
N A P K E L T E . 
A swietokrzyskai hegyek meséje. 

Olyan esztendő volt az, mely először kacagni tanítot ta meg az embe-
reket, azután sóhajtozni, a végén átkozódni s káromolni mindent, 
ami szent. 

* 

Azon a szép tavaszi vasárnapon, hogy a szabadságot mesélő swieto-
krzyskai bús-öreg hegyekből felszakadt a hivó szó, üresek lettek egyszerre 
a ljubosieckai házak is; aki férfi volt, elment mind. Pedig a faluszélen a 
két hárs alatt az a bánatosarcú sok szép lány már de hivó-marasztalón 
csalogatott, a guzlicák pengése a legtüzesebb mazurkára de csábítóan 
rikoltozott. Hiába: a jeszcze Polska még szebben szólt. 

Gyenge asszonykezek fogták meg azon a tavaszon Ljubosieckán az 
ekeszarvát. És a tar rónák lassan végig zöldbeborultak, dúsabban és 
bujábban, mint egyébkor. 

Hanem szomorú esztendő lett az nagyon. Mert egy kora májusi 
éjszaka jégvirágot lehelt az ablakokra, zuzmarát a fák ágaira, a gyü-
mölcs lefagyott. Utána meg beköszöntött a szárazság; a vetés elfony-
nyadt, összeült. És amikor az a kevés, ami még megmaradt, le volt már 
vágva és csomókba volt rakva, megjött az esőzés, esett éjjel-nappal sza-
kadatlan. Mire újra kisütött a nap, a csomók már hasznavehetetlenek vol-
tak; szemük kicsirázott, szalmájuk elrohadt. 

És hogy a büntető isten verése teljes legyen: egy reggelen kigyulladt 
a templom rozoga teteje. A kavargó szél üszköt vetett a pópalakra is, 
Opolinszky Tádé háza porig égett. S mintha az egymásra rogyott geren-
dák füstölgő romhalmazában a fojtogató, nehéz rém vetette volna előre 
az árnyékát: másnap megjött a szomorú hír. Nem kellett már vissza-
várni a hazatérő hősöket; aki hős volt, ott maradt mind, elhullott a 
maciejovicy-i mezőkön. 

Azon a szomorú, örökgyászos estén, hogy Ljubosieckára is eljutott 
a lesujtó hír, Opolinszky Tádé szemére nem jött álom. Felesége Leszláv-
val és a szöszke Iliánával a belső szobában már rég aludt, ő még mindig 
ébren volt; mécses mellett virrasztott az asztalnál. 

Kint őszutói vihar dühöngött. 
Valahányszor a tetőzetlen padláson átszivárgó víz le-lecsöppent a 

földre, vagy a kormos, hasadozott ablakokon besikongott az üvöltő szél, 
Opolinszky Tádé mindannyiszor felfigyelt. 

— Oh! bár ti is elhulltatok v o l n a . . . 
Egyszerre felriadt, halkan kopogtak az ablakon. Felkelt az asztal-

tól, az ajtóhoz vánszorgott. Reszkető kezekkel visszatolta a reteszt. 
Kikémlelt. 
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— Ne ijedj meg, Opolinszky Tádé — nyöszörögte kívülről egy síri 
hang — én vagyok, Pietoczki Jan. Sirathatod már Broniszláv fiadat. 
Kozáklovakkal fut versenyt a behavazott petrográdi országúton, viszik 
nehéz rabságba. 

Mintha villám érte volna, Tádé megingott a hírre. 
— Kajetán fiadért meg ne keseregj már, Opolinszky Tádé; drága 

vére ott áztatja a maciejovicy-i temető szélét, mellettem rogyott le. 
Hanem volt még ereje, hogy leszúrja az ölnyi oroszt s felálljon, hogy a 
nyöszörgő temetőbe, melynek fái sóhajtoztak, mint a hörgő sebesültek és 
a fuvallata hideg volt, mint a halál szele, belekiáltsa utoljára; jeszcze 
Polska! . . . 

A roskatag ember kiegyenesedett e szavakra. Szemében egyszerre fel-
száradt a könny. Egy széthasadó villám fénye már mosolyt csillantott 
meg arcán. És aki azon a fakó, ónszínű arcon azt az átszellemült mosolyt 
látja, még egyszer dalolva rohant volna a maciejovicy-i szuronyerdőnek. 

— Ne ítéld ám el Broniszlávot, hogy fogoly lett — folytatta a jöve-
vény. — Hiszen a meghasgatott, vércafatos zászlóval, melybe titkon 
Odyniec Marita simogató, gyöngéd keze hímzett arany- és ezüstszálakat, 
ott rohant ő bizony mindenfelé legelől. Ne ítéld hát el. Hisz homlokáról 
a vér beleszivárgott a szemébe, nem láthatta, kik ragadják meg? — És 
engem se vess meg, hogy itt látsz. Mert nézzed csak. 

Azzal feltépte mellén a ruháját. S Tádé egy új villám fényénél jól 
láthatta, hogy az a mell csupa vér. 

— El ne feledd ám, Opolinszky Tádé, hogy amiket ebben az órában 
tőlem hallottál, rajtam kívül csak te tudod egyedül. Te, aki egész életed-
ben csak az igazat hirdetted, tanulj hát meg hazudni. Hazudd, hogy mind-
két fiad él s egy szép napon majd visszatér, nehogy asszonyod, az ezüst-
hajú Ludmilla, szíve fájdalmában megszakadjon. — Aludj hát. Isten 
áldjon! 

Ettől a naptól Opolinszky Tádét nem lehetett emelt fővel látni. 
Mintha félt volna, hogy valaki tekintetéből kiolvassa a valót, állandóan 
lehorgasztott fővel járt-kelt. És nem lelte többé nyugalmát a kormos 
falak között; valami folyton űzte, hajtotta. Hiszen, amikor Ludmilla 
eléje tálalta az ételt, a tetőzetlen padlásról oda-odacseppent a víz az 
ételébe. Éjszakákon meg a hasadozott ablakokon be-befújt a sikongó szél; 
mintha nemi eléggé dermesztő lett volna a fűtetlen szoba anélkül is és a 
nyomasztó mély csendet nem verték volna fel a titkon felszakadó sóhajok. 
Reggel hogy felöltözött, délben hogy megebédelt, mindjárt elsietett hazul-
ról. Azt hitte, az idegen házakban nyugalomra talál. Hanem a nyomorú-
ság, amit azokban látott, még jobban elkeserítette. Alighogy elment, nem-
sokára vissza is tért. Hiszen otthon mégis csak felmelegedett a szíve, 
amint a kis Leszlávot ós a szöszke Iliánát együtt látta játszani, gond-
talanul, egymást átölelve, — mintha csak mondogatnák: mi sohse hagy-
juk ám el egymást. 

Egy ilyen délelőtt ahogy visszatért a faluból, Tádé beintette magá-
hoz a feleségét. 

— Ludmilla — mondta neki csendesen — nekem ne tálalj ma ebédet. 
A részem leviszem Jannak (annak, aki meghozta az örömhírt), hiszen 
már két napja nem evett se ő, se a családja. Aztán ami kenyér akad még 
a háznál, keresd elő. Nem baj, ha mindjárt az utolsó falat is. Úgyis azt 
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álmodtam az éjjel, hogy nemsokára hazajönnek Kajetánék; meglásd, 
akkor aztán kalács is lesz megint. 

Ludmilla az ura vállára hajtotta a fejét, hogy az ezüstfehér ha j 
eltakarja az arcát. 

— Hát nem emlékszel már — kérdezte könnyét visszafojtva — hogy 
disznaink még a nyáron elhullottak s egyetlen tehenünket a tűz alkalmá-
val megfojtotta a fojtó füst? És nem gondolsz arra, hogy az a kevés 
szem, mit az idén arattunk, csaknem odaégett mind, ami lisztünket meg-
megmentettek, szétosztogattad már régesrég? Ha mindez nem jut már az 
eszedbe, Leszláv fiad szemében a könnyek nyomát még nem látod s Iliána 
elfojtott sóhajtását nem hallod? Nem mernek még sírni, nehogy elszomo-
rítsanak téged. Hiszen éhezünk már mi is, hogy a magunktól ellopott 
falatokból neked jusson még valameddig, te jó ember. 

Opoliniszky Tádé hangja ezekre a szavakra csak elcsuklott: 
— Hát igazán nincs már i s t en? ! . . . 
(Pedig ott volt az a közelben. Hanem az az isten nem hajolt le 

őhozzájuk. 
Mert Odyniec Dimitrij gróf magtára tömve volt gabonával, asztala 

fiókja tele volt arannyal, — hanem az az arany másra kellett. Mert 
hosszúk Ljubosieckán a téli hónapok; még hosszabb a szentpétervári út : 
minden esztendőben oda is, vissza is elvitt egy-kétezer aranyat. 

S ha csak az aranyakat vitte volna el. De az előző tavasszal elvitte 
magát a fiatal grófasszonyt is, most meg kezdi elvinni Marita arcának 
hajnalpírját. 

Aki látta, hogy az a szép arc minden héten halványabb egy árnyalat-
tal, tán ezt hitte. Hanem ha akadt volna valaki, aki azokon a beszédes, 
búzavirágkék szemeken át belelátott volna a lelkébe, láthatta volna, hogy 
az a hófehér, ártatlan lélek egy édesbús titkot rejt.) 

Ezen a délen Opolinszky Tádé nem evett. Bezárkózott a szobájába s 
egész délután ott maradt. Amikor pedig előjött, nyomban elsietett hazul-
ról. Hanem nem a faluba ment. Mert ahogy kilépett a kapun, letért az 
útról s a falualatti ösvénynek tartott , hogy ne lássa senki, hová megy. 

Az ösvény a temetőn vitt keresztül. 
Tádé ahogy ki akart lépni a kapuján, Odyniec Maritát látta maga 

felé közeledni. A lány keble pihegett a sietéstől s arcát pirosra csípte a 
hideg. A temetőkapuhoz érve, amint felemelte tekintetét s Opolinszky 
Tádét megpillantotta maga előtt, mint valami tettenért tolvaj, össze-
rezzent. 

— Otthon van a gróf, leányom? 
Marita Tádéra vetette nyilt, tiszta tekintetét s arcán, melyre hosszú 

árnyékot vetett a selymes pilla, bánatos mosoly suhant keresztül. 
— Mi keresnivalód van neked Odyniec Dimitrijnél? Hát te nem félsz 

az apámtól? 
— Bár láncot veretne a kezemre s elvitetne engem is messze, oda; 

legalább nappalokon is vele lehetnék. 
Ezekre a szavakra Marita csak odarogyott a fagyos földre. Nem 

bánta, hogy csizmácskája mind telemegy hóval s a szél meglebbenti szok-
nyáját, hogy térden fölül egy keskeny sáv kivillanjon; és megragadva Tádé 
csontos-sovány kezét, megcsókolta. 

Tádé felemelte a földről a reszkető lányt. Magához ölelte. Homloká-
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ról félretolta a selymespuha fürtöket. S míg simogatta azt a fehér, tiszta 
homlokot, mintha mondta volna: — bár az apád is ilyen lenne! . . . 

Marita arcán újra megjelent a bánatos, átsuhanó mosoly. 
— Eredj hát s járj szerencsével. Hanem siess, mert ha együtt látna 

Odyniec Dimitrij, bizony megverne. 
És azzal befutott a temetőbe. 
Tádé révedező tekintettel csak állt és nézte. És nem szólt utána: 

— mit keresel te a temetőben, Odyniec Marita? 
„— Eredj hát s járj szerencsével..." 
És Opolinszky Tádé szerencsével járt. 
Mert ezen az éjszakán egyik ember a másiknak adta a pópaház kilin-

csét s másnap a leégett templom tetején már kopácsoltak az ácsok. 
Nem volt még kész az új tető, nem fogyott még el az egy-egy arany, 

amikor egy hideg, hófúvásos délután üzenet ment Opolinszky Tádéhoz, 
hogy Dimitrij gróf hivatja. 

Tádé, mintha a dermesztő, hideg szél egyszerre az arcába csapott 
volna, megrezzent. Hanem hát ő nem félt Odyniec Dimitrijtől. Felsietett 
a kastélyba. 

— Opolinszky Tádé — szisszent fel a gróf, amikor belépett a szobá-
jába s szürke szemeiből a lappangó gyűlölet hajolt ki — három hete negy-
ven aranyat kértél kölcsön. Hát most az aranyakat kérném vissza. 

Tádé fakó arca még fakóbb lett a szavakra. 
— Hisz a negyven arany nincs már meg. 
— Épp ez a baj, Opolinszky Tádé. Mert ha megvolna, nem kérném. 

De mert ahelyett, hogy a gyerekeidnek adnál enni és a magad házát 
hozatnád rendbe, hogy ne csúfítsa el kastélyom környékét, undok parasz-
tok száját tömöd be s templomtokra emeltetsz új tetőt, azt kell hinnem, 
semmi szükséged a pénzre. — Ma este indulok Szentpétervárra s épp negy-
ven aranyam hiányzik. Kerítsd hát elő estére az összeget. 

Opolinszky Tádé szája elcsuklott. 
— Ismersz te istent, Odyniec Dimitrij? 
— Szeretnék végigverni azon is, aki ezt a szót csak ki is meri 

ejteni. 
Tádé felvetette bágyadt tekintetét. 
— Dimitrij g róf ! . . . amikor kiállasz kastélyod erkélyére s a szél 

hozzád kapja a felcsendülő áhitatos zsolozsmát, nem gondolsz arra, 
hogy az a fehérre meszelt tiszta ház, mely hivő emberférgek, egy porba-
sujtott szerencsétlen nép elfuló zokogását fojtva el a csendjébe, büszkén 
emelkedik már ismét ég felé, kormosan, roskadozva-düledezve nemcsak a 
kastélyod környékét csúfítaná el, de árnyékot vetne terád magadra is? 

Dimitrij arca gúnymosolyra indult. 
— Bolond papi beszéd ez, te képmutató. Én szeretném lerombol-

tatni, hogy kő kövön ne maradna, a felcifrázott bálványt meg, melyet az 
elámított nép leborulva imád s pogánymódra szentségnek nevez, dara-
bokra törni s kancsukák végére szeget veretni belőle; legalább nem 
zavarná reggeleimet annyi ember fületsértő jajongása. 

Tádé közelebb lépett. 
— Dimitrij gróf, ha a büntető isten sujtó kezét még nem láttad, 

láthattál galambősz aggastyánokat sírva, ártatlan gyerekeket zokogva 
könyörögni egy falatka száraz kenyérért. Amikor ezek sóhajtása éjsza-
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kákon besurrant a szobádba ós felvert álmodból s ráfeküdt a melledre, 
mondd: nem szorult el a szíved? 

— Én csak örülni tudtam olyankor. 
Tádé még közelebb lépett. 
— Aztán amikor most végiglovagolsz a falun s azokat a gyereke-

ket és búsongó vén öregeket már örömükben látod könnyezni, ha tagadod 
is istent, Odyniec Dimitrij, nem önti el olyankor a bensődet valami jóleső 
meleg? 

Dimitrij gróf felcsattant. 
— Beszédnek szép bizony ez, Opolinszky Tádé; hanem nekem inkább 

mégis csak a negyven arany kell. Kerítsd hát elő még estére, ha nem 
akarod, hogy korbáccsal verjem majd ki belőled. 

Tádé reszkető keze imára kulcsolódott. 
— Légy irgalmas, Odyniec Dimi t r i j . . . Taposs el s sáros lábbal 

tiporj rá a lelkemre, csak a pénzt ne kérd. Kívánj bármi mást, bizony 
megteszem... 

Dimitrij felkacagott. 
— No látod, kezdhetted volna mindjárt ezen. — Ismered a sverec-

kát, Opolinszky Tádé, úgy-e? Ne reszkess hát, irgalmas leszek. Pedig 
megérdemelnéd, hogy beáruljalak; hadd vinnének el téged is. Tudom, 
örülnél neki. De ne örülj, nem teszem. S ne is félj, megkegyelmezek. 
A negyven aranyad se kell; elengedem. Aztán még ebben az órában leve-
let írok s magam viszem majd fel az Eremitageba, hogy fiad kezéről a 
bilincseket levegyék, — ha te nekem megteszed az utat a svereckáig, oda, 
vissza; úgy, mint azok a bolond parasztok a szentségtek előtt: térdén-
csúszva. Hadd tudja meg az a sok barom, hogy még az ő papjuk is 
földrehull egy orosz főúr előtt és hatalmas, istenüknél még nagyobb úr 
Odyniec Dimitrij gróf. 

Opolinszky Tádé ónszínű arca megvonaglott. 
— Van lelked, Odyniec Dimitrij? 
Dimitrij mosolygott: 
— Volt, de elrabolta Vaszilievics Tatjána. Palotát építtettem neki 

a Néva partján s az undok kígyót tulajdon házamban kaptam rajta, 
amikor a szeretőjével szeretkezett. 

— Nem félsz, hogy rád sujt az isten büntető keze, Odyniec Dimitrij? 
Dimitrij kacagott: 
— Engem az isten nem mer megütni, mert bizony én visszaütném. 
Tádé kiegyenesedett az istenkáromló szavakra. Egész testében resz-

ketett az indulattól. Szájából keserű-vádoló szavak bugyogtak. 
— Hát én megteszem az utat, Odyniec Dimitrij. Úgy, ahogy kívá-

nod: térdencsúszva. És a szám nem fog az úton átokszóra csuklani. Imád-
kozni fogok, hogy az isten oldozzon fel vétked alól. Hanem ha nem leszel 
ura a szavadnak, Dimitrij gróf, én, aki eddig csak az istent hirdettem 
és a szeretetet tanítottam, ökölbeszorított kézzel, véresrerágott szájjal 
üvöltöm bele a templom mély, ünnepi csendjébe: nincsen i s ten! . . . 

Ezalatt otthon Ludmilla a két gyermekkel szívszorongva várta 
Tádét. A kis Leszláv lassan el is álmosodott, elaludt. Iliána meg az 
anyja ölébe kuporodott, onnét figyelve fel minden neszre. Az idő gyorsan 
haladt; odakint lassan este lett s Tádé még mindig nem jött. 
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Végre azután nyílt az ajtó s belépett. 
Iliána szelidkék szeme delejes sugárzással csillant a belépőre. 

Kipiruló arcán a gyermegetg öröm sugárzó fénye terült szét hirtelen. 
Kacagó boldogság csilingelt fel az ajkán. 

Tádé pedig megállt az ajtóban. És ahogy a tekintete Iliána beszédes 
gyermekarcára esett: szája egyszerre csak megvonaglott, az arca eltor-
zult, a szeme felakadt s a baromi szenvedés, az emberfeletti kín és a 
visszafojtott indulat egy szívettépő sikolyban buggyant ki a száján és 
odarogyott a hideg földre. 

A kis Iliána ezen az estén azután azt látta, hogy sok ember jön a 
pópaházba s azok az apját felfektetik az asztalra és lehúzzák a ruháját, 
megmossák a lábát s lemossák a térdét, mely össze volt hasgatva és tele 
volt alvadt vérrel. 

Szeretett volna odamenni az apjához és fejét odahajtva az ölébe, 
megkérdezni: hol estél el, apákám, hogy így megütötted a térded? 

Azután látta, hogy nagysokára egy hosszú fekete ládát hoznak be 
a szobába, az apját belefektetik abba a ládába, felteszik az asztalra és 
gyertyákat gyujtogatnak körülte. 

Szeretett volna ő is sírni, de nem mert. Szeretett volna odahúzódni 
az anyjához és odasúgni a fülébe: anyákám! éhes vagyok. . . De nem 
merte. Talán félt, hogy felébreszti az apját, aki oly szép nyugodtan aludt 
abban a nagy fekete ládában. Odahúzódott hát a sarokba és lehúzta a 
cipőjét, mely szakadozott volt, levetette kis ruháját, mely foltokkal volt 
tele, azután odafeküdt testvérkéje mellé s magára húzta a durva pokróc-
takarót. Ott azután, hogy nem látta senki, már mert sírni. Sírt keser-
vesen, szívhasgatón, míg csak el nem nyomta az álom. 

És álmodott. 
Reggel, amikor felébredt, felült ágyában és két kezét odatartotta az 

anyja elé, aki még akkor is ott virrasztott a halott mellett. 
— Anyákám, nézd csak, mit adott az a fehér asszony, aki itt járt az 

éjszaka. 
Ludmilla megrezzent. 
— Nem járt itt fehér asszony, gyermekem. 
Iliána elcsodálkozott. 
— Hogyan! hát te nem is láttad? Fehér volt a ruhája, fehér a 

csizmája, csak arcát borította sűrű fekete fátyol. Hanem azért én láttam; 
mert amikor apákám fölé hajolt, hogy megcsókolja a homlokát, felemelte 
a fátyolát. És az arca úgy hasonlított annak a szép grófasszonynak az 
arcához, akiről azt mondjátok, hogy elölte magát. — Nézd a három 
aranyat, amit odacsúsztatott a hajamba; nézd a fehér apró virágot, amit 
odaszúrt apákám imára kulcsolt kezei közé. Vagy nem látsz homlokomon 
piros foltot? mert még most is ég a helye, ahol megcsókolt. 

Akik hallották e szavakat, összerezzentek. Hiszen egész éjjel virrasz-
tottak a szobában s senki nem látta a fehér asszonyt. És a halott mellén 
mégis ott volt a fehér virág, Iliána kezében mégis ott csengett a három 
arany s a homlokán ott piroslott egy kicsi folt. 

Ébren volt már akkor a kis Leszláv is. 
A két gyermek ezen a délután azután azt látta, hogy nemcsak a 

szobába, hanem az udvarra is gyűlnek emberek s a fekete ládára ráteszik 
a tetejét, kiviszik az udvarra, ott sírva-zokogva énekelnek mellette, 
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azután megint felemelik, kiviszik a temetőbe, leeresztik egy mély gödörbe 
s földet szórnak le rá; azután, hogy amikor már sok földet szórnak el rá 
s a leszórt földből lassan sírhant emelkedik, az anyjuk ezekkel a szavak-
kal: oh! hogy verjen meg az igaz i s t e n . . . — lerogyik a sírhantra. 

A két gyermek letérdelt az anyja mellé s megfogta a kezét. 
— Miért átkozódol, anyákám? Kelj fel, hiszen megfázol i t t . . . 
De hiába kérlelték, sápadt gyermekarcukra hiába csordult ki a keserű 

könny, — Ludmilla nem kelt fel többé. 
Harmadnap azután a pópaház már kongott az ürességtől. Csak a 

hóvíz, mely beszivárgott roskadozó padlásán, csak a szél, mely besikon-
gott hasadozott ablakain, zavarta a csendjét. Mert az ember, aki gondo-
zásába vette a két árvát, akkor mindjárt elhordatott mindent a kihalt 
házból. 

A két gyermek nem értett talán még semmit, belenyugodott min-
denbe. Csak este, amikor nem az anyai kéz vetkőztette le őket, nem az 
édesapa meséje ringatta álomba, csuklott fel sírásra ránduló gyermek-
szájukról a keserű zokszó: 

— Hol van anyákám, aki magához ölelne? Hol van apákám, aki meg-
simogatná az arcomat? 

Az asszony, az új anya, elámította őket. Megmutatta nekik az apjuk 
rossz csizmáját, az anyjuk hasadozott szoknyáját, a jóra pedig azt 
mondta, hogy kis csizmácskáért, új babos ruháért abban mentek el a 
varsói vásárra. 

És a két gyermek megnyugodott. S reggel amikor felébredtek, az 
ágyuk mellett csakugyan ott állt a kis csizmácska, új babos ruhácska, ott 
illatozott a rég óhajtott édes falat. 

Az asszony megint elámította őket; azt mondta, hogy az éjjel hozta 
az apjuk és az anyjuk, de mert aludtak, búcsúzatlanul megint elmentek. 

És a két gyermek elhitte. S így tartott ez heteken át. 
Hanem ha egy éjszakán Iliána ébrenmarad — pedig hányszor meg-

fogadta, hogy kivárja az anyját, de mindannyiszor elnyomta az álom —, 
láthatta volna, hogy az ajándékokat mind a szép fehér asszony hozza. 

Hogy ki volt a fehér asszony? senki se tudta. A hangját soha senki 
nem hallotta, az arcát soha senki nem látta, — pedig minden éjszakán 
megjelent. A temető felől jött s nesztelenül, mintha nem is a földön járna, 
végigsuhant a falun, bekopogott az ablakon, ahol a két árva lakott, azzal 
oly csendben, ahogy jött, távozott is. És a kutyák nem szűköltek utána. 
Ha meg ember látta, keresztet vetett magára és messze kitért előle. 

Egy tavaszi napon azután az új pap megérkezett Ljubosieckára s az 
vette magához a két árvát. 

És azon a napon egyszerre megszünt a swietokrzyskai fehér asszony 
járása. 

Talán az évfordulóján annak a másik, szép tavaszi napnak; — s 
éppen azon, amelyiken Odyniec Dimitrij visszatért Szentpétervárról. 

Dimitrij gróf ahogy megérkezett, meg se ölelte Maritát, mintha 
nem is a lánya lenne. Meg se csókolta a homlokát, mintha csak egy rövid 
sétáról tért volna haza. És Marita — örült neki. Talán félt az apjától, 
talán gyűlölte; hacsak tehette, elkerülte. Délelőtt lenn szorgoskodott a 
konyhában, délutánonkint meg kiült a virágoskertbe kézimunkázni. 
Elnézni a virágnyílást; elhallgatni a levélzörgést, szellősuttogást; — 
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elfojtani a sóhajtását s az éjszakákon kísértő, messziről hozzátörő lánc-
csörgést . . . 

Egy délután, amikor a gondolata megint csak a ködös távolban 
bolyongott s ölében a szétterített hófehér muszlin a könnyharmattól újra 
nedves volt, az apja durván felkiáltott: 

— Hol van a gyémántos függő, Marita, amit még anyádtól kaptál? 
De ne hazudj! 

Marita állt egy ideig szemlesütve; remegve, szótlanul. Azután egy-
szerre felemelte a fejét. 

— Ismered Opolinszky Tádé árváit? Hát a szemedbe mondom, ha 
megfojtasz is. Azoknak vettem rajta ruhát, hogy ne fagyoskodjanak, 
meg kenyeret, hogy ne éhezzenek, akiknek apját, anyját megölted. 

Dimitrij olyat ütött öklével az asztalra, hogy a nehéz asztal végig-
hasadt. 

— Ki ne mondd ezt a szót még egyszer, átkozott! 
Marita halvány arca lángbaborult. 
— Tán meg is ütnél érte, apám?. . . 
— De meg ám! 
Marita odalépett az apjához s azt a szép kipirult arcát odatartotta 

eléje. 
— Ha van szíved, Odyniec Dimitrij gróf, üss meg hát. 
Erre a szóra Dimitrij csak felemelte a kezét és úgy ütötte arcul a 

gyenge leányt, hogy a könny egyszerre kibuggyant a szeméből. 
Marita letörölte arcáról a könnyet. Betámolygott a szobájába. Végig-

rogyott a pamlagon. Egy könny ki nem esett több a szeméből. Apró fogai-
val véresre harapta azokat a rángatózó, égő ajkait, nehogy kitörjön 
belőle a háborgó indulat; mert ha az átokszóban tör ki, ha van isten, 
Odyniec Dimitrijt bizony megveri. 

Dimitrij meg káromkodva ment te az udvarra. 
Izzó-meleg nyári nap volt. A napfény vakítón ugrándozott a távoli 

templom tornyán; a lenge szellő fel-felkapta a ringó rónákról a kasza-
csengést; innen-onnan megrakott kocsik tünedeztek. 

Dimitrij szétbámult. Egy szekér épp akkor fordult be a szérüskertre. 
Odarohant. 

— Hát Pávelt hol hagytad — ordította — Vaszij, te kutya? 
— Az bizony ott maradt a svereckánál, csókolom a kezedet, Odyniec 

Dimitrij gróf. Talán kitörte a kezét; mert a hídnál a ló megugrott, a kocsi 
meg ledőlt, a Pável meg leesett. 

Egy kődarab hevert nem messze. Dimitrij felkapta a követ és úgy 
vágta az emberhez, hogy az fájdalmában felordított. 

— Ki fog most neked segíteni, kutya? 
— Iszen, csókolom a kezeidet, Odyniec Dimitrij gróf, talán te is fel 

tudsz még mászni a kazalra! 
A vakmerő beszédre Dimitrij elnevette magát. Azután a létrát 

csakugyan odatámasztotta a kazalhoz és fel is ment rá. Az ember hányta 
hozzá a kévéket, ő pedig rakta. 

Azon a derült égen észrevétlenül egy tenyérnyi felhő jelent meg. És 
az a tenyérnyi felhő lassan egész szétterpeszkedett s egyszerre csak sze-
mezni kezdett az eső. 

Dimitrij ledobta kezéből a kévét. Végignézett a féligrakott kazlon. 
Napkelet. 27 
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Azután felegyenesedett. Feltekintett az égre. És kezét ökölbeszorította. 
Felemelte. 

— Hej! te bitang . . . 
Az ember bedugta a fülét, hogy ne hallja az istenkáromló szavakat. 

Majd meg a szeme elé kapta a kezét. És előrebukott a szekéren. 
Mert abban a, pillanatban, hogy elhangzott a durva káromlás, az a 

sötét felhő egyszerre széthasadt és a nyílásból vakító sáv vágott a kazalra. 
Amikor Vaszij felállt s nagyrekesztve újra feltekintett a kazalra. 

Odyniec Dimitrij már nem volt a kazlon. Lángsugár csapott már fel 
akkor arról, éppen onnét, ahol előbb még Dimitrij állott. — Az isten keze 
lesujtott. 

A megkondult harang zugása csakhamar felbúgott. Emberek rohan-
tak oltásra mindenfelől fölfelé. És azok amikor látták, hogy Odyniec 
Dimitrij kazla ég, meglassították a léptüket; s ahogy megtudták, hogy 
a gróf is fenn ég a kazlon, megálltak. Földbeszúrták a villájukat. 

Azt hitték, a gróf is fenn ég a kazlon. 
Az udvaron volt már akkor Marita is. És ahogy ott járt-kelt remegve 

az indulattól s látta az égő kazlat, mely mint valami forró-kavargó óriás 
katlan izzott bele a hirtelen kiderült nyári napba s füstje lomhán gomoly-
gott felfelé, hogy azután fojtogatva feküdjön rá mindenre, csak arra gon-
dolt, hogy azontúl a kastély termeinek csendjét nem verik fel a goromba-
tipró leptek. Azt nem érezte, hogy a szívéből is kiszakadt valaki. 

Csak este, amikor lefeküdt és a nyomasztó csend ránehezedett a 
szobára és ráfeküdt a mellére, kezdte marcangolni bensejét a fájdalom. 
— Hisz mégis csak az apja volt. 

Kint akkor is izzott még a hamvadozó tűztenger. Kivakító fénye 
bevilágított az ablakon s ugrándozó árnyképeket rajzolt a szoba falára. 

És Marita szemére nem jött álom. Mintha azoknak az egymással ölel-
kező sávoknak mindegyikében az apja megrogyó alakját látná. 

Éjfél is elmulhatott már, amikor egyszerre felrezzent. Az ajtó hir-
telen kinyílt és a cseléd rontott be. 

Marita meggyujtotta a mécsest. 
— Mi van veled, Ancsura? 
A leány sápadt volt és egész testében remegett. 
— Hát kisasszonyka nem hallotta? A gróf úr kopogott az ablakon. 
— Álmodtad bizonyosan. 
Marita lelke megreszketett. 
— Ej! dehogy is álmodtam, hisz jól láttam az arcát is. És ha kihajol 

az ablakon, kisasszonyka is hallhatja a sóhajtását ós hogy a kutyák 
szűkölnek, vonyítanak féltükben. 

Marita kikelt az ágyból. Felnyitotta az ablakot. Kikémlelt. És az 
arca fehérebb lett egyszerre mint a cselédleányé. 

S reggel az emberek mindenfelé suttogva hajtották össze a fejüket. 
Odyniec Dimitrij azon az éjszakán Ljubosieckán minden háznál meg-
jelent. 

Marita szíve csak összeszorult. Hát ilyen az igazságos isten bün-
tetése?! — S hogy másnap éjjel ismétlődött a kísértés, harmadnap dél-
előtt felhivatta a kastélyba a papot. 

— Hallott már Odyniec Dimitrij gróf kísértéséről, tisztelendő úr? 
A pap intett. 
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— Sajnos, értesültem már róla. 
— S valamivel magyarázatát tudná adni a kísértetjárásnak? 
— Igen. És pedig azzal, hogy van alapja. Ön, grófnő, megérti azt; 

hanem a népnek hiába mondanám el, nem hinné el. — A Swietokrzyskában 
a napokban fúrtak tárnát arany után. Az abból kiáramló bányaléget és 
fojtó gázt este, amikor a levegő lehül, a légnyomás leszorítja a földre. 
Az ember nem érzi a kellemetlen szagot. Hanem az ebét, melynek szaglása 
finomabb az emberénél, megzavarja; innét van éjszakai szűkölésük, vonyí-
tásuk. Sajnos, a gróf szerencsétlensége és a tárna fúrása egy időre esik, 
így azután a nép, mely nem a legnagyobb kegyelettel viseltetik Odyniec 
Dimitrij gróf iránt, kísértetjárássá színezi ki az egyszerű természeti 
jelenséget. 

— Köszönöm. — És tudná ön ennek az orvoslását? 
— Egyelőre, grófnő, aligha. 
Marita elgondolkozott. 
— Figyeljen hát rám. — Ön még a mai nap folyamán széthányatja 

a hamuvá égett kazlat. S amennyiben nem akadna rá a gróf megszenese-
dett testére, egy marék hamut hint koporsóba a helyébe s mintha a gróf 
pihenne a koporsóban, rendesen eltemeti. Holnap pedig Varsóba indul. 
Pénzzé tesz néhány ékszert és a pénzből kárpótol mindenkit, akiknek a 
gróf valaha is ártott. — Keressen hát fel még délután. S egyben Opo-
linszky Tádé árváit is hozza magával, mert mától fogva nálam fognak 
lakni; ön csak a tanításukról fog gondoskodni. 

A pap azután rendesen el is végezte a temetést, meg is járta Varsót, 
el is intézett mindent úgy, ahogy azt Marita meghagyta, — hanem azért 
Odyniec Dimitrij kísértetjárásának csak nem szakadt vége. 

Úgyse tudott volna rajta segíteni, Marita lassankint beletörődött 
hát. A seb, mely szívében azon a szomorúan emlékezetes napon szakadt, 
kezdett hegedni. 

S a két árva szeméből is felszáradt lassan a könny. Letörölte azt 
Marita simogató, gyöngéd keze örökre. 

Olyan volt együtt a három árva, mint három testvér. Délelőttönként 
együtt sürögtek-forogtak a ház körül, délutánonként együtt játszadoztak 
lenn a parkban; mindig együtt, mindig egyedül. Esténkint pedig Marita 
odaült a pamlagra s a két gyermeket odavéve maga mellé, mesélt nekik. 

Olyankor gyakran megtörtént, hogy Iliána odacsimpajkodott az 
ölébe s felemelte rá azokat a szelidkék, szép szemeit. 

— Nénécském, úgy-e neked sincs már apákád? 
Marita magához ölelte a gyermeket s megsimogatta az arcát. Elfojtva 

a sóhajtását: 
— Nekem sohase is volt apám. . . 
S tovább mesélt. 
Amikor azután látta, hogy a két gyermek kezd álmos lenni, levetkőz-

tette őket s befektette a puha ágyba, úgy, mint valamikor az az ezüsthajú 
asszony és odaült az ágyuk szélére, mint régesrég egy fakó, ónszínarcú 
ember. Azután levetkőzött ő maga is. Kebléről s termetéről lefejtette a 
ruháját és odafeküdt a két gyermek közé. Iliána akkor belefürdött abba a 
végigömlő lágypuha aranytengerbe s szorosan odasimult hozzá. 

Iliána úgy azután mindannyiszor hamarosan el is aludt. — De gya-
korta megtörtént, hogy egyszerre felriadt. 

27* 
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— Nénécském, te sírsz? 
— Hogy sírnék, kis hugom. 
Iliána felnyúlt. 
— Hiszen nedves az arcod. 
Marita kebléből nehéz sóhaj szakadt fel. 
— Nem tudod-e, hogy a padláson szivárog be a víz? 
És Iliána elhitte. Hiszen a pópaházon is beszivárgott valamikor a 

víz. Elhitte s újra elaludt. 
Így mult el a nyár, így az ősz. S a hegyekben a fák között kezdett 

lassan a tél kullogni. 
Azon a napon, amelyiken leesett az első, hó, Marita elszomorította 

Iliánát. 
— Kis hugom, elmégy nemsokára Varsóba. Vannak ott szép fehérhajú 

asszonyok, azoknál leszel majd a télen. 
Iliána szája sírásra csuklott. 
— Tán haragszol rám, nénécskéim? De ha haragszol is, akkor se 

hagylak el. 
Marita búzavirágkék szemeiben könnyharmatos mosoly játszadozott. 
— Kis bohó! hisz nem leszel majd egyedül; nénéd öcsikéddel minden 

héten nálad lesz. 
Ebben azután megnyugodott Iliána. 
Az indulás előtti estén Marita odavette maga mellé még egyszer a 

két gyermeket, hogy utoljára meséljen Iliánának. 
Künn sűrű pelyhekben kavargott a hó. A csikorgó december meg-

megremegtette az ablakot. Fagyasztón terpeszkedett szét a tél mindenfelé. 
És Marita mesélt. A két gyermek hallgatta áhítattal, ő pedig mesélt. 

Elmélyedve, önfeledten. Nem is hallotta, hogy halkan kopognak az ajtón. 
Csak akkor riadt fel, amikor az ajtó csendesen kinyílt s szakadozott csiz-
mában, foltos, megtépett ruhában egy gyűröttarcú férfi lépett a szobába. 

Marita az ajkába harapott, nehogy a bensejében dúló, hirtelen-fel-
reszkető indulat egy elfúló sikolyban törjön ki a száján. Arca, mely más-
kor oly halvány, elmélázó volt, piros lett egyszerre, mintha a vér a szívé-
ből az arcába tódult volna mind; majd meg hirtelen falfehér. 

— Úgy hallottam — kezdte az idegen szakadozott hangon, lehajtott 
fővel, — úgy hallottam a faluban, hogy Opolinszky Tádé árvái i t t van-
nak a kastélyban. 

Marita eltolta magától a két gyermeket. Felkelt a pamlagról. Az 
asztalhoz lépett. Megfogózva a sarkába, nehogy megrogyjon. 

— Értök jöttél, Opolinszky Broniszláv? 
— Elviszem őket magammal. 
A két gyermek félénken húzódott Marita mögé, onnét tekintgetve 

elő az idegenre. 
Marita elengedte az asztal sarkát. Hangja beleremegett a pillanatnyi 

mély csendbe. 
— Emlékszel, Broniszláv? 
— Emlékszem, Marita. 
— Ott álltunk a temető közepén, a feszület előtt. Te megfogtad a 

kezem s magadhoz vontál. Én odahajtottam a fejemet a válladra. Te 
akkor fölém hajoltál. S belesuttogtad a számba: szeretsz, Marita? És én 
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behunytam a szemem. S visszasuttogtam: nagyon szeretlek. — Emlék-
s z e l ? . . . 

— Mennybéli tűzként éget az az emlék, Marita. 
Marita felemelte révedező tekintetét. Közelebb lépett. 
— Elmégy, Broniszláv? 
— Elmegyek, Marita. 
Az elcsukló hang lágyan, símogatón újra felreszketett. 
— Örökre elmégy, Broniszláv? 
A jövevény felemelte a fejét. Hosszú sebhely nyujtózott a homlokán. 
— Elmegyek, Marita. Mert egy roskatag, ősz embernek, aki levette 

kezeimről a bilincset és leoldta lábamról a láncot, megesküdtem az élő 
istenre, hogy megmutatom neki Opolinszky Tádé árváit az apjukkal és 
az anyjukkal. — Elmegyek, M a r i t a . . . S viszem magammal a két árvát 
is . . . De te is jössz velük . . . 

Marita arca fehérebb lett, mint a hófehér liliom. Összeránduló ajka 
megvonaglott, elcsuklott. Hirtelen megingott s odarogyott a jövevény 
vállára. — S Broniszláv csak reszketett. Simogatta kedvese arcát, tiszta, 
márványsíma homlokát, végigömlő selymes haját ; gyöngéd, mocsoktalan 
kezekkel, mint bálványimádó a szentségét. — És úgy maradtak sokáig. 
S egybefolyó könnyükben minden keserűség és szenvedés elfolyt örökre s 
kisugárzott rájok az örök-megbocsátottság végtelen nagy boldogsága. . . 

* 

A l.-i 0**-y család tulajdonában egy az idő-mármegkoptatta, fehérarcú 
nőt ábrázoló kép sarkában pár szó húzódik meg elmosódottan, bús-szo-
morún. 

És az a pár szó lengyel nyelven ezt jelenti: 
— És Odyniec Marita sohase tudta meg, hogy az a roskatag, ősz, 

szürkearcú vén ember, aki azon a napsütéses szép tavaszi napon, amikor 
kiléptek a Pétertemplomból és már messze elhaladtak, odavánszorgott a 
lépcsőkhöz és megcsókolta a hideg követ, amelyre léptek, — sohase tudta 
meg, hogy az a roskatag, ősz, szürkearcú vén ember Odyniec Dimitrij volt. 

* 

Így él ez a történet a swietokrzyskai öreg hegyek szellősuttogásá-
ban Hanuszik Elemér. 
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