
TÓTH LÁSZLÓ:

A RÉGI HIDON

A régi hid toldott foldott oldalán egymásután gyultak ki az
apró ablakok melez fényei. Hosszú aranycsíkokat vetettek :1
folyó sötétzöld vizére.

A város csöndesedett.
Tikkasztó meleg volt, s a nagy közkert felé aranyos pá

ra tette bizonytalanná a házak körvonalait. A parti szállodák
széles járdáján pirosképű öregurak és fffk6hajú vénkisasszó
nyok üldögéltek kényelmes nádszékekben. Az úttesten régi
módi egyfogatú bérkocsi kocogott. a másik hídon kékszínű

villamoskocsi suhant át éppen hangos csengetessel.
A nyári alkonyatban szinte ez volt az egyetlen éles hang

amely tiszteletlenül megzavarta a virágok városának ezt az
édes és zsongító hangulatát. amely ilyenkor ráborul az ide
genre s valami különös bűvölet rabjává teszi.

A Palota-szálló régi épülete elött szélesvállú férfi áll
dcgált, kissé nekidőlve a part széles köpárkánvának, amely
mint valami ódon bástya emelkedett ki a mélyben csönde
sen folydogáló víz fölött. Az, hogy utazó idegen, akkor is
meglátszott volna rajta, ha a zsebjeiből nem kandikál ki II
Baedecker piros széle, ha a válláról keskeny szíjon nem ló
gott volna le a fényképezőgép. Ilyenelbámulón, ilyen réve
tegen csak idegenek állnak itt a parton, akik először látják
ezt a különös varázsú alkonyatot.

- In sul passo d,'Amo. " - súgta magának félhangon a
férfi és lassan elindult a régi híd felé.

Ahogy átment rajta, megállt a hármas árkád alatt s pár
percig elnézte a csodás, megragadó panorámát, a mcssze
mesze kéklő hegyeket, - amelyekre az alkonyat valami kü
lönös aranypárából szőtt palástot vetett - a Bobóli-kert föl
séges örökzöldjeit. a Piazza di Michel Angelo kiugró bástyá
ját és a másik oldalon, a közelben, az Uffizi öreg falait,
amelyek elviselhetetlen hőséget árasztottak, most engedve ki
magukból szörnyű forrósággal az egé& nap alatt magukba
szedett melegét.

- In sul passo d'Amo. " - mondta magában megint,
ahogy hirtelen a falra tekintett s meglátta az aranybetűket,
amelyek itt Dante és Beatrice szerelmét örökítik meg.

Igen, itt találkozott ő Beatrice-vel... azaz, hogy ő ma
délelőtt egy szőke fiatal Tánnyal találkozott itt, akit látásból
már ismert, csak nem tudta, hogy kicsoda. Két hét előtt

Velencében látta, ahogy a San-Marco galambjait etette, pár
nap mulva Padovában pillantotta meg 'egy percre a Gatame
látaswbra mellett, ahol éppen autóba szállt egy középkorű,

borotvált arcú, szálas úr társaságában, tegnapelőtt pedig ~
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híres bolognai vendéglőben került szembe vele az ebédnél,
ahol a leány egyedül ült ... és ma itt a hídon. Amikor el.
haladtak egymás mellett, a leány szája körül, mintha valami
mcsoly játszadozott volna, de hogy a férfi feléje fordult s
elősebben ránézett, a leány arca már megint hideg és közöm
bös volt. Pedig érezte, hogy ez a leány ...

- Ki lehet és honnan való. Hogy valami északi fajta,
a~ meglátszott egész lényén. Az a férfi, akivel látta, nyilván
az édesapja " Köszönní kellett volna neki. Nem tolako
dón, - tisztelettel és természetesen... Nem, nem. Igy is
Iélreérthette volna... azután meg mi értelme, volna az
egésznek. " Ö. jövő héten visszautazik Budapestre és úgy
sem fogja soha,soha többé látni ezt a kis fehér, északi vi
rágot. Milyen kár... Hirtelen megfordult és visszament a
szállódája felé. Ahogy csöndben ballagott, lassan haladó
autótaxi ment el mellette. Intett a vezetőnek, beült a kOCSUlh
és fölmutatott a Piazza di Míchel Angelo felé. A következo
pillanatban már rohant is vele az autó föl a hegyre, azzal
a sebességgel, amellyel csak az olasz városok szűk utcáiban
csak az olasz soffőrök tudnak hajtani.

Már sötétedett. Messzi lent, álmatagen pihent el a CS\)
dálatcs város, amely fölött a Dóm hatalmas kupolája szinte
lebegett, mint valami különös, óriás kőből való korona. A
Palazzo Vecchio magas tornya mint óriási nagy felkiáltójel
meredt bele a sötétkék égbe s a leereszkedő estében hirte
len megszölaltak a templomok ezüst esengésű harangjai.

A férfi megállt a Dávid szobor hatalmas bronz alakja
előtt, amely sőtéteri meredt bele a seürkülö égbe.

Valaki hátulról megszólította : németül:
- Bocsánat, uram, ön megtartja az autót?
Amikor megfordult, csodálkozva látta, hogy az az ember

áll előtte, akivel Padovában együtt látta az ismeretlen leányt.
- Igen, de míért kérdi?
- Sietős volna az utam, - felelte a másik, - mert oda-

lent várnak - és lernutatott a városra. - ... Különben Os
car Eckberg vagyok Stockholmból.

- Mohy Sándor vagyok Budapestről. - A bemutatko
záson tehát túl estek és Mohy boldogan kapott az alkalmon:

- Kérem, én levíhetem, mert én úgyis csak az idót
akartam agyoncsapni a vacsoráig.

- Nagyon kedves... elfogadom, mert mondom, sietnem
kell.

- A leánya várja? - mondta Mohy csöndesen.
Eckberg zavartan hümmögött valamit. .
A magyar betessékelte az új svéd ismerőst a kocsiba s

megkérdezte, hogy míöta járják Olaszországot. A másik el
mondta, hogy már egy hónap óta csavarognak. Előszöe a ta
vaknál voltak, azután Milánóban... Veronában megnéztek
egy ünnepi opera előadást, azután Velencében töltöttek egy
hetet, most itt vannak, de pár nap múlva utaznak tovább
Rómába, onnan Nápolyba mennek, azután Szicilíába, onnan
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hajón Génuába s a Riviérán át mennek Párizsba, ott nincs
határozott időbeosztásuk, még körülbelül hat hetet akarnak
utazgatni.

Mohy szeretett volna a lányról kérdezősködni, de a svéd
míndíg elsiklott a dolog felett.

- Jó lesz, ha a Dömíg viszem? - kérdezte Mohy.
- Kitűnő! Éppen ott adtam találloozót!
- No, akkor talán méoís csak .megismerem, gondolta

magában Mohy, bár az egész ismerkedés céltalansága nyil
vánvaló volt előtte. De mégis örült és reménykedett.

Ahogy az autó megállt a dóm sarkánál. Mohy körülné
zett és boldogan látta, hogya leány ott áll Ghiberti híres
bronz kapujában a keresztelő kápolna előtt, Eckberg feléje
indult. Mohitól nem búcsúzott, így hát az tolakodás nélkül
mehetett vele,

- Marta, - fordult a svéd a leányhoz, - bemutatok
neked e[{y magyar urat.

- Mohy Sándor ügyvéd vagyok... nagyon örülök a
szerenesének és a véletlennek.

- A véletlen nem mindíg szerenesés. - mondta CSÖil
desen a leány, amint kezet nyujtott és meleg tekintettel a
férfi szemébe nézett.

- Velünk jön? - kérdezte azután.
- Ha megengedi, és ha a kedves papának nincs ellene

kifogása.
Marta mosolyogva nézett rá:
- Kinek nincsen kifogása? - Vagy úgy ... Ja, maga

azt hiszi ... Nem. Eckberg úr nem az apám. Ö a professzo
rom . .. - nevetett. - Még soha sem hallott róla? Ö ná
lunk a híres építész és műtörténész... én a növendéke va
gyok és a titkárja. Mondom, az ilyen tudományos kiránduiá
saín én kísérem - rengeteget kell vele dolgoznom . " Neki
egész furcsa mödszere van... Látja, most is itt hagyott
bennünket, biztosan bement a Dómba, ott nézelődik egy
negyedórát, közben nem szél egy ssöt sem, azután majd ki
jön, s akkor az utcán hirtelen beszélni kezd... és azt ne.
kem [egyezni kell.

- Mi?.. Mit csinálni... jegyezni az utcán?.. 
csodálkozott Mohy.

- Igen. Az utcán is... - a táskájából hirtelen kivett
egy egészen kicsiny [ecyzökönyvet, kinyitotta, a tenyerébe
tette és járás közben, amíg beszélt, a másik kezével külön
bözö jeleket írt beléje. - Látja, körülbelül így... Beszél
jen csak ... Na, mondjon valamit ...

A férfi zavartan ment mellette és hallgatott.
- No! Kezdje már!... Mondjon valamit a városról,

vagy magáról... v~y rólam... - hangosan felnevetett ...
- Ejnye, semmit sem tud mondani?!

- Ha most mondanék valamit, maga vagy megharagud-
nék, vagy kinevetne.

- Miért?.. Mondja csak bátran... Csak arról ne be-
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sséljen, hogy szép vagyok, mert azt tudom és ne merje azt
feltételezni, hogy nem a munkából élek, mert ezt bármikor
bebízonyíthatom . .. És most már hadd halljam!

- Maga több mint szép, - szólt halkan a férfi - m1.
ga hódító, és mert kétségtelenül tud uralkodni minden fér
fin, akin akar, nehezen lehet elhinni, hogy állandóan alá
rendelt viszonyban éljen valaki mellett és hogy a nagy épí
tész tanárnak csak az utazó gyorsírója legyen.

A leány vállat vont:
- Majd meglátja... Ha akarja, velünk vacsorázhat.

Jön? ..
- Ésa protesseorv
- Tőle akár az indiai alkirályt is odahívhatnám az asz....

talunkhoz, az sem érdekélné. Mert ilyenkor a feje tele van
gondolatokkal és tervekkel, véleményekkel, ötletekkeL.. csak
ll.í, a baj, hogy képes a rák után letenni a villát s egy ne
gyedóráig diktálni ...

- Furcsa, ahogy a hegyről lejöttünk, nem mondott
egyetlen érdekes mondatot sem.

- Na látja, itt van a magyarázat. Ű azt állítja, hOIf!
őszintén és egyenesen csak előttem tud beszélni... Sokszor
az előadásai is színte egyedül csak hozzám szólnak, míntha
a többi hallgató ott sem lenne.

- És maga azt hiszi, hogy ebben semmi része nincs a
szépségének? - mondta a férfi kedvetlenűl. Ha ezt magá
nak így megmondta, ez minden vallomásnál többet jelent.

A lány elhúzta a száját:
- Vallomás - ugyan miért? Tényleg roppant sze-et

engem. " Ebben nincsen semmi kétség, nagyon szeret ....
csak nem úgy ...

- Ugyan kérem, - vágott közbe Mohy most idegesen 
csak nem akarja velern elhitetni, hogy egy egész férfi map
mellett ilyen közeli és folytonos összeköttetésben ... - nem
tudta folytatni, mert Eckberg hirtelen előkerült a harangto
rony mögül:

- No, mehetünk... Képzelje Marta, két érdekes do
logra jöttem rá. Amikor Bramante... - Mohyra rá sein
nézett, szinte észre sem vette, hogy ott van. Megindult az
utcán, gyorsan ment és közben még zyorsabban ba
szélt. Pár szó után már svédre fordította a beszédet, mintha
egy tanteremben volna, szárazan és színtelen hanglejtéssel
valósággal előadott. Utcákon és tereken mentek át, már el
mentek a Barghello mellett, s egy sikátorban kis osztériához
értek, Eckberg akkor hirtelen megállt és megfogta Marta jobb
kezét, amely e különös séta alatt szorgalmasan és gyorsan
jegyzett az apró könyvecske lapjaira.

- No ebből elég volt mára, kedvesem - mondta újra
németül és egészen más közvetlen hangon. Akkor fedezte
fel újra Mohyt, s egy bocsánatkérő mozdulatot tett feléje.

- Nem haragszik, hogy közben svédül mondtam el eze
ket a dolgokat, de ezek magát úgy sem érdekeinék, építé-
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szeti dolgok, tudja... de hogyha hirtelen meg nem rögzítem,
akkor örökre elvesztek... Mérta azonban olyan ügyes, hogy
holnap már gépbeírva ideadja nekem... pár hét alatt már
úgyszólván kész is vagyok a könyvemmel ...

- De hisz azt mondta nekem, hogy minden leülönösebb
cél nélkül barangol Itáliában.

- Persze, éppen ez az, én nem jöttem ide előre kiter
velt munkabeosztással, a könyvemben csak a mai építész
vallomásait rögzítem meg az elmúlt korok építőrnűvészetéről.

Főképpen arról, mit tanulnak meg a titkaiból . " Hogy mit
míért csinálnak, hogy míre, hogyan jöttek rá, hogy az egyik
dologból hogyan fejlődött a másik, persze mindez csak az
én képzeletemen keresztül! Mert - nézze kérem, - míndsn
épület egy nagy vallomás... teljesebb és magasabbrendű

mínden másnál, költészetnél és zenénél, bölcseletnél és mín
den egyébnél. Mert többet mond el az emberről, a korról,
életről és lélekről, mint bármi más ... Na, gyerünk! Itt re
mek tengeri vacakot lehet kapni és egy pompás régi fehér
chiantít,

Mohy egyre nagyobb csodálkozással nézte a svédet, aki
nek szürke hajjal keretezett kissé elhízott arca most sugá1'

zott a jókedvtől. Közben lopva a leányra pillantott és ma
gában megállapította: nekem ugyan beszélhetsz!... De ezt
Martára értette, aki csillogó szemmel, szinte rajongva nézte
Eckberget.

- A szokott dolog - gondolta magában Mohy. A lel
kes fiatal növendék beleszeretett a profeszorba. Aztán majd
addig bámulja, és addig írja neki a jegyzeteket, amíg egy
nap teljesen nélkülözhetetlenné teszi magát és egy napon 
akár akarja a derék építész, akár nem, majd férjhez faq
menni hozzá, hogy azután soha többet ne jegyezzen neki, ha
nem átvegye felette az uralkodást.

Bosszankodott az ostoba helyzeten. Mit keres ő itt mel
lettük. Mi értelme van annak, hogy velük vacsorázzék, eset
leg még holnapra valami tervet is beszélnek meg vele. Hát
semmit sem fog megbeszélni l Ebből az ismeretségből elég
volt. Ha szó kerülne róla, majd azt fogja mondani, hogy hol
napra már kirándulást tervezett Fiesoleba, ha pedig ők alt
mondják, hogy ők mennek oda, akkor ő Certosába fog men
ni ...

De máskép történt.
A vacsora alatt, amelyen a tengeri vacakok nem voltak

sem jobbak, sem rosszabbak mint másutt, de a bor valóban
kitűnő volt, -- csak Marta beszélt. Apró, édes csacsi női dol
gokat, amelyek között alig volt valami összefüggés, csak az
az egy, hogy mind róla szóltak, Elmondta, hogy milyen kala
pot vett Milanóban, mekkora kendőt Velencében, Bellagi6
ban hányféle facipőt látott és melyiket vette meg, hogy Pa
dovában mílyen édes, ezüst Szent Antal-szobrocskát kapott,
hogy Bolognában megtanulta a húsos mártást csinálni a spa
gettihez, s hogy itt Firenzében felfedezett egy kis boltot,
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ahol még igazi régi toscanai cserepe-met lehetett kapni, hogy
délelőtt gyönyörű piros rózsákat vett az Uffizi előtt, hogy
otthon van egy nagy sárga macskája és két skót terrierje,
hogy nagyon szeret lovagolni és még jobban szeret vítor
lázni, hogy Monte Carlóban okvetlenül fog játszani a bank
ban, hogy él-hal a táncért és bolondja a cigánymuzsikának...

Moby. eleinte kényelmetlenül hallgatta, mert folyton azt
bitte, hogy Marta az építésztanárnak beszél. De az hamar
belebujt egy lepedőnyi svéd újságba. Marta pedig csapongó
öszeíüggéstelenséggel mesélte tovább apró titkait, felfedé
zéseit és vágyait.

- Nagyon szerétnék egyszer magukhoz elmenni Ma
gyarországba. Elmenni a pusztára!... Maga is szokott II
pusztán lovagolni?

Mohy ráhagyta, hogy szokott. Minek tartson ő most
előadást Magyarországról ennek az aranyos kis leánynak,
aki, bécsi operettekből és csárdás esikös filmekből ismert
minket. .. de azután annyit mégis mondott, hogy nálunk is
vannak nagyon érdekes középkori építészeti emlékek, s hogy
a tanár úr talán ott is találhatna vallomásaihoz érdekes
anyagot.

- Igen, lehet, hogy jövőre el is megyünk oda, maguk
hoz - mondta kicsit szórakozottan Marta. - de előbb csi
náljunk itt holnap egy kirándulást, jó? Magának van valami
terve holnapra - Mohy úr? - kérdezte.

A férfi érezte, hogy most megfogták, Nincs mód a ki
mentésre, így hát inkább Certosát választotta. Ott még úgy
sem volt. De ismerte a páviai kolostort és emlékezett rá, mi
lyen mély, milyen sokáig tartó benyomással jött el onnan. Ti
tokban arra is gondolt, hogya kis leányt talán az nem ér
dekli,s akkor ő mégis csak elszabadul tőlük.

De hiába gondolt erre, mint valami mentő ötletre, hir
telen kényelmetlennek kezdte érezni azt a lehetőséget, hogy
holnap esetleg mégsem legyenek egyedül.

Eiért gyorsan elkezdett beszélni a híres kolostor életé
ről, a rendről, s arról a különös emberi boldogságról, - ami
a hallgatással jár.

Marta a fejét rázta.
- Nem, én e'zt nem értem! Nincsen szebb és nincsen

érdekesebb', nincsen nagyszerűbb idolog az emberi beszédr
nél. Lássa, ahogy például az én professzorom elmagyarázza
egy boltív szépségét. a kupola csodáját, ahogy a szaván át
az ember megérzi, hogy az élet milyen szép, hogy milyen
boldogság élni, sok szépet látni, sok szépnek örülni.

- Hány éves? - kérdezte a férfi hirtelen ... - nem
muszá] megmondani!

- Huszonkettő, most májusban voltam, huszonkettő.

- Akkor értem. Lássa, én aki már túl vagyok a har-
mínchaton, - engem sokszor kísért már a magány. Még ha
utazom is, míndig egyedül megyek s nem tudom, hogy vall,
de legtöbbször a legnagyobb társaságban is egészen egyedül

• c
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érzem magamat. .. Sőt, ha néha nálam vannak vendégek, ki
megyek egy távoli üres szebába és a sötétben - leülök tíz
tizenöt percre.

- De holnap eljön?
A férfi intett, hogy igen.
A professzor most felemelkedett. Az újsá~ját ősszehaj

togatta:
- Én fáradt vagyok, hazamegyek. Maguk még biztosan

elmennek valahová.
Mohy Martára nézett, az bólintott.
Elváltak Eckbergtöl és ketten kisétáltak az Arno part

jára. Atmentek az egyik hídon, és a másik parton elindultak
a Ponte Vecchío felé. Amikor beértek a szűk utcába, ame
lyikböl rá lehetett fordulni a hídra. Marta, aki eddig jóked
vűen fecsegett, hirtelen csendes lett és egy régi ház előtt

megállt.
- Itt halt meg valamikor az anyám - mondta szomo

rúan -... de én már nem emlékszem rá, mert nagyon kicsi
voltam, amikor... elment... Szegény mama, a szíve ölte
meg. Még előző este semmi baja sem volt... milyen szép
volt ... Van egy gyönyörű képünk róla. Sokat járt Olaszor
szágban apámmal. De a papa azóta aztán nem jött ide ..
Most már különben ő sem éL.. Lássa, voltaképp én is ma
gamban vagyok és ha az öreg Eckberg nem volna - sóhaj
tott egyet -azután belekarolt a férfiba és sietve elindult a
híd felé, - Sokszor úgy félek... Érti, úgy-e?

Amint a hídon mentek karonfogva, csendesen egymás
mellett, a férfi megszölalt:

- Ma délelőtt itt már találkoztunk egyszer ... Nem fur
csa, - mit szél hozzá Marta, hogy éppen itt találkoztunk
újra .. , és hogy most megint itt vagyunk!

Ekkor szólította először a nevén a leányt.
Az pedig, míntha a világon ez lenne a legtermészete

sebb, ráhajtotta a fejét a férfi vállára és csak annyit mon
dott:

- A véletlen - kedves Sándor - a véletlen... de azért
jól van ez így. - hirtelen felszisszent.

- Mi baja van? - kérdezte a férfi.
- Nem tudom. Valami úgy szúr ... de már vége ... ta-

lán menjünk haza!
A hídon túl találtak lovas kocsit, beültek Szelíd himbá

lással vitte őket az ócska batár és az egyik sötét utcában,
ahol a két közeli házsor közőtt rájuk borult a sötétség, Sán
dor odahajolt a leány arcához és megcsókolta.

Mindez olyan magától értetődő volt. Mintha nem is le
hetett volna másképp.

Mikor a nagy szálloda kapujában elváltak, Marta egy
könnyű mozdulattal megsimogatta a férfi arcát:

- Holnap ll-kor várom itt! A kocsi elbaktatott a férfi
val, a leány még soká nézett utána.

Mohynak úgy rémlett, mintha egy pillanatra a leány ar-
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eán megint valami fájdalomnak a kifejezése lett volna, de
Mérta hirtelen vígan felemelte a karját és még utána kiál
totta:

- A viszontlátásra l Pontos legyen!
A férfi a váratlan rászakadt örömet úgy fogadta, mint

valami nagyszerű ajándékot, amelyről régen tudta, hogy meg
fogja kapni. Valahogyan azt érezte, hogy most, igen, most
vége van a magányosságnak. Annak a furcsa nyugtalanító
érzetnek, mely annyiszor fogta el az életben. Most már nem
hallgatni szerétett volna, hanem kiabálni. Hangosan ujjon
gani. Szinte kínlódott tőle, hogy némának kell maradnia a
csöndes város néma éjszakájában.

Másnap reggel korán indult a város másik oldalára.
Nagy csomó piros rózsát vett az Uffizi előtt s azzal állított
be a szállodába.

Arnikon aportásnál Eckbergék után kérdezősködött, a
kövér olasz ember furcsán nézett rá.

- Majd mindjárt megjelentem I
Pár perc múlva a liftes gyerek jött oda hozzá és intett,

hogy kövesse. Felvitte a második emeletre és ott kopogott
egy lakosztály ajtaján. Eckberg nyitott ajtót és Mohy meg
döbbent az arckiíeiezésétöl. Halálosan sápadt volt, haja ku
száltan hullt az arcába, a szeme tele volt könnyel.

- Mi történt! - kiáltotta Mohy elszorult lélekzettel.
Eckberg lehajtotta fejét:
- Az unokám hajnalban meghalt! ...
Mohy nem értette.
- Hogy?.. az unokája? Most értesült róla? Fogadja

részvétem.
Eckberg szomorúan ránézett, kinyujtotta kezét.
- Marta volt az unokám.
Mo4y hátratántorodott. Kétségbeesetten ragadta meg

Eckberg kezét.
Mit mond?.. Marta... Marta meghalt?.. lehetet-

len. .. ez képtelenség, hiszen tegnap este még ...
A svéd csendesen vállat vont.
- Szívgörcs. Pontosan úgy, mint az anyja.
- Hát maga... maga a nagyapa volt? De hiszen ő úgy

beszélt magáról, mint a tanáráról, azt mondta Eckberg.
- Igen, de ez csak olyan furcsa kis szokás volt. Sok

furcsa volt benne. Mindent elnéztünk neki, mert tudtuk, hogy
nagyon beteg. Azért vittem én mindenüvé... és mindig veie
voltam. El kellett terelni a Iígyelmét attól, amitől félt, amitől

míndig rettegett, hogy az lesz a sorsa, ami az anyjáé... Mos
tanig sikerült. Mostanában már ott tartottunk, hogy kezdtek
elmúlni a sötét gondolatai, újra szépnek látta az életet, már
hosszabb idő óta nem is volt semmi baj aszívével . .. ma
hajnalban mégis.

Mohy lehajtotta a fejét... a rózsákat elvette a liftes
gyerektől és Eckberg kezébe tette ...
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- Kérem, adja oda... - a hangja tompa és rekedt
volt - ". neki ...

- Nem akarja megnézni? - kérdezte a svéd.
A fiatal férfi a fejét rázta. Megfordult és elment.
A szálloda kapujában pillanatra megállt. Felrémlett

előtte Mérta arcának utolsó fájdalmas kifejezése. Arra a
csókra gondolt ... az egyetlenre, amely tegnap éjszaka a szá
ján égett és amelyikről azt hitte, hogy örökre megszabadí
totta a magánytól és az egyedülvalóságtól ...

A szálloda előtt állomásozó autókhoz ment, beugrott 'IZ
elsőbe:

- Certosába megyünk !
Tóth Lás,l?

PAUL CLAUDEL:

SZENT CECILIA
ÜNNEPÉRE

Bárdos Lajosna".

Szent Cecilliánk ünnep november havára esik,
ilyenkor már az ért ~yümölcs telt szekerekkel érkezik;
ilyenkor áll a templomok előtt egy másik, nagy szekér
s lerak bögöt, kürtöt, dobot s mindent, mi rája fér,
hogy majd négyszáz édes énekhanggal e~"yesüljön im
a föld s az ember érett éneke az Isten térein.
Emlékezzünk. Az üldöztetés tavaszán, zsongó ágak között
Ceeiliánk első madár volt, virágruhába öltözött.
Még csak három hangot tudott, hallga csak! véget ért a tél,
a zord pogány telet s a halált elhessegette a szél.
A szűzet, aki semmi csinyt soha el sem követhetett,
bakóI hiába ragadja meg háromszor is mocskos kezed!
örömnek gyilkosa! őrült vasszerszámod meddőn forog l
torkában már sosem szakadnak meg e dallamok.
És bár törékeny testét földre szorítod, könyörtelen,
ez az ének most mindent átjár, egyre száll fölötte, fenn!
Cecilia ruhája véres, minden ·csapásra egyre dől
a vére s győzedelmes dalba menekül a halál elől!

S mikor elválik testétől tovább nem tartható lehellete,
ujjongó alleluja lebeg a zafírkék egek felel

Raics István fordítása.
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