnt. 
A kondás beszélte el, aki egy közeli dombról 
mindent látott. 

— Hogy megszomoritottad anyádat, Inger! — 
mondta az anyja; tudtam, hogy ez lesz a vége! 

— Oh bár ne születtem volna! — gondolta 
Inger. — Hiába jajgat az anyám, most már nem 
segithet rajtam. 

Hallotta, mit mondtak a gazdái, azok a derék 
emberek, akik ugy bántak vele, mint a tulajdon gyer
mekükkel: — Gonosz gyermek volt! Nem becsülte 
meg Isten adományát, hanem lábbal tiporta; a 
kegyelem ajtaja nehezen fog megnyílni előtte. 

— Miért nem tartottak jobban kordában? — 
gondolta Inger, — miért nem verték ki korbács
csal rossz indulataimat? 

Hallotta, hogy balladát faragtak róla, rímekbe 
szedték a rosszaságát. A ballada cime ez volt: 
A kevély leány, aki a kenyérre hágott, hogy tisz
tán maradjon a cipője, — s széltében-hosszában 
énekelték mindenfelé az országban. 

— Hogy ilyen keményen Ítélik meg, annyit kell 
szenvednem emiatt! — gondolta magában Inger. 
— A többieknek is éppen ilyen szigorúan kellene 
bűnhődni a bűneikért. De sok büntetést kellene 
akkor kimérni! Micsoda kínszenvedés! 

S lelke még jobban megkeményedett, mint a 
csontja, meg a húsa. 

— S itt ebben r a társaságban hogyan javuljon 
meg az ember! Én nem is akarok megjavulni! 
Ni, hogy meresztik rám a szemüket! 

Harag és düh fogta el minden ember iránt. 
— Most legalább van mit mesélniök ott fönn. 

Jaj, micsoda kínszenvedés! 



Hallotta, hogy a gyerekek is mesélik az ő tör
ténetét s a gyermekek csak istentelen Ingernek 
hivják. — Olyan gonosz volt, — mondták, — 
olyan csúnya, megérdemli, hogy agyonkinozzák. 

Még az ártatlan lelkű gyerekek is elit élték. 
Egy napon, mikor a bánat, meg az éhség csak 

ugy marta kongó, üres beleit, egyszerre csak azt 
hallotta, hogy a nevét emiitik, történetét mondják 
el egy ártatlan gyermeknek, egy kis leánynak, 
hogy a kicsike, a kevély és cifrálkodó Inger bal
sorsának hallatára sirva fakad. 

— Hát már többé föl sem jöhet? — kérdezte 
a kicsi lány. A válasz így hangzott: 

— Soha többé nem jöhet föl. 
— De ha bocsánatot kér, hogy többé nem teszi? 
— Csakhogy nem akar bocsánatot kérni! 
— En ugy szeretném, ha bocsánatot kérne! — 

mondta a kis leány és nagyon bánkódott. Szívesen 
odaadnám a játékaimat, ha mégis feljöhetne. 
Szegény Inger, olyan nagyon szenvedi 

Ezek a szavak meglelték az utat Inger szivéhez 
s igazán jól estek neki. Először történt, hogy 
valaki azt mondta róla: Szegény Inger! s nem 
emlegette a bűneit. Egy ártatlan kicsi gyermek 
siratta őt és könyörgött érte; furcsa érzés fogta 
el, ő maga is szeretett volna sírni, de nem tudott 
s ez gyötörte. 

Odafönn teltek az esztendők, de ott lenn nem 
változott semmi, egyre ritkult a róla való beszéd, 
már nem is nagyon emlegették. Egy napon csak 
sóhajtást hallott: Inger, Inger! Hogy megszomo
rítottál engemet! Megmondtam, ugy-e ? Az édes
anyja utolsó szava volt a halálos ágyán. 

Néha-néha a maga nevét hallotta régi gazdái 
szájából, úrnője a régi szelíd hangon szokta mon
dani: Vájjon viszontlátlak-e valaha, Inger? Az 
ember nem tudja, hova kerül. 



De Inger akkor már tudta, hogy derék úrnője 
sohasem kerülhet oda, ahol ő van. 

így telt megint az idő, lassan, szomorúság 
közepette. 

És egyszer Inger megint a nevét hallotta s két 
tündöklő csillagot látott a feje fölött. Két szelid 
szem volt, amelyek lezáródtak a földön. Annyi 
esztendő telt el azóta, hogy a kis leány oly 
keservesen siratta a szegény Ingert, hogy a gyer
mekből öreg asszony lett, kit a jó Isten most 
már magához akart szólitani: s abban az órában, 
amikor a haldokló eltűnődött egész élete folyá
sán, amikor eszébe jutott az is, milyen keservesen 
kellett sirnia, amikor Inger történetét hallotta. Az 
a pillanat és az az érzés olyan erővel elevenedett 
meg az öreg asszony lelkében, hogy hangosan 
fölkiáltott: En Uram, én Istenem, hátha én sem 
voltam jobb, mint Inger, hátha én is lábbal tapod
tam a te adományaidat, anélkül, hogy tudtam 
volna; hátha én is kevélykedtem a világban; de 
a te kegyelmed fentartott, hogy alá ne merüljek! 
Ne hagyj el utolsó órámban! 

Az öregasszony szemei lezáródtak s lelki szemei 
előtt föltárult a nagy titok s mert Inger volt az 
ő utolsó gondolata, őt látta most is, látta mély 
lezuhanását, elmerülését, s köny futotta el a szemét, 
a mennyországban állt, mint gyermek s ugy siratta 
szegény Ingert. Minden könnye és imádsága vissz
hangra talált abban a kivájt üres burokban, mely 
a leláncolt, kínzott lelket körülfogta; ez a soha 
sem sejtett szeretet legyőzte Ingert; Istennek egy 
angyala siratta őt. Mivel érdemelte meg ezt a 
kegyet? A vergődő lélek hirtelen végiggondolta 
minden földi cselekedetét s olyan könnyek fakad
tak szeméből, amilyeneket Inger soha életében 
nem ösmert. Nagy szomorúság fogta el saját 
maga miatt, ugy rémlett neki, hogy a kegyelem 



kapuja soha meg nem nyílhat előtte s amikor a 
vergődő lélek ezt belátta, egyszerre fénysugár 
tűzött le hozzá a pokol örvényébe, hatalmas fény
sugár, erősebb a napnál is, amikor az megolvasztja 
a hóembert, melyet a gyerekek raktak az udvaron, 
sebesebb, mint a hópehely, mely egy gyermek forró 
szájára hull s egyetlen vizcseppé olvad. Igy kez
dett olvadni Inger kővé merevült alakja; egy kis 
madár röpült föl cikk-cakkban, mint a villám
sugár, föl a földi világba, de azért félt és resz
ketett mindentől, ami körülvette; szégyelte magát 
önmaga előtt, minden teremtett lény előtt, sietve 
keresett búvóhelyet egy beomlott falnak legsöté
tebb zugában. Ott gubbasztott szegényke, minden 
tagja remegett, egy hang nem fért ki a torkán, 
mintha csak megnémult volna. Soká gubbasztott 
ott, a mig lassanként rájött, milyen gyönyörű szép 
a világ köröskörül. A levegő üde volt és enyhe, 
a hold fényesen ragyogott, a fák és bokrok illa
toztak. Aztán meg olyan kényelmes jó búvóhelyen 
volt, tollazata meg tiszta és finom. Bizony az egész 
teremtett világ fényben és szeretetben fogantatott. 
S a gondolatok, melyek a madárka lelkében föl
ébredtek, énekszóban akartak kitörni, de nem 
tudott énekelni, pedig szívesen dalolt volna, mint 
tavasszal a kakuk, meg a fülemile. A jó Isten, aki 
még a féreg néma dicséretét is meghallja, meg
hallotta ezt a dicsőítő éneket is, mely gondolat
akkordokban szállt föl, mintahogy a zsoltárok 
zengtek Dávid lelkében, mielőtt szövegbe és 
melódiába tudta formálni őket. 

S amint a napok és a hetek teltek, ezek a szó
talan dalok nőttön-nőttek a lelkében; de nem 
törhettek ki, mig az első jócselekedet szárny-
suhogása nem érintette meg őket; hátra volt még 
az első jócselekedet. 

És eljött Szent Karácsony ünnepe. Egy paraszt 



póznát állított föl a fal tövében, kötözött egy ki 
nem csépelt kéve zabot, hadd legyen az ég 
madarainak is boldog karácsony ünnepük, vidám 
lakomájuk, a Megváltó szent emlékünnepén. 

És karácsony reggelén föltetszett a nap, rásütött 
a kéve zabra, és a csiripelő madárka ott repkedett 
a zabos pózna körül. Egyszerre csak a falból is 
ki hangzott egy „csirip, csirip"; a feszülő gondo
lat végre megszólalt, a gyenge csiripelés az öröm 
himnusza volt, amelyet egy jó cselekedet fakasz
tott ki, és a madár kiröppent búvóhelyéről. Csak 
a mennyországban tudták, hogy ki az a madár. 

Kemény lett a tél, a vizek befagytak, a mada
rak, meg az erdei állatok ugyancsak sovány kosztra 
szorultak. A kis madár kirepült az országútra s 
keresett és talált is itt-ott egy szemet a szánkók 
vágásaiban, vagy egy pár morzsát ott, ahol a 
lovakat etetni szokták, de ő vajmi kevesett evett, 
összecsiripelte a kiéhezett verebeket, hogy azok
nak legyen táplálékuk. Elszállt városokba, körül
nézett itt is, ott is, és ahol egy szerető kéz kenye
ret szórt az ablak párkányára a madaraknak, ő 
ott is csak pár morzsát csipegetett föl, mindent 
a többinek adott. 

Amig a tél tartott, a kis madár annyi kenyér
morzsát szedegetett föl s annyit osztott széjjel, 
hogy kitelt belőle egy egész kenyér, amilyenre kis 
Inger valamikor ráhágott, hogy be ne mocskolja 
cipőjét, és mikor meglelte és továbbadta az utolsó 
morzsát, a madár szürke szárnyai fehérek lettek, 
mint a hó és egyszerre kitárultak. 

— Egy tengeri fecske szállt át a vizén, — 
mondták a gyermekek, akik látták a fehér mada
rat ; lemerült a tengerbe, aztán meg föllebbent a 
ragyogó napfénybe. Ugy tündökölt, hogy a szem 
elkáprázott, ha rája nézett. Mondták is, hogy 
egyenesen a napba repült. 



A n n a L i z a . 

Anna Liza olyan volt, mint a tej, meg rózsa, 
ifjú és vidám, öröm volt ránézni; foga tündöklő 
fehér volt, szeme fényes, lába könnyű, táncra 
termett, ő ,maga könnyelmű és mulatós. S mi lett 
a v é g e ? Óh, a csúnya gyerek. Hiszen igaz, nem 
volt szép! A sirásó feleségéhez adták tartásba. 
Anna Liza a grófi kastélyba került, szép szobában 
üldögélt selyemben, meg bársonyban; még a szellő
től is óvták, rá se mert szólni senki, mert meg
árthatott volna neki; a grófi gyermeket szop
tatta, aki olyan előkelő volt, mint egy királyfi, 
olyan szép, mint egy angyal; hogy szerette azt 
a gyermeket! A tulajdon gyermeke bizony csak 
a sirásó kunyhójában volt, hol a fazék nem sokat 
duruzsolt, de annál többet az asszonynak a szája; 
rendesen nem volt otthon senki; a gyerek sír
dogált, de amit nem hall meg senki, nem hat meg 
senkit. Addig sirt, mig el nem aludt s álmában 
az ember se nem éhes, se nem szomjas, hiába, 
az álom jó találmány. Idővel bizony az idő eljár 
s a fű kinő, — szokták mondani. — Anna Liza 
fia fölserdült, de azért mégsem nőtt nagyra; 
viszont összenőtt a családdal, amely pénzért tar
totta ; Anna Liza végleg megszabadult tőle, városi 
dáma lett belőle, jó dolga volt s ha kisétált, 
kalapot tett a fejére; de a napszámosnéhoz nem 
ment el soha, mert az messze lakott a várostói 



és nem is volt ott keresni valója, a fiu a 
sirásóékhoz tartozott és nem evett panaszosat, 
ahogy ők mondták: hogy ne ingyen tartsák el, 
Jensen Mad vörösbarna teheneit őrizte. 

A láncoskutya a kastélyudvaron kevélyen ül a 
verőfényben, mindenkit megugat, aki arra jár, 
esős időben bebújik a házába, ahol nem éri a 
hideg, meg a nedvesség. Anna Liza fia a verő
fényben egy sir szélén ült és egy karót farigcsált; 
tavasszal három virágzó szamóca bokra volt, 
amelyektől gyümölcsöt várt; ez volt legkedvesebb 
reménysége, csakhogy a virág után nem jött 
gyümölcs, Hóban, esőben ott ült a sir szélén, a 
csipős szél megszárította testén a ruhát; odahaza 
csak verték, meg rúgták, csúnya volt, rút volt, 
ebben a lányok és legények mind megegyeztek; 
már megszokta, hiszen sohasem szerették. 

Mi volt a sora Anna Liza fiának ? Hát mi is 
lehetett volna? Ennyi volt: sohse szerették. 

A szárazföldről kilökték a vizre; elszegődött 
egy nyomorúságos hajóra, ő ült a kormánynál, 
mig a hajós ivott; piszkos és csúnya volt, elkény
szeredett és falánk, azt hihette róla az ember 
hogy soha sem lakott jól, ami igaz is volt. 

Vége felé járt az esztendő, rideg, nyirkos, viha
ros napok jöttek; a szél a legvastagabb ruhán is 
keresztül vágott, kivált a nyilt tengeren, egy nyomo
rult vitorlás hajó lengett, a födélzetén két ember, 
vagy inkább csak másfél, a hajós meg a legénye. 
A nappal is homályos volt, egyre sűrűbb lett a 
homály, egyre metszőbb a hideg. A halász egy 
korty pálinkát ivott, hogy bemelegítse magát. 
Előkereste az üveget, meg a poharat, amely fölül 
ép volt, csak a talpa volt letörve, amelyet kékre 
mázolt fatalppal pótoltak. A hajós ugy gondolta, 
hogy jól esik egy korty, de kettő még jobban 
-esik. A fiu a kormánynál ült, kátrányos, durva 



kézzel igazgatta a rudat, csúnya volt, kócos hajú, 
zömök termetű, majdnem korcs; a sirásó fia volt, 
osak az anyakönyv vallotta őt Anna Liza fiának. 

A szél ugy száguldott, ahogy tudott s a hajó 
is ugy járt, ahogy tudott. A szél belekapott a 
dagadó vitorlába, a hajó szinte repült a vizén, 
metsző és nyirkos volt a levegő, de a java még 
csak azután jött. (Állj!) Mi volt ez ? Mi ragadta 
meg a csónakot ? A hnjó forogni kezdett! Felhő
szakadás volt vagy hullámtorlasz ? A fiu a kor
mánynál fenszóval kiáltotta: „Jézus nevében!" 
A csónak hatalmas kőre futott és elmerült, mint 
a lyukas cipő a pocsolyában, se állat, se ember 
meg nem menekülhetett; pedig egér volt ott 
bőven, ember, igaz csak másfél. A hajós meg a 
sirásó fia. Nem látta őket senki, csak a rikoltozó 
sirályok és a halak odalenn s ezek sem látták 
olyan jól, mert ijedten siklottak tova, mikor a viz 
behatolt a csónakba, amely sülyedni kezdett; alig 
egy ölnyire került a viz alá; mind a ketten rejtve 
voltak; rejtve és felejtve. Csak a kéktalpu pohár 
nem merült el, merthogy fatalpa volt. Hánykoló
dott a hullámokon s összetörve a partra csapó
dott. Hol és mikor ? Hát bizony, egyéb nem tör
tént. Becsülettel szolgált, mindenki szerette, amig 
megvolt; Anna Liza fia ezt nem mondhatta magá
ról. De a mennyek országában egy lélek sem 
mondhatja azt, hogy soha sem szerették. 

Anna Liza már sok esztendeje a városkában 
élt, ténsasszonynak hivatta magát s ugyancsak 
el volt telve magával, ha régi emlékeiről beszélt, 
a grófi házban töltött időről, amikor még hintón 
járt és grófnőkkel, meg bárónőkkel társalkodott. 
Az ő édes grófi csemetéje Isten legbájosabb 
angyalkája volt, a legszeretőbb lélek, az is sze
rette őt, ő is szerette. Mindig cirógatták egymást, 
az volt az öröme, egész élete. Most már nagy 



volt a fiu, tizennégy éves volt, szépségben, tudás
ban kiváló; nem látta azóta, mióta karján hor
dozta ; sok esztendő óta nem volt a grófi kas
télyban, messzire kellett volna utaznia. 

— Egyszer mégis csak rászánom magamat! — 
mondta Anna Liza, — el kell mennem az én 
drágaságomhoz, édes grófi csemetémhez! Bizo
nyosan ő is vágyakozik utánam, reám gondol és 
szeret, mint akkor, mikor angyalkarjaival átfogta 
a nyakamat és így szólt: Anna Liza! olyan volt 
az, mint a hegedű hangja! Bizony, rá kell szán
nom magamat, hogy viszont láthassam ! 

Ökrösszekéren utazott, gyalog is ment jó dara
bot s a grófi kastély elé ért, amely nagy volt és 
ragyogó, csak olyan, mint annakelőtte, a kert is 
a régi volt még, de a háznép egy szálig idegen, 
egyikük sem ismerte Anna Lizát, nem tudták, hogy 
valamikor itt valaki volt: a grófné megmondhatná, 
hogy ki volt ; meg a fia is; hogy vágyódott utána! 

De hát Anna Liza helyben volt. Soká kellett 
várakoznia és a várakozás mindig hosszú. Mielőtt 
az uraságok ebédhez ültek, a grófné behivatta és 
nagyon barátságos volt hozzá. Az édes fiát majd 
ebéd után láthatja; akkor megint behívták. 

Milyen nagy lett, nyurga és vékony, de szeme 
a régi volt és szája is, mint az angyaloké! Ráné
zett, de egy szót sem szólt. Nem ismert rá. Meg
fordult és ki akart menni, de Anna Liza meg
fogta, a kezét ajkához nyomta. — No jól van! — 
mondta s a fiu kiment a szobából, ő, Anna Liza 
minden gondolata, akit szeretett, akit legjobban 
szeretett, az ő földi büszkesége. 

Anna Liza az országutat rótta a kastély előtt 
s nagyon szomorú volt; a fiu ugy bánt vele, mint 
•gy idegennel, nem volt számára egy gondolata, 
egy szava, neki, akit éjjel-nappal hordozott a kar
ján s akit örökké hordozott a gondolataiban. 



Nagy fekete holló szállt le előtte az uton, 
károgni kezdett s folyton csak károgott. — Ugyan, 
ugyan ! — mondta, micsoda vészmadár vagy te, 

A sirásó háza elé ért ; ott állt az asszony az 
ajtóban és igy beszédbe elegyedtek. 

— Ejnye, de kigubálódtál! — mondta a sirásó 
felesége, — jó húsban vagy ! Jó sorod lehet! 

— Megjárja! — felelte Anna Liza. 
— Elveszett a hajójuk! — mondta a sirásó 

felesége. — Lars hajós, meg a fiu is vizbe fúltak. 
Ezzel hát vége is van. Pedig azt reméltem, hogy 
a fiu valamikor csak kisegit egy-egy shillinggel, 
neked már ugy se került semmibe, Anna Liza. 

— Vizbe fúltak! — ismételte Anna Liza, többet 
aztán nem beszéltek róluk. Anna Liza nagyon 
szomorú volt, mert hogy az ő grófi csemetéje nem 
akart szóba állni vele, aki ugy szerette őt és olyan 
nagy utat tett meg érte, hogy láthassa, ami pén
zébe is került. Hát bizony, nem sok öröme volt 
a dologból, de arról itt egy szót sem szólt, nem 
akart ugy könnyíteni a szivén, hogy a sirásó fele
ségének mesélje el, aki még ázt hihette volna, 
hogy a grófi házban már számba sem veszik az egy
kori dajkát. És ekkor megint hollókárogást hallott. 

— Ez a fekete kisértet — mondta Anna — 
még megrémít. 

Kávét meg cikóriát hozott magával; jót tenne 
a sirásó feleségével, ha odaadná neki, hogy egy 
csésze kávét főzzön, — ő maga is ihatna legalább; 
a sirásó felesége hozzá is látott a kávéfőzéshez, 
Anna Liza egy székre ült és elaludt. És most 
arról álmodott, ami még sohasem fordult meg 
álmában, különös dolog, de a saját fiáról álmo
dott, aki itt, ebben a házban éhezett és jajgatott, 
akit magára hagytak, elhanyagoltak s aki most 
a tenger mélyén pihent, a jó Isten tudja csak hogy 
hol. Azt álmodta, hogy ott ül azon a széken, a 



sirásó felesége pedig künn van, hogy kávét főzzön, 
érezte a kávészemek illatát és ekkor gyönyörű 
kis alak jelent meg az ajtóban, éppen olyan szép, 
mint a grófi csemete és a kis fiu igy szólt: 

— Most vége a világnak! De te kapaszkodjál 
belém, mert mégis csak az anyám vagy s van 
angyalod a mennyországban ! Kapaszkodjál belém! 

És a fiu után kapott, de e pillanatban szörnyű 
robaj keletkezett, ez bizonyosan a világ vége volt, 
az angyal fölemelkedett és Anna Lizának a karját 
fogta s olyan erősen, hogy Anna Liza csak azt 
érezte, hogy fölszáll a levegőbe, de a lábán mintha 
nehéz sulyok lógtak volna, a hátára is ránehe
zedett valami, mintha csak pár asszony kapasz
kodott volna beléje, akik így szóltak: Ha téged 
megváltanak, rváltsanak meg minket is. Fogjad! 
Fogjad! — És igy mind beléje csimpaszkodtak. 
Ez több volt a soknál. Ripsz-rapsz! az inge ujja 
elszakadt, Anna Liza lezuhant és hirtelen föl
ébredt s majdnem fölborult a székén, amelyen ült. 
Olyan ködös volt a feje, hogy nem is tudott vissza
emlékezni az álmára, csak azt érezte, hogy valami 
nagyon rosszat álmodott. 

Megkávéztak, azután elbeszélgettek és Anna 
Liza a szomszéd helyiségbe ment, hogy a fuva
rossal találkozzék és még azon az éjszakán vissza
térhessen a városba, ahol lakott; de a fuvarosnál 
azzal a hirrel fogadták, hogy másnap este előtt 
nem indulhatnak; összeszámolta, mibe kerülne, ha 
ott maradna, elgondolta, hogy milyen hosszú az 
ut odáig s hogy majdnem két mértföldet nyer, 
ha a tengerparton megy végig s nem az ország
úton; az idő száraz, telihold van és így Anna 
Liza elszánta magát a gyaloglásra; másnap már 
otthon lehetett. 

Leáldozott a nap, még szólt az estharang, azaz 
hogy nem a harang volt, hanem Ochs Péter 



békái, melyek a mocsárban kuruttyoltak. Aztán 
elhallgattak, madár sem szólt, mind pihenni tértek, 
a bagoly az odúján kivül járt; csendes volt az 
erdő és a tengerpart, ahol Anna Liza ment haza
felé. Hallotta saját lépteit a homokban, a tenger 
vize nem csobbant, künn a mély viz némán szen
dergett; és lenn is néma volt minden: élők és 
halottak. 

Anna Liza csak ment-ment és semmire sem 
gondolt; eltávolodott gondolataitól, de azok nem 
távolodtak el tőle; mert gondolataink sohasem 
távolodnak el tőlünk, csak szenderegnek néha, 
a megelevenült gondolatok is, melyek elpihennek 
s azok is, melyek még föl sem ébredtek. De a 
gondolatok mégis csak előtörnek, mozgatják 
agyunkat, szivünket s néha ránk szakadnak. 

A jótett jót terem! — igy van megírva, — a 
bűnben a halál vagyon! — ez is meg van irva, 
sok kimondatott, amit nem tud az ember, amire 
nem emlékszik, igy járt Anna Liza is; de minden 
megjöhet, minden megvilágosodhatik az emberben. 

Minden bűn, minden erény a szivünkben lakozik! 
A tiedben, az enyimben! Mint kicsiny, láthatatlan 
magvak vannak odabenn; kívülről betűz egy nap
sugár, megérint egy gonosz kéz, befordulsz a 
sarkon, jobbra vagy balra, igen, néha ez dönti el, 
megbolygatod azt a kis magot, amely duzzadni 
kezd, fölpattan, nedvét átömleszti a véredbe és 
akkor ki van jelölve az utad. Szorongó gondo
latok ezek, mintha nem is volnának meg, ha az 
ember mintegy félálomban jár-kel, de azért mégis 
kavarognak! Annna Liza mintegy félálomban járt, 
gondolatai kavarogtak. Egyik gyertyaszentelőtől 
a másik gyertyaszentelőig sok van a lélek rovásán, 
de az esztendei beszámoló után sok minden el
felejtődik abból, amit Isten ellen vétettünk 
szóval és gondolattal s felebarátaink és saját 



lelkiismeretünk ellen; nem gondolunk rá, Anna 
Liza sem gondolt rá, az ország törvényei 
és szokásai szerint nem követett el semmi rosz-
szat. Volt tekintélye, tisztessége és becsülete és 
ezt tudta. És amint a tengerpartot rótta, — ejnye, 
mi is hevert ott ? Megállt; mit vetett ki a ten
g e r ? Egy régi férfikalap hevert előtte. Melyik 
hajóról vetődhetett idáig ? Közelebb ment, meg
állt és megnézte, jaj ! mi hevert ott ! Nagyon 
megrémült; pedig hát nem volt ott semmi ok a 
rémüldözésre, sós pörje, meg sás volt egy nagy 
kosszukás kövön, éppen csak hogy egész ember-
formáju volt. Csak sás és sós pörje volt, de Anna 
Lizát mégis elfogta a rémület és mialatt tovább 
ment, sok minden eszébe jutott, amit gyerekkorá
ban hallott, minden babona „a parti kisértet"-ről, 
a temetetlenek szelleméről, melyet a tenger hul
lámai vetnek ki a puszta partra. „A parti hulla", 
a holt tetem meg se mozdult, de a lelke, a parti 
kisértet, követte a magányos vándort, erősen 
beléje kapaszkodott és azt kívánta, hogy a temetőbe 
vigyék, hogy megszentelt földben pihenhessen. — 
Kapaszkodj! Kapaszkodj! — ezt mondta és ahogy 
Anna Liza ezt a szót ismételgette, egyszerre előtte 
állt az álma, olyan elevenen, mint a valóság; 
mikor az anyák mind ezt kiáltották: Kapaszkodj! 
Kapaszkodj! Amikor a világ elmerült, az inge 
ujja elszakadt s ő elbocsájtotta a gyermekét, aki 
őt az ítélet napján fenntartotta volna. Gyermeke, 
saját édes magzata, akit soha sem szeretett, akire 
már soha nem is gondolt; az a gyermek a ten
ger fenekén feküdt, mint parti kisértet jöhet 
hozzá és így szólhat: Kapaszkodj! Kapaszkodj! 
Vigy engem megszentelt földbe és mialatt erre 
gondolt, mintha a félelem korbácsolta volna, egy
szerre futni kezdett. A félelem, mint hideg, ned
ves kéz egyenesen a szive közepébe nyúlt, hogy 



Anna Liza szinte fájdalmat érzett és ahogy a nyilt 
tenger felé nézett, egyre sötétebb és sűrűbb lett 
a levegő; sűrű köd szállt fel, ráterült a fákra és 
a bokrokra, melyek egyszerre furcsa alakot öltöt
tek. Megfordult, hogy felnézzen a holdra, mely a 
háta mögött ugy állt az égen, mint egy sápadt, 
fénytelen korong és Anna Liza, mintha minden 
tagjaira ólomsúly nehezedett volna, — ezt gon
dolta magában: Kapaszkodj! Kapaszkodj! — s ami
kor újra megfordult s megint a holdra nézett, 
ugy rémlett neki, hogy fehér ábrázata a közelből 
mered rája és a köd mint fehér lepedő borul a 
vállára: Kapaszkodjál, vigy el engem megszentelt 
földbe, — ez hangzott a fülébe és hangot is hal
lott, kongó, furcsa hangot, mely nem a mocsár
ból jött a békáktól, nem is hollók vagy varjak 
kiáltozása volt, hiszen nem is látott madarat. 
Temess el, temess e l ! így szólt a hang tisztán és 
érthetően. Igen, ez az ő gyermekének parti szel
leme volt, a tenger mélyén alvó gyermekének, 
aki nem találja meg nyugalmát, mig temetőbe nem 
viszik és szentelt földbe nem hantolják. Oda ipar
kodott már most, ott akart sirt ásni, a templom 
irányába tért és egyszerre ugy rémlett neki, hogy 
könnyül, a terhe lemarad válláról és így újra 
vissza akart fordulni, a legrövidebb uton akart 
hazajutni, de akkor megint érezte a terhet: 
Kapaszkodj ! Kapaszkodj! — ugy hangzott ez, 
mint békakuruttyolás, ugy hangzott, mint madár
panasz ; érthetően hangzott: Temess el, temess el ! 

Nyirkos és hideg volt a köd, nyirkos és hideg 
volt Anna Liza arca és keze a nagy félelemtől; 
kívülről nagy teher nyomta, belül gondolatai vég
telen téren kalandoztak, ami azelőtt soha sem 
történt meg vele. 

Itt északon a bükkfaerdő egyetlen tavaszi északa 
alatt kirügyezhet, ragyogó fiatal pompába szökken-



het a napsütésben; lelkünkben egyetlen pillanat alatt 
gondolatba, szóba és tettbe szökkenhet a bűn 
magva, amelyet előbbi életünkben elvetettünk; 
egyetlen pillanat alatt kicsírázik és megnő, ha a 
lelkiismeret fölébred és Isten felkeltheti, amikor 
legkevésbbé várjuk; nem kell itt mentség, ott a 
tett, mint élő tanú, a gondolatok szavakba öltöz
nek és a szavak hallhatóan csengenek ki a világba. 
Elszörnyedünk attól, amit magunkban hordtunk 
és el nem fojtottunk és megrémülünk attól, amit 
pajkosságból és könnyelműségből szétszórtunk. 
A szív titkos kamrájában megvan minden erény, 
de minden bűn is és ezek még a legjobb talaj
ban is kicsirázhatnak. 

Anna Lizában ezek a gondolatok kóvályogtak, 
amelyeknek mi itt szavakat adunk; annyira erőt 
vettek rajta, hogy lerogyott és egy darabig ugy 
kúszott tovább a földön. Temess e l ! Temess el ! — 
igy szólt a hang és Anna Liza legszívesebben 
önmagát temette volna el, ha a sír az örök fele
dés hazája volna. A lélek ébredésének nagy órája 
volt ez, félelem és szorongás közepette. A babo
nás félelem forró s hideg láza járta át egész tes
tét s amiről soha sem akart beszélni, most beha
tolt minden gondolatába. Hangtalanul, mint a 
felhő árnyéka suhant el mellette egy jelenség, 
amelyről már régebben hallott. Négy tajtékzó 
paripa száguldott el mellette, lángot szórt a sze
mük, az orrlikaik, tüzes hintót húztak, abban 
ült a gonosz ur, ki több mint száz évvel ezelőtt 
a környéken lakott. Minden éjfélkor, igy beszélték, 
a kastélyhoz hajtatott és mindjárt visszafordult. 
Nem fehér volt, mint a halottakról mondják, nem, 
fekete volt, mint a kőszén, mint a kiégett kőszén. 
Bólintott Anna Liza felé és intett: Kapaszkodjál! 
Kapaszkodjál! — akkor megint grófi hintóban 
ülhetsz és elfeledheted gyermekedet. 



Még" szaporábban lépkedett és elérte a temetőt; 
de a fekete keresztek, meg a fekete hollók össze
keveredtek a szeme előtt. A hollók rikoltoztak, 
éppen ugy, ahogy a mai holló, de Anna Liza most 
megértette, hogy mit kárognak. Hollóanya vagyok! 
Hollóanya vagyok! — mondta mindegyik, és 
Anna Liza tudta, hogy ez a név neki is szól és 
hogy ő talán ilyen fekete madárrá változik, akinek 
mindig rikoltoznia kell, mint a fekete hollónak, 
ha meg nem tudja ásni a sirt. 

A földre vetette magát, körmeivel ásott sirt a 
kemény földbe, hogy a vér kiserkedt ujjaiból. 

— Temess el, temes e l ! — igy szólt a hang; 
Anna Liza félt a kakas kukorékolásatól, a keleti 
ég első veres savától, mert ha ez föltetszik, mi
előtt munkájával elkészül, akkor neki vége van. 
És a kakas megszólalt és keleten meghasadt az 
ég . . . A sir csak félig volt megásva, jeges kéz 
siklott végig Anna Liza fején, arcán le egészen 
a szivéig. — Csak félig van a sir! — sóhajtotta 
az árnyék és ellebegett, visszaszállt a tenger 
fenekére; igen, a parti kisértet volt ! Anna Liza 
kábultan, erőtlenül hanyatlott a földre, nem volt 
benne se érzés, se gondolat. 

Fényes nappal volt, mire megint magához tért; 
két legény emelte föl a földről: nem a temetőben 
feküdt, hanem lenn a parton; ott ásott maga előtt 
mély lyukat a homokba, ujjait egy eltört poháron 
sebezte véresre, melynek letört szára kékre festett 
fatalpon állt. Anna Liza beteg volt; a lelkiismeret 
keverte a babona kártyáit, kivetette és rájött, hogy 
csak fél lelke van, másik felét magával vitte a 
gyermek a tenger fenekére, sohasem szállhat föl 
a mennyországba, isteni kegyelemben, ha meg nem 
kapja a másik felét, mely le van kötve a mély 
vizben. Anna Liza hazaért, de nem volt már többé 
a régi Anna Liza; gondolatai összekuszálódtak, 



mintahogy a gombolyag cérna összekuszálódik, 
egyetlen fonalat látott csak tisztán, azt, hogy a 
parti árnyékot a temetőbe kell vinni, neki sirt 
ásni, hogy igy visszanyerhesse a lelkét. 

Nem egy éjszakán eltűnt hazulról és mindig ott 
találták meg a parton, ahol a kisértetét várta; 
igy telt el egy egész esztendő, egy éjszaka megint 
eltűnt, de nem találták meg; másnap is hiába 
keresték. 

Estefelé, mikor a sekrestyés bement a templomba, 
hogy Angelusra harangozzon, az oltár előtt 
ott hevert Anna Liza; kora reggel óta volt ott, 
testben kimerülve, de ragyogó szemmel, arcán 
rózsapír, a nap végső sugarai beragyogtak rája, 
ott fénylettek az oltáron, az ezüstveretü biblián, 
mely kinyitva feküdt, éppen Joel próféta szavai
nál: „Szaggassátok szét sziveiteket és nem ruhái
tokat, térjetek vissza Istenhez!" „Ez csak véletlen 
volt", — mondták az emberek — „hiszen minden 
véletlen." 

Anna Liza arcán, melyre rávilágított a nap, 
béke és kegyelem sugárzott. Azt mondta, hogy 
boldognak érzi magát. Visszanyerte, ami az övé 
volt. Éjszaka megjelent nála a part kísértete, a 
saját magzata és igy szólt: — Csak fél sirt ástál 
nekem, de egy esztendő óta egészen a szivedbe 
temettél és legjobban ott őrzi meg az anya a 
gyermekét: — s ezzel átadta neki elveszett fél 
lelkét és bevezette a templomba. 

— Most Isten házában vagyok! — mondta — 
és itt boldog az ember! 

Mikor a nap már egészen leáldozott, Anna Liza 
lelke fenn volt a magasban, ahol nincsen félelem, 
ha idelenn letudta küzdeni az ember, már pedig 
Anna Liza leküzdötte az ő nagy félelmét. 



A g y e r m e k a s i r b a n . 

Gyász lakozott a házban és gyász a szivekben, 
meghalt a legkisebb gyermek, a négyéves fiúcska, 
az egyetlen fiu, a szülők öröme és reménye. Volt 
ugyan még két idősebb leányuk, az idősebb 
az évben járult volna először a szent áldozáshoz, 
kedves jó leány volt mindakettő, de az elvesztett 
gyermek mindig a legdrágább s ez volt a leg
kisebb, meg azonfölül fiu. Nehéz megpróbáltatás 
volt. A testvérei ugy búsultak, ahogy fiatal szivek 
szoktak búsulni; a szülők fájdalma volt az, ami 
leginkább meghatotta őket; az apát mélyen le
sújtotta, az anyát teljesen földre teperte a nagy 
bánat, éjt-napot virrasztott át ,a gyermek mellett, 
ápolta, emelgette, hordozta. Erezte, hogy test az 
ő testéből, nem tudta fölgondolni ésszel, hogy 
meghalt, hogy koporsóba fektetik és sirba teszik. 
Azt hitte, Isten nem veheti el tőle a gyermekét 
s amikor ez megtörtént és bizonyossá lett, kóros 
fájdalmában igy szólt: 

— Isten nem is tud róla! Szívtelen szolgái van
nak idelenn a földön, kik azt teszik, amit ők akar
nak s nem hallják az anya imáját. 

Fájdalmában elfordult Istentől s komor gondo
latai támadtak, halálsejtelmek; elfogta az örökös 
haláltól való félelem, hogy az ember porrá lesz s 
azzal mindennek vége. Ilyenformán nem volt mi-



ben megfogóznia s a kétségbeesés feneketlen: 
örvényébe zuhant. 

Legnehezebb óráiban már nem tudott sirnL 
Nem gondolt leánykáira, akikkel megáldotta az 
ég: annak könnyei az ő homlokára hulltak, de ő föl 
sem nézett rája; gondolatai a halott gyermeknél időz
tek s nem törődött és nem gondolt egyébbel, 
csakhogy visszaidézze emlékébe a kis halottat, 
minden szavát, minden ártatlan kijelentését. 

Eljött a temetés napja; már sok éjszakát töl
tött álmatlanul; a reggeli órákban elnyomta a 
fáradság s elszunnyadt egy kissé. Ezalatt a koporsót 
egy félreeső szobába vitték, leszögelték, hogy az 
anya ne hallja a kalapácsütéseket. 

Mikor fölébredt, fölkelt s gyermekét akarta 
látni, férje könnyes szemmel igy szólt: Lezárták 
a koporsót; meg kellett lennie. 

— Ha Isten is könyörtelen! — kiáltotta föl 
keserűen, hogy is lennének az emberek jobbak! — 
Sirt és zokogott. 

A koporsót sirba tették, a vigasztalan anya 
leányai mellett ült, nézett rájuk, de nem látta őket, 
gondolatainak semmi közük nem volt az otthoná
hoz, nekiadta magát a búbánatnak s az hányta-
vetette, mint a tenger hullámai a hajót, melynek 
nincs se kormánya, se kormányosa. Igy mult el a 
temetés napja s jött utána több ilyen egyhangú 
nap, megrakodva nyomasztó fájdalommal. Könnyes 
szemmel, szomorú tekintettel nézte őt a gyászba
vont család; nem hallgatott vigasztaló szavukra s 
mit is mondhattak volna neki, amikor maguk is 
olyan levertek voltak. 

Már az álmot sem ismerte többé, pedig az 
lehetett volna legjobb barátja, testének erősödése, 
lelkének üdülése. De legalább arra rávették, hogy 
ágyba feküdjék, sőt olyan csendesen pihent, mint 
aki alszik. Az ura egy éjszaka leste a lélekzetét, 



szentül hitte, hogy nyugodtan, édesen alszik, kéz
zel adott hálát az égnek s ő maga mély, egész
séges álomba merült. Igy aztán nem vehette észre, 
hogy az anya fölkel, magára kapja a ruháját s 
lopva elhagyja a házat, hogy odamenjen, ahol 
gondolatai éjjel-nappal időztek, a sirhoz, amely 
gyermekét födte. Végigment a kiskerten, amely 
kinyilt a mezőre, amelyet ösvény szelt át a város 
határán keresztül a temetőig; senki se látta s ő 
sem látott senkit. 

Szép csillag fényes éjszaka volt, a levegő még 
puha, enyhe, hiszen alig kezdődött még a szep
tember. Belépett a temetőbe s ment egyenesen a 
kicsiny sirhoz, amely olyan volt, mint egy nagy 
illatos bokréta. Leült és fejét a hantra hajtotta, 
mintha a tömör földkérgen át megláthatná kicsiny 
fiát, akinek édes mosolya folyton a szeme előtt 
játszadozott. Szemének szerető pillantását, mely 
még a betegségében sem homályosodott el, úgy
sem felejti el az életben. Milyen beszédes volt a 
tekintete, amikor föléje hajolt s megfogta puha 
kezecskéjét, amelyet a gyermek már alig tudott 
mozdítani. Mintahogy ágyacskája mellett ült, ugy 
ült most sírján; itt szabadon pereghettek könnyei, 
hiszen a sírra hullottak. 

— Te le szeretnél menni a gyermekedhez! — 
szólalt meg egy hang, a sir tövében, mélyen és 
tisztán, ugy hogy belerendült az anya szive. 
Föltekintett s egy férfi állott mellette, gyász
köpenyben, kámzsája mélyen a szemébe húzva. 
De ő a kámzsa alatt tekintetével megkereste az 
arcát, amely az ifjúság fényében tündökölt. 

— Le szeretnék menni a gyermekemhez! — ezt 
ismételte az anya s kétségbeesett könyörgés volt 
a hangjában. 

— Van-e bátorságod velem jönni ? — kérdezte 
a férfi. Én a Halál vagyok! 



Az asszony bólintott a fejével. S egyszerre feje 
fölött valamennyi csillag ugy kezdett ragyogni, 
mint a teli hold, neki legalább ugy rémlett, a 
virágba öltöztetett sirhalom kérge olyan puha lett, 
mint egy lepedő s lassan lefelé ereszkedett vele, a 
fekete ember pedig sötét köpenyét teritette rája, 
mire éjszaka lett, a Halál éjszakája: mélyebbre 
ereszkedett, mint a sirásó csákánya s a temetői 
sírhalmok ugy álltak fölötte, mint valami hatalmas 
boltozat. 

A köpeny csücske félrecsúszott s az anya tágas 
csarnokba állott, mely nagy volt és barátságos. 
Félhomály lengett a csarnokban, de egyszerre 
megjelent előtte a gyermeke, ő mohón zárta kar
jába; a gyermek nagyobb volt és sokkal szebb, 
mint amilyennek a földön látta. Az anya felsikol
tott, de nem hallhatta senki, mert közelről, messzi
ről, mindenfelől, itt is, ott is, csudálatos, lüktető 
zene szólt. Soha ilyen üdvösséges hangokat nem 
hallott; s ezek ott szóltak, egy nehéz fekete füg
göny mögött, amely ezt a csarnokot elválasztotta 
az örökkévalóság nagy birodalmától. 

— Edes, édes jó anyám! — igy szólt hozzá a 
gyermek. A megszokott kedves hang volt; és 
csókolták egymást, véghetetlenül boldogan. A 
gyermek rámutatott a sötét függönyre. 

— Ott fönn a földön semmisem ily szép. Látod, 
anyám, látod őket mind? Ez az üdvösség! 

De hová a gyermek mutatott, az anya még nem 
látott egyebet, mint sűrű sötét éjszakát; földi 
szemmel nézett körül, nem láthatta azt, amit a 
gyermek, akit Isten már magához szólitott. Hallotta 
a csengést-bongást, a hangokat, de nem hallotta 
az igéket, amelyeket el kellett volna hinnie. 

— Most már repülni is tudok, anyám! — 
mondotta a gyermek, — repülni a többi jókedvű 
gyerekkel, egyenesen az Úristen elébe, Ugy sze-



retnék hozzárepülni, de ha ugy sirsz, mint ahogy 
most, nem tudok elválni tőled, pedig ugy vágyó
dom hozzá. Nem szabad? Hisz nemsokára te is 
odajösz, édes anyám! 

— Óh maradj, óh maradj! — felelte az anya, — 
csak még egy pillanatig! Hogy lássalak, csókol
jalak, karomban tarthassalak. 

Megcsókolta és karjába zárta. S ekkor fölülről 
nevén szólították, panaszos szomorú hangon. Vájjon 
mi lehetett? 

— Hallod ? — mondotta a gyermek, — Atyánk 
az, aki szólit! 

És pár pillanat múlva újból mély sóhajtozás 
hallatszott, mintha siró gyermekek lettek volna ott. 

— Ezek a nénéim! — szólt a gyermek, anyám 
csak nem feledted el őket! 

Az anyának eszébe jutottak visszamaradt leányai 
s szorongás fogta el ; nézett maga elé, árnyalakok 
suhantak el a szeme előtt, egyiket-másikat mintha 
fölismerte volna. Keresztül suhantak a halál csar
nokán a sötét függöny felé, ahol eltűntek. Vájjon 
férje, leányai is átsuhantak-e erre? Nem, hívó 
szavuk, sóhajtozásuk fölülről hallatszott; a halottért 
szinte megfeledkezett róluk. 

— Anyám, most a mennyország harangjai szó-
lanak! — mondotta a gyermek. Anyám, most kel 
föl a nap. 

Vakitó fényözön áradt feléje; — a gyermek 
eltűnt, és ő szállni kezdett fölfelé. Dideregni kez
dett, fölemelte fejét, látta, hogy a temetőben fek
szik, gyermeke sirján. De álmában Isten volt az ő 
testi támasza, lelki világositója; térdre borult és 
imára kulcsolta kezét. 

— Bocsásd meg, Uram, Istenem, hogy egy 
örökkévaló lelket szárnyalásában föltartóztattam, 
és megfeledkeztem kötelességemről az élők iránt, 
akiket Te nekem adtál! 



E szavak után ugy érezte, hogy megkönnyebbül. 
Felsugárzott a nap, feje fölött megzendült egy 
kis madár dala s r a templom harangjai reggeli 
imára hívogattak. Áhítat volt a természetben s 
áhítat az ő szivében! Ráeszmélt újból Istenre, rá
eszmélt kötelességére, és csengő szívvel sietett 
haza. Férje fölé hajolt, forró, szerető csókja 
ébresztette föl őt álmából és szerető szavakat 
váltottak egymással, az asszony megint erős és 
gyengéd volt, mint az igazi hitves s megint ő 
volt minden vigasz forrása. 

— Isten akarata mindenkor a legjobb! 
És a férfi megkérdezte tőle: — Honnan van 

egyszerre ez az erőd, ez az éltető hited? 
Az asszony megcsókolta őt és megcsókolta a 

gyermekeket. 
— Istentől jön és sirban nyugvó gyermekemnek 

köszönhetem. 



K a k a s é s s z é l k a k a s . 

Volt egyszer két kakas, az egyik a szemét
dombon, a másik a háztetőn, fenhéjázó mindakettő. 
Ki a legény a csárdában? Vélekedjél akárhogy, 
nekünk úgyis megvan a magunk véleménye. 

A baromfiudvart deszkakerítés választotta el egy 
másik udvartól; itt egy szemétdomb állott, rajta 
hatalmas uborka nőtt; amely nagyon büszke volt 
arra, hogy a szemétdombon született. 

— Erre születni kell az embernek, — monda 
magában. Nem mindenki születhetik uborkának, 
másfajta teremtménynek kell lenni a világon. A 
tyúkok, kacsák s a szomszéd udvar minden lakói 
az Úristen teremtései. Ott látom most is a 
deszkakerítésen a kakast, akinek persze más a 
hivatása, mint a szélkakasnak; aki magas állás
bán van s csikorogni sem tud, nemhogy kuko
rékolni tudna. Nincs se tyúkja, se csibéje, csak 
magára gondol és penészt izzad! Nem, az udvari 
kakas bizony másfajta legény! Lám, hogy lépdel, 
ez már teszi! Halld, hogy kukorékol, ez már 
aztán muzsika! Ahol megjelenik, megláthatják, 
milyen az igazi trombitás! Ha ide átjönne, ha 
tövestül-szárastól fölfalna, ha fölolvadhatnék benne, 
az rlenne a boldog halál! — szólt az uborka. 

Éjszakára rettenetes vihar kerekedett; tyúk, 
csibe, sőt a kakas is fedél alá bujt. A két udvar 



között fölborult a deszka kerítés, hogy csak ugy 
recsegett; a zsindely lehullott, de a szélkakas 
szilárdan állt, meg sem fordult, nem is tudott 
volna, bár fiatal volt, friss öntetü, de meggondolt 
és nyugodt. Már öregnek született, semmiben sem 
hasonlított az ég csapongó madaraihoz, verebekhez 
és fecskékhez, megvetette őket, „ezeket a kicsiny 
és közönséges csipogó szárnyasokat". Bár a galam
bok nagyok voltak, fényesek és csillogók, mint a 
gyöngyház, kicsit hasonlítottak is a szélkakashoz, 
de kövérek és ostobák voltak, minden gondolatuk 
oda irányult, hogy megtömjék a begyüket, — 
mondotta a szélkakas s a társaságban igen unal
masak voltak. A vándormadarak is viziteltek nála 
s idegen országokról, légi karavánokról meséltek 
neki, és szörnyű rablóhistóriákat adtak elő raga
dozó madarakról. Ez uj és érdekes volt eleinte, 
de később észrevette a szélkakas, hogy ismétlik 
önmagukat, hogy mindig ugyanazt mesélik s ez 
már unalmas volt. Unalmasak voltak s minden 
unalmas volt. Senkivel sem lehetett barátkozni, 
mindenkit ízetlennek és ostobának talált. 

A világ egy fabatkát sem ér! — mondotta: 
Szamárság az egész! Szóval azt kell mondanunk, 
hogy a szélkakasnak spleenje volt s ez az uborka 
előtt érdekessé tette volna őt, csak tudott volna 
róla. De ő csak az udvari kakasra nézett föl, aki 
most a közelébe került. 

A kerítést földöntötte a szél, de a villámlás és 
mennydörgés elmúlt. 

— Mit szóltok ehhez a különös kukorékolás-
hoz? — kérdezte a kakas tyúkjaitól és csirkétől. 
Kissé nyers volt, nem volt benne semmi elegancia. 

Tyúkok és csibék fölléptek a szemétdombra, a 
kakas harcias léptekkel ment előttük. 

— Kerti fű — igy szólt az uborkához, és 
egyetlen szó elárulta egész mélységes művelt-



ségét s az uborka megfeledkezett arról, hogy a 
kakas beléje vág és felfalja. 

— Boldog halál! 
És oda jöttek a tyúkok és oda jöttek a csibék 

s ha szaladni kezd az egyik, vele szalad a többi, 
kotkodácsoltak és csipogtak s csak a kakast néz
ték, buszkék voltak rá, hogy a fajtájukból való. 

— Kikiriki! kukorékolta, csirkéből lesz a tyúk, 
ha én ugy akarom a nagy világ baromfiudvarában. 

És a tyúkok és csibék kotkodácsoltak és csipog
tak mögötte. 

És a kakas nagy újságot hirdetett ki. 
— A kakas is rakhat tojást ! És tudjátok-e, 

mi van ebben a tojásban ? Egy baziliszkus! Ennek 
a tekintetét egy ember sem birja elviselni. Ezt 
tudják az emberek, és most ti is tudjátok, tudjá
tok, mi lakozik bennem, tudjátok, milyen világbíró 
kakas vagyok. 

És a kakas szárnyaival kezdett csapkodni, tara
ját büszkén emelte a magasba" és megint kukoré
kolt. A tyúkok mind megborzongtak, a kis csibék 
is, de rettenetesen büszkék voltak arra, hogy ilyen 
világbíró kakas akadt az ő baromfiudvarukban. 
Kotkodácsoltak és csipogtak, hogy a szélkakasnak 
is meg kellett hallania, és meg is hallotta, de még 
sem mozdult. 

— Merő ostobaság! — mondotta a szélkakas 
magában. — A kakas soha sem rak tojást, én pedig 
a magam részéről nem is akarok. Ha akarnék, toj
hatnék egy szél-tojást, de a világ nem érdemli 
meg. Mindenütt csak fecsegnek. — Nem is akarok 
már tovább is itt ülni. 

S a szélkakas letört, de nem vágta agyon az 
udvari kakast, bár az volt a szándéka. Igy mond
ták a tyúkok. De mit mond az erkölcs? 

Mégis csak többet ér a kukorékolás, mint a 
spleen s a letörés. 



R e m e k . " 

Ismered,ugy-e, Alfrédet, a képfaragót? — bizony ? 
Mindnyájan ismerjük: elnyerte az aranyérmet, le
robogott Itáliába, aztán megint hazajött; akkor 
még ifjú volt, még most is az, de azért mégis tiz 
évvel öregebb. 

Hazajött látogatóba Seeland egyik kis városába; 
az egész városban hire futott: tudták, hogy kicsoda. 
Tiszteletére társaság gyűlt össze a város egyik 
leggazdagabb emberénél, mindenkit meghívtak, aki 
jelentett valamit vagy volt valamije, nagy esemény 
volt az, mindenki tudta, pedig ki se dobolták. 
Inasok, szegény emberek gyermekei (sőt szegény 
gyerekek szülei is) künn ácsorogtak s nézték a 
lebocsátott, világló függönyöket: a bakter szinte 
azt gondolhatta, hogy estélyt ád, annyi ember 
verődött össze az ő kerületében; mulatságot 
szimatoltak, volt is mulatság odalenn a házban, 
hiszen jelen volt Alfréd ur, a képfaragó. 

Beszélt, mesélt és mindenki szívesen hallgatta, 
legszívesebben egy hivatalnok koros özvegye, 
olyan volt, mint a használatlan itatóspapir s mohón 
szippantotta föl Alfréd minden szavát, még többet 
akart hallani, hihetlenül fogékonynak és hihe
tetlenül tudatlannak mutatkozott, akárcsak egy női 
Caspar Hauser. 

— Szeretném Rómát látni! — mondta, — szép 



város lehet, ahol annyi idegen csődül össze ; irja 
le nekünk Rómát! Hogy fest, ha az ember belép 
a kapuján? 

— Nem könnyű leirni! — felelte a fiatal szobrász. 
— Van ott egy nagy térség, annak a közepén áll 
egy obeliszk, amely négyezer esztendős. 

— Obulusz? — kiáltott föl az asszony, aki még 
sohasem hallotta az obeliszk szót; néhányan majd el
nevették magukat, a szobrász is, de a nevetés a tor
kán akadt s szemébe kiült a bámulat, mert az asszony 
mellett két nagy tengerzöld szemet látott; a fecsegő 
hölgy leánya volt, s ha valakinek ilyen leánya van, 
akkor nem lehet ostoba. Az anya a kérdezősködés 
zuhogó patakja volt, a leány a patak szépséges 
tündére. Milyen szép volt! Szobrásznak való lát
vány ; nézni kellett s nem szólni vele; a leány 
nem is beszélt, egy árva szó sem jött ki a száján. 

— Nagy családja van a pápának? — kérdezte 
az asszony. 

És az ifjú ugy felelt, mintha a kérdés helyes 
lett volna: — Nem, nem nagy családból való! 

— Nem ugy értettem! — szólt az asszony; — 
ugy értettem, van-e felesége meg gyermeke? 

— A pápa nem nősülhet! — mondta. 
— Ugyan már ne tréfáljon! — mondta az 

asszony. 
Okosabb kijelentéseket és kérdéseket tehetett 

volna, de ha nem beszél és nem kérdez semmit, 
vajjon a leánya akkor is hozzásimul-e a vállához 
s akkor is oly megindító mosollyal néz-e föl reája? 

És Alfréd ur beszélt Itália ragyogó színeiről, a 
kéklő hegyekről, a földközi tenger kék vizéről, 
a délvidék kék egéről, amely olyan szépséges, 
hogy csakis az északi nők kék szeme lehet szép
ségesebb. 

Ezt célzatosan mondta, de akinek szólott (nem 
árulta el, hogy megértette-e) és ez is szép volt! 



— Itália! — sóhajtoztak egy páran. — utazni l 
— sóhajtoztak mások. — Remek! Remek! 

— Hát ha megnyerem a lutrin az ötvenezer 
tallért, — mondta az özvegy, — akkor mi is 
utazunk, a leányom meg én! Alfréd ur majd 
kalauzolni, fog bennünket! Együtt utazunk mind a 
hárman! És még egy pár jó barát! — s boldogan 
bólintott mindenki felé, mindenki azt hihette, hogy ő 
az, akit magukkal fognak vinni. — Itáliába megyünk! 
De nem oda, ahol haramiák vannak; mi szépen 
Rómában maradunk, és csak a nagy országutakon 
fogunk járni, ahol biztonságban van az ember! 

És a leány felsóhajtott; mennyi minden rejlik 
vagy rejthetik egy kis sóhajban, vagy mennyit 
gondolhatunk bele; az ifjú sokat gondolt bele: 
a kék szemben azon este rejlett kincsek tündököl
tek, a sziv és lélek kincsei, melyek fölérnek Róma 
drágaságaival, és amikor Alfréd elbúcsúzott a 
társaságtól, oda volt, oda a kisasszonyért. 

Alfréd, a szobrász egyetlenegy házba járt el 
sürün, a kíváncsi özvegyhez; mindenki tudta, hogy 
nem az anya kedvéért jár oda s ámbár mindig az 
anyával beszélgetett, mégis csak a leány miatt 
vizitelt. Kalanak hivták a leányt, bár Karén Malene 
volt a neve; a két névből csináltak egyet: Szép, 
de álmos — mondogatták a városban; reggel 
sokáig szeretett az ágyban heverni. 

— Gyerekkora óta megszokta! — mondta az 
anya, — a Vénusz csillagzat alatt született és az 
ilyenek hamar fáradnak. Kissé későn kel, azért 
olyan fényes a szeme! 

Milyen erő lakozott ezekben a fényes szemek
ben, amelyek kékek voltak és rejtelmesek, mint a 
tengerek mélye. Erezte ezt a fiatal ember, akit 
vonzott és szédített ez a mélység. Beszélt és mesélt 
nekik s az anya most is olyan élénk, friss és fürge 
volt a kérdezgetésben, mint a legelső alkalommal. 



Öröm volt hallgatni Alfréd urat, ha mesélt. 
Nápolyról mesélt, a Vezúv kitöréseiről és színes 
képeket is mutatott egyes kitörésekről. Az özvegy 
soha sem hallott még erről, soha nem foglalkozott 
ilyesmivel. 

— Isten őrizz! — mondta, hiszen ez tűzokádó 
hegy! Nem csinálhat ez bajt? 

— Egész városokat hamvasztott már el! — felelte 
Alfréd, — Pompeit, Herkulanumot! 

— Szerencsétlen emberek! És maga mindezt látta? 
— Nem, azokat a kitöréseket nem láttam, 

amelyekről képeim vannak, de mutatok Önnek 
egy saját rajzot, hogy milyen volt az a kitörés, 
melyet én is láttam. 

— Egy ceruzavázlatot vett elő és a mama, akinek a 
fejében még a szines képek kóvályogtak, ránézett 
a fakó ceruzavázlatra és meglepetve kiáltott föl: 

— Fehér tüzet okádott, amikor látta? 
Egy pillanatra befagyott Alfréd ur tisztelete a 

mama iránt, de Kalan keresztül hamar megértette, 
hogy a mamának nincsen ugyan szinérzéke, ami 
nem nagy hiány, amikor az övé volt az, ami a 
legjobb, a legszebb a világon: Kala. 

És Alfréd eljegyezte Kalat, ami csak természetes 
volt és az eljegyzés belekerült a helyi újságba. A 
mama harminc példányt szerzett be, hogy kivág
hassa a hirt és elküldhesse levélben a jó barátok
nak és ismerősöknek. A jegyesek boldogok voltak, 
az anyós is, hiszen úgyszólván Thorwaldsennel 
került rokonságba, ahogy ő mondta. 

— Maga Thorwaldsen folytatása! 
Alfréd szinte elmésnek találta ezt a mondást. 

Kala nem szólt semmit, de a szeme ragyogott, 
ajkán mosoly játszott, minden mozdulata szép volt, 
és szép volt ő maga, amit nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. 

Alfréd megmintázta Kala és az anyós szobrát; 



szemben ültek vele és látták, hogyan gyúrja, 
simitja ujjaival a puha agyagot. 

— Csak a mi kedvünkért történik, — mondotta 
az anyós, — hogy ezt az egyszerű munkát maga 
végzi és nem a segédjével gyuratja az agyagot ? 

— Az a legfontosabb, hogy magam mintázzam 
agyagból, — mondta. 

— Igen, Ön mindig olyan rendkívül udvarias! 
— mondta a mama és Kala csendesen megszorí
totta Alfréd agyagos kezét. 

És elmagyarázta nekik, mily nagyszerűen nyilat
kozik meg a természet a teremtett világban, hogy 
ami él, felette áll az élettelennek, a növény az 
ásványnak, az állat a növénynek, az ember az 
állatnak; miképen fejezi ki magát a szellem és a 
szépség a formákban és hogy a szobrász földi 
alakba öltözteti azt, ami legdicsőbb s ami ő benne 
nyilatkoztatja ki magát. 

Kala csendesen ült s elringatta magában ezeket 
a kimondott gondolatokat, de az anyós őszintén 
beösmerte: 

— Nehéz ám követni ezeket a gondolatokat! Az 
én eszem lassú és belegabalyodik, de azért kitartok. 

És megigézte, megkötötte, leigázta és el
szédítette a szépség, amely kisugárzott Kala egész 
alakjából, tekintetéből, az ajka szögletéből, az ujja 
járásából is; Alfréd ezt ki is mondta és ő, mint 
képfaragó, tudott hozzá, csak Kaláról beszélt, csak 
rája gondolt, eggyé lettek és Kala is bőbeszédű 
lett, mert felelnie kellett Alfrédnak, aki folyton 
áradozott. 

Megvolt az eljegyzés s eljött a lakodalom 
napja nászajándékokkal és nyoszolyóleányokkal, 
akikről az esketőbeszéd is megemlékezett. 

Az anyós a lakodalmas házban Thorwaldsen 
szobrát, melyre hálóköntöst adott, az asztal végére 
állította, hogy ő is a vendégek között legyen, ez 



volt az ő eszméje; énekeltek, koccintgattak, víg 
volt a lakzi és szép az ifjú pár. Pygmalion föllelte 
Galatheá-ját, igy szólt az egyik dal: — Ez csak 
afféle mithologia! — mondta az anyós. 

Másnap az ifjú pár Kopenhágába utazott, mert 
ott volt a házuk, az otthonuk, az anyós is velük 
ment, mert ő vállalta a durva munkát, hogy majd 
ellátja a háztartást! Kala csak üljön szépen a 
kanapádén. Minden uj, fényes és szép volt a 
házban! Ott voltak mindahárman és Alfréd, hogy 
a rendes szólásmódot használjuk, ugy élt, mint a 
hal a vizben. 

Megigézte őt a formák bűvös ereje, csak a tokot 
nézte és nem azt, hogy mit rejt a tok és ez baj, 
igen nagy baj a házasságban! Mert ha lazul a tok, 
kopik az aranyozás, megbánja az ember a vásárt. 

Nagy társaságban fölöttébb kényelmetlen érzés, 
ha az ember rájön, hogy hiányzik az a két gombja, 
mely a nadrágtartóhoz kell, mert tudja, hogy 
csattban meg nem bizhatik, mert nincs is csatja; de 
még rosszabb, ha nagy társaságban arra jön rá, hogy 
felesége meg anyósa ostobaságokat fecsegnek és az 
ember nem bizhatik meg abban, hogy neki magá
nak van elmés ötlete, mely befödi a sok ostobaságot. 

Sokszor üldögélt az ifjú pár kéz-kézben és a 
férfi beszélt s az asszony legfeljebb egy-egy szót 
ejtett el; mindig ugyanaz a dallam, az a két-három 
csengetyühang. Valóságos megfrissülés volt, ha 
Sophie, az egyik barátnője, látogatóba jött hozzájuk. 

Sophie, nem volt épen csinos; bár testi fogyat
kozása sem volt! Talán egy kissé ferde, — mondta 
Kala, — de legfeljebb annyira, hogy csak a barátnői 
vették észre; okos leány volt s eszébe sem jutott, 
hogy ő talán veszedelmes is lehetne. Mintha friss 
levegő áradt volna a baba-házba és friss levegő 
kellett ott, ezt mindenki belátta; szellőztetni kellett, 
igy hát kiröppentek, hogy egy kissé kiszellőztes-



sék magukat; az anyós és az ifjú házaspár Itáliába 
utaztak. 

— Hála Isten, csakhogy megint idehaza vagyunk! 
— mondták anya és leánya, mikor egy esztendő 
múlva Alfréddal együtt mindahárman visszajöttek. 

— Nem élvezet az utazás, — mondta az 
anyós; — tulajdonképen unalmas! Bocsánat, hogy 
ezt mondom. Én unatkoztam, ámbár a gyermekeim 
velem voltak, meg aztán drága is az utazás, 
nagyon drága! A sok képtár, amiket meg kell 
nézni! És az a sok lótás-futás, hogy mindent 
lásson az ember. Pedig hát meg kell tenni, mert 
ha az ember hazajön, mindenki faggatja. S még 
akkor is azt kell hallania, hogy a legszebbet el
feledte megnézni. Nagyon untattak engem azok 
az örökös madonnák, az ember már maga is ma
donnának érezte magát! 

— És azok a förtelmes ételek, amiket ott adnak 
az embernek! — mondta Kala. 

— Még csak tisztességes husievest sem tudnak 
főzni! — mondta a mama. — Micsoda nyomorúsá
gos konyha! 

— Kala fáradt volt az utazástól, mindig csak 
fáradt és ez volt a legnagyobb baj. Sophie eljárt 
hozzá és kezükre járt mindenben. 

El kell ismerni, — mondta az anyós, hogy 
Sophie ért a háztartáshoz, a művészethez és min
den egyébhez, pedig hát nem is volt módja benne, 
hogy megtanulhassa, azonfelül nagyon tisztességes 
leány volt és megbízható; ez akkor derült ki 
igazán, amikor Kala betegen feküdt és sorvadozott. 

Ahol a tok minden, ott a tokkal együtt el is 
vész minden. És ugy is lett, Kala meghalt. 

— Remek teremtés volt! — mondta az anya, — 
persze más milyen volt, mint azok az antik szob
rok, melyek olyan csonkák; Kalának nem volt 
letörve semmije s ilyen az igazi szépség. 



Alfréd sirt, az anya is sirt, mindaketten gyász
ruhába öltöztek, a mama a legfeketébb gyászban 
járt és legtovább hordta a gyászt, és még az a 
gyász is érte, hogy Alfréd újra megnősült és el
vette Sophiet, aki csöppet sem volt csinos. 

— Egyik szélsőségből a másikba! — mondta 
az anyós, a legszebb után a legrutabbat válasz
totta! El tudta felejteni az első feleségét. A 
férfiakban nincs állhatatosság; az uram másmilyen 
volt; az igaz, hogy előttem halt meg. 

— Pygmalion föllelte Galatheáját! — mondta 
Alfréd, — igy szólt a lakodalmi ének; én is 
igazán a szép szoborba szerettem bele, aki az én 
karjaimban kelt életre; de a rokonleiket, kit az 
ég az angyalai közül küld le hozzánk, aki együtt 
érez, együtt gondolkodik velünk, aki fölemel 
bennünket, ha roskadozunk, azt csak most leltem 
föl, most nyertem el igazán. Te jöttél hozzám, 
Sophie! Nem a formák szépségében, sugarak 
fényességében s mégis te vagy az igazi. Mert 
mégis csak az a fontos, ami benned lakozik. El
jöttél hozzám és megtanítottál arra, hogy a szob
rász munkája csak agyag és por, csak földi mása 
az égi valónak, amelyet keresnünk kell. Szegény 
Kala! Ami földi életünk olyan volt, mint egy 
utazás! Ott fenn, hol csak a rokonlelkek talál
koznak, mi talán idegenek leszünk egymáshoz! 

— Ezt nem a szeretet sugalta neked! — mon
dotta Sophie, — ez nem keresztény beszéd! Ott 
fönn, ahol nincs házasság, hanem a lelkek érzés
ben egyesülnek, ott ahol minden kibontakozik és 
kifejlik, ami szép és dicső, az ő lelke s teljes 
erővel fog megzendülni, el fogja némítani az én 
lelkem zengését s te megint ugy fogsz fölujjon-
gani, mint első szerelmed pirkadásakor: „Remek! 
Remek!" 



T o l l é s t i n t a t a r t ó . 

Egyszer egy költő szobájában, miközben a 
tintatartóját nézegették, valaki ezt a megjegyzést 
tette: — Mégis csak furcsa, mi minden kerül ki 
ebből a tintatartóból! Vájjon mi lesz a legközelebbi 
dolog? Hát bizony, ez nagyon furcsa! 

— Ez,az! — mondta a tintatartó. Megfogha
tatlan! Én is mindig ezt módom! — mondta 
büszkén az irótollnak, meg a többi holminak, 
amelyek az asztalon meghallgatták. Igazán csudá
latos, hogy, mi minden jön ki belőlem, szinte 
hihetetlen! És igazán én magam sem tudom, mi lesz a 
legközelebbi, ha majd az az ember megint meríteni 
kezd belőlem. Egyetlen csöpp elegendő féllap 
papirosra s féllapon a legnagyobb dolgokat lehet 
elmondani. Én igazán csudálatos lény vagyok! 
Belőlem erednek a költőnek összes művei! — 
azok az élő emberek, akiket mindenki ismerni vél, 
mélységes érzések, a humor s a bájos természeti 
képek. Magam sem tudom fölfogni, mert hiszen 
nem is ismerem a természetet; de hát hiába, 
bennem van. Belőlem eredtek és most is belőlem 
erednek azok a lebegő, kecses leányalakok, a 
lihegő paripákon száguldó merész lovasok, a vidám 
és jókedvű szolgák! Bizony magam sem tudom a 
nyitját, higyje el, hogy nem is gondolkozom rajta. 

— Ebben tökéletesen igaza van, — mondta a 



toll. Egyáltalán nem gondolkodik, mert ha gondol
kodnék, fölfogná, hogy csak a folyadékot szolgál
tatja. Maga csak a nedvességet adja, hogy kimond
hassam és láthatóvá tehessem a papíron, ami 
bennem van s amit leirok. A toll az, ami i r ; 
ebben senki sem kételkedik, s a legtöbb ember
nek van legalább annyi fogalma a költészetről, 
mint egy ócska tintatartónak. 

— Ön nagyon kevéssé tapasztalt! —tet te hozzá 
a tintatartó. — Hiszen alig egy hete van szolgálat
ban, s máris elkopott. Még azt hiszi magáról, 
hogy ön a költő? Ön csak a cseléd, és ebből a 
fajtából már sokan szolgáltak nálam, még az ön 
ideje előtt, a liba családból csak ugy, mint az 
angol gyárakból. Épen ugy értek a ludtollhoz, 
mint az acéltollhoz. Már sokan voltak a szolgá
latomban és még sokan jönnek hozzám, ha majd 
ő, az az ember, aki én helyettem mozog és 
cselekszik, le fogja irni, amit az én bensőmből 
merit. Igazán kíváncsi vagyok, mit is fog leg
közelebb meríteni belőlem. 

— Ostoba tintarocska! — mondta a toll. — Késő 
este jött haza a költő; hangversenyen volt, egy 
kitűnő hegedűművészt hallott, akinek páratlan 
játéka elragadta és egész lelkét betöltötte. A 
hangoknak dagadó, lüktető forrását fakasztotta ki 
hangszeréből; majd ugy szólt, mintha vízcsep
pek csendültek volna meg; mintha csengő gyöngy
szemek hullottak volna, majd meg csicsergő 
madarak teljes kórusa zendült volna föl, vagy 
mintha vihar zúgott volna a fenyőerdőn keresztül. 
Azt hitte, hogy saját szivének zokogását hallja, 
de olyan melódiákban, mintha egy pompázatos 
hangú asszony énekelne. Mintha a hegedűnek 
nemcsak a húrjai szóltak volna, hanem a száraz 
fája is és minden csavarja; rendkívüli dolog volt! 
ns amily nehéz mesterség a hegedülés, mégis 



olyan volt, mint a gyermekjáték, mintha csak úgy 
magától futkosott volna a húrokon. Azt hihette 
volna az ember, hogy mindenki meg tudja csinálni. 
Hogy a hegedű magától hangzik, a vonó magától 
jár, hogy csak ez a kettő végez mindent s az 
emberek elfeledkeztek a mesterről, aki kezével és 
ujjaival életet és lelket vitt beléjük. Elfeledkeztek 
a mesterről, de a költő rá gondolt, őt emlegette 
és leirta gondolatait, amelyeket ehhez az élmé
nyéhez fűzött. 

— Milyen boldogság volna, ha a vonó, meg a 
hegedű nagyzási hóbortba esnék. Pedig mi emberek 
is gyakran esünk ebbe a hibába, a költő, a művész, 
a tudományos föltaláló, meg a hadvezér; elbízzuk 
magunkat, - holott mindnyájan csak hangszerek 
vagyunk, amelyeken az Úristen játszik, egyedül övé 
a dicsőség! Igazán semmi, de semmi érdemünk 
arra, hogy elbízhassuk magunkat. 

Bizony ezt irta le a költő, mese formájában 
irta le és ezt a cimet adta neki: A mester és a 
hangszerek. 

— No, önnek ugyancsak megadtuk most, 
Nagysád, — mondta a toll a tentatartónak, mikor 
megint kettesben maradtak. — Hallhatta, hiszen fön-
szóval olvasták föl, amit én leirtam. 

— Igen, ami irni valót én adtam önnek! — 
felelte a tintatartó. — Hiszen ez a vágás éppen az 
ön elbizakodottságának szólt! Nem látja be végre, 
hogy mindenütt csak kinevetik? A legmélysé-
gesebb meggyőződéssel döftem bele Nagysádba, 
mert bennem van szatirikus tehetség ! 

— Tentásköcsög! — mondotta a toll. 
— íróvessző! — felelte a tintatartó. S minda-

kettő szentül meg volt győződve arról, hogy jól 
megadta a másiknak és az mindig jóleső tudat, 
hogy jól odamondogattunk valakinek; erre jót lehet 
aludni s jót is aludtak mindaketten. De a költő 



nem aludt, gondolatai kiáradtak, mint a hegedű 
hangjai peregve, mint a gyöngyök zúgva, mint 
vihar az erdőn keresztül s ő ugy érezte, hogy 
bennük lüktet a szive s rajtuk az Örök Mester 
fényességének egy sugara. 

Mert egyedül övé a dicsőség ! 



S z e m e k e g y g y ö n g y s o r b ó l . 

A vasútvonal Dániában eddig még csak Kopen-
hágától Korsörig terjed, az európai gyöngysornak 
egy darabja ez; a legértékesebb gyöngyszemek 
•eve: Paris, London, Bécs, Nápoly. Némelyek 
azonban mégsem ezeket a nagy városokat tartják 
a legszebb gyöngyszemeknek, hanem éppen ellen
kezőleg valami kis igénytelen városra, hazai hely
ségre gondolnak, ahol kedveseik laknak. Néha az 
ilyen gyöngyszem csak egy magányos tanya, 
kicsiny ház, amelyet zöld sövény takar, egy pon
tocska, mely eltűnik, amikor a vonat el száguld 
mellette. 

Hány gyöngyszem van a Kopenhágától Korsörig 
húzódó zsinóron ? Hatot nézzünk meg azok közül, 
melyek legtöbb figyelmet érdemelnek; régi emlékek 
és maga a költészet olyan fényt adnak ezeknek a 
gyöngyöknek, hogy beragyognak gondolatainkba. 

Nem messze a dombtól, hol II. Frigyes kastélya 
áll, öhlenschláger gyermekkori otthona, az erdő 
sűrűjében rejtve ragyog az egyik gyöngyszem; 
Philemon és Baucis kunyhójának hivták, azaz 
két melegszívű öreg ember hajlékának. Itt lakott 
Rahbeck az ő feleségével, Cammával; vendéglátó 
házukban gyűltek össze egy emberöltőn át a 
rohanó Kopenhága szellemi nagyjai, ez volt a 
szellem tűzhelye . . . és most! Ne mondd: — Ah, 
hogy megváltozott! — nem, még most is a szellem 
tűzhelye, de kóros növények üvegháza. A bimbó, 



mely nem elég erőteljes ahhoz, hogy kibontakoz
zék, rejtve is őrzi. A szellem napja itt a szellem 
körülzárt hajlékába ragyog be, éltető, elevenítő 
fénnyel; beragyog a világ a szemeken keresztül a 
szellem kikutatlan mélységébe. A gyöngeelméjüek 
otthona, ha szeretet lengi körül, szenthely, meleg
háza a beteg növénynek, melyet majdan át fognak 
ültetni, hogy Isten virágoskertjében pompázzon. 
A szellemnek legmostohább gyermekei gyűlnek 
itt össze, hol egykor a legnagyobbak és legerő
sebbek találkoztak, gondolatokat cseréltek és 
magasságokban jártak és még magasabban lángol 
a lelkek tüze itt Philemon és Baucis kunyhójában. 

Előttünk a királysírok városa, Hroar-forrással, 
az ódon Roskilde. A templom karcsú tornya ki
magaslik az alacsony városból és visszatükröződik 
az Izefjordban. Csak egy sirt akarunk itt meg
látogatni, hogy lássuk a gyöngyszem fényében; 
nem a hatalmas Margaréta királynő sirját, nem, 
a temetőben, melynek fehér falai mellett el-
száguldunk, van egy sir, puszta kő fedi, az orgona 
királya, dán dalok fölébresztője pihen itt. A régi 
mondák dallamokká váltak lelkünkben; hallottuk 
a „tiszta hullámok robaját" s hogy a „harc 
piacán járt egy király", Roskilde, királysírok városa, 
a te gyöngyöd fényében akarjuk látni azt az egy
szerű sirt, amelynek kövére rá van vésve a lant 
és ez á név: Weyse. 

Elérjük Sigerstedet, Ringsted mellett; a patak 
medre sekély, sárga rozs hullámzik ott, ahol 
Hagbarth csónakja kikötött, nem messze Signe 
ágyasházától. Ki nem ismeri a Hagbarth regéjét, ki 
a tölgyfában rejtőzött és Signe ágyasházát, amely 
lángba borult, — a mélységes szerelem regéjét. 

Erdőkoszoruzta szépséges Sorö! klastromi csön
des város, amely kikandikál a mohafedte fák közül, 
ifjúi szemmel néz le az Akadémiáról a tenger fölött, 



ki az országútra, halija a mozdony sárkányának 
lihegését, ahogy az erdőn keresztül száguld. Sorö, 
a költészet gyöngye, ki Holberg hamvait őrzöd. 
Mint hatalmas, fehér hattyú pihen a te tudós haj
lékod a mély erdei tó mellett s mint erdő mélyén 
a fehér csillagvirág, ugy csillámlik feléje egy kis 
házikó és szemeink azt keresik, jámbor zsoltárok 
hatolnak ki onnan, végighangzanak az egész 
országon, ott hirdetik ki az igét. Még a paraszt 
is figyel rája, ismeri Dánia letűnt idejét. A zöld 
erdő, meg a madárdal ugy összetartoznak, ugy 
mint ez a két név: Sorö meg Ingemann. 

El Slagelse városába! Mi tükröződik ott a 
gyöngyszem fényében? Eltűnt az Antoorwald-
klastrom, eltűntek a kastély fényes termei, még 
magányosan álló elhagyott szárnya is, de áll még 
egy régi tanú, mindig megújulva, egy fakereszt 
ott a dombon, hol Szent András legendájának 
idejében Slagelse lelkipásztora fölébredt s kit egy 
éjszaka alatt hozták oda Jeruzsálemből. 

Korsörben születtél te, ki nekünk a tréfával 
vegyes komolyságot adtad meg nekünk dalaidban. 

Te mestere a szónak, meg a tréfának! Az el
hagyott erődítmény omladozó régi sáncai egyetlen 
látható tanúi gyermekkori otthonodnak; ha a nap 
leáldozik, az árnyékok mind odavetődnek, ahol a 
te szülőházad állt; ezekről a sáncokról néztél a 
sprogös-i dombokra, amikor „kicsiny voltál" s 
láttad, hogy „a hold leereszkedik a szigetek mögött" 
és halhatatlan dalokba foglaltad, ahogy később 
megénekelted a svájci hegyeket, te aki bujdokoltál 
a nagy világ útvesztőjében és rájöttél arra, hogy: 

„ . . . A tövis seholsem oly gyenge 
És nem oly színes, dus a rózsa ; 
S a párna seholsem oly puha, 
Mert tiszta szívnek ringatója. 



Jókedvnek elbűvölő dalnoka ! Koszorút fonunk 
szagos mügéből, tengerbe vetjük és a hullám el
viszi a kiéli öbölbe, melynek partja őrzi a te ham
vaidat, üdvözletet hoz az ifjú nemzedéktől, üdvöz
letet a szülővárosból, Korsörből, hol a gyöngysor 
véget ér. 

II. 

— Bizony Kopenhágától Korsörig azok a 
gyöngyszemek egy füzérből! — mondta nagyanya, 
aki hallgatta, amit mi fölolvastunk. — Ez az 
igazi nekem való gyöngysor és már majdnem 
negyven esztendeje annak nevezem. Akkor még 
nem volt gőzgép a világon, napokba telt az ut, 
melyet ti most pár óra alatt megtesztek. 1815-ben 
történt; akkor huszonegy éves voltam; szép kor! 
Most már tul vagyok a hatvanon; ez is szép kor, 
áldott kor! Az én fiatal koromban bizony nagy 
ritkaság volt, ha Kopenhágába juthatott az ember; 
a városok városába, ahogy mi gondoltuk. Szüleim 
husz esztendő után látogatóba készültek oda és 
magukkal akartak vinni; éveken át mindig csak 
erről volt szó, amig végre ütött az indulás órája; 
nekem ugy tetszett, hogy ott egészen uj élet kez
dődik és ha jól meggondolom, csakugyan uj élet 
kezdődött számomra. 

Egyre varrtak és pakoltak és amikor már föl
készültünk az útra, egyik jó barát a másiknak 
adta a kilincset, hogy Isten hozzádot mondjanak! 
Nagy utazás előtt állottunk. Késő délután indul
tunk el Odenseből szüleim holsteini kocsiján, 
ismerősök integettek az ablakokból utcahosszat, 
amig csak kifordultunk a Szent Jörg kapun. Szép 
idő járt, a madarak énekeltek, elfeledtük, hogy 
milyen hosszú és terhes az ut Nyborgig; estefelé 
értünk oda; a postakocsi csak éjjel érkezik oda, 



a komp nem indul addig; hát csak ott várakoz
tunk. Előttünk terült el a nagy, mozdulatlan, csön
des viz, a mig csak a szem ellátott! Ruhástól 
feküdtünk le és elaludtunk. Reggelre kelve föl
kapaszkodtam a fedélzetre, köröskörül nem láttunk 
semmit, olyan sürü köd volt. Kakasszót hallottam, 
aztán észrevettem, hogy a nap fenjár, a harangok 
szóltak; hol is voltunk csak? A köd fölszakadt 
és mi még mindig Nyborg előtt álltunk. Később 
napközben végre gyönge szél kerekedett, csak
hogy ellenszél volt; mi meg csak cirkáltunk, cir
káltunk és végre Isten segítségével éjjel tizenegy 
óra után elértük Korsört; a négy mértföldnyi utat 
kerek huszonkét óra alatt tettük meg. 

Jól esett partot érni; csakhogy sötét volt, a 
lámpák csak pislákoltak és nekem minden olyan 
rettentően idegen volt, hiszen Odensen kivül még 
sohasem láttam várost. 

— Nézd, itt született Baggesen! — mondta az 
apám, — és itt élt Birkner! 

És nekem ugy rémlett, mintha a régi város, 
törpe házikóival együtt egyszerre kiszélesedett és 
kivilágosodott volna; ugy örültünk, hogy megint 
szilárd talaj van a lábunk alatt, de aludni akkor 
éjszaka nem tudtam, mert annyi mindenfélét láttam 
és tapasztaltam azóta, hogy elkerültem hazulról. 

Másnap reggel korán kellett indulnunk, mert 
Slagelse-ig nagyon rossz volt az ut, csupa meredek 
domb és szörnyű árok, meg azontúl is, a másik 
part sem biztatott semmi jóval és jókor akartuk 
elérni a fogadót, hogy onnan még aznap Soröbe 
érhessünk és meglátogathassuk Möllers Emilt, ahogy 
őt neveztük, igen, az a ti nagyapátok volt, az én 
boldogult uram, a prépost, a ki Soröben diákos
kodott és éppen akkor esett át a második vizsgáján. 

Délután értünk a Rákról nevezett fogadóhoz, 
mely akkor előkelő hely volt, a legjobb korcsma 



áz egész uton és onnan nyilt a legszebb kilátás, 
azt elhihetitek, mert a kilátás még most is megvan, 
Plamblekné asszonyság jeles gazdasszony volt s 
az egész ház olyan, mint a fényesre súrolt vágó
deszka. A falon rámában üveg alatt Baggesennek 
hozzája intézett levele volt látható, s igazán érde
mes volt megnézni! En alig tudtam betelni vele! 
Aztán fölmentünk Soröbe és ott találkoztunk 
Emillel: gondolhatjátok, mennyire megörült nekünk, 
mi meg hogy megörültünk neki; olyan jó volt 
és figyelmes volt hozzánk. Azután megnéztük vele 
együtt a templomban Absalom sirját és Holberg 
koporsóját; láttuk a barátok régi föliratait, aztán 
áthajóztunk a „Parnasz"-hoz, ez volt a legszebb 
estém, amelyre emlékezni tudok! Nekem persze 
uey rémlett, ha valahol a világon, hát Soröben 
lehet költeményeket írni, ebben a csöndben, a 
szépséges természet ölén. Aztán holdfényben a 
filozófusok utján, ahogy mondták, azon a szép magá
nyos uton mentünk végig a tó és mocsár partján 
ki az országútra a Rák fogadóig; Emil velünk 
maradt és együtt vacsoráltunk. Apa, meg anya ugy 
találták, hogy nagyon megokosodott és megembere-
sedett. Megígérte nekünk, hogy öt nap múlva család
jánál lesz Kopenhágában és velünk együtt lesz; 
hisz pünkösd van. A Soröben és a Rák fogadóban 
töltött órák életem legszebb igazgyöngyei. 

Másnap reggel nagyon korán indultunk el, mert 
hosszú utunk volt Roskildig s nagyon korán ott 
kellett lennünk, hogy a templomot láthassuk és 
apa meglátogathassa egy régi iskolatársát; igy is 
lett; az éjszakát Roskildében töltöttük és csak 
másnap déltájban érkeztünk Kopenhágába, mert 
az ut odáig nagyon rossz volt és göröngyös. 

Bizony három napba telt az utazás Korsörből 
Kopenhágába, most három óra alatt megteszitek 
az egész utat. A gyöngyszemek azóta sem érté-



kesébbek, hogyan is lehetnének; de a füzér meg
újhodott és csudálatossá vált. Három hétig marad
tam szüleimmel Kopenhágában, Emillel nyolc egész, 
napot töltöttem együtt és mikor visszatértem Fü-
nenbe, elkísért bennünket Kopenhágából Korsörbe, 
ott jegyet váltottunk, mielőtt elváltunk! Most már 
megérthetitek, hogy Kopenhágától Korsörig miért 
mondtam az útról, hogy gyöngysorból való. 

Később mikor Emil megkapta a parókiát, egybe
keltünk; sokszor emlegettük a kopenhágai utat, 
meg hogy egyszer újra elmegyünk, de hát először 
az édesanyátok jött a világra s utána jöttek a 
testvérei; sok dolgunk volt, sok mindenre kellett 
vigyáznunk és mikor nagyapánkat préposttá nevez
ték ki, hát az nagy öröm és nagy szerencse volt, 
de Kopenhágába mégsem tudtunk eljutni. S nem 
is jutottam el többé oda, bár sokat is gondoltunk 
rá és sokszor beszélgettünk róla, most pedig már 
öreg vagyok, öreg csontjaimat nem rakhatom föl 
a vonatra; de azért örömem telik a vasutban, 
nagy áldásnak tartom ! Legalább gyorsabban jöttök 
hozzám! Most Odense nem sokkal távolabb van 
Kopenhágától, mint ifjú koromban Odense volt 
Nyborgtól! Éppen olyan gyorsan repülhettek Itá
liába, ahogy mi utaztunk Kopenhágába. Hát bizony, 
ez nem kis dolog! Mégis itt maradok, hadd utaz
zanak a többiek, jöjjenek hozzám, ne mosolyog
jatok rajtam azért, hogy mindig veszteg ülök! 
Nagy ut áll előttem, másmilyen, mint a tietek, 
sokkal gyorsabb, mint a vasúton való utazás; ha 
Isten akarja, majd elutazom, föl nagyapához és ha 
ti megtettétek munkátokat idelenn és örvendeztetek 
ezen az áldott világon, tudom, hogy ti is följöttök 
mihozzánk és ha majd ott elbeszélgetünk földi éle
tünk dolgairól, higyjétek el, gyerekek, ott is csak 
azt fogom mondani, amit most: Kopenhágától 
Korsörig, azok drága gyöngyszemek egy füzérből. 



T ö r t é n e t a d ü n á k b ó l . 

A jütlandi dünákról szól ez a történet, de nem 
odafönn kezdődik, sőt nagyon is messze onnan, 
délvidéken, Spanyolországban; ott a tengeren át 
visz az ut egyik országból a másikba, képzeld 
magadat oda Spanyolországba! Ott nagy a meleg 
és szép a világ; sötétzöld babérfák között ugy 
piroslanak a gránátalmafa virágai, mint a tüzes 
lángok; a hegyekről friss szél terjedez a narancs
kertek és a pompás mór csarnokok aranyos kupolái 
és színes falai fölött; gyermekek körmenetben 
vonulnak át az utcákon gyertyákkal és lobogó 
zászlókkal és föléjük borul a magas égboltozat 
csillagokkal teletűzdelve. Szól az ének, csengenek 
a kasztanyetták, a virágzó akácfák alatt legények 
és leányok táncot lejtenek s a koldus a faragott 
márványkövön üldögél, zamatos görögdinnyétől 
frissül és csak elálmodja az életét, olyan az egész, 
mint egy szép álom! Alomba ringatózni, — az a 
két ifjú teremtés sem tett egyebet, akik csak nem
rég keltek össze s akiknek osztályrészül jutott 
minden földi kincs : egészség, jókedv, gazdagság 
és tisztelet. 

— Olyan boldogok vagyunk, amilyen boldog 
csak ember lehet! — mondották szivük teljes 
meggyőződésével; de a boldogságnak még maga
sabb fokára emelkedhetnek, ha Isten gyermeket, 
fiút ajándékoz nekik, aki az ő testi-lelki másuk. 

Ezt a szerencsés gyermeket örömujjongással 



fogadták volna, a legnagyobb gond és szeretet 
várta, amit csak gazdagság és befolyásos rokonság 
nyújthat. 

Minden napjuk ugy telt el, mintha ünnep lett 
volna. 

— Az élet a szeretetnek és kegyelemnek aján
déka, szinte megfoghatatlanul nagyszerű! — mondta 
az asszony és hogy a boldogságnak ez a teljes
sége egy másik életben még fokozódhassék, mi 
több, az idők végtelenségéig! — ezt a gondolatot 
nem tudom fölfogni. 

— És bizonyosan csak az emberek elbizottsága, 
mondta a férfi. Alapjában véve rettenetes gőg 
azt hinni, hogy örökké fogunk élni, mint az Isten. 
Ez volt a kigyó szava is, pedig a kigyó volt a 
hazugság fejedelme. 

— Csak nem kételkedel a túlvilági életben ? 
— kérdezte az ifjú háziasszony és mintha először 
borult volna árnyék az ő napsugaras gondolat
világára. 

— A vallás igéri s a papok hirdetik ! — mondta 
az ifjú, — de éppen a magam nagy boldogságá
ban érzem és látom, hogy kevélység, elbizottság 
e földi élet után még egy másik életet is kívánni, 
ahol az üdvösségünk tovább viruljon. Hiszen már 
ebben az életben is annyit kaptunk, hogy elége
dettek lehetünk és azoknak is kell lennünk. 

— Igen, mienk a boldogság, — mondta az ifjú 
asszony, — de sok ezer ember számára ez az élet 
csak kemény megpróbáltatás; sok embert csak 
szegénységre, gyalázatra, betegségre és szerencsét
lenségre vetett sorsa ezen a világon. Nem, ha nem 
volna élet a másvilágon, akkor nem is volna igaz
ságos osztály a földön és akkor Isten sem lehetne 
a legfőbb igazság. 

— Az utcai koldusnak ott is csak ugy megvan a 
maga öröme, mely nem csekélyebb, mint a király 



örömei a maga cifra palotájában! — mondta az 
ifjú, — és nem gondolod, hogy az igavonó barom, 
melyet vesszőznek, amely éhezik és alig birja von
szolni magát, tudja magáról, hogy milyen terhes 
az élete ? Az is kivánhatna más életet és igazság
talanságnak tarthatná, hogy nem a magasabbrendü 
állatok sorába tartozik. 

— A mennyek országában sokféle hajlék vagyon, 
— mondotta Krisztus, — igy felelt az ifjú asszony. 
— A mennyek országa végtelen, mint Isten szere
tete ! Az állat is az ő teremtménye! És én hiszem, 
hogy egy élet sem megy veszendőbe, hanem mind 
elnyeri azt az üdvösséget, amelyet föl tud venni 
és amellyel be tudja érni. 

— De én beérem ezzel a világgal is! — mondta 
a férfi és karját szép és szeretetreméltó felesége 
derekára fonta, ugy szívta cigarettáját a nyilt 
tornácon, mely telitve volt a narancs és szegfű 
illatával; hegedűk és kasztanyetták hangzottak az 
utcáról, az égen sugárzottak a csillagok és két 
szerető szem nézett reája, feleségének a két szeme, 
örökkévaló szerelem fényében. 

— Egy ilyen pillanatért érdemes világra születni, 
átérezni és eltűrni, — mondta a férfi, — s mosoly
gott, az asszony, szelíden, tiltakozva emelte föl 
kezét és a felleg eloszolt,^ tulboldogok voltak. 

És mintha minden csak arra szolgált volna, 
hogy az ő örömüket, kényelmüket és világi jó-
voltukat fokozza; s ami változás történt, az is 
csak helyváltozás volt, az ő életük örömét és 
gyönyörűségét nem illette. A fiatal embert a 
király követnek küldte el az orosz császári udvar
hoz, ami igen nagy tiszteletbeli állás volt s amihez 
születésénél és tudásánál fogva jogot is tarthatott, 
neki magának is nagy vagyona volt, feleségének 
a hozománya sem volt csekélyebb, hiszen a nő 
apja a leggazdagabb és legtekintélyesebb keres-



kedők közé tartozott. Legnagyobb és legjobb 
hajói közül az egyik éppen abban az esztendőben 
volt Stockholmba menendő s az vitte volna 
kedves gyermekét, leányát, meg vejét Pétervárra 
és a hajót fejedelmi módon szerelték föl; puha 
szőnyegeket raktak le mindenfelé, csupa selyem 
és cifraság volt minden. 

Van egy öreg hősi monda, melyet a dünákon 
mindenki ismer: „Az angol honbeli királyfi", az 
is egy ilyen drága hajón vitorlázik, melynek hor
gonya vöröses arannyal van burkolva, minden 
kötelét selyemszálakból fonták, az embernek ez a 
hajó juthatott eszébe, ha látta azt a spanyol
országit ; ott is ugyanaz a pompa volt, ugyanaz a 
bucsu gondolat. 

— Engedje Isten, hogy örömben láthassuk viszont 
egymást! 

És a szél gyorsan vitte el a hajót a spanyol 
partokról, a bucsu rövid volt. Néhány hét alatt 
el kellett érniök útjuk célját, de mikor kiértek, a 
nyilt tengeren voltak, elült a szél, a tenger ki
simult és lecsöndesedett, a víztükör fénylett, az 
égboltozat csillagai szikráztak, mintha ünnepi est 
lett volna a fényes kajütben. 

De végre mégis csak azt kívánták, hogy moz
duljon már a levegő, hogy kedvező szél támadjon, 
de nem támadt; s ha már fújni kezdett, mindig 
szembe fujt velük. Igy teltek el hetek, sőt teljes 
két hónap, amig végre megjött a kedvező szél, 
délnyugatról. Jütland és Skócia közt jártak, a 
szél egyre erősbödött, szakasztott ugy, mint a 
régi dalban, mely az angolhoni királyfiról szól: 

Sivít a szél, dörög a felhő. 
Se part, se kikötő nem int a hajónak; 
Horgonyt vetettek, vivódó szívvel. 
De nyug-oti szél jár, Dánia felé. 



Azóta bizony sok idő telt el. VII. Keresztély 
király ült a dán trónon és akkor még ifjú ember 
volt; sok minden történt aztán, sok minden meg
változott, sok minden alakot cserélt, tó és mocsár 
helyén buja rétek zöldeltek, a puszta megművelt 
gazdasággá lett és nyugati Jütland házai körül 
almafák és rózsák virultak, de ki kell őket 
nyomozni, mert elbújnak ám az éles nyugati szelek 
elől. Ott fönn az ember könnyen visszaálmodhatja 
magát azokba az időkbe, amelyek jóval megelőzik 
VII. Keresztély uralkodását. Mint akkor Jütlandban, 
most is mértföldekre terjed a barna pusztaság, 
rajta az óriások sírhantjai, az egymást keresztező, 
göröngyös, homokos utak, amelyek fölött délibáb 
lebeg; nyugaton, ahol nagy patakok omlanak a 
fjordokra, magas fövénypartok között rétek és 
mocsarak húzódnak s ezek a magas dünák, 
amelyeknek fürészalaku a hátuk, a tenger felé 
egyre jobban magasodnak; közbe-közbe agyag
dombok is emelkednek, melyekből évről-évre 
óriási falatokat harap le a tenger, ugy hogy a 
meredek partok és a dünák ugy omlanak össze, 
mintha a föld rengett volna meg alattuk. Ilyen 
vidék az manapság és ilyen volt sok-sok esztendő
vel ezelőtt, amikor azt a két boldog embert nyílt 
tengeren hordozta a pompás hajó. 

Szeptember végén volt, napsugaras vasárnapon, 
a templomok harangjai egymásba csendültek a 
nissumi fjord hosszában, a templomok ugy állanak 
ott, mint óriási faragott kövek, mindegyikük egy-
egy szikla. A nyugati tenger átcsaphatna rajtuk, 
akkor is megállanának, legtöbbjének nincs tornya, 
a harang szabadon lóg két gerenda között. Az 
istentiszteletnek vége volt, a község lakosai a 
templomból kijöttek a temetőbe, ahol akkoriban 
is éppen ugy, mint most, se fa, se bokor nem 
állott, a sorokon nem volt se odaültetett virág, 



se odahelyezett koszorú; csak a talaj hepe-hupái 
jelezték, hol pihennek a holtak; az egész temetőt 
benőtte valami fűféle, amelyet erősen hajtogatott 
a szél; egyetlen siron állt csak valami emlék, azaz, 
hogy egy korhadó fatörzs, koporsóformára faragva; 
a fa a nyugati erdőből való, a viharos tenger
partjáról ; ott teremnek a partlakók számára a 
gerendák, sövények, élőfák, melyeket a tengerár 
kivet a szárazra; ott aztán a szélvész, meg a 
tengeri köd hamar elkorhasztja őket. Egy ilyen 
fatönk állt egy gyermeksiron és a templomból 
kitóduló asszonyok közül az egyik odament a sir
hoz, ö t t állott csöndesen s nézte a félig elkorhadt 
fatönköt. Csakhamar odalépett hozzá az ura. 
Egyetlen szót sem szóltak ; a férfi megfogta az 
asszony kezét s elmentek a sir mellől, ki a barna 
pusztaságba az ingoványon át a dünákra; és 
sokáig hallgatagon mentek egymás mellett. 

— Szép volt ma a prédikáció, — mondta a 
férfi, — ha nem volna Istenünk, semmink sem 
volna! 

— Bizony, — felelte az asszony, — tőle jön 
az öröm és a bánat! Ez az ő joga! Holnap lett 
volna a kis fiunk öt esztendős, ha Isten el nem 
veszi tőlünk. 

— Semmi haszna a bánkódásnak, — mondta 
a férfi. Ő jól járt! Ott van, ahova minket az 
imádságunk föl fog talán segíteni valamikor. 

És azután többet nem beszéltek, s mentek a 
házuk felé, mely a dünák között állott. Egyszerre 
csak az egyik házból, ahol a parti zab nem tudta 
lekötni a homokot, sürü füst csapott föl; a szél 
befurakodott a dünák közé s a finom homokot 
szétrázta a levegőben; aztán ujabb szélroham jött 
s a zsinórokra aggatott halakat mind a ház 
falához csapkodta s aztán megint lecsöndesedett; 
a nap forrón sütött. 



A férfi, meg az asszony bementek a házba, 
levetették ünneplő ruhájukat, s aztán elindultak 
a dünákon át, amelyek ugy állottak ott, mintha 
az óriási homokhullámokat valami erő hirtelen 
megakasztotta volna utjokban; a parti zab, meg a 
kékeszöld fű élesen elütött a vakító fehér homok
tól. Néhány szomszédjuk is odagyült, segítettek 
egymás csónakját fölvonni a homokpartra; a szél 
nekierősödött, olyan éles volt, mint a beretva s 
mikor a dünákon át visszafelé iparkodtak, 
homokszemek és apró, éles kavicsok verődtek az 
arcukba; a fehértarajos hullámok föltornyosultak, 
a szél lehasította a tarajukat ugy, hogy a viz 
széjjelfröccsent. 

Estébe omlott az idő s egyszerre a levegő 
dagadni kezdett valami szörnyű zugástól; panaszos 
üvöltés hangzott föl, mintha elkárhozott lelkek 
serege lett volna, mely túlharsogta a tenger 
moraját, ámbár a halászkunyhó nagyon közel volt 
a vízhez. A homok fölverődött az ablakokra s 
eközben olyan szélrohamok voltak, hogy maga a 
ház is megrázkódott. Sötét volt, de éjféltájban 
kisütött a hold. 

A levegő megtisztult, a szél teljes erővel süví
tett végig a feketéllő, mély vizén. A halászok 
már régen lefeküdtek, de alvásra olyan időben 
gondolni sem lehetett; egyszerre kopogás hang
zott az ablakon, az ajtó kinyílt s egy hang igy 
szólott: 

— A legszélső zátonyon megfeneklett egy nagy 
hajó. — Egy pillanat alatt künntermettek az 
ágyból és magukra kapták ruháikat. 

A hold kibukkant; elég fényesen sütött, ha az 
ember a homokfúvásban nyitva tarthatta volna a 
szemét, de ugy fujt a szél, hogy majd elsodort 
mindenkit s csak nagy üggyel-bajjal lehetett az 
egyes szélrohamok között keresztülmászni a 



dünákon, a tenger sós habjai és porzó vizcsöppjei 
ugy röpködtek a levegőben, mint a hattyupelyhek, 
mintha dörgő, sistergő vízesés lett volna, amely 
fölfelé hull a tengerparton. Gyakorlott szem kellett 
hozzá, hogy a hajóra hamarosan rátaláljanak oda
künn; remek kétárbocos volt; három-négy kötél-
hossznyira a tulajdonképpeni parttól, beékelődött 
a sziklák közé, aztán a part felé tartott, de egy 
másik homokzátonyra jutott s teljesen megfeneklett. 
Segítségre nem volt mód, a tenger nagyon is 
zajlott s a viz folyton keresztülcsapott a hajón. 
Ugy rémlett nekik, hogy hallják a jajkiáltásokat, 
a halálfélelem rettentő szavát s látnák a buzgó 
és hiábavaló erőlködést. Egy hullámtorlasz ugy 
zuhant le az előárbocra, mint egy szikla, az árboc 
eltűnt s a hátsófödélzet magasan meredt ki a 
vizből. Két ember ugrott le együtt a hullámokba, 
aztán eltűnt mindakettő, egy pillanat s egy hatal
mas hullám, mely a dünák felé robogott, egy 
emberi testet vetett a partra, egy nő volt, illetve 
csak a holtteste lehetett; egy pár asszony sürgö
lődött körülötte, ugy rémlett nekik, hogy van 
még egy kis élet benne s a dünákon át a halász
kunyhóba vitték. Nagyon finom, uri dámának 
látszott. 

Lefektették a szegényes ágyba; nem volt ott 
vászonlepedő, csak egy gyapjútakaró, mivel 
betakarhatták, de legalább meleget adott. 

Föleszmélt, de láz gyötörte, nem tudta, mi 
történt vele, hova került s jó is volt igy, mert 
mindene, amit szeretett, a tenger mélyén pihent, 
ugy jártak, ahogy az angolhoni királyról szóló 
hősi nóta zengi: 

Ezer darabra tort a hajó. 

Hajórészek és forgácsok vetődtek a partra, ő 
volt az egyetlen, aki életben maradt. A szél 



süvöltve száguldott végig a parton, pár pillanatig 
nyugta volt szegénynek, de csakhamar fájdalmak 
lepték meg, jajgatni kezdett, fölvetette gyönyörű 
szemét, szólt is valamit, de senkisem értette meg, 
hogy mit mondott. 

De szörnyű küzdelmei és gyötrelmei után új
szülött magzatát tartotta karjában; selyemkárpitos 
menyezetes ágy várta volna a gyermeket a fényes 
otthonban; örömrivalgás köszöntötte volna egy 
földi javakban dus élet küszöbén és ime Isten ugy 
akarta, hogy szegény viskóban jöjjön a világra; 
még csak egy csókot sem kapott édes anyjától. 

A halászasszony anyja keblére tette a gyerme
ket, de a csecsemő olyan sziv fölött pihent, amely 
nem vert többé. A gyermek a szerencse és gaz
dagság ölén nőtt volna föl, ki volt vetve a világba, 
a tengerár a dünák közé vetette, hogy megismerje 
a szegény ember sorsát, meg a nehéz napokat. 

És mindig csak a régi dal jut eszünkbe. 
Kissé délre a nissumi fjordtól, azon a parton, 

amely valamikor Bugge ur jószága volt, ott akadt 
zátonyra a hajó. Rég elmultak már azok a kemény, 
embertelen idők, amikor nyugati partlakók rosszul 
bántak a hajótöröttekkel, ahogy mesélték. Szere
tet, részvét, odaadás várta a szerencsétleneket, 
olyan értelemben, ahogy a mai kor jószivü embe
reiben megtalálható; a haldokló anya és nyomo
rult gyermeke mindenütt ótalomra és gondviselésre 
találtak, bárhova vetette volna őket a szél, de 
melegebb sziv seholsem dobogott volna feléjük, 
mint a szegény halászasszonyé, aki még tegnap 
is nehéz szívvel állott a sírnál, ahol gyermeke 
pihent, aki ma töltötte volna be ötödik esztende
jét, ha Isten magához nem veszi. 

Senki sem tudta, ki volt az idegen halott 
asszony és honnan jött. A hajó roncsai és for
gácsai nem meséltek erről semmit. 



A spanyolországi fényes palotába sohasem jött 
levél, vagy hir a fiatal párról; nem érték el uta
zásuk célját, nagy viharok tomboltak az utolsó 
hetekben; hónapokig várták őket. — Odavesztek, 
mind elpusztultak! — annyit tudtak róluk. 

De a Husby-dünákon, a halászkunyhóban egy 
kis fiúval többen voltak. 

Ahol Isten kettőnek ád táplálékot, ott a harma
diknak is jut valami; és a tenger mellett ha van 
egy éhes száj, jut neki egy porció hal. A kicsi
két elnevezték Jörgennek. 

— Bizonyosan zsidógyerek, — mondták, — 
merthogy olyan fekete. — Olasz vagy spanyol is 
lehet, mondta a tiszteletes ur. A halászasszonynak 
mindegy volt, hogy melyik a három közül s azzal 
vigasztalta magát, hogy a gyermek bizonyosan 
meg van keresztelve. A fiu fölserdült, nemes vér 
buzogott benne, a szegényes koszton is szép szál 
legény lett belőle; fölnőtt az egyszerű tanyán, a 
dán nyelv lett az anyanyelve, ahogy nyugoti 
Jütlandban beszélik. A spanyol gránátalma magva 
parti zab szárába szökkent Jütland nyugati part
ján; idáig juthat egy ember! Életének sokesztendős 
gyökereivel ebbe az otthonba fogódzott. Meg 
kellett ismernie az éhséget és fagyot, a nélkülö
zést és az ínséget, de a szegénységgel járó 
örömöket is. 

Mindenkinek a gyermekéveiben vannak ragyogó 
pontok, melyek egész életét besugározzák. Mennyi 
fényes öröme és játéka volt! Az egész part 
játékszereket kínált neki: valóságos mozaik volt 
ott kavicsokból, melyek pirosak voltak, mint a 
korall, sárgák, mint a borostyán, fehérek és 
gömbölyűek, mint a madártojások, volt ott 
mindenféle szinü, a tenger csiszolta és simította 
őket kerekre. Még a kiszáradt halcsontvázak is, 
a széltől kiszikkadt vízinövények, a ragyogóan 



fehér sós pörje, amely ugy lebegett a kövek 
között, mint hosszú és keskeny pántlika, minden 
öröme és játéka volt szemnek és elmének; és a 
fiu eszes gyermek volt, sok és nagy tehetség 
lappangott benne. 

Milyen jól megtudta jegyezni a történeteket és 
dalokat, amelyeket hallott és milyen ügyes kezű 
volt: kövekből és kagylókból egész hajókat rakott 
össze és olyan képeket, hogy szobadíszül lehetett 
használni; amit elgondolt, ki tudta faragni egy 
darabka fából, — igy mondta a nevelőanyja és 
bár még kis fiu volt, a hangja szépen csengett s 
könnyen fordult a nyelve a szép melódiákra. Sok 
húrja volt a lelkének, melyek kicsendülhettek 
volna a nagy világba, ha máshova veti sorsa, 
nem a Nyugati tenger egy halászviskójába. 

Valamikor egy hajó kötött ki ezen a parton 
és a viz egy ritka hagymával teli ládát sodort a 
partra; egy párat a levesbe főztek, mert azt 
hitték, hogy ennivaló, a többi ott rohadt el a 
homokban, sohasem tudtak kifejlődni, nem fejt
hették ki teljes szinpompájukat, szépségüket, amely 
bennök rejlett. Vájjon Jörgenre jobb sors vára
kozik-e? A virághagymák hamar elpusztultak, 
de neki sok esztendeje volt hátra. 

Se neki, se másnak nem jutott eszébe, hogy oda
fönn milyen egyhangúan és egyformán telnek a napok, 
volt ott sok tenni-, hallani- és látnivaló. A tenger 
maga is nagy iskolakönyv, minden egyes nap uj lapra 
fordit; van szélcsönd, hullámverés, üde szellő, 
vihar; egy érkező hajó eseményszámba ment; a 
templomba menetel ünnepi látogatás volt, de a 
látogatások között különösen egy volt kedves 
nekik, amely kétszer ismétlődött meg évenként: 
a nagybácsi volt, angolnahalász Fjaltring Bovbjerg 
mellől; vörösre festett kocsin jött, mely meg volt 
rakva angolnával, a kocsi csukott volt, mint egy 



koporsó, fehér és kék tulipánok voltak ráfestve, 
két sárga ökör húzta s Jörgen engedelmet kapott, 
hogy ő hajtsa őket. 

Az angolnahalász élces ember volt, jókedvű 
vendég; mindig kis pálinkáshordóval járt, minden
kinek adott belőle egy pohárral vagy egy findzsá-
val, mert hogy nem volt elegendő pohár, még 
Jörgen is, bár kicsiny volt, kapott egy gyüszünyit, 
azért, hogy a zsiros hal jobban csússzék, mondta 
az angolnahalász, s mindig ugyanazt a történetet 
mesélte el és ha jót nevettek rajta, ugyanannak 
a társaságnak mindjárt elmesélte újra; ez minden 
beszédes ember szokása. És minthogy Jörgen, 
amig csak férfivá nem serdűlt, sokszor elmondta 
ezt a történetet s magamagát is hozzáigazította, 
nekünk is meg kell hallgatnunk: 

— Künn a patakban úszkáltak az angolnák és 
az ángolnamama, amikor a leányai arra kérték, 
hogy egy kis darabon fölfelé úszkálhassanak a 
patakban, igy szólt hozzájuk: — De ne menjetek 
ám tulmesszire, mert jön az a csúnya halfogó 
vasvilla és fölnyársal benneteket! — Csakhogy 
mégis tulmesszire mentek s nyolc lánya közül 
csak három tért haza az ángolnamamához; és 
igy jajveszékeltek: — Alig mentünk egy kissé 
az ajtón tul, már jött az a csúnya vasvilla és öt 
testvérünket fölnyársalta. 

— Majd csak hazakerülnek! — ezzel vigasztalta 
magát az ángolnamama. — Nem! — felelték a 
leányok, mert lenyúzták őket, összevagdalták és 
megsütötték. — Majd csak hazakerülnek! — 
ismételte az ángolnamama. — Igen, ám, de meg
ették őket! — Majd csak hazakerülnek! — mondta 
az ángolnamama. — De pálinkát ívott rá, — 
mondták a leányok. — Jaj ! J a j ! Akkor sohasem 
kerülnek haza! — jajgatott az ángolnamama. —* 
A pálinka megfullasztja az angolnát. 



Miért is angolna után mindig pálinkát igyék az 
ember, — mondta az ángolnahalász. 

És ez a történet lett Jörgen életének szövedé
kében az arany fonál, a humor aranyszála. O is 
kivágyott az otthonából, föl a patak folyása 
szerint, azaz, hogy ki szeretett volna hajózni a 
nagy világba és az anyja ugyanazt mondta neki, 
amit az ángolnamama: „Sok rossz ember van a 
világon, meg sok vasvilla!" — de hát azért mégis 
csak elkerült egy kissé a dünák mellől, beljebb 
a pusztába; nagy eset volt ez. Négy boldog nap 
tárult föl előtte, gyermekkorának legragyogóbb 
napjai. Jütland minden szépsége, az otthon öröme 
és napsugara; résztvehetett egy ünnepen, ez az 
ünnep persze temetés volt. 

A halászcsaládnak egy jómódú rokona halt 
meg; tanyája jó messze benn volt egy kissé éjszak
keleti irányban, ahogy mondták. Apa és anya 
odakészültek és Jörgen is velük. A dünákról, és 
pusztán és mocsáron keresztül zöld rétre értek, 
hol a Skjárumpatak hasított utat magának, az 
ángolnás patak, hol az ángolnamama lakott leányai
val, kit a rossz emberek fölnyársaltak és darabokra 
szeleteltek; de az emberek sem bántak sokszor 
jobban felebarátaikkal; igy Bugge lovagot, kiről a 
régi dal szól, meggyilkolták gonosz emberek és 
ő maga is, bármilyen jónak tartották, agyon akarta 
ütni az épitőmestert, aki neki vastagfalu tornyos 
kastélyt épitett s éppen azon a helyen, hol 
most jörgen nevelőszüleivel állott s ahol a Skjárum
patak a Nissumfjordba torkollik. Még állott a 
sánc, vörös faltörmelékek hevertek szanaszéjjel. 
Itt mondta Bugge lovag egy szolgának, mikor az 
építőmester már elment: — Menj utána és mondd: 
— mester, a torony inog! Ha visszafordul, leütöd 
és elveszed a pénzt, melyet tőlem kapott, ha nem 
fordul vissza, menjen békével! És a szolga szólt 



is hozzá és az építőmester igy felelt: A torony 
nem inog, de majd egyszer jön ide nyugatról egy 
kék köpenyeges ember, az majd megingatja! — 
És ez száz évvel később meg is történt, a nyugati 
tenger kiáradt, a torony ledőlt, de az udvarház 
gazdája Predbjörn Gyldenstjerne följebb építtetett 
magának egy uj udvarházat, amely még most is 
áll s Nörre-Vosborg a neve. 

Jörgent és nevelőszüleit is arra vitte utjok; 
hosszú téli estéken mindig ezekről a helyekről 
beszéltek neki; most látta az udvarházat, a kettős 
árkot, a sok fát, meg bokrot; a belső sáncot 
egészen benőtte a páfrány; de legszebbek voltak 
a magas hársfák, melyek fölnyultak a tetőereszig 
s édes illattal töltötték meg a levegőt. Észak
nyugat felé a kert sarkában nagy virágzó bokor 
állott, mintha hóesés lett volna a nyári zöldben; 
bodzabokor volt, az első, melyet Jörgen virágjá
ban látott; és ez a bokor, meg a hársfák mindörökre 
bevésődtek emlékezetébe; Dánia illata és szépsége, 
mint a gyermeklelkének hamva, öreg korára is 
megmaradt. 

Folytatták utjokat, még pedig kényelmesebben, 
mert éppen Nörre Vosborg mögött, hol a bodza 
virágzott, Jörgen kocsira ülhetett; más vendégek
kel találkoztak ott, a kik szintén a temetésre 
igyekeztek és igy kaptak ők is alkalmatosságot, 
persze csak hátul ülhettek, mindahárman egy kis 
vasveretü faládán, de ugy gondolták, mégis jobb, 
mint gyalog bandukolni. Vitte őket a kocsi a 
hepehupás pusztán; az ökrök közben meg-meg-
álltak, ahol az erika közt friss fü nőtt. A nap 
melegen sütött és furcsa látvány volt künn a 
gomolygó füst, mely átlátszóbb volt, mint a levegő, 
ug-y, hogy keresztül lehetett látni rajta, mintha a 
fénysugarak végigsiklottak és táncoltak volna a 
pusztán. 



— Hát bizony ez a légi juhász, aki legelőre 
hajtja a nyájat, — mondották és Jorgennek ez 
elég volt, ugy érezte, hogy Tündérországba került, 
pedig hát csakis a valóságban járt. Olyan csön
desen ült a kocsin. 

A puszta szélesen kiterítve feküdt előtte, mint 
valami pompás szőnyeg; virágzott az erika, a sötét
zöld fenyő bokrok és az üde fiatal tölgyek mint 
bokréták nyúltak ki a pusztai fűből; az ember 
szeretett volna leheveredni, csak a sok mérges 
kigyó ne lett volna! Ezekről beszéltek, meg ások 
farkasról, mely ott tanyázott, amiért is az egész 
kerületet „Farkasrét"-nek nevezték. Az öreg ember, 
aki hajtott, az apja idejéből mesélte, hogy a lovak 
itt künn sokszor milyen keményen viaskodtak a 
most már kiirtott állatokkal és hogy egy reggel, 
amikor kilépett a házból, egyik ló állt ott s egy 
farkas testét taposta, amelyet megölt, de a ló 
egyik lábáról teljesen le volt rágva a hus. 

Sebesen hajtottak a hepehupás pusztán és a 
mély homokon keresztül. A halottasház előtt meg
álltak, az kivül-belül tele volt idegen néppel; 
egymás mellett szorongtak a kocsik; ökrök és 
lovak a sovány legelőn jártak; nagy homokbuckák 
álltak az udvarház mögött, éppen ugy, mint otthon 
a nyugati tenger partján, és a szem nem is látott 
egyebet! Hogy jutottak ide, három mértföldnyire 
a tengertől s hogy lehettek éppen olyan magosak 
és tömörek, mint a parton? A szél sodorta őket 
ide, az tornyozta föl őket, nekik is meg volt a 
történetük. 

A gyülekezet zsoltárokat énekelt, egy pár öreg 
ember sirt is, de máskülönben Jorgennek ugy 
rémlett, hogy mindenki jól érzi magát; étel, ital 
volt bőven; szép, zsiros angolnák, arra pedig 
pálinkát kell inni; az megfullasztja az angolnát! 
— mondta az ángolnahalász és a szó itt tetté vált. 



Jörgen hol kintjárt, hol benn volt; harmadnap 
otthonosan érezte magát, akár a halászkunyhóban, 
meg a dünákon, hol eddigi életét töltötte. Itt a 
pusztán egész másmilyen bőség volt: sok hanga, 
kökény és olyan dúsan és illatosán törtek elő, 
hogy az ember kénytelen volt rájuk taposni; a 
hanga csuronviz volt a piros létől. 

Itt-ott óriások sirjai domborultak; füstoszlopok 
emelkedtek a csendes levegőbe, a pusztaság tüze, 
ahogy nevezték, sötét estéken oly szépen világított. 

Negyednapra véget ért a temetés, a szárazföldi 
dünákról vissza kellett térniök a parti dünákra. 

— Mégis csak a mi dünáink az igaziak, — mondta 
az apa, — ezeknek nincsen semmi hatalmuk! 

Aztán arról beszéltek, hogyan kerültek ide és 
olyan érthető volt minden. A parton egy hullát 
leltek, a parasztok elföldelték a temetőben, mire 
megmozdult a parti homok, a tenger kicsapott 
rája; a község egyik okos embere azt tanácsolta, 
nyissák meg a sirt, hogy megláthassák, vajjon a 
halott csakugyan ott fekszik-e, és szopja-e a 
hüvelykujját, mert akkor nem ember, hanem ten
geri manó és a tenger azért csapott ki, hogy 
visszavigye. A sirt fölbontották, ott feküdt a halott 
és a hüvelykujját szopta, rögtön kocsira tették, 
két ökröt fogtak eléje s azok, mintha bögöly 
csípte volna őket, pusztán és mocsáron át a 
tengerpartra száguldottak; a homokfúvás meg
szűnt, de a dünák még állnak. Jörgen mindezt 
hallotta s a temetés óta, amely életének legbol
dogabb napja volt, hiven megőrizte lelkében. 

Be szép dolog is volt kijutni a nagy világba, 
uj vidékeket és uj embereket látni, pedig ez még 
csak a kezdet volt. Hiszen gyermek volt még, 
alig tizennégy esztendős; hajóra szállt, elkerült 
hazulról, hogy megismerhesse a világot; meg
ismerte a gonosz időjárást, a kemény tengert, a 



gonosz indulatokat s a kemény embereket; hajós
inas lett! Sovány koszt, hideg éjszakák, sok verés 
ököllel, meg hajókötéllel, ez lett az osztályrésze; 
nemes, spanyol vére ilyenkor fölforrt, haragos 
szavak tajtékzottak az ajkán, de legokosabb volt 
azokat visszafojtani a szivébe és éppen ugy érezte 
magát, mint az angolna, ha lenyúzzák, fölvag
dalják és serpenyőbe teszik. 

— Visszajövök, — igy szólt benne egy hang. 
És meglátta a spanyol partot, szülőinek hazáját, 
a várost, hol egykor jólétben és boldogságban 
éltek, de nem tudott semmit hazájáról és rokon
ságáról s a családja még kevesebbet tudott róla. 

Az ostoba hajósinasnak nem volt szabad partra 
szállnia, de az utolsó napon, amelyen a hajó még 
ott horgonyzott, Jörgen is partra került; bevásár
lásokat kellett tenni s a csomagokat vele hor
datták a födélzetre. 

Ott állt Jörgen, rongyos ruhájában, amely 
olyan volt, mintha árokban mosták és kémény
ben szárították volna; a dünák lakója először 
látott nagy várost. Milyen magasak voltak a házak, 
keskenyek az utcák és hogy nyüzsögtek az em
berek ! Hol itt, hol ott szorongtak, valóságos 
hömpölygő áradata volt ott a városi népnek és 
parasztnak, papoknak, meg katonáknak, volt ott 
lárma, kiabálás, szamarak és öszvérek kolomp-
jainak csilingelése, templomok harangjainak zúgása, 
szólt az ének, meg a muzsika, volt nagy kala
pálás, meg kopogás, mert minden mesterember 
műhelye az ajtóban vagy a járdán volt és a nap 
tüzelt, a levegő nehéz volt, olyan, mintha az 
ember kemencébe került volna, mely ganajturókkal, 
cserebogarakkal, méhekkel és legyekkel volna 
tele, olyan zümmögés, meg dongás volt benne; 
Jörgen azt sem tudta, hogy áll-e, vagy jár-e ? 
Egyszerre csak a dóm hatalmas kapuja előtt találta 



magát, a félhomályos boltozatokból kiragyogtak 
a gyertyák s kiszállt a tömjén illata. 

A legszegényebb, legrongyosabb koldus is föl
merészkedett a lépcsőn. A matróz, akivel Jörgen 
keresztül ment a templomon, a szentélybe vitte 
társát. Arany alapra festett szines képek ragyog
tak le rája. Isten anyja a gyermek Jézussal az 
oltáron állt virág és fényesség közepette: ünnepi 
köntösbe öltözött papok énekeltek, szépen kiöl
tözött minisztráns gyerekek ezüstfüstölőket len
gettek ; a szem nem tudott betelni a sok gyönyö
rűséggel, amely lenyűgözte Jörgent; szülőinek 
temploma és hite fogta körül s olyan hangot 
zendített meg lelkében, hogy könny futotta el 
szemét. 

A templomból a piacra mentek. Jorgennek 
egész halom élelmiszert és nyersanyagot kellett 
cipelnie; a fiu kifáradt, az ut hosszú volt, egy 
nagy, cifra ház előtt meg akart pihenni, márvány
pilléreken állt szobrok diszlettek és széles lépcső-
zet volt; Jörgen a falhoz támasztotta a bugyrát, 
— sujtásos kapus jött oda, ráemelte ezüstveretü 
botját és elkergette onnan őt, a ház egykori 
gazdájának unokáját, amit azonban senki sem 
tudott; ő maga legkevésbé. 

Visszament a hajóra, ahol csak verték, kemény 
szavakkal illették, ahol keveset aludt, sokat dol
gozott, ilyennek ismerte meg az életet. Azt mond
ják, jó dolog, ha ifjúkorában szenved az ember, 
csak aztán öregkora legyen. 

Kitelt a szolgálata, a hajó megint a Ringkjobing-
fjordon vesztegelt, Jörgen a szárazföldre került, 
haza a Husby-dünákhoz, de anyja meghalt, mialatt 
ő oda volt. 

Kemény telük volt abban az évben; hóviharok 
jártak szárazon és tengeren, nem lehetett meg
birkózni velük. Milyen külömböző is az osztály 



ezen a világon. Itt dermesztő fagy, metsző hó
fúvás, Spanyolországban pedig forró napsütés és 
mégis, ha otthon tiszta, hideg idő volt és Jörgen 
nagy csapatokban látta a hattyúkat a tenger felől 
a Niszumfjordon át Nörre Vosborgba szállni, akkor 
ugy érezte, hogy mégis csak ott lélekzik leg
könnyebben az ember és otthon is van nyári 
pompa; képzeletében látta a pusztát, amint virágba 
borul s érett, zamatos bogyók duzzadnak minden
felé. A hárs, meg a bodza virágjában áll Nörre 
Vosborgban, oda még egyszer el kell mennie. 

Lassanként tavaszodni kezdett, megkezdődött a 
halászat, Jörgen is részt vett benne. Az utolsó 
évben nagyott nőtt és mindenben ügyes lett. Eleven 
volt, tudott úszni, jól gázolt a vizben, eleme volt 
a tenger, sokszor kellett őt óvnia; azok a legjobb 
úszót is megragadják, viz alá vonják, fölfalják s 
azzal vége, de Jörgennek nem ez lett a sorsa. 

A dünábeli szomszédjuknak volt egy fia, Morten, 
akivel Jörgen jól összefért, mindketten egy Nor
végiába induló hajóra szegődtek, Hollandiába is 
eljutottak, volt azért köztük egy kis feszültség, 
de hát ez nem ritkaság, ha az embernek kissé 
forró a természete és könnyen kijön a sodrából; 
ez esett meg egyszer Jörgennel, mikor egy rsemmi-
ség miatt összekülönböztek a födélzetén. Éppen a 
fülke ablaka mögött ültek, egyazon cseréptálból 
ettek, az volt kettejük között. Jörgen a zsebkését 
fogta és Mortenre emelte, de abban a pillanatban 
krétafehér lett és dühösen nézett körül. Morten 
csak ennyit mondott: 

— Hát te olyanfajta vagy, aki kést ránt! — 
Alig mondta ezt ki, Jörgen keze újra lehanyat

lott, egyet sem szólt, megette ebédjét és munkája 
után látott; mikor munkája végeztével odament 
Mortenhez és igy szólt: — Üss pofon! Meg
érdemeltem ! Merthogy mindjárt dühbe gurulok! 



— Sose bánd! — felelte Morten s aztán még 
sokkal jobban szerették egymást; később, mikor 
megint hazakerültek Jütlandba a dünákhoz és el
mesélték, ami történt, erről is fordult szó: Jörgen 
hamar dühbe gurul, de azért mégis derék gyerek! 
De mégse jütlandi! Jütlandi ember nem ilyen! És 
ebben Mortennek igaza is volt. 

Ifjak és egészségesek voltak mindaketten, jó 
kötésű legények, de Jörgen volt az ügyesebb. 

Norvégiában a parasztok följárnak a bércekre 
s kihajtják a marhát a fensikra legelni, Jütland 
nyugati partján a dünákban házakat emelnek, 
melyeket a hajók roncsaiból ácsolnak össze, pusztai 
tőzeggel és avarfüvei tetőzik, a fekvőhelyek a 
falak mentén állanak köröskörül s itt alusznak, 
itt tanyáznak és laknak a halászok kora tavasztól 
fogva; mindegyiknek van egy mindeneslánya, 
ahogy ők nevezik s annak a dolga a csalétket a 
horogra tűzni, a halászt a kikötőhidnál meleg 
sörrel várni, az ételét megfőzni, ha fáradtan haza
jön. A mindeneslányok hordják ki a halat a csó
nakból, fölbontják, és egyébként is tömérdek a 
dolguk. 

Jörgen, az apja, pár más halásszal, meg a min
denesekkel együtt közös házban laktak; Morten 
pedig a szomszéd házban lakott. 

A lányok közül az egyiket, egy Erzsi nevűt 
Jörgen már kiskorától fogva ismerte; nagyon jól 
megvoltak egymással, sok mindenről egyet gon
doltak, de azért mégis ellentétei voltak egymás
nak, a fiu barnabőrü volt, a leány fehérbőrű és 
hamvasszőke hajú, szeme pedig olyan kék, mint 
a tenger vize napsütésben. 

Egy nap, amikor együtt sétáltak s Jörgen erősen 
és melegen megszorította a kezét, a leány igy 
szólt hozzá: — Jörgen, nekem nyomja valami a 
szivemet! Hadd legyek nálad mindenes, mert te 



olyan vagy, mint a testvérem, de Morten, aki 
engem fölfogadott, mátkám nekem, de erről még 
ne szólj senkinek! — 

Jorgennek ugy rémlett, hogy a dünák homokja 
megindul a lába alatt, egy szót sem szólt, csak 
bólintott a fejével, ami igent jelent; egyéb nem 
is kellett; de egyszerre ugy érezte szivében, hogy 
nem szenvedheti Mortent és minél tovább gon
dolkodott, mert Erzsire sohasem gondolt igy az
előtt : annál világosabb lett előtte, hogy Morten 
az egyetlen lányt rabolta el tőle, akit szeretett, 
aki persze Erzsike volt, ami szintén csak most 
lett nyilvánvalóvá előtte. 

Ha nagyon zajlik a tenger s a halászok haza
térnek a zsákmánnyal s látni őket a zátonyokon 
ülve: csak egy van köztük, aki áll, a többiek őt 
nézik, evezővel a kezükben s a zátonyok előtt az 
evezőket fordítva használják; aztán megkapják a 
jelet, hogy jön a nagy hullám, mely átemeli a 
csónakot, a hullám föl is löki, ugy, hogy a part
ról csak a gerincét látni s a rákövetkező pillanat
ban a csónakot elölről egészen eltakarja a hullám, 
csónak, ember, kormány, minden láthatatlan, azt 
hihetné az ember, hogy elnyelte a viz, de egy 
szempillantás alatt fölbukkannak a csónakok, mint 
hatalmas tengeri állatok, mintha csak fölkusztak 
volna a hullámon s az evezőlapátok olyanok, mint 
a mozgó bábuk; a második és harmadik zátony
nál megismétlődik ugyan ez a história, a halászok 
kiugrálnak a vizbe, partra vontatják a csónakot, 
minden hullámverés segit nekik, kijebb löki a 
csónakot, mig végre kitolják a sik partra. 

Egyetlen hibás vezényszó a zátony előtt, egy 
kis tétovázás s a csónak elmerülhet. 

— Akkor aztán végünk volna, nekem is, de 
neki is. — Ez a gondolata támadt Jorgennek künn 
a tengeren, hol nevelőapját komoly rosszullét fogta 



el. A láz fojtogatta; már majdnem elérték a leg
szélső zátonyt. Jörgen elsőnek ugrott ki. 

— Apám, bocsáss! — mondta és tekintete végig
siklott Mortenen és a hullámokon, de mialatt min
den egyes evező dolgozott, a legerősebb lökés, 
meg a legnagyobb hullám előtt, megpillantotta 
apjának sápadt arcát és nem tudott gonosz ösztöné
nek engedni. A csónak szerencsésen átvergődött a 
zátonyokon a szárazra, de a gonosz indulat benne 
volt Jörgen vérében, egyre forrt és fölforralta a 
keserűség minden kis cseppjét, amelyet emlékezete 
még barátságuk idejéből lepárolt. De azért méreg
italt még sem főzhetett belőle. Csak azt érezte, 
hogy Morten őt megkárosította s ez elegendő 
volt arra, hogy gyűlölje. A halászok közül egy 
páran megszimatolták ezt, de Morten nem, ő most 
is, mint mindenkor, szolgálatkész és beszédes volt, 
ami csak elmérgesitette a dolgot. 

Jörgen nevelőapja ágynak esett s egy héttel 
utóbb meg is halt; Jörgen örökölte a kis házat, a 
dünák mögött, kicsinyke ház volt, de mégis több 
volt a semminél, Mortennek még annyija sem volt. 

— Most aztán már nem szegődöl el semmiféle 
hajóra, Jörgen, hanem mindig itt maradsz nálunk, — 
mondta az egyik vén halász. 

Jorgennek nem volt ilyes szándéka, inkább azt 
forgatta magában, hogy szétnéz egy kissé a világ
ban. A f jaltringir ángolnahalásznak volt egy nagy
bátyja fenn „Ó-Skagen"-ben, halászember, de 
azonfölül jómódú kereskedő, kinek hajója is volt; 
bizonyosan tekintéjyes öreg ember, akihez érde
mes beszegődni. O-Skagen a magas éjszakon van, 
Jütlandban fekszik s olyan messzire esik a Husby 
dünáktól, amilyen messzire csak a szárazföld ter
jed s ez volt az, ami Jörgent leginkább csábí
totta ; nem akarta bevárni Erzsébet és Morten lako
dalmát, amely pár hét múlva volt esedékes. 



Oktalanság volna elmennie. — igy vélekedett 
az öreg halász, aki csak azt látta, hogy Jorgen
nek háza van s hogy ilyenformán Erzsike mégis 
csak inkább ő hozzá szánja magát. 

Jörgen olyan kurtán-furcsán felelt neki, hogy 
nem lehetett kiokosodni a szavából; de az öreg 
elvitte hozzá Erzsikét; a leány nem sokat mon
dott, csak ennyit: 

— Neked házad van! Ezt meg kell gondolni! — 
És Jörgen jól meggondolta. 
A tenger zajosan hullámzik, az emberi sziv még 

zajosabban, Jörgen agyát és szivét erős, meg gyönge 
gondolatok járták keresztül-kasul és ezt kérdezte 
Erzsébettől: 

— Ha Mortennek is volna háza, ugy mint nekem, 
akkor melyikünket választanád? 

— De Mortennek nincs háza és nem is lesz! — 
— De tegyük föl, mégis, hátha szerezne egy 

házat ? 
— Akkor Mortent választanám, mert hozzá huz 

a szivem. De szerelemből nem lehet megélni. — 
És Jörgen ezen töprengett egész éjszaka. Motosz

kált benne valami, amiről nem tudott magának 
számot adni, de volt egy gondolata, mely erősebb 
volt, mint Erzsike iránt való szerelme; elment 
Mortenhez és amit ott mondott és cselekedett, 
azt jól megfontolta, átengedte neki házát olcsó 
áron, ő maga pedig egy hajóra akart szegődni, a 
tenger nagyon vonzotta. Erzsébet megcsókolta 
a száját, mikor meghallotta a dolgot, mert hiszen 
csak Mortent szerette. 

Kora reggel akart Jörgen útra kelni. Előtte 
való este, már nagyon késő órán, kedve támadt, 
hogy újra fölkeresse Mortent; elindult hozzá és 
a dünák mentén az öreg halásszal találkozott, 
kinek nem volt inyére az elutazás. Morten bizo
nyosan burokban született, — mondta az öreg, 



hogy minden leány belebolondul. Jörgen nem szólt 
rá semmit, csak Isten hozzádot mondott neki és 
a ház felé tartott, melyben Morten lakott; odabenn 
hangosan beszéltek, Morten nem volt egyedül; 
Jörgen ingadozott: nem szeretett volna Erzsé
bettel találkozni, sőt jól meggondolva a dolgot, 
azt sem akarta, hogy Morten még egyszer hálál
kodjék neki, igy hát megint visszafordult. 

Másnap reggel összeszedte az uti készségét, 
gondoskodott elemózsiáról és lement a dünák közt 
a partra; ott könnyebben lehetett előbbrejutni, 
mint a nehéz, homokos utakon, azonfölül rövidebb 
is volt az ut, mert először Fjaltringbe iparkodott, 
hol az angolnahalász lakott, kinek megígérte, 
hogy benéz hozzá. 

A tenger sima és kék volt, csigahéjak és kagylók 
hevertek szerteszéjjel; amivel gyermekkorában ját
szott, az most a lábai alatt ropogott. Menetközben 
megeredt az orra vére, csekély dolog volt, de 
baj is lehetett belőle; nagy vércsöppek hullottak 
a kabátjaujjára; lemosta, elállította a vérzést és 
ugy érezte, hogy a vérveszteségtől könnyebb lett 
a feje és a szive. A homokban parti kel virág
zott, letört egy szálat és kalapja mellé tűzte, azt 
akarta, hogy a kedve is virágos legyen, hiszen 
kimegy a nagy világba „tul a küszöbön, föl a 
patak irányában", ahogy a kis angolnák akartak. — 
Vigyázzatok magatokra, a rossz emberek föl
nyársalnak, lenyúznak, darabokra vágnak és serpe
nyőbe tesznek. Ezt ismételte magában és nevetett; 
ép bőrrel akart boldogulni a világban! A bátor
ság jó fegyver! 

A nap már magasan állt, odaért a Nyugati
tengernek a Nissumfjordba vezető keskeny szo
rosához; visszanézett és jó messzire két lovas 
embert pillantott meg s utánuk is lovasok jöttek; 
őt nem érdekelte a dolog. 



A komp a szoros túlsó oldalán volt kikötve; Jörgen 
átkiáltott, a kompot áthajtották, ő fölszállt, de 
még félúton sem voltak, amikor a lovas emberek 
odaértek a partra, kiabáltak, fenyegetőztek és a 
hatóságot emlegették. Jörgen nem sokat értett a 
szavukból, de mégis ugy gondolta, hogy legjobb 
lenne visszafordulni, ő maga nyúlt az egyik evező 
után és visszaevezett; de ebben a pillanatban a 
lovas emberek a kompon termettek és mire észbe 
kapott, már megkötözték mindakét kezét. 

— Gaztettedért életeddel fogsz lakolni! — 
mondták — jó, hogy nyakoncsiptünk. 

Azzal gyanúsították, hogy gyilkosságot követett 
el. Mortent meggyilkolva találták, késsel a nyaká
ban ; az egyik halász előtte való este későn talál
kozott Jörgennel, ki Mortenhez ment; tudta min
denki: nem első eset volt, hogy Jörgen kést 
emelt a pajtására; csak ő lehetett a gyilkos, arról 
volt szó, hogy biztos őrizetbe vegyék; Ringkjö-
bing arra való hely volt, csak nagyon messzire 
esett; a szél nyugatról fujt, félóra sem kellett 
ahhoz, hogy a fjordon át Skjarumaaba érjenek, 
honnan Nörre Vosborg félmértföldnyire feküdt; 
sáncokkal meg árkokkal volt körülövezve. A kom
pon az odavaló fölügyelőnek a bátyja is ott volt, 
aki ugy vélte, hogy egyelőre Jörgent is bedug
hatják abba a sötét lyukba, ahol Lange Margarete, 
a hires cigányasszony ült, mielőtt kivégezték. 

Jörgen hiába védekezett, rá sem hallgattak, 
kabátja ujján a nagy vércseppek ellene vallottak; 
hiába tudta magáról, hogy ártatlan, de mivelhogy 
itt Ítéletre ugy sem kerülhetett sor, belenyugodott 
sorsába. 

Ott szálltak partra a régi búcsújáróhelyén, hol 
Bugge lovag udvarháza állt, ahol Jörgen valamikor 
temetésen volt a szüleivel s ahol gyermekkorának 
legboldogabb, legfénylőbb napjait töltötte. Ugyan-



azon az uton vitték most a réten át Nörre Vos-
borgba; a bodza teljes virágjában állt, a magas 
hárs illatozott, mintha csak tegnap járt volna erre. 

Az udvarház balszárnyában a magas lépcső 
alatt van egy lejáró, amely alacsony, boltozatos 
pincébe szolgál, innen vezették Lange Margarétát 
a vesztőhelyre; öt gyermek szivét ette meg és 
és azt hitte, ha még kettőt megehetik, láthatatlanná 
válhatik és fölröpülhet a levegőbe. A falban 
kicsiny, keskeny rés volt; az illatozó hársak sem 
üdíthették föl azt, aki benne gubbasztott, nedves 
és penészes volt ott minden; csak egy priccs 
állt benn, de a tiszta lelkiismeret a legjobb 
nyugvópárna, s ezen Jorgennek lágy fekvése 
lehetett. 

A vastag gerenda-ajtót bezárták, föltették a 
keresztrudat, de a babona lidércei a kulcslyukon 
bújnak keresztül, palotákban és halászviskókban, 
oda is besurrannak, ahol Jörgen most ült és 
Lange Margeretára, meg a rémtetteire gondolt, 
hiszen ezt a helyet még most is a cigányasszony 
utolsó gondolatai töltötték be. Mindazokra a 
hajdani gonosz varázslatokra gondolt, amikor még 
Swanwedel ur lakott itt és ismeretes volt, hogy 
a láncos ebet, mely a hidon állt, minden reggel 
a korlátra akasztva találták meg, ahol a láncán 
lógott. Megfagyott benne a vér, amikor végigjárták 
ezek a gondolatok, de egy napsugár is beragyogott 
a lelkébe, abból az időből, amikor itt viruló 
bodzafák és hársak között járhatott. 

Nem soká maradt itt, mert elvitték Ringjöbingbe, 
ahol csak olyan kemény tömlöc várta. 

Más világ járta akkor; a szegénynek rossz 
dolga volt; még közel volt az az idő, amikor 
nemcsak egyes tanyákat, hanem egész paraszt-
falvakat beolvasztottak az uri birtokokba s amikor 
kocsisok és szolgák voltak a járásbirák, kik a 



szegény embert a legkisebb mulasztásért birtok
vesztésre ítélték és deresre vonatták; még most 
is akadt itt-ott ebből a fajtából és Jütlandban, 
amely messze esett a királyi székvárostól. Kopen-
hágától, és a nemes szándékú és jóindulatú bírák
tól, sokszor bizony ferdén szabták ki a torvényt 
és a többihez képest csak kicsi baj volt, hogy 
Jorgennek lassan telt az ideje a börtönben. 

Dermesztő hideg „ volt a tömlöcben, vajjon 
mikor szabadul ki? Ártatlanul zuhant a szükségbe 
és az ínségbe, ez volt az ő sorsa! Volt ideje 
elgondolni, miképpen is járt ő a világban, és 
hogy miért történt vele az, ami történt. Hiszen 
majd kiderül a „túlvilági életben", mely vár reánk; 
ez a hit mély gyökeret eresztett benne szegényes 
otthonában; amit a spanyolországi bőség és 
fényűzőn nem tudott belesugározni az apja 
elméjébe, neki a sötétségben és hidegben vigasz
taló fénysugárrá, Isten kegyelmes ajándékává lett 
és ebben nem csalódhatik az ember. 

Küszöbön álltak a tavaszi viharok. A Nyugati 
és Éjszaki tenger moraja mérföldekre hallatszik, 
de csak akkor, ha már elült a vihar; ugy hangzik, 
mintha száz meg száz nehéz szekér kemény, üreges 
uton dübörögne; Jörgen hallotta a börtönében s 
ez egy kis szint hozott az életébe; régi melódiák 
sem hatják meg ugy a szivet, mint ezek a hangok, 
a morajló tenger, a nyilt, szabad tenger, ahol a 
hullámok viszik az embert a világon keresztül, 
ahol versenyt röpülhet a széllel, s ahol az ember 
a házával együtt utazik, mint a csiga, ahol mindig 
a saját hazája földjét tapodja, még idegen 
országokban is. 

Hogy figyelt a zugó morajra, s emlékei is hogy 
fölmorajlottak elméjében: Szabadság! Szabadság! 
A szabadság az üdvösség rongyos cipőben, 
lyukas, durva ingben is! — Sokszor föllángollak 



a. gondolatai s ilyenkor ökölbe szorított kézzel 
verte a falat. 

Hetek, hónapok teltek el igy, egy egész esztendő. 
Egyszer csak elcsíptek egy gazembert, valami 
Niels nevü tolvajt, kit „lókötő"-nek is hittak, 
aztán jobbra fordult minden, mert kisült, milyen 
igazságtalanság történt Jörgennel. 

A Ringkjobing fjordtól északra egy zsellérnél, 
aki csapszéket tartott, Jörgen elutazása és a 
gyilkosság előtt való délutánon Niels, a tolvaj és 
Morten összeakadtak, együtt ittak pár pohár bort, 
ami még nem száll az ember fejébe, de mégis 
megoldotta Morten nyelvét, valami nagyot akart 
mondani s elmesélte, hogy házat vett magának, 
megnősül és mikor Niels azt kérdezte, honnan 
szerzett pénzt, Morten büszkén a zsebére vágott: 

— Van ott, ahol kell, — mondotta. 
Ez a hencegés az életébe került; mikor elment 

a csapszékből, Niels utána lopódzott, kését a 
nyakába szúrta, hogy elvegye a pénzét, amely 
nem volt sehol. 

Mindez kiderült a vallatásnál, elég az hozzá, 
hogy Jörgen kiszabadult. De milyen kárpótlást 
nyert azért, hogy egész álló esztendeig a börtön
ben szenvedett, kilökve az emberi társaságból ? 
Még azt mondták neki, szerencséje, hogy ártatlan, 
s mehet, amerre tetszik. A polgármester tiz márkát 
adott neki útravalóul, a városnak néháy polgára 
pedig ellátta jó étellel és sörrel; vannak még jó 
emberek is a világon! Nem mind olyan, hogy 
„fölnyársalja, megnyúzza, serpenyőbe rakja" a 
szegény angolnát. 

A tömlöcből kijutott most a szabadba, a szere
tet és irgalom ölére, a menyországba, hogy ezt is 
megismerhesse ; az élet kelyhe nem lehet színültig 
ürömmel teli, hiszen még ha ember embernek 
nyújtaná e kelyhet, akkor sem lehetne csupa keserv 



és keserűség, hogy telhetnék hát ez Istentől, aki 
maga a véghetetlen szeretet. 

— Temesd el és felejtsd el, ami veled történt! — 
mondta Brönne, a kalmár, — huzd át vastagon az 
elmúlt esztendőt. Elégetjük a kalendáriumot és két 
nap múlva a békés, áldott és vidám Skölgenbe 
utazunk; félreeső zugocska az Isten háta mögött, 
annak mondják, kényelmes kuckó a kályha mellett 
s ablakai a nagyvilágba nyílnak. 

Hej, micsoda utazás volt a z ! Megint szabadon 
lélekzett! A tömlöc nyirkos levegője után meleg 
napsugárban fürdött. Virágjában állt a puszta, 
mintha szines fátyol lengett volna rajta, a pász-
torfiu az óriások sírján ült és tilinkóját fújta, 
melyet juhcsontból faragott magának. A déli báb, 
a puszta gyönyörű légi játéka függő kerteket, 
lebegő erdőket tükrözött és a levegőben hullámok 
iramlottak tova, amelyekről azt regélik, hogy csak 
a „légi pásztor" könnyülábu juhai. 

Föl Linf jordba vette őket útjuk egészen Skagenig, 
honnan a hosszuszakállu vitézek, a longobárdok 
vándoroltak ki, mikor Snio király uralkodása alatt 
a nagy éhínségben agyon akarták verni a gyer
mekeket és aggastyánokat, de Ganubaruk, a nemes-
lelkü hölgy, kinek nagy jószágai voltak, azt aján
lotta nekik, hogy inkább az ifjak hagyják el az 
országot. Jörgen tudta ezt, gyerekkorában tanulta 
s ha nem látta is a magas Alpokon tul a longo
bárdok országát, mégis tudta, hogy milyen formájú 
lehet, hiszen ő is mint suhanc járt délvidéken, 
Spanyolországban; eszébe jutott, hogy milyen nagy 
rakás gyümölcsök állnak ottan, milyen pirosak a 
gránátalma virágai, hogy zümmög, mozog, zenél, 
cseng-bong a városnak nevezett nagy méhkas, de 
mégis csak a haza földje a legszebb és Jorgen
nek Dánia volt a hazája. 

Végre eljutottak „Vendilskagá"-ba, ahogy a régi 



északi és izlandi irások Skagent nevezjk. Mért
földekre terjed és terjedt már akkor O-Skagen, 
dünákkal és szántóföldekkel tarkázva, a nyugati 
és keleti város elhúzódott a világító toronyig. 
A házak, meg a tanyák akkor is, mint most, szét
szórtan feküdtek az összehordott vándor-homok
dombok között; puszta vidék ez, ahol a szél hem-
pergőzik a laza homokban, ahol sirályok, tengeri 
fecskék és vad hattyak rikoltoznak ugy, hogy az 
embernek a dobhártyája majd megreped. Egy mért
földnyire délnyugat felé áll a magas domb vagy 
O-Skagen, itt lakott Brönne, a kalmár s ez volt 
Jörgen leendő lakóhelye. Kátrányozott ház volt, 
mindenik kiugró részének egy megfordított csónak 
volt a teteje, hajóroncsokból voltak összeróva a 
disznóólak, kerítése nem volt, persze nem is volt 
mit bekeríteni, de köteleken hosszú sorokban tisz
tított halak lógtak, hogy megszáradjanak a szél
ben. Az egész part telistele volt rothadó hering
gel: alig vetették ott a hálót a vizbe, máris 
csónakszám húzhatták partra a heringeket szárazra, 
annyi volt, hogy vagy visszalökték a vizbe vagy 
ott hagyták rothadni a parton. 

A kereskedő felesége és leánya, az egész ház 
népe örömujjongással siettek az apa elé, mikor 
hazatért, a kezét szorongatták, össze-vissza kiabál
tak, egyszerre beszéltek s a leánynak olyan ked
ves arca és olyan szép szeme volt. 

Anya és leánya, amikor meghallották, hogy 
kicsoda Jörgen és milyen ártatlanul és kegyetle
nül szenvedett, még jóságosabb fény sugárzott föl a 
szemükben. Áldott, meleg otthona lett O-Skagen-
ben, ami gyógyulás volt az ő szivének, hiszen 
Jörgen szive sok keserves tapasztaláson ment 
keresztül, a szerelem keserűségét is megismerte, 
amely vagy megkeményíti vagy meglágyítja az 
embert; Jörgen szive még olyan puha volt, olyan 



ifja s üres hely is volt benne. Azért hát jól for
dult a dolog, hogy Klára három hét múlva a 
hajóval Christianssandba, Norvégiába utazik egy 
nagynénjének látogatására és a telet ott fogja 
tölteni. 

Az elutazás előtt való vasárnap valamennyien 
a templomba mentek Urvacsorára. Nagy, pompás 
templom volt, skótok és hollandusok építették sok 
évszázaddal azelőtt, kissé távolabb attól a helytől, 
hol most a város emelkedik; kissé roskatag alkot
mány volt, az ut oda és vissza fáradalmas, de 
szívesen tűrte az ember, hogy a templomba jut
hasson, zsoltárt énekelhessen és meghallgassa a 
szent beszédet. A homok a temető kőfaláig ter
jedt, de a sirokat meg tudták védeni a homok
fúvástól. 

Ez volt a legnagyobb templom Limfjordtól 
északra. A Szent Szűz, fején aranykorona, mintha 
elevenen állott volna az oltár fölött; a szent 
Apostolok faragott szobrai diszitették a kórust, 
s fönn, a mennyezet alatt, a skageni öreg polgár
mesterek és tanácsosok festett arcképei voltak, 
kezük vonásával; faragott szószék állott benne, az 
életadó napfény beragyogott a fényes rézkoronára 
és a tetőről alácsüngő kis hajóra. 

Jörgent gyermekien tiszta, szent érzések nyűgöz
ték le, ugy, mint mikor kis fiu korában a spanyol
országi diszes templomban állott, de itt megvolt 
az az öntudata, hogy ő is a községhez tartozik. 

Szentbeszéd után úrvacsora volt, a többiekkel 
együtt kenyeret és bort vett magához és ugy 
esett, hogy ő éppen Klára leány-asszony mellé 
került; de gondolatai annyira Istenre és a szent 
szertartásra irányultak, hogy csak akkor vette 
észre, hogy ki volt a szomszédja, mikor már föl
álltak; látta, hogy a leány arcán keserű könnyek 
peregtek végig. 



Két nappal később Klára Norvégiába utazott, 
Jörgen pedig hasznossá tette magát a házban, 
halászni ment, s hal volt elég, több mint ma. A 
skombárrajok csak ugy világítottak a sötét észa-
kában, fénnyel jelezték utjokat s az arany félszeg-
uszók fájdalmasan üvöltöttek, ha kergették őket, 
mert a halak nem olyan némák, mint hinné az 
ember; Jörgent is inkább az némította el, amit 
magába temetett, de még az is kipattan egyszer. 

Minden vasárnap, ha a templomban volt s szeme 
az Istanyján csüngött, egy darabig oda is nézett, 
hol Klára ő mellette térdelt és arra gondolt, 
hogy milyen angyalian jó volt hozzá az a leány. 

Lucskos, esős ősz köszöntött be hozzájuk, a 
viz magasan állt és Skagen földjét mosta, a 
homok nem tudta beinni, át kellett gázolni rajta, 
sőt csónakra kellett szállni; a viharok egyik hajót 
a másik után vetették a veszedelmes zátonyokra, 
hóviharok és homokfúvások váltogatták egymást, 
a homok a házak körül kavargott, ugy, hogy az 
emberek csak a kéményeken bújhattak ki, de az 
itt fönn északon nem valami nagy dolog; benn a 
szobában jó meleg volt, pusztai tőzeg és hajó
roncsok ropogtak és sisteregtek a kemencében, 
Brönne, a kalmár, régi krónikából olvasott, 
Hamletről, a dán királyfiról, ki Angliából jövet 
Bovbjergnél szállt partra és csatát állott; Ramme 
mellett volt a sirja, mindössze néhány mértföld
nyire attól a helységtől, hol az ángolnahalász 
lakott; százával emelkedtek ott a pusztaságon 
óriások sirjai, egy egész nagy temető. Brönne, a 
kalmár, maga is volt Hamlet sirján; régi időkről 
beszélgettek, a szomszédokról, az angolokról és 
skótokról és Jörgen elénekelte az angolhoni 
királyfiról szóló hősi dalt, hogy annak a hajója 
milyen dúsan volt fölszerelve. 



Arannyal ékes volt a hajója, 
Isten igéje volt rája róva, 
Vele a királyfi vizeket járt át, 
S hévvel ölelte szűzi aráját. 

Ezt a versszakot Jörgen különös melegséggel 
énekelte, szeme fölragyogott, de hiszen a szemei 
olyan feketék és ragyogóak voltak már születése 
óta. 

Volt ott éneklés, fölolvasás és minden, hiszen 
jólét uralkodott a házban, családi egyetértés még 
a házi állatok közt is, minden a legnagyobb 
rendben volt; a polcon ragyogtak a szépen súrolt 
tányérok, az éléskamrában télire való kolbászok 
és sonkák lógtak, bizony, ott fönn a nyugati 
parton még akadnak gazdag parasztházak, ahol 
bőven van elemózsia, tiszta szoba, okosság és 
jó kedv, amely a mi időnkbe szinte friss erőre 
kapott; olyan vendéglátás divik ottan, mint az 
arabok sátraiban. 

Jörgen még sohasem élt át ilyen szép időket, 
mióta mint gyermek négy napot tölthetett egy 
temetésen és bár Klára távol volt, gondolatában 
és szavaiban sokszor megjelent. 

Áprilisban indult Norvégiába egy hajó, azon 
akart Jörgen elutazni. Lélekben, testben meg
ifjodott, kiszépült, — mondta Brönne anyó, — 
igazán öröm ránézni. 

— Reád is, — mondta az öreg kalmár, — 
Jörgen a téli estéken még az én anyjukomat is 
felvidámította! Fiatalabb lettél ebben az esztendő
ben, jó szinben vagy, megszépültél. Hiszen igaz, 
valamikor a legszebb leány voltál Viborgban, 
ami pedig nagy dolog, mert ott teremnek a 
legszebb leányok. 

lörgen nem szólt egy szót sem. Nem is illett 
volna, mert ő egy skageni leányra gondolt, utána 



is hajózott, kikötött Christianssandban, kedvezett 
neki a szél s félnap alatt célhoz ért. 

Egy reggel Brönne, a kalmár kigyalogolt a vilá
gítótoronyhoz, mely messze van Ó-Skagentöl; a 
világító serpenyőben már rég kihamvadt a szén, 
a nap magasan állt, mikor fölért a toronyba. A 
víz alatt mértföldnyire húzódnak a zátonyok a 
szárazföld legszélső csücskéjétől; sok hajó bukkant 
föl ott aznap s ő messzelátójával fölismerni vélte 
a „Karén Brönné"-t; ez volt a hajó neve, mely 
csakugyan közeledett; Klára és Jörgen a fedél
zeten voltak. Skagen világítótornya és templom
tornya mint kócsag és hattyú tünedeztek elő a 
kék vizén. Klára a fedélzeten ült és látta a fői
fölbukkanó dünákat; igen, ha a szél igy fuj, egy 
óra múlva elérhetik hazájukat; olyan közel voltak 
hozzá és az örömhöz, olyan közel voltak a ha
lálhoz, a halálos szorongáshoz. 

Egy borda meghasadt a hajón, a viz behatolt, 
betömték a rést, szivattyúzták a vizet, minden 
vitorlát fölvontak, kitűzték a mentőlobogót; még 
egy egész mértföldnyire voltak künn, halász
csónakok jártak a vizén, de nagyon-nagyon mesz-
szire, a szél a part felé sodorta őket, a hullámok 
is segítettek a szélnek, de nem eléggé, mert a 
hajó sülyedni kezdett, Jörgen jobb karjával erősen 
átfogta Klárát. 

Milyen tekintettel nézett szemébe a leány, mikor 
Isten nevében vele együtt a tengerbe vetette 
magát; Klára fölsikoltott, pedig bizonyos lehetett 
abban, hogy Jörgen nem bocsátja el őt. 

Ahogy a hősi dal mondja: 

Vele a királyfi vizeket járt át, 
S hévvel ölelte szűzi aráját ! — 

ezt cselekedte Jörgen a veszély és félelem órájá
ban; most hasznára vált, hogy olyan ügyes úszó 



volt, lábával és félkézzel dolgozott a vizben, fél
kezével pedig a fiatal leányt fogta! Majd ráfeküdt 
a vizre, majd lábbal gázolta, mindenféle mozdu
latot kipróbált, melyet tudott és ismert, hogy 
ereje ki ne fogyjon, amig eléri a partot. Hallotta, 
amikor Klára fölnyögött, érezte hogy mikor bor
zongatja a görcs és még szorosabban fogta; egy 
nagy hullám keresztülcsapott a leányon, az ár 
magasra emelte, a viz olyan mély, olyan tiszta 
volt, hogy egy pillanatra Jorgennek ugy rémlett, 
mintha az elvonuló skombárok raját látná, vagy 
maga a Leviathan volt az, mely el akarta nyelni 
őket ? Felhőárnyékok vetődtek a vizre, aztán meg 
napsugarak táncoltak rajta. Rikoltozó madarak 
nagy csapatokban húztak el a feje fölött, a vad
kacsák, melyek nehézkesen és álmosan úszkáltak 
a vizén, ijedten rebbentek föl Jörgen előtt; de 
ő ugy érezte, hogy ereje hanyatlik, a szárazföldtől 
már csak pár kötélhosszra volt, de már jött a 
segítség, közeledett egy csónak, de a viz alatt, 
ezt egészen világosan látta, fehér alak meredt 
feléje, egy hullám földobta Jörgent, az alak köze
ledett, hirtelen lökési érzett, aztán éjszaka lett 
körülötte, amely mindent benyelt. 

A zátonyon egy hajó roncsa hevert, a hullámok 
átcsapdostak rajta, a fehér jelenés egy horgonyra 
támaszkodott, az éles vas fölnyult a viz tükréig; 
Jörgent nekilökte a hullám, az ár növekvő erővel 
sodorta előre; aléltan merült el terhével, de a 
legközelebbi hullám újra fölkapta őt és a fiatal 
leányt. 

Halászok ragadták meg őt és a csónakba vonták, 
vér ömlött végig Jörgen arcán, olyan volt mint a 
halott, de a leányt olyan erősen szorította a marka, 
hogy kezéből és karjából ki kellett szabadítani; 
halálsápadtan és élettelenül feküdt a csónakban 
kiterítve, mely O-Skagen felé evezett. 



Mindent megpróbáltak, hogy Klárát életrehozzák, 
de meg volt halva; Jörgen egy halottal a karjá
ban küzdött sokáig a hullámokkal, egy halottért 
viaskodott ereje fogytáig. 

Jörgen még lélekzett; őt a legközelebbi házba 
vitték a dünák mögé, valami felcserféle, ki kovács 
és szatócs is volt egy személyben, bekötözte 
Jörgent, mig másnap Hjöringből elhozhatták a 
doktort. 

A betegnek az agya volt megtámadva, dühön
gött, vad üvöltésekbe tört ki, de harmadnapon 
álomba esett; élete mintha csak egy cérnaszálon 
függött volna és jobbat nem kívánhatott volna 
neki az ember, mint hogy az a cérnaszál elszakad
jon. Könyörögjünk Istenhez, hogy váltsa meg ő t ! 
Soha sem lesz belőle ember! 

De az élet fogva tartotta, a cérnaszál nem akart 
elszakadni, csak az emlékezete szakadt el, szellemi 
képességeinek fonalait mintha csak elvágták volna, 
ez volt a legborzalmasabb, élő teste itt maradt, 
a test, amely visszanyeri egészségét, hogy újra 
működjék. 

Jörgen Brönne kalmár házában maradt. 
— Hiszen gyógyíthatatlan betegségét ugy sze

rezte, hogy meg akarta menteni a mi gyerme
künket, — mondta az aggastyán; — most a mi 
fiunk. 

Jörgent hülyének hivták, de az elnevezés nem 
volt találó; olyan volt ő, mint valami hangszer, 
melynek húrjai meglazultak, nem zengenek többé, 
csak egy-egy pillanatra, egy percre nyerik vissza 
régi rugalmasságukat és olyankor megzendülnek, 
régi dallamok szólalnak meg, vagy csak egyes 
ütemek; képek tűnnek föl s mosódnak el újra, 
mint a köd; Jörgen aztán megint csak maga elé 
meredt, mint akinek egyetlen gondolata sincsen; 
elhihetjük, hogy nem szenvedett; sötét szemei 



ilyenkor elvesztették fényüket s csak fekete, párás 
üveggolyóknak látszottak. 

— Szegény, hülye Jörgen! — mondták az 
emberek. 

Ez volt ő, kit anyja a szive alatt olyan dus és 
boldog földi élet felé hordozott, hogy kevélység, 
elbizottság lett volna e földi élet után egy másik 
életet kívánni, avagy abban hinni. Tehát a lélek
nek nagy adományai mind semmivé lettek. Csak 
nehéz napok sora, fájdalom és csalódás lett az 
osztályrésze; pompás, ritka virághagyma volt, 
melyet termőföldjéből kiszaggattak s a homokba 
szórtak, hogy ott elrothadjon! Isten képmásának 
ne lenne nagyobb értéke ? Csak a véletlen játék
szere volt, avagy lenne az egész? Nem! Isten, 
aki a mindenható szeretet, okvetlenül kárpótolja 
őt egy másik életben azért, amit szenvedett és 
amit nélkülöznie kellett. Isten könyörületes min
denkihez és könyörületessége túltesz tettein. Dávid 
zsoltárának e szavait mormolta a kalmár ájtatos, 
öreg felesége tele hittel és vigasztaló reménység
gel és szivének imája az volt, hogy az Ur Jörgent 
nemsokára megváltsa, hogy befogadtassék Isten 
kegyelmébe, az örök életbe. 

Klára ott pihent a temetőben, amelynek falára 
a szél fölsodorta a homokot; Jörgen erre aligha 
gondolt, nem tartozott a gondolatköréhez, minden 
csak töredékesen merült föl benne régi életéből. 
Minden vasárnap elkísérte a családot a templomba 
s üres tekintettel üldögélt ott csendesen. Egy 
napon az éneklés alatt fölsóhajtott, szeme ki
fénylett, az oltárra szegeződött, éppen arra a 
helyre, hol egy esztendővel ezelőtt meghalt ba
rátnőjével együtt térdelt, a nevét mondta s olyan 
fehér lett mint a kréta; könnyek peregtek végig 
az arcán. 

Kivezették a templomból; azt mondta, hogy jól 



érzi magát, nem fájt neki semmi, nem emlékezett 
semmire Istennek ez a letiport, megpróbált teremt
ménye. És Isten a mi teremtőnk, bölcs és min
denkit szerető, ki kételkedhetik ebben? Szivünk 
és értelmünk elismeri, a biblia tanusitja: „Könyö-
rületessége minden tettei fölött lebeg." 

Spanyolországban, hol narancs- és babérfák 
között langyos szellő öleli körül a mórstilü, 
aranyos kupolákat, hol dal és kasztanyetta cseng, 
gyermektelen aggastyán, a város leggazdagabb 
kalmára ül a cifra palotában; gyermekek kör
menete vonul az utcákon végig gyertyákkal és 
lobogó zászlókkal. Egész vagyonát odaadta volna 
gyermekeiért, leányáért vagy annak gyermekéért, 
ki talán soha sem látta meg a napvilágot, hogy 
láthatná meg az örökkévalóság és a paradicsom 
világosságát? Szegény gyermek! — 

Bizony, szegény gyermek! Gyermek, pedig már 
tul van a harmincon, mert ennyi idős lett Jörgen 
O-Skagenben. 

Futóhomok borult a temető sírjaira föl egészen 
a templomfalig, de a halottakat mégis oda kellett 
temetni, ott kívántak nyugodni, azok mellett, akik 
őket megelőzték, szeretett atyafiaik mellett. Brönne, 
a kalmár és felesége is itt aludtak, gyermekük 
mellett a fehér homok alatt. 

Alig kezdődött még el az esztendő, a viharok 
hónapja; a dünák füstölögtek, a tenger nagy hullá
mokat vetett, a madarak nagy rajokban vonultak, 
mint felhők a viharban s rikoltoztak a dünák 
fölött; egyik hajótörés jött a másik után a záto
nyokon O-Skagen, meg a Husby-dünák között. 

Egy délután, amikor Jörgen egymagában ült a 
szobában, lelke megvilágosodott, elfogta őt az a 
nyugtalanító érzés, mely fiatalabb éveiben sokszor 
kihajtotta őt a dünákra, meg a pusztára. 

— Haza! Haza! — ezt mondogatta; de nem 



hallotta senki, kiment a házból, ki a dünákra, 
homokszemek és apró kavicsok verődtek az arcába 
és kavarogtak körülötte. A templomhoz ment; a 
homok magasan feküdt a falak körül és eltakarta 
félig az ablakokat, de az uton már eltakarították 
a homokot, a templomajtó nem volt becsukva, 
könnyen kinyílt; Jörgen bement a templomba. 

A szél elsüvöltött Skagen fölött; emberemlé
kezet óta nem volt ilyen orkán, rettenetes ítélet
idő, de Jörgen az Isten házában volt s mialatt 
künn sötét éjszaka lett, benne kigyúlt a világos
ság, a lélek világossága, mely soha sem fog ki
aludni ; érezte, hogy agyában az a nehéz kő hir
telen leesett. Ugy rémlett neki, hogy megszólal 
az orgona, pedig az csak a tenger moraja, a vihar 
zenéje volt; beült a kórusba, mire kigyulladtak a 
gyertyák, egyik a másik után, olyan fényesség 
támadt, milyent csak Spanyolországban látott, az 
öreg tanácsurak és polgármesterek megelevendtek, 
kiléptek a fali rámákból, ahol már esztendők óta 
álltak s ők is helyet foglaltak a kórusban; a 
templom kapuja, meg az ajtai mind megnyíltak és 
beléptek mind a halottak ünnepi ruhában, ahogy 
a maguk idejében öltözködtek, szép muzsika 
hangjai mellett jöttek és leültek a székekre; föl
zendült a zsoltár mint zugó tenger, itt voltak öreg 
nevelőszülei a Husby-dünákról, az öreg Brönne 
kalmár és felesége és az ő oldalukon közvetlenül 
Jörgen mellett ült az ő szelid, kedves leányuk; 
kezét nyújtotta Jorgennek, fölmentek az oltárhoz, 
hol már egyszer térdeltek, a pap összetette kezü
ket és megszentelte őket szeretetben való életre. 
Most megszólaltak a harsonák olyan különös gyer
meki hangon, vágyat és örömet hirdetve, orgona-
zengéssé dagadva, lelkesítő hangok orkánjává, 
üdvösséges zene volt és mégis elég erős arra, 
hogy megrepessze a sirok köveit. 



És a hajó, mely a mennyezetről csüngött, le
szállt kettejük előtt, kiszélesedett, selyemvitorlái 
nőttek, aranyos árbocai, a horgonyok vörös arany
ból voltak, minden kötél selyemből, ahogy a régi 
ének mondja. És a jegyespár hajóra szállt és az 
egész egyházközség velük, volt ott hely mindnyájuk 
számára. A falak és a templom boltja kivirult és 
illatot árasztott, mintha csupa bodza, meg hársfa 
lett volna, szeliden hajladoztak az ágak és a 
lombok; összehajoltak és szétnyíltak, a hajó emel
kedni kezdett, kiszállt a tengerre, szelte a leve
gőt ; minden templomi gyertya kis csillag volt és 
a szelek rázenditettek a zsoltárra és mindnyájan 
vele énekeltek: 

— Szeretetben megdicsőülve! Egy élet se 
menjen veszendőbe! Üdvösséges öröm ez ! Hal
leluja! — 

És ezek voltak utolsó szavai ez életben, el
szakadt a fonál, mely halhatatlan lelkét idekötötte, 
csak egy holttetem hevert a sötét templomban, 
melyet a vihar körülzugott és futóhomokkal szórt be. 

Másnap vasárnap volt, az egyházközség és a 
pap odajöttek istentiszteletre. Fárasztó ut volt, 
szinte járhatatlan a homokon át és most, hogy 
itt voltak, nagy homokdomb állt a templom előtt, 
amelyet a szél rakott oda. A pap rövid imát 
rebegett, annyit mondott körülbelül, hogy Isten 
elzárta az ő hajlékának ajtaját, tehát el kell men-
niök és más helyen uj templomot emelniök. 

Elénekeltek egy zsoltárt, aztán haza mentek. 
Jörgent nem találták Skagen városában, sem a 

dünák között, ahol buzgón keresték; azt beszélték, 
hogy a hullámok sodorták magukkal. 

Teteme a legnagyobb szarkofágban nyugodott, 
a templomban volt eltemetve; Isten a viharban 
földet szórt a koporsóra s súlyos homokfödél 
takarta és még ma is az takarja. 



A futóhomok elfödte a hatalmas boltozatokat, 
parti bojtorján és vadrózsa nő a templom fölött, 
hol most a vándor a tornyáig mehet, mely a ho
mokból kiemelkedik, hatalmas sirkő, mely mért
földekről látszik; király sem kaphat szebb sír
emléket! Senki sem háborítja a halott nyugalmát 
és senki sem tudott és tud róla mostanáig, mig 
a szél nekem, a dünák mentén, el nem dalolta. 



A gőzhajón egy idős urat láttam, olyan jókedvű 
arca volt, hogy ha nem hazudott az arca, hát ő 
volt a világ legboldogabb embere, ö maga is 
azt vallotta magáról; a saját szájából hallottam; 
dán volt, a földim és egy vándorszínész trupp 
igazgatója. Vele volt egész személyzete egy nagy 
ládában; bábjátékos volt. Veleszületett jó hu
morát, amint mondotta, egy technikus desztillálta, s 
a kisérlet után ő teljesen boldog emberré vált. 
Nem értettem meg őt rögtön, de aztán világosan el
magyarázta az egész történetet, amely a következő: 

— Skagelseben történt, — mondta, — én elő
adást tartottam a postaépület termében, fényes 
házam volt és fényes közönségem, egy pár vén
asszonyt kivéve, csakis serdületlen ifjúság. Egyszerre 
megjelenik egy feketébe öltözött diákformáju alak, 
letelepszik, pontosan mindig ott nevet föl, ahol 
kell, ott tapsol, ahol kell, szóval egészen furcsa 
néző volt! Meg kellett tudnom, hogy kicsoda és 
meg is tudtam, hogy a politechnikai iskolának 
egyik hallgatója, akit azért küldtek ki, hogy 
vidéken oktassa az embereket. Pont nyolckor vége 
volt az előadásomnak, mert a gyermekeket korán 
le kell fektetni és a publikum kényelméről sem 
szabad megfeledkezni. Kilenc órakor a diák kezdte 
meg fölolvasását és kísérleteit és akkor én voltam 
az ő hallgatója. Igazán rendkivüli volt, amit ott 



hallani és látni lehetett. A legtöbb dolog persze 
elment a fülem mellett, ahogy mondani szokták, 
de az az egy mégis szöget ütött a fejembe, hogy 
ha mi emberek ilyesmit ki tudunk találni, akkor 
voltaképpen sokkal hosszabb életüeknek kellene 
lennünk a földön.. Csupa apró csoda volt, amit 
müveit és mégis mindent oly természetesen csinált! 
Mózes és a próféták idejében egy ilyen műegye
temi hallgató az ország egyik bölcse lett volna, 
a középkorban pedig máglyán égették volna el. 
Egész éjjel nem aludtam és amikor másnap este 
előadást tartottam, a diák megint ott volt, virágos 
jó kedvem támadt. Hallottam hirét egy színész
nek, aki szerelmes szerepben mindig csak egy 
nőre gondolt, aki a nézőtéren volt, neki játszott 
és az egész közönséget elfeledte; a műegyetemi 
hallgató volt az en ,,ow-m, az en egyetlen nezom, 
akinek én játszottam. Mikor az előadás véget ért, 
minden bábot előhívtam, a miiegyetemi hallgató 
meghívott egy pohár borra. O az én játékaimról 
beszélt, én pedig az ő tudományáról beszéltem és azt 
hiszem egyformán örömünk telt mindakét dolog
ban. De én maradtam fölül, mert az ő tudomá
nyában sok minden volt, amit ő maga sem tudott 
megmagyarázni, mint pl. azt, hogy egy darab vas 
delejessé válik. Hát bizony mi a z ? Valami erő 
költözik beléje, de honnan ? Éppen ugy van, mint 
az emberrel itt a földön, ez az én véleményem; 
Isten keresztül zuhintja őket az időn s egy Napóleon, 
egy Luther vagy más ilyen nagy egyéniség terem 
előttünk. Az egész világ csudamüvek sorozata, — 
mondta az én uj barátom, — de ugy megszoktuk 
őket, hogy mindennapi dolognak nevezzük. — És 
tovább beszélt és tovább magyarázott, mig végre 
ugy éreztem, mintha a koponyám fedelét leemelné 
és nyíltan kimondtam, hogy ha nem volnék már 
olyan öreg fickó, a műegyetemre járnék és tanul-



nék, hogy keresztül-kasul megismerhessem a világot, 
de hogy azért mégis a legboldogabb emberek 
közé tartozom. — A legboldogabb emberek közé! 
— kiáltott föl s minden egyes szót óvatosan ejtett 
ki s olyan különös hangsúllyal. 

— Hát igazán boldog ? — kérdezte azután. — 
Igen, — mondtam én, — boldog vagyok és min
den városban szívesen látnak, ha beállitok a tár
sulatommal. Néha persze megszáll egy vágya
kozás, mint valami manó s lidércnyomást okoz és 
elrontja jókedvemet: szeretnék élő színtársulatnak, 
valóságos szinészembereknek az igazgatója lenni. 
— Ön tehát azt szeretné, ha a bábui megelevened
nének, ha átváltoznának igazi színészekké? — 
kérdezte, — hogy ön, mint igazgató szerepel
hessen ? Azt hiszi csakugyan, hogy akkor teljes 
lenne a boldogsága? O nem hitte, de én erősen 
hittem, meghánytuk-vetettük a dolgot, persze, hogy 
nem tudtunk dűlőre jutni, de azért mégis kocin-
tottunk. A bor nagyon jó volt, de valami csoda
fűnek kellett lennie, mert különben az egész tör
ténet odalyukadna ki, hogy meglehetősen becsíp
tünk. Pedig hát nem ugy volt, mert mindent 
tisztán láttam. Mintha hirtelen verőfény tűzött 
volna a szobába, még pedig a műegyetemi hall
gató szeméből s önkénytelenül a régi Istenekre 
kellett gondolnom, mikor még az örök ifjúság 
sugárzásában jártak a földön, ezt meg is mondtam 
neki, mire elmosolyodott és én meg mertem volna 
esküdni, hogy egy álruhás isten, vagy legalább is 
az ő familiájukból való, — és csakugyan, az is 
volt, — legnagyobb vágyam teljesült, a bábok 
megelevenedtek és én egy emberi színtársulat 
igazgatója lettem. Ittunk r á ; berakta a bábjaimat 
a dobozba, rákötötte a hátamra és keresztülpottyan-
tott egy delejes karikán. Még most is hallom, hogyan 
pottyantam le, annyi tény, hogy én a földön 



hevertem, az egész társaság kiugrott a dobozból, 
a szellem valamennyit megszállta, mindegyik báb 
egy-egy kitűnő művészszé vált, ők maguk is azt 
mondták és én voltam az igazgató. Minden készen 
állott az első előadáshoz; az egész társulat velem 
együtt akarta vinni a szót, meg a közönség is. A 
táncosnő azt mondta, hogy összedől a ház, ha ő 
nem áll egy lábon, ő az egésznek a lelke és kell, 
hogy ugy is bánjanak vele. A bábu, aki a császár
nőt játszotta, azt kivánta, hogy a szinpadon kivül 
is ugy bánjanak vele, mint császárnővel, mert 
különben kiesik a gyakorlatból; az, aki csak arra 
volt jó, hogy egy levelet kézbesítsen, éppen olyan 
fontosnak érezte magát, mint a hősszerelmes, mert 
— igy mondta ő — a művészi együttesben a 
kicsinyek éppen olyan fontosak, mint a nagyok. 
Aztán a hős azt kivánta, hogy valahányszor távo
zik a színpadról, egy tirádát mondhasson el, mert 
ezt mindig megtapsolják; a primadonna csak vörös 
világításban akart játszani, mert az illett neki s 
nem tűrte a kék világítást. Olyanok voltak, mint 
légyraj a palackban és én a raj középében voltam. 
Elállt a lélekzetem, elvesztettem a fejemet, nyo
morult voltam, amily nyomorult csak lehet egy 
ember, egy uj emberfaj közé kerültem s csak az 
volt a vágyam, bár újra a ládában lennének és 
én sohase lettem volna igazgató. Meg is mondtam 
nekik nyíltan, hogy alapjában véve nem egyebek, 
mint bábuk, erre agyonvertek. A szobámban, az 
ágyamon feküdtem, s hogy a műegyetemi hall
gatótól hogyan kerültem oda, azt csak ő tudhatja, 
én nem. A hold rásütött a padlóra, ahol a láda 
fölborítva állt, a bábuk, kicsinyek-nagyok, az egész 
társaság szanaszéjjel hevertek. Nem voltam rest, 
kiugrottam az ágyból és belegyömöszöltem vala
mennyit a ládába, kit fejjel, kit lábbal lefelé; rá
csaptam a födelet, ráültem a tetejére; festeni való 



volt, ha látta volna, ahogy én láttam. — Most 
benn maradtok ! — mondtam én, — és soha többé 
nem fogom azt kívánni, hogy hus-vér emberek 
legyetek. — Jó kedvem támadt, én voltam a leg
boldogabb ember; a műegyetemi hallgató meg
világosított ; boldogan ültem a ládán és ott hely
ben el is aludtam és reggel (azaz hogy délben, 
mert aznap reggel hihetetlenül sokáig aludtam) 
még mindig ott ültem, azzal a boldogító érzéssel, 
hogy rájöttem, milyen nagy ostobaság is volt az, 
amit olyan nagyon kívántam. Kérdezősködtem a 
műegyetemi hallgató után, eltűnt, mint a római és 
görög istenek. És azóta én vagyok a legboldo
gabb ember a világon. Szerencsés igazgató vagyok, 
a személyzetem nem okvetetlenkedik, a közön
ségem sem, hanem jól mulat. Darabjaimat magam 
csinálom, ahogy kedvem tartja. Minden vígjáték
ból kiveszem a legjobbat, senkisem haragszik meg 
érte. Olyan darabokat, melyeket most a nagy 
szinházak lenéznek, de amelyekbe harminc évvel 
ezelőtt tódult a közönség és sirt rajtuk, — ezeket 
én most megint sorra veszem s előadom a gyere
keknek ; a gyerekek ugy sirnak rajtuk, mint régen 
a papa és mama; előadom „Montfaucon Johanná"-t 
és „Dyveké"-t, de rövidítve, mert a gyerekek nem 
szeretik a hosszú szerelmi fecsegéseket, ők azt 
akarják, hogy: legyen meg a baj, de minél hamarabb. 
Bejártam Dániát széltében-hosszában, ismerek min
den embert, engem is ismernek; most eljöttem 
Svédországba és ha itt szerencsém lesz és sok 
pénzt keresek, akkor skandináviai leszek, más
különben nem, annyit mondhatok önnek, mert 
ön földim. 

És én mint földije természetesen tovább adom, 
csak azért, hogy mesélhessek valamit. 



A z ö r e g h a r a n g . 
(A Schiller-album számára.) 

A német würtembergi királyságban, hol az 
országút mentén olyan szépen virágzik az akác s 
az alma- és körtefa ősszel roskadoznak dus terhök 
alatt, egy Marbach nevü városka terül el. Nagyon 
kicsinyke város, de nagyon kiessé teszi a Neckar 
folyó, mely városok, ódon lovagvárak és zöldellő 
szőlőhegyek mellett siet tova, hogy vizeit a büszke 
Rajna vizével egyesítse. Őszre hajlott már az 
esztendő, a szőlőtőkékről lecsüngtek a pirosló 
levelek, szakadó záprok jöttek és egyre fagyosab
bak lettek a viharok. Szóval nem szegény emberek
nek való időjárás volt. Beálltak a sötét napok és 
még sötétebbek voltak belül az ódon, kicsi hazák. 
Egy ilyen házikó, tornyos tetejével az utca felé 
állott, alacsony ablakai voltak, kisszerűnek és 
szegényesnek látszott, s ilyen volt a család is, 
amely benne lakott, de becsületes és szorgalmas 
s istenfélelem volt szivük kincses kamrájában. A 
jó Isten éppen még egy gyermekkel akarta őket 
megajándékozni. Eljött az ideje; az anya fájdalmak 
között vajúdott, ekkor a templomtoronyból haran
gok szava zúgott be hozzá, mélyen és oly ünne
pélyesen. Ünnepi óra volt, s a harang szava 
áhítattal és hittel töltötte el az imádkozó asszonyt. 
Minden gondolata Istenhez esengett s ebben a 
pillanatban hozta világra kis fiát. és véghetetlen 



boldogságot érzett szivében. A torony harangja 
mintha országgá, világgá harsogta volna az ő 
oromét, két tiszta gyermekszem tekintett rá s a 
kicsike haja ugy ragyogott, mint az arany. A 
komor novemberi napon a gyermeket harang-
zugás fogadta idelenn. Anya és apa megcsókolták 
és ezt irták a bibliájukba: 1759. november 10-én 
Isten fiúcskát ajándékozott nekünk; és később 
hozzáírták, hogy a keresztségben a János Kristóf 
Frigyes nevet kapta. 

Mi lett a kis fiúból, a szegény fickóból, aki 
Marbachban született ? Hát bizony azt akkoriban 
senki sem tudta, még a toronybeli öreg harang 
sem, akármilyen magasan lógott s bár először ő 
zengett-bongott a gyermek fölött, aki később a 
legszebb dalt zengte a „Harang"-ról. 

És a kis fiu nőtt és nőtt a világ is az ő 
szemeiben. Szülei később más városba költöztek, 
de maradtak jóbarátaik a kis Marbachban, igy 
hát anya és fia egy napon látogatóba mentek 
oda. A fiu még csak hat éves volt, de azért már 
tudott sokat a bibliából és a szent zsoltárokból. 
Nem egy estén ült kicsi nádszékében s hallgatta 
apját, aki Gellért meséit és Klopstock Messias-át 
olvasta fönszóval. Két évvel idősebb nénjével 
együtt forró könnyeket sirt O Érette, ki mind
nyájunk üdvösségéért meghalt a keresztfán. 

Első látogatásuk idején nem sok változást láttak 
a városon, hisz még nem is oly régen szakadtak 
el onnan. A házaknak most hegyes tetejük, ferde 
falaik, alacsony ablakaik voltak csak ugy mint 
azelőtt. A temetőben megszaporodtak a sirok és 
ott szorosan a fal mentén lenn a fűben hevert az 
öreg harang; lezuhant a magasból, megrepedt és 
megnémult, már ujat is akasztottak a helyébe. 

Anya és fiu beléptek a temetőbe, ott álltak az 
öreg harang előtt s az anya elmesélte kis fiának, 



hogy ez az a harang, mely sok száz éven át olyan 
hasznos munkát végzett; hangosan szólt kereszte
lőre, lakodalmi ünnepeken és temetésekre. Jelen
tette ünnepek örömét, tüzek veszedelmét. Emberek 
életét zengte bölcsőjüktől a sirukig. És a gyermek 
soha sem felejtette el, amit az anyja mesélt neki, 
tovább hangzott lelkében, miglen mint férfi 
kénytelen volt világgá zengeni. És az anya 
elmesélte neki, hogy ez az öreg harang vigasz 
és örömöt hirdetett neki nehéz órájában, bele-
csendítette és belezengte a szivébe, mikor Isten 
kis fiát ajándékozta neki. És a gyermek szinte 
áhítattal nézte a nagy öreg harangot, lehajolt 
hozzá és megcsókolta, bármily ócska, repedt és 
bitang jószág volt is ott a füvek és csalánok 
között. 

S a kis fiu, szegény sorsú kis fiu nem is 
felejtette el soha; nyurga és szikár, vöröshaju és 
szeplős volt, de szeme fénylő és tiszta volt, mint 
a mély vizek. Hogyan folyt a dolga? Nagyon 
jól, kiváltságosán jól. Fejedelmi kegyből fölvették 
a katona iskolába, még pedig az uri családok 
fiai közé, ami nagy tisztesség és szerencse volt. 
Gamásnit hordott, keményített gallért és hajporos 
parókát. A különböző ismeretekre ilyen vezény
szavakkal tanították: „indulj!", „állj ! a , „előre arc ! " 

Ebből igazán lehetett valami. 
Az öreg harangot egyszer csak az olvasztóba 

kell vinni, mi válhatik akkor belőle? Bizony azt 
nem lehetett volna megjósolni és azt sem lehetett 
volna előre megjósolni, mi fog a harangból meg
csendülni abban az ifjú lélekben, mert odabenn 
harsogva szólt egy hang, s annak ki kellett 
zendülnie a nagy világba s mennél szűkebbnek 
érezte az iskola falait s mennél siketítőbben hang
zott a vezényszó: Indulj! Állj! Előre arc! annál 
hatalmasabban zengett a fiu lelke. Énekelt a 



pajtásainak s éneke tulcsapott az ország határain. 
Csakhogy nem azért kapott ingyen iskoláztatást, 
ruhát és kosztot. Hordta az intézeti számot, annak 
a nagy óraműnek egy része volt, melyhez jól 
fölfogott érdekünkben tartoznunk kell. Mennyire 
nem értjük saját magunkat! Hogyan érthetnének 
meg mások bennünket, ha mindjárt a legjobbak 
is. De éppen a nyomás hozza létre a drágakövet. 
A nyomás megvolt; vajjon megismeri-e a világ 
a drágakövet idők multával? 

A fejedelem fővárosában nagy ünnepség volt. 
Ezer meg ezer lámpa fénylett, rakéták sziporkáz
tak a levegőben; és erre a fényre már csak ő 
emlékeztet bennünket, aki ezalatt könnyes szemmel, 
fájdalmas szivvel, titokban idegen földre igyeke
zett. El kellett hagynia hazáját, édes anyját, ked
veseit, vagy lemerülni a hétköznapiság árjába. 

De jó dolga volt a régi harangnak, melyet a 
marbachi temető fala ótalmazott. A szél zúgott 
fölötte s mesélhetett volna neki arról, akinek 
születésekor a harang megkondult, elmesélhette 
volna, hogyan borzongatta meg a szegény ifjút 
legutóbb, amikor az a szomszéd tartomány egyik 
erdejében kimerülten minden kincse, egyetlen 
reménysége egy csomó teleirt papírlap volt: a 
„Fiesco" kézirata. A szél mesélhetett volna neki 
az ifjú első pártfogóiról, akik mind művészek 
voltak s akik amikor fölolvasta Fiescot, egymás
után szökdöstek el, hogy tekejátékkal mulassanak. 
És mesélhetett volna a szél a halvány szökevény
ről, ki hetekig, hónapokig élt egy szegényes 
csapszékben, hol a gazda káromkodott, dühöngött 
és ivott, hol durva mulatozás járta, mig ő az 
ideálról dalolt. Nehéz napok, sötét napok! A 
léleknek át kell szenvednie, végig kell élnie azt, 
amit ki akar zengeni a világnak. 

Sötét napok, hideg éjszakák vonultak el a 



harang fölött; az nem érzett semmit, az emberi 
szívben rezgő harang szenved az idők súlya alatt. 
Milyen sora volt a fiatal embernek? Milyen sora 
lett az öreg harangnak ? A harang messze került, 
olyan messzire, hogy a hangját már nem lehetett 
hallani. Hát a fiatal ember? A szivében zengő 
harang még akkor is kongott, amikor a lába és 
aj szeme rég fölmondták a szolgálatot; szólt a 
hjarang és ma is szól még, világtengereken tul, 
köröskörül az egész földön. De hallgasd meg 
először, mi történt a templom harangjával? El
került Marbachból, eladták, mint ócska rezet és 
Bajorországban az olvasztókemencébe akarták kül
deni. Hogyan és mikor került oda ? Hát azt csak 
mesélje el a harang maga, ha tudja, nem olyan 
nagyon fontos a dolog; annyi bizonyos, hogy a 
bajor fővárosba került. Sok esztendő telt el azóta, 
hogy lezuhant a toronyból s most ugy volt, hogy 
beolvasztják s emlékszobrot öntenek belőle, mely 
a német nép és német föld egyik nagy emberét 
fogja ábrázolni. Halljátok csak, hogy fordult a 
dolog, mégis csak gyönyörű és csudálatos a világ 
sorja. Odafönn, Dániában az egyik zöld szigeten, 
hol bükkfák nőnek, ahol óriások sírjai domborul
nak, ott élt egy nagyon-nagyon szegény fiu. Fa-
cipőben járt s apjának, egy favágónak hordta ki 
az ebédet a kikötőbe egy régi, kopott kendőben. 
Ebből a szegény gyermekből Dánia egyik büsz
kesége lett, csudákat faragott ki a márványkőből, 
hogy ámult rajtok az egész világ s éppen őt tisz
telték meg azzal az ajánlattal, hogy mintázza meg 
agyagból azt a nagy embert, szépen, sugárzón, 
hogy aztán ércbe lehessen önteni annak a fiúnak 
a mását, kinek nevét az apa a bibliájába igy irta 
b e : János Kristóf Frigyes. 

És formába ömlött az izzó érc, a régi templom
harang. — Senki sem gondolt az ő hazájára, az 



ő elnémult szavára; a harang formába omlott s 
annak a szobornak fejét és mellét alkotta, melyet 
most lelepleztek Stuttgartban a régi kastély előtt, 
azon a téren, ahol ő, kit a szobor ábrázol, életé
ben járt-kelt, harcolva és küzdve, a világi terheket 
hordozva, ő a marbachbeli fiu, a Karlschule nö
vendéke, a szökevény, Németország halhatatlan, 
nagy költője, ki Svájc megszabaditójáról és Francia
ország Istentől ihletett leányáról énekelt. Nap
sugaras idő volt, zászlók lengtek a tornyokról qs 
tetőkről Stuttgartban a királyi székhelyen, a haran
gok ünnepre és örömre harangoztak, csak egy 
harang hallgatott, világított a tiszta napfényben, 
világított a szobor képéről és melléről. Száz esz
tendő mult el éppen aznap óta, hogy Marbach 
tornyának harangja örömet és vigaszt zengett a 
szenvedő anyának, ki világra hozta gyermekét, 
szegényen, szegényes hajlékban s amely gyermek
ből később gazdag ember vált, akinek kincseit 
áldja az egész világ; száz esztendő mult el a nemes 
asszonyszivek költőjének, a nagy és remek énekes
nek születése óta, akit Schiller Frigyes Kristóf 
Jánosnak hivnak. 



T i z e n k e t t e n a p o s t a k o c s i b a n . 

Csikorgó fagy, kristálytiszta levegő és szél
csend. — Bumm! — egy fazekat hajítottak az 
ajtó e lé ; — puff! — belőtték az ujesztendőt: 
Szilveszter éjszakája volt ; az óra éjfélt ütött! 

— Tratrara! — megérkezett a posta. A nagy 
postakocsi megállt a város kapuja előtt, tizenkét 
utast hozott, több nem is fért el benne, minden 
hely el volt foglalva. 

— Éljen! Éljen! — igy szólt az ének az em
berek házaiban, ahol éltették a beköszöntő uj
esztendőt és ahol teli poharak lendültek a leve
gőbe, az újesztendő tiszteletére. 

— Adjon Isten minden jót az ujesztendőben! — 
mondták, — sok pénzt, egészséget, szép asszony 
feleséget! — s mentsen meg a bajtól, bosszú
ságtól ! 

Igen, kölcsönösen szerencsét kivántak egymás
nak, kocintottak, hogy csak ugy csengett és a 
város kapuja előtt megállt a kocsi az idegen ven
dégekkel, a tizenkét utassal. 

Kik voltak? Velük volt útlevelük, podgyászuk, 
sőt ajándékot is hoztak nekem is, meg neked is, 
mindenkinek a városban. Mit akartak és mit 
hoztak ? 

— J ó reggelt! — igy szóltak a kapuőrhöz. 
— J ó reggelt ! — felelte az, mert az óra éppen 

tizenkettőt ütött. 



— Neve? Állása? — kérdezte az őr azt, aki 
először szállt ki a kocsiból. 

— Nézze meg az útlevelemben, — mondta a 
férfi. — Én én vagyok. — Jó kiállású ember 
volt, prémes bekecsben és prémes csizmában. — 
Én vagyok az az ember, kiben sokan reményked
nek. Gyere el holnap, kapsz tőlem újévi ajándé
kot! Garasokat és tallérokat szórok az emberek 
közé, ajándékokat osztok, bálokat adok, harminc
egy bált, több éjszakám nincsen. Hajóim befagy
tak, de irodámban meleg van. Kalmár vagyok és 
Januárnak hivnak. Csak számlák vannak nálam. 

Aztán jött a másik, Jókedv bátya, a komédiá
nak, álarcos báloknak és egyéb mulatságoknak 
fő-főmestere, miket csak ki tud gondolni az ember. 
Egész podgyásza egy nagy hordó volt. 

— Ebből a hordóból kiugratjuk farsangra a 
jókedv apró ördögeit, — mondotta; — mulatni 
akarok és másokat is mulattatni, mert az egész 
családban az én időm a legrövidebb, én csak 
huszonnyolc leszek. Talán még beigtatnak egy 
napot, de az már mindegy! Hurrá! — 

— Tilos a hangos kiabálás! mondta a kapuőr. 
. — Eh mit, nekem szabad kiabálnom! — felelte 
az ember, — én Karnevál herceg vagyok s 
Februárius néven utazom. — 

Jött a harmadik, ugy festett, mint a megeleve
nedett bőjtölés, de nagyon fönhéjazó volt, mert 
rokonságban állott a „negyven lovag"-gal és idő
jós volt, de ez nem valami zsiros hivatal, azért 
dicsérte ugy a böjti időt. Nem volt rajta egyéb 
disz, mint egy kis csokor ibolya a gomblyukában, 
de nagyon apró ibolyák voltak. 

— Március! Mars be! — kiáltotta a negyedik 
és meglökte a harmadikat. — Március! Mars be 
az őrszobába, ott van a puncs, érzem a szagát. — 
De ez nem volt igaz, áprilist akart járatni vele, 



ezzel köszöntött be a negyedik legény. Különben 
is nagyon könnyüvérünek látszott; nem sokat 
dolgozott, de annál több ünnepnapot tartott. — 
Föl és alá táncol a kedvemi — mondta, — eláll 
az esö, kisüt a nap. Előtáncos vagyok és halott
sirató, mert tudok mind a kettőhöz: nevetéshez 
és siráshoz. Nyári ruhatár van a ládáimban, de 
balgaság lenne fölvenni. Itt vagyok! Vasárnap 
selyemharisnyában, karmantyúval megyek sétálni. 

Most egy hölgy szállt ki a kocsiból. 
— Május kisasszony! — mondta. Bükkfalevél 

zöld selyemruhát viselt, kökörcsinek voltak a 
hajában és hozzá olyan illatos volt a szagos 
mügétől, hogy az őrnek tüsszentenie kellett. — 
Egészségére! — mondta, ez volt a köszöntése. 
Csinos volt! És énekesnő is volt, nem a színház
ban, hanem benn az erdőben; nem a sátorba, 
hanem az üde zöld erdőbe ment és ott a maga 
gyönyörűségére dalolt; munkatáskájában Christian 
Winther „fametszetei" voltak, mert azok olyanok, 
mint maga a bükkerdő és Richardt „Kis versei", 
olyanok, mint a szagos müge. 

— Most jön a menyecske! — kiáltották a 
kocsiból és kiszállt a menyecske, fiatal és finom 
volt, büszke és kecses. Rögtön látni lehetett* 
hogy az álomszuszékok kedvéért jött a világra. 
Az év leghosszabb napján lakomát adott, hogy 
legyen idő a sok fogás elfogyasztására. Saját 
kocsiján is járhatott volna, de mégis a posta
kocsival jött, mint a többiek, ezzel akarta 
bebizonyítani, hogy nem gőgös ; de egyedül 
soha sem utazott, öccse, a Július kisérte. 

Jól táplált volt, nyáriasan öltözve, panama
kalappal a fején. Kevés podgyásza volt, az nagyon 
terhes ekkora hőségben, csak úszónadrágja és 
fürdősapkája volt; ez nem sok. 

Most jött az anyjuk, Augusztus nagysád, 



gyümölcsöt árult nagyban, egy csomó halastó 
birtokosa, földesasszony nagy krinolinban; kövér 
volt és meleg, mindenhez maga látott hozzá, 
maga ment az mezőre söröskancsóval a munká
sokhoz. — Arcod verítékével edd kenyeredet! — 
mondta, — mondja a biblia. Aztán lehet erdei, 
meg aratóünnepet ülni. 

Aztán újra férfi következett, foglalkozására 
nézve festő, a szinek mestere, ezt hamar megtudta 
az erdő. Á leveleknek nagy hamar szint kellett 
változtatniuk, ha akarta csupa vörös, sárga, meg 
barna lett nemsokára az erdő. A mester sípolt, 
mint a fekete seregély, gyors munkás volt, a 
zöldesbarna komlóindát söröskancsója közé fonta 
disznek, mert a díszítéshez nagy érzéke volt. 
Ott állt festékes tégelyével, ez volt az egész 
podgyásza. 

Öt a földbirtokos követte, aki a szántásra, 
vetésre, a föld megművelésére gondolt, no meg 
egy kissé a vadászat örömeire is; kutyát és puskát 
hozott magával, diót vitt a vadásztarsolyában: 
„Rip-rop!" — Rengeteg sok málha ja volt, többek 
közt egy angol eke; mezőgazdaságról beszélt, 
de a folytonos köhögéstől és nyögéstől nem 
sokat lehetett hallani, ez volt a november. 

Rettenetes náthája volt, hogy nem is zsebkendőt, 
hanem lepedőt használt és mégis el kell kisérnie 
a cselédleányokat uj téli szolgálatukba, mondta, 
de a meghűlés elmúlik, ha majd fát fürészel, 
mert fürészmester volt egy fatelepen. Az estéket 
korcsolyafák vágásával töltötte, mert tudta, hogy 
pár hét múlva szükség lesz ilyenfajta élvezetes 
lábbelikre. 

Végre jött az utolsó, az öreg December anyóka 
a tüzes kosárral; fázott, de szeme sugárzott, mint 
két fényes csillag. Virágcserepet vitt egy kis 
fenyőfával. — Ezt gondozom és ápolom, hogy 



nagy legyen karácsonyra, a padlótól a tetőig 
fölérjen és lángoló gyertyák, aranyos almák, 
kivágott alakok nőjjenek rajta. A tüzes kas 
melegít, mint a kályha, előveszem meséskönyvemet 
a zsebemből és hangosan fölolvasok belőle, hogy 
a gyerekek mind hallgatnak a szobában, de a fán 
a bábuk mind megelevenednek, a kis angyal 
viaszból a fa legszélső csúcsán megrázza arany
poros szárnyait, leröpül zöld székéről, kicsiket, 
nagyokat megcsókol a szobában, sőt a szegény 
gyermekeket is, akik künn állanak és éneklik a 
karácsonyi dalt a betlehemi csillagról. 

— Most tovább mehet a kocsi, — mondta az 
őr, — megvan a tucat. Jöjjön egy uj utazó 
kocsi! 

— Hadd jöjjön be először egészen ez a tizen
kettő, — mondta az ügyeletes kapitány, — egyik 
a másik után! Az útleveleket itt tartom; mind
egyik egy hónapig érvényes; ha ez lejárt, majd 
láttamozom, aszerint, hogy mindegyik hogyan 
viselte magát. Január ur, tessék előbbre lépni! 

És Január ur belépett. 
. . . Ha egy év elmúlt, megmondom neked, 

hogy a tizenkettő mit hozott nekem, neked, 
mindnyájunknak. Most nem tudom és bizonyára 
ők maguk sem tudják, mert csodálatos idő az, 
amelyben élünk. 



A g a n a j t u r ó . 

A császár lova aranypatkót kapott, aranypatkót 
mind a négy lábára. 

Miért kapott aranypatkót? 
Csodaszép állat volt, vékony lábu, okos szemű 

és a sörénye ugy lengett a nyakán, mint a selyem
fátyol. Gazdáját ágyufüstben, golyózáporban vitte 
a hátán, hallotta, hogy zúgtak, sivítottak a golyók, 
rúgott, harapott és harcolt maga is, mikor beözön-
lött az ellenség. Egy szökéssel átugrott az elesett 
ellenfél lován, megmentette császárja rőt arany 
koronáját, megmentette császára életét, ami a rőt 
aranynál is többet ért, ezért kapott a császár 
lova aranypatkót, aranypatkót mind a négy lábára. 

És a ganajturó előbujt 
— Nagyok után a kicsinyek, — mondta, — de 

nem a nagyság teszi. — Azzal odanyújtotta vékony 
lábait. 

— Mit akarsz ? — kérdezte a kovács. 
— Aranypatkót, — mondta a ganajturó. 
— Elment a jódolgod! — felelte a kovács. — 

Már neked is aranypatkó kell? 
— Aranypatkó! — mondta a ganajturó. — Talán 

bizony nem érek annyit, mint az a nagy darab 
állat, akit örökösen kiszolgálnak? Vakarják, ápol
ják, etetik, itatják. Hát én nem tartozom a császár 
istállójához? 



— De miért kap a ló aranypatkót ? — kér
dezte a kovács. — Ezt te nem érted ? 

— Ertem! Nagyon jól értem, hogy engem mellő
zés ért, — felelte a ganajturó, — megsértettek 
és ezért most világgá megyek! 

— Csak rajta! — kiáltott nevetve a kovács. 
— Goromba pokróc! — mondta a ganajturó, 

kiment az istálló ajtaján, egy kis darabon röpült 
s kedves, kis virágos kertben találta magát, hol 
rózsa és levendula illatozott. 

— Nem nagyszerű i t t ? — mondta egy katica
bogár. — Milyen jó szag van, milyen szép itt 
minden. 

— En jobbhoz vagyok szokva, — felelte a 
ganajturó. — Hát ez is szép? Hiszen itt még 
szemétdomb sincsen. 

Azzal tovább mászott egy sárga viola árnyé
kába; azon éppen egy hernyó mászkált. 

— Milyen szép a világ, — mondta a hernyó, — 
a nap olyan meleg! Minden oly vidám és elége
dett s ha egyszer elalszom és meghalok, ahogy 
mondani szokás, akkor is fölébredek pillangó 
képében. 

— Ugyan mit képzelsz magadról! — mondta 
a ganajturó, — hogy pillangó módjára fogsz rep
kedni ! En a császár istállójából jövök, de olyat, 
hogy szárnyai nőnek, ott se képzel magáról senki, 
még a császár paripája sem, már pedig ő az én 
levetett aranypatkóimat hordja! Repülni! Nohát 
igy kell repülni! Azzal elrepült a ganajturó. 

— Elhatároztam, hogy nem jövök ki a sod
romból, de hát ezt nem lehet eltűrni! 

Csakhamar lepottyant egy nagy kerek pázsitra. 
Itt feküdt egy ideig, azután elaludt. 

Szűzanyám, micsoda záporeső kerekedett! A ganaj
turó felriadt a nagy csobogásra, a föld alá akart 
bújni, de nem tudott, kapálódzott, hol hason, hol 



háton úszott, repülésre gondolni sem lehetett, élve 
nem kerül el innen. Fekve maradt, ahol volt. • 

Mikor az eső kissé alábbhagyott, a ganajturó 
kipislogta szeméből a vizet, valami fehéret látott 
csillámlani maga előtt, fehéríteni való vászon volt. 
Oda vergődött s a hajtásába mászott. Persze nem 
volt olyan jó, mint az istálló meleg trágyájában; 
de hát nem volt mit válogatni, igy hát egész nap, 
egész éjjel benne maradt s az eső is éppen olyan 
erősen szakadt. Reggel felé a ganajturó előmászott, 
nagyon dühös volt az időjárásra. 

A vásznon két béka ült; szemük ragyogott az 
elragadtatástól. „Remek idő van!" mondta - az 
egyik. Hogy fölüdit! És a vászon, hogy össze
gyűjti a vizet. Szinte bizsereg a hátsólábaimban, 
mintha úsznék. 

— En csak arra vagyok kiváncsi, — mondta 
a másik, — hogy a fecske, aki oly messze elkalan
doz, külföldi utjain jobb éghajlatot talált-e, mint 
a mienk. Ez az eső és a nedvesség; mintha csak 
vizes gödörben feküdnék. Aki ennek sem örül, 
az igazán nem szereti a hazáját. 

— Ugylátszik sosem voltatok a császár istálló
jában, — kérdezte a ganajturó. — Ott a ned
vesség meleg és illatos! Én ahhoz szoktam; az a 
nekem való éghajlat, de azt nem vihetjük magunk
kal az útra. Nincs a kertben egy szemétdomb, 
ahová magamfajta előkelőségek beköltözhetnek és 
ahol otthon érezhetik magukat? 

De a békák nem értették, vagy nem akarták 
megérteni. 

— En nem szoktam kétszer kérdezni, — mondta 
a ganajturó, miután már háromszor kérdezett, 
anélkül, hogy választ kapott volna. 

Tovább ballagott egy darabig, látta, hogy egy 
cserépedény hever az uton; nem ott volt a 
helye, de ha már ott hevert, védelmet adott szél 



és eső ellen. Több fülbemászó család lakott 
benne. 

Nem kell azoknak sok hely, fő a társas élet. 
Kivált az asszonyokban túlteng az anyai szeretet 
s ezért valamennyi a saját gyerekét tartja leg
szebbnek és legokosabbnak. 

— A fiunk eljegyezte magát, — mondta az 
egyik anya. — „Mennyei ártatlanság!" Legfőbb 
célja, hogy egyszer egy lelkipásztor fülébe mász
hasson. Oly szeretetreméltó és gyermekes, s az 
eljegyzése visszatartja minden kicsapongástól. 
Nincs nagyobb öröme egy anyának. 

— A mi fiunk, — meséli egy másik anya, — 
alig bujt ki a tojásból, már is vidáman elkezdett 
játszani. Csakúgy pezseg benne a vér, egyszer 
még beüti a fejét valamibe. Valóban nagy öröm 
egy anyának. Nem igaz, ganajturó ur ? Megismer
ték az idegent az alakjáról. 

— Mind a kettőnek igaza van, — mondta a 
ganajturó, erre biztatták, hogy kerüljön beljebb, 
már amennyire sikerült neki a cserép alá 
mászni. 

— Meg kell néznie a mi kis fülbemászóinkat, — 
mondotta egy harmadik, meg egy negyedik anya. 
— Ennivaló gyerekek és olyan mókásak Soha 
sem illetlenek, csak ha fáj a hasuk, de ez gyak
ran megesik az ő korukban. 

Aztán mindegyik anya a gyerekeiről mesélt, a 
gyerekek belebeszéltek és villájukkal, melyet a 
farkukon viseltek, a ganajturó bajuszát cibálták. 

— Ezek mindig kifundálnak valamit, a kis 
betyárok, — mondták az anyák s csakúgy dőlt 
belőlük az anyaszeretet. De ezt már unta a ganaj
turó s ezért megkérdezte, hogy nincs-e a közelben 
szemétdomb. 

— Oh az nagyon messze van, künn a nagy
világban, tul az árkon, — mondta egy fülbe-
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mászó; — olyan messze, hogy remélem egy 
gyerekem sem jut el odáig, mert azt nem 
élném rtul. 

— En megpróbálom, talán mégis odaérek, — 
válaszolta a ganajturó és köszönés nélkül távozott. 
Igy a legelőkelőbb. 

Az árokparton több atyafijával találkozott, csupa 
ganajturóval, 

— Itt lakunk! — mondták. — Jó meleg van 
nálunk. Nem veszi tolakodásnak, ha meghívjuk? 
Az utazás bizonyosan kifárasztotta. 

— Ki bizony, — mondta a ganajturó. — Az 
esőben vásznon feküdtem s a tisztaság különösen 
idegessé tesz. Egyik szárnyizületemben csuzt kap
tam, mert egy fazékcserép alatt huzatban kellett 
állnom. Valóságos üdülés, ha az ember újra a 
saját fajtájához jön. 

— Talán bizony a szemétdombról jön ? — kér
dezte a legöregebb. 

— Följebb! — válaszolt a ganajturó. — En a 
császár istállójából jövök, ahol aranypatkókkal 
jöttem a világra. Titkos küldetésben járok, ezért 
ne is kérdezzenek, mert úgyse mondom meg. 

Azzal lemászott a ganajturó a zsíros iszapba. 
Három fiatal ganajturó-kisasszony ült ott, akik 
szégyenlősen vihogtak, mert nem tudták, hogy 
mit mondjanak. 

— Ön még nőtlen, — kérdezte az anya s erre 
ők megint vihogni kezdtek, de ezúttal azért, mert 
zavarban voltak. 

— Még a császár istállójában sem láttam szebb 
lányokat! — felelte gavallérosan a ganajturó. 

— Ne rontsa el a leányaimat s ne is beszéljen 
velük, ha nincsenek komoly szándékai; — de 
vannak s én áldásomat adom magukra. 

— Éljen ! — kiáltották a többiek valamennyien 
s a ganajturó egyszerre azon vette észre magát, 



hogy el van jegyezve. Meglett az eljegyzés, aztán 
a lakodalom, nem volt semmi ok a varasra. 

A következő nap jól eltelt, a másik már las
sabban, de a harmadik napon már élelemről kel
lett gondoskodni az asszony számára, sőt talán a 
gyermekek számára is. 

— Sikerült becsapniok, — mondta magában, — 
no hát én is becsapom őket. 

Meg is tette. Elment; elmaradt egész nap, egész 
éjszaka s az asszony mint szalmaözvegy ült otthon. 
A többi ganajturó megállapította, hogy sajnos, sze
menszedett csavargót fogadtak családjukba. Az asz-
szony terhükre volt. 

— No megint otthon ülhet mint leány, — 
mondta az anya, — nálam maradhat mint az én 
édes lányom. Pfuj, de aljas, gyalázatos fráter volt, 
aki faképnél hagyta. 

A ganajturó ezalatt már újra az országúton 
volt, egy káposztalevélen áthajózott az árkon. 
Reggel felé egyszerre két ember jött felé, észre
vették a ganajturót, fölemelték, össze-vissza for
gatták és mindketten szörnyen tudósok voltak, 
különösen a fiu. — Allah látja a fekete ganajturót 
a fekete szikla fekete kövében: Nem igy áll-e 
a Koránban ? — kérdezte s megmondta a ganaj
turó nevét latinul, leírta nemzetségét és természe
tét. Az öregebbik tudós nem volt amellett, hogy 
hazavigyék; az volt a véleménye, hogy otthon 
éppen ilyen jó példányaik vannak s a ganajturó-
nak ugy rémlett, hogy ezt nem éppen udvariasan 
mondta. Ezért kirepült a kezéből és miután szárnya 
megszáradt, jó darabot repült és az üvegházhoz 
ért, melynek egyik ablaka ki volt támasztva ugy, 
hogy a legnagyobb kényelemmel besurranhatott 
s belefúrhatta magát a friss trágyába. 

— Ez már döfi! — kiáltott. 
Csakhamar elaludt, azt álmodta, hogy a császár 



lova elesett és a ganajturó ur kapta meg arany 
patkóit és azt az Ígéretet, hogy ráadásul még 
kettőt fog kapni. Milyen kellemes, milyen jóleső 
az ilyen álom ! Mikor a ganajturó fölébredt, elő
mászott és körülnézett. Micsoda pompa volt itt 
az üvegházban ! Nagy, sugár legyezőpálmák szök
tek a magasba, a nap majdnem átlátszóvá tette 
őket, tövükben buja fű serkent, virágok világítot
tak, vörösek, mint a láng, sárgák, mint borostyánkő, 
fehérek, mint a frissen hullott hó. 

— Páratlan ez a pompa! És milyen fölségesen 
fog ízleni, ha ezek a növények mind megrothad
nak, — mondta a ganajturó. — Kitűnő éléskamra. 
Itt bizonyára laknak atyámfiai. Egy kissé körül
szimatolok, megnézem, nem akadok-e valakire, 
akivel szóba lehet állni. Tisztességes vagyok, ez 
a büszkeségem! Mindenfelé keresgélt, az álombeli 
halott lóra és az elnyert aranypatkókra gondolt. 

Ekkor hirtelen egy kéz nehezedett a ganajturóra; 
összeszorították s ide-oda forgatták. 

A kertész kis fia s annak egyik barátja voltak 
az üvegházban, meglátták a ganajturót s tréfát 
akartak űzni vele. Szőlőlevélbe göngyölve, egy 
meleg nadrágzsebbe vándorolt. Izgett-mozgott, 
amiért a fiu hatalmas kézszorítással fizetett és a 
a kert végén levő nagy tóhoz sietett vele. Itt a 
ganajturót egy ócska, törött facipőbe tették, mely
nek felső része egészen levált. Egy facöveket 
illesztettek rá árbocnak s ,ehhez kötötték egy 
pamutszállal a ganajturót. O legyen a hajós s 
hajókázzon a vízen. 

Nagyon nagy tó volt, a ganajturó világtenger
nek nézte és ugy elcsodálkozott, hogy hanyatt
vágódott s lábai rángatóztak. 

A facipő elúszott, a viz elég erősen áramlott, 
de ha a hajócska nagyon messze eltávolodott a 
parttól, az egyik fiu nyomban fölgyürte nadrágját 



és visszahozta. De amikor újra javában repült, a 
fiukat elhívták, egészen komolyan elhívták. Elrohan
tak és a facipőt magára hagyták. Egyre mesz-
szebbre sodródott a szárazföldtől, mindig beljebb; 
a ganajturónak kutya rossz kedve volt. El nem 
röpülhetett, minthogy erősen az árbochoz volt 
kötve. 

Egy légy látogatta meg őt. 
— Szép időnk van ma, — kezdte a légy a 

beszélgetést. Itt kipihenhetem magamat, itt ked
vemre sütkérezhetek a napon. Ön igazán felsége
sen érezheti magát. 

— Ne fecsegjen arról, amihez nem ért ! Hát 
nem látja, hogy erősen ide vagyok kötözve? 

— De én nem vagyok idekötözve, — vágott 
vissza a légy és elszállt. 

— No, már ismerem a világot, — mondta a 
ganajturó. — Hitvány világ, én vagyok az egyetlen 
becsületes teremtmény benne! Először megtagad
ják tőlem az aranypatkókat, aztán nedves vásznon 
kell hevernem, huzatban kell állnom s végül rám 
tukmálnak egy asszonyt. Ha kiruccanok a nagy 
világba s látom, hogy lehet élni és nekem hogy 
kellene élnem, akkor jön egy ilyen kölyök és 
összekötöz, kiszolgáltat a vad tengernek. S ezalatt 
a császár lova aranypatkókkal járkál. Ez bosszant 
legjobban ! De hálára és részvétre ne számítsunk 
ezen a világon! Az én életem folyása nagyon 
épületes és mulatságos, de mit ér, ha senki meg 
nem tudja. A világ nem is érdemli meg, hogy 
megismerjék, mert különben nekem is aranypatkó
kat adott volna ugyanakkor, amikor a császár lova 
odatartotta a patáját. Ha aranypatkókat kapok, 
az istálló disze lettem volna. Most aztán elveszett 
az istálló is, meg a világ is. Mindennek v é g e ! 

De még sem volt mindennek vége, egy csónak 
jött, rajta néhány fiatal leány. 



A facipő mellé kerültek, kihalászták s az egyik 
leány elővett egy kis ollót, elvágta a pamutszálat, 
anélkül, hogy megsértette volna a ganajturót, s 
amikor kikötöttek, letette a fűre. 

— Másszál, másszál! Szállj, szállj, ha tudsz! — 
mondta, — szép dolog a szabadság. — 

És a ganajturó egy nagy épület nyitott ablakán 
át beröpült, egyenesen az istállóba, ahol a császár 
kedvenc lova állt, s ahol mindaketten otthon 
voltak, s fáradtan rogyott a császári hátasló finom, 
lágy, hosszú sörényébe. Belekapaszkodott a 
sörénybe, kicsit ott ült, s lassan-lassan magához 
tért. — Itt ülök a császár kedvenc lován, ülök 
rajta, mint egy lovas! Mit mondok! Igen, most 
már világos előttem. Jó gondolat s még hozzá 
igaz. Miért kapott a ló aranyos patkót? Azt 
kérdezte tőlem a kovács is. Most látom; az én 
kedvemért kapott a ló aranyos patkót! 

Erre a gondolatra jó kedve kerekedett a 
ganajturónak. 

— Ha utazik az ember, kinyilik a szeme, — 
mondta. 

A napsugarak épen reá hullottak, a nap oly 
pompásan sütött. — A világ még sem olyan 
rossz, — mondta a ganajtaró, — csak helyesen 
kell fölfogni. — A világ ismét szép volt, hiszen 
a császár kedvenc lova csak azért kapott aranyos 
patkókat, mert a ganajturó az ő lovasa. 

— Most pedig leszállok és elmesélem a család
nak, hogy mennyi sok jót tettek értem. Elmondom 
nekik, hogy mennyi élvezetben volt részem kül
földi utamon és közlöm velük, hogy addig maradok 
itthon, mig a ló elkoptatja aranyos patkóit. — 



A m i t a p j u k t e s z , a z m i n d i g 
b e v á l i k . 

Elmondok neked egy történetet, amelyet még 
akkor hallottam, mikor kicsi voltam és vala
hányszor visszaemlékeztem reá, mindig szebbnek 
találtam. A mesékkel ugy vagyunk, mint némely 
emberrel; mennél öregebb lesz, annál kedvesebb
nek találjuk és ez nagy öröm. 

Bizonyára voltál már künn falun s láttál amolyan 
igazi szalmatetős vén parasztházat! Moha nő rajta 
s gólya fészkel a tetején. A gólya nem hiányozhat 
róla; a falak ferdék, az ablakok alacsonyak s csak 
egyetlenegyet lehet kinyitni. A kemence kiáll, mint 
egy kövér kis has, az orgonabokrok a kerítésre 
hajolnak, mellette a pocsolyában egy kacsa, vagy 
egy kis kacsa úszkál épen a nyomorék fűzfa alatt. 
Igaz is, még egy láncos kutya is van ott, mely 
mindent és mindenkit megugat. 

Épen ilyen parasztház állt künn a mezőn s 
abban egy öreg házaspár lakott, egy kis paraszt 
ember és egy paraszt asszony. Akármilyen kévé
sük volt is, valamit mégis csak nélkülözhettek, 
még pedig egy lovukat, mely az országút mellett, 
az árok szélén legelészett. Az apjuk ezen lovagolt 
be a városba, a szomszédok kölcsön kérték és 
cserébe más szívességeket tettek, de mégis jobb
nak látszott a lovat eladni, vagy valami egyébért 
elcserélni, ami még nagyobb hasznot hajthat 
nekik. De mi legyen az? 



— Azt magad tudod legjobban, apjuk I — 
mondta az asszony. Épen vásár van a szomszéd 
faluban, lovagolj oda, add el a lovat pénzért, vagy 
csinálj valami jó cserét. Amit te csinálsz, az 
mindig beválik. Eredj a vásárra! 

Azzal fölkötötte neki a nyakravalóját, mert hát 
az asszony azt mégis csak jobban értette, mint 
ő ; dupla csokrot kötött, ami egészen merész 
külsőt kölcsönzött neki, lekefélte kalapját a 
tenyerével, megcsókolta meleg száját s az ember 
vidáman ment el a lovon, melyet eladásra szántak, 
vagy arra, hogy elcserélik. Igen, az apjuk jól 
tudta a dörgést. 

A nap perzselt, egy felhőcske sem volt az 
égen. Az ut porzott. Egy sereg vásáros, kocsin, 
lovon és gyalog, fölverte a máskor magányos 
országutat. Izzón tűzött a nap és egy tenyérni 
árnyas helyet sem lehetett találni az egész uton. 

Öreg barátunk összeakadt egy földijével, aki 
egy tehenet hajtott, olyan takaros tehenet, 
amilyen csak lehet egy tehén. — Ez bizonyosan 
jó tejet ad, — gondolta magában, — itt talán jó 
cserét lehetne csinálni! 

— Hallod-e, koma, tehenes komám, hallod-e! 
— mondta, — nem állnál meg egy szóra! Nézd 
csak, a ló drágább portéka, mint a tehén, de 
mindegy az; nekem a tehén jobban fizet. 
Cserélünk ? 

— Szíves örömest, — mondta a tehenes ember 
s azzal cseréltek. 

Megkötötték a vásárt s a kis paraszt ember 
most már haza is nézhetett volna, hiszen elvégezte, 
amiért útra kelt, de ha már az volt a szándéka, 
hogy a vásárra megy, hát ott akart lenni, hogy 
azt is lássa s„igy a mi barátunk tovább hajtotta 
a tehenét. O is szaporákat lépkedett, a tehén 
is szaporákat lépett s csakhamar utóiértek egy 



embert, aki egy juhot vezetett. Szép juh volt, jó 
hízott, jó sok gyapjat ígért. 

— Ez kéne nekem! — gondolta a paraszt. 
Nálunk az árokszélen bővében volna a fűnek, 
télen pedig magunkhoz vehetjük a szobába. 
Igazság szerint jobb nekünk, ha juhot tartunk, 
mintha tehenet tartunk. Cserélünk ? 

A juhos ember persze maga se kívánt egyebet 
s igy megkötötték a vásárt és a paraszt tovább 
ment a juhával az országúton. Az egyik gyalog
ösvényen, mely az országutat keresztezte, egy 
embert látott nagy luddal a hóna alatt. 

— A kutyafáját, de hatalmas ludat viszel! — 
szólította meg a paraszt. — Milyen zsirja és 
milyen tolla van. Jól föstene egy kötélen a mi 
pocsolyánkban. Legalább lenne az anyjuknak 
miért összegyűjteni a kenyérhajat. Sokszor mondta: 
Csak libánk volna! No, most megkaphatja — és 
meg is kapja! Cseréljünk? A libádért odaadom 
a juhot, ráadásul meg is köszönöm szépen. 

No, a másik már hogy is ne akarta volna; cse
réltek ; a paraszt megkapta a libát. Már közel 
járt a városhoz; a tolongás egyre nőtt, zsibon
gott a sok ember és a sok állat. Mindenki az 
országúton vonult el a vámszedő burgonyaföldje 
mellett, amelyen a vámszedő tyúkja ki volt kötve, 
hogy. az általános zűrzavarban el ne fusson s el 
ne tűnjön mindörökre. Suta tyúk volt, a fél sze
mével pislogott és elég jó formájú volt. „Kot, 
kot !" kotkodácsolt s hogy közben mit gondolt, 
nem tudom, de a paraszt azt gondolta, mikor 
meglátta: ez a legszebb tyúk, amelyet életemben 
láttam, szebb mint a pap tojőstyukja; jó volna 
nekem. Egy tyúk mindig talál szemet, jóformán 
maga gondoskodik a kosztjáról. Azt hiszem, nagy
szerű csere volna, ha megkapnám a libáért. 
Cserélünk? — kérdezte. — Cserélni? — felelte 



a másik. — Hát az nem volna rossz! — azzal 
cseréltek. A vámszedő megkapta a libát, ő meg 
a tyúkot. 

Útközben a városig igazán sokat elvégzett. 
Aztán meleg is volt s a paraszt elfáradt. Egy 
korty pálinkára és egy falat kenyérre nagyon 
ráéhezett. Mivel éppen a korcsma előtt volt, be 
akart menni, azonban a csapláros ugyanabban a 
min utómban lépett ki egy szinig telt zsákkal s az 
ajtóban találkoztak. 

— Mit viszel benne? — kérdezte a paraszt. 
— Rothadt almát! — mondta az ember, — 

egy teli zsákkal, jó lesz a disznóknak. 
— Hisz ez töménytelen sok alma! Szeretném, 

ha anyjuk látná. Nekünk tavaly egy árva almánk 
termett az öreg fán. Az almát el kellett tenni s 
az almáriomon állt, amig meg nem romlott. Ez is 
egy csipetnyi jómód! — mondta az anyjuk. 
Most aztán jókora jómódot láthatna! Igazán, 
kivánnám neki. 

— No, hát mit adna ér te? — kérdezte az 
ember. 

— Mit adok ? Odaadom cserébe a tyúkomat! 
— és odaadta cserébe a tyúkját, megkapta az 
almát, belépett a korcsmába s egyenesen a sön-
téshez ment. A zsák almát a kemencéhez támasz
totta; de arra nem gondolt, hogy alaposan be 
volt fűtve. Sok idegen volt a szobában, lókupecek, 
marhakereskedők és két angol s ezek mind olyan 
gazdagok, hogy majd lehúzza a zsebüket a sok 
aranypénz. Hogy milyen jól tudnak fogadni, 
mindjárt meghallod. 

— Zumm, zumm! — Milyen különös hang az 
a kemence mellett. Az almák elkezdtek sülni. 

— Mi az ? — Ezek hamar megtudták az egész 
történetet a lóról, melyet elcseréltek egy tehénért 
s igy mindig lejebb-lejebb a rothadt almáig. 



— Megállj csak, majd lesz csihi-puhi az anyjuk
tól, ha haza mégy, — mondták az angolok. 

— Csók lesz, nem csihi-puhi, — felelte a 
paraszt. — Az anyjuk azt fogja mondani: Amit 
az apjuk tesz, mindig beválik. 

— Fogadjunk ? — kérdezték az angolok. — 
Fogadjunk egy hordó aranyba. Száz fontot egy ellen. 

— Én egy vékával is megelégszem! — felelte 
a paraszt, — de én csak egy véka almát tehetek 
föl, meg jómagamat és az anyjukot, de ez már 
úgyis több, mintha szinig adnám, mert tetézve 
adom. 

— Top, top! — kiáltották s állt a fogadás. 
A csapláros szekere előállt, az angolok be

szálltak, a kis paraszt ember is beszállt, fölpa
kolták a rothadt almákat és végre odahajtattak a 
paraszt háza elé. 

— Adjon Isten, anyjuk! 
— Fogadj Isten, apjuk! 
— Jó cserét csináltam a lovunkkal ? 
— Hogyne, hiszen te érted azt! — szólt az 

asszony, átfogta az öreg derekát és megfeled
kezett a zsákról és az idegenekről. 

— Kicseréltem a lovat egy tehénre! 
— Hála legyen Istennek a tejért! — mondta 

az asszony. — Legalább tejes ételek, sajt és vaj 
kerül megint asztalunkra. Jó csere volt. 

— Az ám, de a tehenet kicseréltem egy birkára. 
— Az bizonyosan még jobb! — mondta az 

asszony. — Te mindig megfontolod, amit cselek
szel. Birkának bőven van legelőnk. Most megint 
lesz juhtejünk és juhsajtunk, gyapjuharisnyánk és 
gyapjuréklink. A tehén ilyet nem ad ; és elveszti 
a szőrét. Te igazán jól meghányod-veted, mit 
teszel. 

— De a juhot kicseréltem egy libára! 
— Ejnye apjuk! Hát csakugyan libát eszünk 



az idén Márton napra. Mindig csak azon jár az 
eszed, hogy megörvendeztess. Ez kedves gondolat 
volt tőled. Kiköthetjük a libát odakünn a gyepen, 
hadd legyen Márton napjáig még több zsirja. 

— De én a libát megint kicseréltem egy tynkrat 
— felelte az ember. 

— Egy tyúkra! Ez aztán a jó csere, — mondta 
az asszony, — a tyúk tojásokat toj, aztán kikölti 
s lesznek csibéink, lesz baromfiudvarunk. Titok
ban éppen ezt kívántam magamnak! 

— Igen ám, de a tyúkot kicseréltem egy zsák 
rothadt almáért! 

— No ezért mindjárt megcsókollak! — kiáltott 
az asszony örvendezve. — Köszönöm, te drága, 
jó ember. Elmondok neked valamit. Mikor te el
mentél, arra gondoltam, hogy valami nagyon jó 
ételt készítek neked; tojáslepényt hagymával. 
Tojásom volt. de hagymám nem. Azért átmentem 
a tanitóékhoz. Nekik, tudtam, bizonyosan van hagy
májuk, de az asszony nagyon fősvény, az a vén 
szamár! Kértem, adjon kölcsön egy kevés hagy
mát ! — Kölcsön ? — felelte. — Semmi se terem 
a kertünkben, még egy rothadt almám sincs. 
Még azt se adhatok kölcsön! Most legalább köl
csön adhatok neki tizet is, akár egy zsákkal is. 
Ez aztán öröm, apjuk! — Azzal jól szájon csókolta. 

— Ez tetszik nekem! — mondta az egyik angol. 
— Minden elfogy, de a jókedve az megmarad. 
Ez igazán aranyat é r ! — És egy szakajtó aranyat 
fizettek a parasztnak, aki nem csihi-puhit, hanem 
csókokat kapott a feleségétől. 

Igen, mindig megéri, ha az asszony belátja és 
kimondja, hogy apjuknak van a legtöbb esze, s 
amit csinál, az mindig beválik. 

Látod, ez szép történet! Kis fiu voltam, amikor 
hallottam, most már te is hallottad és ezentúl tudni 
fogod, hogy amit apjuk tesz, az mindig beválik. 



A h ó e m b e r . 

— Csakúgy ropog minden tagom, olyan pompás 
hideg van! — mondta a hóember. — A szél 
életet fuj belém! Hogy bámul rám az a nagy 
izzó jószág! A napot értette, mely éppen lenyu
godott. Nem fogok pislogni, akármit csinál, én 
meg se mozdítom a cserepeimet. 

Két nagy háromszögalaku tégladarab volt, 
amelyek a szemeit jelentették. Szája egy régi 
gereblyének a feje volt és igy fogai is voltak. 

A fiuk éljenkiáltásai közben született meg, 
szánkók csilingelése és ostorpattogás üdvözölte. 

A nap lenyugodott, följött a teli hold, nagy 
és kerek, tiszta és fényes volt a kék égen. 

— No most újra itt van a másik oldalon, — 
mondta a hóember. Azt hitte, hogy a nap az, 
amely újra megjelenik. — Leszoktattam arról, 
hogy rámsüssön és megbámuljon! Most már csak 
hadd lógjon ott és világítson nekem, hogy lát
hassam magamat. Csak tudnám, mit csinál az 
ember, hogy elmozdulhasson a helyéről. Ugy sze
retnék odább menni! Ha járni tudnék, most le
mennék a jégre, korcsolyáznék, ahogy a fiuktól 
láttam. De hiába, nem tudok futni. 

— Fuss, fuss! — ugatott a házőrző. Kissé be
rekedt azóta, hogy nem feküdt már szobakutya 
módjára a cserépkályha mellett. — A nap majd 



megtanít rá, hogy kell szaladni! Ezt mult évben 
láttam az elődödnél. Fuss, fuss és oda van vala
mennyi ! 

— Nem értelek pajtás! — mondta a hóember. 
— Az az izé ott fönn tanítana meg, hogy kell 
szaladni ? — A holdat gondolta. — Az elébb 
persze elszaladt, mikor keményen ránéztem, de 
most megint más oldalról lopózkodik ide. 

— Mit tudsz t e ! — mondta a házörzőeb, — 
mikor téged csak nemrég pacsmagoltak össze. 
Amit most látsz, az a hold és az, ami ment, az 
a nap volt. Holnap megint följön és alkalmasint 
ugy megtanít szaladni, hogy meg se állasz a 
sáncárokig. Az idő hamar megváltozik, érzem a 
bal hátsó lábamban; nagyon szaggatja valami. 
Időváltozás jön. 

— Nem értem, mit beszél, — mondta magában 
a hóember, — de sajdítom, hogy rossz dolog 
lehet, amire céloz. Aki ugy rámsütött és meg
bámult s akit ő napnak nevez, nekem nem jó 
barátom, ezt súgja az érzésem. 

— Fuss, fuss, — ugatott a házörzőeb, háromszor 
megfordult maga körül, aztán lefeküdt aludni a 
házába. 

Csakugyan megváltozott az időjárás. Reggel 
sürü, nedves köd borult az egész tájra. Röviddel 
napfölkelte előtt kissé fújni kezdett a szél. Jeges 
szél fujt s a fagy átjárta az embert, de mily 
remek látvány tárult elő, amikor kibukkant a nap! 
Az összes fákat és bokrokat belepte a zúzmara. 
A táj hófehér koralierdőhöz hasonlított. Mintha 
minden ágat vakító fehér virágözön borított volna 
el. A véghetetlen sok ág finom erezete, melyet a 
sürü lomb nyáron eltakart, most élesen kibonta
kozott, oly vakító fehéren, mintha minden kis ág 
fehér fényt árasztana. A szomorúfűz hajladozott 
a szélben, tele volt élettel, mint nyáron a fák. 



Páratlan pompa volt! Mikor aztán kisütött a nap, 
hogy sziporkázott minden, mintha gyémántporral 
hintették volna be s a föld hótakaróján nagy 
gyémántok villognának. Vagy azt is hihette volna 
az ember, hogy számtalan kis gyertya ég, a fehér 
hónál is fehérebb fénnyel. 

— Milyen gyönyörű, — mondta egy fiatal 
leány, aki egy fiatal férfivel kilépett a kertbe és 
megállt, éppen a hóember előtt, onnan nézték a 
csillogó fákat. — Ennél szebb látvány nyáron 
s i n c s ! — mondta és szemei sugárzottak. 

— És ilyen legény sincs nyáron, mint ez, ni — 
mondta a fiatalember s a hóemberre mutatott. 
Nagyszerű figura! 

A fiatal leány kacagott, intett fejével a hó
embernek és barátjával táncra perdült a havon, 
mely ropogott lábuk alatt, mintha keményítő 
liszten járnának. 

— Kik ezek ? — kérdezte a hóember a házőrző 
ebtől; te több ideje vagy itt az udvarban, mint 
én, nem ismered őket? 

— Hogyne ismerném, — mondta a kutya. — 
Hisz a leány megsimogatott, a fiu meg csontot 
adott ; ezeket nem harapom meg. 

— De mik ezek? — kérdezte a hóember. 
— Jegyesek! — dörmögte a kutya. Ezek majd 

kutyaházba költöznek s együtt rágják a csontot. 
Fuss! Fuss! 

— Számítanak ők annyit, mint te, meg én ? — 
kérdezte a hóember. 

— Ezek az uraságokhoz tartoznak! — mondta 
a kutya; — hát bizony nem sokat tud, aki csak 
tegnap született; meglátszik rajtad! En öreg 
vagyok, egyet-mást megtanultam, mindenkit isme
rek itt az udvarban, s volt idő, mikor nem 
voltam láncon; fuss! fuss! 

— Pompás ez a hideg, — mondta a hóember. 



— Mesélj, mesélj! De ne csörgesd a láncot, 
mert akkor ropog minden tagom. 

— Fuss! fuss! — vakkantott a kutya. — Fiatal 
kutya voltam; kicsi és kedves, amint mondták, 
bársonyszékben feküdtem, bent az urasági házban, 
a fő-fő uraság ölében feküdtem, csókolgatták 
az orromat, himzett zsebkendővel törölgették a 
lábaimat, „szépség"-nek és „aranyos kis kutyuská"-
nak hivtak, de aztán tulnagy lettem nekik; oda
adtak a házvezetőnőnek; a pincelakásba kerültem*. 
Onnan, ahol állsz, benézhetsz oda; lenézhetsz a 
kamrába, ahol ur voltam, mert ur voltam a ház
vezetőnőnél. Szerényebb hely volt, mint odafönn, 
de kényelmesebb volt; a gyerekek nem fogdostak 
és nem cibáltak, mint odafönn. Volt olyan jó 
kosztom, mint azelőtt, sőt sokkal több! Saját 
párnámon aludtam, kályha is volt a szobában, 
és ilyen időben az ér legtöbbet a világon. Ugy 
elbújtam alatta, hogy nyomom veszett. O, még 
ma is arról a kályháról álmodok! Fuss! Fuss ! 

— Hát olyan szép a kályha? — kérdezte a 
hóember. — Hasonlít hozzám? 

— Uram teremtőm ! A kályha fekete, mint a szén, 
hosszú nyaka van és réztrombitája. Tűzifát eszik, 
láng csap ki a szájából. Melléje állni, hozzá
simulni, alá bújni véghetetlen nagy élvezet. Onnan, 
ahol állsz, jól láthatod az ablakon keresztül. 

A hóember odanézett és csakugyan látott egy 
fekete, fényesre csiszolt tárgyat, réztrombitával; 
alulról világított belőle a tüz. A hóembert különös 
érzés fogta el, olyan érzés, amelyen maga sem 
tudott eligazodni; elfogta valami, amit minden 
ember ismer, ha nem hóember. 

— És miért hagytad el a kisasszonyt? — 
kérdezte a hóember. Erezte, hogy annak női 
lénynek kell lennie. — Hogy tudtad elhagyni 
azt a helyet? 



— Kényszeritettek rá ! — mondta a kutya. — 
Kidobtak és láncra kötöttek. A legkisebb 
úrfinak megharaptam a lábát, mert félrerugta a 
csontot, amelyet rágtam. Csontot csontért, gondol
tam ! De ezt rossz néven vették s attól fogva láncon 
vagyok, s elvesztettem tiszta hangomat, hallgasd 
csak, milyen rekedt vagyok: fucs! fucs! Ez a 
nóta vége ! 

De a hóember már nem figyelt rá ; folytonosan 
a gazdasszony pincelakásába nézett, a szobába, 
ahol a kályha állt négy vaslábon s éppen olyan 
magasnak látszott, mint maga a hóember. 

— Olyan különösen ropog bennem valami! — 
mondta. — Hát soha se juthatok oda ? Ártatlan 
kívánság s ártatlan kívánságaink bizonyosan telje
sülnek. Legfőbb vágyam, egyetlen vágyam, nem 
volna igazság, ha ez sem teljesülne. Be kell men
nem, hozzá kell támaszkodnom, ha mindjárt az 
ablakot kellene is benyomnom. 

— Oda sohasem jutsz be, — mondta a kutya, 
ha pedig a kályhához érsz, véged van, véged! 

Egész nap csak állt a hóember és benézett az 
ablakon; alkonyatkor a szoba még hívogatóbb 
lett; a kályha olyan szelíd fényt terjesztett, hogy 
a hold se világit külömben, de még a nap se, 
ugy csak a kályha világit, mikor beletömnek vala
mit. Ha kitárult az ajtaja, kicsapott a láng, ezt a 
kályha már megszokta ; vörösen lobogott a hóember 
fehér arcába, vörösen világított egészen a melléig. 

— Nem állom ki! — mondta. — Milyen jól 
illik neki, ha kidugja a nyelvét! 

Az éjszaka nagyon hosszú volt; de nem a hóember
nek; a tulajdon szép gondolatai között állt a helyén, 
amelyek megfagytak, hogy csak ugy ropogott. 

Reggelre befagytak a pinceablakok, a legszebb 
jégvirágok borították el, szebbeket már egy hóember 
sem kívánhatott, de eltakarták a kályhát. Az ablak-



üvegek nem akartak fölengedni, nem láthatta a 
kályhát. Recsegett, ropogott. Csikorgó hideg volt, 
ilyenkor minden hóember örül, de a mienk nem 
örült; boldognak kellett volna éreznie magát, de 
nem volt boldog. A kályha rabja volt. 

— Gonosz betegség ez egy hóembernek, — 
mondta a kutya; — én is benne voltam, de 
kiálltam; fucs, fucs! Most megfordul az idő; az 
idő csakugyan megfordult, olvadni kezdett. 

Az olvadás egyre enyhült, jobban terjedt, a 
hóember egyre jobban fogyott. Nem szólt semmit, 
nem panaszkodott s ez már a végnek a kezdete. 

Egy reggel összeomlott. A helyén valami seprü-
nyél-féle meredt a levegőbe, akörül építették föl 
a fiuk. 

— Most már értem a vágyát, — mondta a 
kutya; a hóembernek egy piszkafa volt a testében; 
az mozgolódott benne; most hát kiállotta; fucs, 
fucs! 

És nemsokára a tél is elmúlt. 
— Fucs, fucs! — vakkantott a kutya; de a 

kis leányok ezt énekelték az udvaron: 

Zöld levélke, bujj elő, 
Zöld bundát végy föl, mező ? 

Dalolj csak te kis madár, 
Elvonult a február. 
En is mondom pity-palatty, 
Jó napocska, itt maradj ! 

Már senki sem gondol a hóemberre. 



A b a r o m f i u d v a r b a n . 

Egy kacsa érkezett Portugáliából, némelyek 
szerint Spanyolországból, de az egyre megy, por
tugál kacsának hivta mindenki, tojásokat tojt, 
levágták és föltálalták; ez volt a pályafutása. 
Valamennyit portugálnak hivták, ahány csak 
kibujt a tojásból, pedig szép számmal bújtak ki, 
de az egész családból már csak egy volt itt a 
baromfiudvarban, abban az udvarban, ahová a 
tyúkok is beléphettek és ahol a kakas véghe
tetlen gőggel járt-kelt. 

— Bosszant ez a hangos kukorékolás, — mondta 
a portugál kacsa. — De csinos legény, azt meg 
kell hagyni, pedig nem is kacsa. Uralkodnia 
kellene magán, az önuralom nehéz dolog, mely 
magasabb műveltségre vall, ezt tudják a kis énekes 
madarak ott fönn a szomszéd kertje körül; 
milyen bájosan énekelnek! Van valami megható 
az énekükben, amit én portugálnak nevezek! O, 
ha volna ilyen kis énekes madaram, az anyja 
lennék, kedves, jóságos anyja, ez már a véremben 
van, az én portugál véremben! 

Miközben igy beszélt, egy kis énekes madár 
hanyatt-homlok bukfencezett le a tetőről. A macska 
üldözte, de a madárka tört szárnnyal megmene
kült és lepottyant a baromfiudvarba. 

— Ez rávall a macskára, erre az alávalóra! — 
mondta a portugál kacsa; — ismerem még abból 



az időből, mikor magamnak is voltak kicsinyeim. 
Hogy egy ilyen istenteremtése életben lehet és 
szabadon mászkálhat a tetőn! Nem hiszem, hogy 
Portugáliában is lehetséges volna! 

És sajnálta a kis énekes madarat és a többi 
kacsa is sajnálta, bár nem voltak portugál szár
mazásúak. 

— Szegény kis csöppség, — mondták és egyik 
a másik után odatipegett. — Bár mi magunk nem 
tudunk énekelni, — mondták, — de szivünkben 
viszhangra talál és bensőnkben érezzük, ha nem 
is beszélünk róla! 

— En szóvá akarom tenni, — mondta a por
tugál kacsa, — és tenni akarok valamit a kicsike 
érdekében, mert ez mindnyájunk kötelessége! — 
Aztán a vizes teknőbe ugrott és ugy lubickolt 
benne, hogy a kis énekes madár majd megfulladt 
a kifreccsenő víztől, de ő csak jót akart. — Ez 
jótétemény, — mondta, — ti többiek jól nézzétek 
meg és vegyetek példát rólam! 

— Csip! — mondta a kis madár. Egyik szárnya 
el volt törve és alig tudta megrázni magát, de 
azért méltányolta a neki szánt fürdőt. — Kegyed 
olyan jóságos, asszonyság! — mondta, de nem 
kért többet. 

— Még sosem gondolkodtam a szivemről, 
— mondta a portugál kacsa, — de annyit 
tudok, hogy én minden teremtett lelket sze
retek, a macskát kivéve, ezt azonban senki 
sem kívánhatja tőlem; két családtagunkat fölfalta; 
de tegyen ugy, mintha otthon lenne, hiszen az 
nem nehéz. En magam is vidéki vagyok itten, 
ahogy tartásomról és tollas ruhámról is látja; az 
uram benszülött, nem az én fajtámból való, de én 
nem vagyok gőgös! Ha valaki megérti önt ebben 
az udvarban, igazán elmondhatom, hogy az csak 
én vagyok! 



— Portok van a hegyiben! — mondta egy 
közönséges kis kacsa, mely ötletes volt és a többi 
közönséges kacsa kitűnőnek találta a portokot, 
mert olyanformán hangzott, mint portugál, lök
döstek egymást és azt mondták hogy: Ropp! — 
Hihetetlenül ötletes volt! Aztán szóba ereszkedtek 
a kis énekes madárral. 

— A portugál kacsa persze mesternője a beszéd
nek. Mi nem értünk a nagy szavakhoz, de azért 
éppen olyan irgalmas szivüek vagyunk. Ha már 
semmit sem tehetünk önért, legalább befogjuk a 
csőrünket; mi ezt találjuk legillőbbnek. 

— Milyen kedves a hangja! — mondta a leg
öregebbek közül az egyik. — Fölemelő tudat 
lehet, hogy valaki másoknak annyi örömet szerez, 
mint kegyed ; én természetesen nem értek 
hozzá! Ezért is befogom a csőrömet, ami sokkal 
jobb, mint ostobaságokat fecsegni, ami nagy divat 
a többiek között. 

— Ne gyötörd, — mondta a portugál kacsa, — 
nyugalomra és ápolásra van szüksége. Kis énekes 
madár, nem volna jó megint egy kis zuhany? 

— Jaj ne! Csak hadd maradjak száraz! 
— A vizkura az egyetlen dolog, ami használ 

nekem, — mondta a portugál kacsa; — a szórakozás 
is jót tesz! Nemsokára megérkeznek a szomszéd 
tyúkok s vizitelni fognak, van itt két kinai tyúk, 
azok nadrágban járnak, nagyon müveitek, import-
tyukok s én éppen ezért nagyon sokra tartom őket. 

Jöttek a tyúkok és jött a kakas, ma olyan 
udvarias volt, hogy még csak nem is gorom
báskodott. 

— Ön valóságos énekes madár, — mondta, — 
és kicsiny hangjával mindent elér, ami egy ilyen 
kicsiny hanggal elérhető. De hát masinéria is kell 
ám, mert az emberek csak abból ítélhetik meg, 
hogy ki a férfi. 



A két kinai tyúkot elbájolta az énekes madár, 
merthogy olyan kócos volt a zuhanytól s szakasz
tott olyan hatást tett reájuk, mint egy kinai csirke. 
— Bájos! — és szóba ereszkedtek vele; előkelő kinai 
nyelven beszéltek suttogva és folyton P-ket mondtak. 

— Mi is a kegyed fajtájához tartozunk. A 
kacsák, még a portugáliai is, az uszómadarakhoz 
tartoznak, ahogy kegyed bizonyára észrevette. 
Kegyed még nem ismer bennünket, pedig minket 
nagyon sokan ismernek, vagy legalább is óhaj
tanak velünk megismerkedni. Mi már ugy szület
tünk, hogy magasabb létrafokon ülhetünk, mint 
legtöbben. De hiszen az mindegy, mi csöndesen 
járunk a többiek között, kiknek elvei nem egyez
nek a mi elveinkkel; mert mi mindennek csak a 
jó oldalát látjuk, mi csak a jóról beszélünk, ámbár 
nehéz dolog találni valamit ott, ahol semmi sincs. 
Kivülünk és a kakason kivül senki sincs a baromfi
udvarban, aki tehetséges és becsületes lenne; és a 
baromfiudvar lakóiról sem lehet ezt mondani. Óva 
intjük önt, kis énekes madár! Ne bízzék abban 
a nyirottfarkuban, az alattomos! Az a csikos-
szárnyu, tarka pedig nagyon házsártos, mindig 
övé az utolsó szó, de soha sincsen igaza. A kövér 
kacsa mindenkiről rosszat mond s ez nem fér össze 
a mi természetünkkel; ha az ember jót nem mond
hat, fogja be a csőrét. A portugáliai az egyetlen, 
kinek némi műveltsége van és akivel lehet érint
kezni; de nagyon indulatos és örökké csak Por
tugáliáról beszél! 

— Mit suttog a két kinai tyúk? — kérdezte 
egy kacsapár, — engem untatnak, sohasem beszél
tem velük. 

Ekkor odajött a kácsér! Azt hitte, hogy az 
énekesmadár veréb. — Igen, én nem tudok 
külömbséget tenni, — mondta, — és mindegy is! 
Csak játékszer, s ha van, hát van! 



— Ne törődjék azzal, hogy mit mond! — sut
togta a portugáliai, — üzleti ügyekben nagy a 
tekintélye és az üzlet üzlet. De most lefekszem; 
az ember tartozik ezzel saját magának, hogy szépen 
kihizzon, ha már almával és szilvával fogják be
balzsamozni. 

Kifeküdt a napra és hunyorított az egyik sze
mével. Jó volt a fekvőhelye, jó volt ő maga s 
jó volt az álma. A kis énekesmadár eltört szárnyát 
csipkedte, aztán pártfogónője mellé heveredett, a 
nap gyönyörűen és melegen sütött, jól esett ott 
a fekvés. 

A szomszédtyukok ide-oda járkáltak és kapar
gáltak, alapjában véve csak a gyomruk hozta 
őket oda; a kinai tyúkok mentek el először és 
azután a többiek; az ötletes kis kacsa azt mondta 
a portugáliairól, hogy az öreg nemsokára „szenilis" 
lesz, mire a többi kacsa, jót nevetett. „Szenilis" ! 
Ez hihetetlenül ötletes: És aztán ismételték az első 
élcet: „Portok"! Ez nagyon mulatságos volt és 
azután lefeküdtek. 

Ott feküdtek egy darabig, amikor hirtelen 
valami jó falat hullott le a baromfiudvarba; akkorát 
koppant a földön, hogy az egész alvó őrség föl
riadt és szárnyait verdeste; a portugál kacsa is 
fölébredt, másik oldalára fordult, miközben ször
nyen megnyomta a kis énekesmadarat. 

— Csip! — mondta. — Majd agyonnyomott 
engem, — madame! 

— Miért fekszik az utamban! — mondta. — 
Ne legyen olyan kényes! Nekem is vannak idegeim, 
de én még soha sem mondtam, hogy „csip". — 

— Ne haragudjék! — mondta a kis madár, — 
a „csip" csak kiszaladt a számon. 

A portugál kacsa nem hallgatott rá, hanem 
gyorsan rávetette magát a jó falatra és alaposan 
bevacsorázott; dolga végeztével visszafeküdt s 



ekkor odajött a kis énekes madár és nagyon 
kedves akart lenni: 

Tiri torofrity, 
Nem vagyok rád irigy, 
Szivemet a dal meg ne repessze, 
S repüljek messze, messze, messze. 

— Evés után aludni akarok! — mondta. — 
Tartsa magát a házi rendhez! Hagyjon aludni! 

A kis énekesmadár nagyon megrökönyödött, 
mert hiszen ő jót akart. Mikor madame később 
fölébredt, előtte állt egy szemecskével, amelyet 
fölkutatott; azt a lábához rakta; de madame nem 
jól aludt és igy természetesen rossz kedvében volt. 

— Ezt odaadhatja az egyik csirkének! — mondta; 
— ne álljon itt és ne csimpaszkodjék belém! 

— De hát haragszik rám ? — kérdezte. — Mit 
csináltam ? 

— Csinált? — felelte a portugáliai, — igazán 
finomabban is kifejezhetné magát, — erre már 
föl kell hivnom a figyelmét. 

— Tegnap olyan szépen sütött a nap, — 
mondta a kis madár, — ma minden sötét és 
komor! Olyan szomorú vagyok. 

— Talán elszámította magát az idővel, — 
felelte a portugáliai. — A napnak még nincs 
vége; mit áll itt olyan szemtelenül és bután ? — 

— Olyan haragosan néz rám, mint az a két 
gonosz szem, mikor lezuhantam az udvarba. 

— Szemtelen! — mondta a portugál kacsa, — 
a macskához hasonlít engem, ahoz a ragadozó 
állathoz ? Egy csepp hamisság sincs bennem; én 
pártfogásomba vettem kegyedet s jó modorra 
fogom nevelni. 

Leharapta az énekesmadár fejét s az szegény 
ott maradt holtan. 



— Hát ez mi ? — mondta, — még ezt sem 
birja ki ? No, akkor igazán nem volt erre a világra 
való. Ugy bántam vele, mint az édesanyja, azt 
igazán elmondhatom ; mert nekem van szivem ! 

A szomszéd kakasa bedugta fejét az udvarba 
és olyan erővel kukorékolt, mintha masina lett 
volna benne. 

— Megöl ezzel a kukorékolásával! — mondta 
a portugáliai. — Mindennek maga az oka; az 
énekesmadár elvesztette a fejét és én is közel 
járok ahoz, hogy a fejemet veszítsem. 

— Nem sokat mutat, ahogy itt fekszik! — 
mondta a kakas. 

— Több tisztelettel beszéljen róla ! — mondta 
a portugáliai. — Szépen énekelt, jó hangja volt 
és nagy műveltsége. Kedves volt és gyöngéd és ez 
illik az állatokhoz, valamint az úgynevezett 
emberekhez. 

És valamennyi kacsa összegyűlt a kis halott 
énekes körül; a kacsák nagyon indulatos termé
szetűek, akár az irigység, akár a részvét dolgozik 
bennök és miután ott nem volt mit irigyelni, 
sajnálkoztak s velük együtt sajnálkozott a két 
kinai csirke is. 

— Ilyen énekes madarunk sohasem lesz többé! 
Majdnem olyan volt, mint egy kinai és ugy sirtak, 
hogy kotkodácsolniok kellett és valamennyi tyúk 
kotkodácsolt, de a kacsák elvonultak és pirosra 
sírták szemüket. 

— Mert nekünk van szivünk! — mondták, — 
ezt senki sem veheti el tőlünk. 

— Van szivünk! — mondta a portugál kacsa, 
— van bizony, amennyi csak a portugáloktól telik. 

— De most már gondoljunk egy kissé a gyom
runkra! — mondta a kácsér, — ez a legfontosabb! 
Ha egy játékszer kettétörik, van helyette más! 



A z uj é v s z á z a d m ú z s á j a . 

Az uj évszázad múzsája, akit mi már nem ismer
hetünk meg", legfeljebb unokáink gyermekei, avagy 
talán egy még későbbi nemzedék: vajjon mikor 
fog megnyilatkozni ? Milyen lesz ? Miről fog 
dalolni ? A léleknek minő húrjait fogja föl-
ajzani. Milyen magosságokba viszi föl korát? 

Sok is ez a kérdés a mi tevékeny időnkben, 
ahol a költészet szinte útjában áll az embernek 
és ahol bizonyosan tudjuk, hogy sok halhatatlan 
mű, melyet a mai költők irnak, valamikor csak a 
börtönök szénnel telefirkált falain marad meg és 
néhány kíváncsi látja és olvassa. 

A költészetnek közbe kell lépnie, legalább 
tüzelnie kell az embereket, hogy vegyenek részt 
a pártharcokban, ahol vér vagy tinta folyik. 

— Ez egyoldalú kívánság, — mondják sokan, 
— a költészet a mi korunkban sincs elfeledve. 

Nem, még vannak emberek, akik heverd el 
hétfőkön költészetre vágynak, költészetre epednek 
és ha ezt a szellemi korgást érzik a gyomrukban, 
jobban mondva nemesebb testrészeikben, akkor 
egész bizonyosan elküldenek a könyvesboltba és 
négy nehéz shillingért költészetet vesznek, termé
szetesen csakis kitűnő hirü költészetet; mások 
azzal is beérik, amit ráadásul kaphatnak, vagy 
amit a fűszeres papírzacskójáról leolvashatnak; 
igy olcsóbb és a mai munkás világban erre is 



kell gondolni. Csak az iránt van kereslet, amit már 
megírtak, ez bőven elég! A jövő költészete, a 
jövő zenéje a donkihóteségek közé tartozik; ezek
ről beszélni annyit tesz, mint az Uranus bolygón 
tett fölfedezésekről beszélni. 

Az idő rövid és drága a fantázia játékaihoz és 
utóvégre mi a költészet, ha egyszer okosan 
beszélünk róla? E csengő megnyilatkozása az 
érzelemnek és gondolatnak, voltaképen csak az 
idegek rezgése és mozgása. Minden lelkesedés, 
öröm, fájdalom, még az anyagias törekvés is ideg
rezgés, amint azt a tudósok hirdetik. Mi vala
mennyien zengő hurok vagyunk. 

De ki pengeti e húrokat ? Ki lenditi, ki reszketteti 
meg őket? A szellem, az istenség láthatatlan 
szelleme, aki bennük megmozdul, akinek jó 
vagy rossz kedve kizeng a hurokból s a többi 
zengő hur megérti azt, ugy, hogy egybeolvadó 
hangokban, vagy erős disszonanciák ellentétében 
zendülnek meg. Igy volt és mindig is igy lesz az 
emberiség nagy haladásával a szabadság eszméje 
irányában. 

Minden évszázad, minden évezred nagysága, 
mondhatni a költészetben jut kifejezésre; lezáruló 
korokban fölemelkedik és uralomra jut. 

A mi munkás, gyárkéményfüstös korunkban 
talán már meg is született az uj század múzsája. 
Köszöntjük őt a távolból! Egyszer majd meghallja 
vagy elolvassa, talán éppen a szénföliratok között, 
melyekről az imént beszéltünk. 

Bölcsőjének első megrezdülése a legszélsőbb pont
ról indult ki, ahová ember az északsarki utakon 
valaha is a lábát tette és addig ért, ameddig 
halandó szeme a sarki ég „fekete szeneszsákjait" 
láthatja. Mi nem hallottuk e rezdülést a gépek 
pattogásától, a lokomotivok füttyétől, az anyag 
robbanó szikláitól és a szellem csörgő bilincseitől. 



A mi nagy gyári jelenünkben született, hol a 
gőz teljes erejével dolgozik és Vértelen mester, 
meg a legényei éjjel-nappal törik magukat a 
munkában. 

Nagy szerető szive van, mint az asszonynak, a 
vesztaszüzek lángja lobog benne és a szenvedély 
máglyatüze. Atcikkázott rajta az értelem villám
fénye, a prizma ezredévekkel változó színein, melyek 
közül az tetszik legjobban, amelyik éppen divat
ban van. Ékessége és ereje a képzelet minden
ható hattyuinge, melyet a tudomány szőtt, és az 
„őserők" adtak erőt szárnyalásának. 

A nép gyermeke, apai ágon ; ép érzékű és gon
dolkodású; szemében komolyság ül, ajkán humor. 
Anyja előkelő születésű, tudományosan képzett 
emigráns-sarjadék, az aranyos rokokó emlékeivel 
szivében. Az uj évszázad múzsája mindkettő vérét 
és lelkét kapta örökségül. 

Keresztszülei gyönyörű ajándékokat tettek a 
bölcsőjébe, a természet rejtett titkai, mint megannyi 
bonbon szanaszét hevernek megoldásaikkal egye
temben ; buvárharangokban csodálatos „nippeket" 
hoztak föl számára a tenger mélyéről. Az ég tér
képét, ezt a lebegő csendes óceánt, miriád szige
tével, melyek mindegyike egy-egy világ, — borí
tották rá bölcsőtakaróul. Képeskönyvét a nap 
festi, játékszere a fényképezőgép. 

Dajkája Eivindről, a skaldról és Firdusziról dalolt 
neki, a minnesángerekről és arról, amit Heine 
gyerekes elbizakodottsággal igazi költőleikéből 
dalolt. Sokat, nagyon sokat mesélt neki a dajkája; 
ismeri az Eddát, harmadik, negyedik, századik 
nagyanyánk hátborzongató Sagaját, melyben átkok 
sisteregnek, véres kardcsapások között. Az 
egész kelet ezeregy éjszakáját végighallgatta egy 
negyedóra alatt. 

Az uj évszázad múzsája még gyermek, de már 



kiugrott a bölcsőből, már tele van akarattal, 
anélkül hogy tudná, mit akar. 

Még nagy gyermekszobájában játszik, amely 
tele van műkincsekkel és rokokóval. A görög 
tragédia és a római vígjáték állnak ott, márványba 
vésve ; a nemzetek népdalai, mint szárított virágok 
lógnak le a falakról, de ha csókot lehel rájuk, 
földuzzadnak üdén és illatosán. Beethoven, Gluck, 
Mozart örök akkordjai és más nagy mesterek zenei 
gondolatai zugnak körülötte. A könyvespolcon 
sokan állanak, akik a maguk idejében halhatat
lanok voltak, de még bőven van hely sok más 
számára, akiknek neveit most a halhatatlanság 
táviródrótjain halljuk sustorogni, de a hang elhal, 
mire megérkezik a távirat. 

Rettentő sokat olvasott, túlsókat, hiszen a mi 
korunkban született, rettentő sokat el kell majd 
felejtenie és a múzsa fog tudni felejteni. 

Ő nem is gondol dalára, mely tovább fog élni 
az uj évezredben, amint továbbélnek Mózes köl
teményei és Bidpais aranykoszoruzta meséi a róka 
ravaszságáról és szerencséjéről. Nem gondol kül
detésére, zengő jövendőjére, ő még játszik a nem
zetek viadala idején, mely megreszketteti a leve
gőt és hangsorokat hoz létre irótollakból, meg ágyuk
ból, össze-vissza, nehezen kibetűzhető rúnákból. 

Az uj század múzsája Garibaldi-kalapot visel, 
miközben Shakespearet olvassa és egy röpke pil
lanatig azt gondolja magában: még szinre kerül
het, mikor nagy leszek! Calderon pihenjen müvei 
szarkofágjában a dicsőség fölirata alatt. Holberg, 
mert a múzsa kozmopolita, egy kötetben fűzve 
van meg neki Moliére-el, Plantus-sal és Aris-
tophanes-szel, de legtöbbet Moliére-t olvasgatja. 

Ment attól a nyugtalanságtól, mely az alpesi 
zergét üzi-hajtja, de lelke az élet savára áhítozik, 
miként a zerge a hegy savaira; lelkében nyugalom 



ül, mint a héber mult mondáiban, melyekben a 
zöld síkságok nomádjai szólalnak meg, csendes, 
csillagfényes éjszakákon és e dalban mégis jobban 
dagad a kebel, mint a Thessalia lelkes harcosai
nál a görög ó-korban. 

Hogyan is áll a kereszténységgel? megtanulta 
a filozófia nagy és kicsi lapjait; az ősanyagokba 
beletört egy tejfoga, de uj fogai nőttek, a tudás 
almájába beleharapott már a bölcsőben, majd meg
ette és bölccsé vált, ugy hogy fölcikkázott előtte 
a „halhatatlanság", mint az emberiség legzseniá
lisabb gondolata. 

Mikor bukkannak föl a költészet uj évszázadai ? 
Mikor ismerik föl a múzsát? Mikor hallgatják 
meg a szavát? 

Egy gyönyörű tavaszi reggelen érkezik meg, a 
lokomotív sárkányán alagutakon és viaduktokon 
robogva keresztül, vagy a lágy, erős tengeren át, 
a prüszkölő delfin hátán, vagy a levegőn keresztül 
Montgolfier griffmadarán és leereszkedik a földre, 
ahol isteni hangja először fogja köszönteni az 
emberi nemet. Hol ? Talán a Kolumbus-fölfedezte 
szabad földön, hol a benszülöttek üldözött va
dakká lettek s az afrikaiak igavonó barmokká, 
azon a földön, melynek a „Hiawatha" éneket 
köszönhetjük ? 

Vagy az ellenkező világtájon, a déli tenger 
aranyrögén, az ellentétek országában, ahol fényes 
nap a mi éjszakánk és fekete hattyúk énekelnek 
a mimózaerdőkben ? Vagy abban az országban, 
ahol a Memnonoszlop zengett és zeng ma is, de 
mi nem értettük meg a sphynx énekét a sivatag
ban? Talán a kőszén-szigeten, hol Erzsébet kora 
óta Shakespeare uralkodik? Vagy Tycho Brache 
hazájában, akit ott nem tűrtek meg, vagy Kalifornia 
meseországában, hol a Wellingtonfa magasra emeli 
koronáját, mint a világerdő fejedelme ? 



Mikor gyullad ki a csillag, a csillag a múzsa 
homlokán, melynek szirmaiba bele van irva, ami 
szépet a század ki tud fejezni formában, színben 
és illatban ? 

— Mi az uj múzsa programmja? — kérdezte 
korunk szakértő államtanácsosa. Mit akar a múzsa ? 

Kérdezzétek inkább, hogy mit nem akar! 
Nem akar az elmúlt idők kisérteteként meg

jelenni. Nem akar drámákat összeácsolni a szín
pad levetett pompájából és nem akarja eltakarni 
a drámai fölépítés hibáit a lira vakító drapériáival! 
Előttünk fog röpülni, mint Thespis kocsija a már-
vány-amphyteatrum felé. Nem darabolja föl az 
egészséges emberi beszédet, hogy mesterséges 
harangozássá ragassza össze, melynek behízelgő 
csengése van, mint a troubadour-játékoknak. Nem 
akar a versmértékből nemes urat csinálni és a 
prózából közönséges polgárt! Kézenfogva járnak, 
csengésben, gazdaságban és erőben. Nem akarja 
Island mondatömbjéből a régi isteneket kivésni! 
Ok már halottak és a mi uj korunkban meghalt 
a rokonszenv irántuk, nem érezzük többé roko
noknak őket! Nem fogja kortársaitól azt követelni, 
hogy gondolataikat francia regény-lebujokba szál
lásolják ! Nem akar a hétköznapi történetek kloro
formjával elkábítani! Eletelixirt akar nekünk hozni! 
Éneke versben és prózában egyaránt rövid, kris
tálytiszta és dúsgazdag lesz! A népek szívverése 
mindegyik csak egy betű a nagy, fejlődő 
ábécében, de minden betűt egyforma szeretettel 
vesz a kezébe, szavakba illeszti és a szavakba 
ritmust varázsol, az újkor himnuszához. 

És mikor teljesedik be az idő ? 
Hosszú idő múlva minekünk, akik még hátra 

vagyunk, nemsokára azoknak, akik előre szállnak. 
Nemsokára leomlik a kinai fal, Európa vasutai 

elérik az ázsiai műveltség lelakatolt levéltárát. 



(A két kulturáramlat találkozik! Ott talán még 
zug a vízesés, régi mély zengéssel és mi az újkor 
öregjei megremegünk az erős hangok hallatára és 
egy Ragnarököt hallunk ki belőlük, a régi Istenek 
bukását és feledjük, hogy itt alant időknek és 
népeknek el kell tünniök és csak kicsinyített 
képük úszik a szó tokjába zárva, lótuszvirágként 
az örökkévalóság folyamán és azt mondja nekünk, 
hogy a mi lelkűnktől lelkedzettek, csak a ruhájuk 
különböző; a zsidók képe sugárzik a bibliából, 
a görögöké az Iliászból és Odysseiából és az a 
mienk ?) Kérdezzétek meg az uj évszázad múzsáját 
Ragnarökben, ha majd fölemelkedik az uj Walhalla 
átszellemült és mindent megértő képe. 

A gőz minden hatalma, az újkor minden nyo
mása csak emeltyűk voltak! Vértelen mester és 
fürge legényei, akik korunk hatalmas fejedel
meinek látszottak, csak szolgák, fekete rabszolgák, 
akik a dísztermet diszitik, kincseket hoznak fel
színre, megterítik az asztalokat a nagy ünnepély
hez, hol a múzsa a gyermek ártatlanságával, a 
szűz lelkesedésével, a matróna nyugalmával és böl-
cseségével emeli magasra a költészet csodalám
páját, e gazdag, telt emberszivet, melyben az Isten 
lángja ég. 

Légy üdvöz, múzsa, a költészet uj évszázadában í 
Üdvözletünk fölszáll és meghallgattatik, mint ahogy 
meghallják a féreg hálaadó himnuszát, a féregét, 
akit az ekevas összekaszabol, mialatt egy uj tavasz 
hajnallik, és az eke barázdát hasit és kettéhasít 
minket férgeket, hogy az eljövendő uj nemzedék 
számára annál jobban nőjjön az áldás! 

Légy üdvöz, te, az uj évszázad múzsája! 



A j é g t ü n d é r e . 

I. 

A k i s R u d i . 

Ha az ember Schweizban barangol, körülnéz a 
magas hegyek országában, hol erdők növik be a 
meredek sziklafalakat; fölhág a vakító hómezőkre, 
majd újra leszáll a zöldellő rétekre, hol folyók és 
patakok olyan sietve zugnak el, mintha attól fél
nének, hogy nem érik el elég hamar a tengert, 
hogy abban eltűnhessenek. A nap letüz a mély 
völgybe, fönn is rásüt a nehéz hótömegekre, ugy 
hogy esztendők folyamán csillámló jégtömbökké 
olvadnak össze és a dübörgő lavinák jéghegyekké 
tornyosulnak. Két ilyen jéghegy van a széles 
sziklahasadékokban a „Riasztócsucs" és „Zivatar-
csucs" alatt, Grindelwald hegyi városka mellett; 
különös látvány és éppen azért nyaranta sok 
idegen tódul oda a világ minden tájáról, átjönnek 
a hófedte magas bérceken, fölhatolnak a mély 
völgyekből, aztán órák hosszat kell fölfelé kapasz-
kodniok s a hosszadalmas kapaszkodás közben a 
völgy egyre jobban mélyül s végre ugy néznek 
le beléje, mintha csak egy léggömbből tekintené
nek alá. Fejük fölött a felhők sokszor ugy lóg
nak a hegycsúcsok körül, miat sürü, nehéz köd
függönyök, mialatt lenn a völgyben szétszórtan 



állanak az apró faházikók, mig megvillan egy 
napsugár s egy darabka zóld pázsit szinte átlátszó 
fényben ragyog. A viz lesistereg, lezug, zengve 
és harsogva szakad le s ugy fest, mintha ezüst 
pántlikák lebegnének a sziklákról. 

Az ut két oldalán gerendás házak állnak, minden 
ház mellett kis burgonyás kert, amire nagy szükség 
van, mert sok éhes száj tátogat az ajtók mögött, 
nagy ott a gyermekáldás és a gyerekek szeretik 
a krumplit, mindegyik házból kirajzanak, az utasok 
közé tolakodnak, akár gyalog, akár kocsin érkez
nek azok; egész gyerekrajok kereskedelemmel fog
lalkoznak ; a gyerekek csinosan faragott fa-
házacskákat kínálnak olcsó áron, amelyek kicsi
nyített másai a hegyi házaknak. Akár esik az 
eső, akár süt a nap, a sok gyermek mind kihozza 
a portékáját. 

Talán harminc esztendővel ezelőtt néha napján 
egy kis fiu álldogált ott, a többi gyermektől kissé 
távolabb; neki is volt eladó portékája, olyan 
komoly képpel állt és mindakét kezével olyan 
erősen szorongatta fadobozát, mintha soha sem 
akart volna megválni tőle; de éppen, mert olyan 
nagyon komoly, meg olyan nagyon kicsiny volt, 
mindenkinek megakadt rajta a szeme, sokan meg
szólították s nem egyszer ő csinálta a legjobb vásárt, 
maga sem tudta hogyan. Följebb a hegyen lakott 
anyai részről való nagyapja, ki azokat a kedves 
kis házikókat faragta és a szobában régi almáriom 
állott telistele faragott famunkával; voltak ott dió
törő kések, rneg villák, skatulyák mindenféle lomb-
disszel, meg ugrándozó zergékkel; volt ott minden, 
de a kis fiu, akit Rudinak hívtak, szivesebben és 
vágyakozóbban pislogott föl az öreg puskára a 
mestergerenda alatt, melyről nagyapó azt mondta, 
hogy egyszer majd az övé lesz, de előbb jól meg 
kell nőnie és erősödnie, hogy használni tudja. 



Akármilyen kicsi volt a fiu, mégis csak neki 
kellett őrizni a kecskéket és ha jó kecskepásztor 
az olyan, aki versenyt tud mászni a kecskékkel, 
akkor Rudi jó pásztor volt; ő még magasabbra 
is mászott egy arasszal, szerette kifosztani a 
madárfészkeket a magas fák tetején, hetyke és 
vakmerő volt, de mosolyogni csak akkor látták, 
ha a dübörgő vízesés mellett állt vagy hömpölygő 
lavinát látott. Sohasem játszott a többi gyerekekkel, 
csak akkor találkozott velük, ha nagyapja leküldte 
a portékákkal, ami Rudinak nem volt éppen inyére, 
jobban szeretett egyedül mászkálni a hegyekben, 
vagy a nagyapónál ülni és hallgatni őt, mikor az 
elmúlt időkről mesélt, meg szülőfalujának, a közeli 
Meiringennek lakosairól; a lakosok nem ősidőktől 
fogva élnek ott, mondta, hanem ugy vándoroltak 
be, messze északról, ott lakik a törzsük, akiket 
„svédek"-nek neveznek. Nagy tudomány volt ezt 
tudni és Rudi tudta, de tanult ő más jó társa
ságban is és jó társasága akadt lakótársaiban, 
akik állatok voltak. Volt egy nagy kutyájuk, Ajola, 
Rudi apai öröksége és volt egy macskájuk is, 
ez nagyon nevezetes barátja volt Rudinak, mert 
ő tőle tanulta meg, hogyan kell mászni. 

— Gyere föl a tetőre! — mondta a macska, 
egészen tisztán és érthetően, mert amig gyerekek 
vagyunk és még nem tudunk beszélni, pompásan 
megértjük a kacsákat és tyúkokat, a kutya, meg 
a macska épp oly érthetően szól hozzánk, mint 
az apánk, vagy az anyánk, csak nagyon kicsi
nek kell lennünk, még nagyapa botja is tud 
nyeríteni és ló lesz belőle, akinek feje, lába és 
farka van. Némelyik gyermek e megértést később 
veszti el, mint a többi, ezekről azt mondják, hogy 
nagyon hátra vannak, iszonyú sokáig maradtak 
gyermekek. Az emberek annyi mindent beszélnek 
össze. 



— Gyere kis Rudi, gyerünk föl a háztetőre! 
ezt mondta először a macska és Rudi megértette. 
— Csupa képzelődés, hogy leesünk; nem esünk 
le, ha mi magunk nem félünk tőle. Rakd az egyik 
lábadat igy, a másikat ugy! Kapaszkodj meg az 
első lábaddal! Nyisd ki a szemedet és fürgén 
mozogj! Ha valahol hasadékot találsz, ugord át 
és kapaszkodj meg jól, én is igy csinálom! 

Rudi is ugy csinálta; azért ült olyan sokszor 
az ereszen a macska mellett, azért ült vele a fák 
tetején, sőt magasan a sziklák peremén, ahová a 
macska már nem tudott följutni. 

— Följebb! Följebb! — mondták a fák és a 
cserjék. — Nézd csak, hogy fölmászunk mi! 
Milyen magasra fölérünk, hogy megkapaszkodunk 
még a legfölsőbb, keskeny sziklacsúcson is! 

És Rudi fölért a hegyoromra, gyakran koráb
ban, mint a nap és ott fölhajtotta reggeli italát, 
az üde, erősitő hegyi levegőt, melyet csak a jó 
Isten tud elkészíteni, az emberek csak a recipét 
olvassák hozzá s abban ez áll: a hegyi füvek s 
a völgyi fodormenta és démutka üde illata. Ami 
ránehezedik a földre, azt a lebegő felhők mind 
magukba szippantják, aztán jön a szél, a felhőket 
megfésüli a fenyves fölött, az illat lelke levegővé 
változik, könnyű és üde, egyre üdébb levegővé; 
ez volt Rudi reggeli itala. 

A napsugarak, a nap áldásthozó leányai meg
csókolták arcát, a Szédülés lesbe állt, de nem 
mert közeledni, alulról a nagyapa házából, hol 
nem kevesebb, mint hét fecske fészkelt, a fecskék 
fölröpültek hozzá és a kecskékhez és énekeltek : 
— Mi, meg t i ! Ti, meg mi! — Üdvözleteket 
hoztak hazulról, még a két tyúktól is, a ház 
egyedüli szárnyasaitól, akikkel pedig Rudi nem 
is barátkozott. 

Akármilyen kis fiu volt is, azért már utazott 



és ilyen kis legényhez képest elég nagy utat tett 
meg; Wallis kantonban született és a hegyeken 
keresztül hozták ide; legutóbb meg elgyalogolt a 
közeli Staubbachra, mely mint ezüst fátyol lengett a 
levegőben a „Jungfrau" hófödte vakítóan fehér 
csúcsa előtt. Grindelwaldban is járt a nagy glecser 
mellett, de ez szomorú történet, ott lelte halálát 
az édes anyja, s ahogy nagyapa mondta: „ott 
fújta le a szél Rudi gyermekarcáról a jókedvet." 
Mikor még egy esztendős se volt a fiu, többet 
nevetett, mint sirt, — irta az édes anyja, — de 
mióta a jéghasadékban ült, egészen megváltozott 
a természete. A nagyapja ritkán beszélt erről, de 
már mindenki tudta a hegyen. 

Rudi apja, mint tudjuk, postás volt, — a nagy 
kutya a szobában mindig elkísérte útjára a 
Simplon-on keresztül a Genfi tóhoz. Wallis-
kantonban, a Rhone völgyében laktak Rudinak 
apai rokonai, nagybátyja ügyes zergevadász volt 
és messze földön ismert vezető; Rudi csak egy 
esztendős volt, amikor apját elveszítette és anyja 
szeretett volna családjához haza költözni a gyerek
kel a berni felföldre; az asszony apja néhány 
óra járásnyira lakott a Grindelwaldtól; fát farag
csált és ezzel megkeresett annyit, hogy megélhe
tett belőle. — Június havában indult el hazafelé 
kis fiával a karján, két zergevadász kíséretében. 
A Gemmin át mentek Grindelwald irányában. Az 
ut nagyján már tul voltak, a meredek hegyháton 
keresztül eljutottak a hómezőre, már látták szülő
völgyüket az apró, ismerős s elszórt faházikókkal 
és csak egy munka volt hátra, a legfölső nagy 
glecseren átkelni. Frissen esett hó borította a 
vidéket és elfödött egy rianást, amely nem ért 
le ugyan a glecser fenekéig, hol a viz zúgott, de 
azért embermagasságnál mélyebb volt; a fiatal 
asszony, aki a gyereket vitte, megcsúszott, elsülyedt 



és eltűnt, egy sikolyt, egy sóhajt sem hallottak, 
de hallották a kis gyerek sírását. Beletelt egy jó 
óra, amíg két kísérőjük a legközelebbi házikóból, 
a glecser lábánál kötelet és rudakat kerítettek, 
hogy, ha lehetséges, megmenthessék őket és hosszú 
vesződség után két holttestet húztak ki a rianás
ból, nekik legalább ugy tetszett. Minden eszközt 
megragadtak és sikerült is a gyereket életre 
támasztani, de az anyát nem, és igy történt, hogy 
az öreg nagyapó csak a lánya gyerekét kapta 
házához, lánya helyett, a kis apróságot, aki 
többet nevetett, mint sirt, de ugy látszott, hogy 
egycsapásra leszokott a nevetésről, e változás 
valószínűleg a glecser repedésében történt vele, 
a hideg, különös jégvilágban, ahol az elátkozottak 
lelkei Ítéletnapig be vannak börtönözve, a svájci 
parasztnép hite szerint. 

Zugó folyóvízhez hasonlatosan, jéggé dermedve 
és mintegy zöld üvegtömbökké préselve áll 
a glecser, egymásra torló nagy jégtáblákkal; lent 
a mélyben zuhog a sebes folyam, olvadt hó és jég 
zajlik benne; mély üregek, hatalmas szakadékok 
emelkednek ki belőle, egy csodálatos üvegpalota, 
és itt lakik a jégtündér, a glecser királynője. O, 
az öldöklő, a mindent összezúzó jégtündér, félig 
a levegő gyermeke, félig a folyó hatalmas úrnője, 
ezért a zerge fürgeségével föl tud szökni a hó
födte csúcs legmagasabb fokára, ahol a legvak
merőbb hegymászóknak is lépcsőket kell vágniok 
maguknak a jégben; vagy vékony fenyőgalyakon 
leúszik a rohanó folyamon, majd szikláról sziklára 
pattan, lobog a szélben hosszú, hófehér haja és 
tengerzöld ruhája, mely ugy csillog, mint a mély 
svájci tavak vize. 

— Összezúzom, megragadom! Enyém a hata
lom ! — mondja. Egy szép fiúcskát raboltak el 
tőlem, egy fiúcskát, akit megcsókoltam, de nem 



csókoltam át a halálba. Megint az emberek között 
jár, kecskéket őriz a hegyen, fölkapaszkodik a 
magasba, mindig a magasba, messze a többitől, 
de éntőlem nem! Enyém ő, elmegyek érte ! 

És megparancsolta a Szédülésnek, hogy végezze 
kötelességét; a jégtündérnek nagyon melege volt 
nyarat szakon a zöldben, hol a fodormenta tenyész 
— és a Szédülés fölemelkedett, meg újra lebukott, 
először egy jött, azután három; a „Szédülésnek" 
sok testvére van, egész regiment; és a jégtündér 
kiválasztotta a legerősebbet a sok közül, akik az 
ajtók előtt s az ajtók mögött leskelődnek. Ott 
ülnek a lépcső karfáján s a torony korlátján, mint 
a mókus futkároznak a szikla peremén, kiugranak 
az űrbe s a levegőt tapossák, ahogy az urnő a 
vizet tapossa s áldozatukat ki- és lecsalják a mély
ségbe. A Szédülés és a jégtündér mindkettő az 
ember után nyul, mint ahogy a polyp minden 
teremtett állat után nyul, amely körülötte él és 
mozog., A Szédülésnek meg kell fognia Rudit. 

— En megfognám, — mondta a Szédülés, — 
de nem tudom! A macska, az a vadállat meg
tanította minden tudományára. Annak az anya
szültének valami boszorkányos hatalma van, el
taszít engem, nem tudom elérni a kis tökmagot, 
mikor a kicsüngő ágon ül a mélység fölött, pedig 
szeretném megcsiklandozni a talpát, vagy fejest a 
levegőbe lökni! De hiába, nem tudom! 

— Azt mondom, hogy tudjuk! — felelte a jég
tündér. — Te, vagy én. Enyém lesz, enyém lesz! 

— Nem lesz, nem lesz, hallatszott feléjük, mint
ha a templom harangjának a visszhangja lett volna a 
hegyekben, de ének volt, beszéd volt, másféle 
természeti szellemek összeolvadó kórusa, akik szelí
dek, szeretőszivüek és jóságosak, mert ők a nap 
leányai, a napsugarak. Minden este koszorúban 
ülnek a hegyormokon, kiterjesztik rózsaszínű szár-



nyaikat, melyek egyre pirosabb és pirosabb fény
ben úsznak, mikor a nap leszáll és izzásuk túlnő 
a magas Alpeseken ; az emberek ezt „ Alp-izzásnak" 
nevezik; mikor lebukott a nap, elbújnak a hegy
csúcson a fehér hóban és szenderegnek, amig a 
nap föl nem kel, akkor ismét előjönnek. Kivált a 
virágokat szeretik, no meg a fecskéket és az 
embereket és ezek között is a kis Rudira esett a 
választásuk. 

— Nem fogjátok meg! Nem kapjátok meg! — 
mondották. 

— Nála nagyobbakat, erősebbeket is megfog
tam, megkaptam már! — mondta a jégtündér. 

Erre a nap leányai egy dalt énekeltek a ván
dorról, akinek a forgószél letépte köpenyegét és 
elsodorta a száguldó förgetegben; a köpenyeget 
elvitte a szél, de az embert itt hagyta; megmar
kolhatjátok őt, földi erők vad gyermekei, de meg 
nem tarthatjátok; mert ő erősebb és szellemibb 
még nálunknál is! Magasabbra száll, mint a nap, 
a mi édesanyánk! Övé a bűvös szó, mely meg
kötözi és igájába hajtja a szelet és a vizet, Ti 
csak megoldjátok a nehéz, nyomasztó súlyt s ő 
annál magasabbra emelkedik. 

Ilyen felségesen zengett a harangcsengésü kórus. 
És a nagyapa egyetlen kis ablakán a napsugarak 

minden reggel beragyogták a csöndes gyermeket, 
a nap leányai megcsókolták, hogy fölengedjenek, 
elolvadjanak, eltűnjenek a jégizü csókok, melyeket 
a glecser királyi lányától kapott, mikor halott 
édes anyja ölében feküdt a mély jégszakadék 
fenekén, ahonnan csodák csodája, hogy meg
menekült. 



U t a z á s a z uj o t t h o n b a . 

Rudi már nyolc esztendős volt; nagybátyja, 
aki a Rhone völgyében lakott, tul a hegyen, 
magához akarta venni; nála tanulhat valamit és 
jobban boldogulhat; Rudi nagyapja is belátta ezt 
és a fiút útnak eresztette. 

Igy hát el kellett mennie. Nagyapján kivül 
másoktól is bucsut kellett vennie, mindenek előtt 
itt volt Ajola, az öreg kutya. 

— Apád postaszolga volt, én meg postás 
kutya, — mondta Ajola. — Föl és alá kocsiztunk, 
jól kitapasztaltam a kutyákat is, meg az embereket 
is tul a hegyen. A sok beszéd sosem volt kenye
rem, de most, hogy ugy se sokat beszélhetünk 
már egymással, több mondanivalóm van, mint 
máskor; elmondanék neked egy történetet, melyet 
mindig magamban hordoztam és folyton rágódtam 
rajta; én nem értem és te sem értheted meg, de 
az egyre megy, azt az egyet kisütöttem belőle, 
hogy a világban nem egyforma itcével mérnek 
kutyának, embernek egyaránt; nem mindenki arra 
született, hogy ölben üljön vagy tejet kortyo-
gasson; engem nem szoktattak hozzá, de láttam 
ilyen ebecskét a postakocsiban utazni, még pedig 
fizetett ülésen; a hölgy, akinek a kutyája volt, vagy 
inkább, aki az ő kutyája volt, tejesüveget tartott eléje, 
azt szopogatta; cukros süteménnyel kínálta; de 
még az sem kellett neki, legfeljebb megszaglászta 
s igy az asszonya maga ette meg; én a kocsi 
mellett loholtam, a sárban, kiéhezve, amennyire 
egy kutyától csak telik, és jobb hijján saját gon
dolataimon rágódtam. Ez nem volt rendén, de hát 



annyi minden nincs rendén a világon. Kívánom 
neked, hogy ölben ülj és kocsiban utazzál, de ezt 
magunk el nem érhetjük, én sem tudtam elérni, 
sem ugatással, sem üvöltéssel I 

Igy hangzott Ajola beszéde és Rudi megölelte 
és megcsókolta éppen a nedves orrán, aztán a 
karjára vette a macskát, de az húzódozott. 

— Te nagyon is erős vagy nekem, téged a 
világért meg nem karmolnálak! Csak rajta, mássz 
át a hegyeken, hiszen tőlem tanultál mászni! Csak 
azt ne hidd, hogy lezuhansz, akkor bizonyosan 
megfogódzol! Azzal elszaladt a macska, mert 
nem akarta, hogy lássák, milyen szomorú a szeme. 

A tyúkok ide-oda szaladgáltak a szoba padló
ján, egyiknek hiányzott a farka; egy utazó, aki 
vadásznak képzelte magát, ellőtte a farkát, mert 
a jó ember ragadozómadárnak nézte a tyúkot. 

— Rudi elmegy a hegyeken tul 1 — mondta 
az egyik tyúk. 

— Mindig siet! — mondta a másik — s én 
nem szeretek búcsúzkodni! — és mindketten el
totyogtak. 

A kecskéknek is Istenhozzádot mondott, mire 
azok igy kiabáltak: Mi, mi! Mek! Mek! — ami 
nagyon szomorú volt. 

Két derék vezető arról a vidékről éppen át 
akart kelni a hegyen a Gemmi másik oldalára; 
Rudi ezekhez szegődött, még pedig gyalogosan. 
Jó nagy ut volt ilyen kis legénynek, de volt benne 
erő és soha nem fáradó bátorság. 

A kecskék velük repültek egy darabig. — Ti 
meg mi! Mi meg t i ! — énekelték. Az ut a sebes 
Lütschinen át vezetett, mely sok kicsiny sugárban 
szakad ki a Grindelwald jéghegyének fekete hasa
dékából; heverő fatörzsek és kőtömbök szolgál
nak itt hid gyanánt. Már át is keltek rajta az 
égerfaerdőnél és nekivágtak a hegyoldalnak, éppen 



ott, ahol a glecser levált a hegyhátról és így 
előbb végigmentek a glecseren; Rudinak csak
hamar hol talpon, hol négykézláb kellett másznia; 
szeme ragyogott a boldogságtól és szögestalpu 
hegyi cipőjében olyan keményen lépkedett, mint 
akinek mindenütt nyomot kell hagynia, ahová 
csak a lábát teszi. A fekete moréna, melyet a hegyi 
folyam a glecserre sodort, sivár képet nyújtott, 
de a kékeszöld üvegszerü jég mégis kicsillant 
alóla; a kis tócsákat, melyeket egymásrahányt 
jégtömbök fogtak körül, meg kellett kerülniök és 
amint igy botorkáltak, egy nagy kőhöz értek, 
mely a jéghasadék szélén ingadozott, majd egyen
súlyát veszítve legurult és visszhangot adott a 
jéghegy mély, üreges folyosóiból. 

Hegynek föl, mindig hegynek föl vitt az útjuk, — 
még a glecser is fölnyult a magasba és a meredek 
sziklagátak között olyan volt, mint egy folyó, 
melyen szertelenül egymásra hányt jégtömbök özön
lenek. Rudinak eszébe jutott, amit régebben hal
lott, hogy az anyja, meg ő valamikor egy ilyen 
jeges lehelletü szakadék mélyén feküdtek, de 
nyomban el is felejtette, olyan volt, mint akár
melyik más történet, amelyet hallott. A férfiak 
olykor-olykor ráeszméltek, hogy mégis csak nehéz 
ut ez egy ilyen kis tökmagnak és iyenkor kézen 
fogták, de ő nem fáradt el és a tükörsima jégen 
olyan biztosan állt, mint a zerge. Végre sziklás 
területre értek és hol csupasz szirteken botor
káltak, hol alacsony fenyők közt jártak, majd meg 
zöld legelőkre értek, mindig változó, mindig uj 
tájra; köröskörül kibontakoztak a havasok, Rudi 
tudta a nevüket, mint minden gyermek azon a 
vidéken, a „Jungfrau", a „Mönch" és az „Eiger". 
Rudi azelőtt soha nem járt ilyen magasságban, 
még soha nem volt a nagy hótengeren; most 
előtte feküdt mozdulatlan hőhullámaival, melyek-



nek pelyheivel játszott a szél, miként a tenger 
habjaival. Jéghegy jéghegy mellett áll, kéz a 
kézben, ha lehet ezt mondani, megannyi üveg
palotája a jégtündérnek, aki rabul ejthet és a hó 
alá temethet mindenkit. A nap melegen sütött, a 
hó vakítóan fénylett és mintha kékesfehér,^ villogó 
gyémántszilánkokkal szórták volna tele. Számtalan 
rovar, különösen pillangók és méhek rajokban 
feküdtek holtan a havon; nagyon is magasra 
merészkedtek, vagy a szél fölvitte őket, amig el 
nem pusztultak a hidegben. A Wetterhorn köze
lében, mint lágyan fésült fekete gyapjufürt, függött 
egy fenyegető felhő; lefelé ereszkedett terhétől 
duzzadtan, mert déli szelet hozott, mely féktelenül 
tombol, ha kitör. Az egész ut emléke, az éjjeli 
szállás a magasban, a hátralevő ut, a mély szikla
hasadékok, hol a viz időtlen idők alatt keresztül
fürészelte a kőtömböket, feledhetetlenül vésődött 
Rudi emlékezetébe. 

Egy elhagyatott kőépület túl a hótengeren 
védelmet és oltalmat nyújtott éjszakára; itt talál
tak faszenet és fenyőgalyakat; csakhamar tüzet 
gyújtottak, elkészítették a fekhelyet, már ahogy 
lehetett, a férfiak letelepedtek a tüz köré, pipáz
tak és a meleg fűszeres italt szürcsölték, melyet 
maguk készítettek; Rudi is kapott belőle és aztán 
meséltek az Alpesek titokzatos szellemeiről, a 
mély tavak csodálatos óriáskígyóiról, az éjszaka 
népéről, a kisértetek hadáról, akik az alvó ember
rel Velencébe, a csodálatos uszó városba röpülnek, 
a vad pásztorról, aki fekete juhait kihajtja a 
legelőre, s ha nem látták is, hallották a kolomp 
csengését s a nyáj félelmes bőgését. Rudi mohón 
fülelt, de minden félelem nélkül, mert nem ösmerte 
a félelmet s mialatt fülelt, ugy rémlett neki, hogy 
hallja a kisérteties, tompa üvöltést, sőt egyre 
erősebben hallotta; a férfiak is hallották, félbe-



hagyták a beszédet, oda figyeltek és azt mondták 
Rudinak, hogy nem szabad aludnia. 

A déli szél fujt, ez a rettenetes szélvihar, mely 
a hegyről a völgybe veti magát és dühében le
tördeli a fákat, mint a nádszálat s a faházakat 
ugy áthajitja a folyó egyik partjáról a másikra, 
mint ahogy mi a sakkfigurákat tologatjuk. 

Beletelt egy óra, mikor azt mondták Rudinak, 
most már alhatik, elmúlt a veszedelem és Rudi 
a sok gyaloglástól kimerülten egyszeriben ugy el
aludt, mint a bunda. 

Korán reggel fölkerekedtek. Rudinak most uj 
hegyekre, uj glecserekre, uj hómezőkre sütött a 
nap; átlépték Wallis kanton határát és tul voltak 
a hegyhátán, melyet Grindelwald felől láttak, de 
még messze voltak az uj otthontól. Más szikla
hasadékok, más legelők, erdők és sziklaösvények 
nyíltak meg előttük, más házak, más emberek 
mutatkoztak, de micsoda embereket látott, csupa 
idétlen alak, megdöbbentő, zsiros, sárgás fehér 
ábrázatok, nyakuk helyén zacskóforma förtelmes, 
nagy huskolonc csüngött a mellükre, hülyék voltak, 
nehezen vonszolták magukat és bárgyú szemeket 
meresztettek az idegenekre, a nők festettek a leg-
rémségesebben. Ezek voltak az uj otthon lakói ? 

III. 

A n a g y b á c s i . 

A nagybácsi házában, ahová Rudi került, az 
embereknek hál' Istennek éppen olyan kinézésük 
volt, amilyenhez hozzá volt szokva, csak egyetlen 
egy hülye volt itt, egy szegény bamba fiu, ama 
szerencsétlenek közül, akik nyomorukban és el-
hagyatottságukban Wallis kantonban sorra járják 
a családokat, minden házban néhány hónapig 



maradnak ; a szegfény Saperli éppen itt volt, mikor 
Rudi megérkezett. 

A nagybácsi még kemény vadász volt és mel
lesleg a kádármesterséget űzte, felesége apró-
termetű, élénk asszony, akinek madárarca, sas
szeme és hosszú, aranypihés nyaka volt. 

Minden újság volt Rudinak, viselet, erkölcsök, 
szokások, még a nyelv is, de azt hamar meg
tanulja a gyermek füle, ugy tetszett neki, hogy 
itt nagyobb jómódban élnek, mint otthon a nagy
apónál. A lakószoba nagyobb volt és a falakat zerge-
agancsok és fényesre csiszolt vadászfegyverek díszí
tették, az ajtók fölött a Szüzanya képe lógott; friss 
hegyi rózsák voltak ott és öröklámpa égett előtte. 

A nagybácsi, mint mondtuk, a vidék egyik leg
ügyesebb zergevadásza volt, azonkívül a legjobb 
és legtapasztaltabb vezető. Ennek a háznak Rudi 
lett volna a kedvence, bár egy kedvenc már volt, 
nevezetesen egy elaggott, vak és süket vadászkutya, 
akinek most már semmi hasznát sem vehették, de 
azelőtt derekasan szolgálta a házat. Emlékeztek 
egykori ügyességére és azért ő is családtag lett 
és jól élte világát. Rudi megsimogatta a kutyát, 
de az nem állt szóba idegenekkel és Rudi még 
idegen volt számára; de nem soká maradt az, 
hamarosan gyökeret vert a házban és a szivekben. 

— Nem rossz ám az élet itt Wallis kantonban, 
— mondta a nagybácsi. — Sok itt a zerge, nem 
pusztul ki olyan hamar, mint a vadkecske, most 
sokkal jobb világ van itt, mint a régi időkben; 
nekem dicsérhetik a régi jó időket, a mi korunk 
többet ér, mert lyukat vágtak a zsákon, friss 
levegő özönlik a mi fülledt völgyünkbe. Mindig 
jobb következik, ha leomlik, ami öreg és avult! 
— mondta és ha a bácsinak megoldódott a nyelve, 
gyermekéveiről mesélt és még régibb dolgokról, 
az apja legénykoráról, mikor Wallis — mint mondta 



— még bekötött szájú zsák volt, tömérdek beteg 
emberrel, nyomorúságos hülyével, — de meg
jöttek a francia katonák, akiknél jobb orvost 
álmodni se lehet, agyonütötték a betegséget, de a 
betegeket is. Mert ütni tudnak a franciák, sokféle
képen tudnak ütni, még a leányok is tudnak ütni 
és a bácsi a feleségére sandított, aki született 
francia nő volt és nevetett. — A franciák addig 
ütik a követ, amig engednie kell! A sziklába 
vágták a Simplon utat, olyan utat, hogyha egy 
hároméves gyermeknek azt mondom: eredj le 
Olaszországba, de ne térj le az országútról, a 
gyerek letalál Olaszországba, ha nem tér le az 
országútról. Azután egy francia dalt énekelt a 
bácsi és azt kiáltotta: éljen Bonaparte Napóleon! 

Ekkor hallott Rudi először Franciaországról, 
Lyonról, a Rhone parti nagy városról; a nagy
bácsi ott is volt. 

— Nem kell hozzá sok esztendő és Rudiból fürge 
zergevadász lesz, mert megvan hozzá az ügyes
sége* — mondta a nagybácsi és megtanította őt, 
hogyan kell a puskát fogni, célba irányozni és el
sütni; a vadászat évadján magával vitte a hegyekbe, 
meleg zergevért itatott vele, mely megóvja a 
vadászt a szédüléstől; megtanította rá, hogy a 
különböző hegyszakadékokon mikor gördül le a 
lavina, este avagy délben, aszerint, ahogy a nap
sugarak hatnak r á ; megtanította, hogy figyeljen 
a zergékre és azoknak ugrándozásából tanulja 
meg, hogy kell talpra esni és erősen megállni és 
ha a sziklahasadékban nincs a lábnak támasztéka, 
hogyan támaszkodik a könyökére és kapaszkodik 
a comb- és lábszárizmaival, sőt még a nyakával 
is tarthatja magát az ember, ha muszáj. A zergék 
okosak, előőrsöket állítanak, de a vadásznak még 
okosabbnak kell lennie, félre kell vezetni a 
szimatjukat, a vadász zekéjét és kalapját hegy-



mászó botjára akaszthatja, ugy hogy a zergék 
embernek nézik a ruhát. Egyszer igy tréfálta meg 
őket a nagybácsi, mikor Rudival vadászaton 
volt. 

A sziklaösvény keskeny volt, úgyszólván nem 
is volt ösvény, csak egy keskeny párkány, a 
szédítő mélység fölött. A hó olvadt, a kőzet 
lemorzsolódott, ha ráléptek, azért a bácsi lefeküdt 
a földre és azon csúszott tovább. Minden kő, 
mely lemorzsolódott, leesett, visszapattant, egyet 
ugrott és tovább gurult, szikláról sziklára ugrált, 
mig a fekete mélységbe megállapodott. Rudi vagy 
száz lépésnyire a bácsi háta mögött állt, a leg
külső szilárd sziklacsúcson és észrevette, hogy 
nagybátyja feje fölött egy hatalmas saskeselyű 
kering a levegőben és a hernyó-módjára csúszó 
embert a mélységbe akarja lökni, hogy hullájából 
lakomát csapjon. A bácsi csak a zergét látta, 
mely kicsinyeivel a hasadék túlsó felén állt; Rudi 
folyton szemmel tartotta a madarat, tisztában volt 
vele, hogy mit akar, kezét a ravaszon tartotta 
és el akarta sütni a puskáját. Ekkor a zerge 
ugrásra készült, a nagybácsi lőtt s az állatot 
halálos golyó találta, de a kis zerge megugrott, 
mintha egy életen át megszokta volna a folytonos 
veszedelmet és menekülést. Az óriási madár 
ijedten rebbent el a puska dörrenésére; a nagy
bácsinak sejtelme sem volt a veszedelemről, csak 
utóbb tudta meg Ruditól. 

Mikor nagyvidáman hazamentek és a bácsi egy 
régi dalt fütyörészett, még az ő fiatalkorából, 
hirtelen különös hang ütötte meg a fülüket, nem 
messze tőlük; széjjel néztek, fölnéztek a magasba, 
hát csak látják, hogy a fejük fölött a meredek 
sziklás lejtőn megmozdul a hótakaró és hullámzik, 
mint amikor a szél egy kiterített vásznat dagaszt. 
A hőhullámok megtörtek, mint a márványlapok, 



szétszakadtak és tajtékzó, rohanó áradattá vál
toztak át, mely ugy dübörgött, mint a tompa 
mennydörgés; lavina zuhant le, nem a nagy
bácsira és Rudira, de közel, borzasztóan közel 
hozzájuk. 

— Fogódz meg erősen, Rudi! — kiáltott a 
nagybácsi. — Ahogy csak birsz! 

Rudi átkarolta a legközelebbi fatörzset; a 
nagybácsi a fiu feje fölé mászott a fára és erősen 
megfogódzott az ágakban, mialatt sok ölnyi 
távolságban lehömpölygött a lavina, de a lég
nyomás, a lavina viharszele, köröskörül fákat és 
bokrokat tördelt, mint száraz nádszálakat és 
messzire eldobálta őket, Rudi földhöz vágódott; 
a fatörzs, melybe kapaszkodott, olyan volt, mintha 
lefűrészelték volna, koronája messzire elsodródott; 
ott a letört ágak között feküdt, összezúzott fejjel 
a nagybácsi, keze még meleg volt, de arca föl-
ismerhetetlen. Rudi sápadtan és remegve állt ott ; 
élete első ijedtsége volt, az első rettenetes óra, 
melyet átélt. 

Késő este érkezett meg a halálhírrel a rokoni 
házba, mely most a szomorúság háza lett. Az 
asszony merően állott, szó nélkül, könnyek nélkül, 
csak mikor a holttestet hazahozták, tört ki belőle 
a fájdalom. A szegény hülye az ágyába mászott, nem 
látták egész nap, estefelé Rudihoz jött. 

— írj egy levelet helyettem! Saperli nem tud 
írni! Saperli el tudja vinni a levelet a postára! 

— Levelet akarsz irni? — kérdezte Rudi. — 
Kinek ? 

— Krisztus urunknak! 
— Kit értesz rajta? 
A hülye megható tekintetett vetett Rudira, 

összekulcsolta kezeit és egészen ünnepélyesen és 
áhítatosan mondta: 

— Jézus Krisztust! Saperli levelet küld neki és 



megkéri őt, hogy Saperli feküdjék holtan, nem az 
ember a házban! 

Rudi megszorította kezét és igy szólt: — A 
levél nem jut el oda! A te leveled nem adja őt 
nekünk vissza! 

Csak nagynehezen tudta megértetni vele, hogy 
lehetetlent kivan. 

— Most te vagy a ház oltalmazója! — mondta 
a nevelőanya és Rudi az is lett. 

IV. 

B a b e 11 e. 

Ki a legjobb vadász Wallis kantonban? No, a 
zergék erre könnyen megfelelhettek: — Őrizkedj 
Ruditól! — mondták. — Ki a legcsinosabb vadász ? 
— Rudi! — mondták a leányok, de ők már nem 
mondták: — Őrizkedj Ruditól! — Sőt még a 
szigorú anyák sem mondták, mert nekik éppen 
olyan kedvesen köszöngetett, mint a fiatal leányok
nak ; olyan vakmerő és vig legény volt, arca barna, 
foga csillogók és fehérek, szeme ragyogó fekete, 
csinos legény volt és mindössze husz esztendős. 
Jeges vízben úszkált, de nem hült meg, ugy fic
kándozott a vízben, mint a hal, olyan mászó volt, 
mint senki más, ugy tapadt a sziklafalhoz, mint 
a csiga, jó izmai és jó idegei voltak; ez látszott 
akkor, ha ugrott, amit először a macskától, majd 
a zergétől tanult. Rudi volt a legjobb vezető, 
akire bízvást rábízhatta magát mindenki, egész 
vagyont gyüjthetne ezzel a mesterséggel; a kádár
sághoz, melyre a nagybácsi szintén megtanította, 
csöpp kedve sem volt, legfőbb vágya és öröme 
a zergevadászat volt; az pénzt is hozott. Rudi jó 
párti volt, ahogy mondták, ha nem néz túlságosan 
magasra. A táncban olyan táncos volt, hogy a 



leányok vele álmodtak, egyik másik még ébren 
is rája gondolt. 

— Engem megcsókolt a táncban 1 — mondta 
az iskolamester Anikója legkedvesebb barátnőjének, 
de jobban tette volna, ha nem mondja meg, még 
legkedvesebb barátnőjének sem. Ilyesmit nehéz 
ám a begyünkben tartani, kipereg, mint a homok 
a lyukas zsákból; nemsokára mindenki tudta, hogy 
Rudi akármilyen derék és jóerkölcsü is, tánc
közben csókolódzik, pedig nem is azt csókolta 
meg, akit legjobban szeretett volna megcsókolni. 

— Majd meglátjátok! — mondta egy öreg 
vadász, — megcsókolta Anikót, a-vai kezdte, biz 
ez végigcsókolja az egész ábécét. 

Egy tánc közben elcsattant csók volt minden, 
amit Rudiról pletykázhattak, de megcsókolta 
Anikót, pedig nem is ő volt szivének virága. 

Lenn a Bexnél, terebélyes diófák között egy 
sebes kis hegyi folyó mellett lakott a gazdag 
molnár; a lakóház három emeletes nagy épület 
volt, kis fazsindelyekkel födött és bádoglapokkal 
kirakott tornyokkal, melyek ragyogtak a napon és 
a holdfényben; a legmagasabb torony tetején a szél
kakas ragyogó nyílvesszővel átdöfött almát tart, 
Teli Vilmos emlékére, aki az almát lelőtte. A 
malom takaros volt és jómódra vallott, érdemes 
lett volna leirni, vagy lerajzolni, de a molnár 
leányát nem lehetett leirni, se lerajzolni, — 
mondta volna Rudi; pedig le volt rajzolva a 
szivében; a leány két szeme sugárzott benne, 
hogy egész tűzvész volt tőle a szive; mint min
den tüz, egyszerre ütött ki és az volt benne a 
legcsudálatosabb, hogy a molnár lánya, a szép 
Babette még csak nem is sejtette; Rudi, meg ő 
még két szót sem váltottak egymással. 

A molnár gazdag volt, a gazdagság tette, hogy 
Babette nagyon magasan állt és nehéz volt elérni; 



de semmi sincs olyan magasan, hogy el ne lehetne 
érni, mondta Rudi magában; csak föl kell kapasz
kodni, és az ember nem esik le, ha nem gondol 
rá. Ezt a tanulságot még hazulról hozta magával. 

Történt, hogy Rudinak valami dolga akadt 
Bexben. Egész kis utazás volt, amig odaért, mert 
akkor még nem csinálták meg a vasutat. A 
Rhoneglecsertől a Simplon tövéig sok, változa
tos hegyorom között terül el a széles Wallis-
völgy, hatalmas folyójával, a Rhone-nal, mely 
sokszor megárad, elönti a réteket és utakat, 
s mindent elpusztít. Sión és St. Maurice hely
ségek között a völgybe kanyarodik, s a völgy, a 
könyök hajlásához hasonlóan Maurice mögött ugy 
megszűkül, hogy csak alig fér el benne a folyó 
medre, meg a keskeny gyalogösvény. Egy öreg 
torony áll a hegy lejtőjén, mintha Wallis kantont 
őrizné, mely itt végződik és a körülfalazott hídon 
át a túloldali vámházra néz; ott kezdődik Waadt 
kanton és a legelső nem messze fekvő helység 
Bex. A folyó túlsó partján, amint beljebb és bel
jebb megyünk, majd kicsattan a táj, olyan dus és 
termékeny; mintha kertben járna az ember 
gesztenye és diófák között; itt-ott cyprusok és 
gránátalma virágok kandikálnak ki; déli meleg 
van itt, mintha egyszerre Itáliába toppantunk 
volna. 

Rudi beért Bexbe, elintézte a dolgát és körül
nézett, de még egy molnárinast se látott, nem is 
szólva Babetteről. Nem ugy volt, ahogy lenni 
kellett volna. 

Este lett, a levegő teleszítta magát a vad 
démutka és a virágzó hárs illatával; a zöld erdő 
hegyek köré imbolygó égkék fátyol fonódott, 
csend terjedt el a tájon, de nem az álom csendje, 
nem is a halálé, hanem olyan volt, mintha az 
egész természet visszafojtott lélekzettel ülne egy 



óriási fotografus-masina előtt, mely képét a kék 
égboltozatra fotografálja. Itt-ott oszlopok állottak 
a fák között sorjában a zöld mezőn végig, a 
táviródrótot tartották, mely a csendes völgyön 
vitt keresztül, ezek egyikéhez támaszkodott valami, 
s olyan mozdulatlan volt, hogy elhalt fatönknek nézte 
volna az ember, de Rudi volt az, aki ott állott, olyan 
csendesen, aminő az egész vidék volt abban a 
pillanatban; nem aludt, halott meg még úgyse 
volt, de hát milyen gyakran futnak végig a táviró-
dróton nagy, világraszóló események; egyesek 
sorsdöntő pillanatai, anélkül, hogy a drót a remegé
sével, vagy akár egy hanggal is jelezné, igy 
szárnyaltak Rudi lelkében hatalmas, lenyűgöző 
gondolatok, élete boldogságáról, mely ettől fogva 
„állandó gondolata" lett. Szemei egy pontra 
szegeződtek, egy fényes pontra, a molnár lakó
szobájában, amelyben Babette lakott. Olyan csen
desen állt ott Rudi, mintha egy zergét vett volna 
célba, de ő maga is olyan volt ebben a pillanat
ban, mint egy zerge, aki percekig merően tud 
állani, mintha sziklából vésték volna ki, de ha 
egy kő legurul, egyszerre nagyot ugrik és el
illan; éppen igy tett Rudi is; benne is legurult 
egy gondolat. 

— Kár volna elszontyolodni — mondta. Be
kopogtatunk a malomba! Szép jóestét kívánunk a 
molnárnak, és üdvözöljük Babettet. Sohasem esik 
le az ember, ha nem gondol rá ! Babette-nek 
egyszer mégis csak látnia kell engem, ha azt 
akarom, hogy a feleségem legyen! 

És Rudi nevetett, jó kedve kerekedett, tudta 
mit akar, Babette-et akarta. 

A folyó sárgásfehér vize tovahömpölygött, fűz
fák és hársok hajoltak a sebes viz fölé, — Rudi 
ment egyenesen az ösvényen és ahogy a régi 
gyermekdal mondja: 



Molnáréknál a malomban 
Nem volt otthon senki. 
Csak egy ici-pici macska 
Üldögélt a kis ablakba. 

A házi macska a lépcsőn állt, meggörbítette a 
hátát és szólt: — Miau! — de Rudi nem értette 
ezt a beszédet; kopogott, senki sem hallotta, senki 
sem nyitott ajtót. — Miau! — mondta a macska. 
Ha Rudi még kis fiu lett volna, tudott volna ezen 
a nyelven és megértette volna, hogy a macska 
ezt mondja: — Nincs itthon senki! — De igy 
át kellett mennie a malomba kérdezősködni; ott 
fölvilágosították. A házigazda uton volt, messze, 
Interlakenben, „inter lacus, a tavak között", ahogy 
Anikó apja, a tudományos iskolamester, meg
magyarázta, olyan messzire utazott a molnár és 
Babette vele utazott; nagy lövészünnep volt ott, 
rákövetkező reggel kezdődik és nyolc napig fog 
tartani. Svájciak minden kantonból oda sereglenek. 

Szegény Rudi, mondaná az ember, nem a leg
jobbkor jöttél Bexbe, most indulhatsz vissza és 
Rudi ugy is tett, Sionon és St. Maurice-on át 
útnak indult a hazai völgy és a hazai hegyek 
felé, de csöppet sem volt elszontyolodva. Mikor 
másnap reggel a nap fölkelt, jó humora már régen 
följött, mely külömben sohase szállt le. 

— Babette Interlakenben van, — mondta magá
ban. — Sok napi járóföldre, ha a széles ország
úton megyek, de nincs olyan messze, ha átvág az 
ember a hegyeken, pedig ez a finom ut a zerge
vadásznak; ezen az uton jártam én azelőtt, arra 
felé van a szülőhazám, ahol gyermekkoromban 
a nagyapámnál éltem, és Interlakenben lövész
ünnepély van! Nekem kell ott elsőnek lennem, 
meg Babette-nál is elsőnek kell lennem, mihelyt 
megismerkedtem vele ! 



Könnyű hátizsákjával, melyben ünneplő ruháját 
vitte, puskával a vállán és vadásztarsollyal vágott 
neki Rudi a rövid útnak a hegyeken át, ami 
ugyan éppen elég hosszú ut volt, de a lövész
ünnep csak aznap kezdődött és egy hétnél is 
tovább eltartott és a molnár az egész idő alatt 
Babettel együtt Interlakenben marad a rokonainál, 
amint mondták. A Gemmin át ment Rudi, Grindel-
waldnál akart leereszkedni. 

Frissen és jókedvűen haladt tovább az üde, 
könnyű, erősitő hegyi levegőben. A völgy egyre 
sülyedt alatta, az éghatár kitágult; itt is, ott is 
egy hófödte csúcs és csakhamar kibontakozott az 
Alpok csillogó, fehér hegylánca. Rudi minden 
havast ismert; a Schreckhorn felé indult, mely 
fehérre rizsporozott kőujját magasra fölnyujtotta a 
kék levegőbe. 

Végre átkerült a hegyhátakon. A legelők le
ereszkedtek a hazai völgybe, a levegő könnyű, 
akár csak a kedve, hegy-völgy tündöklött a zöld 
rét s a tarka virágok díszében, szive tele volt az 
ifjúság gondolataival — sohase öregszünk meg, 
sohase halunk meg, élni, uralkodni, élvezni! 
Szabad volt, mint a madár, könnyű, mint a madár! 
S mellette röpködtek a fecskék és azt csicsereg
ték, amit gyermekkorában. — Ti meg mi, mi meg 
t i ! Minden repült és rivallt körülötte. 

Odalent terült el a bársonyos zöld mező, barna 
faházakkal teleszórva, a Lutschine mormolt és 
zúgott. Látta a gleccser üvegzöld lapjait a piszkos 
hóban, a mély szakadékokat, látta a íegfölső és a 
legalsó glecsert. A harangok feléje zúgtak a 
templom felől, mintha fogadj istent harangoznának 
a szülőföldön; szive hevesebben dobogott, s ugy 
kitágult, hogy Babette egy pillanatra egészen el
tűnt benne, olyan nagy lett a szive, ugy tele lett 
emlékekkel. 



Megint azon az uton ballagott, ahol mint kis 
tokmag ácsorgott a többi gyerekkel és faragott 
faházikókat kinált eladásra. 

Fönn a fenyőfák mögött még állt a nagyapó 
háza, idegenek laktak most benne. Gyerekek jöttek 
futva az uton, kereskedni akartak, az egyik alpesi 
rózsát kinált neki, Rudi megvette a virágot, mert 
jó ómennek tartotta és Babette-re gondolt. Csak
hamar háta mögött hagyta a hidat, ahol a két 
Lutschine egyesült, megszaporodtak a lombos fák, 
a diófák enyhet adtak. Egyszerre lengő zászlókat 
pillantott meg, fehér keresztet piros mezőben, 
amilyen a svájci, meg a dán lobogó; előtte feküdt 
Interlaken. 

Ez persze pompás város volt, amelynek párja 
nincs, ugy tetszett Rudinak. Egy svájci város 
vasárnapi diszben: nem ugy fest, mint a többi város, 
nem nagy rakás fullasztó kőház, nem nehéz, idegen 
és előkelő, — dehogy is! Olyan volt, mintha 
a faházak a hegyekről leszaladtak volna a zöld 
völgybe, a tiszta, nyílsebes folyó partjára és 
haptákba vágták volna magukat, egyik ki, másik 
be, hogy utcává álljanak össze; a leggyönyörűbb 
utca persze azóta nőtt ki a földből, hogy Rudi 
gyermekkorában itt járt; ugy tünt föl neki, hogy 
azokból a csinos házikókból van összerakva, 
melyeket nagyapó faragott és amelyekkel otthon 
tele volt a szekrény, itt fölsorakoztak bőven és 
megnőttek akkorára, mint az öreg, mint a leg
öregebb gesztenyefák. Mindegyik ház szálloda 
volt, ahogy mondták, fafaragással az ablakokon 
és erkélyeken, kiugró tetővel, díszes és takaros 
volt és mindegyik ház előtt valóságos virágoskert 
nézett ki a széles, fával kirakott országútra; az 
országút mentén csak az egyik oldalon álltak 
házak, mert különben eltakarták volna az üde, 
zöld rétet, melyen éppen szemközt tehenek 



legelésztek kolompokkal, melyek ugy szóltak, mint 
a magas havasi legelőkon. A rétet magas hegyek 
fogták körül, melyek középen utat nyitottak, ugy 
hogy jól lehetett látni a Jungfrau fényes hófedte 
bércét, a legszebb formájú hegyet egész Svájcban. 

Mennyi finom űr és cifra dáma idegen országokból, 
a különböző kantonokból összesereglett földiek
nek micsoda sokadalma! A lövészek a sorszámai
kat kalapjuk mellé tűzték a koszorúba. Volt zene 
és ének, verkli és fuvóhangszerek, ordítozás és 
lárma. A házak és hidak verses föliratokkal 
ékeskedtek; zászlók és lobogók lengtek, puskák 
ropogtak, egyik lövés durrant el a másik után, ez a 
muzsika tetszett legjobban Rudi fülének; eközben 
tökéletesen megfeledkezett Babette-ról, pedig 
miatta jött ide. 

A lövészek a céllövőpálya körül tülekedtek, Rudi 
nemsokára közöttük állott és valamennyi közt ő 
volt a legügyesebb és neki volt a legnagyobb 
szerencséje. 

— Ki ez az idegen, fiatal vadász ? — kérdezte 
mindenki. — Ugy beszél franciául, ahogy Wallis 
kantonban divat. És németül is egészen jól meg
érteti magát, — mondották némelyek. — Gyerek
sorban itt élt Grindelwald környékén, — igy 
tudta az egyik vadász. 

Csupa élet volt az az idegen legény, szeme 
tündökölt, tekintete és karja biztos volt, mindig 
célba talált. A szerencse bátorságot ád és Rudi 
mindig is bátor legény volt; nemsokára egész 
csapat jóbarát vette körül, nagy tiszteletben, 
becsületben részesítették, Babette majdnem egészen 
kiment az eszéből. Ekkor súlyos kéz ütött a 
vállára és egy mély hang szólította meg francia 
nyelven. 

— Wallis kantonból való vagy? 
Rudi megfordult s egy sugárzó vörös ábrázatot 



pillantott meg, egy kövér ember állt előtte, a 
gazdag bexi molnár; széles testével egészen el
takarta Babette kedves, finom alakját, de a lány 
csillogó, sötét szemei mégis kikandikáltak apja 
háta mögül. Hízelgett a gazdag molnárnak, hogy 
kantonjabeli vadász kapta a dijat és a dicsőséget. 
Rudi ezúttal is szerencse fiának bizonyult; 
amiért ide gyalogolt és amiről a helyszínen csak
nem teljesen megfeledkezett, most maga jön 
hozzá. 

Ha az ember távol a pátriájától földiekkel talál
kozik, kész az ismeretség, hamar szóba ereszked
nek egymással. Rudi a céllövésben első ember volt 
a lövészünnepen, a molnár meg első ember volt 
Bexben, a sok pénze, meg a jó malma végett; igy 
aztán a két férfi kezet rázott, amit azelőtt soha 
meg nem tettek volna; Babette is teketória nélkül 
kezét nyújtotta Rudinak, aki megszorította és 
olyan tekintetet vetett Babette-ra, hogy a lányka 
egészen belepirult. 

A molnár a hosszú útról mesélt, melyet meg
tettek, a sok nagy városról, melyeket láttak; 
derekas ut volt, gőzhajón, vasúton és posta
kocsin. r 

— En a rövidebb uton jöttem, — mondta 
Rudi. — A hegyeken át jöttem, akármilyen ma
gasan vezet is az ut, megjárja az ember. 

— Vagy kitöri a nyakát, — mondta a molnár. — 
Te olyannak látszol, mint aki egyszer még kitöri 
a nyakát, nagyon legénykedel! 

— Nem esik le az ember, ha nem gondol rá, — 
mondta Rudi. 

A molnár interlakeni rokonai, akiknél Babette, 
meg ő vendégségben voltak, unszolták Rudit, 
hogy nézzen már be hozzájuk is egy percre, hisz 
amúgy is földije a molnárnak. Ez kapóra jött 
Rudinak, a szerencse rámosolygott, mint min-



denkire, aki bizik önmagában és eszében tartja, 
hogy „Isten ád diót, de föl nem töri". 

És Rudi a molnár rokonainál üldögélt, mint 
aki a családhoz tartozik, mindnyájan ittak a leg
jobb céllövő egészségére, Babette is koccintott 
aztán, Rudi megköszönte a pohárköszöntőt. 

Estefelé az egész társaság sétálni ment a szép 
útra, a diszes szállodák mentén, az öreg diófák 
árnyékában, ahol annyi ember, olyan tolongás 
volt, hogy Rudi, mit volt mit tenni, karon fogta 
Babette-et. Azt mondta, örül, hogy Waadt-beli 
emberekkel találkozott. Waadt és Wallis jó szom
szédkantonok. Ebbeli örömét olyan melegen fejezte 
ki, hogy Babette ugy érezte, meg kell érte szorí
tani a kezét. Szinte ugy jártak egymás mellett, 
mint régi ismerősök és olyan mulatságos volt ez 
az ennivaló kis lány, olyan jól állt neki, mikor 
az idegen dámák furcsa, túlzott öltözködését és 
járását kifigurázta, nem mintha kicsúfolná őket, 
hiszen nagyon jóravaló, sőt kedves, jó népek 
lehetnek, Babette tudta ezt jól, a keresztanyja is 
ilyen előkelő angol hölgy volt. Tizennyolc évvel ez
előtt, mikor Babette-et megkeresztelték, éppen Bex-
ben volt; ő adta Babette-nek a drága tűt, melyet 
a keblén viselt. Azóta kétszer irt a keresztanyja 
és ugy volt, hogy ebben az évben itt Interlaken-
ben találkoznak vele meg a lányaival, akik már 
őreg kisasszonyok, közel a harminchoz, mondta 
Babette, mert ő még csak tizennyolc éves volt. 

Edes kis szája egy percig be nem állt és Rudi 
ugy figyelt minden szavára, mintha csupa főbenjáró 
dolgot mondana, ő is elmondta, ami mondani valója 
volt, elmondta, hányszor volt Bexben, milyen jól 
ismeri a malmot, milyen gyakran látta Babette-et, aki 
őt bizonyosan észre se vette, most legutóbb is ott 
volt a malomban és annyi gondolat rajzott a 
fejében, hogy ki se lehet azt mondani, — amikor 



Babette, meg az apja oda voltak, messze voltak, 
de nem olyan messze, ha átmászik a falon, mert 
csak a kerülő ut hosszú. 

Ezt mondta Rudi és még sok egyebet is mon
dott; azt mondta, nagyon szereti Babette-et és 
az ő kedvéért jött ide, nem a lövészünnepély miatt. 

Babette nagyon csendes lett; sok volt ám 
egyszerre, amivel Rudi rátört. 

És amint igy mentek, a nap leszállt a magas 
sziklafal mögé, a „Jungfrau" fényben és pompá
ban állt a közeli zöld hegyek koszorújában. A sok 
ember megállt, föltekintett; Rudi és Babette is 
gyönyörködtek a nagyszerű látványban. 

— Sehol sem olyan szép, mint itt! — mondta 
Babette. 

— Sehol! — mondta Rudi és Babette-re nézett. 
— Holnap el kell mennem! — mondta kis idő 

múlva. 
Látogass meg bennünket Bexben! — suttogta 

Babette, — apa örülni fog. 

V. 

H a z a f e l é . 

Ah, mennyi vinnivalója volt Rudinak, mikor 
másnap a magas hegyeken át hazatért! Az ám, 
három ezüst poharat, két kitűnő puskát, egy ezüst 
kávéskannát kapott, ennek hasznát veheti az ember, 
ha majd háztartása lesz; de még ez mind nem 
volt a legsúlyosabb, nagyobbat, súlyosabbat is 
vitt haza a magas hegyeken át, vagy inkább az 
vitte őt. De zord, borús, esős és nehéz volt az 
idő, a felhők mint gyászfátyolok borultak a magas
latokra és beburkolták a fénylő ormokat. Az erdők 
mélyén elhangzottak az utolsó fejszecsapások és 



a lejtőn fatörzsek görögtek le, melyek gyufa
szálaknak látszottak a magasból, pedig valójában 
árbocnyi nagyságúak voltak. A Lutschine egyhangú 
ütemben csobogott, a szél zúgott, a felhők rohan
tak. Egyszerre csak egy fiatal lány termett Rudi 
mellett, Rudi észre se vette, amig hozzá nem 
lépett. A lány is a sziklákon akart átkelni. 
Szemeinek delejes hatalma volt, beléjük kellett 
néznie, olyan csodálatosan áttetszőek s olyan 
feneketlenül mélyek voltak. 

— Van kedvesed? — kérdezte Rudi; minden 
gondolata a szerelem volt. 

— Nincs nekem! — mondta és nevetett, de 
látszott rajta, hogy nem mond igazat. — Ne 
tegyünk kerülőt! — folytatta. — Tartsunk erő
sebben balra, ugy rövidebb. 

— Az ám, hogy egy jéghasadékba pottyanjunk f 
— mondta Rudi. — Vezetni akarsz, mikor ennyire 
nem ismered az utat? 

— Már hogyne ismerném! — mondta, — és 
helyén van az eszem. A tied bizonyosan lenn van 
a völgyben, ide fönnt a jégtündérre* kell gondolni, 
mert nem kedveli az embereket, mondják az 
•mberek! 

— En nem félek tőle! — mondta Rudi, — ha 
gyerekkoromban kicsúsztam a markából, most is 
megmenekszem, mikor idősebb vagyok! 

Nőtt a sötétség, esett az eső, hullott a hó, 
vakító fényesen. 

— Nyújtsd ide a kezedet, majd az én segít
ségemmel fölkapaszkodhatol! — mondta a lány 
és jéghideg ujjai hozzáértek. 

— A te segítségeddel? — mondta Rudi. — Nem 
kell nékem női segítség a kapaszkodáshoz. — És szaporábban szedte a lábait; a hófúvás össze
csapott körülötte, mint valami lebegő függöny, 
zúgott a szél, hallotta maga mögött a leány 



kacagását és dalolását; olyan csodálatosan hang
zott. Bizonyosan boszorkányság volt, a jégtündé
rének szolgálatában, Rudi már hallotta hirét, mikor 
mint gyermek, a hegyeken át való vándorutjai 
közben ide fönn éjszakázott. 

A hó egyre ritkábban hullott, a felhő a lábai alatt 
terjedezett; visszafelé nézett, senkit sem látott, de 
vihogást és gajdolást hallott, de nem ugy hang
zott, mintha emberi szó lett volna. 

Mikor Rudi végre felért a legmagasabb fensikra, 
a honnan az ösvény a Rhone völgyébe vitt, az 
égboltnak tiszta, kék csikja mentén Chamouny 
irányában két fényes csillagot látott, amelyek 
szikráztak és tündököltek és ő Babettere gondolt, 
önmagára, meg a boldogságára és szive fölmele
gedett erre a gondolatra. 

VI. 

L á t o g a t á s a m a l o m b a n . 

— Remek dolgokat hoztál haza! — mondotta 
az öreg nevelőanya és furcsa keselyü-szemei villám-
lottak, ösztövér nyakát még furcsábban nyújtogatta 
előre. — Veled jár a szerencse, Rudi! Meg kell, 
hogy csókoljalak, édes fiam! 

És Rudi engedte, hogy csókolják, de arcán 
látszott, hogy csak belenyugszik a változhatatlanba, 
a kicsinyes házi gondokba. — Milyen szép vagy, 
Rudi! — mondotta az öreg asszony. 

— Ne tégy elbizakodottá! — mondta Rudi 
nevetve, de azért mégis csak jól esett neki a 
dolog. 

— Még egyszer mondom, — ismételte az öreg 
asszony, — veled jár a szerencse! 

— Már magam is azt hiszem ! — mondta és 
Babette jutott eszébe. 



Még sohasem érzett ilyen vágyódást a mély 
völgy után. 

— Most már bizonyosan haza jöttek 1 — mon
dotta önmagának. — Már két nappal tul vagyunk 
a kitűzött határidőn. Bexbe kell mennem 1 

És Rudi Bexbe ment és azok csakugyan otthon 
voltak a malomban. Jó szívvel fogadták és üdvöz
leteket hoztak a családtól Interlakenből. Babette 
nem sok szót ejtett, csendesen viselte magát, de 
annál többet beszélt a szeme, Rudi ezzel töké
letesen beérte. A molnárt is, ki különben szerette 
vinni a szót és megszokta, hogy élcein és szó
játékain mulassanak, mert hiszen ő volt a gazdag 
molnár, most jobban érdekelték a Rudi vadász
kalandjai, a veszedelmek és viszontagságok, 
melyeket a zergevadászoknak a magas hegytetőkön 
ki kell állaniok és hogyan kell fölkuszniok az 
ingatag hópárkányokon, melyeket szél és vihar 
ragaszt a szikla széleihez, hogyan jutnak át azokon 
az ijesztő hidakon, melyeket a hófúvások vetnek 
keresztbe a mély szakadékokon. Rudi vakmerő 
volt s szeme fölragyogott, amikor beszélt nekik a 
vadászi életről, a zerge okosságáról és vakmerő 
szökelléseiről, a dühöngő déli szélről és a robogó 
hógörgetekről; jól látta, hogy a molnár minden 
egyes leirása után jobban és jobban érdeklődik 
iránta és hogy legjobban tetszik neki az, amit a 
keselyűről, meg a bérci sasról mesélt. 

Nem nagyon messzire onnan, Wallis kantonban 
egy kiugró szikla párkányán volt egy ügyesen 
odarakott sasfészek, egy kicsi fióka volt benne, 
de azt nem lehet lehozni! Pár nappal előbb egy 
angol egész marék aranyat ajánlott Rudinak, ha 
megszerzi neki elevenen a sasfiókát, — de ami 
lehetetlen, az lehetetlen! — mondta Rudi, a sast 
nem lehet lehozni, őrültség is volna megpróbálni. 

Folyt a bor, folyt a beszéd, de az estéjük olyan 



rövid volt, legalább is Rudi ugy érezte s már 
éjfélre járt az idő, mikor Rudi első látogatásából 
hazatért. 

A gyertyák még egy darabig az ablakon keresztül 
utána fénylettek a zöldfaágak között; a tető 
nyitott ablakából előbujt a szobacica, az eresz 
csatornáján pedig megjelent a konyhacica. 

— Tudod-e, mi újság a malomban? — kérdezte 
a szobacica. — Titkos eljegyzés van a házban I 
— Apa még nem tudja, Rudi, meg Babette egész 
este az asztal alatt egymás lábát tapodták, kétszer 
tiportak rám, de nem nyávogtam, mert akkor 
kisült volna minden. 

— En azért mégis nyávogtam volna 1 — mondta 
a konyhacica. 

— Ami megjárja a konyhában, nem illik a 
szobában 1 — mondta a szobacica. En csak azt 
szeretném tudni, mit szól majd a molnár, ha ki
tudódik a dolog. 

Hát bizony Rudi is szerette volna tudni, mit 
szól a molnár, ha megtudja, de addig mégse vár
hatott, mig a molnár megtudja, azért hát pár 
nappal utóbb, mikor az omnibusz a Rhone hidján 
Wallis és Waadt közt zötyögött, Rudi is benne 
ült, jó kedvűén, mint mindig s azt forgatta magá
ban, hogy a molnár még aznap este igent fog 
neki mondani. 

Mikor aztán beállt az est és az omnibusz ugyan
azon uton visszazötyögött, Rudi megint benne 
ült és hazafelé tartott, de a malomban a szoba
cica hordozta széjjel a sok újságot. 

— Hát te, konyhai koma, tudod-e már ? A 
molnár most már mindent tud. Cifra lett a vége f 
Rudi estefelé itt volt, sugtak-bugtak Babette-el, 
vége-hossza nem volt s éppen a folyosón álltak, a 
molnár szobája előtt. A lábuk előtt feküdtem, de 
ők se nem láttak, se nem hallottak. Most rögtön 



bemegyek apádhoz! — mondta Rudi. — Becsü
letes dolog! — Menjek veled? — kérdezte 
Babette, — hogy bátorítsalak? — Nem ijedek 
meg én tőle! — mondta Rudi, — de ha te is 
ott vagy, akár tetszik neki, akár nem, jó képet 
kell vágnia neki a dologhoz! — Erre beléptek. 
Rudi alaposan a farkamra lépett! Hogy milyen 
ügyetlen! En nyávogtam, de se Babette, se Rudi 
nem hallotta. Kinyitották az ajtót, beléptek mind 
a ketten, én legelői; fölugrottam egy szék tám
lájára, hisz nem tudhattam, hogy Rudinak milyen 
lesz a föllépése. Csakhogy a molnár előbb lépett 
föl! És hogyan lépett föl! — Ki veled, föl a 
hegyre, a zergékhez! — Most aztán megint a 
zergék után járhat Rudi s nem a mi kis Babettünk 
után. 

— De mit beszéltek ? — kérdezte a konyhacica. 
— Mit beszéltek, mit beszéltek. Hát amit igy 

leánykéréskor beszélni szoktak. En szeretem őt, 
ő szeret engem. És ahol van tej egynek a köcsög
ben, van ott kettőnek is! — Csakhogy Babette 
magasan áll ám, liszteszsákon áll, aranyzsákon áll, 
te magad is tudod; bizony nem éred el őt. — 
Semmi sem áll olyan magasan, hogy az ember el 
ne érhesse, ha nagyon akarja! — felelte Rudi; 
mert legény ám a talpán! — Hiszen még a sas-
fiókát sem tudod elérni, magad mondtad a minap; 
pedig Babette még magasabban áll! — Mind a 
kettő az enyém lesz! — felelte Rudi. — Jó, neked 
adom Babettet, mihelyt elhozod nekem az 
eleven sasfiókát! — mondta a molnár és ugy 
nevetett, a könnye csorgott. — De most már 
odább is állhatsz, Rudi! Gyere el holnap újra, 
amikor nem lesz itthon senki! Isten veled, Rudi! 
— Babette is elbúcsúzott tőle siránkozva, mint 
egy kis cica, akit elválasztanak az anyjától. — 
Aki férfi, az állja a szavát! — mondta Rudi. — 



Ne sirj, Babette, elhozom a sasfiókát! — Remélem, 
hogy kitöröd a nyakadat! — mondta a molnár, 
— akkor legalább nem jössz mindig a mi nya
kunkra. Ezt nevezem aztán föllépésnek. Rudi most 
a hegyekben van, Babette meg otthon gubbaszt 
és sírdogál; de a molnár németül nótáz, mert hát 
utazás közben megtanulta a német nótázást. — 
De kár ezen szomorkodni, mert az ugy sem használ. 

— Hát legalább megadjuk a módját! — felelte 
a konyhai cica. 

VII. 

A s a s f é s z k e . 

A sziklaösvényről nóta hangzott, jókedvű, erő
teljes nóta, csak bátor és jókedvű ember énekel
hetett igy; persze Rudi volt; Vezinand nevű 
barátjához iparkodott. 

— Segitsz nekem! Magunkkal visszük Raglit, 
fönn a szikla párkányáról le kell hoznom a sas
fiókát. 

— Nem hoznád le inkább a holdnak fekete 
árnyékát, az éppen olyan könnyű dolog ! — mondta 
Vezinand. — De jó kedved van! 

— Hát hogyne, amikor lakodalomra készülök! 
De előbb elmondom neked, hogy is áll az én 
dolgom. 

Vezinand, meg Ragli aztán megtudták, mit is 
akar Rudi voltaképpen. 

— Vakmerő fickó vagy! — mondták. — Már 
ez lehetetlen! Nyakadat szegnéd. 

— Nem potyog le az ember, ha nem fél attól, 
hogy lepotyog! — mondta Rudi. 

Éjfélkor kivonultak rudakkal, létrákkal, meg 
kötelekkel; az ut erdők és cserjék, leguruló kövek 



között vitt fölfelé, egyre följebb a sötét éjszaká
ban. Lenn a vizek zúgtak, fölülről is vizek omol
tak, nedves felhők száguldottak a levegőben. 
A vadászok elérték a meredek sziklapárkányt, 
már itt sötétebb is volt, mert a sziklafalak össze
értek és csak fönn a magasban a keskeny hasa
dékban derengett egy kis világosság; lábuk előtt 
pedig mély szakadék tátongott s a mélyén vizek 
rohantak. Csendesen ültek mindhárman, meg akar
ták várni mig pitymallik, mert akkor repül ki az 
anyasas s először azt kell lelőniök, csak aztán 
gondolhatnak arra, hogy megkerítsék a fiókát. 
Rudi összekuporodva ült s olyan mozdulatlanul, 
mintha ő is csak egy darab sziklakő lett volna; 
fegyvere lövésre készen feküdt előtte; szeme a 
legfelső hasadék párkányára szegeződött, hol a 
sasfészek volt, a fölöttük függő sziklák között. 
A három vadásznak soká kellett várnia. 

Egyszerre csak valami ropogást, zúgást hallottak 
a fejük fölött; valami nagy lebegő tárgytól szinte 
elsötétedett a levegő. Két puskacső meredt föl
felé, mialatt a sas feketén kilengett a fészekből; 
eldördült egy lövés; egy pillanatra meglendült a 
a két kiterjesztett szárny, aztán a madár lassan 
ereszkedni kezdett lefelé, mintha nagy testével 
és kiterjesztett szárnyaival be akarná födni az 
egész szakadékot és estében a vadászokat is 
magával akarná ragadni. A sas lezuhant a mély
ségbe ; faágak és bokrok meghajoltak és ropogtak 
a madár súlya alatt. 

Aztán lázas munka indult meg: a három leg
hosszabb létrát összekötözték, hogy fölérjenek a 
párkányig; a létra lábát a legszélső pontra, a 
szakadék szélére állították, de mégsem értek föl 
s a szikla még följebb állott s olyan sima volt és 
meredek, mint a kőfal; a fészek a legfölső, előre
ugró sziklatömb védelme alatt volt. Nagy tanács-



kozás után abban állapodtak meg, hogy legoko
sabb, amit tehetnek az, ha a két összekötött létrát 
fölülről a hasadékba eresztik s valahogy össze
eszkábálják a másik hárommal, amelyeket már 
odalenn fölállítottak. Nagy fáradsággal fölcipelték 
a két létrát és megerősítették odafönn a kötelet; 
a létrákat a kiugró sziklák fölé tolták és ott 
lógtak szabadon a szakadék fölött; Rudi már a 
legalsó létrafokon ült. Jéghideg reggel volt, köd
felhők lebbentek föl a fekete sziklahasadékból. 
Rudi ugy ült ott künn, mint légy a lebegő szalma
szálon, melyet egy fészket rakó madár otthagyott 
a magas gyárkémény szélén, de a légy föl tud 
repülni, ha a szalmaszál lehull, Rudi pedig csak 
a nyakát szeghette. Körülzugta a szél és lenn a 
szakadékban zúgtak az olvadó glecserből, a jég 
tündérének palotájából lerohanó vizek. 

A létrát most meglendítette, ugy hogy az him
bálózni kezdett, mint a pók, ha hosszú, lebegő 
hálójából kilépve, meg akar kaparitani valamit és 
mikor Rudi negyedszer ért az alul fölállított létra 
csúcsához, meg is markolta; biztos és erős kézzel 
összekapcsolta a létrákat, de azok tovább is 
inogtak, mintha elkopott sarokvasaik lettek volna. 

Az öt hosszú létra, mely fölnyult a fészekig és 
hosszában odatámaszkodott a sziklafalhoz, szinte 
ingó nádszálnak látszott; de most jött csak a 
dolog legveszedelmesebb része: kúszni kellett, 
ahogy csak a macska tud kúszni, csakhogy Rudi 
is tudott, hiszen a macskától tanulta; nem érezte, 
hogy mögötte a szédülés leselkedik a levegőben 
és polypkarjait kiterjeszti feléje. Már a hágcsó 
legfölső fokán állt, még mindig nem ért föl odáig, 
hogy belenézhessen a fészekbe, csak a kezével 
érhette el; kitapogatta milyen erősek az egymásba 
fonódó vastag ágak a fészek legalsó részében és 
miután kinézett magának egy kimozdithatatlan 



vastag faágat, főllenditette magát a létráról az 
ágra, ugy hogy feje és melle a fészek fölé kerülj 
csakhogy itt szörnyű dögszag csapott feléje; 
bárányok, zergék és madarak rothadó tetemei 
hevertek egymás hegyén-hátán. S a szédület, 
mely nem férkőzhetett hozzá, mérges párákat 
lehelt arcába, hogy elkábítsa és lenn, a tátongó, 
fekete mélységben a rohanó vízen maga a jég 
tündére ült, haja hosszú volt és zöldesfehér és 
két szem ugy meredt rá, mint két puskacső, mely 
halált hordoz magában. 

— Most az enyém leszel! 
Rudi a sasfészek egyik zugában meglátta a 

sasfiókát, mely nagy és hatalmas volt, de még 
nem tudott röpülni. Rudi rászögezte szemét, egyik 
kezével minden erejét megfeszítve tartotta magát, 
a másikkal hálót vetett a fiatal sasra; megfogta, 
megfogta elevenen; a madár lábai hurokban 
voltak és Rudi a fiókát zsinegestül a vállára 
vetette, ugy hogy a zsákmány alatta lógott, 
mialatt ő egy lecsüngő mentő kötélbe fogózott, 
mig lábujjai hegyével megint elérte a létra leg-
fölső fokát. 

— Csak szorosan! Ha nem hiszed, hogy 
lezuhansz, hát nem is zuhansz le. — Ez volt a 
régi jótanács, melyet követett, összeszorította a 
markát, tovább kúszott, szentül hitte, hogy nem 
zuhan le és nem is zuhant le. 

Újra fölhangzott a dal, jókedvűen, erőteljesen. 
Rudi lent állt a tömör sziklán, a sasfiókkal. 

VIII. 

Mi u j a t m e s é l t a s z o b a c i c a ? 

— Itt van, amit kért! — mondta Rudi, amikor 
Bexben benyitott a molnárhoz, nagy kosarat tett 
a padlóra; levette a kosárról a kendőt s két 



feketekarikás sárga szem parázslott föl onnan, 
olyan szikrázóan, szilajul, mintha el akarta volna 
égetni, harapni azt, amire rászegeződött; a kurta 
erős csőr harapásra nyilt, a nyak vörös volt és 
pelyhes. 

— A sasfióka! — kiálltott föl a molnár. Babette 
fölsikoltva hátrált, de nem tudta levenni a szemét 
sem Rudiról, sem a sasfiókról. 

— Te ugyan nem ijedsz meg semmitől! — 
mondotta a molnár. 

— Te pedig mindig szavadnak állasz! — mon
dotta Rudi. — Erről lehet ránk ismerni. 

— De miért nem törted ki a nyakadat? — 
kérdezte a molnár. 

— Mert kitartottam a szándékom mellett! — 
modotta Rudi — és azt most is teszem! Kitartok 
Babette mellett. 

— Először az kell, hogy a tied legyen Babette, 
— mondta a molnár nevetve, ami jó jel volt és 
Babette ezt tudta. 

— Vegyük ki a kosárból a sasfiókát, rettentő, 
ahogy a szemét mereszti! Hogyan fogtad m e g ? 

Rudinak el kellett mesélnie az egész dolgot és 
a molnár egyre nagyobb szemeket meresztett. 

— Amilyen bátor és szerencsés vagy, három 
asszonyt is el tudnál tartani! — mondta a molnár. 

— Köszönöm! — felelte Rudi. 
— De azért Babette még nem a tied! — 

mondta a molnár és tréfásan veregette a fiatal 
havasi vadász vállát. 

— Tudod mi újság a malomban? — kérdezte 
a szobacica a konyhacicától. — Rudi Babette-ért 
cserébe elhozta nekünk a sasfiókát. Megcsókolták 
egymást és nem bánták, hogy az öreg is látja. 
Ez már annyi, mint az eljegyzés; az öreg nem 
tiltakozott, behúzta karmait, ebéd után szundított 
egyet és azok ketten összebújhattak és enyeleg-



hettek; annyi mondani valójuk van egymásnak, 
hogy karácsonyig se lesznek készen. 

Nem is lettek készen karácsonyig. Rázta a szél 
a barnult lombot, hófúvás volt a völgyben, meg 
a magas hegyekben; a jég tündére büszke palo
tájában székelt, mely télvíz idején mindig megnő ; 
jégteritő borult a sziklafalakra, s ott, ahol nyáron 
a hegyi folyam lengeti ömlő fátyolát, ölnyi vastag
ságú, elefántsulyu jégcsapok csüngtek; fantasz
tikus jégkristályokból való jéggirlandok csillogtak 
a behavazott fenyőfákon. A jég tündére a zugó 
szél hátán nyargalt keresztül a legmélyebb völ
gyeken. A hótakaró lehúzódott Bexig s a jég
tündér odáig jöhetett és láthatta Rudi, aki most 
többet ült a szobában, mint máskor, mert hiszen 
Babette-el ült együtt. Nyárra tervezték a lako
dalmat; sokszor csengett a fülük, a jóbarátok 
annyit emlegették. A malomban napsütés volt, ott 
nyilt a legszebb havasi rózsa, a jókedvű, nevető 
Babette, aki szép volt, mint az eljövendő tavasz, 
a tavasz, mely minden madárból dalt fakaszt a 
nyárról és a nászról. 

— Hogy tudnak mindig a szobában ülni s hogy 
tudnak mindig összebújni! — mondta a szoba
cica. — De most már éppen eleget miákoltam! 

IX. 

A j é g t ü n d é r e . 

Vadgesztenye- és gesztenyefákból eleven zöld 
koszorút vont a feslő tavasz és a hosszú, zöld 
girland legbujábban a Rhone mentén, a Szent 
Móric melletti hídtól húzódik egészen a Genfi-tó 
partjáig, mely zúgva és hömpölyögve rohan forrá
sától a zöld glecser alatt, mely a jég tündérének 



palotája, a metsző szél szárnyán repül föl a tündér 
a legmagasabb hómezőre és a téli napfényben a 
havas ösvényeken kinyujtózik; ott ült és a messze
ségbe látó szemével nézett le a mély völgyekbe, 
hol az emberek mint hangyák mozogtak, a nap
sütéses köveken. 

— Szellem erői, igy hívnak benneteket a nap 
gyermekei! — mondotta a jég tündére. — Férgek 
vagytok! Egy legördülő hólapda és ti és házaitok 
és városaitok szétmorzsolódnak és megsemmisül
nek. És büszkén fölszegte fejét és halált szikrázó 
szemmel körülnézett a széles világon. De a völgy
ből dübörgés, sziklák robbantása, emberi munka 
hangzott fölfelé; utakat és alagutakat vágtak a 
vasút számára. 

— Vakondokot játszanak, — mondotta; — 
folyosókat hasítanak a föld gyomrában, onnan ez 
a puskadurranásához hasonló lárma. Ha én a 
palotáimat odébb vonom, az nagyobb zajt üt, 
mint a mennydörgés. 

Füst szállt föl a völgyből, mint lebegő fátyol 
húzódott előre, a lokomotív lebegő tollbokrétája 
volt, mely az újonnan megnyitott vonalon a vonatot 
húzta, ezt a hajladozó kigyót, melynek minden 
egyes tagja egy-egy külön kocsi; ugy repült, mint 
a nyil. 

— Játsszák ott lenn az urat, ezek a szellem
erők 1 — mondta a jég tündére. — De mégis a 
természetben lakozó szellemi erők uralkodnak! 
És nevetett, énekelt, hogy megrengett beléje a 
völgy. 

— Jön a lavina! — mondták odalenn az em
berek. 

De a nap gyermekei még hangosabban énekel
tek az emberi gondolatról, amely uralkodik a 
földön, járomba fogja a tengert, elmozdít hegye
ket, megtölt völgyeket; az emberi gondolat, mely 



ura a természet erőinek. Ugyanebben az időben, 
a hómezőkön, hol a jég tündére trónolt, egy 
utazó társaság ment keresztül; magukat kötelekkel 
erősen egymáshoz fűzték, hogy, mint nagyobb 
tömeg, biztosabbnak érezzék magukat a sima jég-
fölületen, a mély szakadék szélén. 

— Férgek! — mondta. — Ti lennétek a ter
mészet erőinek urai! — és elfordult tőlük és 
esufolódva nézett le a mély völgybe, hol a vonat 
éppen elrobogott. 

— Ott székelnek ezek a gondolatok! A ter
mészet erőinek hatalmában ! Látom valamennyit! 
Egyik büszkén ül, mint király, egyedül! Ott egy 
gfomolyagban ülnek! Amott alszik az egyik fele ! És 
ha megáll a gőzsárkány, kiszállnak s mennek 
utjokra! A gondolatok kiszállnak a világba! Es 
kacagott! 

— Már megint jön a lavina! — mondták lenn 
a völgyben. 

— Bennünket nem ér utói! — mondták ketten, 
kik a gőzsárkány hátán ültek, „két test egy lélek", 
ahogy mondani szokták. Rudi és Babette voltak; 
a molnár is velük. 

— Mint podgyász! — mondta. — Mint szük
séges rossz. 

— Ott ülnek ők ketten! — mondta a jég tündére. 
— Sok zergét összelapítottam, millió havasi rózsát 
kitéptem, hogy még a gyökere is elpusztult! Ki
törlöm a gondolatokat! A szellem erőit! Es 
kacagott. 

— Ez már a harmadik lavina! — mondták lenn 
a völgyben. 



A k e r e s z t a n y a . 

Montreuxben, egyik szomszédos városban, mely 
Clarens, Berney és Crin városokkal a Genfi-tó 
északkeleti partján girlandot alkot, lakott Babette 
keresztanyja, az előkelő, angol hölgy, leányaival és 
egy fiatal rokonával; nemrégen érkeztek, de a 
molnár már meglátogatta őket, közölte velük 
Babette eljegyzését, Rudi esetét a sasfiókkal, az 
interlakeni látogatást, szóval az egész történetet, 
melynek valamennyien nagyon megörültek és Rudit, 
Babette-et, meg a molnár valamennyien nagyon 
megkedvelték; ideje volt, hogy mindhárman át
jöjjenek hozzájuk, s most végre-valahára átrándul
tak. Babette megláthatta keresztanyját és a kereszt
anyja szemtől-szembe láthatta Babette-et. 

Villeneuve városkában, a Genfi-tó végén vesz
tegelt a hajó, mely félóra múlva kiköt Berneckben, 
valami kevéssel Montreux alatt. Ezt a partot meg
énekelték a költők; i t ta vadgesztenyefák alatt, a 
mély kékes zöld tó partján ült Byron és irta dal
lamos verseit Chillon rideg sziklavárának foglyáról. 
Ahol Clarens szomorú fűzfái tükröződnek a vizben, 
ott bolyongott Rousseau Heloise-ról álmodozva. 
Savoya magas, hófödte bércei tövében buggyan 
ki a Rhone; nem messze onnét, ahol a tóba ömlik, 
egy parányi sziget fekszik, olyan parányi, hogy a 
partról olyan, mint egy ladik a vizén, egy szikla
tömb az egész, melyet vagy száz évvel ezelőtt egy 
hölgy kövekkel föltöltetett, földet hordatott rá és 
három akácfát ültettetett belé, melyek most az 
egész szigetet beárnyékolják. Babette nagyon el 
volt ragadtatva a helytől, egész vizi utján ezt 
találta legszebbnek s ugy gondolta, hogy ott kellene 



megállaniok, mert szebb hely nem lehet a világon. 
De a gőzhajó csak tovább siklott s kitötött, ahogy 
kellett, Vernexben. A kis társaság innen fölfelé 
gyalogolt, fehér, napsütötte falak között, melyek 
a Montreux nevü, kicsiny hegyi város szőlőkertjeit 
veszik körül, hol a parasztházakat fügefák árnyé
kolják s a kertekben babérfák és cyprusok nőnek. 
A hegyi ut közepén állott a pensio, ahol kereszt
anyja lakott. 

Melegen fogadták őket. Keresztanyja magas 
termetű, barátságos asszony volt, kerek, mosolygós 
arcú; gyerekkorában okvetlenül amolyan Raphael-
féle angyalfejecske lehetett, de most már öreg 
angyalfej volt már s dus fürtjei ezüstfehérek. 
Leányai kecses, finom, karcsú és nyúlánk terem
tések voltak. Fiatal unokabátyjuk is ott volt s 
tetőtől-talpig fehérben, aranyos haja volt és aranyos 
barkója s olyan magasnak látszott, hogy 
három ficsurt is szabhattak volna belőle és a kis 
Babette iránt rögtön nagy érdeklődést mutatott. 

Gazdag kötésű könyvek, kóták és rajzok hever
tek szanaszéjjel a nagy asztalon, az erkély ajtaja 
nyitva volt s kiszolgált a remek, nagy tóra, mely 
oly sima volt és olyan csendes, hogy Savoya 
bércei, városai, erdői, havas ormai fordított képük
kel tükröződtek benne. 

Rudi, aki máskor mindig hetyke, jókedvű és 
szilaj volt, sehogy sem találta föl magát s ahogy 
mondják, ugy forgolódott köztük, mintha sima 
padlóra szórt borsószemeken járt volna. Milyen 
lomhán telt az idő! Mint a taposómalomban! Aztán 
még sétálni is akartak egyet. A séta is nagyon 
lassú volt; ha Rudi két lépést tesz előre s egyet 
hátra, akkor sem maradt volna el a többiektől. 
Lementek Chillonba, a régi, rideg várba, mely a 
sziklaszigeten állott, megnézték a kinzóeszközöket, 
a börtönöket, berozsdásodott láncokat a szikla-



falakban, a halálraítéltek kőpríccseit, a csapó
ajtót, hol a szerencsétleneket lelökték és a hullám
torlasz közepén vasnyilakkal fölnyársalták. S ezt 
a látványt gyönyörrel élvezték. Vesztőhely volt ez, 
mely Byron lantján föllendült a költészet világába. 
Rudi csak a vesztőhelyet érezte benne; egy nagy 
kőkeretes ablakba könyökölve lenézett a mély 
kékeszöld vizre, át a magányos kicsiny szigetre, 
ahol három akác virágzott: oda vágyott, messzire 
a fecsegő társaságtól; de Babette különösen jó
kedvű volt. Remekül mulatott, — mondta később, 
s az unokabátyát nagyszerű embernek találta. 

— Igen, tökéletes kamasz! — mondta Rudi és 
ez volt az első eset, hogy Rudi olyasmit mondott, 
ami nem tetszett Babettenek. Az angol egy kis 
könyvet ajándékozott neki, mint chilloni emléket, 
Byron költeménye volt: „A chilloni fogoly", 
francia fordításban, ugy hogy Babette elolvas
hatta. 

— A könyv talán jó, — mondta Rudi, — de 
azt a kikent-kifent úrfit, akitől kaptad, nem nagyon 
szenvedhetem. 

— Olyan volt, mint egy liszteszsák liszt nélkül! 
— mondta a molnár és nevetett a saját élcén. Rudi 
vele együtt nevetett és azt mondta, ugy van. 

XI. 

A z u n o k a b á t y a . 

Mikor Rudi néhány nappal később a malomba 
ment látogatóba, ott találta az ifjú angolt, Babette 
éppen főtt pisztrángot tett elébe, melyet bizonyára 
maga díszített föl zöld petrezselyemmel, hogy 
kívánatosabb legyen. Erre nem is volt szükség. 
Mit akar itt az angol? Mi dolga van itt? Hogy 



Babette megkínálja és kiszolgálja? Rudi féltékeny 
volt és Babette mulatott ezen, örömet szerzett 
neki, hogy a fiu szivének minden dobbanását 
megismerheti, hogy láthatja erejét és gyöngeségét. 
A szerelem neki még csak játék volt és játszott 
Rudi szivével, pedig hát mégis be kell vallanunk, 
hogy Rudi volt a boldogsága, minden gondolata, 
a legdrágább kincse ezen a világon, de minél 
jobban elkomorodott a fiu arca, annál jobban 
nevetett Babette szeme és legszívesebben meg
csókolta volna az aranyos barkóju szőke angolt, 
ha eléri azzal, hogy Rudi dühösen elszalad; mert 
éppen ebből látszott volna, mennyire szereti 
Babette-et. Persze, hogy ez nem volt helyes vagy 
okos dolog, de hát a kis Babette még csak 
tizenkilenc éves volt. Nem vette fontolóra és még 
kevésbé fontolta meg azt, hogy viselkedését az 
ifjú angol lazábbnak és könnyelműbbnek ítélheti, 
mint ahogy az a molnár becsületes menyasszony
leányához illik. 

Ott, hol az országút a hóval takart sziklahegyek 
alatt kikanyarodik Bexből, épp a torkolatnál állt a 
malom, nem messze egy rohanó hegyi pataktól, 
mely fehéresszürke volt, mint a fölkorbácsolt 
szappanos viz; nem ez hajtotta a malmot, hanem 
egy kisebb patak, mely a folyó másik oldalán 
zuhant le a sziklákról, s melyet egy kőtöltésen 
keresztül vezettek, de teljes erővel és sebes
séggel tört föl újra és aztán egy gerendából 
összerótt medencében szaladt tovább a rohanó 
folyó fölött és hajtotta a nagy malomkereket. A 
csatorna olyan bővizű volt, hogy minduntalan 
kiáradt és ugyancsak nedves, sikamlós utja volt 
annak, aki arra gondolt, hogy igy gyorsabban 
érhet a malomba, már pedig az ifjú angolnak 
éppen ez jutott az eszébe; fehér zubbonyban, 
mint egy molnárinas mászott át estefelé, a vilá-



osság után indulva, mely Babette kamrájából 
iszüremlett. Nem tanult kapaszkodni és igy 

hajszálon mult, hogy fejest nem pottyant a 
folyóba. Vizes zubbonnyal és csatakos nadrággal 
sikerült kimásznia a vizből. Ázottan, sárosan 
ért Babette ablaka alá, ahol fölmászott a vén 
hársfára és a bagoly huhogását utánozta, mert 
más madárhangon nem tudott énekelni; Babette 
meghallotta és kikandikált az átlátszó függönyökön, 
de mikor észrevette a fehér alakot és jól tudta, 
hogy kicsoda, kicsiny szive megdobbant az 
ijedelemtől, de a haragtól is. Gyorsan eloltotta 
a gyertyát, megnézte, hogy minden ablak be van-e 
csukva, aztán nem bánta, hadd üvöltsön és 
huhogjon. 

Szörnyű baj volna, ha Rudi most itt lenne a 
malomban, de Rudi nem volt a malomban, nem, 
hanem, ami még sokkal rosszabb volt, éppen a 
hárs alatt állott. Hangos szóváltás volt, hara
gos szavak estek, ebből verekedés lesz, talán 
halál. 

Babette ijedten kinyitotta az ablakot, Rudi 
nevét kiáltotta, kérte őt, hogy menjen, azt mondta, 
nem türi, hogy itt maradjon. 

— Te nem tűröd, hogy maradjak 1 — kiáltotta, 
— akkor összebeszéltetek 1 Jóbarátot vársz, jobbat 
nálamnál! Szegyeid magad, Babette! 

— JaJ> be utálatos vagy! — mondta Babette. 
— Gyűlöllek ! — és sirva fakadt. — Eredj ! 
Eredj! 

— Nem érdemeltem én ezt! — mondta Rudi 
és elment, arca egy láng volt és a szive is láng
ban állott. 

Babette az ágyra vetette magát és sirt. 
— Mennyire szeretlek, Rudi! Es te mégis rosszat 

gondolsz rólam. 
Es dühös volt, nagyon dühös, ami csak jó volt 



neki, mert különben nagyon elbúsulta volna magát, 
igy azonban elaludt, a fiatalkor egészséges álma 
vett erőt rajta. 

XII. 

G o n o s z h a t a l m a k . 

Rudi elment Bexből, hazafelé indult, föl a hegyre, 
a friss, hüsitő levegőre; vastagon terült el a hó, 
ahol a jég tündére uralkodott. A lombos fák már 
csak olyanoknak látszottak, mint a burgonyaföld 
törpe zöldje; fenyők és bokrok egyre jobban tör
pültek, havasi rózsák nyiltak a hó mellett, mely 
hosszú csikókban húzódott el, mint vászon a 
fehérítőn. Ott nyilt egy kék genciána s ő össze
nyomta a puskaaggyal. 

Magasabban fönn két zerge tünt föl, Rudi szemei 
fölragyogtak, gondolatai más irányba terelődtek; 
de nem volt elég közel, hogy biztosan találhasson, 
magasabbra hágott, hol csak gyéren nő a fű a 
sziklatömbök között; a zergék csendesen járkáltak 
a hómezőn; ő csak törtetett előre; ködfelhők 
ereszkedtek le körülötte és egyszerre csak a 
meredek sziklafal előtt állt, az eső zuhogni kezdett. 

Égető szomjúságot érzett, fejében forróságot s 
minden tagja reszketett a hidegtől; vadászkulacsa 
után nyúlt, de az üres volt; nem gondolt rá, mikor 
fölrohant a hegyekbe. Sohasem volt beteg, de 
most olyanformán érezte magát, mint aki kórságba 
esett; fáradt volt, szeretett volna lefeküdni és 
aludni, de a viz mindent elárasztott, próbálta 
összeszedni magát, de a tárgyak olyan furcsán 
táncoltak a szeme előtt, amikor egyszerre olyas
mit pillantott meg, amit még eddig sohasem látott, 
egy újonnan épült alacsony házat, mely a sziklá
hoz támaszkodott, ajtajában fiatal leány állott, aki 



legalább neki ugy rémlett, nem volt más, mint 
az iskolamester Anikója, kit egykor táncközbeiv 
megcsókolt, de mégsem Anikó volt és mégis látta 
őt egyszer régen, talán Grindelwaldban azon az 
estén, mikor Interlakenből, a lövészünnepről haza
felé ment. 

— Hogyan kerülsz te ide? — kérdezte tőle. 
„ — En itt idehaza vagyok! — mondta. — 

Őrzöm a nyájamat! 
— Nyájadat? Hol legel a z ? Hiszen itt nincs 

egyéb, mint hó, meg szikla! 
— Te ugyan sokat tudsz! — mondta és neve

tett. — Itt a hátunk mögött, valamivel hátrább, 
pompás legelő van! Ott vannak a kecskéim! Jól 
őrzöm őket! Egyet sem veszitek el ; ami az enyém, 
az az enyém marad! 

— De hetykén beszélsz! — mondta Rudi. 
— Te is ! — felelte a leány. 
— Ha van tejed, adjál nekem! Rettentően 

szomjazom. 
— Jobb innivalót is adhatok, mint tejet, — 

mondta a leány, — én bizony nem sajnálom tőled. 
Utasok jártak itt tegnap kalauzzal, itt feledtek 
egy fél üveg bort, milyent még sohasem ittál; 
nem jönnek vissza érte, én nem iszom, idd meg t e ! 

Es kihozta a bort, facsészébe töltötte és oda
nyújtotta Rudinak. 

Ez jó ! — mondta Rudi. — Sohasem ittam ilyen 
melegítő, ilyen tüzes bort. — Szeme ragyogott, 
élet, tüz áradt el benne, mintha minden gond, 
minden teher fölszakadt volna róla; fiatal, pezsgő 
vére megbizsergett. 

— Mégis csak az iskolamester Anikója vagy 
te ! — kiáltott föl. — Adj egy csókot! 

— Igen, add nekem azt a szép gyürüt, mely 
az ujjadon van! 

— A jegygyűrűmet? 



— Azt hát! — mondta a leány, bort töltött a 
csészébe és Rudi ajkához tartotta és a fiu ivott. 
Életöröm áradt szét vérében, az egész világ az 
övé, legalább neki ugy rémlett, minek gyötrődnék ! 
Minden azért van, hogy élvezetet és boldogságot 
adjon nekünk. Az élet árja, az örömök árja, ha 
elragad és tovasodor bennünket, az a boldogság. 
Nézte a fiatal leányt, Anikó volt és mégsem ő, 
még kevésbbé az a varázstünemény, ahogy ő 
nevezte, akivel Grindelwaldban találkozott; a leány 
itt a hegyen üde volt, mint a frissen hullott hó, 
viruló, mint a havasi rózsa és könnyű, mint az őz
gida, de mégis csak Ádám bordájából vétetett 
teremtés, csak olyan ember, mint Rudi. Karját 
Rudi dereka köré fonta, belenézett csodálatosan 
tiszta szemébe, csak egy villanás volt mindössze 
és ki magyarázhatná meg, ki fejezhetné ki szavak
ban, hogy az élet vagy halál szelleme volt-e, ami 
eltöltötte ő t ? Fölemelkedett-e avagy lezuhant a 
mély, halálos jégszakadékba, mind mélyebbre és 
mélyebbre? A jégfalak mintha zöldeskék üvegből 
lettek volna; végtelen szakadékok tátongtak körös
körül, a vízcseppek csengve hulltak le kristály 
tisztán, mint a gyöngy és ugy szóltak, mint a 
harangjáték, kékesfehér sugarakban tündökölve; 
a jég tündére megcsókolta Rudit, mitől a hát
gerincén át a homlokáig végigfutott a hideg; 
fájdalmasan jajdult föl, kitépte magát, tántorgott 
és elvágódott, minden elsötétült a szeme előtt; de 
aztán megint felnyitotta a szemét. Gonosz hatal
mak játékot űztek vele. 

Eltűnt a havasi leány, a kunyhó, a viz lefelé 
pergett a sziklafalon, hó feküdt körülötte, Rudi 
reszketett a hidegtől, bőrig ázott és gyűrűje el
tűnt, a jegygyűrű, melyet Babette-től kapott. 
Puskája mellette hevert a havon, fölemelte, el 
akarta sütni, de a fegyver csütörtököt mondott. 



Nyirkos felhők feküdtek rá a szakadékra, mint 
szilárd hótömegek, a Szédülés ült ott és lesett az 
erőtlen zsákmányra és lenn a mély szakadékban 
ugy hangzott, mintha egy sziklatömb zuhanna le 
és mindent szétzúzna és magával ragadna, ami 
zuhanásában föl akarná tartóztatni. 

Babette pedig sirt a malomban; Rudi hat nap 
óta nem volt ott; Rudi, akinek nem volt igaza, 
akinek bocsánatot kellett volna tőle kérnie, s akit 
ő teljes szivéből szeretett. 

XIII. 

A m o l n á r h á z á b a n . 

— Micsoda szörnyű összevisszaság van az 
emberek között 1 — mondta a szobacica a konyha
cicának. — Babette és Rudi megint összekülön
böztek. Babette sir és Rudi már nem is gondol 
rája. 

— Ezt nem tűrhetem! — mondta a konyhacica 
— En sem! — mondta a szobacica, — de nem 

szeretném nagyon a szivemre venni! Babette el
jegyezheti magát azzal a vörös szakálluval! De ő 
sem volt itt azóta, mióta föl akart mászni a tetőre. 

Gonosz hatalmak játékot űznek bennünk és 
körülöttünk. Rudi érezte ezt és gondolkodott is 
rajta. Mi volt körülötte és mi ment végbe benne 
odafönn a hegyen ? Kisértetek voltak, avagy láz
álmok ? O sohasem volt lázas, betegség sohasem 
látogatta. Belenézett saját lelkébe, mikor Babette 
fölött itélt. Szivének vad dobogására gondolt, 
arra a számumra, amely a minap végigszántott 
rajta. Ha mindent meggyónhatna Babettenek, 
minden gondolatát, mely a kísértés órájában 
tetté is válhatott volna? Gyűrűjét elvesztette és 



éppen a veszteség révén nyerte őt vissza Babette. 
És Babette megtudna-e neki gyónni ? Ugy érezte, 
hogy megszakad a szive, ha rágondol; sok emlék 
ébredt föl benne; testi szemeivel látta őt, mint 
pajkos, nevető gyermeket, egy-egy szava, amelyet 
valamikor szivének teljéből adott neki Babette, 
most mint napsugár tűzött szivébe és a szive 
csakhamar csupa fénnyel ölelte körül a leányt. 

Babettenek is gyónnia kell és fog is gyónni. 
Rudi megjelent a malomban; a gyónásra is 

rákerűit a sor, Babette csókkal kezdte és azzal 
végezte, hogy Rudi a bűnös, az volt a nagy 
bűne, hogy Babette hűségében kételkededni mert, 
ami igazán utálatos dolog volt. Ilyen kételkedés, az 
ilyen heveskedés mindkettőjüket szerencsétlenségbe 
döntheti. Ez egészen bizonyos! Es ezért Babette 
egy kis prédikációt tartott neki; Ő maga is 
nagyon mulatott rajta, ami jól illett neki, de egy 
dologban igaza volt Rudinak, a keresztanya 
rokona sült kamasz! Babette el akarta égetni a 
könyvet, melyet tőle kapott ajándékba, semmit 
sem akart megtartani, ami unokabátyjára emlé
keztesse. 

— No, túlestünk rajta! — mondta a szobacica. 
— Rudi újra itt van, megértik egymást és ez a 
legnagyobb boldogság, ahogy ők mondják. 

— Ma éjszaka azt hallottam a patkányoktól, 
— mondta a konyhamacska, — és nincs nagyobb 
boldogság, mint faggyúgyertyát zabálni és avas-
zsirt falatozni. Kinek higyjen hát az ember, a 
patkányoknak vagy a jegyespárnak? 

— Egyiknek sem! — mondta a szobacica, — 
ez mindig a legbiztosabb! 

A legnagyobb boldogság Rudi és Babette 
számára a közelgő szép nap volt, vagy ahogy 
nevezik, az esküvő napja, hiszen azt várták. 

Bexben, a templomban, nem a malomban 



akarták megülni a lakodalmat; a keresztanya azt 
akarta, hogy nála legyen a lakodalom, az esküvő 
pedig Montreuxben, a kedves, kicsiny templom
ban. A molnár ragaszkodott hozzá, hogy ezt a 
kívánságát teljesítsék; mert egyedül ő tudta, hogy 
a keresztanya mit szánt az uj házaspárnak; olyan 
nászajándékot kapnak tőle, ami megéri ezt a kis 
engedékenységet. A napot kitűzték. Már előtte 
való este Villeneuve-be akartak utazni, hogy 
reggel korán Montreuxbe mehessenek át hajón, 
s a keresztanya leányai ékesíthessék föl a meny
asszonyt. 

— Idehaza bizonyosan még egy lakzit tartanak, 
— mondta a szobacica, — másképpen egy 
nyávogást sem ér az egész mese. 

— Lesz itt lakzi! — mondta a konyhacica, — 
kacsákat öltek, galambokat és egy egész őzbak 
lóg a falon. Összefut a nyál a számban, ha látom! 
Holnap már útra kelnek! 

Igen, holnap! Ezen az estén Rudi, meg Babette 
utoljára ültek együtt a malomban, mint vőlegény 
és menyasszony. 

Künn piroslottak a hegyek, megkondult az est
harang s a napsugár leányai ezt énekelték: — 
Adjon Isten minden jót. 

XIV. 

É j i l á t o m á s o k . 

Leáldozott a nap, felhők ereszkedtek le a Rhone 
völgyében, a magas hegyek között déli szél fujt, 
Afrikai szél, mely átjön a magas Alpokon keresztül 
s szétzilálta a felhőket és amikor a szél elült, egy 
pillanatra csendes lett minden; a széttépett felhők 
fantasztikus alakokban csüngtek az erdővel benőtt 



hegyek között, a rohanó Rhone vize fölött; 
olyanok voltak, mint a tengeri őslények, mint 
lebegő sasok a levegőben, mint ugrándozó békák 
a mocsárban; leszálltak a zugó folyóra, eveztek 
rajta és mégis a levegőben eveztek. Az ár egy 
kitépett fenyőt sodort magával, a viz sok helyütt 
örvénylett. A hold rávilágított a havas hegy
csúcsokra, a sötét erdőkre és a furcsa fehér 
felhőkre, az éjszakai látomásokra, a természeti 
erők szellemeire; a hegyi lakó látta őket az ablakán 
keresztül, csapatokban száguldanak lenn a jég 
tündére előtt, aki jéghegy palotájából jött s töré
keny hajón ült, a kitépett fenyőn, a glecser vize 
lefelé vitte a folyón egész a nyilt tóig. 

— Jön a násznép! — ezt zúgta és zengte a 
viz és a levegő. 

Látomások künn és látomások benn; Babette 
csodálatos álmot álmodott. 

Ugy tünt föl neki, mintha már sok esztendő óta 
Rudi felesége lenne. Zergevadászaton volt, de ő 
maga odahaza volt a lakásban és ott ült nála az 
aranyos szakállú ifjú angol; szemei olyan beszé
desek voltak, szavainak varázserejük volt, kezét 
nyújtotta feléje s ő kénytelen volt követni őt. 
Elmentek hazulról. Mindig lefelé! és Babette ugy 
érezte, hogy teher nyomja a szivét, mely mindig 
nehezebb lett, bün volt ez Rudi ellen, bün az 
Isten ellen; hirtelen elhagyottan állt, ruhája tövi
sektől volt szét szaggatva, haja megőszült, fájdal
mában fölfelé nézett és a szikla párkányán meg
pillantotta Rudit; karját nyújtotta feléje, de nem 
mert se kiáltani, se könyörögni és ez nem is segí
tett volna rajta, mert hamarosan észrevette, nem 
is ő az, hanem csak vadászkabátja és kalapja lóg 
A hegymászó boton, melyet odaállítanak a vadászok, 
hogy a zergét megtévesszék. Es Babette határ
talan fájdalmában jajveszékelt: — Ah, bár haltam 



volna meg esküvőm napján, legboldogabb napomon! 
Uram, én Istenem, az kegyelem és boldogság lett 
volna! Rám nézve és Rudira nézve igazán az lett 
volna legjobb. Senki sem tudja a jövőt. — Es 
istentelen fájdalmában levetette magát a mély 
sziklahasadékba. Ekkor elpattant egy hur, gyászos 
hang hallatszott! 

Babette fölébredt, az álma elmúlt és elmosódott, 
de tudta, hogy valami borzalmasat álmodott, még 
pedig az ifjú angolról, kit már több hónapok óta 
nem látott és akire nem is gondolt. Vájjon 
Montreuxben volt-e? Látni fogja-e őt a lakodalom? 
Árnyék suhant végig finom ajkán. Szemöldökét 
összevonta; de hamarosan megint mosolygó és 
ragyogó lett a szeme, künn olyan szépen sütött a 
nap és holnap lesz meg az ő, meg a Rudi lako
dalma. 

Rudi már a nappaliban volt, mikor Babette le
jött és hamarosan elindultak Villeneuve-be. Olyan 
boldogok voltak mindketten, a molnár is, nevetett 
és ragyogó jókedvében volt; jó apa volt, becsü
letes lélek. 

— Most mi vagyunk itthon az urak! — mondta 
a szobacica. 

X V . 

B e f e j e z é s . 

Még alig esteledett, mikor a három boldog 
ember megérkezett Villeneuve-be és ott lakomá
hoz ült. A molnár pipájával a karosszékbe ült és 
elszunyókált. Az ifjú jegyesek karöltve kisétáltak 
a városon kivül az országúton át, a cserjékkel 
benőtt sziklák tövében, a kékeszöld, mély tó men
tén ; a komor Chillon szürke falai, ormótlan tor-



nyai visszatükröződtek a kristálytiszta vizben; a 
három akácos kis sziget még közelebb volt s ugy 
festett, mint bokréta a tavon. 

— Gyönyörű szép lehet odaát! — mondta 
Babette; megint nagy kedve kerekedett, hogy át
keljen és ez a kívánsága most rögtön teljesül
hetett; a part közelében csónak állt s a kötelét 
könnyen el lehetett oldani. Nem láttak senkit, 
akitől engedelmet kérjenek s szó nélkül beültek 
a csónakba, Rudi ugyancsak tudott evezni. 

Az evezők, mint a hal úszói, ugy merültek a 
puha vizbe, mely oly hajlékony és mégis oly erős, 
amelynek széles a háta és szörnyű a torka, amely 
szelíden mosolyog s maga a lágyság és félelmet 
keltő és hatalmas, mert összemorzsolhat. Tajtékzó 
víz hajtotta a csónakot, mely néhány perc alatt 
kettejükkel elérte a szigetet, hol partra szálltak. 
Itt csak éppen annyi hely volt, hogy ketten táncra 
perdülhettek. 

Rudi két-háromszor megforgatta Babette-et, 
aztán kéz-kézben leültek a kis padra a lecsüngő 
akácok alá, egymás szemébe néztek és körülöttük 
minden a lenyugvó nap fényében ragyogott. A 
hegyek fenyvesei lilavörös szint kaptak, mint az 
erika, és ahol a fák véget értek s már nem lát
szott egyéb, mint kő, meg szikla, minden ugy 
izzott, mintha a kövek átlátszók lettek volna; a 
felhők az égen ugy világítottak, mint az égő tüz, 
az egész tó olyan volt, mint a friss, égő rózsa
levél. Mialatt Savoya hótakart bércei árnyékba 
borultak és kékesfekete szint nyertek, a legfelső 
orom ugy izzott, mint a vörös láva s visszaemlé
keztetett a hajdankorra, mikor ezek a nagy töm
bök izzón emelkedtek ki a föld öléből és még 
nem hűltek ki. Ugy izottak a hegyek, hogy Rudi 
és Babette azt mondták, soha még ilyet nem lát
tak. A hóval fedett Dent du Midi ugy ragyogott, 



mint a teli hold korongja, ha fölbukkan az ég-
határon. 

— Mennyi szépség! Milyen boldogság! — mond
ták. — Nekem már nem adhat többet az élet! — 
mondta Rudi. — Egy ilyen est fölér egy egész 
élettel! Sokszor éreztem már, hogy boldog vagyok, 
mintahogy most is érzem és arra gondoltam, ha 
egyszerre mindennek vége lenne, milyen boldog 
is voltam az életben! Milyen kincsesház ez a 
világ! Es ha egy nap elmúlt és jött a másik, 
nekem ugy rémlett, hogy még szebb! Isten mégis 
csak véghetetlenül jó, Babette! 

— Olyan boldog vagyok! — mondta a leány. 
— Nekem már nem adhat többet az élet. — 

kiáltott föl Rudi. 
Az estharangok szóltak a savoyai hegyekben, 

a svájci hegyekben, nyugaton aranyos fényben 
állott a kékesfekete Jurahegység. 

— Minden szépet és jót adjon Isten neked! — 
kiáltott Bebette. 

— Azt meg is adja! — mondta Rudi. — 
Holnap meg is kapom! Holnap egészen az enyém 
vagy! Az én édes, szép feleségem! 

A ladik! — kiáltotta Babette ebben a pillant-
ban. 

A ladik, amelyben visszakartak térni, elszabadult 
és messze úszott a szigettől. 

— Visszahozom! — szólt Rudi, ledobta kabát
ját, lehúzta csizmáját, a tóba ugrott és erőteljes 
tempóval a csónak után úszott. 

Hideg és mély volt a glecserek tiszta, kékes
zöld vize. Rudi lenézett a mélységbe, csak egy 
pillantást vetett oda és ugy rémlett neki, mintha 
egy aranygyűrű gurulna ottan, ragyogva és 
csillogva, elveszett jegygyűrűjére gondolt és a 
gyűrű nőttön-nőtt, csillámló körré szélesedett; 
benne fénylett a tiszta jéghegy; végtelen mély-



ségü szakadékok tátongtak körülötte, a vizcsöppek, 
mint harangjáték, zengve hullottak fehéreskék 
lángok fényében; Rudi egy pillanat alatt látta, 
amit sok, hosszú szóval kell elmondanunk. Ifjú 
vadászok és ifjú leányok, férfiak és asszonyok, 
kik egykor lezuhantak a jéghegyek szakadékaiba, 
ott álltak élve, nyitott szemmel, mosolygó szájjal 
és mélyen alattuk elsülyedt városok templomainak 
harangjai kongtak; az egyházközség a templom 
boltozata alatt térdelt, jégcsapok voltak az orgona
sípjai, a hegyi folyam orgonált. A jég tündére a tiszta, 
átlátszó vizfenéken ült, Rudi felé szállott, meg
csókolta lábait, s halálos merevség fogta át a fiu 
tagjait, villamos ütés, jég meg tüz! Olyan hirtelen 
jön mindakettő, hogy megkülönböztetni sem lehet. 

— Enyém! Enyém! — hangzott körülötte és 
benne. — Megcsókoltalak, mikor kicsiny voltál, 
megcsókoltam a szádat! Most megcsókolom 
ujjaidat és lábadat, enyém vagy egészen! 

Es Rudi eltűnt a tiszta kék vizben. 
Minden csendes volt; a templom harangja is 

elnémult, az utolsó hangok is elhaltak a felhők 
fölpirosló fényénél. 

— Enyém vagy! — ez hangzott a mélyben; — 
enyém vagy, ez hangzott a magasból, a végtelenből. 

Gyönyörű dolog szeretetből a szeretetbe, föld
ről az égbe szállani. Elpattant egy hur, meg
zendült egy szomorú hang, a halál jeges csókja 
legyőzte azt, ami mulandó; az előjáték véget ért, 
hogy elkezdődhessék az élet drámája s hogy a 
zűrzavaros harmóniában oldódhassék föl. 

Szomorú történetnek nevezed? 
Szegény Babette! Borzalmas órát kellett átélnie! 

A ladik mind messzibbre és messzibbre siklott. 
A szárazföldön senki sem tudta, hogy a mátkapár 
a kis szigeten volt. Eljött az est, a felhők leeresz
kedtek, sötét lett! Babette egyedül, kétségbe-



esetten, jajveszékelve állt ott. Vihar volt készülő
ben ; villámsugarak tüzeltek a Jurahegység, Sváje 
és Savoya fölött; minden oldalról villámlott, egyik 
villám a másik után, egyik mennykőcsapás a 
másik után. A villámok majd ugy világítottak, mint 
a nap, minden egyes szőlőtőkét meg lehetett 
látni, akárcsak délben, de rögtön utána fekete 
sötétség borult mindenre. 

A villámpántlikák összekuszálódtak, cik-cakban 
csaptak le a tóba, minden oldalról világítottak, 
mialatt a dörgés nőttön nőtt a visszhang erejétől. 
A szárazföldön partra vontatták a csónakokat; 
minden, ami élt, védelmet keresett! Es zuhogott 
a zápor. 

— Hol vannak Rudi és Babette ebben az 
Ítéletidőben? — kérdezte a molnár. 

Babette összekulcsolt kezekkel, fejét ölébe hajtva, 
gubbasztott, némán a fájdalomtól, nem jajveszékelt, 
nem kiabált. 

— A mély vizben! — mormogta magában. — 
Lenn van a mélyben, mintha a glecser alatt volna. 

Eszébe jutott, amit Rudi anyja haláláról, a saját 
megmentéséről mesélt, mikor mint hullát a jég
hegy szakadékából kiemelték: — A jég tündére 
megint hatalmába kerítette. 

És ekkor egy villámsugár rátűzött a fehér hóra 
vakítóan, mint a napfény. Babette fölugrott, a tó 
ebben a pillanatban föltornyosult, mint valami csil
lámló glecser, a jég tündére méltóságteljesen állt 
ott, kékesfehéren ragyogva, lábánál feküdt Rudi 
holtteste: — Enyém! — mondta és köröskörül újra 
sötétség lett és szomorúság és a vizek zuhogtak. 

— Kegyetlen sors! — jajgatott Babette. Miért 
kellett meghalnia boldogságunk napján! Istenem! 
világosítsd meg eszemet! Világíts be szivembe! 
Nem értem útjaidat, bizonytalanul tapogatózom 
mindenhatóságod és bölcseséged rendelései között. 



És Isten bevilágított szivébe. A gondolat egy 
villáma, a kegyelemnek egy sugara, utolsó éjszakai 
álma, egyszerre keresztültüzött az agyán; emlé
kezett a szavakra, melyeket kimondott; hogy a 
legeslegjobbat kívánta a maga és Rudi számára. 

— Jaj nekem! A bün csirája volt ez szivem
ben? Álmom a jövendőm volt, melynek húrjait 
el kellett szaggatni, hogy megmenekülhessek? Oh, 
én nyomorult! 

Jajgatva ült a komor, sötét éjszakában. S az 
éjszaka mélységes csendjében mintha megcsen
dültek volna Rudi utolsó szavai: — Nekem már 
többet nem adhat az élet! — A boldogság teljé
ből fakadtak e szavak, most mérhetetlen fájdal
mában újra elmondta őket. 

Évek multak el azóta. A tó mosolyog, partjai 
mosolyognak; a szőlőtőkén duzzadnak a szőlő
szemek; gőzhajók siklanak el lengő zászlókkal, 
csónakok, dagadó vitorlákkal, mint fehér pillangók, 
a viz tükörén; megnyílt a vasútvonal Chillonon át, 
mélyen bevisz a Rhone völgyébe. Minden állo
máson idegenek szállnak ki, pirosba kötött uti 
könyveikkel jönnek s abból olvassák, miféle neveze
tességeket kell megnézniök. Meglátogatják Chillont, 
látják a tóban a három akácfás kis szigetet és 
olvassák a könyvben a jegyespár történetét, mely 
1856-ban, egy este oda átevezett, a vőlegény 
halálát és hogy: „csak reggel hallották a partról 
a kétségbeesett menyasszony sikoltozásait." 

De az útikalauz nem meséli el, hogy Babette 
milyen csendesen élt apja mellett, nem a malom
ban, mert ott most idegenek laknak, hanem a 
vasúti állomás mellett, kedves házban, amelynek 
ablakaiból még sok estén nézett a gesztenyefákon 
tul a havas bércekre, hol egykor Rudi annyit 
járt-kelt; látta minden este az alkonyi verő fényt, 
amikor a nap gyermekei, akik odafönn tanyáznak 



a bérceken, dalt énekelnek a vándorról, kinek a 
forgószél letépte köpenyét és elvitte; csak a mezt 
vitte el, nem az embert. 

Rózsás fény önti el a havasokat, rózsás fény 
van minden szivben, hol e gondolat lakozik: 
„Isten javunkra cselekszik.u De nem mindenkinek 
nyilatkoztatja ki, mintahogy Babettenek álmában 
kinyilatkoztatta. 



A p i l l a n g ó . 

A pillangó menyasszonyt keresett. Természe
tesen a bájos, kicsiny virágok közül akart válasz
tani. Szétnézett közöttük. Olyan szerényen üldögélt 
mindegyik a maga szárán, mintahogy szűzi haja
donhoz illik, ha még nincs eljegyezve. Nagyon 
sokan voltak, akik számba jöhettek, ugy, hogy a 
pillangónak nehezére esett a választás; sajnálta is 
a fáradságot, odaröpült hát a pipitérhez. A fran
ciák margarétának nevezik, tudják róla, hogy ért 
a jövendőléshez és jövendöl is, valahányszor 
jegyesek egymás után tépik le a szirmait s minden 
sziromnál kérdést tesznek a kedvesükről: Sze
r e t ? — Szívből? — Fájdalommal? — Egy 
kicsit? — Sehogy? — vagy más effélét. Es min
denki a maga nyelvén kérdi. A pillangó is azért 
jött, hogy kérdezzen valamit. Nem tépdeste le a 
szirmokat, hanem mindegyiket megcsókolta, abban 
a hiszemben, hogy jósággal legtöbbet ér el az 
ember. 

— Kedves Margaréta, pipitér! — szólította 
meg. — Ön a legokosabb asszonyság minden 
virág között! Ön jövendőt is tud mondani! 
Mondja r meg nekem, enyém lesz ez, vagy 
amaz? Es ki lesz az enyém? Ha megtudom, 



egyenesen odaszállhatok, hogy megkérhessem a 
kezét! 

De a Margaréta egy hanggal sem válaszolt. 
Nem volt ínyére, hogy asszonyságnak szólította, 
mert hiszen leány volt még és a leány még nem 
asszony. Másodszor is megkérdezte a pillangó, 
harmadszor is s miután egyetlen szót sem tudott 
kivasalni belőle, elment a kedve attól, hogy tovább 
is kérdezősködjék, hanem szó nélkül tovalebegett 
háztüznézni. 

Kora tavasz volt; nagyon sok volt a hóvirág, 
meg a krókusz. — Nagyon bájosak, — mondta 
róluk a pillangó, — csinos kis suttyólányok, de hiába, 
még nagyon is bakfisok. Mint minden siheder 
ember, öregebb leányokra vetett szemet. Azután 
elrepült a sárga nárciszokhoz; ezek egy kissé 
fanyarok voltak; az ibolyák kissé álmodozók, a 
tulipánok cifrák, a nárciszok polgáriasak, a hársfa 
virágai aprók s kiterjedt rokonságuk is volt; az 
almafa virágai olyanok voltak, mint a rózsa, de 
ma virulnak s holnap már lehullanak, ha rájuk 
lehel a szél. Ez nagyon rövid házasélet lenne. 
Legjobban tetszett neki a borsó virága, piros és 
fehér volt, tiszta és finom, a házias leányok közé 
tartozott, ki szép külsejű s a gazdasághoz is ért. 
Már éppen meg akarta kérni, mikor megpillantott 
mellette egy borsótokot, amely közvetlenül mel
lette csüngött s amelynek fonnyadt volt a virága. 
— Ki e z ? — kérdezte. — A néném — felelte 
a borsóvirág. 

— Oh, jaj, hát ilyen leszel majd te is egyszer! — 
Ijedten szállt tova a pillangó. 

A kerítésen lecsüngött a caprifólia; sokan voltak 
ezek a kisasszonyok, mindegyiknek hosszúkás arca 
volt és sárga bőre. Nem tetszett neki a fajtájuk. 
De hát milyen fajta tetszett neki? Kérdezd meg 
tőle magától. 



Elmúlt a tavasz, elmúlt a nyár, őszbe fordult 
az idő; s még nem tudta magát elszánni. Es a 
virágok a legpompásabb ruhákban tünedeztek föl. 
De mire volt ez jó, vége volt az üde, illatos ifjú
ságnak. Pedig éppen öregségében kivánja a sziv 
igazán az illatot s az illat nem adatott meg a 
georgináknak és bokorrózsáknak. Ezért a pillangó 
vágyai a fodormentához szálltak. 

— Tulajdonképen nincs is virága, de azért 
mégis csak virág, gyökerétől a „száráig illatos, 
minden levele virágillatot áraszt. Öt veszem fele
ségül. 

Es végre csakugyan megkérte. 
De a fodormenta mereven és szótlanul állt és 

végezetül jgy szólt: Barátságnál egyebet nem 
adhatok! Öreg vagyok s ön is öreg! Egymásért 
élhetünk, de hogy összeházasodjunk, — már azt 
nem! Nem csinálunk magunkból bolondot vénsé-
günkre! 

Es igy maradt a pillangó menyasszony nélkül. 
Nagyon is sokáig habozott, ami nem üdvös dolog. 
A pillangó agglegény maradt. 

Késő őszre járt; már foga volt az időnek. A 
szél ugy rázta a vén fűzfákat, hogy csak ugy 
ropogott a derekuk. Már nem lehetett nyári ruhá
ban röpködni, mint mikor szerelem ég az ember 
szivében, ahogy a nóta mondja. A pillangó sem 
röpködött már odakünn, betévedt véletlenül egy 
szobába, hol tüz égett a kályhában. Meleg volt 
benn, mint nyáron. Ott már jó élet volt; de mit 
ér az élet! — mondta a pillangó, — napsugár, 
szabadság és egy kis virág nélkül! 

Nekirepült az ablaknak, mire észrevették, meg
csodálták, fölszurták egy türe s betették a pillangó-
gyűjteménybe. Többet nem tehettek érte. 

— Most én is száron ülök, mint a virágok, — 
mondta a pillangó, nem éppen kényelmes állapot. 



Igy érezheti magát az ember, ha megházasodik; 
helyben van, — és ezzel vigasztalta magát. 

— Sovány vigasz! — mondták a cserépvirágok 
a szobában. 

— De a cserépvirágoknak nem nagyon hihetek! 
— gondolta magában a pillangó, — sokat vannak 
együtt az emberekkel. 



P s y c h e . 

Hajnalhasadáskor a rózsaszínű égen nagy csillag 
tündököl, az esthajnali csillag. Sugara ugy reszket 
a fehér falon, mintha le akarná irni a sok törté
netet, amelyet itt, vagy amott látott, a mi keringő 
földgömbünkön évezredek óta. 

Halljad csak az egyik történetet. 
Nemrégiben, — ez a nemrégiben persze nekünk 

embereknek évszázadokat jelent, — sugaraim egy 
ifjú művészt kisértek; a pápák városában, Rómá
ban volt, a világvárosban. Sok minden megvál
tozott ott idők folyamán, de nem oly hamar, 
mintahogy az emberi életben a gyermekből aggas
tyán lesz. A császári paloták, éppen ugy mint ma, 
romokban hevertek; füge és babérfa nőtt a ledőlt 
márványszobrok között és a földúlt fürdőkamrák 
mellett, melyek még ma is aranyozott falaikkal 
pompáznak. A Colosseum romban állott; a tem
plomok harangjai szóltak, a tömjén füstölgött, 
szent gyülekezetek körmenetben vonultak föl végig 
az utcákon gyertyákkal és remek boldachinokkal. 
Az egyház a szentség fényébe vont mindent és a 
művészet is szent volt és dicső. Rómában élt 
Raphael, a világ legnagyobb festője; itt élt korá
nak legkiválóbb képfaragója, Michelangelo. Még a 
pápa is meghódolt nekik, megtisztelte őket láto
gatásával; elismerés, tisztelet és jutalom volt a 



művészet osztályrésze. De azért nem vesznek észre 
és nem ismernek mindent, ami nagy és kiváló. 

Keskeny kis utcában régi ház állt, mely vala
mikor templom volt. Itt lakott egy fiatal művész. 
Szegény volt és ismeretlen. Természetesen sok 
ifjú barátja is volt, művészek, mint ő, tele ifjú 
érzésekkel, vágyakkal és eszmékkel. Ezek szemébe 
mondták, hogy csupa tehetség és jóravalóság, de 
hogy bolond ember, merthogy nem tud bizni ön
magában. Hiszen mindig széjjelzúzta, amit agyag
ból kiformált, sohasem volt megelégedve magá
val, soha semmivel sem tudott elkészülni, pedig 
enélkül nem láthatják, nem ismerhetik el s nem 
is jutalmazhatják a művészt. 

— Álmodozó vagy! — mondták, — s ez a te 
nagy bajod. Ez azért van, mert nem éltél, nem 
kóstoltál még bele az életbe, nem szíttad föl 
erős, egészséges tüdővel. Az ember éppen addig 
ölelje keblére az életet, amig fialal. Nézd a nagy 
Raphael mestert, hogy tiszteli a pápa, hogy csodálja 
a világ, ő bizony alaposan hozzálát a kenyérhez 
és borhoz. 

— Sőt még a péknét is hozzákivánja, a csinos 
Fornarinát! — mondta Angelo, — ifjú barátai 
között a legdévajabb. 

Aztán össze-vissza fecsegtek mindent, ami fiata
los eszüktől tellett. Az ifjú művészt bele akarták 
vonni örömeikbe, szilaj mulatságaikba, mondhatnám 
kicsapongásaikba. Voltak pillanatai, amikor kedve 
is volt hozzá; vére forró volt, képzelete heves; 
kapható volt jókedvű beszélgetésre s tudott han
gosan kacagni a többivel; és mégis, az, amit ők 
„Raphael vig életének" neveztek, semmivé foszlott 
előtte, mint a reggeli köd, amikor azt a mennyei 
fényt látta, mely a nagy mester képeiről feléje 
sugárzott; és ha a Vatikánban állt azok előtt a 
szépséges alakok előtt, melyeket mesterek márvány-



tömbökből évszázadok előtt faragtak, akkor olyan 
magasztos, szentséges, fölemelő, nagyszerű és 
jóságos érzés fogta el és az a vágy, hogy ő is 
ilyen alakokat teremtsen elő a márványból. Ki 
akarta formálni azt, ami lelkéből föllendült a 
Végtelenhez; de hogyan és milyen alakba formálja 
azt, amitől szive feszült? Ujjai között az agyag 
szépséges formákba simult, de másnap, mint mindig, 
összezúzta, amit előtte való napon teremtett. 

Egy napon egy pompás palota előtt haladt el, 
amilyet sokat látni Rómában. Megállt a nagy, 
nyitott kapubejárat előtt és nézte a freskókkal 
telefestett boltives folyosókat, melyek egy gyönyörű 
kis rózsakertet zártak körül. A márványmedencé
ből, ahol a kristálytiszta viz csobogva muzsikált, 
nagy fehér virágok nyúltak föl, eleven, zöld 
levélernyők között; ifjú leány suhant el arra, a 
hercegkisasszony, s olyan finom volt, olyan könnyű, 
olyan szépséges tünemény. Soha még nem látott 
ilyen nőalakot, azaz, hogy mégis, egy római 
palotában, Raphael egyik festményén, mint Psychét. 
Csakhogy ott festett kép volt, itt pedig eleven 
valóság. 

Gondolatai és érzései megőrizték e látványt. 
Hazament szegényes szobácskájába és kigyúrta 
agyagból Psychét. Csakugyan a gazdag, ifjú, római 
hölgy volt, a főrangú leány; most először volt 
megelégedve a saját művével. Fontos volt rája 
nézve, mert hiszen Őt ábrázolta. És barátjai, 
amikor meglátták, fölujjongtak örömükben. Ez a 
mű annak a megnyilatkozása volt, annak a nagy
szerű tehetségnek, amelynek őt mindig is tartották 
s amely most végre a világ előtt is ki fog tárulni. 

Bár az agyag kifejezi az eleven testet, de 
nincs meg benne a márvány fehérsége és tartós
sága; Psy che csak márványban elevenedhetik meg 
igazán s az a drága márványtömb, amelyből 



ki akarta faragni, már esztendők óta birtokában 
volt, csakhogy künn hevert, szülői udvarán, 
s a sok üvegcserép, kerti gaz, ?rticsóka 
hulladék beborította és bemocskolta, — belül 
persze olyan volt, mint a bércek hava. Ebből a 
márványból kellett Psychének kikelnie. 

Egy napon ugy esett, bár a hajnali csillag 
mitsem tud erről, mert nem látta, de mi azért 
mégis tudjuk: előkelő, római társaság kereste föl 
a szegényes szük utcát. A hintó az utca torkolatá
nál megállt, a társaság azért jött, hogy meg
tekintse az ifjú művész munkáját, amelynek 
véletlenül hirét hallották. S kik voltak az előkelő, 
uri vendégek? Szegény fiatalember! Vagy talán 
nagyon is boldog fiatalember. Maga a fiatal uri 
leány állott a szobájában s hogyan mosolygott, 
amikor az apja igy szólt hozzá: — Hiszen ez te 
vagy, testestől-lelkestől. — Azt a mosolyt nem 
lehet kifaragni, azt a pillantást nem lehet lefesteni, 
azt a csodálatos pillantást, amelyet a fiatalemberre 
vetett; fölemelő, üdvözítő és mindent összemor
zsoló pillantás volt. 

— Psychét márványba kell faragni! — mondotta 
a nagy ur. Es az ő szava életrekeltette a holt 
agyagot és a súlyos márványtömböt, ahogy életre
keltette a megzavarodott fiatalembert is. — Mihelyt 
a munka készen áll, én megveszem, — mondotta 
a herceg. 

Mintha uj hajnal virradt volna föl a szegényes 
műhelyben; élettől és jókedvtől sugárzott minden, 
serényen folyt a munka; még a hajnali csillag is 
munkában találta a művészt. A leány ottjárta óta 
uj lélek költözött az agyagba és az ismerős 
vonásokban földöntúli, ismeretlen szépség áradt 
széjjel. 

— Most már tudom, hogy mi az élet! — 
ujjongott a művész. Az élet a szerelem! A szép-



séghez való fölemelkedés, a szépségtől való meg-
mámorosodás! Amit barátaim élvezetnek és 
gyönyörnek neveznek, csak mulandóság, az erjedő 
seprőnek pezsgő buborékja s nem az oltárnak 
mennyei, tiszta bora, amely megszentel az 
életre. 

Fölállították a márványtömböt, a véső nagy 
darabokat hasított belőle; a művész mindent 
kimért, pontokat és jeleket rakott, elvégezte a 
mesterségi részét, aztán lassankint a márvány 
emberi testté változott át, Psyche szépséges 
alakjává s olyan volt, mint az Isten képe egy 
ifjú nő formájában. A nehéz kő olyan volt, mint 
egy könnyű lebbenés, a bűbájos Psyche ajkán 
mennyei ártatlan mosoly játszott, — ugy tükrözte 
vissza a leányt, — a fiatal művész lelke. 

A hajnali csillag látta, meg is értette a művész 
szivének lüktetését, megértette, miért változott el 
egyre arcának a szine, miért villámlott a szeme, 
mialatt a szobrot formálta, ugy, ahogy Isten 
tudnia adta. 

— Mester vagy, olyan nagy mester, mint a 
régi görög szobrászok voltak, — mondták el
ragadtatva a jó barátok. Nemsokára az egész világ 
csodálni fogja a te Psychédet. 

— Az én Psychémet! — ismételte a művész. 
Az enyémet! Igen, kell, hogy az enyém legyen. 
Olyan mester vagyok, mint azok az elhunyt nagyok 
voltak. Isten rám árasztotta kegyelmét, olyan 
magasra emelt, mint akármilyen született nagyurat. 

Térdre omlott, sirva adott hálát Istennek, de 
aztán megint elfeledte Istent a márványkép előtt, 
Psyche alakja előtt, aki ugy állt ott a hajnalpirban, 
rózsaszínben szikrázva, mintha fénylő hószemekből 
rakták volna. 

Látni akarta őt, az elevent, a lebbenőt, akinek 
szava édes muzsika volt a fülének. A díszes palo-



tába megvihette a hírt, hogy Psyche elkészült 
márványban. Belépett, keresztülment a nyitott 
udvaron, ahol a delfinek szájából a kristályvíz le-
csorgott a márványmedencékbe, amelyekre ráhajol
tak a viruló rózsabokrok. Belépett a nagy, magas 
előcsarnokba, amelynek tetőzete és falai tele vol
tak ragyogó képekkel és cimerekkel. Sujtásos 
szolgák, akik ugy kevélykedtek, mint a szán elé 
fogott csengős lovak, sürögtek-forogtak minden
felé s egypáran kényelmességből vagy pajkosság
ból végignyújtóztak a cifrán faragott fapadokon. 
A művész megmondta, mi járatban van, mire föl
vezették a süppedő szőnyegekkel beborított, sima 
márványlépcsőn. Két oldalt szobrok állottak, tele
festett, pompás termeken ment keresztül s ez a 
pompa és gazdagság szinte a torkát fojtogatta, 
de aztán megint megkönnyebbült; az öreg herceg 
nyájasan, sőt jó sziwel fogadta s miután véget 
ért a beszélgetés, búcsúzáskor fölszólította, hogy 
menjen át a hercegkisasszonyhoz is, aki szintén 
látni akarja. Az inas pompázatos szobákon és ter
meken keresztül vezette át a hercegnő lakosztályába, 
amelynek legszebb disze és ékessége maga a 
hercegkisasszony volt. 

Es a hercegnő szólott hozzá. Nincs az a mise
zene vagy templomi ének, amely szivét ennyire 
meghatotta, lelkét ennyire fölemelte volna. Meg
ragadta a hercegnő kezét és ajkához szorította; 
az a kéz lágy volt, mint a rózsaszirom, csakhogy 
ebből a rózsasziromból tüz áradt és ez a tüz el
ömlött a művészben; olyan szavak tolultak ajkára, 
amelyekről ő maga nem is tudott; hát tudja a 
kráter, hogy izzó lávát vet ki magából ? A művész 
megvallotta neki szerelmét. A hercegnő meg
lepődve, sértődötten ült ott, kevélyen s olyan 
gúnyos arccal, mintha egyszerre nedves, hideg 
békatesthez ért volna. Arca kigyúlt, ajka el-



fehéredett; szeme csupa láng volt s mégis fekete, 
mint az éjszaka. 

— Őrjöngő ! — kiáltott! Eredj ! El innen! 
S hátat fordított neki. A szépséges arc e pilla
natban olyan volt, mint a kigyófürtü Medúzának 
megkövült ábrázata. 

Megrogyva, szinte élettelenül tántorgott ki a 
művész az utcára; ugy jutott a lakásába, mint egy 
alvajáró és őrjöngő fájdalomban ocsúdott föl, meg
ragadta kalapácsát, magasra emelte, hogy össze
zúzza a szép márványképet, de önkívületében 
észre sem vette, hogy barátja Angelo ott áll 
mellette és nagy erővel visszarántja a karját. 

— Megkergültél? Mi jut az eszedbe? 
Dulakodni kezdtek; Angelo erősebb volt s a 

művész hosszan fölsóhajtva leroskadt egy székbe. 
— Mi történt? — kérdezte Angelo. — Térj 

magadhoz! Beszélj! 
Ugyan r mit is beszélhetett, mit is mondhatott 

volna? Es mivel Angelo nem tudta megoldani a 
nyelvét, nem is próbálta tovább. 

— Megsűrűsödik a véred az örökös álmodozás
ban ! Légy ember, mint a többi és ne élj ideálok
ban, mert attól megkótyagosodunk! Mámorosodj 
meg a bortól, legalább jót alszol utána. Legyen 
egy szép lány az orvosod! A campagnai lány 
csak olyan szép, mint a márványpalota hercegnője, 
mind a ketten Eva leányai s a paradicsomban 
nincsen különbség köztük! Kövesd Angelodat! 
Mert én csakugyan az angyalod vagyok, életed 
őrangyala! Elkövetkezik az idő, amikor meg
öregszel s a tested összeroskad és akkor egy 
szép tavaszi napon, mikor mindenki nevet és ujjong, 
te ugy fogsz heverni, mint egy száraz fűszál, mely 
már nem nő tovább; én nem hiszem, amit a papok 
beszélnek, hogy van túlvilági élet; ez csak álomkép, 
gyerekmese, elég jól szórakoztatja azokat, akik el 



tudják hitetni magukkal. De én nem hitegetem 
magamat, hfonem szembe nézek a valósággal. Jer 
velem! Légy ember ! 

Es magával vonszolta, ebben a pillanatban meg
tehette, mert tüz égett a fiatal művész vérében, 
valami ösztönözte, hogy szakadjon el mindentől, 
ami régi, amit megszokott, hogy szakadjon el a 
saját régi énjétől és ezen a napon követte Angelot. 

Róma egy félreeső zugában volt egy osteria, 
egy ókori fürdőmedence romjába építve, ahová 
művészek jártak; nagy sárga citromok csüngtek a 
sötét, fényes lomb között és eltakarták a régi 
sárgásvörös falnak egy részét, az osteria mély 
bolthajtás volt, a rom belsejében, csaknem olyan, 
mint egy barlang, odabenn lámpa égett a madonna
kép előtt, nagy tüz lobogott a kemencében, ott 
sütöttek-főztek; kint a citrom, és babérfák alatt 
néhány teritett asztal állott. 

A cimborák ujjongó örömmel fogadták a két 
jövevényt, keveset ettek, sokat ittak, ez föltüzeli 
a jókedvet; énekeltek és gitároztak; fölzendült 
a saltarello és vig táncra perdültek. Két fiatal 
római nő, a fiatal művészek modelljei, részt vettek 
a táncban és a vigasságban, két csókolnivaló 
bacchans nő! Nem volt Psyche-termetük, nem 
voltak szép finom rózsák, friss életerős, izzó 
szekfük voltak. 

Micsoda hőség volt ezen a napon, micsoda hő
ség, még napnyugta után is! Tüzelt a vér, tüzelt 
a levegő, tüz égett minden tekintetben. A levegő
ben olvadt arany úszott és rózsalevél, csupa arany 
és csupa rózsa volt ma az élet. 

— No, csakhogy te is köztük vagy! Add át 
magadat az áradatnak, mely körülötted és te
benned hömpölyög! 

— Sosem voltam még ilyen vidám és egész
séges ! — mondta a fiatal művész. — Igazad van, 



mindnyájatoknak igazatok van, az embernek a 
valóságban a helye, nem a képzeletben! 

Énekszóval és gitárcsengés közepette hagyták el 
az ifjak az osteriát s a tiszta csillagfényes estén 
nekivágtak a város szük utcáinak; a két virágzó 
szekfü is ott volt a menetben, a campagna leányai. 

Angelo szobájában, szanaszét heverő vázlatok 
odavetett papírlapok és forró, érzéki képek között 
tompábban hangzott az ének, de nem kevésbé 
tüzesen, a padlón nem egy rajz feküdt, mely 
a campagna leányait erőteljes szépségükben 
ábrázolta, a rajzok hasonlítottak hozzájuk, de ők 
mégis sokkalta szebbek voltak. A hatágú lámpa 
mind a hat kanóca égett és világított; és belül 
égett és világított az emberi test istensége. 

— Apolló, Jupiter! A ti egetek alatt, a ti fen
séges világotokban szárnyal magasra a lelkem! 
Ugy érzem, hogy az élet virága ebben a pillanat
ban fakadt ki a szivemben! 

Az ám, kifakadt, letört, lehullott és kábító 
gonosz illat szállt föl belőle, elvakította a szemeket, 
megsüketítette a gondolatokat, az érzékek tűzi
játéka kialudt és minden elsötétült. 

A művész fölért a lakásába, leült az ágyára és 
eszmélni kezdett: — Pfuj! — hangzott a tulajdon 
szájából, a rszive mélyéből. — Nyomorult! Eredj! 
El innen! Es a művész fájdalmas sóhajban tört ki. 

— Eredj! El innen! — harsogtak a szivében, 
harsogtak az ajkairól a hercegnő szavai, az eleven 
Psyche szavai. Fejét a vánkosra hajtotta, gondo
lata elhomályosodott és elaludt. 

Szürkületkor fölriadt, újra összeszedte gondola
tait. Mi történt? Talán csak álom volt az egész? 
Talán csak álmodta a hercegnő szavait, a látoga
tást az osteriában, a Campagnia bíborvörös szek-
füivel töltött estét? Nem, mindez valóság volt, 
melyet azelőtt soha nem ismert! 



A bíborvörös levegőben ragyogott a fényes 
csillag, egy sugara őreá és a márvány-Psyche-re 
hullott s a művész megremegett, amint rátekintett 
az örökkévalóság képmására, mert tisztátalannak 
tudta a tekintetét. Lepedőbe burkolta a szobrot, 
még egyszer hozzányúlt, hogy leleplezze a gyö
nyörű alakot, de nem tudott ránézni a müvére. 

Némán, sötéten, önmagába merülve ült egész 
nap, nem hallotta, mi zajlott odakint, senki sem 
tudta, mi zajlott idebent, egy magányos emberi 
szívben. 

Napok multak, hetek multak, az éjszakák voltak 
leghosszabbak. A fényes csillag egy reggel látta 
őt, amint sápadtan, láztól remegve kel föl a fek
helyéről, odalép a márványképhez, hátraveti a 
leplet és benső, fájdalmas pillantást vet müvére, 
azután kivonszolja a szobrot a kertbe, csaknem 
összeroskadva a teher súlya alatt. Egy elhagya
tott, kiszáradt kut volt a kertben, gödörnek is 
nevezhette volna az ember, ebbe eresztette le 
Psyche-t, földet hányt rája és rőzsével, meg csalán
nal födte be az uj sírhantot. 

— Eredj! El innen! — hangzott a rövid bú
csúztató. 

A csillag látta ezt a rózsaszínű égen és ő is 
reszketett abban a két nehéz könnycseppben, 
amely lepergett a lázbeteg ifjú halálsápadt arcán. 
Halálos betegnek mondák később, mikor a kór
ágyon feküdt. 

Ignatius testvér eljött hozzá a kolostorból baráti 
szóval és a vallás vigasztaló igéivel, beszélt az 
egyház békéjéről és boldogságáról, az emberek 
bűneiről, az isteni békéről és kegyelemről. 

Mint a meleg napsugarak, ugy hullottak e szavak 
lelke nyirkos, erjedő mélyébe; gőzölgött és köd-
gomolyok szálltak föl belőle, látomások és a való
ság képei; és ezekről az uszó szigetekről vissza-



tekintett az emberi életre, amely balfogások, káp
rázatok sorozata; az ővé is az volt. A művészet: 
boszorkány, hiúságokba, földi élvezetekbe sodor 
bennünket. Megcsaljuk önmagunkat, megcsaljuk a 
barátainkat, megcsaljuk Istent. A kigyó szólal meg 
bennünk mindig! — Egyél és te is istenné leszel f 

Csak most érezte, hogy megértette önmagát, 
megtalálta a béke és igazság útját. A templom
ban van Isten fényessége és világossága, a barát 
cellájában a nyugalom, hol az ember-fa a vég
telenbe nőhet. 

Ignatius testvér helyeselte gondolatait és készen 
volt az elhatározás. Á világ fia az egyház szol
gája lett, a fiatal művész elbúcsúzott a világtól 
és kolostorba vonult. 

Mennyi szeretettel, mekkora örömmel fogadták 
őt a testvérek! Milyen ünnepélyes volt a beszen-
telése. Ugy tűnt föl neki, hogy Isten volt a templomi 
napsütésben, ő sugárzott a szentképekről és a 
fénylő keresztről. Es mikor este naplementekor 
kis cellájában állott és kitárta az ablakot, ki
tekintett a régi Rómára, a romba dült templo
mokra, a hatalmas, de halott kolosseumra, és 
mindezt a tavasz virágjában látta, mikor az akácfa 
virágzott, az örökzöld üde volt, a rózsák min
denütt kiserkedtek, citromok és narancsok fény
lettek, pálmák hajladoztak, — mély megindultság 
fogta el és ugy teli lett a szive, mint még soha 
annak előtte. A nyilt, csendes Campagna elhúzó
dott a kéklő, hófödte hegyek felé, melyek ugy 
tűntek föl, mintha a levegőre festették volna 
őket; mindent magába olvasztó béke és pihegő 
szépség, oly elmosódott, oly álomszerű, talán csak 
álom volt. 

Igen, itt álom volt a világ s az álom pár óráig 
tart, pár órára vissza is tér, de a kolostori élet 
esztendőkig, hosszú, sok esztendeig tartó élet. 



Sok minden támad a bensőnkben, mely tisztá
talanná teszi az embert, ezt neki is el kellett 
ismernie I Miféle lángok voltak, melyek olykor 
átjárták ő t ? Mely forrása volt a gonosznak, mely 
szakadatlanul bugyogott benne, akárhogy próbálta 
is visszafojtani! Ostorozta érte a testét, de a 
gonosz mélyebbről jött. Lelkének minő paránya 
volt, mely a kigyó simaságával tekergőzött és az 
egyetemes szeretet köpönyegébe takarózva csití
totta lelkiismeretét: a szentek imádkoznak éret
tünk, az anyánk imádkozik érettünk, Jézus maga 
is vérét ontotta érettünk. Gyerekesség volt, vagy 
az ifjúság könnyű vére tette, hogy átengedte 
magát a kegyelemnek és ugy érezte, hogy a 
kegyelem fölemeli, annyi más feje fölé emeli, pedig 
eltaszította magától a világi hiúságot, az egyház 
fia volt. 

Sok év múlva egy napon Angeloval találkozott, 
aki ráismert. 

— Ember! — kiáltotta, — csakugyan te vagy! 
Most boldog vagy ? Vétkeztél Isten ellen, elhají
tottad magadtól az ő kegyelme ajándékát, eljátszot-
tad e világi küldetésedet. Olvasd el a példát a 
rábízott fontról! A mester, aki elbeszélte, igazsá
got mondott! Mit nyertél most, mit találtál? Hát 
az élet, melyet teremtettél magadnak, nem álom
élet, a vallást nem a saját fejedhez igazítod, 
ahogy alkalmasínt mindenki csinálja ? Hátha 
mindez csak álom, képzelődés, szép gondolatok 
szövedéke! 

— Távozz tőlem, sátán! — mondta a szerzetes 
és hátat fordított Angelonak. 

— Van ördög, van személyes ördög, ma tulaj
don szememmel láttam, — mormogta a szerzetes. 
— Valamikor a kisujjamat nyújtottam neki és ő 
megragadta az egész kezemet! — Nem, — sóhaj
tott föl, — énbennem lakik a gonosz, de őt ez 



nem sújtja le, emelt fővel jár, éli világát; én a 
vallás vigaszában akarom élni világomat! Ha 
csakugyan vigasz volna! Hátha mindez a világgal 
egyetemben, melyet elhagytam, csak szép gondo
latok szövedéke, káprázat, mint a piros esti felhők 
pompája s a messzi hegyek hullámszerűen kéklő 
szépsége! Közelről egészen mások! Örökkévalóság, 
orlyan vagy, mint a nagy, véghetetlen, mozdulatlan 
Óceán, mely int, biztat, sejtelmekkel tölti meg a 
lelkünket és ha rábízzuk magunkat, akkor elsülye-
dünk, eltűnünk (meghalunk, megszűnünk létezni). 
Káprázat! Eredj! El innen! 

Es könnyek nélkül, önmagába merülve ült 
kemény fekvőhelyén és térdepelt. Ki előtt? A 
kőfeszület előtt, mely a falba volt építve? Nem, 
csak a megszokás tette, hogy teste ebbe a hely
zetbe roskadt. 

Minél mélyebben pillantott magába, annál 
sötétebbnek tünt föl önmaga előtt. — Semmim 
sincs! Se odakint, se idebent! Elpocsékoltam. S 
ez a gondolathólapda hömpölygött, dagadt, el
taposta őt, semmivé tette! 

Senkinek sem szabad e marcangoló féreg titkát 
elárulnom! E titok az én foglyom, ha szabadon 
bocsátom, én leszek az ő foglya. 

Es az isteni erő küzdött és szenvedett lelkében. 
— Uram! Uram! —kiáltotta kétségbeesésében, 

— légy könyörületes, adj hitet énnekem! Kegyel
med ajándékát elhajítottam magamtól, küldetése
met ezen a világon! Hiányzott belőlem az erő, 
de te nem adtál nekem, Uram! Á halhatatlanság 
lelkem Psyche-je, — eredj, el innen! Azt is 
eltemetik, mint ama másik Psychét, életem leg
szebb villanását! Sohasem támad föl a sirból ? 

A csillag ragyogott a rózsapiros levegőben, a 
csillag, mely bizonyosan kihuny és elhamvad 
valamikor, mig a lélek élni és égni fog; a csillag 



reszkető sugara a fehér falra esett, de nem irt 
rá semmit a dicsőségről Istenben, a kegyelemről, 
a végtelen szeretetről, mely a hivők lelkében 
harsog. 

— A Psyche itt bent nem halhat meg soha I . . . 
Élhet e puszta öntudat? Megtörténhetik-e, ami 
megfoghatatlan? Megtörténhetik! Megfoghatatlan 
az énem. Megfoghatatlan vagy te, ó Uram! Egész 
világod megfoghatatlan, a hatalomnak, a fenségnek, 
szeretetnek e csodaműve! 

Szemei fénylettek, szemei megtörtek. A templom-
harangok zúgása volt az utolsó hang, mely 
elhangzott fölötte, a halott fölött. Azután a földbe 
tették, melyet Jeruzsálemből hoztak és jámbor 
halottak porával kevertek össze. 

Evek múlva kiemelték a csontvázat, ugy mint 
az előtte meghalt barátok csontvázát, barna 
csuklyába öltöztették, olvasót adtak a kezébe és 
a többi csontváz mellé állították, a kolostor sír
boltjában. Odakinn sütött a nap, bent tömjén
illat szállt és miséket tartottak. 

Evek multak. 
A csontok és csontvázak szerte-széthullottak, 

halálfejeket raktak egymásmellé, ugy hogy tele 
volt velük a templom egyik külső fala; ott volt 
az övé is a perzselő napfényben, olyan sok, sok 
halott volt ottan! Senki se tudta már a nevüket, 
az övét se tudták. De nini! A napfényben valami 
élőlény mozgott a két szemüregben, vajjon mi 
lehetett? Egy tarka gyík ugrándozott az üres 
koponyában, ki-be szökdécselt a nagy üres szem
gödrökön. Ez volt most az élet abban a koponyá
ban, melyben nagy gondolatok, csillogó álmok a 
művészet és a szépség iránti szeretet tanyázott, 
melyen oly forró könnyek pörögtek le és amely
ben a halhatatlanság reménye élt. A gyik egyet 
ugrott és eltűnt, a koponya szétmáílott és porrá lett. 



Évszázadokkal később történt. A fényes csillag 
épp oly nagy és fényes volt, mint évezredekkel 
azelőtt, a levegőn piros fény ömlött el, üde, mint 
a rózsa, lángoló, mint a vér. 

Ahol egykor szük utca volt egy régi templom 
romjaival, ott most apácakolostor állott; a kolostor 
kertjében sirt ástak; meghalt egy fiatal apáca és 
ezen a reggelen kellett volna elföldelni. Az ásó 
kőbe ütődött, vakító fehéren csillogott; fehér 
márvány volt, mely női vállá gömbölyödött; az 
ásót óvatosabban használták, egy női fej bukkant 
ki, majd lepkeszárnyak. A sirból, melybe a fiatal 
apácát akarták fektetni, a rózsapiros, lángoló 
reggelen egy fehér márványból faragott gyönyörű 
Psyche-szobrot emeltek ki. Milyen gyönyörű. Mily 
tökéletes! A legjobb időből való remekmű! — 
mondták. Ki lehetett az alkotója? Senki se tudta, 
senki se ismerte őt, csak a fényes évezredeken 
keresztül ragyogó csillag; ő ismerte a művész 
földi életének útját, megpróbáltatását, gyönge
ségét, földi porhüvelyét. De az már halott volt, 
elporladt, mint minden, ami porból lett, mert igy 
végeztetett el, — de legszebb törekvésének 
gyümölcse, a legremekebb, melyet az istenség 
benne létrehozott, a Psyche sohasem hal meg, túl
ragyogja az utókor bámulatát, földi ragyogása 
még az is itt maradt, meglátták, megismerték, 
csodálták és szerették. 

A fényes hajnali csillag a rózsaszín levegőben 
leküldte Psychere szikrázó sugarát és bearanyozta 
a boldog mosolyt a Psyche szája körül és a 
bámulok szemeiben, akik meglátták a lelket, 
melyet márványba faragtak. 

Ami földi elporlad, feledésbe megy, csak a 
végtelen messzi csillag tud róla. Ami égi, még 
az utókor dicsőségében is ragyog s ha kihuny az 
utókor dicsősége, Psyche azután is élni fog. 



A c s i g a é s a r ó z s a b o k o r . 

A kertet mogyorófa sövény fogta körül, odakinn 
a réten, mezőn tehenek és birkák legeltek, de a 
kert közepén viruló rózsabokor állott és a rózsa
bokor tövében ült egy csiga, akinek ugyancsak 
volt mit cipelnie; magamagát cipelte. 

— Csak lassan, az én időm is eljön! — mondta 
a csiga — én valamivel nagyobbat fogok művelni, 
mint rózsát teremni, mogyorót hozni, vagy tejet 
adni, mint a tehén, meg a juh. 

— Roppantul sokat várok kegyedtől! — mondta 
a rózsabokor. — Szabad kérdeznem, hogy mikor 
lesz e z ? 

— En még várok — mondta a csiga. — Maguk 
mind ugy sietnek. Ez nem csigázza föl a várako
zásokat. 

Rákövetkező évben a csiga körülbelül ugyan
ott feküdt a rózsabokor alatt, amely bimbókat haj
tott és rózsákat termett, mindig üdéket, mindig 
ujakat. A csiga félig kibujt a házából, kinyújtotta 
tapogatóit, aztán megint behúzta. 

— Minden ugy maradt, ahogy tavaly voltt 
Nincsen haladás, a rózsabokor örökké csak rózsát 
terem, nem viszi többre. 

Elmúlt a nyár, megjött az ősz, a rózsabokor 
mindig virágzott és bimbózott, amig le nem hul
lott a hó, s az idő zordra és nedvesre nem for-



dult; a rózsabokor a földre hajolt, a csiga a 
földbe bujt. 

Uj év kezdődött, kibújtak a rózsák és előbujt 
a csiga. 

— Lelkem, maga már öreg rózsabokor — mondta. 
Legfőbb ideje, hogy elszáradjon. Mindent átadott 
a világnak, amit magában hordott; hogy volt-e 
annak valami haszna, ez olyan kérdés, amelyről 
még nem értem rá gondolkozni; de az az egy 
egészen bizonyos, hogy semmit se tett a saját 
belső fejlődése előmozdítására, mert különben 
valami egyebet termett volna. Meri ezért vállalni 
a felelősséget? Hiszen hovatovább már csak 
csupasz kóró lesz magából! Meg tudja érteni, 
amit mondok? 

— Kegyed megijeszt engem! — mondta a 
rózsabokor. — Ezen még soha nem gondol
kodtam. 

— No akkor nem sokat vesződhetett a gondol
kozással! Hát számot adott valaha is magának 
arról, hogy miért virágzott és hogy mi történt 
magában akkor, amikor virágzott ? Miért igy, miért 
nem amúgy? 

— Nem! — felelte a rózsabokor. Boldogan 
virágzottam, mert nem tudtam egyebet. A nap 
olyan melegen sütött, a levegő olyan üditő volt, 
fölittam a tiszta harmatot és a zuhogó esőt; 
leheltem, éltem! A föld mélyéről fölszállt hozzám 
egy erő, fölülről lejött egy erő, éreztem a gyö
nyört, mindig ujat, mindig nagyot s ezért kellett 
mindig csak virágzanom; ilyen volt az életem, 
nem tudtam egyebet! 

— Nagyon kényelmes életmódot folytatott — 
mondta a csiga. 

— Az igaz! Mindent ugy adtak nekem — 
mondta a rózsabokor; — de kegyed még sokkal 
többet kapott! Kegyed ama gondolkodó mély-
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séges lelkek, ama nagy tehetségek közé tartozik, 
akik ámulatba fogják ejteni a világot! 

— Eszem ágában sincs! — mondta a csiga, — 
semmi közöm a világhoz. Megelégszem önma
gammal, önmagamban! 

— De nem kell-e önmagunkból a legjobbat 
másnak adni itt a földön? Adni, amit tudunk? 
Hiszen én csak rózsákat adtam! De kegyed ? 
Kegyed, aki olyan sokat kapott, mit adott a 
világnak ? Mit ad neki ? 

— Mit adtam ? Mit adok; leköpöm! Semmit 
sem ér a világ! Semmi közöm hozzá. Maga csak 
teremjen rózsákat, magától nem telik több ! Hozzon 
a mogyorócserje mogyorót! Adjanak a tehenek 
és juhok tejet; mindegyiknek megvan a maga 
közönsége, az enyém önmagamban van! Magamba 
vonulok és ott is maradok. Semmi közöm a világhoz! 

Azzal a csiga behúzódott a házába és betapasztotta. 
— Olyan szomorú ez! — mondta a rózsa

bokor. — Én a legjobb akarattal sem bújhatok 
be, mindig ki kell törnöm, rózsákkal kitörnöm. 
A szirmok lehullanak, elrepülnek a szélben! De 
én láttam, hogy az egyik rózsa a háziasszony 
zsoltáros könyvébe került, egy másik rózsám szép 
fiatal leány keblén virított, egyet egy gyermek 
ajkai illettek csókkal boldog életörömben. Ez 
olyan jól esett nekem, valóságos áldás volt. Ez 
az én emlékezésem, az én életem! 

Es a rózsabokor ártatlanságban virult és a csiga 
házában henyélt, nem volt köze a világhoz. 

És évek multak. 
A csiga porrá lett, a rózsabokor porrá lett, az 

emlékbe kapott rózsa is elporladt a zsoltáros
könyvben . . . de a kertben uj rózsabokrok virul
tak, a kertben uj csigák születtek; bebújtak há
zaikba, kiköptek, nem volt közük a világhoz. 

Kezdjük újra a történetet? Nem változik. 



A l i d é r c e k a v á r o s b a n v a n n a k , 
m o n d t a a l á p a s s z o n y a . 

Volt egyszer egy ember, aki valamikor sok, uj 
mesét tudott, de valamennyi kiröpült a fejéből, 
ahogy ő mondja. A mese, amely mindig a maga 
jószántából jött el hozzá: elmaradt és nem kopog
tatott többé az ajtaján; és vajjon miért maradt 
e l ? Igaz, hogy az az ember már egy esztendő 
óta nem is gondolt rá, nem is várta, hogy el
jöjjön, bekopogtasson hozzá, de hát nem is nagyon 
jöhetett, mert odakünn harc volt és háború, oda
benn pedig szomorúság és szükség, ahogy há
borúban szokott lenni. 

Gólya és fecske megjöttek hosszú utjukról, nem 
is sejtették a veszedelmet és mire megérkeztek, 
fészkük föl volt égetve, az emberek házai is le
égtek, a sövények föl voltak dúlva, jórészük tel
jesen eltűnt; az ellenség paripái toporzékoltak a 
régi sírokon. Kemény, sötét idők voltak; de min
denféle rossz időnek is vége szakad egyszer. 

Vége is lett, de a mese még mindig nem ko
pogtatott, nem adott életjelt magáról. 

— Bizonyosan meghalt vagy eltűnt sok egyéb
bel együtt, — mondta az ember. Csakhogy a 
mese nem hal meg soha. 

Több mint egy esztendő telt el s az ember 
már nagyon vágyódott a mese után. 



— Vájjon a mese visszatér-e még és fog-e 
kopogtatni! — Es emlékezetében fölélénkült a 
mese abban a sokféle alakban, ahogy hozzá el 
szokott jönni valamikor; egyszer fiatal volt és 
szép, mint maga a tavasz, bájos leányka, szagos 
mügéből font koszorú a hajában és bükkfaág a 
kezében; szeme a vakitó napfényben ugy fénylett, 
mint a mély, hegyi tavak; jött aztán, mint házaló, 
kinyitotta portékás ládáját, meglebegtette a sok 
selyempántlikát, melyen a versek és föliratok régi 
emlékek szószólói voltak; de akkor volt legszebb, 
mikor ugy jött, mint ezüst fehérhajú, okos szemű 
öreg anyóka; akkor mondotta a legislegszebb 
meséket régesrég mult időkből, amikor a király
kisasszonyok még nem szőttek-fontak arany rokká-
kon, hanem sárkányok és más efféle kincsőrző 
szörnyek voltak a világon. Olyan elevenen tudott 
mesélni, hogy a hallgatónak minden elsötétült 
a szeme előtt s mintha a szoba padlóját 
embervér öntötte volna el. Szörnyűség volt 
mindezt látni és hallani és mégis mulatságos és 
szórakoztató, mert hiszen már annyi idő mult el 
azóta. 

— Vájjon bekopogtat-e még hozzám? — mon
dotta az ember és olyan mereven nézett az ajtóra, 
hogy fekete pontocskák táncoltak a szeme előtt 
s fekete foltokat látott a padlón; nem tudta vér-e, 
vagy a nehéz, sötét napok gyászfátyola. 

És amint ott ült, egyszerre az ötlött eszébe, 
vajjon a mese nem bujdosik-e, mint az igazi, régi 
mesék királykisasszonya és azt akarja, hogy meg
keressék; de ha megtalálják, akkor uj fényben 
fog fölragyogni, szebben, mint valaha. 

— Ki tudja, hol bujkál a mese, a kedves, öreg 
anyóka?! Talán bennerejtőzik a félredobott szalma
zsákban, mely a kut párkányán himbálózik. Vigyá
zat! Vigyázat! Talán egy hervadt virágban rej-



tőzött el, vagy valamelyik nagy fóliánsba bujt el 
a könyvespolcon. 

Es a mesék embere odament, fölütött egy köny
vet az ujak közül, hogy az eszét azon köszörülje; 
de ott nem volt virág, Holger Danskeről olvas
hatott ott; és az ember azt olvasta, hogy az egész 
történetet egy francia barát fundálta ki, voltaképen 
csak regény, melyet csak utóbb fordítottak dánra 
és nyomattak ki. Danske Holger soha sem élt, 
tehát nem is térhetett vissza, mint a mi dalaink
ban, melyeket magunk is szerettünk elhinni. Holger, 
a dán, csak ugy mint Teli Vilmos, mende-monda, 
melyből egy betű sem igaz; mindez nagy tudo
mányossággal van megírva abban a könyvben. 

— Már pedig én hiszem, amit hiszek, — mondta 
az ember, — nem zörög a haraszt, ha nem fuj 
a szél. 

Azzal becsapta a könyvet, helyére rakta és a 
friss virágokhoz lépett, melyek az ablakdeszkán 
álltak; talán az aranysárga szegélyű piros tulipánba 
bujt a mese, talán az üde rózsába, vagy tán a 
csillogó kaméliába. A napsugár táncolt a szirmok 
között, nem a mese. 

A virágok, melyek a gyászos időkben álltak 
itt, sokkal szebbek voltak; de levágták őket, 
egyiket a másik után, koszorúba kötötték, ko
porsókra tették és letakarták a zászlóval. Talán 
a mesét is eltemették a virágokkal! De a virágok 
megtudták volna, a koporsó meghallotta volna, a 
föld megérezte volna és minden kis fűszál, mely 
kisarjadt, továbbadta volna. A mese sohasem 
hal meg! 

Talán itt is volt és kopogtatott, de ki hallotta 
akkor, ki gondolt rá! Komoran, bánatosan, majd
nem haragosan fogadták a napsugaras tavaszt, a 
madarak csicsergését s a zöld rügy fakadását, a 
nyelv elakadt a régi, üde népdalok szolgálatában, 



eltemették sok mindennel egyetemben, ami szi
vünknek kedves volt. Meglehet, hogy kopog
tatott a mese; de senki se hallotta, senki se 
üdvözölte s igy többé nem jött vissza. 

— Elmegyek és fölkeresem. 
Ki a mezőrei Ki az erdőbe, a nyilt tenger 

partjára! 
Régi udvarház áll odakinn a tengerparton, vörös 

falakkal, cik-cakkos tetővel, lengő zászlóval a 
tornyán. A finoman csipkézett bükkfalombok 
között fülemüle dalol, mig a kert virágzó alma
fáit nézi, abban a hitben, hogy rózsa terem 
rajtuk. Itt dolgoztak a méhek a nyári napon és 
most zümmögő hangon dalolva rajzanak királynőjük 
körül. Az őszi vihar sokat mesélhetne véres vadá
szatokról, emberek nemzedékeiről, erdők lomb
járól, amely mind oda lesz. Karácsony táján föl
harsan a vadhattyuk dala, kinn a szabad tengeren, 
mig benn a régi házban, a kandalló tüzénél 
dalokra és mondákra áhítozunk. 

Lenn a régi kertben, hol a nagy vadgesztenye
fasor félhomálya andalogni hiv, bolyongott az ember, 
ki a mesét kereste; egyszer itt suttogta fülébe a 
szél Waldemar Daa és leányainak történetét. A fa 
dryadja, aki maga volt a mese anyja, a vén 
tölgyfa utolsó álmát mesélte el neki. Nagyanyánk 
idejében itt még nyírott sövények voltak, most 
csak páfrány és csalány tenyészett; elborították 
az egykori kőszobrok törmelékeit; moha nőtt a 
szemükben, de azért éppen olyan jól láttak, mint 
azelőtt, nem ugy, mint az ember, aki a mesét 
hajszolta, az nem látta a mesét. Hol volt? 

A vén fák fölött százszámra repdestek el a 
varjak és azt károgták: — Takarodj! Takarodj! 

Az ember eltávozott a kertből és az árkon át 
kiment az égerfaerdőbe; kicsiny hatszögletű ház 
állt ott tyúkokkal és kacsákkal az udvaron; a 



szoba közepén öreg asszony ült, aki gondot viselt 
az aprómarhára, tudott mindegyik tojásról, amelyet 
tojtak, minden csibéről, mely kibujt a tojásból! 
De nem ő volt a mese, akit az ember keresett; 
azt be is tudta bizonyítani a keresztlevelével, meg 
egy oltási bizonyítvánnyal, mindkettő a ládá
ban volt. 

Künn, nem messze a háztól egy galagonyával 
és aranyesővel benőtt domb emelkedik; a dombon 
pedig egy régi sírkő áll, melyet sok év előtt 
vittek oda egy kis vidéki város temetőjéből. Egy 
derék tanácsbeli ur síremléke volt, akit a felesége 
és öt leánya állt körül, kezüket tördelve, merev 
nyakfodorral, persze valamennyien kőből voltak. 
Ha sokáig elnézik, a sirkő gondolatokat kelt 
életre, a gondolatok pedig életrekeltik a követ, 
ugy hogy az mesélni kezd a régi időkből; legalább 
igy járt az ember, aki a mesét kereste. Mikor 
odaért, a tanácsbeli ur kőszobrának éppen a hom
lokán eleven pillangót látott, amely repdesett, el
libbent egy pillanatra, majd újra leült a sirkő 
tőszomszédságában, talán azért, hogy megmutassa, 
mi nő azon a helyen. Négylevelü lóhere nőtt ott, 
hét szál, mind egy csomóban. Ha beüt a sze
rencse, mindjárt megfiadzik! Az ember leszakította 
a lóheréket és zsebre tette. Többet ér a szerencse, 
mint egy zsák pénz, de még többet érne egy 
szép, uj mese, gondolta az ember, de mesét nem 
talált. 

A nap nagy izzó gömbje leszállt, a rét gőzöl
gött, talán a láp asszonya főzött vacsorát. 

Késő este volt; az ember egyedül állt szobá
jában, kinézett a szabadba tul kerten, réten, ingo-
ványon és tengerparton; a hold fényesen sütött, 
a réten köd feküdt, mint egy hatalmas tó s a 
monda szerint ott csakugyan tó volt valaha, mely 
most megelevenedett a holdfényben. Az ember-



nek ekkor eszébe jutott, amit a városban olvasott, 
hogy Teli Vilmos és Danske Holger soha nem 
éltek, de a néphitben, mondából mégis valósággá 
elevenednek, ugy mint ez a tó a mezőn. Ugy 
van, visszajön még Danske Holger. 

Amint igy állt és tűnődött, valami erősen az 
ablakhoz csapódott. Madár volt? Denevér volt, 
vagy bagoly? No, azokat nem bocsájtják be, 
hiába kopognak. Az ablak magától fölpattant, egy 
öreg asszony hajolt be az emberhez. 

— Mi járatban van? — kérdezte. — Kicsoda 
az asszonyság? Máris az emeleti ablakon néz be, 
talán létrán áll? 

— Négylevelü lóhere van a zsebedben, — 
mondta az öreg asszony. — Hét szál van a zse
bedben, közte egy hatlevelü. 

— Ki vagy? — kérdezte az ember. 
— A láp asszonya vagyok! — mondta. — 

A láp asszonya, aki mindig főz; most éppen nagy 
munkában voltam; a hordó csapra volt ütve, de 
egy kis lápi manó pajkosságból lekapta a csapot 
és egyenest ide hajította. Épp ehhez az ablakhoz 
csapódott; persze a sör mind kifolyik a hordó
ból, már pedig az nem öröm senkinek. 

— Mesélj még erről! — mondta az ember. 
— Jó, de várj egy kicsit! — mondta a láp 

asszonya, — még van egy kis dolgom! — Azzal 
eltűnt. 

Az ember már éppen be akarta csukni az 
ablakot, mikor egyszerre ott termett az asszony. 

— Elvégeztem! — mondta, — de a fele sört 
holnap újra főzhetem, ha ugyan ilyen marad az 
idő. Nos, mi kérdezni valód van? Visszajöttem, 
mert mindig megtartom a szavamat, aztán neked 
hét szál négylevelü lóhere van a zsebedben, egy 
meg éppen hatlevelü, olyan érdemrend, mely az 
országúton nő, de nem mindenki talál rája. Hát 



tiiit akar kérdezni ? Ne állj, mint a faszent, mindjárt 
vissza kell mennem a csaphoz, meg a hordóhoz! 

Az ember a mese után érdeklődött, megkér
dezte a láp asszonyát, hogy nemi átta-e útközben ? 

— Jaj, te nagy söröskondér! — mondta az asszony, 
— még mindig nem laktál jól a mesével ? Azt 
hiszem, a legtöbb ember már torkig van vele. 
Másról kell gondoskodni, másra kell ügyelni. Már 
a gyermekek is kinőttek belőle. Adj a kis fiúnak 
egy szivart, a kis lánynak meg egy uj krinolint, 
annak jobban örülnek! Mesét hallgatni ? Egyéb 
gondjuk, fontosabb dolguk van ma az embereknek! 

— Mire érted ezt? — kérdezte az ember. — 
Különben is mit tudsz te a világról? Hiszen csak 
békákat látsz, meg lidércfényeket! 

— Igaz, óvakodj a lidércektől! — mondta az 
asszony. — Kintjárnak! Kiszabadultak! Beszéljünk 
őróluk! Gyere velem az ingoványba, mert ott 
állandóan szükség van rám; ott mindent meg
mondok, de siess ám, amig friss a hét szál négy-
levelü, meg a hatlevelü lóheréd és amig süt a hold ! 

A láp asszonya eltűnt. 
A harang tizenkettőt ütött a toronyban. Mielőtt 

a következő fertályt elütötte volna, az ember tul 
volt az udvaron, elhagyta a kertet, kint járt a 
réten. A köd elült, a láp asszonya már abbahagyta 
a főzést. 

— Soká tartott, mig ideértél! — mondta a láp 
asszonya. — Boszorkányok és koboldok gyorsab
ban járnak, mint az ember, nagyon örülök, hogy 
boszorkánynak születtem. 

— Mi mondani valód van ? — kérdezte az 
ember. — A meséről mondasz valamit? 

— Még mindig ezt nyaggatod? Mindig csak 
ezt kell kérdezned? — mondta az asszony. 

— Vagy talán a jövő költészetéből társz föl 
valamit ? — kérdezte tovább az ember. 



— Ne ülj olyan magas paripára! — mondta az 
asszony, — máskép nem felelek. Folyton csak a 
költészetre gondolsz, a meséről kérdezősködsz, 
mintha egyéb nem volna a világon ! Hát bizony 
vén csoroszlya a mese, de mégis a legifjabb nak 
számit. Ismerem jól! En is voltam egyszer fiatal, 
pedig a fiatalság nem gyermekbetegség. Valamikor 
nagyon jóképű tündérleány voltam, táncoltam a 
többivel a holdfényben, hallgattam a csalogány 
dalát, egyszer elmentem az erdőbe és találkoztam 
a mesekisasszonnyal, aki mindig ott csavarog. Hol 
egy félig kinyílt tulipánban töltötte az éjszakát, 
hol egy mezei virágban; máskor meg belopódzott 
a templomba és az oltári gyertyákról lecsüngő 
gyászfátyolba takaródzott! 

— Be jól tudod! — mondta az ember. 
— Annyit csak tudok mint t e ! — mondta a 

láp asszonya. — Mese és költészet, az egyik 
tizenkilenc, másik egy hijján husz, mehetnek 
mindaketten, jójcakát mondhatnak egymásnak. 
Minden szavukat, minden betűjüket elő lehet állí
tani jobban és olcsóbban. Tőlem ingyen kaphatod. 
Van egy tele szekrényem, csupa költészet üve
gekben. Van ott borsos, zamatos, édes, keserű, 
mindenből van az üvegekben, amilyen költészet 
csak kell az embereknek, hogy ünnepnapokon a 
zsebkendőjükre cseppentsék és szagolgassák. 

Furcsákat beszélsz, — mondta az ember. — 
Költészetet tartasz üvegszám? 

— Többet, mint amennyit meg tudsz emészteni! 
— mondta az asszony. — Talán ismered annak a 
leánynak a történetét, ki kenyéren járt, hogy be 
ne piszkolja az uj cipőjét? Meg is van irva, ki 
is van r nyomtatva. 

— En magam mondtam el ezt a mesét, felelte 
az ember. 

— Akkor persze ismered, — mondta az asszony, 



és azt is tudod, hogy a leány a fold alá sülyedt 
egyenesen a láp asszonyához, éppen, amikor az 
ördög nagyanyja volt nála látogatóban, hogy a 
serfőzőmet megnézze. Meglátta a leányt, aki le-
sülyedt, elkérte szobadísznek a látogatás emlékére, 
meg is kapta. Az ajándék fejében olyan valamit 
kaptam, aminek eddig semmi hasznát sem vehet
tem, egy házi gyógyszertárt, tele szekrény költé
szetet palackokba húzva. Nagyanya megmondta, hol 
álljon a szekrény, ma is ott áll még. Nézd csak ! Hisz 
a zsebedben van a hét négylevelü lóhere, köztük 
egy, amelyik hatlevelü, igy biztosan láthatod. 

És csakugyan a láp közepén egy furcsa 
tárgy állott, olyan mint egy nagy égerfatönk, ez 
volt a nagyanya szekrénye. A láp asszonya azt 
állította, hogy a szekrény nyitva áll neki is, meg 
mindenkinek, minden időben és minden országból, 
aki tudja, hol van a helye. Elől, hátul kinyillott, 
oldalt, meg a sarkokon, igazi remekmű, pedig 
csak ugy festett, mint akármelyik vén égerfa
tönk. A világ minden költőjét, de kivált a hazánk-
belieket itt utánozták; szellemüket kispekulálták, 
kikorrigálták, renoválták, koncentrálták és üvegekbe 
húzták. Biztos szimattal, ahogy mondják, ha nem 
akarják azt mondani, ihlettel válogatta ki nagy
anya mindazt a természetből, ami egyik vagy 
másik költőre emlékeztetett, egy kis bübájt kevert 
hozzá és készen volt az egész jövendő költészete 
üvegekbe töltve. 

— Hadd nézzem! — mondta az ember. 
— Szívesen, de előbb fontosabb dolgokat hallj 

meg, — mondta a láp asszonya. 
— De most éppen a szekrénynél vagyunk ! — 

mondta az ember és belenézett. — Itt minden
féle nagyságú üveg van. Mi van ebben? Hát 
ebben ? 

— Ebben van az úgynevezett májusi illat! — 



mondta az asszony, — én nem próbáltam, de 
tudom, hogy ha ebből egy cseppet a puszta földre 
hullatnak, egyszerre pompás erdei tóvá változik, 
vizililiomokkal, zöld náddal és vad szagos mügé
vel. Ha két cseppet önt az ember egy régi füzetre, 
lehet a legrosszabb minőségű is, egész illatszin-
játékká változik, melyet igen jól elő lehet adni 
és amely álomba ringatja az embert, olyan erős az 
illata. Valószínűleg én irántam való figyelmesség
ből irták az üvegre: A láp asszonyának főzte. 

Itt áll a botrány-üveg. Olyan, mintha csak 
piszkos viz állana benne és csakugyan piszkos 
viz is az, de a pletyka pezsőporát, három lat 
hazugságot, meg két szem igazságot kevertek 
hozzá egy nyirfaággal, amely nem sóba áztatott 
és bűnös vérébe mártott vessző volt, nem is az 
iskolamester virgácsából való, hanem egyenesen 
a seprőből húzták ki, mellyel a csatornát söprik. 

Emitt van az ájtatos költészet, zsoltár-hangokkal. 
Minden csöppenek olyan a hangja, mint a pokol 
kapujának nyikorgása; véres verítékből készült, 
mely a korbácsütések nyomán serkedt ki, mond
ják, hogy ez csak galambepe; de a galamb a 
legjámborabb állat, nincs is epéje, — vitatják 
azok, akik nem tudják a természetrajzot. 

Itt áll az üvegek királya; a fél szekrény tele 
van vele: ő a mindennapi történetek üvegje; 
disznóbőrrel és hártyával van lekötve, hegy sem
mit ne veszítsen erejéből. Minden náció meg
kaphatta itt a maga kosztját, mindig más és más 
került elő, amint perdült-fordult az üveg. 

Volt itt ónémet vérleves, zsiványgombóccal, hig 
koldusleves valódi udvari tanácsosokkal, akik 
zöldségként úszkáltak benne, a fölszinen filozófus 
zsirszemek pislogtak. Volt ott angol nevelőnő-
leves és francia potage á la Kock, csirkecsontok
ból és verébtojásokból főzve, amit dánul Cancan-



levesnek hivnak; de valamennyi között legjobb 
volt a kopenhágai leves. Ezt mondta a család. 

Itt állt a tragédia pezsgős üvegben; nagyot 
durrant, ahogy illik. A vigjáték olyan volt, mint 
a finom por, nagyon alkalmas arra, hogy az 
emberek szemébe hintsék, azaz, hogy a finomabb 
vigjáték; a durvább is üvegekbe volt zárva, de 
csupa meg nem irt mű pletykából állt, melyeken 
a cim ér a legtöbbet: „Ide a pénzzel!" „Az édes 
szamár" kitűnő vigjátékcimek voltak közöttük. 

Az ember gondolataiba merült, de a láp 
asszonyának már máson járt az esze, végezni 
akart. 

— No, jólaktál azzal a sok lim-lommal! — 
mondta. — Most már tudod, mi van a szekrény
ben; de ami ennél fontosabb, azt még mindig 
nem tudod, pedig tudnod kell. A lidércek a 
városban vannak! Ez többet jelent, mint a mese, 
meg a költészet! Tudom, hogy most eljár a szám, 
de ugy látszik, a végzet, a sors van a játék
ban, erősebb énnálam, ugy nyomja a szivemet, hogy 
ki kell mondanom. A lidércek a városban vannak! 
Elszabadultak! Vigyázzatok magatokra, emberek! 

— Ebből egy kukkot se értek! — mondta az 
ember. 

— Légy szives, ülj föl a szekrényre! — mondta, 
— de vigyázz, hogy bele ne ess, mert összetöröd 
az üvegeket; tudod, mi van bennük. Elmondom 
neked a nagy eseményt; csak tegnap kezdődött; 
megesett már máskor is. Ezúttal még háromszáz
hatvannégy napig tart. Tudod, hány nap egy 
esztendő? 

Es a láp asszonya mesélt. 
Nagy esemény volt tegnap az ingoványban t 

Gyermekünnepség volt! Egy kis lidércgyerek 
született itt, egyszerre tizenkettő született abból 
a fajtából, melynek az jutott osztályrészül, hogy 



emberi alakot ölthet, ha akar és ugy süröghet-
foroghat, kommandirozhat az emberek között, mint 
egy született ember. Nagy esemény ez az ingovány-
ban és ennek örömére a réten és ingoványon szélté
ben táncra perdült minden lidérc és lidércnö, mert 
hölgyek is vannak köztük, csak nem beszélnek róluk 
külön. En itt ültem a szekrényemen s az ölemben tar
tottam mind a tizenkét újszülött lidércgyereket; ugy 
világítottak, mint a szentjánosbogarak, már ugrálni 
kezdtek és szemlátomást nőttek, ugy hogy negyed
óra múlva mindegyik akkora volt, mint az 
apja vagy a nagybácsija. Már most régi öröklött 
törvény és kiváltság, hogyha a szél ugy fuj, ahogy 
tegnap fujt és a hold ugy áll, ahogy tegnap állt, 
akkor minden lidércnek, aki ebben az órában és 
percben születik, jogában és hatalmában áll, hogy 
emberré lehessen s mindegyik széltében-hosszában 
érvényesítheti hatalmát egy álló esztendeig. A 
lidérc árkon-bokron tul kóborolhat, ha nem fél, 
hogy a tóba fullad, vagy egy nagy vihar eloltja. 
Akármikor belebújhat egy emberbe, beszélhet, 
mozoghat a bőrében, ahogy akar. A lidérc olyan 
alakot ölthet, amilyen jólesik, férfiét vagy 
asszonyét, annak természete szerint cselekedhetik, 
de önmagát nem szabad meghazudtolnia s hogy 
végül az történjen, amit ő akar; tudnia kell a 
módját, hogy egy esztendő alatt háromszázhatvanöt 
embert rossz útra térítsen, igazságtól és jogtól 
eltántorítson és mindezt nagy stílusban tegye, 
akkor elérte a legnagyobbat, amit lidérc elérhet, 
kengyelfutója lehet az ördög szekerének, izzó láng
vörös ruhát kap és tüzet fujhat a szájából. Egy 
egyszerű lidércnek folyik ám érte a nyála. De 
veszéllyel és kellemetlenséggel is jár, ha egy 
becsvágyó lidérc szerepet akar játszani. Mert ha 
az embernek kinyílnak a szemei és észreveszi, 
hogy kivel van dolga, egy-kettőre elfújja a lidércet 



s akkor aztán befellegzett neki, mehet vissza az 
ingoványba; ha meg egy lidérc honvágyat kezd 
érezni a családja után és kiszolgáltatja magát, 
mielőtt letelt az esztendeje, akkor is oda van, 
tovább nem éghet lánggal, csakhamar kialszik és 
többé meg nem gyulladhat és ha letelt az esztendő, 
anélkül, hogy háromszázhatvanöt embert eltántorí
tott volna mindentől, ami szép, jó és igaz, akkor 
arra Ítélik, hogy rothadt fában feküdjön és világítson, 
anélkül, hogy mozdulni tudna, már pedig ez a 
legszörnyűbb büntetés egy virgonc lídércnek. 
Mindezt tudtam és meg is mondtam a tizenkét 
kis lidércnek, akik az ölemben ültek és magukon 
kivül voltak az örömtől. Mondtam nekik, hogy 
sokkal jobb és kényelmesebb, ha lemondanak 
erről a tisztességről és semmit se csinálnak, de ez 
nem volt Ínyére az ifjú lángoknak, mert már lát
ták magukat izzón, lángvörösen, tüzet fújva a 
szájukból. — Maradjatok nálunk! — mondta egy 
pár öreg lidérc. — Csak törjetek minél több borsot 
az emberek orra alá! — mondták mások. — Az 
emberek kiszárítják rétjeinket, fenyegetnek! Mi 
lesz igy az utódainkkal! 

— Lánggal akarunk égni! — mondták az új
szülött lidércek s ezzel bezárult a vita. 

Aztán megkezdődött a bál s egy perc múlva 
vége is volt, rövidebb már nem is lehetett volna. 
A tündérleányok három fordulót lejtettek a töb
biekkel, hogy ne tartsák őket gőgöseknek; egyéb
ként legjobban szerettek maguk között táncolni. 
Aztán kiosztották a keresztszülők ajándékait. Mint 
a kavicsok, ugy röpködtek az ajándékok, röpültek 
az ingovány vize fölött. Minden tündérleány oda
adta fátyolának egy darabkáját. — Vedd ezt! — 
mondták, — mindjárt Judni fogod a felsőbbrendű 
táncot, a legnehezebb lendülésel it és hajlásokat, 
ha fáj is a derekad; jó i r t á s o d lesz és a leg-



kényesebb társaságban is megfordulhatsz! A holla 
minden ifjú lidércet megtanított károgni: kár, kár, 
kár, mindig a kellő pillanatban károgni, amely nagy
szerű adomány, s önmagát jutalmazza. A bagoly, 
meg a gólya is leejtettek valamit, de ez szóra 
sem érdemes, mondták, hát ne is beszéljünk róla. 
Waldemar király vadászhada éppen elrohant az 
ingovány fölött és mert az uraság hallott az ün
nepségről, néhány szép kutyát küldött ajándékba, 
melyek szélsebesen űzik a vadat és elbírnak egy 
lidércet, ha hármat nem. Két öreg álom-lidérc, 
kik lovaglással keresik a kenyerüket, szintén jelen 
volt az ünnepen; ezek rögtön kioktatták őket 
arra a mesterségre, hogyan kell átbújni a kulcs
lyukon, mintha minden ajtó tárva-nyitva volna. Föl
ajánlották, hogy elvezetik az ifjú lidérceket a városba, 
ahol jól ismerik a döngést. Rendesen a levegőben 
nyargalnak, tulajdon sörényükön, melyet csomóba 
kötnek, hogy biztosabban ülhessenek nyeregben. 
De most mindketten keresztbe ültek a vadász
kutyákon, ölükbe vették az ifjú lidérceket, akik 
elmennek, hogy elcsábítsák és megkeverjék az 
embereket. Aztán zsupp! elillantak a lidércek! 
Ennyi minden történt tegnap éjszaka. A lidércek 
azóta már a városban vannak, már munkához láttak, 
de hogyan és hol, azt mondd meg te ! A nagy ujjam 
valóságos időjós, mely mindig mesél nekem valamit! 

— Ez valóságos mese! — mondta az ember. 
— Ez még csak a kezdete, — mondta az 

asszony. — El tudod mesélni nekem, hogy a 
lidércek hogy garázdálkodnak, hogy viselik magu
kat, és milyen alakot öltöttek, hogy rossz útra 
csalják az embereket? 

— Azt hiszem egész regényt lehetne irni a 
lidércekről tizenkét részben, — mondta az ember, 
— mindegyik lidércről egy részt, vagy talán még 
jobb volna egy népszínművet irni. 



— Azt megírhatnád, — mondta az asszony, — 
vagy mégse, hagyd el. 

— Hát igaz, százszorta jobb és kényelmesebb 
nem irni meg, — mondta az ember, — akkor 
nem tépáznak meg az újságok, ami éppen olyan 
komisz helyzet, mint amikor a lidérc, egy fa tör
zsében ül; világítania kell és mégse mozdulhat! 

— Nekem egészen mindegy, — mondta az 
asszony, — de hagyd inkább a többieket irni, 
akár tudnak, akár nem tudnak! Adok egy régi 
csapot a hordómból, azzal fölnyithatod a szek
rényt, melyben költészet áll üvegekben, abból 
megkaphatják, ami nincs nekik; de te, jó ember, 
már éppen eleget körmöltél és elég meglett és 
öreg vagy, hogy sem minden esztendőben a mese 
után futkoss, most, amikor sokkal fontosabb tenni
való van. Remélem, megértetted, mi történt? 

— A lidércek a városban vannak! — mondta 
az ember, — hallottam és megértettem. De mit 
akarsz, hogy mit csináljak? Hiszen pórul járok, 
ha megismerem őket és azt mondom az emberek
nek: Nézzetek, itt megy egy lidérc állami 
uniformisban! 

— Szoknyában is járnak! — mondta az asszony, 
— a lidérc minden alakot fölölthet, amilyet csak 
akar és mindenhová beléphet. Eljár a templomba, 
de ne nem az üdvösség miatt, de talán azért, 
hogy befészkelje magát a papba. Választáskor ő 
is szónokol, nem az ország és a birodalom javára, 
hanem a maga javára. 

Egyformán jól bánik a festékkel a műteremben 
és a színpadon, de ha egyszer hatalomra jut, 
mind elkeni. — En csak beszélek, beszélek, ki 
kell találnom, ami a szivemet nyomja, ha egész 
pereputtyom kárát vallja is; de legalább meg
mentem az emberiséget. Igazán nem jószándékkal 
teszem, vagy holmi érdemrend kedvéért. A leg-



nagyobb bolondságot csinálom, amit csak lehet, 
elmondom egy költőnek, hogy mindjárt az egész 
város megtudja. 

— A város nem veszi azt a lelkére! — mondta 
az ember. — Egy léleknek se veszem el az álmát, 
mind azt hiszi, hogy mesét mondok, mikor a leg
nagyobb komolysággal mondom nekik. 

— A lidércek a városban vannak, — mondta 
a láp asszonya, — őrizkedjetek tőlük. 
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