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A Z E L V E S Z E T T M E N Y A S S Z O N Y . 
Irta: Karla Tvede. 

A VÁRUDVAR, melyet három épülettömb vett körül, mint hatal-
mas száj tátongott a szünet nélkül érkező hintók felé. A fő-
épület vörös gránit barokklépcsője nemes nyugalommal ívelt 

a vendégek lábai elé és rajta, mint színes mozgó szőnyeg özönlettek 
fel és le az emberek. 

Esbern Trolles grófja lakodalmát ülte. A vőlegény vendégei 
érkeztek most. Csupa régivágású, ódivatú ember. Hintóik bőrszíjakon 
nyugvó, esetlen tölgyfakerekes alkotmányok voltak. A férfiak aranyo-
zott borkát öltönyöket viseltek, a nők pedig barokkosan dús és fel-
cicomázott ruhákat és úgy tűntek fel, mint gomolygó súlyos felhők. 

Trolles grófja az előcsarnokban, a szalon aj ta ja előtt fogadta 
vendégeit. Esbern is izmos, nehézkes mozgású volt, mint rokonsága, 
csak ruházatán látszott, hogy külföldet járt és elegánsabb szokásokat 
hozott magával. Öltönye finom selyemből készült és oldalán gyenge 
törékeny kard, mely inkább dísz volt, mint férfias szerszám. Jobb-
kezében hatalmas ezüstkelyhet tar tot t . A folyton megürülő kelyhet 
a mellette álló szolga újból és újból megtöltötte. Minden egyes férfi-
vendég fenékig ürítette a kupát, miközben a trombitások, akik a terem-
ben felállított emelvényen ültek, tusst fúj tak. 

Benn a nagy szalonban az özvegy grófné trónolt. A férfiak kéz-
csókra járultak elébe, a hölgyeket meg keményen és katonásan magá-
hoz ölelte. A férfiak és nők azután külön-külön termekbe vonultak. 

Csakhamar azonban egészen más külsejű fogatok robogtak a vár 
elé. Könnyű kocsik, minden ragyogott és csillogott raj tuk. Elegáns 
karcsú termetű lovagok ugrottak ki könnyedén belőlük. Pompás 
selyemruhák suhogtak, büszke tollbokréták lengtek. A levegő zengő 
édes nevetéssel telt meg, mintha madarak csicseregnének és mint a 
virágzó májusi rétek lehelete, olyan finom, részegítő illat keringett. 
A párok menuette lépésben lejtettek fel a lépcsőn. 

Mikor azonban a hatalmas kupát egy hajtásra ki kellett üríteni, 
akkor az ifjú lovagok kedve alábbhagyott, de a marcona nehézkes 
északiak gúnyos nevetésbe törtek ki. Sokan selyem zsebkendőjükkel 
megtörülték a kupa szélét is, mintha nem csupa nemes úr ajka érin-
tette volna a kelyhet. Elkényeztetett nép lehet. 

Benn a nagyteremben az özvegy grófné rosszkedvűen hallgatta, 
hogy az ifjak sem köszvényről, sem rossz termésről vagy cselédeik 
gonoszságáról nem beszélgetnek, hanem csak csupa léha dologról 
fecsegnek. És mikor a fogadtatás véget ért, nem külön-külön, hanem 
kettesben hölgyükkel a karjukon vonultak be a kis szalonokba. Ezeket 
a világos meleghangulatú szobákat a gróf délies divatú bútorokkal 
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rendeztet te be. Törékeny jószágok, ha jókedvű viking utód mámorá-
ban r á juk csap, biztos száz darabra töredeznek. 

Esbern gróf közben már nyugtalankodni kezdett . Hol marad 
menyasszonya,az édes kis Edle. Francia föld szülötte, déli nő. Apja a 
párizsi követ , any ja francia. Csupa fantázia , költészet a lelke. Vaj jon 
hogy érzi ma jd magát i t t északon az egyszerű és szürke viszonyok 
közöt t? Igaz, hogy lakosztályukat Edle ízlése szerint párizsiasan ren-
deztet te be az általa küldöt t min ták u tán . 

Esbern gróf ja hirtelen elej tet te az ezüs tkupát s az hangos csöröm-
pöléssel legurult a lépcsőn. Maga a gróf pedig egy pár ugrással len-
te rmet t . 

— Edle, édes kis Edlém, Isten hozott — kiá l to t ta és kar ja iba 
emelt egy csupa csipkéből és selyemből álló kis lényt. Már v i t t e is fel a 
lépcsőn. Fenn az ünnepi teremben azután az após leányát ceremóniás 
udvariassággal m u t a t t a be az özvegy grófnénak. A törékeny Edle úgy 
t ű n t el a ha ta lmas grófné kar ja i között , mint valami kis angyal, aki t 
sötét viharfelhők nyelnek el. A grófné csókja, mellyel Edle homlokát 
ér intet te — hideg és bará tságta lan volt. 

Azonban Esbern Trollesnek nem volt ideje, hogy ezt megfigyelje. 
Erősen elfoglalta őt a menyegzői menet rendezése. Ez egyszer mégis 
csak egyesülnek az ellentétes lelkületű vendégek, mint tűz és víz, hogy 
azután soha többé ne találkozzanak. A menetet az özvegy grófné nyi-
t o t t a meg, aki úgy vezette f iát , min tha utolsó ú t j á r a kísérné. U tána 
groteszk össze-visszaságban ha ta lmas te rmetű harcias kinézésű urak 
porcellán f inomságú hölgyek oldalán és brokát tól , aranytól súlyos testes 
d á m á k törékeny karcsú lovagok mellett . A várkápolnába t a r t o t t ak , ahol 
a szertartás a legnagyobb rendben folyt le, csak u tána következet t be az, 
ami a lakodalmat híressé és felej thetet lenné t e t t e egész Dániában. 

Régi szokás szerint ugyanis mielőtt még asztalhoz ült volna a 
vendégsereg, egy kupával üríteni kellett a jóból az ú j pár egészségére. 
A francia nemesség már előre félt a gúnyos megjegyzésektől. De mikor 
az egész díszes társaság összegyülekezett a szalonban és csak arra 
vá r t , hogy a grófné megadja a jelt az ivásra, a f iatal asszony elébük 
állt és beszélni kezdet t . A vendégek kedvetlenül morogtak, de alig 
hogy Edle az első szavakat k imondta , már ki is tö r t az általános meg-
botránkozás, mert már azt a t ényt , hogy i f jú asszony öregek társasá-
gában önhata lmúlag fölszólal abban az időben, nagy sértésnek tekin-
t e t t ék Dániában. 

Franciaországban az a divat, hogy az i f jú fér jnek meg kell nyernie 
a menyasszonyát — kezdte szavait Elde —, azonban nem véres lovagi 
to rnán kell a kegyét kiérdemelnie, hanem a hölgy elrejtőzik és fér jének 
meg kell keresnie őt. Én és az apám azt k ívánjuk , hogy ez érdekes szokás 
Dániában is meghonosodjék a haszontalan ivás helyett . Én t ehá t — 
fordult Esbern felé — megparancsolom neked, vá r j tíz percig, u tána 
pedig elkezdheted a keresést és ha megtaláltál , örökre a tied leszek. 
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Az utolsó szavakat olyan elragadó bájjal mondta, hogy Esbern 
olvadozott, mint a tavaszi hó. A következő percben Edlének már hült 
helye is volt. A teremben vésztjósló néma csend támadt. Még mi nem 
jut eszébe ennek a jött-ment hölgynek? Hogy szidja a bort, a férfias-
ság és a jókedv próbakövét? Ki hallott már ilyet ! A szemek haragosan 
villogtak és a kezek ökölbe szorultak. Ekkor azonban megszólalt az 
öreg grófné : 

— Itt én parancsolok ! Mindenki annyit iszik, amennyit kíván. 
A régi becsületes szokásokat nem hagyjuk el! 

Mindenki boldogan fellélegzett. Öblös kupák csörömpöltek és 
a jókedv magasra hágott. 

Edle közben körülszaladt a kastélyban fel az emeletekre, hogy 
megfelelő búvóhelyet találjon. De sehol sem lelt alkalmasat. Végül 
feljutott a toronyba. A hatalmas óraszerkezet mögött kis helyiség volt 
és abban egy tekintélyes tölgyfaláda állott. Fedele nyitva. Edle hir-
telen gondolattal, merészen a ládába ugrott. Az volt a szándéka, hogy a 
fedelet óvatosan leengedi magára, úgyhogy a zár felső része a láda 
szélére támaszkodjék és az így keletkező kis nyíláson aztán kitekint-
gethet rejtekhelyéből és levegőhöz is jut. Azonban rózsaszínű ujjacs-
kája véletlenül a fedélbe szorult. Edle egyet sikoltott és a súlyos fedél 
fejére csapódott. Edle szeme előtt minden elsötétült. Pár perc mulva 
magához tért és feszegetni próbálta a fedelet, de az meg sem mozdult. 

* 
* * 

Esbern közben lázasan kutatott szíve hölgye után. A pincétől 
kezdve a kastély minden zegét-zugát felbolygatta, de hasztalan. Edle 
nincs, eltűnt. A szolgaszemélyzetet kikérdezte, de azok nem tudtak fel-
világosítást adni és Esbern súlyos szidalmakkal illette őket. Már az 
egész háznép keresett, úgyhogy a vendégeknek az ünnepi lakomát sem 
tálalták fel. E miatt nagy is volt a zúgolódás. Közben teltek-múltak 
az órák és semmi eredmény. 

Hogy, hogy nem, végre Esbern benézett a kis toronyszobába is. 
Ott állott a nagy láda némán és titokzatosan. Zárja nem enged. Le-
szalad édesanyjához és elkéri tőle az összes kulcsokat. Sorra próbálja 
őket, végre enged a láda fedele, nyílik. Valami fehér csillan elő mélyéből. 

— Edlém, egyetlen drága kincsem — kiáltja Esbern eszelősen 
és heves szorítással kapja fel, öleli magához az élettelen, halott fiatal-
asszonyt, fel egyenesen az ő ízlése szerint berendezett dús déli szépsé-
gektől terhes szobákba. Ott áll a mennyezetes nagy nászi ágy fehéren, 
melegen, hivogatóan. Arra helyezi Edlét és csókolja, csókolja . . . 

* 
* * 

. . . É s azota Esbern grófja eszelősen, kutatva járta folyton a 
kastély hatalmas termeit, Edlét keresve, mindig és mindig. Néhány 
évre rá fiatalon meghalt. 
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A nép azt beszéli, hogy a f iatal gróf és menyasszonya t ragikus 
sorsát megérdemelte, mert déltől hozott léhasággal megszentségtelení-
t e t t ék az ősi szokásokat. 

Fordította: Márchis György. 

EPILÓG. Irta : Henry de Régnier. 

Kutattam én sok ó, nagy, kapcsos könyvbe folyvást 
Bölcsek kövét s varázshatalmat vakmerőn, 
Az éltem adtam rá és minden csöpp erőm 
Ismerni mily erőt rejt sok kő s égi vonzást 

Ikreknél a smaragd enyhíti a szorongást, 
Rubin szüzet megóv vad vágyat kergetőn, 
Az ametiszt virraszt az álmot elverőn 
S a gyémánt megtöri a mérget és a rontást. 

S az ötvöst megölnöm egy éjjel, semmi volt. 
Épp borostyánkövet s aranyberillt csiszolt, 
Igézet s szemverés biztos ellenszerét. 

Elhoztam őket én, Kedves, nyakadba fűzni. 
S ujjamra húztam ott, ismerve bűverét, 
A chrysolitgyűrút, mely a tébolyt elűzi. 

Kállay Miklós fordítása. 

T I T O K . Irta: Henry de Régnier. 

Már nem zengem szívem sok sötét titkodat, 
De míves ujjam vés számukra arany s ében 
Ládát, minőt a Bú hord királynő-kezében 
S mely mély öblén a sír hűs árnyával fogad. 

Ki nem szolgáltatom minden jöttmentnek én 
Mélázó bánatom szép kastélyának kulcsát 
S nem tűröm kertemen, hogy dús lomb rejtekén 
Életfám fosztani rablókezük kinyujtsák. 

Hisz jön nap, hogy hiú panasz-szók némultával 
Zárulni fog a száj és hallgatni a hang, 
Bár olykor tán a szem bágyadt sugára rávall, 
Hogy benn még néma kín örök magánya pang. 

Hogy el ne érje hát fürkésző, kandi szem, 
Vedd hűs kezedbe most szűz Némaság s te Bánat! 
Elhalkult titkait jól őrző ládikámat, 
Szívem vággyal, kínnal szintig, Nektek viszem. 

Kállay Miklós fordítása. 


