
A C S O D A V Á R Ó K . 
VIII. 

1920. Húsvét. 

PÉTERFFY-penzió újra visszakapta a tizennyolc szobát. De Klema 
csak tízet tar to t t meg a család számára; Miklós báró hazajött 
Bécsből, de csak két szobát kapott a régi lakosztályából, amely-

ben a proletárdiktatura alatt Pokorny Elemér doktor telepedett meg. 
A tanársegéd visszaköltözött a maga lakásába. Ákos a penzióban ma-
radt, két egymásbanyíló kis szobában együtt lakott Keresztes István-
nal. Tíz szobában mindannyian szépen elhelyezkedtek, igaz, hogy a 
háború előtt a tizennyolc is kevés volt nekik ; de arra kell gondolni, 
hogy valamikor mindegyikük külön-külön kastélyban lakott, sőt volt 
idő, amikor egy-egy Péterffynek két-három udvarháza, városi palotája 
és határszéli földvára is volt és több megye fölött főispánkodott és né-
hány tucat községben néhány ezer jobbágy fölött pallosjogot is gya-
korolt ; ehhez képest semmit sem számít, hogy a nemzetség tíz vagy 
tizennyolc szobában álmodik-e most a régi dicsőségről. 

Ánnyi bizonyos, hogy tíz szobában is szépeket lehet álmodni, ha 
a többi nyolcban albérlők laknak és azok pontosan fizetik a bért. Pénzt 
venni szállásért, ez nem méltó a régi várkapitányok és főispánok iva-
dékaihoz, de most ilyen sivár és nyomorult az élet. Nagy vihar dühön-
gött ; az országot végigsöpörte a háború orkánja ; a vizek a legmagasabb 
hegyeket tíz könyöknyivel felülhaladták; a családi fészkek szétrom-
bolva, a magyarok megtizedelve és néhány vármegyébe összezsúfolva, 
özvegyek és árvák koldusboton tengődnek abban a nagyobbik Péterffy-
penzióban, amelyet most Magyarországnak hívnak. 

Most azonban mégis valamivel jobb. Legalább világosabb. Véget 
ért a sötét éjtszaka, kisütött a nap, az ablakokat ki lehet nyitni s a 
szobákat ki lehet szellőztetni. A Péterffy-penzióban mindenki az abla-
kokhoz tódult és teli tüdővel szívta magába a tavaszi levegőt. 

Klema a penziót kitakarít tatta. Most minden tisztán és ünneplősen 
ragyog. Holnap husvét napja. A szobákban jó, régi levendulaszag. 
Frissen mosott fehér függönyök. Mindenki boldogan simogatja meg a 
régi szép, finom bútorokat, amelyeket megtépdestek ugyan a forradalom 
gyilkoskezű, lelketlen kalandorai, de legalább a helyükön hagytak. 
Nem volt idejük elrabolni őket. 

Olyan a Péterffy-penzió, mintha minden a régiben volna. Mintha 
letörölték volna róla a háború és a forradalmak szennyét. Minden mo-
solyog ; a lábbadozó beteg mosolygása ez azon, hogy él. Egyelőre még nem 
tudja, hogy meddig, hogyan, miből, miért, de él és ez boldoggá t e s z i . . . 
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A középponti nagy hall egyik sarkában Gyula, az archivárius, 
Lajos, a földbirtokos és Sándor, a főszolgabíró, feketekávé és illatos 
császárkörtelikőr mellett ebéd után kedélyesen tarokkoznak, úgy 
mint tíz év óta minden áldott nap . . . 

Ma még bojtos ebéd volt, de holnap már sonkát szerviroznak a 
reggelihez. Holnap husvét napja. 

— Szépen tavaszodik — szólalt meg keverés közben Gyula az 
archivárius. — Reggel a budai hegyekben kószáltam, a gyümölcsfák 
tele vannak virággal, a fű olyan, mint a smaragd, a meleg szél á t jár ta 
a csontjaimat és azon vettem észre magamat, hogy úgy fütyörészek, 
mint egy pajkos suhanc. Hiába, a tavasz . . . 

— A tavasz . . . 
A másik két Péterffy csendesen bólongatott. 
— Holnap h ú s v é t . . . — dörmögte Sándor. 
— Holnapután esküvő. Kár, hogy a mai nemzedék már nem dísz-

magyarban megy az oltár elé —jegyezte meg Lajos. 
— Kár. 
Osztottak, játszottak. Az ebédlőben a régi állóóra megkondult és 

hatot ütöt t mély zengő harangszavával. 
— Mindjárt hazajönnek a feltámadásról—mutatott az órára Gyula. 

Aztán letette a kártyát és diadalmasan nézett a másik két Péterffyre. 
— No nem mondtam, hogy megérjük még a feltámadást? Mi? 

Örökké tar tot t a háború? Mi? Örökké tar tot t a forradalom? Mi? 
— Minden elmúlik. 
— És szépen újra rendbe jöt t minden. Van kormányunk, van 

becsületünk, van életünk. 
— De az ország kétharmadát elrabolták —jegyez te meg Lajos. 
Gyula felemelte az ujját . 
— Az is visszajön. Idő kérdése csak. Minden rendbejön. Örül-

jünk, hogy újra lehet élni. 
— A törökök is százötven évig voltak a nyakunkon. 
— De leráztuk őket. 
— Igazad van. 
Az öreg István, aki vármegyei hajdú volt s most a Péterffy-

penzió inasa, legelsőnek jött haza a feltámadásról. A pohárszéken friss 
feketét öntött és a likőrös üveggel együtt megkínálta az uraságokat. 

— No, milyen volt a feltámadás, István? — kérdezte Gyula. 
Az öreg hajdúnak ragyogott az arca. 
— Nagyságos uram, ez a ronda város új szívet kapott. Az emberek 

leborultak az aszfaltra és úgy sírtak, amikor megszólalt a ministráns-
gyerekek kezében a csengő. Az ember azt hitte, hogy otthon van a 
Maros part ján. 

— No, nemsokára otthon is leszünk —lelkesedett Lajos. —Meg-
lásd, öreg fickó, mához egy, mondjuk, két évre otthon is leszünk. 

Csengettek. 
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Mária jött haza. Szebb volt, mint valaha. Tavaszi ruhája meg-
feszült a testén és selyemharisnyás lába alig érintette a padlót, ahogy 
végigsuhant a nagy ebédlőn. 

A három Péterffy utána nézett. 
— Gyönyörű egy asszony. 
— Kár érte. Mindig szomorú. 
— Nem csoda — szólt Gyula — ő a világ legszerencsétlenebb 

teremtése. Asszony és nincs férje. Fiatal és szép és i t t él hiába, öröm 
és remény, élet és szerelem n é l k ü l . . . Várja az urát, a ki, ha nem jön, 
baj, ha jön, katasztrófa. Csoda, hogy élni tud. Egy halott, aki él. 

— Ha még egy évig nem jön az ura, holttá nyilvánítják. 
— És ha azután jön? 
Megdöbbenve nézett egymásra a három öregember. 
— Milyen jó, hogy mi már megvénültünk — dörmögte önkén-

telenül felbuggyanó önzéssel Gyula. 
Most Ágnes lépett a szobába. 
Keresztess András felesége néhány hónap óta újra kivirult és meg-

fiatalodott. Az ura állapotában ugyan semmi javulás, sőt lelkileg a 
szegény András rohamosan sorvad. Most már nem beszél Kassáról és 
az orosz szövetségről. Emlékezetéből lassankint mind több és több hét, 
hónap, esztendő esik ki s most ott van szegény, hogy a németek Párizs 
előtt állnak s azt jósolja, hogy mire a fák levele lehullik, vége lesz a 
háborúnak. A nagyobbik fia, István, kiheverte a háborúban szerzett 
idegbaját és beiratkozott a műegyetemre. Kisebbik fia, Péter, most 
valamelyik különítmény keretében tölti ki bosszúját a kommunistákon. 
Ez a szegény fiú, aki a háborúban pacifista volt s aztán hiába jelent-
kezett frontszolgálatra, egyforma dühvel harcolt a népköztársaság, a 
vörös uralom, majd a Ludovikások ellenforradalmi zászlaja alatt, most 
is ugyanazzal az életuntsággal és gyermekes egzaltációval keresi a beteg 
lelke kielégülését. . . Ágnes mindennap megsiratja legkisebbik fiát, de 
mindenért vigasztalja az, hogy Klárika sorsát jó kezekben látja. Elemér 
megváltoztatta szándékát, nem kívánja, hogy előbb diplomát szerezzen, 
megkérte a kezét és húsvét másnapján, holnapután Klárika Pokorny 
Elemér felesége lesz. A család egyik fele, az apa és Péterke, áldozata lett 
a háborúnak, de a másik fele megmaradt, Pista bátran és tisztán vág 
neki az új életnek és Klárika asszony lesz és ő fogja megszülni az új 
korszak új boldog ivadékát . . . Ágnes úgy érezte, hogy most megint 
érdemes élni az életet. 

Hogy Pokorny miért szánta el magát a házasságra ily meglepetés-
szerű gyorsasággal, ezen nem tépelődött. Klárika asszony lesz, Klárika 
azé lesz, akit szeret. Klárika tisztán és szerencsésen kerül ki abból a 
sötét és ijesztő krízisből, amelybe a szerelme és a forradalmi számum 
forgószele belesodorta . . . vannak még csodák . . . az Isten néha csodát 
tesz az ő árva kis báránykái kedvéért . . . igen, ma három éve . . . épen 
ilyenkor, husvét előtt vele is csodát tet t , nagypéntek napján . . . 
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Erről eszébe jutott , hogy van egy kis zöld bőrbe kötött könyvecs-
kéje, amelybe minden husvét napján belejegyezte az élete legnagyobb 
eseményeit. Akkor kezdte ezt, amikor Rómában töltötte a husvét 
ünnepét. Ennek már hét éve. Boldog elragadtatásában fogadta akkor, 
hogy minden husvét napján kiegészíti azt apró kis folytatásokkal. 
Még onnan Rómából megírta hugának, Saroltának, aki akkor épen 
gyermekágyban feküdt, hogy minden husvét napján megmutatja neki 
a feljegyzéseket. . . Nem mutat ta meg. Olyan feljegyzés is van abban, 
amit nem merne neki megmutatni. 

Bement az urához. 
András mélyen aludt. Tolókocsiban ült, mint azóta mindig, három 

hosszú esztendeje, a párnái között ül s fehér szakállával, révedező, 
vizenyős szemével, petyhüdt, ráncos, sápadt arcával az ötvenéves 
ember, ő a legöregebb lakója a Péterffy-penziónak. 

Ágnesnek elszorult a szíve. 
Ez volt a háború. 
Aztán az íróasztalán álló nagy családi fényképre esett a tekintete. 

Ott ültek ketten, egymás mellett s a lábuk alatt Péterke gubbasztott 
Klárika és Istvánka között. Péterke tizenhatéves korában már lesza-
kadt az ő anyai szívéről; lesodorta róla a vihar ; az a nyavalyás, beteg-
fantáziájú kis kölyök azóta árván csatangol a világon . . . ha ugyan 
még él. 

Ez volt a forradalom . . . 
Ágnesért bejött a szobaleány. 
— Az uraságok teához kéretik a nagyságos asszonyt. 
— Mindjárt megyek. 
Kivette az íróasztala titkos fiókjából a zöldkötéses könyvet. El-

olvasta az első husvéti naplót. 
— 1914 április 12. Róma. Az uram és a fiam itt alusznak az 

erkélyes szobában, s a meleg olasz éj belélegzik az ablakon, az utcán 
nyüzsög a világ minden tájáról összecsődült nép, az egész emberiség 
egy nagy ünneplő család . . . Tegnap megáldotta a világot a pápa, ó 
Istenem, én édes Istenem, milyen szép az é l e t . . . Ó, ha nem szégyen-
leném, leírnám, hogy milyen szerelmes vagyok az életbe, a szerelemre, 
az uramba, aki itt fekszik a szomszéd szobában, gyönyörű, erős, sze-
relmes fiatalságában. . . Nem tudom folytatni, oda kell rohannom 
hozzá, mert meghalok, ha meg nem mondhatom neki, hogy mennyire 
szeretem . . . 

Becsapta a könyvet . . . Nem tudta tovább olvasni. Benézett a 
szomszéd szobába, ahol lelógó ajkai széléről vékony nyál csurgott le a 
beteg ember fehér szakállára. 

Elindult, hogy az ebédlőbe menjen. A korridor színes üvegabla-
kain át vörösen és lilán szűrődött át a lenyugvó nap fénye. Megállt egy 
pillanatra s mint aki kínozni akarja magát, ott a vérvörös sugarak 
tüzében újra felnyitotta a zöldkötéses könyvet. Az első husvéti feljegyzés 

Napkelet 27 



418 

utolsó sorait olvasta . . . Ó, de boldog vagyok, hogy ebben a században 
születtem . . . milyen gyönyörű diadala ez a felvilágosodottság és test-
vériség, a szabadság és a jólét századának . . . az egész világ nyitva áll 
az ember előtt, nincs sorompó, nincs korlát, nincs országhatár, az egész 
világ valamennyiünké, az egész emberiség összeölelkezett. . . 

Nem olvasta tovább. A könyvet zsebretette és bement a hallba. 
Ott épen szembekerült Klemával. Klema még mindig szép, erős, nagy 
magyar matróna ; hóna alatt volt a háztartási könyv s a füle mellett 
hosszú zöld ceruza, úgy látszik, bevásárlásból jött haza s most adta 
össze a kiadásait. Levelet tar tot t a kezében. 

— Ágnes, most találkoztam Rosenthal úrral. Máramarosi zsidók 
levelet csempésztek át a határon a kalapjuk bélése alatt. 

— Saroltától? —kérdezte Ágnes és a szemét elöntötte a könny. — 
Épen most gondoltam Saroltáékra. Olvastad már? 

Remegett a keze és a szíve hevesen dobogott, ahogy emlékében 
felbukkant a Máramarosban hagyott nővérének arca. 

Két esztendő óta nem hallott róluk hírt. A forradalmak mintha 
kinai falat húztak volna a testvérek között. Sarolta férje, Szögyényi Zsolt 
Máramarosban maradt, azt hitte, hogy az egész román megszállás csak 
egy kis futó epizód, egy kis történelmi kaland . . . ő az őrhelyén marad 
és várja a f e l t á m a d á s t . . . de két év óta nem jött hír felőle . . , 

— Mit írnak Sáriék? — kérdezte reszkető izgalommal. 
— Ez az egész — felelte Klema — olvasd. 
Egy kis cigarettapapirt vett ki a borítékból, s a papiron néhány 

sor írás. Jól vagyunk. Aggódunk értetek. Ha lehet, a nyáron megláto-
gatunk. írjatok. Ennyi az egész. 

— Jól vannak, ez a lényeges —jelente t te ki Klema erős, vigasz-
taló hangon és leült Barnabás mellé. Kinyitotta háztartási könyvét és 
számolgatott. 

Ágnes beült az ablakmélyedésbe. Ez a selyemfüggönyös, intim, 
puha kis fülke, amelyet antik csészéből átalakított rózsaszínű ámpolna 
fénye világított meg, kedves pihenőhelye volt. Belesüppedt a nagy 
brokáthuzatos karszékbe és vigéggondolta a hét husvétot, a boldogság-
tól a kétségbeesésen át mostanig, a rezignációig. 

Kezei között ronggyá sodorgatta a nővére levelét. Máramarosból 
egy kis cigarettapapiros . . . csempészek kalapja bélésében . . . Jól va-
gyunk . . . Ez lett a felvilágosodottság és testvéri szeretet boldog szá-
zadából . . . 

De nem baj. Most született meg az új világ : vérben és piszokban. . . 
de most újra érdemes lesz élni. Holnap husvét napja. 

Barnabás lépett a szobába, hosszú-vékonyan, hajlottan, kimerül-
ten, szőkén, az arca sápadt, a szeme lázban ég. 

— Nem bírom tovább — ez volt a köszöntése és aztán dühösen, 
ellenségesen, megvetően, mintha őket tenné felelőssé a dolgokért, a 
három Péterffyhez fordult. — Ti még nem untátok meg? 
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— Mit? — kérdezte ijedten Sándor. 
— Ezt az egész nyomorult életet. 
Az öregek letették a kártyát. 
— Vége a forradalomnak — jegyezte meg szinte engesztelőleg 

Gyula. 
Barnabás öklével az asztalra csapott. Négy-öt feketét haj tot t fel 

hirtelenében és vizespohárból i t ta a likőrt. 
— Vége? Most kezdődik csak igazán. Most jön a nagy kérdés : 

miből élünk meg? Klemából? Az ő penziójából? A megtakarított gara-
saiból? 

A főszolgabíró felpattant. 
— Barnabás, te sértegeted a Péterffyeket. Igaz, hogy mi most 

Klema szívességét élvezzük, de mindent visszafizetünk neki. 
— Miből? — ordította Barnabás. 
Klema közbeszólt. 
— Azt bízd ránk, Barabás. Te gyengédtelen és igaztalan vagy. 
Barnabás keserűen nevetett. 
— Vége a világnak. Most van csak vége gazán. Nem hisztek 

nekem? Hát próbáljátok csak meg : hogy lehet most élni, kenyeret 
keresni, egzisztenciát alapítani. 

— Dolgozni fogunk — jelentette ki gőgösen Gyula. 
— Dolgozni? — gúnyolódott Barnabás. — Hát lehet most dol-

gozni? Dolgozni? Most ? 
— Miért ne? 
— Dolgozni? Tudod-e mit jelent most ez a szó? Azt jelenti, hogy 

kapálni fogunk. 
— Akkor kapálni fogunk — felelte nyugodtan az archivárius. 
— Dolgozni fogunk — harsogott most már magából kikelve Lajos. 
— Dolgozni, dolgozni, pénzt keresni, vagyont gyüjteni : ez a jelszó. 

No jó. Én nem félek a munkától. Ha összeszedem a kézirataimat és régi 
könyveimet, harminc kötetet összeállíthatok. Talán kiadót is kaphatnék 
rájuk. De előbb át kell dolgoznom, hogy egy monumentális, egységes 
egészbe olvadjon össze az életem munkája. De vajjon lehet-e most dol-
gozni? Nem. A mindennapi élet apró aljas gondjai miatt ez lehetetlen. 
Ez az. Nem ér rá az ember. Nincs időm dolgozni. Ez az. Az életünkből 
kiveszett az a kellemes, gondtalan, biztos és sima automatizmus, amely 
ben azelőtt napi teendőinket szinte észrevétlen öntudatlansággal végez-
tük, mint az emésztést vagy az ebéd utáni szundikálást. Voltak sínek, 
amelyre beállítottuk egy részét az egzisztenciális életünknek s ezeken 
a síneken magától szaladt hivatalos, társadalmi, gazdasági és vegetativ 
programmunk jól megépített, hibátlan Jokomotivja. Most minden leg-
csekélyebb ténykedésünkhöz invenció, önmérséklet, latolgatás, speku-
láció, rizikó-vállalás, bizonyos hazárd elhatározás szükséges. Az egész 
életünk üzleti vállalkozás. Az egész világ egy nagy bakkasztal, Monte-
karló, nasivasi és pénzpiac. Máról-holnapra akaratom, érdemem, bűnöm, 
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hozzájárulásom nélkül 10—20—50 százalékkal szegényebb vagy gazda-
gabb vagyok, kevesebb vagy több a jövedelmem. Ki rontotta el ilyen 
rettenetesen az életünket? 

Senki sem felelt. 
Ágnes az ablaksarokban újra a naplójára hajolt. 
— 1915 április 4. A második husvét. Akkor Abbáziában volt. 

Ott írta ezt. Háború ! Ki gondolta volna ! Hát ez is lehetséges? Igen ! 
De ennek el kellett jönnie. Boldog vagyok, hogy ezt megérhettem. 
Most jön el a magyarok új dicsősége Európa történetében. Egy új kor-
szak kezdődik, mint a római birodalom bukása után vagy Amerika 
felfedezésekor. Vége az angol-francia kornak. Újra felléptek a germánok 
és a latin faj most örökre elsülyed a történelem színpadán. Engem 
alapjában véve roppantul érdekel a háború és majdnem testi gyönyörű-
séget okoz, hogy ilyen nagy dolgok történnek a világon. Végre is hogy áll 
a dolog? Engem veszedelem nem fenyeget. Az uram már kinőtt a katona-
sorból, a fiaim még messze vannak tőle. Én páholyból nézem az egészet, 
mint egy színdarabot. Az egész világ mintha csak énérettem fordult 
volna fel, hogy szórakoztasson és beteljesítsen valamit az én csoda-
várásaimból . . . 

Ebben a pillanatban gummikerekes szék tompa dübörgése hallat-
szott be a korridorról. Fehérfőkötős szobalány kitárta az ajtó mindkét 
szárnyát és betolta kocsiján Keresztess Andrást, a háború mártirját. 

Ágnes ijedten kapta fel a fejét, becsapta a könyvet és András elé 
szaladt. 

András szeliden mosolygott. 
— No, úgye, csodálkoztok, hogy én is kijöttem hozzátok. Én is 

mulatni akarok, 
Ágnes megcsókolta az ura homlokát. A beteg hálásan mosolygott, 

aztán erőlködve végignézett a Péterffyeken. 
— Igaz, hogy husvét napja van ma? 
— Holnap lesz, András. 
— No, akkor indulunk. 
— Hova? 
— Rómába. Rómában szoktuk tölteni a husvéti ünnepeket. De 

most fáradt vagyok. Vigyetek vissza a szobámba. 
Ágnes maga tolta be a kocsit. András is — Isten csodája ez — 

a római husvétra gondol. Ágnes most úgy érezte, hogy neki már csak 
egyetlen vágya van ebben az életben. Egyszer, majd ha megint meg-
nyilnak a sorompók, a gyerekekkel együtt lemennek Rómába s ott 
husvét napján András egészséges lesz. 

András a szobájában rögtön elaludt s Ágnes már tudta, hogy az 
álom legalább két óráig tart . Visszament a hallba, behúzódott az ablak-
mélyedésbe és tovább olvasta a naplót. 

— 1916. április 23. Az uramat Pestre helyezték az igazságügy-
minisztériumba. Máramarosban mindenünket eladtuk, nagy ára van most 
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háznak, földnek, gabonának, óriási összeget, 120.000 koronát kaptunk, 
az egészet belefektettük hadikölcsönbe. Hat százalék kama t ! Egész 
életünk biztosítva van. Nem tudom, szabad-e ennek örülni, amikor 
vér folyik az egész világon. Párizst a németek bombázzák. Párizs fél és 
imádkozik. Verdun ostroma folyik. Két hét — és a németeké. Az orosz 
hadsereg nem számít: Az olaszok bizonyára megbánták már, hogy az 
ántánt mellé álltak. Csak egy baj van. Amerika háborúval fenyegetődzik. 
De mikor tud az hadsereget küldeni ! Addig régen vége van Francia-
országnak ! Én csak annak örülök, hogy élek. Hogy jó meleg bundámban 
fiatalon, üdén, ruganyosan járok az utcákon, belenézek a férfiak szemébe 
és jövőre lemegyek Egyiptomba, megnézem a Nilust. Gazdag emberek 
vagyunk, a kötvényeink kamataiból gond nélkül megélünk egész éle-
tünkben. 

Barnabás ezalatt tovább szitkozódott. 
— Igy nem lehet élni, hogy minden bevásárlás, minden ebéd, 

minden telefonálás, minden egyszerű apró mozdulat arcába kergesse 
az embernek a vért, új helyzet elé állítsa, töprengést, felháborodást, 
csalódást, testi kínt, lelki gyötrelmet, sorsfordulást, jellempróbát, 
sőt pesszimizmust, reszkető félelmet, életundort, elkeseredést és ember-
gyülöletet okozzon. Ez az igazi forradalmosító motivum, amely degene-
rál, felizgat, desperádóvá tesz, egyéni akciókra ragad, tekintélyt rombol 
és tömegneurozist okoz és felborítja az erkölcsi, társadalmi és politikai 
világrendet. 

— Engem nem borít fel — tiltakozott Klema. 
— Nem? —kérdezte keserűen amaz. —Azt még nem mondhatod. 

Mit tudod te, mi lesz belőled holnap? Mert ez a rettenetes helyzet de-
struálja az idegeidet, az egész emberségedet, a jellemedet, a másokhoz 
való barátságos viszonyodat. Ez családot, társadalmat, politikát, iskolát, 
piacot, tőzsdét, üzletet és közéletet tönkretesz. Sohasem tudod, mennyid 
van, mit szabad, hogy lesz holnap, sikerül-e az, amit e percben elhatároz-
tál, nem borítja-e fel egész spekulációdat a pénz romlása, a drágulás 
tempója, a mások spekulációja? 

Klema újra tiltakozott ez ellen a pesszimizmus ellen. 
— Hiába, mégis, élni, élni, é l n i . . . az egész világ összedőlt, de 

megmaradt a lelkünk. És ez elegendő. Mégis, mi a helyzet? Nincs háború, 
nincs forradalom, újra lehet élni. Mária az operában tisztességes pénze-
ket keres, egyszer csak hazajön az ura . . . 

— De addig? 
— Addig itt vagyok én. Én nem félek. Nézd : az egész ország 

tesz-vesz, tervez, igyekszik, dolgozik, lelkendezik, mindenki új életet 
kezd, a romokat eltakarítottuk, megcsináltuk a nagytakarítást, újra 
emberek vagyunk, ez az egész zürzavar csak á tmenet . . . még egy-
két év . . . 

— És addig? 
— Addig koplalok és árusítom a régi csipkéimet, sawlokat és bluzo-
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kat kötök, imádkozom, vásárcsarnokba járok, lesem a tőzsdei árfolya-
mokat, kiadok a penzió tizennyolc szobájából tizet és várom, hogy az 
angolok visszaadják nekünk Erdélyt és a Kárpátokat . . . igen, kis 
türelem még, vissza fogják adni, az angolok a mi embereink . . . 

— Hiszesz a csodákban? 
— Hiszek ! —je len te t te ki ünnepélyesen Klema s a magas, erős, 

szép, tüzesszemű asszony kiegyenesedve, égre mutató ujjával olyan 
volt most, mint Hungaria szobra. 

Mindannyian áhitattal nézték a magasra meredő, gőgös asszony-
szobrot . . . 

. . . Vendégek érkeztek. 
Prémesgallérú, fekete selyemkabátban, illatosan, üdén, kacagva, 

jókedvvel belépett a szobába Keresztess Klárika és mögötte boldog 
mosolygással a tanársegéd. A szoba egyszerre tele lett tavasszal, nap-
sugárral, szerelemmel és boldogsággal. Klárika ragyogóan szép volt. 
Szőke, de a teste, mint egy fiatal párducé ; szeme sötét, rejtelmes, villá-
mos és a szempillája, mint egy sátor, úgy takarta el a tekintetét. Húsz 
esztendős volt, de asszonyosan érett, rugalmas érzéki szépsége többet 
mutatott . Barnabás elhallgatott; nézte a leányt, nézte, nézte és arra 
gondolt, hogy minden mindegy : érdemes-e dolgozni, vagy nem, az 
életünk sima síneken gördül-e, vagy szakadékokon bukdácsol keresztül, 
minden mindegy, addig, amíg ilyen asszonyok vannak a világon, amíg 
az emberek szeretni és ölelni tudnak, addig érdemes élni. Mindegy, 
akárhogy van mos t : i t t két i f jú ember áll, egy férfi meg egy nő és ez 
a két ember a maga szépségéből és életerejéből újjáteremti a világot. 
Mit? Újjáteremti? Egyáltalán az ember maga teremti magának a vilá-
got és a szerelem a börtön fenekét, a kloakák fenekét, a pokol fenekét 
is paradicsommá tudja változtatni. Ezt érezte Barnabás és bámulta a 
két embert, aki nem tud semmit az élet, a lélek, a test és a szív szenve-
déseiről. Ezek most szeretik egymást és az egész emberiséget rácsábít-
ják arra, hogy kövesse őket és felejtse el magát és ezer öncsaláson és 
csodaváráson keresztül ragaszkodjék az élethez és örüljön az eljövendő-
nek. Ezt érezte Barnabás, de nem szólt semmit, ivott egy nagy csésze 
kávét és révedezve nézett maga elé. Úgy érezte, hogy az ő szíve is lassan 
átmelegszik. 

Klárika mindenkihez odaszaladt és mindenkit megcsókolt. Aztán 
körülnézett. 

— Hol van Mária? 
— Mária gyengélkedik. Mária lefeküdt — válaszolt az anyja. 
— Kihívom Máriát. 
Elszaladt, de a szobában ott úszott parfumjének lenge, gyengéd 

illatfelhője sokáig. 
Gyula Barnabáshoz fordult. 
— De elhallgattál, öcsém. Kidühöngted magad? 
Barnabás zavartan mosolygott. 
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— Jobb is, ha nem rontod a fiatalok kedvét. 
— Igazad van, Gyula, úgy sem tudok raj tuk segíteni. 
Gyula felemelte csontos, hosszú ujját . 
— Semmi értelme a te pesszimizmusodnak. Nem tar t ez így soká. 

A kormány tudni fogja a kötelességét. Vége a háborúnak és vége a forra-
dalmaknak. Ez a fő. A többi magától jön. Igy volt ez a francia forra-
dalom után is. Most jön a restauráció. Az állam, a nemzet, a társadalom, 
a faj, az erkölcsök, az élet, a pénz restaurációja. Hogy mi, öreg magya-
rok, Péterffyek és mások tönkrementünk? Majd visszakapjuk, amit a 
gazemberek kiloptak a zsebünkből. A hadikölcsönkötvények megint 
annyit fognak érni, mint a háborúban. A pénz megint pénz lesz és 
Klema visszakapja a pénzét. Restauráció. Én is visszakapom a magamét. 
És a pénzemen visszavásárlom a régi birtokomat. 

Sándor és Lajos helyeslőleg bólogattak. 
— Restauráció — ismételgette Gyula ezt a kedves, biztató és en-

gesztelő szót. — Engem beosztanak az országos levéltárba. 
Sándor is megszólalt : 

— Engem a vármegyénél reaktiválnak a hetedik rangosztályba. 
De nem vagyok bolond, hogy holtig ott penészedjem az akták között. 
Nekem ugyan nem kell kastély, de egy kis házat én is építek magamnak. 
Az én házam fából lesz, az lesz a jó. Nyáron hideg, télen meleg. Nyolcvan 
holdon magam gazdálkodom. 

Barnabás elérzékenyedve hallgatta a két öreg beszédét. Bizony, 
az gyönyörű volna ! 

Az ajtó kinyílt és belépett ra j ta Klárika karján Mária, az opera-
énekesnő. Mind a kettőnek lázban és pírban égett az arca. Két fiatal 
nő beszélgetett egymással, egy leány, aki már majdnem asszony és egy 
asszony aki még majdnem leány. Mind a kettő arcán ott égett a szerelem 
és a mámor gyönyörűsége : az elképzelt és a visszaidézett extázis szív-
dobogtató kéje. Mind a kettőnek a homlokán ott égett a vágy keresztje : 
az új élet, a beteljesülés, a kárpótlás és a megváltás reménye. Hiába, 
az ember még a csodát is inkább elhiszi, csakhogy ne kelljen kétségbe-
esni azon, ami van. Úgy látszik, Klárika Máriával is el tudta hitetni 
a csodát s Mária —legalább erre az egy napra —el tudta hitetni magá-
val, hogy még neki is hoz valamit a husvét. 

A két fiatal teremtés összebujt és halkan suttogott egymással. 
A két anya szemében is megcsillant a könny. A tanársegéd Istvánnal 
beszélgetett s a három Péterffy maga közé ültette Barnabást. Most már 
Barnabás is csendesen és lelkesen beszélt. Most már el tudta hinni az 
öreg Péterffyeknek a restaurációt. 

Gyula bácsi halkan dörmögve ismételgette : 
— A kormány tudni fogja, hogy mi a kötelessége. 
Lajos bólongatott. 
— Én ott akarok letelepedni a Maros mentén. Kastélyt veszek, 

már el is határoztam, hogy milyen legyen. Mária Terézia-korabeli, 
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duplatetős, piroszsindelyes. Alul bolthajtásos szobák. Fehér, súrolt 
szobák, meszelt falak. A fő az, hogy az országútról szilfasor vezessen a 
nagykapuhoz. Nyílegyenesen. Ebből nem engedek. 

Ezt Gyula is helyeselte. 
— De az én házam felé fenyves allée vezet. 
— Platánsor — vitat ta Lajos. 
Sándor tovább ábrándozott. 
— Ebéd után a méhesben szundikálok. 
— Nem tudom, nem házasodom-e meg, a mindenségit neki ! — 

fakadt ki Lajos. 
Ez ellen Sándor tiltakozott. 
— Soha ! Én nem adom oda a függetlenségemet. 
— Én pedig nem akarok úgy meghalni, mint egy kivert, beteg, 

öreg eb. 
Barnabást hívták fel bíróul. Ő mondja meg, hogy mi jobb : a 

házasélet-e, vagy az agglegénység? 
Barnabás elnevette magát. 

— No, én megmondhatom, mert én megpróbáltam ezt is, meg 
amazt is. 

— Nos? — kérdezték az öreg Péterffyek. 
— Hát a legényélet még a házaséletnél is rosszabb, a házasélet 

pedig még a legényéletnél is rosszabb. 
Az öregek teli torokkal hahotázni kezdtek. 
— Kérdezd meg csak Elemér öcsénket, vajjon igazat ad-e a te 

paradoxonodnak? 
De nem kérdezték meg. Lassankint elhalkult a beszéd és mind-

egyikük elsülyedt a maga ábrándjaiba. 
Mária a zongorához ült és Chopin-etüdöket játszott. A hangok 

szelid melankóliája mindegyikük vérét átmelegítette és az idegeiket 
elzsibbasztotta. Barnabás arra gondolt, hogy mégis nekilát a könyvei 
átdolgozásának. Nem kártyázik többé. Dolgozni fog. Aszkéta életének 
ez lesz a legnagyobb gyönyörűsége . . . és elégtétele. A két kis gyer-
mekére gondolt. Azoknak teremt vele szép kis örökséget. Neki nem kell 
sem kastély, sem vidéki kúria . . . ámbár . . . talán . . . ki tudja? . 
új élet kezdődik, a nemzet talpraáll és ő nem hiába gyüjti össze élete 
m ű v e i t . . . most sok vidéki kúria eladó, sok ember menekül az ősi 
fészek kihült falai közül be a város, a zsúfolt, forró atmoszférájú nagy-
város életetadó forgatagába, ő majd helyet cserél egy ilyen csodaváró-
val és elvonul egy pirostetejű, fehérbolthajtásos, öreg kúriába . . . 

Az öreg Péterffy Gyula néha elmordult. 
— Restauráció . . . 
Klárika titokban megfogta Elemér kezét és lehajolt, szinte rá-

borult a nagy, erős ember vállaira . . . 
Ágnes megtapogatta zsebében a zöldkötéses könyvet és Klema 

levette füle mellől a ceruzát és számolgatni kezdett. 
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K ü n n z ú g t a k a h a r a n g o k . . . b e n n Chop in -da l l amok édes h a n g u -
l a t á b a n , vörös e rnyő v i lága a l a t t , az asz ta lon páro lgó t e a kö rü l o t t 
ül t a P é t e r f f y - c s a l á d és v á r t a a c s o d á t . . . Surányi Miklós. 

(Vége.) 
• 

KÉT ÚT. 
«Olyan mindegy, melyik kapun suhanunk át a végtelenben 

Áprily. 
I . Laurana . 1926 m á j u s . 

Felséges műút: «Scarico chiuso». 
Alatta sziklapart a tengerig. 
Szelidgesztenyefák szegélyezik 
S olajfák vetik árnyékuk reá. 

Ligetté sűrül mirtusz és babér. 
Dicsőség bujkál benne s szerelem. 
S piros rózsából új tenger terem 
Piros pünkösdkor a tenger felett. 

A tenger kék és Medvea felé 
Opálosan és álmosan ragyog. 
És minden mindegy, mert beteg vagyok. 
És nem gyógyít meg soha, senki sem. 

II . Kolozsvár . 1927 február. 

Kaptat az út a Hajtásvölgy felé. 
Fagyott szekérnyom, félig-olvadt hó. 
A versek árán épült házikó, 
Poétatársamé, már elmaradt. 

Madarai, «a páncélfényű varjak» 
Gubbasztanak a februári fákon. 
Cuppan a sekély víz egy csizmaszáron: 
A Szamoson egy ember gázol át. 

Egy régi öngyilkosnak sírja vár 
Az út végén, a Kányafő alatt. 
Tán ő is ezen az úton haladt, 
És gondolta, hogy nincs messze odáig. 

Reményik Sándor. 
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