






NAGYSÁGOS 

ZACHARIÁSNÉ 
SZENTKATOLNAI FARAGÓ JÚLIA ÚRNŐNEK 

íme, Nagysád! Egy kis csokor virág: 
Rezeda, jácint, ibolya, mályva, 
S pajzán, mosolygó jázmin-ág, 
Kedélyem kis kertjéből vágva. 
Van benne rózsa is (rajt' egy-két pici tüske), 
Meg boldogasszony-tenyere. 
Alázatos ahány szál, egy sem büszke, 
Hivalkodás egynek sem kenyere. 
Eggyé fonódtak s várják sorsukat.. . 
(Minden virágnak hervadás a vége, 
S a szív, az ész bármerre néz, kutat: 
Megnyugovás az élet dísze, éke!) 
Nagysád kezébe helyezem virágom', 
Egy kissé gyáván, félszegen, 
De hódolattal s megköszönni vágyom, 
Hogy engedéllyel tehetem. 

Szeged, 1923 március 23. 

MIGLÉCZY GYÖRGY. 
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(Előkelő Ízléssel bútorozott szoba, közép és 
balháttéri oldalajtóval. Jobb oldalt két nagy 
ablak: a jobb előtéri ablak félszárnya kinyitva. 
Az előtér baloldalán nagy falitükör. A nyitott 
szárnyú ablakhoz közeli asztalon többek közt 
egy fém dohányszelence, cigarettadohánnyal és 
papírral; mellette villamos rágyújtó. — Bella, 
kezében a „Nem iliik"-kel, a függöny felgördül-
tekor a középajtónál hallgatózik. Kivül kettős 
zárcsattanás, amire Bella, dacosan fölvetve a 
fejét, a jobb előtéri asztalig előre jön és ott egy 
karosszékbe dobja magát.) 

Bezártak! . . . A papa kétszer fordította rá . . . 
Mindegy! . . . Sértés, de nem fogok gyötrődni 
miatta. Különben is most, hogy Dezső nincs 
itthon, jól esik egy kis egyedüllét. A mai „nagy-
stylü" ebédünk után, — ahogy a mama szereti 
mondani, — biztosan unatkoztam volna szere-
tett rokonaim között. Csak az bosszant egy 
kissé, hogy Lambert bácsinak nem volt egyetlen 
egy védő szava sem a számomra, sőt mintha 
gúnyosan mosolygott volna, mikor Bonaventura 
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ban szinte fáj egy ilyen embert barátcsuhában 
látni. . 

(Fontosán.) De hát a családi tradíció! Egynek 
a családban mindig papnak, egynek mindig 
apácának kell lennie s Lambert bácsi lett az 
egyik áldozat. Ő ugyan azt állítja, hogy nagyon 
elégedett és csak a zárdát szereti, de én azt 
hiszem, hogy szeret ő a zárdán kivül mást is . . . 
például a meggyes pitét, a népdalt és a cigány-
zenét. 

Még a vétkeivel is nagyon kedves ez a 
Lambert bácsi. A múltkor — a mama neve-
napján — egy kicsit becsípett . . . Óh! Dezső 
is . . . Valami magasztos thema fölött vitatkoz-
tak, aminek az értelme fél méterrel haladt el a 
fejem fölött. (Elismeréssel.) Dezső SZÍVÓS kitar-
tást tanúsított a maga nézete mellett. . . Dezső 
roppant kedves, ha pityókás; olyan édes gorom-
baságokat tud mondani olyankor, hogy passzió 
hallgatni . . . De Lambert bácsi nagyon tartotta 
magát, pedig ugyancsak töltögettem a poharába 
s még igy félig spiccesen sem volt olyan 
udvarias, hogy velem gorombáskodjék. És ime! 
ez a talpig finom ember ma egy árva hanggal 
sem védelmezett! Pedig azért az egy kifejezé-
sért, érzem, hogy nem érdemeltem ilyen, rövid-
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szoknyás leányokat is mélyen megalázó meg-
torlást. (Eldobja kezéből a „Nem illik"-et.) 

Ma délelőtt a kertben sétáltunk, a papa kivé-
telével, akinek tárgyaláson kellett lennie. Hja! 
egy káptalani ügyésznek sok a dolga! . . . Hát 
amint ott sétálgatunk az orgonabokrok között, 
a Bonaventura néni nagy, földig lógó olvasója 
beleakad egy kiálló száraz gallyba; ő nem veszi 
észre s halad nyugodtan tovább. Egyszerre csak 
rupsz! . . . elszakadt az olvasó zsinórja s az 
olvasószemek szerte hullanak a földre. „Cinkos", 
az én kis kutyám, kedvet kap a guruló sötét 
gömbök láttára s épen az elefántcsont halálföt 
kikapva közülök — eliramlik vele. Bonaventura 
néni áhitatos sikoltással emeli ég felé szemeit, 
Lambert bácsi s a mama nyugodtan konstatál-
ják a katasztrófa okát és segítenek összekeresni 
az olvasószemeket, én pedig nevetve futok a 
„Cinkos" után, hogy kivegyem fogai közül a 
szentelt halálfejet. 

Ebédnél persze szóba került az eset. A papa 
mélységes részvétét fejezte ki a baleset fölött, 
én pedig visszaemlékezve a „Cinkos" bravúr-
jára, meg nem állhattam, hogy hangosan föl ne 
kacagjak. 

„De, Bella! az Istenért! akkor talán csak 
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nem nevettél! ? szólt feddő hangon hozzám a 
papa. 

„De igen, papa! Majd szét pukkadtam a 
kacagástól!" 

Rettenetes hatás! (Föláll.) A mama elsápadt. 
A papa torkán megakadt az étel. Bonaventura 
néni ijedten ejtette ki kezéből a nehéz ezüst 
villát, amit meglehetős gyámoltalanul, zárda-
szerü kenetteljességgel emelt keskeny ajkaihoz. 
Lambert bácsi — egy Paulai szent Vince moso-
lyával — csak annyit mondott: 

„No . . . no . . . te Ráadáskisasszony!" 
Ebéd után aztán azonnal statáriumot ültek 

felettem és kihirdették nyomban az ítéletet, hogy 
amig ők egy órahosszut sétálnak a kertben, én 
itt maradok ebben a szobában a Bonaventura 
néni „Nem illik"-jével. (Aggódva.) A papa ké-
pes lesz egy órán tul is fogva tartani, mert azt 
hiszi, hogy azzal a kifejezéssel a két obligát 
egyházi családtag előtt megrendítettem apai te-
kintélyét. Hogyne! hisz a legközelebbi kép-
viselőválasztáson föl akar lépni pártonkívüli 
programmal. 

Huh ! Milyen boldogok is leszünk mi akkor! 
Csakhogy addig nekem két uj ruhánál többre 
nem lehet számitanom ; mert a választási elő-
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készületek, a hangulatkeltés stb., stb., ahogy a 
papa mondja: „a legkörültekintőbb takarékos-
ságot igénylik az egész vonalon . . . " Hogy is 
lehet egy okos -ember politikai ábrándok rabja ? 
Tudom Istenem, hogy az én férjem nem fog 
politizálni és nem fogja mással táplálni ria-
dozó szellemét, mint szépirodaimi olvasmá-
nyokkal ! . . . (Visszaül az asztalhoz, előbbi he-
lyére.) 

Kedves Dezsőm ! Ha te ma itthon vagy, tu-
dom, hogy föllázadtál volna e drákói szigor 
ellen és nem ülnék itt becsukva. 

Tegnapelőtt Budapestre utazott és velem nem 
tudatták az okát. Mikor kérdeztem tőle, a papá-
val összenézett és válasz helyett rejtélyesen mo-
solygott. Ez bántott. Nem fürkésztem tovább és 
egészen közönyösen búcsúztam el tőle. (Meg-
pillantja az asztalon a könyvek között a dohány-
szelencét, örömmel.) Tessék! . . . itt van az 
elégtételem ! Itthon feledte a dohánytartóját és 
a villamos rágyujtóját! (Nevetve.) Hogy fog 
miatta mérgelődni. (Föláll és az ablakhoz lép.) 
Hm ! . . . Hm ! . . , Tyetyetye! . . . Bona-
ventura néni csak ugy úszik a gyönyörben, hogy 
engemet igy megalázhatott! Ide hallom az eme-
letre a kertből, elégedett, karcoló nevetését. Sze-
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reíném most neki adni a „Nem illik"-et. (Da-
cosan a szin közepére jön.) 

Nem tud kibékülni Bonaventura néni avval, 
hogy nem lettem és főkép, hogy nem lehettem 
én is apáca. De ha nincs hozzá tehetségem ! 
(Meggyőződéssel.) Én bennem nem egy „gráci 
néne", de egy színésznő veszett el. (Sajnálkozva.) 
Nem érhettem el szép álmaimat! . . . Oh! fér-
fiak, milyen védtelenek is vagyunk mi, gyönge 
nők veletek szemben. Mindenről lemondunk 
értetek. 

Színésznő akartam lenni, mint Murányi Dóra, 
a keresztmamám leánya. A mama kétszer ájult 
el egymásután, mikor közöltem vele szándéko-
mat. Az ő egyetlen gyermeke a deszkákon ? . . . 
Ah! . . . A papa is erősen tartotta magát. De 
mikor aztán a Dóra nagybácsija, az apátkano-
nok ur, nem gátolta Dórát elhatározásában, a 
papa — aki különben mindig rosszul rejtett 
hévvel beszél a színésznőkről és aki előtt ott 
lebegett a Pálmay Ilka, a Kopácsy Juliska s 
annyi más édes magyar, külföldi művésznő 
példája — engedett az én óhajomnak is. 

Épen akkor kapóra nyilt meg városunkban 
— Mintavölgyön — a „Csucsayné Csécsy Csilla, 
nyugalmazott alt-énekesnő első vidéki szinmü-
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vészeti magán szakiskolája." — Ide iratkoztunk 
be Dórával együtt. És nem bántuk meg. Azok 
a színművészeti tanórák nagyon mulatságosak 
voltak. Ah ! mennyi báj, mennyi szaktudomány 
lengte át a Csucsayné Csécsy Csilla előadá-
sait ! És mily kézzelfoghatóan tudott megma-
gyarázni mindent! A nehezebb művészi fogá-
sokat, mint pl. viziók, hajkibontás stb. egy ta-
nodai szép szőke női parókával mutatta be. 
Ilyen „tan-parókája" volt mindnyájunknak és 
mi mindnyájan boldogan lestük Csucsayné aj-
káról a művészet szent titkait és ittasan a gyö-
nyörtől hallgattuk a próbáinkról mondott bírá-
latait. (Lassankint átadja magát teljesen élénk 
visszaemlékezésének.) 

„Az ön „Évája" és „Elektrája", Feldheim kis-
asszony, hasonlít a Jászai Mariéhoz. De vidé-
ken ez a hasonlatosság nem előnyös soha 1 
Fővárosi színészek utánozhatják az egymás szá-
raz, merev művészetét csalhatatlan pontosság-
gal, de én azt óhajtom, hogy az én szakisko-
lámból kikerülő művészek ne reprodukáljanak, 
de megnyilatkozzanak. Ön kisasszony, mint 
Feldheim Regina, sokkal többet ér, mint a Jászai 
Mari kopirozása." 

„Ön, kedves Harcsicsek kisasszony „Atháliát" 
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rendkívül ellenszenvessé teszi, ami túlmegy a 
művészi mértéken. Lehet kihivó, bántó, fáradt, 
de ne mutasson a végjelenésben semmi blazirt-
ságot, mert öt perc alatt kockáztatja a sikert, 
pedig Jókai jól irta meg az ön szerepét." 

„Ön, édes Bellám" *— ez én voltam — „ki-
aknázható alakkal és ami f ő : érdekes arccal 
rendelkezik, de művészi ábrázolásra teljesen le-
hetetlenné fogja tenni magát, ha folytonosan 
mosolyog szavalás közben. Egyéni stílusa pedig 
meglehetős. Nem hiányzik belőle bizonyos len-
dület sem. Ez pedig elsőrendű dolog, hölgyeim ! 
Lendület ihletet ad a legkisebb szerep előadá-
sának is. A szók elvégre, alapjában véve: sem-
mi ! Elképzelhetjük a britt óriás összes drámáit 
némajátékként is, ha az összes szereplők len-
dületesek. Igen! . . . Lendületnek még a leg-
kisebb néma szerepben is nyilvánulnia kell, 
hogy a közönség sejtse: mit fenne, mit beszélne 
a néma szereplő, ha véletlenül szóhoz jutna. S 
ezt ön, kedves Bellám, a gyakorlatból fogja 
majd legjobban elsajátítani, amiben, ha kivágott 
ruhát ölt, nagyon elősegíthetik szobrászilag 
domboruló karjai." 

^Hallgassanak rám, hölgyeim! és ápolják, 
gondozzák odaadással karjaikat. Ismertem dicső 
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emlékű pályafutásom alatt színésznőket — ma-
gamat nem is számítva, — akiknek karjai be-
széltek, kacagtak, sóhajtoztak, zokogtak a sze-
rep karaktere szerint." 

És ha valami nehéz szereppel nem boldogul-
tunk : Csucsayné Csécsy Csilla arcára kiült az 
őszinte elkeseredés. — „Hölgyeim ! Önök egé-
szen elcsüggesztenek. Hol marad előadásuk-
ból a hév ? a művészi ihlet ? 1 A reális valónak 
az ideális képzelet fényébe átolvasztása ? ! Ez 
az, amit a mai kor, művészeitől megkövetel. 
Bellám, ön jól halad. De „Júliája" s kivált-
képen „Opheliá"-ja még mindig nélkülözi a 
valószínűséget. Vannak nagyon szép mozdulatai, 
sőt egyes, egészen csinos jelenései, de még -
több kell! Ismétlem : több kell! . . . Bontsa 
ki, kérem „fürtjeit". Én fejemre illesztettem a 
„tanparókámat" és kibontottam a „fürtöket." 
(Lebontja a haját.) „Helyes". . . „Most legyen 
szives megőrülni!". . . 

Én szíveskedtem „Ophelia" szerepében a 
mester kívánságának eleget tenni. „Meglehetős... 
meglehetős, gyermekem . . . De én öntől töb-
bet várok és többet vár öntől — melynek rövid 
időn csillaga lesz — nemzeti színpadunk. Fürt-
jeit meglehetősen tudja már szétzilálni, de az 
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egyes tekercsek szétzüllésében nincs semmi hév, 
semmi művészi ihlet. Adja át kérem, a fürtjeit." 
— Odaadtam neki. „Most figyeljen rám." (Utá-
nozva Csucsayné hajjátékát.) „Jobb kezének 
költői melegséggel fölemelése után belemarkol 
a hajába, mialatt balkeze görcsös, drámai vo-
naglással nyul a jobb után. így! . . . Aztán 
egy metsző sikoly a naivság üde hangján és a 
fürtök egy tragikus rázkódással elboritják az 
arcot; — most a jobb kéz, mint a vércse, az 
arcra csap és ezt, mint a villanat, elfödi a bal. 
Itt jön a szerep egy-két mondata, oly hangon, 
hogy a fürtök által eltemetett arc lendületteljes 
némajátékát a közönség sejtse, élvezze. A leg-
hatásosabb szótaggal egyidejűen a fürtök lesik-
lanak az arcról, látni engedve a fogak reális 
vacogását és végül a fürtök — mint egy-egy 
zilált akkord — a vállakra hullanak vissza, 
megdöbbentő, öt perces művészi szünetekben" . . . 
(A tükör előtt rendbe szedi a haját.) 

Hetenkint két órán át jelmeztant is adott elő 
Csucsayné, még pedig nagyon önálló módszer 
szerint. „Mindenesetre fontos kisasszonyok, 
tudni, hogy színpadi öltözékük első találkozásra, 
magánjelenetre, vagy pedig utolsó felvonásra 
szól. Igen, mert egy színpadi öltözet helyesen 
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irányzott bubája, szétömlő varázsa képes lehet 
megszilárdítani a nézőben a tapsolás iránt fa-
kadó hajlamot és képes magasztossá tenni a 
visszaemlékezést az előadás után. Mindezt, ha 
tudják, kisasszonyok, meg van a zsinórmérté-
kük a szinpadi öltözködéshez" . . . Egy délután 
— épen a görög-római tragődistáknak magya-
rázott a mi kedves Csucsayné Csécsy Csillánk. 
„Az antik hősnők sikereinek főindoka: az át-
tetsző leplek két osztályba soroztattak az én 
színművészeti szakiskolám megnyitásáig. De 
nálam, hölgyeim csak egy fajta lepelről fognak 
önök tanulni, a rózsaszínű . . . a szabad . . . 
a mely . . . " — Itt összeesett szegény! Nem 
fejezhette be. Szivszélhüdés érte a drága Csu-
csaynét és sirba vitte a fontos kérdés megol-
dásának titkát. (Szomorúan a baloldali pam-
lagra ül.) Hiába ment már kitűnően a fürtök 
szétzüllesztése, az őrültség üde, naiv sikolya. 
Kárba veszett hat havi tanulmányom. Az iskola 
megszűnt. (Meggyőződéssel.) Dóra boldog! őt 
is — mint sokat közülünk — Pestre küldték a 
szülői, magasabb tanfolyamra. Mig engemet 
nem engedett a papa semmi áron a fővárosba. 

És ebben a Dezső kuzén intrikáinak is nagy 
része volt. A budapesti élettől és az én mü-
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vészi továbbképeztetésemtől ő riasztotta vissza 
végkép papáékat. Eleinte nem birtam belenyu-
godni. Rá akartam venni Dezsőt, hogy legyen 
ő is színész: lyrai szerelmes; hogy iratkozzunk 
be együtt Pesten „isten őrizzen!" — szólt ő, 
nála szokatlanul meleg hangon. „Én csak négy-
szemközt tudok szeretni forrón, igazán, örökre; 
(éles iróniával) de sohasem lennék képes arra, 
hogy a nyilvánosság előtt üres szívvel, hazug 
szerelmet deklamáljak!" (Fojtott bosszúsággal, 
fagyosan.) „És ha szabad kérdeznem, mióta 
tanult ön igy szeretni, tisztelt ur és főleg mióta 
merészel előttem ilyen hangon beszélni a — 
művészetről! ?" „Egy félév óta, amely idő alatt 
(megvetéssel) ön annak a félbolond Csucsay-
nénak az automatája volt!" — Ilyen botrányos 
sértésre nincs eléggé megtorló kifejezés a szó-
tárban, tehát nem feleltem, de (büszkén) lesúj-
tottam Dezsőt egy gyilkoló tekintettel. Ő erre 
fogta magát, a faképnél hagyott és (mérgesen) 
átment Bodor Katinkáékhoz . . . Csak most 
nyiltak ki a szemeim! . . . így vagyunk?! 
(Feláll) íme! egy férfi, aki nekem annyit kö-
szönhet! és aki sértésekkel viszonozza az én 
anyai gondoskodásomat! . . . (Pajkosan.) Mert 
Dezső az én nevelésem ám! 
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Mikor özvegy édes mamája meghalt: 16 éves 
korában került hozzánk, a papa gyámsága alá. 
Olyan naiv, szemérmes kis kölyök volt! Mindig 
irult-pirult, ha rá néztem vagy szóltam hozzá. 
Pedig én akkor is sokkal fiatalabb voltam ő 
nála . . . Engemet végtelenül bosszantott az ö 
rettenetes szemérmetessége s mintha csak örök-
lött jogom és kötelességem lett volna: rövid 
időn hozzáfogtam a neveléséhez . . . (Fontos-
sággal.) — Látja, Dezső: maga már nagy fiu s 
a dominózáson kivül se lovagolni, se korcso-
lyázni, se biciklizni, se táncolni, se csolnakázni, 
sőt ami még kétségbeejtőbb: cigarettázni sem 
tud. Ez az oka annak, hogy nem emelkedhetik 
a mélyen megalázó iskolai törvények fölé. Leg-
alább a cigarettázást értené! (Ez alatt a jobb 
oldali asztalhoz ért.) Óh! nézze meg csak a 
Dörgő Danit! Csak egy osztállyal jár feljebb 
(a dohányszelencét kinyitja) magánál és mégis 
(a szivarkapapirosba dohányt csavar) nézze meg 
őt, mikor egy cigarettát csavar . . . igy . . . 
aztán mikor az a dohány és finom „Club" 
papir költemény, az az illatos dohányfelhővé 
omolni kész elegia meg van, a k k o r . . . igy . . . 
férfiasan, imádandó hetykeséggel oda fogja az 
ajkai közé, kiveszi a villamos rágyujtóját . . . 
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így • • • egy villanat, (a villamos rágyujtót mű-
ködésbe hozva) rágyújt (meggyújtja a cigarettet) 
és füstöl mint egy török pasa. (Egynéhányszor 
nagy füstöt ereszt és aztán kialudni hagyja a 
cigarettet.) De maga?! Maga rettenetes ember, 
csak azokat a rossz, sav§nyu, kész, trafik ciga-
rettákat szivná — ha tudná! . . . Hogyha 
megkinálják egy tündérfő szőke, lágy haját 
megszégyenítő „Szultán flór" dohánnyal, hát 
szégyelvén bevallani, hogy nem tud cigarettet 
csavarni, azt mondja borzasztó pirulások között: 
„Köszönöm barátom, elvből nem cigarettá-
zom, . . .-még . . . ez idő szerint!" Ha meg vé-
letlenül kész cigarettával kínálja meg valamelyik 
barátja, maga épen ugy keres ki egyet a ciga-
retta táskából, mintha áspiskigyók között ka-
parászna, s mikor nagy kinnal rá talál egyre : 
gyötrelem nézni azt a kínszenvedést, amig azt 
a szerencsétlen kész dohánycsutakot a szájához 
viszi; félénken, mintha isteni, eperajkait óvná 
a biztos vipera marástól. Aztán azzal a bol-
dogtalan „kakas gyufával", vagy ha nagyon 
hazardírozni akar, svéd gyufával megkisérli a 
rágyújtást. Nem megy . . . nem megy . . . 
nem akar tüzet fogni sehogy sem " az az árva 
„Hercegovina." 
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Az ember fél, hogy már-már a maga orrocs-
kája fog lobbot vetni. . . mig végre is — a 
barátjától kér tüzet, aki, — természetesen ez-
alatt a saját cigarettáját már félig kiszívta. De 
ujabb katasztrófa!! „Slukkerezik" imponálni 
akar! és ime majd meg ful, ugy szorítja, ka-
parja torkát, tüdejét a füst ; és végre is — 
rövid husz perc alatt, sok szipákolás, szuszo-
gás, bocsánatkérő arcfintorgatás után valahára 
köhögés nélkül eresztgeti szájacskájából 
azokat a picike, szánalmas, alaktalan füstgomo-
lyokat amiknél — manapság — különbet fú ki 
az orrán keresztül bármelyik negyedbeli gim-
názista ! . . . Szegény barátom! . . . Rettenetes 
dolgot művelhettek önnel eddig, hogy ilyen 
mélységesen gyámoltalan ! . . . Lássa, én leány 
vagyok, de ha ilyen anyámasszony sarjadék-
nak születtem volna a világra, mint maga: 
akkor már régen elbujdostam volna, hogy ne 
legyek nevetsége kortársaimnak ! . . . . Óh ! 
Dezső! Ha már egyébhez nem ért: tanuljon 
meg az én kedvemért, legalább cigarettát csa-
varni, férfiasan rágyújtani s elragadó csábbal 
eregetni a szabályos, szép nagy füstkarikákat; 
mert tudja meg: ez a minimum, amivel egy 
szép leánynak el lehet csavarni a f e j é t . . . 
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(A baloldali hintaszékbe ül.) Ez volt az első 
lecke . . . Szegény Dezső ! Irult-pirult; de azután 
sokszor meglestem, hogy a kertben, az orgona 
bokrok mögött elmélyedve tanulgatta szorgal-
masan a cigarettasodrintást. — A sikertől biz-
tatva, aztán sok más egyébre is oktattam őt és 
mire letette az érettségit — már lovagias ügyei 
is voltak! és tudtam, hogy ha nem is lesz be-
lőle soha valódi regényhős és mellette én sem 
leszek más, mint egy félben maradt novella-
hősnő : de legalább eléggé ért a kedveskedés-
hez. Ez igaz. Habár az is való, hogy ezen a 
téren még mindig nem vagyok vele tökéletesen 
megelégedve. Beismerem szívesen, hogy önkén-
tesi éve előtt a kedveskedése még fogyatéko-
sabb volt. Persze, ha megengedtem volna neki, 
hogy baka-önkéntes legyen, akkor még ennyire 
sem vitte volna, mert bakáéknál nem fektetnek 
kellő súlyt az ilyesmire. (Feláll.) De hát a sar-
kamra álltam ám és nem engedtem a negyven-
nyolcból ! . . . De nem ám ! . . . Ön jól tudja, 
kedves Dezső, hogy a férfiak közül ön az egyet-
len, akit egy-egy titkos csókocskára, egy-egy 
bátorító mosolyra méltattam ; de tudja meg azt 
is, hogy mindennek vége lesz örökre, vissza-
vonhatatlanul, ha maga nem akar huszárönkén-
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tes lenni, dacára annak, hogy a családban min-
denki szivesebben látná önt a gyalogságnál. — 
Nagyon jól tudom, hogy az ön ellenkezését 
buzgón szitogatja Bodor Katinka kebelbarátnőnv 
aki — mellesleg — még fűzni sem tudja ma-
gát, akinek olyanok a szemei, mint a házinyúlé, 
aki a baka-önkéntest tartja a legdelibb katoná-
nak és mégis egy élelmezési, egyrozettás hiva-
talnokra mosolyog legtüzesebben, — mondom: 
átlátok a szitán és ha nem akarja, hogy a fér-
fiak felől táplált jobb hitem légberöpüljön: 
akkor nem hallgat az ön szeplős Egeriájára, 
aki nekem esküdt eilenségém, de rám hallgat 
és huszár lesz ! Óh ! Dezső ! 1 Ha egy huszár-
önkéntes megpödörinti a bajuszát betyárosan, 
észbontó vakmerőséggel, vagy pedig parádés 
adjusztálásban fel fogja a kardját előírás sze-
rint és szalutál avval a nem előírásos, de ellen-
állhatlan könnyedséggel, mint — aki most szol-
gál — a Dörgő Dani ! hát akkor lehetetlen azt 
nem mondani, hogy a huszárönkéntesnek nincs 
párja szóval, hogy a huszárönkéntes az önkéntesek 
önkéntese ! (Büszkén.) Itt is győztem ! Huszár 
lett a fiu ! . . . Óh! mily véghetetlenül jól esett 
nekem érte folyton remegni, hogy ma vagy 
holnap leesik a lováról és kitöri a kezét-lábát! 
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És hozzá az a kiszámíthatatlanul sok esély a 
párbajra — érettem!! Boldogan, anyai gyön-
gédséggel ápoltam volna súlyos betegségében.. . 
De hát nem volt rá szükség. És nem is bá-
nom, ha meggondolom, hogy el is veszthettem 
volna ő t ! . . . (Nagyon erélyesen.) Nos, hát ez 
az alak, akit én tettem úrrá, emberré, — ez 
volt az, aki akkor én elém mert állani s azt 
vágta arcomba, hogy nem voltam más egy tel-
jes félévig, mint a Csucsayné Csécsy Csilla 
automatája . . . Jól van ! Reszkess Byzanc ! 

A „britt óriás" hangja átmennydörgött a lel-
kemen : „Ophelia, menj kolostorba!" 

. . . Na, hát hol van az a kolostor ? Ide 
vele ! . . . 

. . . Papa, én fölveszem a próba fátyolt! . . . 
Csakhogy ez se ment egykönnyen. Két nagy 

akadály volt. A próba fölvételhez élőirt kort 
még nem töltöttem be teljesen ; az előirt lét-
szám meg a Bonaventura néni klastromában be 
volt töltve. Már pedig én csak abba a kolos-
torba kívántam temetkezni. De hát legyőződött 
a két akadály! Bonaventura néni abban való 
gyönyörében, hogy végre a magam jószántából 
a körmei közé kaparinthat, háromszor ment el 
az ügyemben külön audenciára a kegyelmes 
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megyés püspök úrhoz; Lambert bácsi meg jó 
cimborájánál, a püspöki titkár úrnál verte érde-
kemben a vasat. Ment is a dolog. (Igaz, őszinte 
hódolat hangján.) A kegyelmes püspök úr végre 
látni kivánt, Bonaventura néni elvitt hozzá és 
bemutatott neki. Ekkor láttam először szemtől-
szembe azt a kedves, szeretetreméltó, finom 
öreg urat. Áldó jóság, jézusi szeretet fénylett a 
szelid szemeiből. Óh! Ilyenek lehettek az apos-
tolok ! . . . Kegyesen megsimogatta az arcomat 
és le akart beszélni a szándékomról, azzal az 
ő szívhez szóló, jóságos modorával . . . Majd-
nem sirva fakadtam . . . de megmaradtam el-
határozásom mellett. „No, hát béne béne! Ha 
hivatást érzesz magadban, kicsikém, hát nem 
bánom . . . Majd elválik egy év alatt. Jó leszel 
ráadásnak a többiekhez. Csakhogy aztán — 
tette hozzá kedves mosolylyal — jól viseld ám 
magadat te kis „Ráadáskisasszony" . . . Meg-
igértem . . . Fölvettek. 

Eleinte nagyon jól éreztem magamat. Föl-
emelt az a tudat, hogy Dezső le van sújtva a 
sárga földig, hogy letiportam öt a porba s hogy 
a zárda fejedelem-asszonya az én tulajdon nagy-
néném. Eleinte főtisztelendő nagynéném kifej-
tette minden szeretetreméltóságát velem szem-
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ben. Valósággal becézett. „Ráadáskisasszony"-
nak nevezett négyszemközt, később már a bizal-
masabb sororok előtt is . . . Hanem aztán egy-
szer csak, hirtelen, minden fokozat nélkül 
teljesen elhanyagolt. Csak a soror Richarda, 
Walburga, Cassianna, Szaniszla vagy legjobb 
esetben a novicmesterné: soror Hildegárde ut-
ján érintkezett velem. Igaz, hogy ezek az apá-
cák kivétel nélkül mind nagyon édes teremté-
sek voltak'és engemet nagyon szerettek, de hát 
én egészen másként képzeltem ebben a zárdá-
ban az én rokoni előnyeimet érvényesíthetni. 
Bántott a nagynéném rideg, érthetetlen mellő-
zése (elmerengve) és májusban, mikor az ibolya 
nyílása véget ér, mikor a gyöngyvirág édes 
illata tölti be a levegőt és mikor a zárdaélet 
is a legpoétikusabb — ott a szent Sziiz májusi 
oltára előtt, sokszor hullattam fájó könnyeket 
hiríelenkedésemért . . . és . i . és . . . Dezső 
miatt, akit nem feledhettem. 

(Vidoran.) Óh ! Ő sem feledett. Bizonyítot-
ták a versei. Azok a szívből fakadó költemé-
nyek, amiket hozzám irt és egy felhasított 
gummilabdába rejtve dobált be a zárda kőfalán 
át az udvari sétánk ideje alat t . . . Nem volt 
veszélyes a dolog. Társnőim el nem árultak 
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volna engemet, szeretett „Ráadás"-ukat a vilá-
gért sem. Pedig mind jól tudták a titkaimat. 
Dezsőt, Csucsaynét, mindent elmondtam nekik. 
Lázasan vártuk mind azt a drága labdát, amely 
a kitűzött órában mindig pontosan berepült és 
este 7 órakor visszarepült kedvesebbnél kedve-
sebb tartalommal. Szóval: Dezsővel alaposan 
kibékültem . . . Hozzám írott költeményeit társ-
nőim egyig lemásolták és a keblükbe rejtve 
viselték. Szinte féltékeny lettem . . . Kívülről 
megtanultuk és amikor csak a helyzet engedte, 
suttogva szavalgattuk Egymásnak a Dezső 
verseit. 

Egyszer, mi, apácanövendékek mindnyájan a 
munkateremben voltunk összegyűlve, várva a 
kézimunka-mesternőnk: a jó öreg, nagyothalló 
soror Candida érkezésére. Elmúlik egynegyed, 
elmúlik kétnegyedóra: nem jön . . . A munka-
terem kitűnő helyen volt, a második emeleti 
folyosó végén. Mi bizony meguntuk az illedel-
mes várakozást és elkezdtük jó hangosan a 
tereferét. Egyszer csak a Ribiczey Hortenzia 
fölkiált: „Ráadáskám, édesem! Láttuk ám jól, 
hogy tegnap is beröpült a labda s te még min-
dig nem közölted velünk a tartalmát." „Igen! 
Igen ! Halijuk a legújabb vallomást" — mond-
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ják mind a többiek . . . De kedveseim . . . „No, 
hát nem vagy már többé a mi kedves, őszinte, 
pajzán „Ráadásunk"? . . . De igen . . . az va-
gyok örökre . . . Nos tehát, figyeljetek. Erre elő-
vettem levéltáramból (kacagva) a harisnyámból, 
a Dezső legújabb v e r s é t . . . ez volt a legmeré-
szebb fordulatu s a legszenvedélyt-lihegőbb 
valamennyi között és olvastam, nem: szavalni 
kezdtem, mert már egyszeri elolvasásra szivem-
hez forrott a vers mindenik szava: 

„Leborulok, lelkem égő fájdalmával 
Szent oltárod elé, igazságos Isten! 
Gyötrő bánatomat, vívódó szivemet 
Trónod zsámolyához áldozatul viszem. 
Buzgó áhítattal esedezem hozzád, 
Mindenek urához, én — a gyarló semmi: 
Gyúljon ki irgalmad csillaga felettem, 
Taníts, Mindenttudó, a hűtlent feledni! 
Taníts: megtagadni azt az édes órát, 
Amelyben oda vont végzetem körébe: 
Amikor a lelkem mély gyönyörrel szédült 
Bűbájos kék szeme fénylő tengerébe. 
Add, hogy elfeledjem karja ölelését 
És a csókjaiból omló üdvösséget! 
Hogy ne sírjak vissza egy-egy mosolyáért 
S csak téged' imádjon e szomorú lélek! 
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Kínos a lemondás! Iszonyú az útja! 
De ha irgalmad lesz napjaim vezére: 
Elsiratom lassan minden édes álmom\ 
S feledés harmata hull szivem sebére ... 
...De ne!... Ne hallgass meg bosszúálló Isten t 
Bún és káromkodás, hazug minden hangom, 
Mert akit imádok örök szerelemmel, 
Feledni semmiért, soha nem óhajtom! 
Csodálom millió dicsőült szentedet, 
Kik a mennyországért mindent oda dobtak 
De a bennem égő szerelem gyötrelmét 
Én oda nem adnám üdveért azoknak! 
Csak egy röpke percre add vissza őt nekem; 
Csak még egyszer érjen ajakamhoz ajka: 
És aztán — zúgjon rám itélö haragod, 
Ostorozz!!. . . Tiporj el!.. . Dönts a kár-

[hozatba / / / . . . " 
Az utolsó két strófát már „karban" ismétel-

tük valamennyien, elfeledve mindent: zárdát, 
kézimunkát, soror Candidát és még azt sem 
vettük észre a nagy fellángolásban, hogy — 
per amorem Dei — a terem nyitott ajtajában 
végighallgatták az én szavalatomat a sororok 
mind, — élükön a kegyelmes megyéspüspök 
úrral, aki a zárdát váratlanul látogatta meg és 
akit akkor láttam szemtől-szembe másodszor. . . 
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A félig elájult, roskadozó Bonaventura „Wür-
dige Mutter"-nek meghagyta a kegyelmes püspök 
ur iziben, hogy (utánozva a püspök mélységes 
megbotránkozását és haragját) „ezt az isten-
káromló, vakmerő fruskát stante pede távolítsák 
el e szentelt csarnokokból! . . ." 

. . . Egyedül, őszinte, bus penitenciát tartva 
elmélkedtem itthon a kertben, mikor Dezső mo-
solyogva hozzám rohant. . . „Én é d e s . . . ara-
nyos . . . drága . . . egyetlen Bellám !" Átölelt.. . 
Bántam is én! . . . Minden szavánál össze-
vissza csókolt. . . Behunytam a szememet. No-
no-no ! . . . Lassabban, uracskám !! szóltam 
hozzá azután. Ne csak a hajamat, ajkamat, meg 
az arcomat boritsa el csókjaival. . . vannak még 
kezeim is . . . még pedig kizárólag a saját ke-
zeim . . . Igaz, hogy nem oly szépek mint a 
Vénuszéi, se nem olyan szeplősek, mint a Bo-
dor Katinkáé, de hát azért meglehetősen takaros 
leány-kezek . . . így láttam őt viszont. . . Ké-
sőbb meg is énekelte ezt a kerti jelenetet „lük-
tető sorok"-ban. Olyan szép a refrénje : 

„Simuljatok rám drága kacsák, 
Csattanj el édes, jegy esi csók /" 

Óh ! olyan kedves ! (Az ablakon át egy meg-
hasított gummilabda esik be.) ja j j ! . . . Mi az? 
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Labda! . . . (Kitörő örömmel.) A mi kedves, 
régi labdánk ! . . . Hisz ez Dezső ! . . . Itthon 
van ! (fölemeli a lapdát, amelyből egy szoba-
kulcsot és egy nagyobb fajta névjegyet szed elő 
s a névjegyről olvas.) 

„Szivem! Tiz perc előtt érkeztem. Tudok 
mindent. Elcsentem a lúgos asztaláról a bácsi 
előtt fekvő szobakulcsot. Itt küldöm. Jöjj le 
azonnal. Lepd meg őket. „Névjegyem másik 
oldalára figyelj jól." Vájjon miért ? . . . Ah ! „Dr. 
Tarczaly Dezső ügyvédjelölt!" . . . Óh ! Iste-
nem ! . . . Doktor! Doktor jurisz ! . . . Ezért 
utazott hát Pestre . . . Hirem nélkül tette le a 
betyár a doktorátust! . . . De mindegy ! (Bol-
dogan.) Még csak egy vizsgát kell leszoritania 
s akkor aztán igazán „fölveszem a fátyolt", — 
a leggyönyörűbb fátyolt e földön: a nászfá-
tyolt. . . (Szeretettel). Várj csak te gonosz-tu-
dor !! Várj csak te titkolódzó! (Sietve kinyitja 
a lapdából kivett kulcscsal a középajtót és 
kiszalad.) 

(Vége.) 
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