
FRANCIS JAMMES MŰVEIBŐL

ÖNÉLETRAJZIIRASOK
JEAN-BAPTISTE NAGYAPA

Arca kerek és rózsás, sörtehaja fekete, akárcsak a kurta szakáll, kék
szemek az aranykeretes üveg mögött, formás orr és száj, őmaga vállas, 
felkapja puskáját, ott, nem messze a deszkabaraktól, mely fölé kókusz
pálmák tol1azata hajlik. Vadásztáskájáiba dugja a meglőtt örvösgalambot.

:És a tengeri szél a négerek könyhájának illatát hozza felé.
Itéletídő.

Egy veszélybejutott hajó segítségére siet és megmenti.

Földrengés. A házak összedűlnek a Pointe-a-Pitre-i lakosok feje fö-
lött, délben, éppen a tűzhelyek begyurtása után.

Minden idejét .a kolerajárványnak szenteli,
Megkapja a becsületrend keresztjét.

De adhat-e kárpótlást a vadászat, az ízes falatok, a bátor cseleke
detek öröme?

Tündéri felesége meghalt Guadeloupe-ba hazajövet; előzőleg Párizs
ban kezelték, de mínden gondoskodás, minden orvosi tudomány hiábava
lónak bizonyult.

Egyedül él. Gyermekeí Franciaországban vannak, intézetben.

Szíve beteg, és ő azt hiszi, hogyaverbéria nedvében megtalálta a
szívműködést szabályozó gyógyszert.

Szabó Gizella fordítása

ANTOINETTE NAGYANYA

Többízben megjárta a tengert az Antillákról Franciaországba ét;

Franciaországból az Antillákra, ahol a partraszálláskor meghalt, mint
valami hullám, elmosódva egy utolsó sóhajjal.

Vonásai egyre távoliabbak. nem maradt belőle más, csak a koráll,
csak a selymek, csak az aranyfürt, amit fülében viselt.

Szabó Gizella fordítása

ERNEST NAGYBÁCSI

Nagyszüleimnél egy rézveretes kámforfa ládán aludtam; hatalmas
alkotmány volt, nagyobbat sosem láttam. Indiából hozta Marcellin Bellot,
anyai dédapám testvére, akinek sem a Gangeszból nem sikerült kiszi
tájnia a benne fejlő aranyat, sem a Himalája ereiből klbányászrría a
gyémántot és zaffrt, Mikor a boldogtalan utazó hazatért, ládájából, eb
ból a titokzatos trójai falából nem szedett elő egyebet, mint néhány
kásmir kendőt - ezekkel torkát óvta, ha megfázott - meg egy pár se
lyemiharisnyát - ez sosem árulta el titkát. Pau-ban tehárt ezen a saját
ságos ernléktárgyon szeaderültem álomra, egy olyan szobában, melynek
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falkárpitja rendícívüí izgatott, mert !téglalap formában elihe1yezett kék
karíkáí míntna megduplázódtak volna, ha bizonyos szögből nézte őket

az ember. Egy szappanszagú öltözőszekrény.fiókjáibankét nagy krístály
könnycsepp hevert; ez a fülönfüggő ékeskedett anyai nagynénémen, ami
kor aPlace Royale-on pompázva nagy szépségével meghódította annak
a vad mexikóinak a szívét, aki a nagybátyám lett.

Ez az Ernest nagybácsi egyébként a világ legjobb embere volt 
épp oly jó, amilyen gazdag, mínt a spanyolok mondják. De szembogárá
ban ott lobogott, arcbőre bronzán ott ércesedett, hangjában ott dörgött a
Popokatcpetl mínden villáma, a karaibok minden zsivaja, az asztékole
minden harci üvöltése. Harmincöt éves múlt, bőr ruhában és állig fegy
veresen lovagolt, kincseket kisérve, a rnesés erdőkben; de mindig ele
gánsan feszített az ünneplő tereken, ahol a kreol nők esti szemezései foly
tak, meg a bankházban. ahol még az éjjelik is tömör aranyból voltak s
a párizsi szakács, míg begyujtott, az Aeneist szavalta. Mennyi mánden
mesélt nekem assat-i villájában, rnely hazai hegyei kéklő láncolatára
nyilt! Vihartól s forró homoktól cserzetten végülis hazatért, mint Szind
bád, a tengerész Bagdadba, hogy békés napokkal fejezze be hosszú há
nyattatását. Mínt enyhe parton a hullám.

Házasodni is úgy házasodott meg, ahogyan élt. Ez a konkvisztádor
elvett egy fiatal lányt, mert egyetlen egy pillantást váltottak egymással;
s míndvégig a világ legboldogabb asszonyává tette feleségét, aki épp úgy
bilincsbe verte gyap] úszálával, mint Ornfalé Herkulest.

Nagybátyám ki sem mozdult béarní haciendájából, Csodálatos tomá
cáról fél századon keresztül annyi' cigarettafüst bodorodott égnek, arnény
nyit csak egy vulkán tud egyvégtében kipöfékelní magából.

Míndíg volt a kezeügyében egy tökéletesített karabély, amivel vadak
ra lehetett lövöldözni. S olyan biztosan lőtt vele, mint valami Buffalo.
Egy fogason festői mexikói öltőnye lógott: öblös, alul nyitott, aranypity
kés térdnadrágja, aranyihímes kurta dolmánya, s az óriási, kemény kerek
kalap, peremén az ugyancsak arany szalaggal. Ha szakadt az eső, olyan
kecskeszőr gubát kerekített magára, míkor kiment, aminőt nem is lát
tam még, csak Robinson Crusoén, Kutyáia nem tágított a sarkától, és
nagy zöld papagája beszélgetett vele.

Rónay György fordítása

EG Y HIDALGO ARCKF~PE

Pau ebben az időben fölöttébb ragyogó város volt. Derű s ború egy
formán egy spanyol -nagyúotól és családjától függött. Ez a nagyúr
IV. Henrik leszármazottja volt és tökéletesen hasonlított az uralkodó
nak a Place Royale-on fölállított szobrához. Féllábbal a francia, féllábbal
a spanyol Pireneusokban, ezek a hidalgók itt parádéztak az elegáns és
hiszékeny városban leatalán kalapjuk, csípkegallérjuk, bársony zekéiük
és nadrágj uk, selyem harisnyájuk és csatos cipőjük túlméretezett nímbu
szával. Férfiak, nők: egyaránt tökéletesen szépek voltak. A legények sas
orrúak. sápadtak. olyan rézkarera illő bajusszal. ahogyan Cervantesnak
azokat a hőseit ábrázolják, akikért a lányok kórságba esnek. Don Luist
és Don T'ristant egészen a legutóbbi időkig ismertem; tönkrementen hal-
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tak meg, mínt az ilyen mesebeli királyfiakhoz illik. De, a szűkölködés nem
ártott szép dagályosságuknak ; DOIll Luis például a következőket mesélte
abban az időben, amikor csuklyás köpenyéri a legnagyobb lukak ásítoz
tak bele élete utolsó, fekete esztendőinek arany napfényébe.

Spanyolországban - mondta nekünk fennkölt oreával - vagyonom
épp oly tekintélyes, mint nemességem. Nem is tudom, hány kastélyom
van. Salamanea táján jártam egyszer; egy meglehetösen kopár síkon
egyszerre csak gigantikus f'ák sora nyílt elém. Negyven méter széles volt
a fasor, négy-négy sor tölgy szegélyezte. Meleg volt. Örömest indultam
neki e boltíves növényi folyosónak, azzal az eltökélt szándékkal, hogy
addig megyek, amíg a végére nem jutok. Hogy ámultam, mikor meg
állapítottam. hogy ez a lomb-alagút nem kevesebb, mint nyolc kilométer
hosszú! Monumentális följáratú márvány kastélyhoz vezetett. A főudvar

mester fejedelmien fogadott a csodálatos palotában; a ház ura - mondta
- nincs otthon. Egy óriási asztal főhelyén egymagam víllásreggeliztem,
rákot, fácánt, gyümölcsöt, s hozzá mámorító Illatos bort.

- Hogyan lehetséges - kérdeztem a píncemestert - ilyen bőséges

lakomával fogadni egy elhagyatott völgy mélyén a vendéget, akit nem is
várnak?

- Úgy, - felelte - hogy fejedelmi gazdáink vannak, Soha be nem
tették még lábukat ebbe a kastélyba; de őseik négy századdal ezelőtt

meghagyták: minden áldott nap reggel és este pompás lakoma készüljön
a konyhán, hogy minden vendéget épp olyan pazarul elláthassunk, mint
OOt. Naponta húsz személyre terítünk. s évente legföljebb ha tíz látoga
tónk akad!

- És ki az a bőkezű hidalgó - kérdeztem. - akit ez a szerencse
birtok urának mondhat ?

- Franciaországban él, és Luis de Barraute grófnak hivják.
- Otthon voltam hát, a saját házamban - fejezte be elbeszélését

Don Luis, - de ezt csak akkor tudtam meg, mikor a nevemet hallottam !
Rónay György f o r d í t ás a

VERSEK
BÉKE AZ ERDŐBEN

A csöndes erdőre béke nyugalma hull,
kardszélű levél vágja a futó habot,
a vízben, m'int az Mam, ég a mély azúr,
a bársonyos mohán aranyos fény ragyog.

Fekete tölgyfa alatt ülök végtelen
és mély gondolatokkal. Egy bohó rígó
motoszkál fenn. Ez az egész. Az életem
olyan könnyŰ, csodálatos és illanó.

Kutyáim éberen figyelnek egy legyet,
be akarják kapni, de az már nincs sehol.
A fájdalom elhagyja most a lelkemet,
ott csak a fénylő csend és lemondás dalol.

Ölbey Irén fordítása



ASZAMAR

Kedvencem a szamár
kertek alatt ha jár.

Orv méheket kerülve,
jülét jártatja jöl-Ie.

Szegényt szállít a hátán,
vagy nyomja liszteszsák tán.

Arokparton tova
poroszkál tétova

Párom (mert versíró)
véli: nincs esze jó.

Bársony szeme pedig
bölcsről tanúskodik.

Édeském, szépszívű,
nem vagy ily mézízű.

Csak Isten látja bár:
égből pottyant szamár.

Bekötve istállóba,
fáradtan, nyelve-lógva,

meghajszolt pipaszár-
lábain alig áll.

Cipelte terheit
reggeltől estelig.

Kicsim, te mit míveltél ?
varrótűddel bibeltél ...

Lám, csacsink csupa seb:
lódarázs csípte meg.

ESKüVŰ

Roskadt rossz utakon:
ránézni szánalom!

Mit eszeqettél; kedves?
Szád cseresznyétől nedves.

Csacsink árpát se látott;
szegényt szolgálni: éhkopp.

Kötőféket ha nyalt csak,
s örült, hogy rája alhat.

Szived köt, láncra hű:

mégsincs ily mézízű.

O a jámbor szamár,
kertek alatt ki jár.

A szívem l á z b e t e g :
tetszik e szó neked?

Mondd, szivem gyermeke,
sírjak, nevessek-e?

Csacsinkra lelve menten
nyugtasd meg, hogy a lelkem

véle jár egy nyomon
végig a főúton.

Kérdezd meg tőle te:
sirjak; nevessek-e t

Választ hogy adna, kétlem:
tovább kocogna szépen

a mandulavirág-
illatú úton át.

Szedő Dénes f o r d í t á s a

A harangszóban vidámság remeg,
a béres lánya esküvőre megy.
Zeng a lágy augusztusban a tele
csűrök fölött az angyali zene.
Zeng a mohos, hűvös kutak fölött,
rozsdás láncuk most hallgat, nem csörög.
Kék mezők fölött zeng tikkadtan
s cséplőgép föZött száll a dallam
s vidám lányok föZött, kik már nagyon
várják, hogy cincogjon a cimbalom.
Zeng a harang szetit zsolozsmával,
ökrök főZött suhog a lágy dal.
amerre lépnek, hull a renyhe fény
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és rózsa nyHik az út két felén.
Zúg a harang szelíden, epedőn

s galamb /kpked a piros háztetőn,

lába rozsdás, a csőre hupikék.
A kakasok közt arany páva,
fehér virág a béres lánya.
Zeng a harang s zeng és lángol az ég
s hullámzanak a smaragd dombok.
Elől halad a sápadt, boldog
mennyasszony, mögötte meg mínt a
lepkék, a barátnői ruun:a.
Olyan jókedvvel lépked a menet.
S a költő magában ily szavakat
mond: Kánaánban épp igy lehetett,
Rebeka esküvőre igy htiuuit,
A mult és jelen oly egyforma.
A kút olyan, mint mikor a vizet
onnan a kedves Rachel hordta
s Jákob megleste a pálmák alatt
s szívéből tűz és szerelem fakadt.

Ölbey Irén fordítása

KÉT "MÉRTÉKES VERS"

Ki ne vágynék, mint egy favágó, éjszaka,
ha ruháján tapad, fagyos magyal szaga,
betérni egy kunyhó-zugba, metunek retesze
rozogán nyikorog, kezünk közt széjjelesve ?
A gőzben ülni, míg dorombol a fazék,
amely hasonlít a görbedt macskához ... És
hallgatni egy futó csikó csengetyűjét, mig
a szótalan, szelíd asszony eledelt készít,
és hogy fazekában mi fő, arra ügyel ...
Guggolni zsámolyon eljő-e Jupiter?

* ••
Homérosznak volt egy kutyája. Ú gy hiszem:
Homérosz verseket dallott a kék vízen,
s Déloszon, sűrű fák alatt - körötte rózsák ...
Mitsem különbözött mástól. Kutyája rágcsált,
csontot, mint másoké ... S ha nem teremti meg
az Époszt, mely tavaszt, nyal'at, őszt és telet
énekről-énekre tuüadua, sorra festett:
koldúsnak vélik az isteni. nyelvű mestert,
ki házról házra jár a többivel, s hadar
világtalanul, és gúnyája holt avar.

Kárpát y Csilla fordítása

LOMBOKBA ÖLTÖZÖTT TEMPLOM
(Részlet)

A kápolnában a szent csöndnek némasága
ilyenkor alkonyon tart halk isteni nászt a
falakkal, melyeket Kálvária díszít, s
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tömjéniIlatúak, Ó füsttel átitatva ...
Amikor a hideg medencében a víz
homályba vész ••.

Mikor szél sírdogál a satnya
nyírfa-gaZlyakon a parókia körül ...
S a nap aranyra fest egy mályvát, alkonyatra
dőlve - itt olvas az Úr jámborlelkű papja
zsoltá!·t, míg élete és alkonyatra dül . . .

Ekkor a verselő a helytől elköszönt,
hová a nyugtalan képzelet szólította,
s bezáratett a rács ... A hold: érCfényű gömb ...
És mint lombillatot szelence, őrzi most a
rózsafűzér-imák jóillatát a szív.
Bizony, mily jólesik, a Földön elhagyatva,
elmélkednünk . . . mivel a Menny ki nem taszít.
Mily jó leszállanunk mély misztériumokba,
ha vihar tornyosul és mennydörög haragja,
s ha meg nem értenek, s az emberek között
elhagyatottan élsz, akár a száműzött:

jó fmkeresni itt újból a Szent Családot.
Ez a Család kisér utunkon minden áldott
nappalon, éjszakán, és megpihen velünk; 
s a Szűzhöz szólanunk és rátekintenünk,
és látnunk habfehér fátylában, mint leánykát,
s a Templomban megint, amint tölti a lámpást,
majd nyugodalmasan szép anya-derüjét,
majd öregen - szívén a szent keserűség . . .
Jó esdenünk dicső Fiához, és ha messzi
űz a felebarát, az Istennel lakozni.

Ká,rpáty Csilla f o r d í t á s a

EGY KUTYA HALALARA

E/.ért hát a halál, hű eb, szerény barátom,
a halál, mely. elől úgy bújtál, mintha egy
darázs kerqetne, az asztal alá. Fejed
felém fordult komor. kurta haláltusádon.

Aldatt lény vagy te, ó egyszerű, szürke társ;
táplál még éhed is, ha gazdád osztja véled;
vándorútja során valaha te kísérted
Ráfael arkangyalt s az ifjú Tóbiást ...

O, aki mint a szent Istenét, úgy szerettél,
hűséges szotaa: nagy példád kövessem én!
Homályos, tétova értelmed titka fent él
egy ártatlan, vidám paradicsom ölén.

S ha nekem megadod majd színről színre drága
Arcod látnom, Uram, a /.étben mely ÖTök:
add, hogy szegény kutya is színről színre lássa
azt, ki istene volt az emberek között.

Rónay György fordítása
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ÖRVENDETES ROZSAFűZÉR

Fogan tartot t Szen tI élekt ől

A sziváTVányért a fehér rózsák felett,
a friss szélért, amely az ágak közt remeg
s mely kivirágoztatja Jesse gyökerét,
a hűs-harmatú gyümölcsoltó ünnepért,
a jegyesekért, kikben mély szerelem ég:

üdvözlégy Mária.

Látogatás

Lelked tüzéért, amely csupa mély alázat,
az örömért, mit egy kedves látogatás ad,
a Magnificatért, mely a fészkekból zeng fel,
érted, Szűz Liliom, Te teljes Szentlélekket
s Erzsébetért, kinek magzata fénnyel telt el:

üdvözlégy Mária.

A születés

A szam4rért, ökrökért s jászolért, amely
szalmájával szent szegénységről émekel,
a születésért, mely oly végtelenül tiszta,
mint a hószín galamb, amely a kék fényt issza,
az erényért, amelynek győzelem a titka:

üdvözlégy Mária.

Bemutatás a templomban

A jóságért, melu feláldozta a ijerléket,
Simeonért, akinek szemében könny égett,
a bölcs Annáért s. Annáért, aki anyád volt,
az ácsért, kit bottal festenek, mint egy vándort,
s volt egy szamara is, benne szelídség lángolt:

üdvözlégy Mária.

Az Úr megtalálása a templomban

A meggyógyult anyáért, ki fiát átöleli,
a madárért, amely a fiókáját keresi,
a Jűért, melu a zápor után szomjasan eped.
a csókért, meluet egymásnak adnak a jegyesek,
a koldúsért, ki megleli pénzét, mely elveszett:

üdvözlégy Mária.
Ölbey Irén fordítása

SEM A TüCSKÖK DALA

Sem a tücskök dala a lángoló vidéken,
sem láz, mely rajongásig tüzelt egy fiút,
sem fák nélkül a naptól izzó széles út,
sem pírban égő arc, melyre kiíiZt a szégyen,
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sem rózsafák a kelő hajnal köntösében,
sem friss vize kékjében csillogva a kút,
sem éjféli szél mely hirtelen belezúg
az alvók álmába a honi' hegyvidéken,

sem nyári hőség, sem fagyos hideg soha
nem lehet akkora, mint szívem hőfoka

volt, mikor megalkotni hitte a szerelmet,

mint kikelet és nyár első birtokosa
elriasztva az őszt, mely mérsékli az embert,
ki búsarcú s az öröm titkának ura.

Szabó Gizella fordítása

MIKOR MÉG NEVETETT

Mikor még nevetett a felhős ég a tájra
s a hegy bontotta csak meg fényes tükörét;
mikor egy tanyai fa alatt állva még
oly sokat vártam egy kis csavargó leányra;

És azután, mikor az ágak éjszakája
szerelmünk énekét magába szívta rég, 
akkor sem adatott meg nekem, hogy a szép
liliomokra ne hulljon darázsnak árnya:

Aidott legyen az Úr, ki áldozatomért
adott igazi nagy, bűntelen szenvedélyt.
Kinyúltak értem is arany- és vérvirágok,

de nem adtam nekik oda lelkem tüzét,
hogy ihassam a másik, tiszta lángot,
mit lehasít a nyár közepéből az ég.

Szabó Gizella fordítása

A HO MINT ORIAS TüKÖR

A hó mint óriás tükör veti elém
fényét a holdnak és titokzatos világát:
Mint szétszórt primulák remegő fátyolán át
villog rajza a fagy kockái felszínén.

Nem földi sorsoké e ritka tünemény:
Az ébredő szemek eloltják furcsa lángját,
Amely olyan énnekem, mint hangtalan imádság:
Nem sejti, hogy szavak nélkül is csupa fény.

Ha angyaloknak is van olykor esküvőjük,

ilyenkor ülik azt meg. Nászi füstölőjük,

amelyben vakitó pelyhek tüzével ég

egy tiszta szerelem. az éjben leng fölöttük,
néhány szem parazsat a földre szórva szét,
hogy visszaverje még a halk imák szinét.

Szabó Gizella fordítása
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LENDRESSE-I HALASZAT

Lenn, az áttetsző víz alatt, Horgára tűz legott egy zöld, szép,
Épp hajcsikáznak a halak. Törékeny testű, szegény szöcskét.

Egy halász sandít a sok halra, Még be se kapta, márís itt ráng
Legjobbkor érkezett a partra. A zsinegen lógva a písztráng.

S a szárazon a pecsenyét
Süti, süti, süti a dél.

Bittei Lajos fordítása

PACSIRTA

Francis Jammes elbeszélő költeménye egy 1550 körüli időkből származó
albigens legendát dolgozott fel. Maga a költő "De tout temps a jamaísv címü köte
téhez írott előszavában mint életműve csúcsáról nyilatkozott róla. A legenda naív
bája valóban rendkívül alkalmas a jammesi raffinált primitívség csítlogtatására.
Hat énekből áll s minden ének tizennégy versszakból. A versszakok tizenkét soro
sak s egy versszakon belül azonos asszonánc kerül a sorvégekre. Ez a megoldás
andalító egyhangúságot, gregoriánhoz hasonló zsongast kölcsönöz a költeménynek.

Az első öt ének rövid tartalma:

Az albil hegyek vadonjában él egy pásztorcsalád ötéves leánygyermeke:
Pacsirta. Jámbor tisztaságáért Szent József is megkedveli, s rníután a lány elve
sziti szüleit, klk egy rendkívül heves vihar áldozatául esnek, jóságos nagyapaként
gondozza, tanítgatja és védelmezi. Am, ahogy múlnak az évek, mind ritkább ven
dég lesz Pecsirta kurryhójában s csupán láthatatlanul segíti Védencét.

Már tizenöt esztendős a leány, mikor egy ünnep alkalmával rendkivüli él
ményben részesül: József ismét eljő, megnyílik az ég s egy gyönyörű hangú madár
köszönti dalával a mennyei ácsot.' Amadárénekre odasereglenek az erdei állatok,
köztük Pacsirta szelidített farkasa is, és elbűvölten hallgatják a földöntúli trtl
lá kat. Mikor leszáll az est, a madár Visszatér az égbe, s vele távozik a jóságos
mennyei nagyapa is. :€jszaka a leány álmában együtt van a Szent Családdal, s
régi óhaja teljesül: szemtől szembe láthatja az Urat.

Felébredve igen elszomorodik. Szeretne Jézussal együtt lenni, szeretné, ha
az űr elhagyná a börtönszerüen sötét templomot s hozzá költöznék a tavaszi
köntösbe öltözött erdőbe. Jámborságában megsajnálja a tabernákulumba zárt
Istent. Aki minden szépség teremtője, mit se láthat művéböl, nem gyönyörködhet
a tavasz klteljesedő pompájában, ott kell rejtőznie a rideg, barátságtalan templom
ban egyedül, elhagyatva, hiszen oda legfeljebb csak vándor koldús vetődik nagy
ritkán.

A véletlen összehozza Antallal, a szomszédos pásztor fiával. aki első látásra
beleszeret a gyönyörű hajadonná serdült leányba. Am hasztalan az ifjú minden
fáradozása, könyörgése, Pacsirta csupán egy szerelmet ismer - azt az egyetlen
lángoló érzést, ami égi Urához fűzi elszakíthatatlanul.

Pacsirtát nem hagyja nyugodni olthatatlan vágya s mindinkább növekvő

jámbor sajnálatá. Hosszas tépelődés után végre elhatározásra jut: rníután gallyak
ból fészekhez hasonló kenyérkosárkát font az Úr testének, belopódzik a temp
lomba és kiemell tabernákulumából a Legszentebbet. Sikeritl észrevétlenül visz
szajutnia a vadonba, s ott egy rózsabokorban elrejti az Úr ostyába öltözött testét.
zaklatott szívébe végtelen boldogság költözik, hiszen most már mindig együtt lehet
szerétett KrIsztusával.

6. É nek

I.

Tikkadt délután, mikor a fenyér
Es minden, mint a tűz magva, fehér,
A rózsatőhöz, hová Istenét
Rejtette, a lány révülten alélt.
A földet elnyelte a magas ég,
Sorra: sík lapályt, hegy meredekét,
Oly szörnyű hőség volt, perzselt a lég,
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Rezgett, súlytalanná vált a vidék,
Szinte párolgott, fel se fogta még
A szem e kép lázas bűvöletét,

Sziklás nap száraz láng-tajtéka kélt
S onnan áradt csendes habokba szét.

II.

E láthatárig izzó, tiszta táj
Úgy tűnt a lánynak, akár egy juhnyáj.
Tengert nem látott, ám a hősugár,

Mely gyapjúként terült a földre, már
Ismerős volt, akár ha őszre jár
Az idő, mikor a sok piheszál
Meggyűlik lenn sziriek lábainál.
Ez lepett mindent: oltárt, ahol állt
S vélte, míg a Szentáldozásra vár,
Tízezer gyermek karéneke száll.
A nap hevétől szédelgett, akár
A kisharamg, ha zengi szép szavát.

III.

S ezalatt liliom-kezét a Szent
Ostyához nyujtotta révetegen,
Hol hal a halál s a lét eleven.
Igy szólt: Uram, hallgass meg kegyesen,
Mivel az ég asztala végtelen,
Vigy Józsefhez s a Szűzhöz, jőjj velem,
Kertjükben, ott, jó lenne énnekem.
Bár áldásod virul e luteten,
Szép itt és ide hívogat sziVem,
Hol rózsabokron lágy mosoly terem,
Honnan barika bújt ki szeliden,
Annyi, hogy beleszédül a fejem.

IV.

Mégis, szegény Pacsirtád oda vidd,
Az F:denbe, mit e föld tükröz itt.
Emlékszem, mily szép ünnep volt, amint
Megnyilt Honod, az F:g, leszáüt. a kis:
Madár s dalolt, hogy zengett a csalit
És ujjongással telt meg mind a szí').
A fenyők meghajtották ormaik,
Százszorszépek nyujtották szirmaik.
Kibújtak vackukból a vadak is,
Odasompolyogtak ebek, barik
S József zöld pásztorbotjával alig
F:rintve cirógatta juhaim.

V.
Míg így beszélt, fegyveresek gyalog
Közelegtek. A falusi bí1'Ó
Kürtöltetett sebtében riadót.
Valaki, lelke rá, ostyát hozott,
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Amit mindenkinek megmutatott.
Hogy ki a tettes, már tudták azok:
Egy lányka, ki a hegyekben la;kott.
Antal volt az, aki árulkodott.
A pásztorfiú sűrű, vad bozót
Közt cserkészve kileste, hogy amott
Egy vadrózsatőn K,enyér nyugodott,
Mit a makacs szűz titkon eldugott.

VI.

Élen e pásztor jött s vele a pap.
Kiemelte fészkéből az Urat.
Ördögöt űzött, mert az ágbogat
Gonosznak vélte s megátkozta azt.
Komor éneket zengett ott a kar.
A bűnöst is megrázta ez a dal.
Pacsirtára poroszló vert vasat.
Ime, rab már szegény, szomorú rab,
Mezitláb megy börtönbe, hol a vak
Éj honol, épp oly zordon éjszaka,
Honnan Jézust épp jámbor hajlama
Sugallatára vitte máshova.

VII.

Megvádolták hát, mint egykor Johannát,
Mint veszedelmes és gonosz boszorkát,
Mint szentségtörőt s mi még nagyobb gazság:
Ördöngőst, ki boszorkány-szombatot járt
Rossz farkasával, fertőzve a tisztást.
O mégis, mint a hó, patyolat-tisztán
Allt darócában is szerényen szólván:
- Nam vagyok más, mint egyszerű pásztorlány.
- Miért vitted akkor el a Szentostyát?
- Hogy Jézus is láthasson fényt, napocskát.
- Tabernákulumában imákat várt.
- A templomban mindig magára hagyták.

VIII.

- Egyedül élsz? - Igen, árva vagyok.
- Hogy gondozhattál igy annyi juhot?
- Az Isten segitséghez juttatott.
- Nevezd meg, ki volt az és hol lakott.
- Az égben s olykor meglátogatott.
- Hazug minden szavad és mondatod.
- Nem, nem. - Hát akkor nevezd meg legott.
- Neve nem zenghet gyarló ajkakon.
- Hívd hát, hogy könyörüljön sorsodon.
- Ha eddig nem jött, hasztalan hívom.
- Mert méltatlan vagy, ugye, és gonosz?
- Nem tudom. - Akkor máglyával lakolsz.

IX.

Visszavitték, hogy tömlöcében várja,
Mint gyötri majd a tél kinvallatása.



Egy ferences, mint ő, oly tiszta, drága,
Gyóntatta s elbeszélgettek az árva
Erdőről, hol dalol a sok madárka,
Az őszről, hogy mint tér a juh karámba,
S a télről, mikor hull a hó labdája,
S a tavaszról, s hogy rügyek fakadása
Örülni őt már többé sose látja,
Hisz' marék porl'á hamvasztja a máglya.
Buzdította, mutatván a csapásra,
Mely oda vezet, az örök hombárba.

X.

Megnyugodott Pacsirta kis szíve,
Mézként csurrant ott Isten szent hite,
A világot nem vette semmibe.

.Urát kereste és a nap heve
Ot rejtette, Ot bárány és bibe.
Az égből titkos Szentség szelleme
Aradt s gondokat bírt le ereje.
Földi szerelem? Pára! Permete
Elszáll, mint üres bók lehelete;
Antal is ezzel fonta volna· be,
Hogy mohó vágyát e liliom, e
Seűziehér virág csillapitsa le.

XI.

-ejjel megts szorongó bú kinozta,
Keservesen sírt, amíg egy jaj ott az
Irígy ablakon be nem tört vinnyogva.
A szűk: és mocskos tömlöcodu foglya
Hű ebe hangjára ismert zokogva
És a szegény állatot gondolatban
Búcsúzóul búsan megcirógatta.
A farkas meglelte gazdáját, kit vak
Várbörtön cellájába lakatoltak.
Az erdőből, hol a juhokat hagyta,
Egy íramban .?ött idáig (oholva
És hű szivét halálra vonitatta.

XII.

A nagy nap eljött. A piacon álU
Már a máglya, a sok görbe hasáb.
Az erdőben törték, hogy tűz alá
Kerüljön rt1Índen száraz rózsaág
A bokorról, hol Jézus teste hált.
Hogyeltüntessék a vétek nyomát
S megtoroliák a tett gyalázatát.
Nincs irgalom, ha sátáni paták
Illették a legszentebb Test havát.
Jőjj hóhér! Fedd be azt, hol a galád
Rést ütött s pirosabb legyen e láng,
Izzóbb vörös, mint az a rÓzJaszál.
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XIII.

Pacsirtát csak a ferences kisérte.
Ott állt a máglyán tűzhalálra készen
S az első láng belemart a rőzsébe.

De rég volt az a nap, mikor szegénynek,
Elhagyott árvának nyilt fenn az ég meg
S lejött a nagy Szent és száraz rőzsét tett
A tűzhelyre, hogy főljön leveskéje !
Mily más tűz volt az, oh, de másként égett,
Mily pirosan árasztott gyengédséget.
Jaj, nyalják már a lángok, nyelvük éget,
Magasba csap a rőten izzó végzet.
Kutyája jő s kaparja a pernyéket,

XIV.

Am, mindenki látja, egyszerre csak
Az égből vándor jő, szakállas agg,
Ezüst haja fehérebb mint a hab,
Liliom havánál patyolatabb,
Botján s iszákján rajt ragyog a nap.
Félretólja a kíváncsiakat,

.Rémülten hátrál a hóhércsapat.
Kézen fogja a kis boldogtalant.
És elindulnak kettesben a nagy
Erdő felé, hol égi madarak
Zengik azon legdrágább dalokat,
Mit Isten csak ártatlanoknak ad.

Bittei Lajos fordítása

- O vándor, aki e vén missziós kereszt
tövében üldögélsz, letéve a tarisznyád,
melyben sok lom lapul, avatag irka-jirkék,
bűn, megaláztatás, száraz kenyér vegyest:

mondják, hogy valaha költő voltál, kasod
mézéből gazdagon kapott lány és legény,
bárki, aki fejét feléd hajtotta, hogy
merengjen hosszasan méheid énekén.

- Úgy, de már vének ők. Én fiatal maradtam.
Aző lelkük ma már csak böjtöl szakadatlan.
Nem bocsátják meg azt, hogy én még itt vagyok,
s arcom körül e friss orgonafürt ragyog.

Olyan ez, mint mikor egy-egy kertben, ahol
csupa víg fiatal sétál, ott rostokol
egy költő mása: nyűtt, ütött-kopott szobor,
de beborítja dús virággal egy bokor.

- Vén vándor, mire vársz? Botodat is elejted.
Kutyád kimúlt, sírod halmára nem heverhet.
Fiaid szétszóródtak. Minden csupa rom.
- Váram, hogy erre jön egy reggel Jézusom.

Rónay György fordítása



PRÓZA
AZARANDOK

A Lourdesba hömpölygő emberáradatban láttam meg a Zarándokot,
- a szerit helyre tóduló hívősereg megtestesítőjét, jelképét. Sokan ta1Lán
nem értik, mi lehet közös Lourdes számos előkelő vendége és a szegény
ördög közt, De akiket megérintett Lourdes lelke, nem akadnak fenn az
ősszehasonldtáson.

Egyszerű ember a Zarándok. Nem tudni, ~i lehet. ötven év körüli,
a közepesnél valamivel alacsonyabb termetű, kissé zömök férfi. Arca ho
mokszínű, mint a Lot-Garronne-vidéki parasztoké. élesen kirajzolódó vo
násoklkal. Orra, Socratesé-hez hasonló rövid, tömpe. Nagy,barna szemei
feketén csílíognak, húsos barnás szája, aránytalanul nagy füle, rövidre
nyírott szakálla van. Fekete keménykalapja felfordult csónakhoz hason
lft, karimáját megtépázta a vihar. Fekete lüsztergallért. színehagyott
öltönyt és zsinórra fűzött zsebórát visel. Lábán ormótlan bakancs, az
egyik elformátlanodott lábához idomult, a másiknak az orrán rajzolódik
kd egy jókora bütyök, vállán tarisznya. Erősen sántít, mintha áramüté
sek rándítanák. Mankóra támaszkodik, melynek fogantyúja valami is
meretlen madárformára van kífaragva.

Legtöbbször fülledt, nyári napokon látni, amikor míntha az ég azúr
ja is bágyadtan píhegne az embertenger felett, amely a szent barlang
felé hullámzik, hogy kezével és ajkával érintse a Szenrt Szűz szüdáíát, s
Lourdes utcáin hömpölyögve, lassan kúszik felfelé a Kálvária dombján,
Ilyenkor jelenik meg azaz ember, akiben életre kelt a kis Bernadette
hite, - a lourdesi Zarándok.

Résztvesz minden körmeneten. Mint a tenyerét, úgy ismeri Lourdes
minden zugát, a "vásári Lourdes"-ot, amely még a legszrlárdabb lelkekre
is kiábrándítólag hat: a mozit és bazárokat, ahol világító Mária-szóbrokat,
érméket, Mária-képes töltötollakat. papírnyomókat és fonotrt szentelrtvizes
üvegeket árulnak. Csukott szemmel is odatalálna a kápolnához, ha or
rát megcsapja a barlang langyos levegője. Szembogara századszor is
szomjasan issza fel a bazilika csillogó aranydíszeit.

De ugyanilyen jól ismeri Lourdes nevezetes embereit is. Ahítatos
tisztelettel csodálja É'tienne de Beaucharnp grórot. a betegszállítók rend
jének főnökét. Az irigység árnyéka nélkül gyönyörködik a cameríere-k,
a máltai lovagok és a Szen.tsír-lovagok díszes egyenruhájában. a szertar
tásmesterekben, akik a római protokoll szerint szabják meg a felvonulá
sok rangsorát. Messziről csodálja a bíborosokat, akikről levették a capa
magna-t, hogy a tömegben meg rnegyűrődjön az Egyház kiontott vérének
ez a jelképe. Személyes ismerősökként tareia nyilván Cabriéres és Burnes
őeminenciáját,Mgr, Arnette-t és az amerikai főpapokat, akiknek reveren
dája. színesehb a daturák bíboránál. Szereti elnézni a prédikáló szerzete
seket: Józsefet és Antal atvát, aki mintha az első remeték testvére lenne,
galambszelíd, istenszeretettőlmosolygó arcú.

Amikor a Zarándok betelt a sok pompával, féllábon ugrándozva kö
veti a fáklyás körmenetet. azután nyugovóra tér a kőzös szálláson.
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A pihenő alatt a mí emberünk is elkölti elemózsíáját, Vizet iszik, ke
véske IborI'léd keverve, száraz kenyeret eszik hozzá, koJ;básszal és sajttal.
De végtelennel táplálkozó lelke olyan hatalmas nullámokat ver, mim.t a
parttalan, felmérhetetlen mélységű tenger.

Látobt már csodákat, boldog, gyógyult betegeket nem is egyszer. csak
a maga számára nem talált huszonöt év alatt még enyhülést sem. De ez
nem csüggeszti el, és éppen ez mutatja lelki nagyságát. Hisz Lourdesban,
:Ilanat~us hittel, megdönthetetlenül, Nem töpreng rajta, hogy a Szűztől

fakasztott fOlTás ,gyógylha.tását rádióaktivitás okozza-e, sem azon, hogy
hetere- vagy autoszuggesztió közrejátszott-e egyes jelenségek létrejötté
ben, és hogy ez alkalmas érv-e a természetfelettiség ellen.

Nem gondolkozik azon, hogy elvessük-e az idegbajok gyógyulásaít.; s
hogy míért van az, hogy az egyik beteg meggyógyul, a másik pedig nem.
Még azon sem ,töri a fejét, hogyan lehetséges, hogyarákOlS daganat el
tűnik, a leváigott láb azonban nem nő ki ujra. Míndezzel nem törődik.

Tudja, hogy rninden jól van úgy, ahogy az Isten akarja, még ha mi nem
is értjük meg míndíg az O szándékait.

A Zarándok hisz.
Kezében rózsafűzérrel. batalrnas posztó-ernyőjét fáradságosan hóna

alá szorfeva nézi, nézi, már negyedszázada, mírst kígyózik a hordágyak
végtelen menete a grotta felé, a medencéhez és a térre szánalmas tenhé
vel - hibás, beteg, rothadó embernroncsokkal: bőrrákban. csontszúban,
epflepszíában és számtalan más bajban szenvedő betegekkel.

Ha magánál betegebbet lát a tolókocsiiban ülők között, akinek útját
állták ácsorgó, beszélgető csoportok, érces hangon felkiált, mintha a rend
fenntartás az ő feladata lenne: - Helyet! A betegek Királynője nevében,
helyet! Fellépésének mindig megvan a hatása, a csoportok szétoszlanak,
abeszélgetők félreállnak a betegek elől. O pedig teltes erővel rázendít a
Gdoría Patri dallamára.

De a 'boldogság napjai végük felé közelednek a Zarándok számára.
AHg néhány óra és indul vele a vonat Montaubanon, Ablin és Perpigna
non keresztül Párizsba. De most következik a búcsú mindig egyforma
'szertartása. Elindul, hogya barlang rácsára akassza szerénylee virág
csokrát, amelyet a hazulról hozott háromszínű szalaggal kötött össze.

Háromszínű szalaggal, mert a haza védelmében, tengeri- és front
szolgálatban sérült meg az egyik lába, melynek izmai már egészen el
sorvadtak.

Szembejön vele egy ismeretlen pap. A Zarándok lelkesen odakiált:
- Milyen szép nap, abbé úr! ÜjaJbb dicsőség a Szerit Szűznek ! Ma

megint volt egy csodás gyógyulás! .
:És bandukol tovább a grotta felé. A napfényben kavargó porszemek

aranyfelhőbe burkolják távolba vesző alakját.

Jegyzet: Tanúsítom. hogy 1905-ben Lourdesban egy országos zarándoklat al
kalmával Paul Claudel és én, a medencerács mellett. hátt.al a Gave-nak. jobbkéz
felé, egy kőpad és az utolsó fürdőaitó között saját szemünkkel láttunk egy hord
ágyon fekvő, 40 év körüli férfit, akinek tagjai olyan görcsösek. csomosak voltak.
mint "e~v gesztenvorn p~másh~fonónó g-yökerei. vagy f'Cf'\:?' polip kn rjaí". 'F:z utó'r
bi hasonlat Paul Claudeltől származik.
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Az emlitett beteg tőle telhetően kiegyenesedve feküdt a lábaink elé helye
zett hordágyon, míg rákerült a sor és levitték a medencéhez. Szemeit olyan égő

hittel szegezte a feszütetre, amilyet emberi arcon még nem láttam.
Bemeritették a gyógyító Vizbe, és pár perc múlva saját erejéből emelkedett

ki onnan, egyenes tartással. átszellemülten. Barátom és én először rémületet, majd
túláradó boldogságot és kimondhatatlan hálát éreztünk a Gondviselés iránt.

Ezenkívül láttam a Szeplőtelen szüz első megielenésének ötvenedik évfor
dulója alkalmával rendezett eucharisztikus körmeneten tizenegy beteget ágyáról
felkelni, bár nem olyan közvetlen közelből, mint az előbb említett beteget. Azon
ban másnap, egy kivételével, valamennyiükkel talátkoztam a csodás gyógyulásokat
nyilvántartó bizottság irodájában.

Tanúsítom továbbá, hogy kiskorú teanvkám, akit reménytelen állapotban,
már ·er/hen ,,!ferdült hátgerinccel vittün k Lourdcsba, a Barlangnál az érte vég
zett imák után oly hirtelen, bár természetes úton is megmagyarázható gyógyulás
kegyelmében részesült, hogya magam részéről teológiai értelemben csodának
tartom.

Meg kell' mondanom, hogy ezeken az alkalmakon kívül azóta is többször
tartózkodtam Lourdesban, mint ahogy 1905 előtt is gyakran látogattam el Lourdes
ba anélkül, hogy csodás gyógyulás tanúja lettem volna. Azonban minden alkalom
mal meggyőzőcttem a kegyelmek áradásának végteleriségéröt.

PIPA MEGSZÖKIK

Pipa kutya volt, de lehetett volna író is, mert sem írni, sem 01
vasni nem tudott, és kétlábon járt, pirospettyes szövetnadrágban, áJlila
alatt megkötött magas kalapban, kunkorodó fm1kát pedig aranygombos
kabátkaja seárnyaí takarták.

Igénytelen teremtés volt, mínden bizonnyal korcs; fajtája anyja jó
szívűségéről árulkodott, aki hajlott "a hentes közönséges buldogja' feilé.

Kenyerét is becsülettel kereste, amióta idomítója kölyökkorában az
utcáin felszedte és napi két leves ellenében megtanította pipát tömni,
rágyujtani és szívní - innen vette nevét is -, aztán meg veszélyes ug
rásokra. kerékre, lottó-játékra, táncra, megharapni a bohócot, lelőni egy
németet, más egyébről nem is szólva. Inaskodása nem ment símán, sok
órája talán évre is rugott, míg a korbácsütések csülagászaei számokban
hul1ottakvá.

Ezen az estén .a szánalmas cirkusz, melynek Pipa szenzácíós száma
volt, a falu főterén vert sátrat árbócra és cölöoökre: ez a sátor Pioát
és társait szégyenletesen elválasztotta a nézőkkel eayütt azoktól, akik
kívül Isten nagyobb dicsőségének adóztak: a csillazoktól, melyek helyett
benn sziszegő acetilén lámpák repdestek; az Itatótól. melynek hullámait
megvilágította a hold; a jámbor ábrázatú emlbel"~k-től. akiket lapos er
szénvük vazy ayanakvásuk megrekesvtett a kőnködőnél.

Mit érdekelte a bolondozás, ugrálás, lövöldözés és Pipa fortélyai az
egykori adószedőt, aki azzal dicsekedett hogy hosszúszörü spanyol va
dászkutvá.ia a folvó közenéből csukat fogott neki?

S mílyen hatással lehetett a csendőrnadráebac.bújt két műlovarnő a
fűszer-esre, aki most jött meg olaszorszáaí nászútjáról s700 hitvesével ?

Az új mutatványszám során, metvet a f'anvarkénű idomító mutatott
be a közönségnek, Pipa - aki ennek a sxámnak a fl'-nvoontia vo1t 
rosszul vette a lendületet, mert az idomító felesége véletlenül a lábára lé
pett. A szerencsétlen asszony képét hírtelen kegyetlen korbácsütés érte,
és szégyenében sirva fakadt.

A tömeg fütyült. Az idomító dühében, mível Őlt okolták a kitdareért.
nem tudta többé, hol az esze, Pipa pedig megértve, hogy az ütés neki
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volt szánva, s hogy ez a vadállat a feleségével bálIllik úgy, mírit egy ku
tyával, a sátor nyílásén át elíllant, tambura és trombita né1Ikül, de négy
lábon, frakkJban, cilinderben.

Repillit, mínt a nyúl az épp hogy nyugovóra tért utcán, mely része
volt a Bayorine-ba vezető útnak. A lközségházae1ött ugatásra késztette
egy kutyatársát, mely megijedt ettől a szertartásosan öbtőzött rnanótól,
akinek: páráza egy láncocskával volt a nyakörvhöz erősítve, s mint egy
szájkosár, kákapcsolódott. Megrémítette Ladomazere kisasszonyt, akd<t az
ájulás környékezett. míg szemfürdető kamillájával - szomszédja, Larra
buru asszonyság spírítuszon fó2'Jte neki - hazafelé tartott. A falu végén
észre sem vette a rosszul rejtett Ikét árnyékot egy nyárfa alatt, az egyik
a 'könyvelőség számvizsgálójáé, a másik özvegy Echague asszonyság ,,5Z0
balányáé",

Szaladt két kilométert s a legkisebb fáradtságot sem érezte, csak
ötödik évében járt: fürge kis gömböc, érdes szőrzetű, a szemüregból ki
ugraníkész szemekkel, turcsi orral, előreugró fogakkal, melyek úgy ha
tottak, míntha a természet ököllel orrba vágta volna, s fogai ettől ugor
nának azéthasított pofáján kívül.

Egy kastély bekötő útján hirtelen kanyarodva kapott csak észhez,
ha szabad így kifejezni magamat, Míndenekelőtt kísszükségét végezte el,
majd a nagyot, egy sarokkőnél, egy egyiptomi oszlopnál. melyet a nemes
tulajdonos egy kőrtérre emeltetett, s ezt 'a felírást viselte: "Hess kuvik l"
- célzással az ellenséges szomszédra, aki azzal kérkedett, hogy orosz
nagyhercegnek címeztette magát.

Lágy pázsiton át, mely olyan síma, akár egy golfpálya, éjszakai fé
nyekkel ttelí tópantra ért. Egy nyitott kalyibáJban, mely raktárul szolgál
hatott, Pipa kiszemelt magának egy rőzsenyalábot, dühhel ráugrott, el
határozva, hogy végez nevetséges álruhájával, mely évek óta annyira
keserítette, hogy sárgaságot kapott !tőle. Ebből aztán a társulat trombítása
ricinussal akarta kigyógyítani olymódon, hogy szájába dugta a fíolát, s a
rágófogakon összetörte. Pipa egyébként kevésbé gyűlölte ezt a botfaeagta
orvost, mint idomító mesterét, aki állatí vigyorral erőltette rá az arany
gombosnagvúrd öltözéket és a picurka néger nadrágot.

A földhöz szorítva nehézség nélkül tépte le magáról s állkapcsával
törte szét az elnöki nyakfodor alá rejtett gyengécske kapcsokat. És aikkor
- örömeben vagy dühében? Pipa maga sem tudta pontosan - ráve
tette magát a ruhadarabokra. s íziben a k,aJbát és a nadrág foszlányaivá
változtatta őket. Fogai és körmei segítettek neki. Szerencsere a szörzete
rajta maradt, s nyakörve is, - kényelmes volt, semmi sem, volt belevésve.
jól lehet ez a kutyá.k vizitkártyáia.

Porcogós fülét hegyezve, melyen kétszeres ferde vágás vastagodott,
megugatta szörnyű ruhája roncsait. Rabjául esett Toussaint-Louverture
uijongásának, aki rájött, hogy csak egy percre s egy rajtaütésre van
szüksége ahhoz, hogy három évszázad rabságának bilincseit széttöríük.
Orökegy történet, Kolombusz tojásának története.

Pipa kobakjában abban a pillanatban, amikor megérezte, hogy sza
bad, meglehetős kúszált érzelmeket lehetett volna találni, a szemre-
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hányásét, a háragét, a játékos kedvét. Egy ősi torony éjfelet kongatOtt a
"csiszi-csoszi néném" dallamára, a hatalmas épület vendégeinek álmát
ríngatva, s talán a halastó halainak iszapba merült álmát is.

Mégis, rníkor erőfeszítése egy kissé kimerítette, Pipa álomba me-'
rült a kalyiba egyik sarkában. És a mezöőr nem hallotta többé házi
kójábain Pipa ugatását, mely kiüldözte volna az ágyából. ha kötelessége
szavára hadgat.

iMlk csak a baglyok zokogása uralkodott és agyagsípon a hármas
hívás, mely kö2'Jbe-,'kö2Jbe szólt: a szailimaszínbe öltözött, zsúptetőhöz ha
sonló alázatos madáré - a fürjé.

Ebredéskor, ötóra tájban Pipa első érzése az volt, hogy éhes. Eltö
kélten elihagyta éjjelimenedékihelyét, azzal a roppal támadt sietséggel és
sürgető feszültséggel, mely akkor fogja el a kutyákat, mikor nem tudják,
hol vannak. De kiszámíthatatlan szeszélyeinek egyike folytán, me1y azok
számára is rejtély, akik a kutyák nemzetséget alaposan tanulmányozzák,
szájában vitte a pozdorjává zúzott kis cllindert.

Meg kell mondaní, hogy Pipa különoködéseí - túl ösztönén - meg
növekedtek szigorú és kemény iskolája hatására, mely megingathatatlan
beidegződéseket ébresztett fel benne. A durva visszahatások személyét
fajtája legkülönceob, legszeretnivalóbb és legértelmesebb példányává
tették.

Megragadta Hgyelmét egy k&tői útkereszteződés. Az ég már pirkadt.
Olyan volt, mintha Perrette megfejve teheneit, a tyúkólát átvizsgálva,
azéttörte volna a tojásokat, tejét pedig kidön1Ji az ég alján, aihol már a
haj-nal szírmai lebegtek.

S valóban, ez a kép itt helyénvaló is, rnert egy valóságos Perrette
meggondolatlanul éppen most rakta le egy híd bejáratánál a szamárhát
ról teíeskannáját, a tejfölt, a sajtot, a vajat és a tojásokat, rnelyekkel
minden áldott nap a kastélyba tartott. Egy kicsit elkalézolt, hogy a sövé
nyen egy csokor vadrózsát szedjen, melyek az éjszakától egészen eláz
tak, a hajnaltól pedig egészen megduzzadtak. s mindezt avégből, hogy
meglépje vele urának asszonyát, aki ezt a kert rózsáitnál is jobban sze
rette.

Sehol egy lélek. Pipa hirtelen megállt a kosár előtt, mely vúgyá.
zatosan le volt takarva egy vastag, kétszegélyű'l€!Illkendővel, amilyeneket
régen szőttek.

Szagok csaptak ki alóla, a juhakol egész édes, kfvánatos, friss, csí
pős és egészséges lelke bennük volt.

Pipa ingadozott, nem tudott hinni ezerencséjében. Nem volt mindez
álom? A cirkusz gonosz, varázslója nem most ébreszti fel egy korbács
ütéssel, hogy a valóságba hívja, orra elől eltüntetve ezeket a nyalánk
ságokat, azért, hogy kirobbantsa a nézők általános hahotájárt? Egy
szóval: új mutatvány volt ez, addíg ismeretlen szám, melyet megjátszat
tak vele?

Nem!
Es hirtelen, egy percre sem válva meg a szétrnarcangolt cilindertől,

Pipa őrjöngve rárontott a kosárra, feldöntötte. egyetlen lepénmyé vál
toztatta, és széles pofáját prüszköíve beleásta ebbe az egész tejcsarnokba
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és mártásba, megtömte ésbekente vele magát egész kürtös füle hegyéig,
zömök ökölvívó melléig, melyet jól megtámasztottak kurta, csavart láb
szárai.

ÉB uccu neki ! Kereket oldott Bayenne felé.

Gerlei József fordítása

A FOLTOZÖV,ARGA ÉS A FIATAL LEANY

Azt hiszem, szebbet nem rnutathatna a Teremtő, mint egy kék szulák
függönnyel beárnyékolt bódét, benne egy foltozővargával. E virág ha
rangjai megcsendülnek. amikor a bolyhos darazsak beléjük hatolnak a
Ieesepegő harmatot inni.

A szulákok családja közeli rokona a hajnalkaféléknek, amelyekkel
költői okokból azonosnak kell tekintenünk. A hajnalka olyan virág, mely
nek pártája elfonnyad este, miután az egész tikkasztó napon át feszesen
tartotta selyem sátrát, egyetlen ránc né1kül.

Ami a foltozóvaegák fajtáját illeti, ez kihalóféllben van. Engem tel
jes szivemból vonzott utolsó hírmondóinak egyike. A világ legklasszíku
sabb vargája volt, társaihoz méltó, akiket" versengve énekeltek meg a
költők: a görög Lukianos az Alom vagy a kakas-ban és La Fontaine
Mesé-iben, ;- s még mások oly sokan! És jómagam elsőszülött lányom
születésí btzonyítványát nem Francois-val írattam-e alá, akinek a tenge
licéje úgy tündökölt, mínt egy arany boglárka és úgy énekelt, mint az
egész rét?

Egy óriási rnéretű káposzta árnyékolta be hátul Franccis házának
tetejét, mint valami építészeti remekműben, -és elől vírágharang-füg
göny borította, amelyet egy perzsa hercegkisasszony is megáhíthatott
volna déli pihenőjéhez.

Maga Francois, ha kelleténél többet kortyolt a borból, meglehetősen

együgyű emberre formázott, akit szeretnek az angyalok és szívesen rnen
tegetdk ; nem volt nagyon idegen sem a mezeí és erdei tücsöktől. sem a
sáskától. sem a szarvasbogártól, sem az ormányosbogártól, sem a zőld

harkálytól ; a mezei tücsöktől vette a dalt.ameüyel madarát kisérte; az
erdeitől a fenyőgyantát vagy enyvet, amely neki a bőr ragasztására szol
gált, - (ez a rovar meg ezzel kení meg nyikorgó vonóját a fenyők kér
gén, amely vörös, mint a lenyugvó nap); a sáskától megvolt adikicse,
amellye! a kicserzett tábla bőrt nyirja; a szarvasbogártól .a szarvas olló;
az ormányosbogártól a lyuggató ár és a zöld harlcálytól az ütő kalapács.
Lapos sapkát viselt, amit sohasem vetett le, hacsak nem alváshoz, gon
dolom. És durva kelméből való indigó köténye oly jól símult gyornrához
és potrohához. hogy semmi egyéb nem hiányzott Francois-nak, mint a
fedeles szárnyak.

De lelke is volt, amelyben a Míurunk Jézus tükröződött, aki talán
apostolának választotta volna, noha nem fogott egyebet gób-halnál a Tó
tekintélyes nagyhalai helyett. És méghozzá ezt is csak "ráérő perceiben"
művelte!
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Francoís ráérő ideje, - óh ! Beszéljünk csak eITŐl, mivel éppen ezek
a legboldogabb órák, amelyeket a Gondviselés ád az egyszerű emberek
nek. Először is, ez a halászat, amit nyári alkonyon űzött, kiváltképp ün
nepnapokon és vasárnap, vecsernye utáln: mert istenfélő volt és Úrnapján
pisztónon játszott, noha életkora meghaladta már az ötven évet, - és
egy kissé gúnyolódtak is hamis hangjain. De valóban, nem tetszett-e
így éppannyira, vagy még jobban, mint a legnagyobb mester, a Szentek
Gyülekezetének, akik kegyesen fogadták ezeket az együgyü és lármás
hangzatokat a tömjén és a virágfűzérek illatával terhes, ragyogó füst
felhők között?

Horgászbotja egy szál nádból volt, amelyet a Képviselő vágatott
neki parkjában s ez az adományozónak több apró halat jövedelmezett,
mint amennyit a bot megért. Franccis zsinórt erősített rá, amelyhez egy
oly fénylő szálat kötözött, mint a Szűz fonala, hogy hirnbálja a szellő.

Közepes nagyságú horgokat használt, amelyekre televényföldben felleuta
tott vörös kukacot tűzött. :És büszke volt rá, hogy három kis ólom
golyóval jól egyensúlyozza a dugót, amely piros volt, mint a pipacs;
.Igy indult álmodozni a folyópartra.

Ez a folyó volt az a tükör, amelyre szüksége volt egyszerű, de bi
zonyos dolgokban mélyreható gondolkodásának. Ebben az égerfáktól ár
nyas zugban leste a kezdetben könnyed. rezdüléseket, amelyek a dugót
érték ötször-hatszor, amíg ez a felszínre nem siklott, magával rántva a
gébhalat. Igy hát legalábbis elhamarkodás nélkül horgászott.

Egy napon szemközt azzal a parttal, ahol ő tanyázott, megpillantotta
Yvettet, a Képviselő lányát. A part mentén csetlett-botlott, néha fel-fel
kapta hirtelen mezítlen lábát, élesen sikoltozva a horzsoló kövek miatt.
Igy azután elbűvölő, vadóc táncba kezdett.

Francois, a Varga megkérdezte, nem sétálna-e szívesebben egy pár
szép cipővel a lábán. - De azt rögtön félretennék I - válaszolta a lány,
- és otthon összeszidnának. Többet érne egy pár szandál. - Vállalko
zam rá, kisasszony, hogy olyan cipőt készítek önnek, amely nem ázik
be s kényelmesen járhat-kelhet benne, akár a legnyirkosabb helyeken.
Még a harmatnak is ellenáll majd, amely nem más, mint egy sav. És
örülök, hogy ezt felajánlhatom önnek, mert barátja vagyok az ön atyjá
nak, aki ezt a nádat vágatta nekem a parkjában.

Oh ! Valóban? - mondta a fiatal lány. - Majdnem egész évben in
tézében élek, Párizsban, csak nyári vakációra jövök ki onnan s így alig
ismerem papa választóit, De ha lesz olyan kedves ÉS megengedi, hogy az
erdőket és réteket e magassarkú vacakságole nélkül járjam be, - amiket
rrrindjárt ott is hagytam a fűben, - hát szívesen veszern. Hogy hivják
önt?

- F'rancoís-nak.
- Engem Yvette-nek.
- Oh ! Hagyja csak, jól tudom. Ismerem önt születésének második

napjától fogva. A feleségem ment segíteni önökhöz a kisasszony keres7

telője napján. Hamarosan azután meghalt.
- De nem ismeri a lábam méretét ! - mondta a lány,
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- Ugyanolyannak kell lennie, mint a megboldogult Lucie lányomé,
aki olyan egyszerű volt, mint ön.

- Mikor vesztette el őt?

- Olyaniidős volt akkoriban, mint ön. A2It gondoltam, látásból is-
mer egy kissé, mert néha arra járt aboltom előtt, ahol a bőrt szabdalom.
a plébánia mellett.

- Az a házikó virágokkal meg madárral, akinek hallottarn az
énekét ?

- Az vigasztal, kisasszony, ha elgondolom magamban, hogy az éln
kicsikém a Mennyben van feleségemmel együtt, aki ugyancsak hosszas
betegeskedés után hagyott magamra, - meg az, hogy majd ott össze
találkozom velük. Szóval hajlandó elfogadni a cipőt?

- Meghiszem azt !
- Mínthogy így áll a dolog, tüstént átkelek a hídon és visszatérek

önhöz. Nem telik majd sok időbe, míg körülrajzolom a lábát, A horgomat
itthagyom. Talán még halat is találok majd a zsineg végén.

Hamarosan ott-termett a lány mellett, aki rá várakozva egy fatörzs
re telepedett a réten. Zsebéből ujságot vett elő, amelyre keskeny bőr

szíjakat szabdalt. Féltérdre ereszkedett a földön nagy tisztelettel s rnér
téket vett erről az eleven műtárgyról, erről az erezett gyöngyházról, 
Yvette lábáról. 'Nem lévén nála plajbász, körmével karcolt jeleket a
papírosra.

Ennek az antik jelenetnek: az öreg kézmíves, komoly és hamisítat
lan, a Tavasz lábai előtt, - egy szitakőtő volt egyetlen méltó tanúja.
amelyet észre sem vettek. Rezgő szárnyait mozdulatlan terjesztette ki
Yvette haja fölött. Mint egy türkiz tű a zengő fénybe szúrva; azt hihet
te volna az ember, hogy rászegeződött egy fiatal istennő kontyára

Amikor Francoís, a Varga fölemelkedett, szemében könnyek ültek.
- A Iányomra gondoltam -, mondta - bocsásson meg.
És Yvette, mi1ntha mindig ismerte volna, részvéttel és gyöngéden

csak egyetlen szót szólt:
- Franceis.

Yvette atyja, akinek a kastélya nem messze volt innen, megjelent
abban a pillanatban, amikor a mester gondosan zsebébe csúsztatta B.

mértékvételre szolgáló papírszeletkéket.
A lány magyarázkodott, - váratlanul kevésbbé bizalmasan, mert

atyja, aki Képviselő volt, megkövetelte övéitől a tiszteletet választójával
szemben, akit tegezett.

- Az úr egy pár cipőt készít nekem, amellyel vízbe gázolhatok
anélkül, hogy átáznék. Én leszek a Tökfitkó huga.

- Semmiféle szívélyesség nem lep meg, ha öreg barátomról van szó,
- mondta a Képviselő, kezetnyujtva a varganak. És jelezni óhajtván
teljes biza1mát iránta:

- Sohasem kételkedtem benned. Gondolod, hogy Pataulaud rám
szavazott a második fordulóban, vagy rá akart szední ?

- Az igazság kedvéért: azt hiszem, hazudott önnek.
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Míután Yvette-el megállapodtak a próba napjában, Francoís vissza
tért horgászbotjához.

Semmit sem akart elfogadni vevöjétöl, amikor az egy teljesen kék
egű napon eljött cipőjéért a virágos és rengő boltba. A hajnalkák esti
imájukat végezték, míg á műhelyasztal rnínden oldaláról a gólyaesőr

virrág tüze tajtékwtt alá. Francois zavarban volt, hogy a lány maga jött
a cípőért, amit a kastélyban már kétszer is felpróbált, - és azt mondta,
!hogy épp most akarta elvinni. Betessékelte őt a műhellyel szomszédos
szegényes hajlékba és frissítő málnaszörppel kínálta. Oriásí imbolygó da
razsak telepedtek az asztalra, amely éppoly bicegő volt, mint az, ame
lyiknél Philemon és Baucis látta vendégül az isteneket. A darazsak fe
ketecsíkosak voltak érett öszíbarackszín alapon s azt gyaníthatta az em
'ber, fulánkjukJban a nyár heve izzik.

Yvette am sem tudta, hová legyen örömében, hogy Francois, a Varga
igy kényezteti. Otthon nem dédelgették ennyire. Atyja önző ember volt,
anyja meg társaságbeli hölgy, aki minden csekélységet ürügyül használt
fel arra, hogy a tengerpartra járjon, egymagában.

Úgy vélem, ha Achilles ilyen fűzős cipővel vonult volna hadba, mint
aminőt Yvette húzott a lábára, Homeros megénekelte volna, akárcsak a
nagyszerű pajzsot, Franccis a legfinomabb 'bőrt használta fől, arrtit csak
vásárolhatott, - zizegő füvet legelésző kétéves üszőtől származó bőrt,

amelyet türelmesen cserzett ki a Grecpatak meszesgödreíben, Orthez-ban,
Ez ,a Grec-patak partján terül el; hosszú ideig, fiatalkora óta itt élt a
kőlrtő, aki megénekli Francoís-t, a Vargát. O mesterré vált az ember
efajta "mankóinak" készítésében, - ami Tolsztoj lángelméjének soha,
a legkevésbbé sem síkerűlhetett.

Három pár túra-cipőnekmondott lábbeli dicsérte Francois-t a Vargát.
Az egyik, amelyet elemi-iskolás társának szabott és varrt, egy Béarn-í

;smiletésű püspöknek, aki szabadidejében szívesen jött ide, hogy nagyokat
gyalogoljon; a másik, amelyet saját magának gyártott; és ez, amelynek
elkészítéséhez nagyobb lelki megindulással fogott hozzá, mint a többíé
hez, mivel tudvalévő, hogy Yvette Luciere emlékeztette őt.

Úgy van az, hogy a szív rejtekében néha még a legszolgaibb munkák
is felmagasztosulnak az angyalok szemében valami nagy öröm vagy fáj
dalom révén. És ezek a Szeretetben egyesülnek, amely olyan, mint fe
kete vagy fehér emlékeink kertje fölött könnyező öntözőkanna.

Yvet.te megcsodálta a bőrből való fűzőzsinórt. amely ugyanolyan tap
1ószínű volt, mint a cipő többi része, ....z. finoman kiszabva és mesterien
befűzve mínden egyes karikába. Elég hosszú volt ahhoz, hogy kétszer
körülérje a bokát, mielőtt egyszerű csokorba kötik elől. A cipő törzse
egyetlen datrabból állt, jól hozzáerősítve a talphoz, amely olyan mődon

e1rendezett szegecsekkel volt telehintve, mínt az égbolt állócsillagai.

A fia1ail lány eltávozott Francoís-tól. Övében három szál hajnalkát
vttt magával s keblén vitte a cipőket.
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II.

Kevéssel a Parlament megnyitása után Yvette, aki folytatta színtelen
intézeti életét, arról értesült, hogy atyja egy műtét alatt hirtelen meg
halt. A lány kétségtelenül érzett némi szomorúságot; de olyan gyermek
volt, aki tisztába jött azzal, hogy számára sohasem létezett az a lan
gyosság, amely a családi fészket rnelengeti. A gyász miatt néhány napra
hazatérhetett szerétett falujába, - amit egyébként csak a szünidő alatt
engedélyeztek. Ö, anyja és ennek egyik nagybátyja kisérték a Képviselő

földi maradványait, akit falujában temettek el, szónoklatok és virágok
közepette.

Francois, a Varga illendően feketét öltve tisztelgett a családnál és
felajánlotta szolgálataít, Ezideig Yvette még egyetlen könnyet sem ej
tett. De amikor érezte, hogy a jó mester megszorítja kezét, így nyilvá
nítja határtalan szerétetét iránta, ezt az Istenből fakadt ragaszkodást,
amelynek nem volt egyéb látszólagos oka, mint egy parkjukban vágott
silány nádszál, - sírvafakadt. F:s zokogása csak fokozódott, amikor a'
cípőre gondolt, amelyet Francois annyi szeiretettel készített neki, - ·meg
az elmult nyár égszínkék hajnalkáira, És ez az emlék áthatotta szdvét:
óh, ha olyan apám lett volna, mint Francois, nagyon-nagyon boldog let
tem Volna!

Anyja a rokon segítségével elintézett néhány formaságot, azután ÍIll

mét Párizsba utaztak, ahol Yvette folytatta tanulmányait. Rovására fr
rák, hogy egymaga örökölte a szép atyai birtokot: ez volt az igazság; de
neki am mondták, hogy kiskorú lévén, bentlakó növendéknek kell ma
radnia, a szünidőt kivéve, mert így írja elő a törvény; - ez hazugság
volt, amit ő nem is gyanított.

Míndamellett az következett ebből, hogy Yvette, noha a remeteélet
lassú hónapjait szenvedte még Párizsban, - míalatt anyja folytonosan
úton volt hosszú hónapokon át, - rendszeresen hazajárt kedves falu
jába még a legrövidebb vakációkra is.

A hatalmas kastélyban, - ahol egyedül maradt az egyetlen hajdani
ragaszkodó cseléddel, - annál is inkább pompásan érezte magát, mert
ettől fogva megint el-elszökött az anyja, egészségügyi okokat hozván tE!
ürügyül. - amelyek a harminc hónap leteltével egy nála húszévvel fiata
labb férfival kötött házasságba torkolltak. Yvette ezt a bizonyos ünne
pélyességgel bejelentett hírt minden nagyobb megrökönyödés és szívfáj
dalom nélkül fogadta. Mamája ezenfelül tudatta V'ele ugyanabban a le
vélben, hogy miután ügyeik most már egymástól függetlenné váltak,
ezentúl külön-külön élhetnék: Yvette kedve szerint a kastélyban, ahová
mínden esztendőben hazatért, - ő pedig férjével Párizsban vagy egye
bütt. Az értesítést utóirat kísérte: "a magány keserves, ha senk! .p>em

segíti önt annak elviselésében."

Yvette számára, - aki úgy tett, míntha tudomásul sem venné anyja
házasságának időpontját és helyét, - nem volt sem keserves, sem nehéz,
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hogy mélyebb gyökeret verjen ezen a nagykiterjedésű barátságos birto
kon, amelynek lakóépületeit egy hajdani bérlő építtette. A cselédek szí
vesen fogadták a fiatal úrnőt, akinek egy régiszabású közjegyző minden
ügyes-bajos dolgában segítségére sietett tanácsaival. A lány egyébként
hamarosan tájékozódott mindenről.

Kék kretónnal bevont szebája tejüveg-ablakaival egyik oldalon egy
csinos díszudvarra nyílt, a másikon meg egy tulipánfákkal, hársfákkal.
jávorfákkal és magnoltákkal végeláthatatlanul beültetett parkra, amely
nek jónéhány fasora ahhoz a folyóhoz vezetett,' ahol a lány a horgász
botjával felszerelt Francois-val találkozott aznap, amikor az cipőjéről

mértéket vett.

Ezek a cipők! Milyen élénk örömmel húzta fel, hogy bejárja a mere
dek partokat és erdőket, gébhalat, rákot fogva, pártfogásába véve a le
hullott madarakat! És néhanapján bájos mosollyal telepedett le a fol
tozóvavga bódéjában. így szólva hozzá:

- Francoís, látja, hogy kitartanak már több, mint két esztendeje!
Az elragadtatva válaszolta:
- Kűldje el hozzám, kisasszony, majd bezsírozern őket, hogy hajlé

konyak legyenek!

Yvette-en égi öröm fénylett; mert, ha az önök anyja vagy atyja ne
talán meghalna, Isten helyettesítené őket. De jaj! Itt nem kellett az
Istennek túlságosan nagy veszteséget pótolnia: az apa mindenekelőtt

megrögzött önző lévén, az anya pedig kótyagos. A fiatal lány minden
huncutság nélkül elszórakozott azon, ha láthatta és hallgathatta Fran
coís-t, amint písztónon játszik különféle alkalmakkor, amelyeket Yvette
igen kedvelt, - és ünnepi körmeneten, miközben, az Úristen a füzérek,
harangvírágok és illatos menták fölött lebegett. Mondtuk, hogy a hallga
tóság, éppen ellenkezőleg, megmosolyogta kissé, hogy a varga az ő korá
ban állhatatosan kitart rézfúvója mellett. De ha Yvette másképp fogta
fel ezt, az volt az oka, hogy úgy értelmezte, mint az imádság kedves
és jámbor módját, Egy látogatás alkalmával megkérte Francois-t: rnutas
sa meg neki egészen közelről a hangszert, amely már nagyon öreg és
horpadt volt; s megtudta. hogy tulajdonosa szerfelett belehabarodott eb
be .a zengő ércbe, Fölkereste a plébános urat. Ez egyik káplánhoz uta
sította, aki vállalta, - talán nem. minden féltékenység nélkül,. - hogy
Pauban vásárol egy tökéletes példányt 500 franknyi összegért. És senki
nem tréfálkozott többé a harsona-zengésen még a faluban sem, ahol
Franccis-t ettől kezdve nagy művésznek tartották.

Történt, hogy Yvette, aki már néhány napja nem látogatta meg
Francois-t, zárva találta boltját és szerény házát. A szomszédok tudtára
adták, hogy előző csütörtökön heves láz lepte meg és sürgősen kórházba
szállították. A fiatal lány odasietett. Josephíne nővértől megtudta. hogy
pártfogoltja nincs jól, félrebeszél; olyasfajta betegségben szenved, amit
hihetőleg kútvíztől kapott. Yvette azt tudakolta: meglátogathatná-e ? Az
apáca, aki nagyon szerette Yvette-et a szegényelekel gyakorolt jócseleke--
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deteiért, engedélyezte, de csak néhány percre, - attól félve, hogy ez fá
rasztja a beteget.

Amikor beléptek a poétikus kertré nyíló szobába, ahol elkülönítették
őt, Francois szundíkált, De meglátszott, hogy tisztában van látogatójának
jelenlétével, - és néhán~ kétségtelenül kissé összefüggéstelen rnonda
tot mondott, amelyekből kiáradt szívének jó illata, ez a nagyon is egy
szerű illat, - olyan, mánt a hozzáillő, kedves bazsalikomé vagy verbérráé
a boltablakban.

Megszólalt s ez olyan volt, mint valami szelíd panasz:
- Lucíe, tudom, hogy ...
Tudjuk, hogy Lucie volt lányának a neve, - arnint ő a maga népies

nyelvén mondta: "a megboldogulté",
- .,. Tudom, hogy a Mennyben vagy anyáddal s hogy többé nem

talállak otthon ... Lucie, nem látlak többé, amint almát eszegetsz a haj
nalkák árnyékában. Lucie, Lucie, te küldöd nekem ezt a másik lánykát,
aki olyan jó, rnínt te voltál, hogy mélységes gyászomat enyhítsd.

Lélegzetvételnyi szünetet tartott, azután kimondta:
- '" Yvette-et.
Josephilne nővér így szólt a lányhoz:
- Mindjárt megmérern a lázát, Most már nyugalomban kell hagy

nunk. Félrebeszél.
De Yvette, tetőtől-talpigmegrendülve és remegve megértette és arcán

könnycsepp gördült végig.

Két hónapra rá Francois, a Varga meggyógyult. Folytatta munkáját
és fogadta Yvette sűrűn ismétlődő látogatásait, ...:.- aki holmi nyalánkságot
hozott neki. Egyre jobban szerette és szánta ezt a magányos embert és
megértette, hogy egyetlen lányának elvesztése szivét hasító villámcsapás
volt számára, amelynek visszhangja hosszan és tompán morajlott benne.

Egy napon Francoís így szólt hozzá:
- Yvette kisasszony, én nagyon sajnáltam a megboldogult felesé

gemet, de ő már annyi esztendeje haldoklott, hogy halála nem ért vá
ratlanul. Ami Lucie-t illeti, ő még csak tizennyolc éves volt, amikor
meghalt. A torokgyik ragadta el ördögi karmával. Oh! Ez nem termé
szetes, a jó Istennek nem kellett volna elvennie egy ilyen bájos gyerme
ket atyjától, - egy ilyen gyermeket, akihez ön annyira hasonlít, mintha
csak a nővére lenne. Abba betegedtem bele, hogy nem vagyok az ön
Atyja, s hogy ön nem a leányom. Oh, Érzem, hogy ez megvígasztalna ...
Nem kellett volna elmondanom önnek ezeket a szamárságokat.

Yvette kezét a mester kezére tette. Kérges volt ez és nedves még, 
mível Francoís kezefejével törölt le egy könnycseppet. amely bőrköté

nyére hullott.
A lány így szólt piruló mosollyal:
- Akar az apám lenni?
- Hová gondol, kisasszony?
- Senki sem fogja tudni, csak ön meg én.
-ÉsaJkkor?
- A kastély melletti házikó éppen üres, amióta meghalt a kapus.
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ön bérbeadja valakinek néhány sou-ért ezt a kis viskót, amely végered
ményben is kisebb, mint az a kaldba, amelybe beköltözék majd. És igy
mínden nap látjuk egymást és én az ön lánya leszek szív szerínt és ön
szív szerínt az én atyáim lesz. Akarja? .

- Oh! Kisasszony ...
- És ön áthozhatja ide munkaasztalát, hogy dolgozhasson, és a virá-

gait meg a madarát.
Francoís, a Varga berendezkedett hát csekélyke bútorzatával a há

zikóban, ahol töbib békés cerberus váltogatta egymást. És a kisvárosban
nagyszerűnek tartották ezt a dolgot: Yvette kisasszonynak egy úiabb jó
cselekedete, ezesetben egy egyszerű magányos ember iránt, cseppet sem
lepte meg azt, aki csak ismerte őt. Mindjárt reggel fölkereste Peppe-t,
hogy kezet szorítson vele, - ez volt Franccis családi neve, amelyet ő

választott számára, - anélkül, hogy bárki is gyaníthatta volna, hacsak
nem ők maguk, hogy mily nagy gyermeki gyöngédséget rejtett ebbe a
gúnynévbe.

III.

A napok ettől fogva békességben teltek, ami a mi korunkban igen
nagy ritkaság. lAz ember azt gondolhatta volna, hogy a boldogság An
gyala villámhárítót tűzött a lakóház egyik szárnya mellett épült galamb
duc tetejére, hogy köröskörül fölfogja a vi1lá:mokat. Mégis történt vala
mi, három évre rá, hogy Franccis meaedékre lelt e szárny árnyékában.

Francois most ötvenöt esztendős volt. És harmincöt éve történt, hogy
fivére, Clément az "Amerikába" utazott, ahonnan szerencséiét megala
pítva hazatért, hogy feleségével és gyermekével letelepedjék Párizsban,
- anélkül, hogy öccsének valaha is hírt adott volna magáról. Nem mint
ha hiányzott volna belőle a Francois iránti szeretet ; hanem a Béarn-vi
déki jellemnek valami sajátságos ismedető jegye ez, hogya férfi, ha ten
gerentúlra vándorol, családjának nem ír többé. Olyannyira, hogy az ügyek
ebből kifolyólag néha bonyolultaíkká válnak, - példának okáért örökösö
dési átírások, amikor bizonyítani kell ennek vagy annak a családtagnak a
távollétét, aki anélkül távozott, hogy bejelentette volna, hová megy, - és
soha többé nem adott hírt magáról.

Francois egy kereskedelmi utazótól tudta meg egész véletlenül, hogy
Clément a fővárosban nagyforgalmú péküzletet tart fenn a felesége se
gítségével és, hogy fia Saint-Cyr--ben végezte tanulmányait s repülőtiszt

lett. A Varga, noha nem haragudott fivérére hallgatása miatt, mégis ter
mészetesnek találta, hogy rá se gondoljon többé a szerencsefiára.

Noha Clément zárkózott természetű volt, fiát a világ legnydltabb és
Iegmegnyerőbb modorával áldotta meg az Isten. Egyáltalán nem tett úgy,
mirrt aki tudomásul sem veszi nagybátyja létezését. Hallott róla, atyjá
tól, - igaz, hogy ritkán, - mint egy kissé jelentéktelen emberről, aki
méltó az "Orthez-i foltozóvarga" gúnynévre.

Tehát Hubert-t, - ez volt kissé nagyralátó neve, amellyel fölcico
mázták a kitűnő ifjút, - a Pau város melettí Pont-Long táborába ve-
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:z.ényeltélk. hogy itt résztvegyen a hadgyakorlatokon. Ekkor eszébejutott,
- anélkül, hogy a kelleténél fontosabbnak V1agy sürgősebbnek tartotta
volna a dolgot, - hogy nagybátyja Francois talán még Orthez-ben él s
hogy a maga részéről "jó fiú" lenne, ha alkalomadtán fölkeresné s be
mutatkoznék neki.

És ,a továbbiakban oly valódi gondviselésszerű színdarab játszódott
le, hogy az egyszeru emberek elcsodálkoztak rajta.

Hubert, akit egy légi mcídens alkalmából Orthez-ba küldtek ki, vizs
gálatát befejezvén, egy vendéglőben ebédelt. Utána megkérdezte, itt él-e
még egy Francois nevű derék ember, foglalkozására nézve csizmadia.

- Meghiszem azt ! - válaszolta az első járókelő.

- És hol lakik?
- A kastélyban.
- Míféle kastélyban ?
- Abban, amit itt láthat.
- És mit csinál ott ?
- Cipészkedik és a portásí teendőket látja el a földibirtokos-kisasz-

szonyriál.

Hubert ebből azt a következtetést vonta le magában, hogy nagy
bátyja egész. egyszerűen házmester lehet egy elvirágzott hajadonnál. Nem
vetette meg e szerepéért. Nincs ostoba mesterség, csupán ostoba embe
rek vannak. így hát a csinos lakóház felé tartott s csakhamar belépett a
borostyánnal befuttatott oromzatú főkapun, amelynek szárnyai tárva
nyitva álltak mindaddíg, míg a sötétség beálltával Francoís, a Varga be
nem zárta.

- Jól megy sora a bácsikámnak, - gondolta a fiatalember a dísz
udvarba érve. De nem zörgetett be míndjárt a pompás belső kapun a
kopogtató buzogannyal. Nyomban fölfedezte a tisztességes kis kunyhót
és arra gondolt, hogy ez lehet nagybátyja lakóhelye.

Hubert-nek rózsás arcszíne, kék szeme, enyhén fürtökbe omló szőke

haja volt, mint a hajdani ártatlan regényekben a fiatalembereknek. 11;8
nem kell azt hinnünk, hogy a mai fiatal lányok vonakodnak az ilyen
kűlsőtől; de ime, még viruló korukban sem válogathatnak az efajta
ifjaMmn.

Francois a földszinti két nagy ablak egyikében tartózkodott, amely
szép időben nyitva volt és a vadszőlő egészen befutotta. Fejét fáradságos
munkája fölé hajtotta. Úgy látszott, szíjakat feszít ld, könyökét a füle
felé hajlítva.

Hubert szórakozott pillantást vetett a szegény rokonra, majd sze
mébe tünt az enyvvel, dikicsekkel s a jó varga munkálkodásához szük
séges egyéb holmival fölszerelt munkaasztal. Amikor az öreg mester föl
emelte a fejét, az ifjú nem kételkedett többé: a lapos sapka alatt rá
ismert 'atyja igen jellegzetes arcélére.

- Ön Franeois, a nagybátyám! - szólalt meg Hubert.
- Uram, ön téved.
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- Egyáltalán nem tévedek! En Clément fia vagyok, az ön bátyjáé,
aki sohasem adott hírt magáról önnek. Azért jöttem, hogy jóvátegyem
hibáját vagy tapintatlaeiságát. Kezetnyujt nekem ?

- Oh! Uram, engedje meg, hogy kötényembe töröljem az ujjaimat!
zavarban vagyok ... Kerüljön beljebb, uram, kerüljön beljebb!

- Ne szólítson úrnak, hanem Hubert-nek és tegezzen !
- Tegezzem önt? Sohasem merném megtenni ! Milyen derék, JO-

képű fiú ön! :Es milyen jóláll az egyenruhája ! Micsoda, ön a Clément
fia? !

Hubert megölelte nagybátyját, aki a szemét törölgette kockás zseb
kendőjével. Ebben tartotta a tubákot.' A községben ő volt utolsó kép
viselője a régi urak eme kifinomult kedvtelésének. kockás zsebkendővel

helyettesítvén az irigen lévő mellfodrot. A kis kerek asztalra, amelyen
étkezni szokott, tálcát helyezett két pálinkás pohárkával és ribizli-likőrt

töltött.

- A nagynéném készíti ezt a finom líkőrt, Francois bátyám?
- Sajnos, nem. Öz.vegy vagyok és néhány éve a kislányomat is el-

vesztettem, aki ...
- Nem maradt több gyermeke?
:Es ekkor Francoís meglepő választ adott, amely szíve legmélyéoől,

lelike rejtekéből buggyant elő; olyan volt ez a felelet, mint az Yvette iránt
táplált apai szeretet kitörő kiáltása; legdrágább titkát vallotta be, mert
már nem érzett magában elég erőt, arra, hogy továbbra is titkolja vér
rokona előtt:

- De igen fivérern gyermeke! - kiáltotta Hubert-nek, - van egy
másik leányom is. Eppen itt jön.

Ekkor megjelent Yvette fiatalságának pompájában, éppen csak any
nyi egészséges falusi "zománccal", amennyi szükséges annak bizonyítá
sára, hogy az önök orcája kajszibarack hamvával és csipkerózsákkal át
szőtt. Szeme kék volt, a mezei katáng szürke árnyalatával s amikor mo
solygott, fogai ragyogtak, mint a [égszemek. :Es amint egyik kezével szé
leskarrmáiú, hajlékony kalapjával babrált, balkarját hosszú, karcsú láb-
szára mellett Ióbálva, előtündöklött hajának fénye: olyan, mint a friss
szalmáé, amikor a nap bearanyozza aratás idején. Nem rövid sportruhát
viselt; éppen ellenkezőleg, igen hosszú és hibátlan szabású szoknyát. Lá
bán Francois-készítette magasszárú cipő, amelyet a mester a mult héten
talpalt meg. Ezen a délutánon hegymászásra indult Yvette, hogy egy
csokorra való rnaioránnát szedjen. :Es mielőtt útrakelt, azt akarta, hogy
Peppe is értesüljön róla, milyen kirándulást tervezett, - és tudja, hol
keresse, ha szüksége lenne rá. Francois szívesen vette, hogy a lány ilyen
gyermeki bizalmat tanúsít iránta legcsekélyebb részleteiben is életének,

amely olyan síma volt, mint a folyó felszíne szép időben.

Hubert elnémult, mintha az ablakpárkányon szunyókáló macska vitte
volna el a nyelvét. Látta a fiatal lányt, amint szórakozottan közelgott a
házikóhoz, abban a hitben, hogy ott csupán Francois-t találja, talán va-
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1ami vevöveí, akJ. cipőfoltozás céljából jött ide. Belépett és anélkül, hogy
Hubert jelenléte az első pillanatban érdekelte volna, e két szóval köszön
tötte Francois-t:

- Jónapot, Peppe l
A "Peppe" szót úgy ejtette ki, hogy a repülőtiszt "Papá"-nak értette.
Majd Yvette hirtelen szemügyre vette az ismeretlent, aJki felállt előtte

és üdvözölte.
Es Franeois, a Varga nem mánden büszkeség nélkül magyarázta

Yvette-nek:
- Ez Hubert, az unokaöcsém, párizsi fivérern fia.
- Ön tehát, kisasszony, - és a fiatalernber szemmelláthatólag za-

varral küzködött, hogy ilyesmit kérdez, - ön tehát az én kedves Fran
eoís nagybátyám leánya?

Yvette őszinte nevetésben tört kd:
- De még mennyire! Bretagne-i divat szerint; és viszont-szeretve

teljes szívernböl őt úgy, ahogy ő szerét engem.

S itt Isten mesterkedése, - ha szabad fgy mondanom, - beírta "A
foltózóvarga és a fiatal leány" című költői elbeszélés szövedékébe és ki
bonyolításába ezt a mímdíg előre látott konstellációt: Yvette tökéletes
szere1mét Hubert iránt és Hubert-ét Yvette iránt.

Tehát az esküvő lezajlott, abban az évszakban. amikor afeketerigók,
oly színben pompázva, mint a szegényemberek cipője s a harmattól fé
nyesebore suvickolva, mint valaha, - a legszebben fütyülnek.

Az esküvői menet a templom felé haladt és a dicsőség betetőzése

képpen, arrrit az Isten egyszerű embernek adhat: Francoís, a Varga töl
tötte be az atya tisztét Yvette mellett; egyrészt a szíve késztette erre,
másrészt a házasságkötésen alapuló rokonság Illemszabályai így kívánták
meg.

Amikor a templomba lépett karján Yvette-el, lelki Ieányával, 
Lucie-re, vérszerinti leányára gondolt és elnedvesedett a szeme, de at
tól az örömtől is, amelyet az ujra fellelt kincs szerez. A templom hajó
jában nászinduló hullámai morajlottak kiáradván az orgonából. amelyen
Hubert egyik barátja játszott.

De Francois, a Varga többre becsülte pisztónját. Azt fujta az első éj
szakán, amelyet a házastársak egy orgonabokrokkal sűrű felhő gyanánt
beborított bérelt házikóban töltöttek.

E szerelmespár tiszteletére igy zeng egy Hattyú versezete, - aki
meglelőzött engem, lantformán kiterjesztve ihletett szárnyát:

"Ma minden virul; a halhatatlan világ
illattól , suttogo szerelemtől fül át,
miként az ifjú pár szép nászi ágya."

Yvette magávalvitte túrístacipőít, de egyelőre békén pihentétte öket.

Kárpát y Csilla fordítása
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