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E L S Ő LEVÉ 

(Olyan előhang-féle.) 

Kedves Viktor! Bár sohasem szoktál nekem levelet 

írni, ezt a levelem most mégis neked írom. Hogy elmondjam, 

mi birt rá e könyvem kiadására? 

Jól tudom: előtted nincs is szükség erre. 

De tán igen. Nem tudom. Elég az hozzá, hogy meg-

írtam ezt a könyvemet; benne a sok ábrándot, a sok 

álmot, a szerelmet és csalódást; ismét szerelmet és reményt; 

majd azt a sok-sok érzést, mely a külvilágnak lelkemre 

gyakorolt legtöbbször fájdalmas, ritkán kellemes hatásaiból 

származott. 

Látod, Viktor, ilyen az élet. Álom minden. A sok 

hűhó. A lót-futás. A verseny, nemes és nemtelen. Az örökös 

küzdés. Az élet. A szerelem. Mind, mind. Aztán elveszünk. 

Magunk sem tudjuk, hogyan? Magunk sem tudjuk, hova? 

Csak voltunk. És nem vagyunk. Álmodtunk. És az álomnak 

vége. 

És mégis. Milyen értéke van ránk ennek a létnek. 

Hogy szeretünk élni. Boldogan és dicsőén, jólétben és 

pompában, küzdésben és nyomorban, lemondásban és 

gyalázatban egyaránt. 



Szaladunk fantomok után. Részt akarunk venni az 

élet mindenféle nemében. Sokszor küzdünk. Lankadatlan 

hévvel és vélt önérzettel. Azt hisszük, hogy a mit kivívunk, 

annak általános jó értéke van. Pedig mi az egész ? Mint a 

létünk: csak álom, csak álom. 

Aztán szeretünk. Szeretünk szerelemmel, szeretünk 

szeretettel, szeretünk önfeláldozással. 

Lelkünk szinte belemélyed egy eszményért való küzde-

lembe s ez a szeretet. Futunk, rohanunk előre. Keressük, 

kutatjuk, küzdjük az emberiség jólétét. Hadakozunk. Ütünk 

jobbra-balra. Miközben magunk is elbukunk és lesz az 

egész küzdelem, mint mi is, csak álom, csak álom. 

így a dicsőség is. Vagyunk, kik szomjazzuk azt. 

Elsenyvedünk, elpusztulunk, elrothadunk nélküle. Küzdést 

akarunk. Örökös küzdést. Melynek zűrzavarából, pattogá-

sából egy fény emelkedjék ki: a mi nevünk fénye; egy 

tüz: a mi lelkünk tüze; s egy ragyogás: a mi szellemünk 

ragyogása. Olyan ez a fény, mint Isten látása; olyan ez a 

tüz, mint Isten tudása; és ez a ragyogás, mint Isten 

maga! És mégis elmúlik. Mint minden emberi. Előbb, vagy 

utóbb. S mi rájövünk, hogy mindez a sok ragyogás, 

mindez a sok fény, a szerelem és tűz, az eszme és elv, 

mind-mind csak álom, csak álom. 

És mégis, Viktorkám. Szeretünk. Mert szeretnünk 

kell. Küzdünk. Mert már az élet maga küzdés. És futunk 

ábrándok, vágyak, remények után. Mert maga a szeretet, 

maga a szerelem és az egész élet mi más, mint tömérdek 

ábránd, vágy és remény? 

Ezekből áll, ládd, az élet. 



Én vonjam hát ki magam szabályai és alkotó részei 

alól? Nem lehet. Nem. Annyival is inkább nem, mert 

akarok is és tudok is szeretni; mert az élet nem minden-

napos álmainak: a szerelemnek, a dicsőségnek és az 

eszményeknek vagyok rajongója. 

Útnak bocsájtom hát ezt a könyvemet. Olvassátok! 

Nincs benne semmi más, mint szeretet. 

Elküldtem, hogy küzdjek vele. Hogy előkészítsem 

életpályámat. Hogy ragyogjak. Ha nem is most. De egykor. 

És hogy szeressek. 

Szeressetek hát ti is! Könynyel és vérrel. Szerelemmel 

és hittel. Mindenfélekép. Csak szeressetek! 

És szereteteteknek leszen czélja. Én mondom nektek. 

Mert ha álom is az élet: olyan álom, melyre szükség 

van; melynek megfutása nélkül lehetetlen az abszolút lét; 

s melynek annyi, részben öntudatos kedvessége, bája és 

szeretetreméltósága van. 

Álmodjatok hát! Szépet és nagyszerűt. Fenségeset és 

gyönyörűt. A véggel ne törődjetek! Nem a ti kezetekben 

van. Csak álmodjatok! 
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LACZ I . 

I. 

Kedves Laczi! Azzal kezdem levelem, hogy nagyon 

rossz fiú vagy. Már három hetinél több, hogy elutaztál s 

még mindig nem írtál még csak egy betűt sem. 

Nem is írnék én sem neked, ha nem akarnálak 

valamire kérni. Vasárnap ugyanis Sárafalvára akarok utazni. 

Nem jönnél te is le? Úgyis azt hallottam, hogy szombaton 

haza akarsz jönni. Utazz hát le s ott szombat este a Nép-

szállodában majd találkozunk. 

Igen kérlek: tedd meg ezt a szívességet nekem! 

Már csak azért is, mert nagyon jól tudod, milyen 

szívesen látnak ott bennünket; s mert nékem okvetlenül 

le kell mennem. Hogy miért: azt majd elmondom. 

Magam azonban nem mehetek. Hisz csak két hete 

voltam. És gondolhatod, hogy nagyon jól fogunk mulatni. 

Én hát várlak. Ha levélre nincs idő már, esetleg sürgönyözz! 

Üdvözöllek. 



II. 

Kedves Laczi! Dorgáló leveledet megkaptam. Most 

az egyszer azonban ismét nincs igazad. Legalább részben 

nem. A dolog ugyanis nem egészen úgy van, a hogy te 

mondod. 

A mi utazásomat Sárafalvára illeti: belátom, „kissé 

nagyon is gyakori." Dehát nem is megyek el holnap. 

Majd csak a jövő héten. De akkor aztán velem jösz! 

Lehetetlen, hogy levelednek egy részére bővebben 

ne válaszoljak s így meg fogod engedni, hogy ezen 

válaszom a szokottnál hosszabb legyen. 

Azt hiszem különben, hogy ez a tárgy: a szerelem, 

csak úgy érdekkel van reád, mint reám. Bár reám tán 

inkább. Minthogy én már szerelmes vagyok. S te majd 

csak leszel. Ha kész leszel. 

Látod, Laczikáin, ez a te elméleted. Hogy az ember 

t. i. akkor lehet szerelmes, a mikor akar. No már sok 

mindent hallottam mesélni a szabad akaratról. De ilyet 

még soha! 

A rendelkezést érzelmeink felett így még tán senki 

ki nem terjesztette. Hogy én akkor szeressek, a mikor 

akarok. Dehogy! Akkor szeretek, a mikor szeretnem kell! 
A mikor felébred bennem a szerelem vágya. A mikor 

érezem a fajfentartással párosult érzelmek nagyszerűségét. 

A mikor megdobban lelkemben egy uj világ nyílásának 

kapuja, a mely uj világ színei kápráztatóak, fenségesek és 

nagyszerűek; csak kell ember-állati színvonalon álló agy, 

mely képes legyen befogadni őket. 
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Vagy hol láttál még olyan embert, a ki azt mondja: 

no szeretni fogom ezt a lányt — és szereti? 

Nem. A szerelem önkéntelenül ébred fel az emberben. 

És öntudatlanul. Szeretek. Szeretem azt a lányt. Szeretem 

a testét. A lelkét. Az életét. Az egész mindenét. Szeretem 

őt magát. Úgy a hogy van. Csak szeretem. De nem tudom, 

miért ? 

Kétségtelen, hogy a faji rokonságnak különös neme 

van itt. Hogy csak megfelelő lények szerethetik egymást. 

De éppen ebben a végzetszerű szükségszerűségben van a 
szerelem öntudatlan jellege. 

A mi Kosztosinak leveledhez csatolt néhány sorát 

illeti a szerelemről, hát az nagyon csúnya és nagyon 

piszkos elmélet. 

Igazán nem is tudom, mit válaszoljak rá? De 

azt sem, hogy miért írta nekem. Csak nem gondolja, 

hogy ezekkel a tételekkel, ezzel az elmélettel kiábrándíthat 

engem ? 

Oh én nem szorultam erre! Nem is akarok ki-

ábrándulni. 

A szerelemről: az igaz, az emberi, a férfias szerelemről 

nem elméleteket kell feltalálni, hanem érezni kell! 

A kinek a nagy dolgokról, világszabadító álmokról 

és emberszerető ideálokról csak elméletei vannak: az nem 

érzi ezeknek az álmoknak egy élettel fölérő szépségét; 

ezeknek az ideáloknak a lélek minden kis részét határtalan 

szenvedélylyel birtokukban tartó erejét; és ezeknek a nagy 

dolgoknak egy teljes egyéniséget lebilincselő és fölemésztő 

hatalmát. 
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Ilyen a szerelem is. Érezni kell és csak aztán elmél-

kedni róla. 

A kinek oly száraz az agyveleje, oly sovány az 

egyénisége, oly szegény az érzelmi köre, hogy ez igazán 

általános szép emberi érzést soha érezni nem tudta: az 

hallgasson! 

Annak szivében nem keltek életre a benne szunnyadó 

vágyak; lelkében nem él tömérdek álom, gond, ábránd; 

nem érzi, nem sejti, nem tudja: mi a szerelem. 

Mit ír hát az elméletet e legfönségesebb emberi érzés-

ről: a szerelemről? 

Inkább sírjon és jajgasson — majd mi szánni fogjuk. 

Mert csak mi, a kik igazán tudunk szerelmesek 

lenni, szerethetünk s így szánhatunk igazán. Szerető 

barátod. 

III. 

Kedves Laczi! Tudtam és vártam is, hogy ily értelmű 

választ kapok tőled. 

Sejtettem, te meg fogod engedni, hogy ez mind szép, 

mind igaz, mind gyönyörű, mind nagyszerű, de „az embernek 

uralkodnia kell magán". 

Nos, hát én nem „uralkodom magamon". Odaadom 

testemet, lelkemet, minden gondolatomat és érzésemet a 

szerelemnek; ha már meggyulladt bennem: hagyom égni; 

nem oltom el; hadd égjek én is vele! 

Látom azt a jövőt, mely elém tárul; érzem azoknak 

a szentséges küzdelmeknek minden nehézségét és nagy-
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szerűségét, melyek reám várakoznak; látom a lépten-nyomon 

elém bukkanó akadályokat, melyek a férfias életmódomat 

lehetetlenné akarják tenni; de a bennem szunnyadó ős-

erőnek egész erejével, tüzével és rajongásával maradok 

azon úton meg, melynek megfutását lelkemnek minden 

szenvedélyességével és becsületességével kötelességemnek 

tartom. 

így a szerelem is. Azt mondod, elvesz más kötelessé-

gektől. Had vegyen! De az igazán átérzett és a lélek minden 

naiv tüzével és öntudatlan szenvedélyével táplált szerelem 

többet ér a mindenféle kicsinységekkel, lótás-futásokkal, 

alázkodásokkal és idomítással előkészített garasos jövőnél. 

Ti nektek nincs multatok. Csak jövőtök. És az is 

milyen? 

Tán a semmiségbe vész. Eszményit, ideálisát, nagy-

szerűt vagy fönségeset nem produkál. Semmi esetre sem 

áll előtte a küzdelmek egész tömege. És talán csak a 

garasos megélhetést biztosítja. 

Az én multam: az nagyszerű! Teli álommal, ábránddal, 

vágygyal; merészebb, mint minden jövőtök és hatalmasabb, 

mint az egész éltetek! 

Én latoljam hát a szerelmet? Fontolgassam, hogy 

szeressem-e azt, a kit szeretnem a lelkem, az életem diktál ? 

Miért? Mert tán a jövőmtől von el? Nem igaz! Ez adja 

meg a jövőt nekem! Az érzéseim, az eszményeim, a 

vágyaim, a gondolataim, a szerelmem! 

Azt mondod, hogy az embernek valami mesterség 

után is kell néznie. Igaz. Valami után kell néznie. Valami 
után, a miből megélhet. 
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De hol írták azt meg, hogy minden embernek valami 

mesterség után kell néznie ? 

Hogy nekem is valami mesterségesnek kell lennem, 

holott bennem van és él a természet, a melylyel szintén 

lehetek valami? Tehát itt sincs igazad. 

És végül a mi szerelmemnek végét illeti, erről tán 

korán is még beszélni. Hiszen nem rég kezdődött. 

Igaz, túl reálisan hozol fel dolgokat, melyek engem 

is gondolkodóba ejtenek. De nem szerelmemet, az általam 

érzett szerelmet illetőleg. Hanem a viszonyokat illetőleg. 

Elgondolom ugyanis, mióta ismerem ezt a lányt. 

És mily szertartásosak, mily etikettszerüek vagyunk még 

mindig egymás irányában. Mennyire hideg és merev, 

mennyire kimért minden szava. 

Pedig lehetetlen, hogy ne tudja, mennyire szeretem. 

Éreznie kell nézésemből, hangom rezgéséből, közellétében 

agyamból előtörő gondolatokból, mindabból, a mi külső 

megnyilatkozási módja az ember érzelmeinek, gondolatainak: 

szóval lelki állapotának. 

És mégis. Nem kapok tőle többet, mint te. Nem 

kedvesebb hozzám, mit hozzád ; sőt úgy látom, irányá-

ban érzett szerelmemnek biztos tudatában, hidegebben és 

nagyobb fölénynyel, meg büszkeséggel szól hozzám, mint 

bárkihez. 

Miért ? Mert szeretem ? Tán csak szenvedélyemet 

akarja fokozni, tudva rajongó szerelmemet? 

Oh ezzel sem jó a végletekig játszani, mert minden 

érzelemnek vannak rettentő fokai! 

Ezekben válaszoltam röviden leveledre. 
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Sok ujat természetesen nem mondok benne. Csak 

azt, a mit eddig is hangoztattam és hirdettem mindig. 

Félre a mesterkélt tettetéssel! Le az álarczczal és a 

lelki idomíthatásnak azzal az utálatos nemével, mely a 

természetet és az egyszerűséget imádók arczába köpi 

szünetlen az emberi gyarlóságot, a kicsinyhitűséget és a 

folytonos anyagi számítgatást! 

Készítsenek fiókot azoknak, kiknek lelke a fennálló 

társadalmi rendbe való nyugodt illeszkedésnek megfelelően 

idomítható! 

Az én lelkem nem való állatszelídítők kezébe. Tudom 

látni és látom is ezt a minden jótól és igazságostól 

elrugaszkodott társadalmi rendet. 

Követelem hát a jogot! A méltányosságot hitben és 

kenyérben, szeretetben és szerelemben ! Az ember-állati 

jelleget minden tényünkön, melylyel önmagunk és ember-

társaink iránt vagyunk. 

Ennyit akartam csak írni. Hogy megismerd még 

egyszer teljesen és a maga egészében elveimet; melyekből 

engedni nem tudok és nem fogok soha; — nem azért, 

mert nekem vannak hasznomra tán, de mert csak ilyen 

elveknek megalkuvást nem tűrő hirdetése és követése 

mellett hihetem a világot boldoggá lehetni. Barátod. 

IV. 

Kedves Laczi! Tegnap megkapott leveled elején ismét 

azzal a nálad szokásos formasággal találkozom, mely 

bántja az eszmék iráni való minden mellékkörülményt 
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kizárni óhajtó érzékemet és azon baráti szeretetet, melylyel 

irántad vagyok. 

Hát kedves Laczi, nincsen thema, nincsen gondolat, 

gyakorlati vagy elméleti tárgy, melyről mi egymásnak teljes 

őszinteséggel ne szólhatnánk. 

A vallás, a mint nem lehetett elkülönítő egymáshoz 

való közeledésünkben, úgy nem lehet olyan tárgy, a melyről 

mi minden életkörülmények között és iránt, teljes szabad-

sággal ne tárgyalhatnánk. 

Le a lepellel! Félre a kicsinyhitűségnek és az elő-

ítéleteknek minden nemével! Két rokoniéleknek egymáshoz 

való közeledésében ne szolgáljon gátul egy emberi intéz-

ménynek, a vallásnak kiilönfélesége! És ha van hit, a 

hitben szeretet és a vallásban nagyszerűség: úgy ezt 

ne a gyűlöletben, ne a szétvonásban és a széthúzásban 

keressük, hanem minden vallásoknak ama fenséges gon-

dolatában, hogy az embernél magasabb lényt keresnek, 

akiben tökéletesebb az érzés, teljesebb az eszme és általá-

nosabb a szeretet! 

A mely intézmény hát tökéletes és teljes szeretetet 

kutat: mért hirdet gyűlöletet az emberek között? A hol 

elméletileg az egész világot átölelő és betöltő a szeretet, mért 

ép onnan táplálkoznak a legtöbb gyűlölettel az emberek? 

Mert azt csak senki le nem tagadhatja, hogy a vallás 

azon intézmény, mely széthúzásra és a társadalomnak 

darabokra való tagozódására a legtöbb, vagy legalább igen 

sok alkalmat ad? 

És most te ezt, ezt a legmélyebbre ható és legjobban 

pusztító rákot hozod fel leveled elején szerelmem lehetet-
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lensége mellett, mentegetve magadat ezen kényes tárgy 

miatt. 

Hát ez kár volt. A mint levelem elején már meg-

említettem, semminemű ilyen igazolásra nincs szükség. 

Minden szavadból és gondolatodból, egész írásodból látom, 

hogy itt téged nem a vallásos kicsinyhitüség, nem a 

szétvonást kereső gyűlölet és az egyént körülárkoló körül-

ményekből levonható előítélet vezettek: hanem fontos és 

engemet közelről érintő jelenségnek mérlegelése, meg az a 

szeretet, a mely azt mondja, őszinte leszek hozzá, segítek látni 

és érezni neki, hogy látásában és érzésében ne csalódjék ! 

S ezt nagyon jól teszed Laczikám. Én azzal a meg-

fontolással és minden kételyt kizáró előzékenységgel fogadom 

figyelmeztetésedet, a mely félénkséggel, körültekintéssel és 

odaadással te adod azt. 

Minden szavad, melylyel a létező dolgokat akarod 

elém állítani, valójában tiszta előttem, ha fáj is sokszor, 

ha nem is fogadom el. 

Fáj: mert jól tudom, hogy az emberek legnagyobb 

része ilyen. Látom és érezem azt a gyűlöletet, melyet a 

vallási különbség feltámaszt; azt az előnyt, melyet élveznek 

egyesek, mert egy bizonyos vallásba születni szerencsések 

voltak; és azt a lenézést, azt az elnyomást és minden 

téren vakmerő szemtelenséggel feltolakodó előítéletet, a 

melylyel egyeseket a haladhatásuktól, az érvényesülésüktől 

és esetleg rajongó lelkesedésük által megteremthető nagy-

szerű jövőjüktől megfosztani akarnak, mert egy más 

vallásba születtek, melyet mindenki Isten választott vallá-

sának hirdet, de a melyet mindenki megsemmisíteni akar. 
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Miért? Hát az egyik emberi intézménynek nincs 

olyan létjogosultsága, mint a másiknak? Hát ez a vallások 

hivatása? A szeretet jegyében gyűlöletet támasztani és az 

áldás jeligéje alatt átokkal verni ezt az egész, amúgy is 

szerencsétlen emberiséget? 

Nem Laczikám! Nem ez a vallások hivatása. Ez nem 

is lehet! 

Csak a hívek rontják el ezt, a nagy szellemektől az 

emberek boldogítására alkotott általános intézményt, hogy 

bevigyék minden tényükbe, minden társadalmi versenyükbe 

és minden foglalkozásukba a minél jogosultabbnak látszó 

alapokra helyezett és minél szélesebb körben visszhangot 

keltő rút és gonosz gyűlöletet. 

Mert kicsinyek az emberek. Mert versenyképtelenek. 

Mert tehetetlenek. 

Mért ne keressenek hát a saját erejükön kívül 

álló tényezőket, a melyekbe kapaszkodva könnyebben 

érvényesülhetnek és könnyebben boldogulhatnak?! 

így van ez a szerelemmel is. Eszközzé sülyedt le az 

emberek kezében, melynek van ma már minden egyéb 

hivatása, csak szerelem nem. 

Ha pénz kell valakinek: nősül. Ha kimerülve a fiatal 

kor dobzódásaiban, ápolóra szorul: hitvest keres. És a ki 

lerázta magáról az érzések iránt való érzékenység minden 

legkisebb mázát s elfásultságában otthont keres, a hol 

legalább ne maga üljön a szobában, elmegy tettetni a 

szeretetet, elbolondít egy ártatlan leányt, a kit a sze-

relem jegyében tesz hitvesévé, de a kit tényleg szeretni 

nem tud! 

18 



És a szerelem? Lesz koldusok kincse, fiatalok ábrándja 

és gazdagok gyűlöltje. Árván és gyászfátyolban járja útját 

a világban; keres egy kicsiny, szűk tanyát, a hol nem 

mint megvásárolt élv, de mint természetes lakó teljesítheti 

nagyszerű hivatását. 

És az emberek ide is beviszik előítéletből származó 

kicsinyhitű gyűlöletüket, és a pénzt, vallást, vagyont nem 

ismerő szerelmet meg akarják hazudtolni s azt mondják 

neki: Te vagy a pénz! Te vagy a vallás! Te vagy a vagyon! 

Pedig nem! A szerelem egyik se. Vagyon úgy nem, 

mint vallás! És csak ezen kicsiny érdekek szemmeltartásával 

megsemmisíteni akarni két lény egymás iránt való feltétlen 

szerelmét: oly ténye az érdekekbe alásülyedt emberi szellem-

nek, mely egy kornak minden romlott gondolkodásmó 

egész lényét és valóját a leghívebben festi. 

És most te ezt látod a mi szerelmünknél ijfö Nem,. 

Nem lehet. Tévedsz, barátom. Más szellem él 

érzés uralkodik, és más gondolat tölti be azt â  

Ők tudták eddig is, hogy ki és mi vagyok? 

nem kellettem csupán a vallásom miatt, mért nem 

mindjárt az első pillanatban ajtót, a mikor vallásomat 

megtudták? 

Nem haragudtam volna. Egy szót se szóltam volna. 

Mert ott, a hol így gondolkodnak az emberek, a hol 

így éreznek a nők, s a hol így ítélnek felnőtt, érett eszű 

emberek: ott, abban a hajlékban, abban a lakásban nékem 

nincs keresni valóm. 

Ott én nem szerethetek! Ott én nem élhetek! Ott én 

nem lehetek! 
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Nem is ez lesz oka, hogy egykor a mi utaink ketté 

válnak — ha ketté válnak. 

Nem. Bármily kedvezőtlen színben fested is a 

házasulandó felek nem egy hitűségének következményeit: 

ez el nem riaszt senkit a szerelemtől, meg nem öli a 

lélekben uralkodó feltétlen és igaz vonzódást, és el nem 

oltja a vér pezsgéséből elemi erővel kitörni akaró szerelmi 

lángot! 

Mert bármit beszéljenek, lehet a szerelem fajfentartás, 

de első sorban és legelőször szerelem. Az én szerelmem. 

Az én vonzódásom. Az én vágyam. Az én rajongásom. 

Már most micsoda tényező lehet az, a mi ezt az 

egyszer felébredt szerelmet megszünteti? Vallás semmi 

esetre sem. Vagyon sem. 

Az igazi szerelem mindezeknek magasan fölötte áll. 

Majd megmondom. 

Az igazán és komolyan, meg szenvedélylyel szeretett 

hiú nőnek elbizakodottsága, melylyel lovagjának szerelmi 

szenvedélyét csak játéknak, érzéketlenségében annak vergődő 

rajongását csak nevettető és nézni, meg szemlélni való 

czirkuszi komédiának veszi. 

Ez az látod, a mi a lelket kiábrándítja. 

A szép testben felfedezett jéghideg lélek; a folytonosan 

tartó és mindig önmagát ismétlő hideg játék, melynek 

minden mozzanatából észbontóan tűnik ki az a közönyösség, 

az a mosolygó arcz s az a jéghideg lélek, a melylyel 

ábrándképünk, ideálunk, rajongó szerelmünk minden lovagias 

tényünket fogadja. 

A játék végre unottá lesz; a szellem kitör lenyűgöző 
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bilincseiből és követeli a meghallgatást, a jogot, a létezhetést, 

a szerelmet! 

S ha nem kap? Elfordul attól, a kit szeret. Nem 

akar lovag lenni, de hű szerető, a ki ennek fejében hű 

szerelmet kér. 

Egy bájkörnek csak bókokat mondó lovagja nem 

tudok lenni. A hízelgés, az udvariasság, a társaságbeli 

elménczkedés nem az én tulajdonom. 

Férfi vagyok férfias tulajdonokkal. Ha így kellek: 

tudok szeretni; ha így nem: férfiasságom és egyéniségem 

meghazudtolása árán nem vásárlók szerelmet. 

Tehát várok még. Várom, hogy meddig tart ez a játék. 

A játék szerelmemmel, vonzódásommal, ragasz-

kodásommal és érzelmeimmel. 

Ha soká: véget vetek neki. 

Mert ez a játék, ez a fennhéjázás, ez a bókokat 

keresés, ez öli meg a szerelmemet. 

Ez látod. 

Nem a vallás, nem a pénz, nem az érdek. 

Nem! 

Csupán a nő túlzásig vitt büszkesége, a szépségtől 

és nemes lelki tulajdonoktól fölcsigázott hiú elbizakodottság, 

a midőn azt is, ki szereti, szerelmi szenvedélyében csupán 

játéknak veszi, a kitől nem szerettetni, de a ki által 

csodáltatni és csodálttá lenni vágy. 

Még várok tehát. 

Már kezdek fáradt lenni. 

Nagyon fáradt. 

Barátod. 
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II. 

Kedves Laczi! Mindenekelőtt nagyon kérlek, hogy 

semmiféle más embernek levelét borítékodban ne küld el 

hozzám! Különösen ha az olyan tartalmú, mint Kosztosié. 

Nincs kedvem ezzel az emberrel vitatkozni. Nem 

kívánom egyetlen sorát olvasni. Mert undorít. Mert útálat 

fog el azoknak a czinizmust lehelő betűknek még a 

látásánál is; és ha tudnám: a levelén, a papírra vetett 

betűin tisztítanám meg gondolatainak sáros voltát, érzel-

meinek alacsony jellegét és azt az egész gondolatkört, 

melyet ez az ember olyan büszkeséggel és vélt fölénynyel 

hirdet s melynek hirdetésében valószínűleg különbnek hiszi 

magát, mint azok, kiknek elméletei tán naivak, becsületesek 

— de egyszerűek és igazak. 

A piszkosnak tettetése és hirdetése — sokaknál 

követése; az örök nőiességnek és az ezzel járó ember-

állati szerelemnek tagadása elvben és gyakorlatilag; a fiatal 

szív igaz és őszinte érzelmeinek elnyomása s henczegésből 

olyan elveknek felszínre hurczolása, melyek sohasem valódiak 

alapjában, de az eleinte feltűnésből való hirdetés útján 

megszokássá, törvénynyé lesznek: oly jelenség nálunk, mely 

tetszetős az átlag embereknek, de a mely ellen küzdeni 

minden igazán férfinek kötelessége. 

Nincs eszköz: szép szó és erőszak, udvariasság és a 

legdurvább megvetés, mely ne lenne jogosult ennek ki-

irtására. 

Hiszen manapság ki a fiatal ember? A ki átdorbézolt 

éveket. 
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Ki az érdekes? A ki piszkosan nyilatkozik minden 

igaz érzelemről. 

És ki a férfi? A ki a házasságban nem szerelmet, 

hanem pénzt és vagyont keres. 

Hát ki mondja azt, hogy nékem ezen társadalmi 

szokások szerint kell élnem? Hogy eleve nyakamba kell 

vennem a megszokások nyűgét, melyet viselnem kell minden 

aljas részével, de a mely ellen fel nem támadhatok soha 

abszolút és jogos erkölcsi érzetem felháborodásában ? 

Nos, hát én feltámadok! Lerázom nyakamról ezt 

az igát. Követelem az érzelmek érvényesítését, habár naivak, 

gyermekdedek is azok. 

Az én szemeimből nem az átdorbézolt éjszakák fénye, 

de a lelkesedés tüze sugároz elé; lehetek gyermek, anyaölbe 

való érzelmeim tisztaságára nézve, de ezek az érzelmek 

tiszteletet, becsülést és érvényesülést követelnek sokkal 

hatalmasabb erővel, nagyobb létjogosultsággal és követelőbb 

fénynyel, mint a minővel a világ minden más érzelme 

rendelkezhetik. 

A ki szeret: az gyermek. A ki verset olvas: az 

érzelgő. A ki tanul még: az bolond. S a ki eszmék és 

ábrándok után futva embertársai érdekében saját énjét is 

fölemészti: az balga, hülye. 

Mi hát a szép, mi hát a nagyszerű, mi a becsülésre 

méltó az emberek szemében ? 

Talán a férfiak vakmerősége, melylyel minden léptükkel 

és tényükkel a szerelem lealacsonyítására törekszenek ? 

A fiatal embereknek dorbézolása, naiv elméletek 

helyett piszkos tételek hirdetése, melylyel férfivá akarnak 
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lenni, holott éppen ez által lesznek nem férfivá, hanem 

egyenesen állattá?! 

Egy szent van még a világon. Egy, a mi érintetlen. 

A mi előtt imádattal borulok le és léptei nyomán a föld 

porát csókolom: a tiszta nö. 
És most a te barátod ezt meri érinteni ? Szentségtelen 

eszméivel oda mer közeledni, a hova nem is lát? 

Hát tudja ő, mi a nő? Érzi ennek a fogalomnak 

nagyszerűségét; azt a fenséges tartalmat, a mi ebben az 

algebrai kifejezésben van ? 

Nem! És újra nem! Ö csak szoknyában járó nőnemű 

személyeket ismer — de nőt: nem! 

Érzéke nem hatol az igaz nőiesség eszményi 

világába, a hol csodálatosan él és fenségesen ragyog az 

igaz szerelemnek az a másik alkotó része, melynek létezését 

érzi, tudja és hirdeti nemcsak minden nő, de minden igaz 

férfi is. 

És ez az ember, ez a korcs-szerelmes, mer most az 

én szerelmemhez nyúlni? Ez meri szerelmi életemből vett 

példákkal elméletének igazát bizonyítani? 

Hiszen még álomban sem közelíthet oda, a hol én 

éltem, én szerettem, én reméltem. 

S hogy ez a reményem nem vált valóra, hogy ez a 

a szerelem nem nyerhet társadalmi szentesítést: azt mondja, 

nincsen szerelem ? Olyan, a minőt én hirdetek ? 

Miért? Mert ez a lány véletlenül engem nem tud 

szeretni!? 

De hát ki mondta azt is, hogy nem tud szeretni? 

Mert összeszólalkoztunk. Oh ez olyan embernél, a ki 
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férfiasan hirdetett elveiből nem szokott engedni, nagyon 

gyakori dolog. 

Ö, tudom, nem fog összeszólalkozni hazudott szerel-

mesével. Mert olyannak mutatja majd magát, a minő férfi 

tetszhetik egy tudatlan nőnek; de nem olyannak, a milyen 

s a kit megutálna, leköpne. 

Mert a nőnek legtöbbnyire van ideálja. Legalább a 

házasság előtt. 

Azután kevésnek. Mindjobban megismeri választottját, 

vélt ideálját. Összeomlik a lelkében megalkotott világ. 

Hisz a választott férfiben nem kapta vélt ideálját, férfiak hitt 

koronáját — de egy embert, nem is férfit, a ki ágyasának 

használja, ezért kitartja, de szeretni nem tudja. 

Én ezt nem akarom. Olyannak adom magam, a milyen 

vagyok. Ha így találok ideált és így tudok ideál lenni: 

keblemre a világ legkoldusabb lányát, azt is szeretem! 

Kedves Laczi! Még csak azt akarom írni, hogy 

mindez nem Kosztosinak — kizárólag neked szól. 

Azt hiszem, megértesz engem. S ha hirdetsz is 

néha nekem nem tetsző elméletet, érezem és tudom, ez 

csak az irántam való szeretetedből van, mert a magad 

módja szerint igyekszel arra, hogy minél könnyebben és 

sikeresebben boldogulhassak. 

Nagyon kérlek hát, ezt a levelemet egyáltalán ne is 

mutasd meg Kosztosinak! 

Ne is tudja, hogy foglalkozom vele ! Nem méltó rá. 

Kérdezősködésére azonban megmondhatod neki, hogy 

Halmoséknak tényleg két leányuk van. Fi-gyermekük nincs. 

Az egyik leány Ella, a mint azt nagyon jól tudja. A másik 
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pedig Terka. Aligha ismeri. A kit ő gondol, más leány lesz. 

Halmos Terka eddig nem igen járt a mi vidékünkön. 

Ellával elég rossz viszonyban vagyok. Legutóbbi ott-

létem alkalmával kibékültünk ugyan, de tán jobb lett 

volna, ha ki sem békülünk. 

Akkor már hosszú idő óta nem láttam. S lassankint 

talán csak feledni tudtam volna. 

A mult héten ismét ott voltam. Az ördög tudja, mi 

vitt oda? Csak az a bál ne lett volna! Ez a kibékülés 

sokat ártott. 

Most azonban hosszú ideig, talán többé soha sem 

megyek hozzájuk. Hátha feledni tudnám. Adná az Ég! 

Kénytelen vagyok vele. Pedig hogy szeretem. Még 

most is. Ha rágondolok. S ezt kapom érte cserébe. Lenéző 

mellőzést, jégnél hidegebb kézszorítást s a mi annyira fáj, 

a legkisebb méltánylást sem becsületes szerelmemért. 

De így van ez. Mások, kik nem is szeretnek, kik 

mosolyognak a bókokkal elhalmozott nő háta mögött, 

szerencsések. Hódítanak. 

S én? Büszkeségre, jéghidegségre találok ott, a hol 

a világ minden háziasságát és tüzét véltem elérhetni. 

Barátod. 

VI. 

Kedves Laczi! Nagyobb boldogság és öröm közepette 

írom ezt a levelem, mint a mennyi összesen ért egész, 

életemben. 
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Képzeld! kibékültünk. Végleg. Teljesen. Nem úgy, 

mint farsangkor. Nemcsak külsőleg. Kézfogással s egy pár 

szónak váltásával. Igazán, bensőleg, lelkileg. 

Laczikám, tudod-e, hogy sírni szeretnék ? Sírni 

örömömben, sírni boldogságomban. 

Oh, milyen volt! Szebb, mint eddig; bájosabb, 

aranyosabb, drágább, mint valaha. 

Finom, pehelyszerű nyári ruha volt rajta. Még senkin 

sem láttam ilyet. Vagy tán senkin sem tetszett úgy, mint rajta. 

Szép volt mindig, nagyon szép. De most? Mintha 

a nőiesség kifejlett korában láttam volna egy pillanatra. 

Előttem állt a bimbó s én láttam képzeletben a kinyílt 

rózsát is. A szerény vonások helyén merészek, a kicsiny 

tagok helyén kifejlettek, a szemek magába mélyedő tüze 

helyén szikrázó, szédítő tüz. Úgy állt előttem, mint a kinek 

keblét a szerelem tüze dagasztotta meg ; szemét csók vágya 

tette oly fényessé; mint bimbó, mely várva-várja, hogy 

leszakaszszák. S láttam egy pillanatra a leszakítás után. 

Kinyílt, hatalmas, vulkáni tüzű, bódító nézésű, merész 

szépségben. Hogy melyik szebb: magam sem tudom. 

És ha elgondolom, hogy ez a lány még másé lehet l 

Sőt lesz is. 

Agyam óriási kínnal zaklatja fel e gondolat; lelki 

világomnak legkisebb zugát eltölti a fájdalom; és szomorúan, 

jelen nyomorúságomnak keserves tudatában gondolok rá: 

oh minek is szeretem?! 

Pedig szeretem. Ma még jobban, mint azelőtt. Őrül-

tebb, rombolóbb és lázítóbb szenvedélylyel, mint valaha. 

Szerelmi tüzem hónapokon keresztül táplálék nélkül 
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volt. Égtem — de nem fájt az égés. Feledni akartam — 

és nem tudtam. Szerettem akkor is; szerettem mindig; 

szeretem most is. 

És ismét megláttam. Négy hónapon át nem birtam 

nézni gyönyörűségesen szép arczára. Első pillanatra nem is 

tetszett oly szépnek. De aztán? A mint tovább néztem? 

Mindig szebb volt, mindig bájolóbb. Láttam, hogy szebb, 

mint azelőtt; éreztem, hogy rajongóbb szenvedélylyel, 

őrültebb imádással és az egész agyamat elborító, hatal-

masabb érzéssel szeretem, mint eddig. 

És ő nem szeret. 

Legalább űgy látszik. Sőt az is látszik, hogy mást 

szeret. Mást, a ki őt úgy, mint én, nem szeretheti. 

S ekkor eláll gondolatom. Nem tudok írni, nem tudok 

szólni. Csak olyat érezek, hogy túlélni nem fogom annak 

látását, annak tudását, hogy másé leszen. 

Csak ennyit akartam írni. Legközelebb folytatom. 

Ölel barátod. 

VII. 

Kedves Laczi! Teljesen igazad van. Nem fogom maga-

mat menteni. Elismerem, hogy hibáztam. 

Csak egyre kérlek. Ne hidd azt, hogy baráti szerete-

tem nem oly igaz és tiszta hozzád, mint eddig volt. 

Utóvégre abból, hogy egy-két hétnél hosszabb időn 

át is nem írtam neked, ezt legkevésbé következtetheted. 

Nem tudom, ki mondta ? Nem is kutatom. De teljesen 

igazat mondott, a ki azt mondta, hogy Ellát már nem 

szeretem annyira. 
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Annyira? Már? Micsoda fogalmak. Micsoda meg-

határozások. 

Magam sem tudom, hogy vagyok vele? Mint írtam 

is neked, legutóbbi ottlétem alkalmával szinte újratámadt, 

megkétszereződött rajongó szerelmem iránta. 

És milyen a sors! Most, mikor legőrültebben szeret-

tem ; mikor úgy vésődött be agyam minden kis részébe 

az arcza, az alakja, a járása, a hangjának csengése, a 

mosolya, mint még soha; mikor lelkem egész világa ő 

volt, egyedül ő : akkor egy szép napon elmegyek egy fiatal 

kis leánynyal sétálni; beszélgetek vele, nevetgélünk — és 

másnap a régi, színes ábrándkép elhalványul s új, még 

halvány kép után futok. Nem tudom: melyik fog győzni 

bennem; az a régi, az a mesés, az a csodás — vagy ez 

az új, ez a meleg, ez a kedves? 

így vagyok, látod kedves barátom, most. Nem tudom 

magam se: hogy ? és hogy mely nap fog életem folyásán 

nagyot kanyarítani ? 

Annyi szent, hogy Ella nem uralkodik már úgy a 

lelkemen. Feledve még nincs azért. De már nem az a 

régi, az a nagy, az a lelkemet éjjel-nappal csodásan fogva 

tartó ábránd-valóság; míg ez újnak még nincs lelkemből 

több a birtokában, mint annak a réginek. 

Ez a helyzeF És az, hogy Ellát magam is feledni 

iparkodom. Legutóbbi ottlétem óta csak egy képeslapot 

küldtem neki. Azt sem a magam jószántából. 

Most hát őszintén mindent megírtam. Azt hiszem, 

semmi panaszod nem lehet. Ölellek. 
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MIKLÓS ÉS MÉG VALAKI. 

I. 

Kedves Miklós! Valóban meglepett az a részletesség, 

melylyel Ellához való teljes viszonyomról írsz. 

Igazán érthetetlen. Hát az egész világ tudja már ? 

Honnan ? Tőlem nem. Igaz: elmondottam egy-két 

embernek. Dehát ez nem mindenki. 

A tények, melyeket leveledben felhozol, mind igazak. 

A végeredmény azonban, melyet ezekből a tényekből le-

vezetsz, már nem színarany. 

Te azt következteted az összes történtekből, hogy 

Ellát még mindig szeretem. 

Tévedsz. Szerettem őszintén. Igazán. Férfiasan. 

Megvallom. 

De ma már nem szeretem. Magam sem tudom, miért ? 

Bár sok okát látom, a mi kétségtelenül előidézte, vagy leg-

alább hozzájárult elhidegülésem előidézéséhez iránta. 

Először is testvéries, mondhatnám szülői szeretetet 

kutatok mindenütt. Nemcsak a testnek és léleknek bizonyos 
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összhangját. De a lélekből azt a szüntelenül előáradó 

szeretetet és bizalmat, mely társadalmi korlátokat és szo-

kásokat nem ismer. 

És Ellánál mit láttam ? Feltétlen hódolást a merev 

társadalmi szabályoknak; lelkében két világot; egyet, midőn 

senki sem látja; és egyet, midőn mindenki; érzésében és 

annak minden megnyilvánulásában bizonyos mesterkélt-

séget, a mely szerint kinek-kinek nem úgy és nem azt oszt, 

a mit és ahogy szeretne, hanem a mint azt a külvilág 

kívánja és megengedi. 

Igaz: szép volt. Nem tagadom. Most is állítom. De 

vájjon a testnek ez a szépsége fölér-e az én szerelmem 

értékével, mikor az a lelket gőgössé, büszkévé és fönn-

héjázóvá teszi ? ! 

Oh, az én szivem egyszerűséget keres. Testben és 

lélekben.' Nem ruhát — de nőt; nem pompát — de sze-

retetet; és nem gazdagságot — de szerelmet. 

Nagyon jól tudom, őszinteséget a mai nőktől 

vajmi kevéssé várhatunk. Még a legfiatalabbaktól sem. 

Azt mondják, nem lehetnek őszinték. Pedig ha tudnák. 

Mennyire azok lehetnének. Mindenféle érzésben. Szeretet-

ben és szerelemben. Vonzódásban és elutasításban egyaránt. 

Tehát tovább megyek. Kutatok szeretetet, őszinteséget, 

egyszerűséget, igazságot és szerelmet. 

Lelkem minden vágyakozásával tekintek jobb és 

szebb jövő felé. 

Álmodom. Egyszerű kis házról. Melynek lakói ön-

magukban értékesek. Hol nincs fény, pompa, csillogás és 

mesterkéltség — de őszinteség, egyszerűség és szeretet! 
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Melynek falai között nem az az úri, az a merev 

társadalmi komorság ül — de víg és kedélyes nőknek 

üde és kedves kaczaja hangzik. 

Hol a társadalmi szabályok nem kötik meg lelkemet 

— de szólhatok nyíltan, őszintén. 

S hol az én otthonom van: az örök nőiesség és 

férfiasság igazi tanyája. 

És itt is fiatal kis leányról. Kinek ha szemeibe nézek: 

annyi ártatlanságot és fiatalos tüzet, szerelmi vágyódást 

és hiszékeny rajongást látok benne; olyan világot, melyről 

csak álmodtam eddig, melyet csak kutattam, de soha meg 

nem leltem. 

Látod: most ezt fogom tenni. Semmi egyebet. 

Szeretni ? Majd akkor. Aztán. 

Ha ezt a világot, ezt a lányt föltaláltam. — Isten 

veled! 

II. 

Kedves Miklós! Leveledet megkaptam. A benne feltett 

egy-két kérdésednek aktualitásánál fogva s mert ma este 

nincs is más dolgom: még ma este válaszolok rá. 

Először is a néked szükséges pénzt már a délelőtt 

folyamán megszereztem. Nagyon szívesen tettem. A mit, 

azt hiszem, mondanom sem kell. 

3izony fiam, nagy a nyomor az egész világon. 

Mindenünnen hallatszik a tönkrejutásnak, a meg nem 

élhetésnek az az észbontó szava, mely kell, hogy előbb, 
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utóbb megerősödve, alapjában változtassa meg ezt a társa-

dalmi rendet. 

így nem lehetünk. Folytonos küzdésben az éhen-

halás ellen; egymás ellen irányuló állatias törekvésben 

létezhetésünk miatt; lenézésben, meg folytonos elnyomás-

ban azoktól, kiknek több jutott a földi javakból talán a 

mi bőrünk árán. 

Ezen változtatni kell. És pedig javítólag. S ennek 

csak egy módja van: a munkának úgy megadni a magáét, 

mint a tőkének; és a munkást egyenlővé tenni az emberrel! 

A mi leveled második részét illeti, hát bizony elég 

sürün járok Loláékhoz. Sokszor négyszer is egy héten. 

Bár nem hiszem, hogy ez azért lenne, a miért te mondod. 

Vagy hogy az lenne az eredménye. 

Utóvégre szeretem őket. Az öregeket is, a lányokat is, 

a fiúkat is. Hát mért ne menjek hozzájuk ? Mikor olyan ked-

vesek. S azt hiszem, engem is szeretnek. S szívesen látnak. 

Hidd el, olyan jól múlik el az az egy-két délután, 

a mit náluk töltök hetenkint. Mintha uj világban lennék. 

Nem abban a sürgő-forgó, abban a forró, emésztő 

gondolatokkal teli és puczcztól, meg fényűzéstől csillogó 

világban; hanem más valahol, valami mesebeli helyen, 

a hol olyan tiszta a levegő, olyan üde a gondolat, olyan 

melengető az érzés és a hol oly lágy, oly isteni az érint-

kezés. A hol van két kedves, aranyos öreg; négy, a világon 

páratlan leány; s két mulatságos, becsületes és őszinte fiú. 

Látod, itt élek. Ezek között. Ha náluk vagyok: tényleg; 

ha másutt: gondolatban. De mindig itt, mindig velük. 

És most befejezem levelem. Ölellek, csókollak és várlak. 
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III. 

Kedves Lola! Képes lapon hely sincs rá, meg aztán 

az nem is arra való, hogy megköszönjem azt a nagyon, 

de nagyon nagy kedvességet, hogy külföldi tartózkodásuk-

nak mindjárt az első napjain megemlékeztek rólam és egy 

képes lap küldésével megörvendeztettek. 

Nem akarok itt áradozni. Érzelegni sem. Másoknak 

való az. A kiknek lelkét nem tette rabjává még a szenvedély; 

a kiket meg nem jelzett még a születés bűneért az élet min-

den fájdalmának keresztjével a sors; s a kiknek egész lényét 

gyötrő gondokkal meg nem terhelte még a tömérdek álom 

és ábránd. Az én életem merő szenvedély; az én gondom 

a rajongásig elfajult szeretet; az én sorsom az önzés 

keresztjével be nem piszkolható, de éppen tisztasága miatt 

lépten-nyomon sárral megdobálható és az életen másoknak 

villám tüzével világító, egy napnak minden fenséges forró-

ságával meleget árasztó, de önmagát semmibe sem vevő, 

magával mit sem törődő elégés! 

És éppen ezért. Most gyerekes áradozásba fogjak? 

Legyűrjem lelkemnek minden tüzét, szenvedélyét és rajon-

gását s önnön természetemnek és hitemnek meghazudto-

lásával írjak olyan dolgokat, a melyek tán magának 

tetszenek, nem csapnak ki az általános és nyárspolgárias 

szokások közönséges medréből, de a melyek oly kevéssé 

jönnek az én lelkemből, az én hitemből, az én felfogásom-

ból, mint a természettől megalkotott fellegekből megeredt 

zápor az egekbői ? ! 
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Imádom a szenvedélyeket. Pusztítsanak bár el testestől-

lelkestől, — elégni akarok, nem elsorvadni! 

Egy Macbeth, egy Hamlet, egy Antigoné, egy Antonius 

szenvedélye többet ér előttem, inkább elragadja a lelkemet 

és hozza örjöngésbe, mint a teremtés hazudott fenségét 

csodálatos gúnynyal lealacsonyító minden mennydörgés 

és villámlás. 

És most azt kérdezhetné, mért írtam mindezeket ? 

Hát magam sem tudom. Csak írtam. Mert jött belőlem. 

Mert a lelkem, az életem diktálta. 

Ha tehát nem jónak találom: mért küldöm el ? 

Mert nem tudnék máskép írni. Ez már a harmadik 

levél, a melyet megírok. Ezt már nem dobom el. 

És mért írok egyáltalán levelet? 

Ez, látja, már más kérdés. Egyik oka az, a mit a 

levél elején említek. A másik, hogy azt a nótát elküldhessem. 

Nézzen csak a mellékelt kottára. Maga zeneértő. A mint 

ránéz, rögtön fülébe fog csengeni. A harmadik . . . van 

annak sok oka. 

Különben mulassanak jól, nézzenek meg, a mit csak 

lehet és tanuljanak sokat! 

Ezen csúnya levelemért pedig ne nehezteljenek rám 1 

Ha még egyszer részesítenének abban a kedves 

szerencsében, hogy egy képes lappal megörvendeztetnének: 

hát dorgáljanak jól meg érte! 

Megérdemlem. 

Csókolom a kezeiket ezerszer, százezerszer. Igaz hívük. 
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IV. 

Kedves Lola! Megkaptam képes lapját. És kimond-

hatatlanul kellemesen érintett. 

Igazán nagyon kedves. Látja: ennyit nem is vártam. 

És nem is kértem. Csak tudni akartam, komoly volt-e az 

az üzenet? Mivel érdemeltem ki? És mért kaptam én, 

a ki — azt hiszem, ezt elhiheti — legkevésbé sérteném 

meg magát. 

Csak nem gondolta, hogy meg akartam bántani? 

Még kevésbé, ha írtam is valami rosszat, hogy azt szán-

dékkal tettem? 

Mért volt hát az a kemény üzenet? 

Látom arczán az elégedetlenséget szavaim felett. 

Hallom kétkedő kérdését: „Még mindig?" 

Nos hát nem. Soha többé! Igaza van. Abbahagyom. 

Eltemetem ezt az egész esetet. Ha nincs is férfiúi büszke-

ségem kielégítve. Ha érzem is még a sértésnek sebét 

lelkemen. Megteszem a maga kedvéért. Mert olyan édes 

volt. Olyan kimondhatatlanul kedves. Hogy írt nekem. 

Hogy meghitt magukhoz. Hogy megkezdette a képes lappal 

való levelezést. Hogy megtörte a jeget. 

Oh érzem, milyen nagy lelki küzdelmébe kerülhetett ez. 

Jól tudom, nem volt könnyű dolog. S épp ezért hajlok meg 

maga előtt. Látom azokat a szép, könnyes szemeit. Azt az 

ártatlan arczát. Azokat a remegő kezecskéit, a mint a tollat 

veszi és írja nekem: „Eljön holnap délután?" 
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Igen. Eljövök. Eljövök a lelkemmel. Eljövök a szi-

vemmel. Ott leszek egész életemmel, minden gondolatom-

mal és érzelmemmel; egész testemmel. 

Eljövök. Mert maga hitt. S mert úgy szeretem 

magukat. 

Ott leszek. Mert ott kell lennem. Mert ott vagyok jól. 

S mert csak ott érezem, hogy van még tisztaság, hit és 

szeretet, jólét és egyszerűség együtt a földön. 

Elmegyek. Mert hívásának nyomán az Isten tudja 

hova el nem mennék, ha csak a hívásának hangját hall-

hatnám ott, a tekintetének sugarát érezhetném s a nagy-

szerű kedélyének tisztaságát élvezhetném. 

De már talán sokat is írtam. Bocsásson azonban meg ! 

Erre képes lapja bátorított fel. Vagyis inkább lelkesített. 

Már befejezem. A viszontlátásig. Kézcsókoló híve. 

V. 

Kedves Lola! Éppen most jöttem haza maguktól. 

És azonnal leültem, hogy megírjam ezt a levelemet és 

elktildjem benne, a mit már rég Ígértem: fényképemet. 

Higyje el, sokáig gondolkoztam, hogy megtegyem-e 

ezt. Nem azért, mintha miattam nem lenne szabad; 

hanem hogy illik-e? hogy mit fog maga szólni hozzá? 

hogy elfogadja-e? 

Aztán gondoltam: eh, megteszem! Meg kell tennem. 

S maga el fogja fogadni. Talán még örülni is fog neki. 

38 



S mert úgy érezem, hogy magának kellett volna első 

sorban fényképet adnom. 

Dehát nem volt rá alkalom. Ma aztán megjött. Ilonka 

születésnapján. Neki küldtem fényképet. Emmának is van 

már. Csak magának ne legyen? 

És még hozzá a ma délután. Mily kellemesen töl-

töttük el! Ugy-e, kedvesem, hiszi már azokat az eszméket, 

a melyeket ott hirdettem maguknál ? Hiszi már, hogy 

nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért. 

(Régi, szinte gyerekigazság. Annál sajnosabb, hogy nálunk 

nem így van. Legalább némelyek azt akarják, hogy ne így 

legyen!) Hogy a királynak kutyakötelessége — ha nemzeti, 

ha nem — minden uralkodói és fejedelmi tényével annak 

az országnak és nemzetnek minden más érdekeken felüli 

boldogítását czélozni, a melynek koronája viselését elvállalta. 

A korona nem lehet eszköz egyéni és családi érdekek 

előmozdítására. S a mely nemzetnek fiai ilyen törekvések 

szolgálatába szegődnek, az a nemzet ebben a nemzedéké-

ben a legszolgalelkűbb; lehet ideig-óráig boldog, vakságá-

ban hiheti a tényleg nem létező szabadságot, de rosszabb 

az öngyilkosnál, a sorvadásos betegnél. 

Erős eszmék: megengedem. De az egyéniség korlá-

tain felülemelkednek. Nincs bennük semmi abból, a mi 

érdek; csak csupa szeretet, igazság és eszme, melyek 

hivatva vannak a nemzetekre darabolt egész világot részei-

ben és összeségében boldoggá tenni. 

Ezek azok az elvek, melyeket hirdettem maguknál 

a vita hevében. Elmondtam őket röviden újból a tegnap 

megkezdett levelem folytatásakép, mert ma kaptam Miklós-
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tói levelet, a melyben helyteleníti ilyen eszméknek társaság-

ban való, minden körültekintés nélkül történő hirdetését. 

Én meg az ellenkezőjét vallom. Nyílt helyen és 

társaságban, korcsmákban és művészeti helyeken, paloták-

ban és koldústanyákon egyaránt kell hirdetni az egyes 

nemzeteket és az egész emberiséget boldogító nagy eszmé-

ket. Az elveknek nincsen külön otthonuk. Azok mindenhol 
otthon vannak. És az eszmék ki nem zárhatók sehonnan. 

Mert a hol ajtót mutatnak nekik: ott erejüknek szentséges 

nagyságával törik be az ajtót! Nincs oly sötétsége ennek 

a kerek világnak, a hova egy igaz eszmének, egy valóvá 

átvarázsolt ábrándképnek fénysugara be ne hatolhasson! 

S a hol egy fénysugár van: nyomán millió és millió támad ; 

mert az embereknek a megélhetés, a jóság, az igazság és 

a szeretet felé vezető utat csak mutatni kell, aztán maguk 

tódulnak reá kényszerítőleg, végzetszerüleg, akaratlanul. 

Csak egy ember legyen, kinek agyában él a szeretet 

szikrája és az egész világot betölti a szeretet fénynyalábja. 

És mert végre itt az idő, hogy kivetkőzzék a társa-

dalom abból a lanyhaságából, tunyaságából és affektált-

ságából. Mindenütt csak büszkeség, fényűzés, pazarlás és 

gőg. Sehol semmi szeretet, természetesség és naivitás. 

Mindenhol a haladhatásnak és nagyságnak szörnyű átka: 

a munkaképtelenség, a gyalázatos és érdekeken alapuló 

verseny, a testvériességet őrjítő bosszantással lekicsinylő és 

meghazudtoló gőg s végül az önbizalomnak, az önhitnek, 

reménynek és tettreképességnek legkisebb foka. Mintha 

bizony nekünk, magyaroknak el kéne vesznünk. Mintha 

nem lenne meg bennünk az az évszázadok által igazolt 
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őserő, a melyből táplálkozva önállóan is alkothatunk nagyot 

és létezhetünk. 

Miért hát e kicsinyes lemondás? E folytonos belső 

marakodás ? Szidása, ütése, verése és elnyomása önmagunk-

nak és honfitársainknak, holott megnyitva füleinket az 

elnyomottak jajai, szemeinket a szegények nyomora iránt, 

egymáson segítenünk, egymást gyámolítanunk, egymást 

szeretnünk kéne! 

Fel hát e lanyhaságból! Félre a körültekintéssel, a 

gyengédséggel! Mélyen kell a társadalom bajaiba bele-

vágni, azokat kipusztítani s aztán új, életerős munkát 

kezdeni. 

Minek a társaságban mindig a léha viczczelés hangja ? 

Hassa át ennek az életnek minden legkisebb ízét, mint 

egykor a hazafiság, az érzék a szocziális eszmék iránt; 

a saját nemzeti haladhatásunkba vetett bizalom; s az ön-

állóságnak, a büszkeségnek és nagyságnak vágya! 

Jól tudom, vannak, kik azt mondják, az efajta dolog 

nem társaságba, nem nők közé való. 

Nos hát én azt mondom: igen. 

Mert a mikor a társadalmi forrongásnak az a szele 

hatja át az egész világot, melyet a leggyámoltalanabb 

embernek is meg kell éreznie: akkor nem tudom meg-

érteni, mért kelljen nékem, a 20-ik életévet meghaladott 

fiatal embernek előkelő és komoly nők társaságában csak 

az időről és hogylétünkről beszélni ? Mért kelljen éretlen 

tacskók nevetséges fecsegéseit hallgatni, holott ennek a 

nagy dolgokkal vajúdó kornak megvannak a maga lelket-

rázó és fenséges eszméi, melyek most vannak szülendő-
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ben és hivatva vannak átalakítani az egész társadalmi 

rendet ? ! 

Nem mondom: megvannak a társas érintkezésnek is 

a maga kedvességei. A kellemes és érdekkel való beszél-

getés; a különféle és megfelelő színvonalon álló társas-

játékok. De ezek rendes viszonyok közé valók. 

A mi korunk nem a csendes társadalmi életnek, 

a megpihentetésnek kora! A gondolatok forradalma veszi 

kezdetét! Nincs megállapodás semmiben! Se politikai 

életben, se közgazdaságban; se gondolkodásban, se 

művészetben ! 

Ez a kor az átalakulás kora! A szocziális átalakulás 

kora! A midőn a mindjobban terjedő nyomor követeli 

orvoslását és a világot fentartó elnyomott és éhező milliók 

a nekik kijáró jogot és kenyeret! 

Én sem mondom, hogy folyton komoly dolgokkal 

foglalkozzunk. Azt is tudom, társaságba nem azért megy 

az ember, hogy mindig tudományoskodjék. 

A franczia Moliértől kigúnyolt tudós világot sem 

akarom most nálunk megteremteni. Se férfiakban, se nők-

ben. De igenis ki akarom űzni az agyvelőből azt a rémítő 

ürességet, azt a rettentő elfogultságot, s mult és jelen 

ismeretében azt a sokszor tapasztalható ijesztő járatlan-

ságot, mely míg egyrészt okozója lett a lépten-nyomon 

tapasztalható léha és üres társas érintkezésnek, másrészől 

kétségtelen alapja annak a szégyenteljes tájékozatlanságnak, 

melyben multunk és jelenünk ismeretét illetőleg leledzünk 

s a mi kétségtelenül előidézte gyalázatos irodalmi, politikai 

és közgazdasági viszonyainkat. 
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Kedves Lola! Nem folytatom. Tán már régen abba 

kellett volna hagynom. De úgy éreztem, mintha mindazok 

a vádak, melyeket Miklós hozott fel ellenem, magától 

erednének. Hisz maga is elgondolhatja és elmondhatja 

mindazt. Én hát siettem ezeket megírni, hogy lehetőleg 

még mindezen gondolatok létrejövése előtt magánál olvassa 

levelemet. 

Más írni valóm nem igen van. Csak még az, hogy 

részemről a vita daczára is nagyon jól mulattam. Hát 

maga? Csókolom kezeit. 

VI. 

Kedves Lola! Mindenek előtt köszönöm, nagyon 

köszönöm, hogy azokat a verseket ideadta nekem elolvasás 

végett. Jobbat nem tehetett velem. Látni engedte ezáltal 

lelkének csodálatos részét, melyet eddig is minden nőben 

remegő és sokatmondó sejtelemmel imádtam. 

Ha hiszi, ha nem — mások tán meg is mosolyog-

nának érte — olyan élvezettel, olyan mohó sóvárgással 

olvastam, mint az életét a Szentírás betűibe belegyümö-

szölő legvadabb hivő. Faltam a kerek betűit és mikor a 

sorok végére értem, éreztem, hogy itt nem tudok bírálatot 

mondani; hogy szilárdnak hitt ítélőképességem egyszerre 

cserbenhágy; és olvasok betűket, sorokat, mondatokat; 

hallom a szívnek lüktetését; érzem az érzelmeknek a test 

és szellem bilincseiből kitörni vágyó erejét; hallok, látok 

és érezek mindent, de megítélni semmit sem tudok. 
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Ez, látja, verseinek rám gyakorolt hatása. Ez az én 

bírálatom is. Hogy mást mondjak róluk: ne kívánja. Nem 

tudom a hideg kritikusnak szemeivel nézni ezeket a sorokat. 

De ha mégis kívánja, hogy megbíráljam, hát megteszem. 

Gyönyörűek. Nagyon gyönyörűek. Szebbek más százezernél. 

Őrületesen szépek! 

Még csak azt jegyzem meg, hogy ma este semmit 

sem vacsoráztam. Ez ugyan látszólag nem érdekli magát. 

De tényleg igen. Majd megmondom : miért. 

A mint hazaértem, elkezdtem olvasni verseit. Aztán 

olvastam nyolcz óráig szünetlenül. Az Isten tudja, hányszor. 

Majd elmélkedtem. Gondolkodtam. A női lélek csodálatos 

titkairól, édes sejtelmeiről és imádandó, elragadó vágyairól. 

Végül megírtam ezeket a sorokat. 

De nem vacsoráztam. 

Ugy-e érdekes ? 

Pedig így történt. Csókolom a kezeit. 

VII. 

Kedves Miklós! Igazad van. Csak le ne mondjak. Csak 

meg ne adjam magam a sors szeszélyes és rám nézve 

kedvezőtlen némely fordulata előtt. De daczoljak vele. 

Küzdjek. Keljek síkra, bizalommal teljes és merész küzde-

lemre mindannak érdekében, mit magam és embertársaim 

érdekében feltétlenül kivívandónak tartok: és lesz siker! 

Azon ember számára, ki szeretni tud, kiben él még 

a hitnek, tettvágynak és lelkesedésnek kis szikrája: nincs 

lemondás! 
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Csak a gyáva ismer leküzdhetetlen akadályokat; és 

csak az önhitt hiszi, hogy minden magától omlik ölébe. 

Küzdeni kell mindenért. A falat kenyérért csak úgy, 

mint az ábrándozhatásért. S míg a lélek vágyainak kielé-

gítése, ha azok igazán nemesek, nemzedékeknek szolgál-

hatnak gyönyöréül: addig a testnek minden dobzódástól 

mentes épségben tartása oly kötelessége mindenkinek, 

a melylyel nem annyira magának, mint az utána következő 

nemzedékeknek saját érdekében is tartozik. 

Én hát így fogok tenni. Lelkemben csodálatos és 

soha meg nem riasztható hittel ; embertársaim javára 

irányuló és minden érdeket lenyűgöző lelkesedéssel; egy 

az élet küzdelmei elé bizalommal néző igaz, komoly és 

becsületes férfiú minden tetterejével és önzetlen rajongá-

sával veszem nyakamba az életet. E mellett növelem 

testemet; edzem erejét, hogy munkaképessége olyan nagy, 

olyan határtalan s úgyszólván tér és időbeli korlátokat 

nem ismerő legyen, mint a lelkemé. 

S mindez miért? 

Mert a lelkem, az egyéniségem, a gondolatom diktálja. 

Életem a küzdés nekem! Gyönyöröm a csata! És Istenem 

a szeretet! 

Küzdeni akarok hát. Küzdeni elvekért. Küzdeni igaz-

ságért. Küzdeni az elnyomott, a meggyötört népért. És 

küzdeni ezért az elhagyott szegény magyar hazáért! 

Aztán meg csatázni! Ha kell: szóval; ha kell: vérrel. 

Ha lehet: elveknek és igazságoknak erejével; ha nem: 

testi épségem feláldozásával, fegyverrel, erőszakkal. Csa-

tázni eszményekért. Uj rendnek, uj eszméknek, boldogító 
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elveknek diadalrajuttatásáért. Szóval mindenért, a miért 

csatázni érdemes és csatázni kell! 

És végül szeretni. Szeretni a családomat, honfitársai-

mat, az egész világot! 

Mert a szeretet (ismerhet megkülönböztetéseket és 

fokokat, de határokat soha! 

Az igaz ember mindenkit szeret. A gyűlölet csak a 

kicsinyek és versenyképtelenek tulajdona. 

És végül szeretni akarok szerelemmel. 

S itt elértem leveled utolsó szakaszához. 

Meglehet, hogy igazad van; meglehet, hogy nem. 

De érezem lelkemben a csodálatos erőt, a leküzdhetlen 

hitet s azt a tömérdek sok zsongó-bongó álmot. 

Hogy mi lesz ezekből valóvá: magam sem tudom. 

Tán egy sem. Tán mind. Merészebb, nagyobb és hatal-

masabb jövőm azonban nem lehet, mint a minőről 

álmodom. 

Mert az én álmaim csodálatosak, minden lehetőt 

átölelnek; de nem nagyobbak és nem hatalmasabbak, 

mint a lelkem, hitem és szeretetem ! 

Ha hát szeretem azt a lányt: csak boldog vagyok. 

S ha ő is tényleg szeret: csak boldog lehetek. 

Mert szép ő. Kedves. Ártatlan és tiszta. Víg és bánatos, 

egyszerű és csodálatos a lelke. 

S ezzel be is fejezem levelemet. 

A mi ezután következik: az már az élet dolga. 

Én mindenben a régi vagyok. Gondolatban és 

eszményekben; hitben és szeretetben; rajongásban és 

szenvedélyben; csak a körülmények és személyek mások. 
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Meg én lettem egyénibb, erősebb és eredetibb. 

Tehát rajta! Küzdjünk, tanuljunk, dolgozzunk és 

szeressünk! Csak le ne mondjunk! Hirdessünk oly eszmé-

ket, melyeket magunk is hiszünk! És nem lesz elbukás! 

Nem lesz csalódás! Nem lesz lemondás! 

Hadd kezdődjék hát az uj mese! 

Az uj élet és uj rajongás; az uj hit és uj remény; 

a folyton meg-megujuló és önmagát ismétlő, de soha, 

soha meg nem szűnő élet! 
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Költemények prózában. 
(Ta lan a leuelek folytatása.) 





R. R. emlékkönyvébe. Most jutott eszembe, hogy 

a bálból hazajöttem, hogy írjak magának. 

Mi is az a bál? Csupa tánczolás, csupa múlatás, 

csupa vigalom. 

Látja, ilyenkor én hasznavehetetlen vagyok. 

De ha majd (hiába kívánnám az ellenkezőjét, az 

csak frázis lenne. Hogy fájdalmak is fogják érni, hogy 

csapások is fogják lelke egyensúlyát megbolygatni, arra 

mindenkinek számítania kell) látni és érezni fogja, hogy 

az élet nem csupán a gondtalan pillanatoknak megszakí-

tatlan sorozata, hogy vannak a szenvedélyeket egész nagy-

ságukban felkorbácsoló, a végzetre könnyekbe fulladó 

szavakkal átkot mondató csapások is, akkor gondoljon 

rám, akkor hasznavehető leszek! 

Mert én vagyok a szeretet! 

Kezemben a szigony! 

Lecsendesítem véle a szenvedélyeket, megérintem az 

átokra nyíló ajkakat — és az átok helyén áldás fakad. 

Addig feledjen! 

Akkor magamtól fogok emlékezetében feltámadni. 
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Lombok közé. Lombok közé, erdőknek mélyébe, 

zölddé tett levegőbe be nem hatolhat a szem. 

De én látom a lelkedet, érzem a szived minden 

dobbanását, hallom a hangtalanná lett gondolatod minden 

susogását. 

Érzed-e ezt a roppant meleget, látod-e ezt a határ-

talan szívet és sejted-e ezt a magasröptű, komoly és 

férfias lelket? 

Látom, hogy érzed; látom, hogy látod ; látom, hogy 

sejted. És még sem mersz velem jönni ? 

Pedig óriási a te lelked melege, csodálatos a te szíved 

és határtalan, magasröptű és nagyszerű a lelked! 

S én látom ezt a lelket, érzem a szíved minden 

dobbanását, hallom a hangtalanná lett gondolatod minden 

susogását. 

De hiába! 

Lombok közé, erdőknek mélyébe, zölddé lett levegőbe 

be nem hatolhat a szem . . . 

Követelem! Oh ezek a problémák! 

Vagy hát sohsem szeretlek én?! És ha szeretlek, 

mért nem érzem ezt? Kínnal bár, mely sohsem szűnő és 

kiapadhatlan. 

Nézz reám! 

A lelkem mélyébe, a szemem tüzébe! 

Szeretlek ? ! 

Mondd meg! 

És ha igen, vesd magad a karjaimba és gyötörj, 

gyötörj, fél lélekzetet hagyva csak tüdőmnek, forró 

öleléseddel! 
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És ha nem? 

Akkor. . . 

Nem tudom. 

Egyszer elég volt a csalódás már. Inkább sohse 

láttalak volna meg! 

És ha nem szeretlek? 

De hogy lehet az? 

Mikor mindig csak rád gondolok! Folyton dicsérlek 

és oly kedvesnek mondalak. 

Nem értem, hogy mért e kétkedés, e kínos bizony-

talanság ? 

Végzet, vagy Isten, vagy bárki vagy, ki intézed 

emberek sorsát, mért adsz kínos kételyt a lélekbe; örök 

bizonytalanságot önmagunk és jövőnk s folytonos kínt és 

gyötrődést saját létünk felől ? ! 

Feltámadok ellened! Bizonyosságot, világosságot és 

tudást akarok! 

Ha létemnek kezdő fonalait ismerni nem tudom; 

ha kínos kétely kell, hogy gyötörjön jövőm felől; ha 

nem tudhatom még azt sem, hogy magam mi vagyok: 

hagyd hát tudnom, ha már létezem, hogy mi lehetek ? ! 

Mint ember, mint férfi, mint hős?! Előttem határ-

talan jövő. 

Segítőtársra van szükségem. 

A ki velem tart a fényben és küzdelemben; a le-

mondásban és tespedésben; az örök eszmékért való fen-

séges küzdelemben és a csendes, kétségbeeső lemondásban. 

Hagyd hát tudnom, ki lesz ő ? ! 

A kit szerethetek. 

Követelem! 
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Csodállak. Nem szeretlek még . . . 

Azt hiszem. 

Pedig ha nézem gyengéd, formás s oly gyönyörű 

alakod, melléd szeretnék menni, átölelni, magamhoz szo-

rítva védni és tartani. 

Aztán meg várlak . . . nézlek . . . csodállak . . . 

Várlak, ha itt az est. Ha jön bármi jel, mi veled 

kapcsolatban van. Ha csak sejtem is, hogy erre jönnöd kell. 

És nézlek, ha látlak. Nézem kedves arczodat, bájos 

alakodat, okos szemeidet és kéjes termetedet. 

És csodállak. Csodálom azt a nagyszerű lelket, mely 

beléd szorult. Szellemed fenséges vígságának azt az egy-

szerű meg-megnyilvánulását, mely oly kedvessé, bájossá 

s aranyossá tesz. 

S aztán várlak. Várlak örök éleire. Földi boldogságra. 

Hitre. Reményre. Szeretetre. 

Nézlek. Mint a jövendőmet. Mint a boldogságomat, 

vagy a — boldogtalanságomat. 

Majd csodállak. Mert te szeretni tudsz. Szeretni igazán. 

Szeretni kéjjel. Szeretni szerelemmel. 

Csodállak. 

Mert te szeretni tudsz majd engemet! 
Álmok! Oh azok az álmok! 

Beh kínzók! De olyan szépek! 

Két létnek minden fájdalmával, gyötrődésével, kínjával 

érnek fel. 

Tudjátok-e, mik ezek? 

A mellőzött, a koplaló, a lekicsinylett és szeretetet 

kutató, meg terjeszteni akaró embernek egyetlen barátai. 
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Imádom őket! 

Ha álmaim nem lennének, én sem lennék. 

De így vagyok. Mint valami álomkép. A kinek vannak 

könnyei, a melyek folynak, folynak . . . 

A szerelmemért! Egy várva várt és szentséges hittel 

remélt nagy jövőért; meg értetek, ti engem gyötrő emberek! 

Hiába tagadnám. Hiába tagadnám, mit sem érnék 

vele. Szeretlek én! 

Szeretlek szabadságot imádó és függetlenségért rajongó 

lelkem minden szerelmi rabszolgaságával; szeretlek úgy, 

mint a tüz az éghető, a víz az oltható számos anyagot. 

Kiégetném belőled a létnek minden keserveit, eloltanám 

lelked minden érzeményét, hogy mivel sem gondoló szel-

lemed minden szenvedélyével csupán csak engem szeress! 

Csodállak! Olyan kicsiny vagy. 

S olyan kedves. 

Lelked annyi, de annyi érzeménynyel felruházott, 

mint misem a világon ! 

Más tán meg sem lát s én csodálni tudlak. 

Csodálni, te kedves, édes kis leány! 

Oh ha . . . Oh ha szeretni tudnál ! 

Érezem, véled boldog tudnék lenni. Mert te olyan 

kicsiny vagy, olyan gyengéd, olyan finom s én beczéz-

nélek, bársonyban tartanálak s csókolgatnám még hangod 

hullámait is. 

Más tán nem lát olyannak, mint én. 

Mert pajzán vagy. Mert víg. Mert jó kedélyű. És rossz. 

De én látom e pajzánság megett a finomságot; e vígság 

megett az elborongást; e jó kedély megett a te fenséges 
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lelkedet; e rosszaság megett azt az örök, azt a csodálatos, 

azt a naiv s imádandó becsületességet! 

Imádlak én! 

Mert ha nézlek, benned látok minden gyöngédséget; 

a járásod csupa természet; a hangod csupa egyszerűség; 

a szód csupa kedvesség; s a nézésed a miénktől távol 

álló uj világ, melyből csodálatos hit, kimeríthetetlen biza-

lom, és soha, de soha nem szűnő szeretet sugároz 

felénk ! 

Olyan ez a nézés, mint csillag ragyogása! 

Vonz magához, biztat; hittel önt el és csüggedésbe 

soha át nem menő reményre ébreszt. 

Mert szeretlek én! 

S várom szerelmedet! 

Várom . . . 

Oh ha szeretni tudnál! 

Megváltás. Emészt, sírásig bánt e kicsinység. 

Jövel hát dicsőség! 

Várva várlak! 

Nyomodban feltámadásom leszen a melynek a földet 

betöltő nagyszerű derengésinéi fog csak feltűnni az, mi 

bennem ég s a mit oly kicsinyelve említenek most némelyek. 

Boruljatok le! Megrezzen az ég kárpitja, félelemtől 

remeg a földtömeg s én egyiktől a másikig felnyúlva 

hirdetem nagyságomat! 

Érzitek-e már ezt az erőt? 

Látjátok-e már ezt az égre felcsapó szellemet ?! 

Nem másnak emlőjén nőtt. Magamtól lettem, magamtól 

nőttem és magam vagyok! 
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Hirdetem az énemet, a melylyel javítani, lelkesíteni 

és megváltani akarok! 

Ti csak buflázzatok! 

A beszedett tudás még nem váltja meg a világot! 

Csak ne érezzek tovább ! Büszke voltam, gőgös. 

Azt hittem, a sorssal is daczolni tudok és meg-

görnyedtem. 

Kezemben kicsiny papir, fejemben őrült gondolatok 

lázas keveréke és szentséges imádattal csókolom a helyet, 

hol ő fogott, te kis jegy. 

Könnyezem. 

És könnyeimben millió átkot szórok reád végzetem, 

nem a nyomoromért, az élettel való küzdelmemért, a belém 

oltott, de rám csak átkot hozó szentséges szeretetemért — 

de a szerelmemért. 

Oh átkos érzelem! 

Oh gyötrő gondolat! 

Szeretek hát újra ? Vállaimon a megpróbáltatások 

szúró keresztfája, hogy meggyötrött lelkemet újból át meg 

átalczipelje a szerelmi érzések ezernyi kínjain. 

Oh halált adjatok inkább nekem ! 

Ezernyi vészes, fájó és kínzó halált, csak ne érezzek 

tovább! 

Ünnep volt ma. Ünnep volt ma. 

Te szép, te drága, te okos kis leány, ünnep. 

S én néztem a te bájos alakodat; hallgattam a te 

üde hangodat; és gyönyörködtem abban az ártatlan, egy-

szerű és természetes lelkedben. 

Oh milyen szép vagy te! 
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Szebb minden ünnepeknél ; imádandóbb minden 

isteneknél; és fenségesebb minden természetnél! 

S néztem bájos alakodat; hallgattam üde hangodat; 

gyönyörködtem abban az ártatlan, egyszerű és természetes 

lelkedben! 

Oh hogy szeretlek én ! 

Ünnep volt ma. 

Mert nézhettelek; mert hallgathattalak; és mert gyö-

nyörködhettem benned minden ünnepem, minden istenem 

és a ténylegesnél fenségesebb, imádandóbb természetem. 

S én úgy szeretlek. Olyan egyszerű vagy. 

Olyan kicsiny, 

Más tán meg se lát. 

S én úgy szeretlek. 

Vájjon sejted-e ? 

Igen. 

S szeretsz-e ? 

Oh ha szeretnél ! 

Mily boldogok lennénk mi! 

Mert olyan egyszerű vagy. 

Olyan kicsiny. 

Más tán meg se lát. 

S én űgy szeretlek. 

S úgy vágyok szeretni. Úgy vágyok szeretni! 

Szeretni szerelemmel, tűzzel és rajongással, csókkal 

és öleléssel; úgy, a hogy szeretni csak lehet! 

S akkor elém áll egy mindenütt ottlevő s mindent 

betöltő árny. 

S szól: „Megállj! Vond vissza ölelő karjaidat 1 
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Hunyd be lelked szerelmét csodáló, tűzben égő szemeidet 

Fojtsd el a melledből feltolakodni akaró szerelmi szózatot! 

Mert én megtiltom a szerelmet. A hűséget, az őszinte-

séget, a tüzet és a rajongást a szerelemben! 

Még a megnyilvánulását is! 

S én parancsolok ! 

Mert én az élet vagyok!" 

S úgy vágyok szeretni. 

Szeretni szerelemmel, tűzzel és rajongással, csókkal 

és öleléssel; úgy, a hogy szeretni csak lehet! 

Velem jössz-e hát ? Vájjon alszol-e most ? 

Csak aludj is drága kicsikém ! 

Én is alszom. És álmodom. 

Merész, csodás, nagy álmokat. 

Melyek megváltják a világot, balzsamot adnak a fájó 

sebekre és kenyeret a nyomorgóknak. 

Velem jössz-e? 

Sebeket bekötözni, a szánktól elvont falatokat szét-

osztani és szeretetet hirdetni? 

Olyan szép álom ez! 

Úgyis tudom, te is ezt álmodod. 

A szeretetet. 

Velem jössz-e hát? 

Ösz. Múlik az élet; tavaszra nyár s nyárra ősz jön. 

Mi most a nyárban vagyunk, kedvesem. 

Mit gondolsz, mily szép lenne az élet, ha együtt 

lépnénk az őszbe át. 

Te velem s én veled. 

Képzelt ősz lenne az csak. 
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Mert a hol két oly szív áraszt meleget, mint a tiéd 

és az enyém, oh ott ősz igazán sohasem lehet! 

Nagyon szép vagy. Ismét veletek voltam. 

A kibékülés után. 

Melletted mentem. 

És láttam, milyen szép vagy, milyen egyszerű, milyen 

csinos s milyen kicsiny. 

És néztelek. 

Néztem a szép testedet; a kis termetedet; az egy-

szerű ruhádat, a csinos arczodat. 

Néztelek egészen. Úgy a hogy vagy. Lelkestől-testestől. 

És láttam, hogy nagyon szép vagy! 

Beh sokat szenvedtél. Beh sokat szenvedtél! 

Oh ne taggad! Láttam az arczodról. 

Mért nem szóltál hát? Csak egy szót is. 

És én könnyeket hullajtva estem volna eléd, bár te 

bántál meg engem, te kis szenvedő szent kép. 

A barátság. A barátság fogalom. De olyan, mint 

az anyag. 

Olcsóbban, vagy drágábban kapható. 

Mily drága vagy igaz barát, ki szereteted nékem 

magadtól adád. 

Szeretsz-e há t? Mennyi ártatlanság, mennyi tiszta-

ság és mennyi szeretet. 

Ismét nálatok voltam. 

És álmodom kis gunyhóról, melynek lakói mi vagyunk : 

te, paloták tündére s én, viskó remetéje. 

Úgy zúg, úgy kóvályog a fejem. 

Mintha a tömérdek álom, ábránd és vágy mind most 
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akarna kitörni beiőle, mind most akarna világot és teret 

magának; mind most akarna kincseket és embereket hódí-

tani, élő és élettelen tárgyakat, hogy lábaid elé rakjam 

őket örök szerelmem zálogául. 

Oh, mert szeretlek én! 

Nem az ellenállást benned — hisz' szeretsz talán; 

nem a hited, a pénzed, a kincseid, de téged szeretlek örök 

szépség, bájos test, aranyos, bohó szellem. 

Oh lennél bár pogány — úgy is szeretnélek. 

Oh lennél bár koldus — úgy is imádnálak. 

Mert szeretlek én. 

Mert te vagy a szépség és szeretet; te vagy a báj 

és kedvesség; te vagy az ártatlanság és tisztaság ; te vagy 

az élet és szerelem! 

Nagyon, őrülten szeretlek én! 

Szeretsz-e hát? 

Áldomáson. Mennyi gőz, mennyi füst és mennyi bor! 

És az emberek hogy isznak. 

Nézem a füstöt, a nevetgélő embereket, az adomázó 

öregeket és a dáridózó fiatalokat, a sok szivart és ételt; 

mindent, a mi e zűrzavaros füsttömegben kóvályog. 

És semmit sem látok. 

Csak téged, te édes kis leány ! Te ártatlan földi lény! 

Te, a megtestesült tiszta vígság ! 

És elgondolom, most miről álmodol ? 

Szegény gunyhóról. Benne bohó, álmodozó és koldús 

királyfiról. Kinek mije sincs: csak szive, lelke. Ki mit sem 

tud : csak szeretni! 

És te erről álmodol. 
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És én is erről, ilyenféléről álmodom. Úri palotáról. 

Melynek lakói kedvesek, édesek, egyszerűek. Hol a minden-

hol megszokott pompa csak a bútorokban lakik, míg a 

szívben szeretet, egyszerűség él. 

És itt is királyleányról. Kinek van mindene; pénze 

és fejedelmi otthona, szülője és testvére, bája és szeretetre-

méltósága, szépsége és kedvessége. Es mégis oly szerény, 

oly egyszerű, oly víg. 

Oh, ha e király én lehetnék! S te e királyleány! 

Mily pár lenne belőlünk! 

Az én gunyhómban a te szerelmed s az én szerelmem. 

Nem volt még ily királyi nász! 

Hisz oly rossz l e h e t . . . Ülök itten. Eszmék híján, 

fásultan, csendesen. Nézem a léget. Felejtem a multat. 

És várom a jövőt. 

Oh az a jövő! 

És elfog az elmúlás érzete. 

Beteg vagyok. 

Érzem, korán kell a sorssal leszámolnom. Sírba 

szállnom. 

És aztán fáj ez a vég. Ez a korai, fiatalon elért vég. 

Hisz oly rossz lehet a sírban lenn forró szívvel! 

Észrevétlen, szépen, csendesen. Oly bággyadt 

vagyok, oly beteg. 

El-el fog a csüggedés. Mi lesz velem ? Mi lesz ? 

Homályos, sötét, buta, vak ismeretlenség vár-e reám, vagy 

a dicsőség vakító, kápráztató fénye, melynek sugárinál 

emésztem fel magam. Aztán meg elfog a csüggedés. 

Talán nem is élek soká. Korai halál vár rám, a melynek 
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beálltával szétfoszlik a sok álom, göröngyökkel hull a 

sírba alá a tömérdek ábránd, vágy és szenvedély, oda a 

mult, elpusztul a jövő és több egy szegény, elhagyott sír-

hanttal, melynek alatta némán nyugszik, csendesen pusztul 

egy hústömeg . . . 

Alajd te jutsz eszembe. Téged látlak, kis csendes, 

víg, ártatlan baba. 

Hát lehet, hogy elpusztuljak? 

Férgek martalékává válhat e fiatal test, mely a te 

karjaid ölelésére vár? 

Nem, oh nem lehet! Csak szeress! Aztán ölelj! 

Szoríts magadhoz! Mert elragadnak tőled. A halai hív 

engemet. Az emberek. Az élet. 

Pedig úgy szeretlek. Fiatal lelkem minden ábrándjá-

val, minden tüzével, minden vágyakozásával, egész énem-

mel, egész lényemmel. Szeretlek! Szeretlek! 

Ne engedj hát! Szoríts magadhoz! A szivedhez! 

Had halljam annak hangos dobogását! Amint érettem ver. 

Csak érettem. 

Az én multamért! Az én jövőmért! 

A szived közelébe. Had legyek ott boldogan. Csen-

desen. Had feledem el a világot, az életet, a dicsőséget, 

az embereket, az elmúlást. Mindent, mindent! S ha jön a 

vég; ha pusztulnom kell: a te karjaidból, a te öledből, 

csókjaid elaltató édenéből észrevétlen, csendesen múljak el. 

Egyik álomvilágból a másikba. 

Míg téged nézlek, a csókjaid ízlelem, szíved dobo-

gását hallgatom. 

Észrevétlen, szépen, csendesen. 
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Anny i t . . . Annyit szenvedtem már a szerelemtől! 

És mégis szeretni vágyom. 

Szeretni téged, te kis ártatlanság, kéjes szerelem, 

örök eszmény és vadul kaczagó szenvedély! 

Nagyon szép vagy. Nézlek, nézlek. 

Az arczod. 

Az alakod. 

A lépésed. 

A szemed. 

Az egész mindened. 

És látom, hogy nagyon szép vagy. 

És téged szeretlek. Csak beszéljenek az emberek... 

Tticsköt-bogarat. 

A mit akarnak. 

Én nem hiszek nekik. 

És téged szeretlek. 

Szeretsz-e há t? Tudni akarom, szeretsz-e. 

S én is megmondom, hogy szeretlek. 

Nem tagadom. 

Csak tudjam, hogy szeretsz. 

Hogy nyugodt gyönyör legyen, ha rám tekintesz; 

édes boldogság, ha ajkad szólal meg; és földöntúli kéj, 

ha kezem megfogod. 

Szeretsz-e hát ? 

Csókolom a helyet. Nagyon szeretlek. 

Az ég kárpitját hasítnám egy gondolattal ketté, ha 

tudnám, hogy ott talállak fel. 

Versenyt futnék minden gondolattal, hogy a kezed, 

a szived előbb érjem el. 
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H. 

Es felvágnám a légbe szerelemtől véres, vergődő 

szivem, ha kételkednél bennem, hogy csak szeress! szeress! 

De mindezt nem merem. 

Sőt futok előled. 

Árnyadtól is félek. 

Még a lépésed is ránk egy végítélet. 

Mert a hol jársz: mindenütt nyomodban vagyok; 

utánad forró, könnyes csókokat dobok; majd mikor ki sem 

lát, földre zuhanok s csókolom a helyet, hol árnyad is futott. 

Csak ne játsz velem. Oh ez az élet! 

Hogy nem lehetek mindig veled; vagy ha már távol 

tart az illendőség kényszere: mért nem mondhatom, mért 

nem súghatom meg egyszer, hogy szeretlek nagyon. 

Hisz ez a szertartásos lét megundorít; ez a 

mosoly az eszem rabolja el; s ez, a szinte futni 

hideg kézfogás az őrületbe visz. 

Szeretsz-e hát ? 

Úgy, mint én? 

Feltétlenül s igazán, levetve minden társadalmi ny 

Felelj! 

Követelem! 

Kényszerítlek. 

Tudni akarom, arczod az irántam való szerelem 

tüzétől lángol-e; az a szó, az az érzés, az a gondolat, 

a mely szülemlik benned szerelem iránt, engem illet-e? 

Nem értem, nem birom és nem kívánom ezt a nyűgöt. 

S forró szerelmem minden égető pezsgésével és tüzével 

követelem: szeress — ha szeretsz; s ha nem szeretsz: 

űzz, verj magadtól el! 
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A játék nem nekem való. 

Érzés királya akarok lenni, ki uralkodik feltétlenül, 

biztosan, külső kényszerek daczára és nélkül is. 

Ha pedig nem lehetek: vess a trónról le — csak ne 

játsz velem! 

Ne mutass délibábot nékem — hol érzés vonzhat 

csupán s szerelem. 

S ha szivárvány volt a hit, hogy szeretsz: tépd össze 

s vágd az arczomba akár — csak ne játsz velem! 

Nehogy keserves legyen. Sohsem hittem. Ma sem 

hiszem. Nem lehetsz enyém. 

Nyomorba nem viszlek el, küzdésbe nem jöhetsz 

velem s az élet oly sivár, oly bizonytalan, oly sötét. 

Oh pedig, ha enyém lehetnél! 

Mernélek nézni, mernélek csodálni, mernélek szeretni. 

De igy? 

Kerüllek, mint fekély, ki szerelmemmel csak gyötrődést, 

bánatot viszek neked. 

Nem nézlek, hogy őrülten ne szeresselek. 

S ha jösz: elfutok, mert nézni nem tudlak. 

Hisz a szerelem vagy. Az igaz, a feltétlen, az őrült 

szerelem! 

S kerülnöm kell téged. Nem szerethetlek. Nem lehetsz 

enyém ! Mert utam az életbe visz. Küzdésbe. Gyűlöletbe. 

Keresztfára talán. Mindenfelé, csak nyugodt boldog-

ságra nem. 

Oh hát nem foglak szeretni. Nem nézek reád. 

Nem futok utánad. Nehogy keserves legyen a csalódás, 

a lehetetlen szerelem — neked. 
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Hogy örökké szeresselek. Olvasom, olvasom soraid. 

Nézem azokat az ártatlanságot lehelő betűket, azokat 

a néma szavakat, azt a sok-sok írást s aztán hallgatok. 

Gondolkodom. Engem szeretsz-e, vagy mást? 

Él-e lelkedben az az ártatlan, hiszékeny tűz, mit 

szemeidben látni vélek ? 

Szeretsz-e ? Úgy, mint én téged ? Feltétlenül. 

Mult és jelen, érdek és jövőbe való tekintés s minden 

mellékkörülmény mérlegelése nélkül ? 

Szeretsz-e, úgy, mint én téged ? Őrülettel és szen- . 

vedélylyel, rajongással és hittel, reménynyel és bizalommal ? 

Szeress! 

Ma még mi sem vagyok. De szerelmed tüzében 

istenné magasztosulok. 

S ha van csillag az égen: e csillag fényét lopom le; 

ha van napsugár: melegét rablom el; és ha van élet: 

örökkévalóvá teszem; hogy a világot éltető fényben és 

tápláló tűzzel örökké szeresselek! 

Egész életünkkel, egész szerelmünkkel. Veled 

vagyok édesem, veled mindig. 

Ne félj! szeretlek én. 

Nincs okod titkolni érzelmedet. Nincs okod vígságba, 

búba borítni lelkedet. 

Szeretlek én! 

Szeretem azt a szerelmesen kaczagó lelkedet; azt az 

édesen bús szemedet; azt a ragyogó csillagpárt, melynek 

fényében úgy él a tisztaság, az élet, a szerelem, az üdv, 

mint lelkemben arczodnak, szellemednek s mozdulataidnak 

soha le nem törölhető képe. 
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Szeress hát! 

Ne titkold érzelmeidet! 

Nem azért szeretlek, mert ellenállsz, mert szerelmed 

titkolásában oly édes kínokat tűrsz; de szeretlek, mert 

oly szép vagy, oly édes, oly kedves, és — mert engemet 

szeretsz. 

Ne titkold hát szerelmedet! 

Szólj a szemeiddel, hisz oly beszédesek ; az ajkaiddal, 

hisz annyi édes titkot zárnak el; az arczoddal, az alakoddal, 

a nézéseddel s mind, mind megértem én! 

S leszen szerelmünk örök, ha nem is titkolt. 

Egymás szemében nemcsak sejteni, de tudni fogjuk 

a szerelmet! 

S élni fogunk, mint egy királyi pár. 

Kiknek lelkében több az őszinteség, mint a tettetés; 

kik tudjuk, hogy szeretjük egymást. 

Nem titkoljuk, hogy egymáséi s egymásért vagyunk, 

s szerelmi vágyódásban elélünk egymás mellett szünetlenül 

és nem gyengülve érzelemben. 

Míg szerethetjük egymást, nemcsak pillantások vonzó, 

édes és vágyódó sugarában, de a lét minden kéjével és 

kínjával; egész életünkkel, egész szerelmünkkel. 

Oh az a köszöntés. Oh az a köszöntés beh isteni volt. 

Rám néztél. 

Félénken ragyogó, szerelmes szemekkel; mint a ki 

mondja: nézni szeretnélek, de nem merlek; hisz te is nézel; 

hiszen szeretsz; s néked látnod nem szabad, hogy az 

arezodba, a szemeidbe nézek . . . És láttam! 

Találkoztunk. 
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Pillantásban, érzelemben; gondolatban, gyönyörök-

ben; eszmében, szerelemben. 

Hisz szeretjük egymást! 

Tudom. Látom. 

Én is téged. 

Te is engem. 

Ne is tagadd! 

Láttam a köszöntésedből, a nézésedből, a gyönyörű 

szemeidből, egész alakodból. 

Oh az a köszöntés beh isteni is volt! 

Lesz még Megváltótok. Szédítő magasba vágyom. 

Hol eszmények élnek, nem emberek; elvek, nem 

érdekek; s hol az igaz, komoly csatának díja nem le-

kicsinylés, de fölmagasztosulás. 

Vihart, száguldó, tomboló vihart nekem! 

Szaggassátok, tépdessétek, ti orkánok, homlokom! 

Lecsüngő vérbőreimmel titeket váltalak meg, gyáva 

emberek. 

Csak mosolyogjatok! Csak verjétek hozzám a kínnak 

tőrdöféseit: bűnötök nyomán kiömlő vércseppeim váltják 

meg a világot! 

Csak legyetek kicsinyhitűek! 

Nem bízva abban, mi isteni, az érdekek piszkos 

árjával úszszatok, — él még Hit, él még Remény, él még 

Szeretet s lesz még Megváltótok! 

Hányszor. Hányszor mondogatják: nem szeretlek. 

Nem ilyen a szerelem. 

Nem kitörni vágy. 

És mondom : szeretlek. 

69 



Ilyen a szerelem. 

És kitörni vágy. 

Hogy tudjad, hogy szeretlek. 

És te is szeress! 

S így boldog nyugodtságban élhessünk. 

Te ott. 

Díszes otthonodban. 

Én itt. 

Kicsiny lakásomban. 

Mig enyém nem leszel minden szerelemre,' örök 

üdvre, kéjes boldogságra, földöntúli gyönyörökre, te kis 

virgoncz édes szerelmem ! 

És nevetsz. Csak légy víg, pajzán, jókedvű ! 

Mulass rajtam ! 

Nevess! 

Hisz jól tudom, mindez miért ? 

Sírni szeretnél. 

És nevetsz. 

Sohsem. Sohsem feledem el! 

Mennyit nevettél. 

És hogyan ? 

Pedig akkor volt szerelmünk legfájóbb napja. 

Félreértett szivemnek kaczagástól fájó, gyötrő kínlódása. 

Micsoda pár. Micsoda pár lenne egykor belőlünk! 

Te és én. 

Te hangos, víg, jókedvű, kaczagó és mindig mulató. 

S én? 

A borongás és kín; a fájdalom és gyötrődés; a 

munka és nyomor. 
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Te a világos szín. 

Én a sötét. 

Te az élet. 

Én a szerelem. 

Te az örökkévalóság. 

És én az elmúlás. 

Hol a földön zug. Csak szeress! szeress! 

Én is szeretlek. 

S ha mi szeretjük egymást, hol a földön zug, hol 

nem boldogság, szerelem, madárdal honol ? 

Én megértelek. Ugrálj csak! Virgonczkodj ! 

Add a semmivel sem gondoló, mivel sem törődő 

tudatlan lányt! 

Én megértelek. 

A szerelem ez. 

Az igaz, őszinte szerelem. 

Mely gyermekké tett téged, te csodálatos lelkű, oly 

korán megérett, mindig víg és oly fenségesen szerető kis 

lány! 

Oh bocsáss meg. Ugy-e megbántottalak? 

Nagyon. 

De hidd el, akaratlanul történt. 

Magam sem tudom: hogy. 

Csak hozzád rohantam és kiragadtam kezeidből azt 

a papírt. 

Fájt? 

Oh de nékem jobban! 

Sírni tudtam volna. 

De kénytelen voltam vele. 
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Meg kellett tennem. 

Mert a lelkem, az életem volt azon. 

Hogy hogy szeretlek? 

Hogy hogy imádlak? 

Hogy mim vagy te nékem és middé szeretnék 

lenni én ? 

Oh, hát ezt olvasd te?! 

Előttem ? 

És elpirulj ? 

Nem. Ezt nem akartam. 

Inkább megbántottalak. Hadd legyek én a bűnös. 

De te ne szenvedj! 

Ne pirulj előttem! 

Ne érezd a szerelem engem is emésztő tüzét ott, 

a hol titkolni szeretnéd. 

Majd olvashatod őket. 

Ezeket a költeményeket. 

Ha magányban leszel. 

Egyedül. 

A hol kipirulhatsz; csilloghat mind a két szemed; 

könnyezhetel és szerelmi izzó szenvedélyben követelheted 

a sorstól a boldogságot és életet, a szerelmet és kéjt, a 

szeretetet és szerelmed valóra válását. 

Ott olvasd majd! A magányban e költeményeket. 

S míg nézed soraimat: halld belőlük az én hangomat, 

szerelemtől és izzó szenvedélytől, meg kínzó fájdalomtól 

tüzes susogásomat. 

Oh bocsáss meg! 
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Ajkidról haliani. Tudom, tudom, szeretsz. 

Nem közömbös vagy te, de magadra vigyázó. 

Elárulni féled gyönyörű titkodat. 

Pedig mily édes, mily isteni lenne ajkidról hallani, 

hogy szeretsz. 

Nevettél. Nevettél. 

Pedig sírni vágytál tán. 

Sírni fájdalommal, sírni keservesen, sírni gyötrődéssel. 

Hogy megbántottál engem. 

Ki úgy szeretlek. 

És ártatlanul. 

De nevettél. 

És hogyan ? 

Mintha sírtál volna. 

Gyötrő fájdalommal, őrült-keservesen, hangos kacza-

gással. 

Szeretsz. Nevess csak! 

Kaczagj! Őrülten és elvetve minden gondolatod, 

agyadat fullaszd hangos kaczagásba! 

Oh milyen vagy! 

Mint egy démon, isteni mámor, kínzó szerelem. 

Látom, látom, látom a lelked! 

Szeretsz, szeretsz, szeretsz! 

Itthon. Itthon vagyok. 

Egy délután után, mit nálatok töltöttem. 

S el-el gondolkodom, hogy szeretsz-e hát? 

Soha ily délutánt nem éltem nálatok. 

Mintha kővé fagyott volna a sok-sok érzelem, mi 

lelketekben él. 
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Nem hidegek voltatok. Közönyösek se tán. Csak 

mintha a borús időben ködszínt kapott volna máskor oly 

tavasz-melengetőn édes érzelmetek. 

És én néztelek titeket. 

A legfiatalabbat úgy, mint a legidősebbet. 

És láttam a kedvesség nyomát, mi lelketekben él; 

láttam a mosolygó, derűs gyermekarczotok, mik csak a 

tiétek lehetnek — senki másé; és láttam azt a régi világot, 

melyben eddig éltünk én s ti; a borút, a sejtelmet, a 

tépelődést és gondokat, mi szerelem nyomán lelketekben 

vert tanyát. 

Láttam, oda a régi, egykedvű, de színes; mosolygó, 

de szent; bizalmas, de nagyszerű viszony; uj alakban 

láttalak titeket, a mint minden szótok és gondotok, érze-

ménytek és egész lelketek egy világba tér csupán: szerelemnek 

kedves, szerelemnek édes, szerelemnek derűs s szerelemnek 

boldog, meg fájó világába. 

Hol egy érzemény él: a szerelem. 

Hol egy gond uralkodik; a szerelem. S egy nap kél 

fel s nyugszik le csak: a szerelem. 

S oly kedvesek voltatok így is nekem. 

Szerelem sejtelmes szelétől megcsapva; vonzódást, 

húzódást mutatva; aztán beszélve oly mély, oly lelki 

hangon; nézve ránk — de senkire, keresve valakit — és 

mindenkit s szeretve egyet — meg az egész világot. 

Azért valék oly víg. 

Mert köztetek valék ti nagy, ti csodás, ti óriás szerel-

mesek. 

És néztem a lelketek. Néztem az arczotok. 
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A mint az egyik víg. 

A másik közönyös. 

S ki máskor oly bizalmas, most nem. Szótlan, egy-

hangú, csak néha mosolygó. 

S ki legvígabb mindig köztetek, most néz csak. 

Csodálkozó szemmel, mereven, mélyen előre. 

Mintha csak ott se lennénk. S keresne valakit. 

Valakit, ki lelke; valakit, ki szíve, valakit, ki élete. 

Ki itt is van tán. Vagy nincs. De él. És van. 

És én nézem az arczát; nézem a szemeit; a székre 

könyökölő két karját. 

Keresem a multat, nézem a jelent, kutatom a jövőt. 

Arra, a merre ő járt. 

Szerelem hónába. 

S elgondolom, mily boldogság lenne, ha egy úton, 

egy hazában, egy világban járnék vele. 

Hol ti mindannyian laktok, hol ti mindannyian éltek, 

hol ti mindannyian vagytok. 

Édes sejtelmektől, gyönyörtől megcsapott szerelem 

hónába; hol ha van fájdalom — de élv, meg boldogság 

is él; ha lelkünket megcsapja is a kétely, a merengés 

szele — muló érzés, játék, színtelen szivárvány az csupán, 

melynek alatta ott él, ott ragyog, ott virít — higyjétek 

nekem! — a mi örök boldogságunk, a mi örök gyönyörünk, 

a mi örök létünk: a minket fentartó, bennünket tápláló, 

szentséges, nagyszerű szerelem. 

. . . És én nézlek téged, te merengő, sokszor víg, 

majd bánatos érzés: az élettől duzzadó, gyönyörtől izzó 

és forrón, égetőn szeretni tudó kékszemű kis lány. 
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Nézlek. Még most is. Itthon. Látom az arczod, látom 

a szemed s a székre könyökölő mind a két karod. 

És egyre kérdem és egyre mormolom: szeretsz-e, 

szeretsz-e, engem szeretsz-e ? 

Te és én. Boldogok leszünk mi még. 

Érzem, tudom! 

Csak szeress! szeress! 

Én dolgozni fogok. 

Éretted. A szerelmedért. Hogy enyém lehess. 

S aztán boldogok leszünk. 

Nyugodt, csendes, édes szerelemben. 

Mi ketten. 

Te és én. 

Hogy onnan. Pedig szeretlek. 

És sohasem lehetsz enyém. 

Érezem. És ettől félek. 

Oh csak egyszer lehetne öledbe borulva kisírni magam! 

Elmennék, hidd el, hogy sohse lássalak, és sohse láss! 

Messzire. Csillagnak talán. 

Hogy onnan vigyázzak a lelkedre, üdvödre, te szent-

séges, örök szerelmem! 

Csak reám nézzetek. Elfog az undor. Utálat ragad 

meg. És futni vágyom tőletek, emberek. 

Futni örökre! Futni egyenesen! Fel a fellegekbe! 

Itt szeretném hagyni ezt a sok korhadt mindent. 

Magasba hatolni. Fel! Csillagokon túl is! 

És onnan szórni szét, mi él bennem, a sok érzést, 

vágyat, eszmét. 

Fürödjetek benne emberek! 
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A sugárinál is meggyógyulhattok még és a lánginál 

tán uj éleire kap fényetek. 

És látni fogtok engem. 

Látni a magasban. 

Mint eszmét, érzést és tömérdek vágyakat. 

A ki uj színt ád az elpusztult világnak, uj vért a 

kiürült erekbe és uj levegőt az eszméktől, érzésektől és 

vágyaktól üres légiirbe. 

És lészen szeretet! 

Nyomán szerelem! 

Meg tömérdek vágy. 

És uj emberiség. 

Mely szerelemben fogamz. 

Csak reám nézzetek! 

Olyan ez az . . . Olyan ez az életem, mint tolvaj 

fogsága. 

Loptam tőled. 

Egy pillantást, egy mosolyt, egy szót, egy érzületet, 

s a tiéd lettem örökös fogságra, mézédes rabságra. 

Csak szeress. Csak szeress! szeress! 

Én is szeretlek téged. 

S hallgatom a víg, a kedves csacsogásodat. 

És úgy érezem, hogy a világ legártatlanabb, leg-

bájosabb madara az enyém. 

Felhő . . . Szeretlek én ! 

Szeretlek édesem. 

S ha tán néha nem olyan vagyok-, mint szerelmesek: 

ne másnak vedd a borút, mely engem ural, mint felhőnek 

az égen, mely miként jött, úgy tovavonul. 
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Édes kis baba. Szünetlen munkában, csendben 

ülök itten. 

És rád gondolok. 

AAít csinálhatsz most te ? 

Biztosan mókázol, nevetsz és vigadsz. 

Csak nevess és vigadj is édesem ! 

így leszen belőlünk szép pár csupán. 

Ha én dolgozom éretted komoly és fárasztó munkában. 

S te csak látszatból sem ismerve munkát és gon-

dokat, szerelmes csacsogással vigadsz, nevetsz; majd 

csókolsz, kis tudatlan, csacsogó ártatlanság, édes kis baba! 

Nem tudom, mi az. Nem tudom mi az, de mindig 

sírni vágyom. 

És nevetek. 

Akárcsak te, aranyos szerelmem. 

És együtt nevetünk. 

Hangosan, boldogan. 

Oh, milyen nevetés ez! 

Mintha sirna a lelkünk az örömtől meg kéjtől, a 

boldogságtól és gyönyörtől, hogy úgy szeretjük egymást. 

Szerelmed nagygyá teszen. Csak hidd, hogy nagy 

ember leszek! 

Hidd! 

Ha mi sem: hited, ábrándos szemeidből jövő csodá-

latod és az a biztató elismerés, mit szavakban nem 

nyilvánuló lelkedben látok, azzá teszen. 

Csak hidd! 

És szeress! 

És szerelmed nagygyá teszen. 
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Rólad álmodtam. Vájjon mit csinálhatsz most? 

Tán alszol. 

Vagy éppen ébredel. Édes, biztató, ártatlan álmot 

törölve ki szemeidből. 

Aztán körülnézel. Oda az álom. Körülötted élet. 

Csupa élet. 

És rám gondolsz. 

Hogy én most mit tehetek? 

Én is felébredtem, reád gondoltam és rólad álmodtam, 

édesem. 

Örökké gazdag leszek. Szeretlek, szeretlek. 

Nagyon, boldogan. 

Te vagy a mindenem. Az életem és jövőm. Csak 

téged el ne vegyenek! És örökké gazdag leszek! 

Hisz hol két oly lény . . . Oh, hogyan szeretsz! 

S hogy szeretlek én! 

Van-e még a földön ily szerelem ? 

Nincs. Nem is lehet. 

Hisz hol két oly lény, mint én és te, te drága kis 

egyetlenem ?! 

Csak reggel van még. Csak reggel van még. 

S már annyit foglalkoztam veled. Mintha egy hét 

óta szállt volna szemeimből ki az álom. S mégis oly 

rövidnek tetszett ez idő. 

Míg veled foglalkoztam. Bár hosszú volt. 

Egy pillanatnak csak. 

Oh, hisz veled foglalkozva, rólad álmodozva az 

egész élet nem lenne több, mint rövidke, boldog pillanat! 
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