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Márta. 
lrte. : Sebesl Samu. 

Márta szép leány volt és telesteli m{ívészi hajlamok
k~l. Gyönyörűen tu<lott szavalni. A költemények megszé
pultek, ha az ö kellemes üd<.' hangján csendültek meg. 
1;5zínésznö akart lenni, de iizvegy édes anyja kérésére el
a11ott a tervétöl. Egy hangversenyen szavalt és ott bű
vii l!<.' el Szilvai Pál, frissen levizsgázott ügyvéd urat, aki 
:tt'l'<?l ~olt nevezetes, h'?gy a zerelmi harcmezökön gya
~0~·1 cl~adal_t aratott. Marta, - mintha tudta volna, hogy 
~zilvai amilyen hamar lobban, olyan hamar kihül, - tar
tozkodva fogadta a szerelmes úr közeledését. Ez ingerelte 
Nzilvait, aki minden eszközt felha znált, hogy a tartóz
kodó leány szerelmét megnyerje. Márta édes anyjával 
sz,• rl>ny vagyoni viszonyok közt élt. Szilvai ezt a hely-

Böhm Pál: 

zetet is kihasználta. Gazdagnak híresztelte magát, akinek 
szülővárosában, - ahol most.ügyvédi irodát nyit - igen 
tekintélyes birtoka van ... 

Márta, elöször az édes anyja kedvéért, rámosolygott 
a Szilvai úr különben elég csinos arcára, de késöbb maga 
i::; úgy találta, hogy többet ér, mint ahogy kezdetben hitte. 
Végül azt is meghallgatta, ha az ügyvéd úr a házasság 
témájáról beszélgetett s nem bosszankodott, mikor azt 
(orezte, hogy a fiatal úi: jelenlétében hevesebben dobban 
a szíve. Szilvai úr nemsokára erre az erősebb várra is 
kitűzhette a gyözelmi lobogót. 

E&'Y napon a fiatal ember, ügyei rendezése miatt, 
szülövarnsába: Halmosvárra utazott azzal az igéi:ettel, 
hogy Mártálíoz, mint menyasszonyához fog visszatérni. 
Multak a napok, hetek. Mártának az elsö napokban ka
pott egyetlen levéllel kellett beérnie. Borus sejtelmek 
nehezedtek a szívére. Már égette a csók, amit Szilvai a 
búcsúpillanatban ajkára lo?ott. Még mindig élt a re
ménynek egy sugar.a. Hnlvany, hideg sugár. Csakhamar 

utolsót lobhant és kialudt ez is. Sötétszárnyú hír hozta , 
hogy Szi lvai Pál kihüH, de Bikmnnn Eliz milliója isml>t 
felgyújtotta. Bikmann úr ugyanis iikriiket és cfo;znóknt 
liferált n vi lágháború molochjának és a kis vcgyeskl'
reskedésböl a milliomosok palotájába lépett. A flzsentri 
Szilvai félkék vére talán szembe ágaskodott volna n 
grájzleres kisasszonnyal, de a milliója elött meglapult. 

A csalódás érzékcnyehben sújtott [árta büszkesé
gére, mint a szívére. Nem panaszolt, dc undorral gondolt 
a yillanaira. amikor Szilvaival szóba állott. 1i vnn most 
hatra T Fclcd:ni Í'R Plni tovább, mint eddig. És ekkor, -
mint a regényeklwn szokás - megérkezdt a VélPtle11. 
Dörgő Péternek hívták és távoli rnkona volt a M(trtn 

·Aratáskor. 

anyjának. Foglalkozása pedig: v.ándorszínművész, ren
dező, igazgatósági titkár, apa- és jellemszínész. 
· Dörgö úr rendkívül örvendett, hogy otthon találta 

kedves rokonait, noha szomorú hangulatot tapasztal1. 
Kérdezte is az okát. Márta titkolta, de anyja ú~y beszétl 
közben kikottyantotta a Márta csalódását, mire Dürgií 
bácsi, a régi patetikus színészeknek kiveszöfélben lcvií 
kedves figurája, stentori hangon kiáltotta: 

- Kacagj Bajazzó ! Oda se neki hugom! Mióta szü
letnek az ilyen gyönyörűséges teremtések a férjek rab
szolg~nöinek T A fözökanál és a stoppoló asztal mellé ' ! 
Soha! Elöbb önt ki az óceán dagálya, - mondja Sekszpir 
Vili, a britóriás ! - Ilyen termet, ilyen szemek, ilyen or
gánum, nem fog heverni filiszter parla~on, hanem fel
emelkedik a művészet csillagsugaras vilagába. e ak egy 
~arány a Dörgö vérből. Mustár ma$'ocska e. ak, de abból 
oriásodik fel a művészet terebélyes tája. Gxerekem, Már
tám! Schiller isteni „Ármány és Szerelem' címií drámá
jában rád osztom Lujza szerepét. Én atyádat, Müllert, 
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játszom. És amikor majd nyomorult csábítódnak kivá
gom, hogy: „Engedelemmel! Mii.ller a nevem ... " Taps
orkán! 

Vel0m jössz, Mártám! Itthon „rág, mint féreg, a csa-
16<lá búja lelkeden" - mondja a nagy Schiller. Felvétet
l<•k a Színészegyesületnél. Iskolára gondolsz Nem gyer
mekem! Rutin! hárnmszor is rutin! Én mondom ezt, 
Diirgö Péter! Tem az iskola szülte az Egressy Gabikát, 
a Lendvay Marókát, a Kovács Gyulukát, a Dérynéket, 
a Jászai Marikat és Blahánékat, hanem az isteni szikra, 
mi ben11ük élt - mondja a költő. 

Márta arcán bágyadt mosoly villant kel'esztül. 
- Mosoly! - kiáltotta Dörgő bácsi. - Lányom, a 

Moldován Béla : 

111osoly nyitott ablak, amelyen át elillan a bánat, szól a 
„Kaméliás hölgy" nagyszerű szerzője: Düma Sanyi. És 
11 szerelem! ... Mi a szerelem T Fényes délibáb, mitől 
megfoszt a véniilő idő! De ' művészeted éltetni fog. Ha 
majd Herceg Ferinek ezerszemű cézárja diadalmas tap
sPkbari zúg feléd: lenézheted nyomorult csábítód. Dicső 
A~any Jánosunk szerint, csak úgy játszol a legénnyel, 
nnnt macska az egérrel. 

, Márta mosolya nevetésbe tört ki, ahogy a Dörgő 
hacsi figuráját nézte és patétikus előadását hallgatta. 
~zemeiből nagy elhatározó tűz sugárzott, amikor a vén 
komédiás markába csapott: · 

- [gaza van, Dörgő bácsi! 
• 

Ki az, akit soha sem csábított a festett világt Kit 
nem vonzott magához valaha a színpad bűvös erejet Ki
nek nem égette lelkét a szinpadi dicsőség szomja T Kinek 
nem izgatta képzeletét a durva vászonra festett kép, 
mely a villamos fénynél egy bűvös álom határtalan bi-

rodalmává szélesül 1 Márta nem most gondolt először a 
dicsőségnek erre az ezerszínű országára. Rég élt a vágy 
lelkében és most a csalódás vágyának szárnyakat adott. 
Színésznő lett Dörgő bácsi védősuhnyai alatt és oktató 
gondozása mellett. Maga a tipikus vándorszínész sem 
hitte, hogy olyan gyorsan teljesedik be. amit szavalva 
jósolgatott. Mártában csakugyan isteni szikrn lohogoi L 
Alig telt el egy pár év, ölszámra aratta a színpadi di
csőség babérait. 

Művészetének a magaslaláll állott , mikor a li1rs11 ln l 
Halmosvárra meut előadá okat tartani. A nagysz;íllodn 
előtt Dömzsi urat, a vendéglőst szörnyíí lótás-fuUísba11 
találták. 

Kereszlrnkók. 

- Uraim. - mondta Dömzsi úr, - ami az étke:tést 
illeti, rosszabbkor nem is érkezhettek. Minden folfall1atú 
falatot a városházához küldtem, ott a nagy teremben 
hankett van. Ma installálták a polgármestert. Szilvai 
ügyvéd és városi ügyész, ünnepély és hankettrendezö 
úr, minden ehetőt és ihatót odarendelt. A város urai éi,; 
uri közönsége egy fél nap óta eszik és iszik. Most foly
nak a hivatalos tosztok. Ezeknek se hossza, se vége, 
Azután jőnek a vad tosztok. Azoknak se füle, se farka ... 
Azért uraim, tessék felütni a sátorfát, mert meglehet, 
hogy bankett után jókedvükben, a színházba csődfünek. 

- Bravó, Dömzsikém, ~ szólott Dörgő bácsi, aki 
Dömzsi urat régehb is ismerte. __: Ennél jobb hír nem is 
kell. Ami az étkezést illeti, arra ráérünk. Diri! Rol u 
diri 7 Itt van 7 Jó! Tessék a városházához sietni s trnltárn 
adni a következő tosztozónak, hogy a kitünö művészek 
ből álló Homokai-féle társulat me~érkezett. Ma ez le
gyen a jelszó: Pártoljuk a műveszetet! Fogadjunk, 
hogy zsufolt ház lesz. · 
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A direktor is jó ötletnek tarthatta, mert csakugyan 
a városházához sietett. Dörgő bácsi pedig a társaság 
tagjait maga körül gyűjtötte, felvonultak a szállodai 
nagyterembe a készen álló színpadhoz, ahol így rendel
kezett: 

- Gyerekek! Ma este megnyitó előadásul színre 
kerül a Katona Jóska darabja. Ez nálunk be van ta
nulva. Csak egy emlékpróba kell kész, mehet! Elő a 
s~eropekkel! A királyt te játszod, Cérnafy. Miután teno
ri~ta vagy r endes körülmények közt, - nehogy operett 
királyt kornyikálj helőle. Focsáné drágám, te Gertrudot 
játszod. „A cifra nyomorúság"-han a te Mézesnéd babér
koszorut érdemel, de össze ne téveszd a szakácsnéval a 
királynét. Ez egy finom heroina szerep. Mikor a nagy 
Ílrral perelsz, nehogy a csipőidre rakd a praclidat, 
a~yám, mert akkor meglőtted a szerepet. Dombosi, te 
Biberachot alakítod. Te kitűnő kezdő vagy, de most vi
gyázz jól, mert a multkor ehböl a diszkrét intrikushól 
kapcabetyárt hoztál ki. Völgyi, figyelmedbe ajánlom, 
hogy Ottó herceg nem egy hátor hirn -oroszlán, csak egy 
szerelmes, gyáva kandurl Iárta gyermekem, miután ma 
rekedt vagy, holnap lépsz fel a „Kaméliás hölgyben „." 
. Dörgő bácsi bé se végezte utasításait, a direktor azt 
Jelentette, hogy a társulat megérkezésének hírét öröm
rivalgással fogadták. 

• 
A megnyitó előadást csakugyan zsufolt ház nézte 

végig. A direktor örömében felkiáltott: „Fiuk csak lel
kesen. Drágasági pótlékot adok! " De nem adott. Másnap 
a „Kaméliás hölgy" került színre. Mártának nagy dia
~ala, volt. _Szilvai! nem vet~e észre, pedig az el ső sorban 
nlt cs a szep polgarrnesternenek udvarolt. A szünet alatt 
Szilvainé bekopogtatott a Márta. öltözőjébe: 

- Bocsánat, művésznő, ha zavarom. Egy kis jóté
konysá~i ügy. A napokban a nőegylet matinét rendez 
az árvak javára. Ha megengedi és időt szab, bátor le
szek a lakásán keresni fel. 

- Rendelkezésére állok holnap 3 és 4 óra közt; le
gyen szerencsém! 

Szilvainé egy mosoly kiséretében biccentett a fejé
vel és távozott. A következő pillanatban Szilvai lépett 
be és úgy nyújtotta kezét üdvözletre, mintha a legha
rátságosahb viszonyban volnának. Márta nem mozdult 
és hidegen kérdezte: 

- Mit akar itt T 
Szilvai meghökkent. Egy kis ideig megzavarodva 

hallgatott. Aztán kérőleg szólt: 
- Olyan sok mondani valóm van. 
Márta gyorsan válaszolt: . 
- Nem teszek önnek szemrehányást; öntől sem vá

rok mentséget. 
- De nekem lieszélnem kell. Kérem, hallgasson 

meg. Adja meg ezt az irgalmat. Ismét láttam, hallot
tam ... Iszonyuan szenvedek. Márta, irgalom! 

A művésznő Szilvaira emelte szemeit, amelyek 
szebben ragyogtak , mint valaha. Ajkai körül ingerlő, 
kacér mosoly ját zott, amikor így szólt: 

- Ha mondanivalója van, keressen fel a laká o
mon holnap 3 és 4 óra közt. 

Szilvai győzelme biztos tudatában szinte ujjongott. 
Kezet akart csókolni; de Márta elvonta: 

- Majd holnap! 
• 

Másnap Szilvai percnyi pontossággal jelent meg a 
művésznő lakásán. úgy képzelte, hogy ölelő karok vár
ják, de Márta kimért udvarias ággal helyet mutatott: 

- Beszélni óhajtott. Hallgatom! , 

- Márta, művésznő ... kérem ... Ne így, ne ilyen 
hidegen. Hiszen én ... 

Többet nem mondhatott, mert ismét nyílt az ajtó és 
torkán akadt a szó. 

zilvainé lépett be. Az első pillanatban elpirult, 
majd sápadtan tekintett hol az urára, hol a művésznőre. 
Az ügyvéd úr mondani akart valamit, de csak értelmet
lenül dadogott. Márta nyugodtan nézte a kínos helyze
tet; végre így szólt: 

- Szilvai ügyvéd úr a matiné ügyében akart volna 
beszélni és én ugyanazt az órát jelöltem, melyben a 
nagyságos asszony is ígérete szerint. szíves volt felkeres-
ni, ugyanebben az ügyben. · 

- Igen, igen, - kapott rajta Szilvai. - Azt hiszem 
ketten is elvégzik s így én felesleges vagyok. 
~ Sietségében botorkálva rohant ki az ajtón. Szilvai

né már visszanyerte nyugalmát és csendesen mondta: 
- Most már értem önt és köszönöm, hogy az urama1 

jól megérdemelt leckében részesítette . . . · 

Mikor a társulat búcsúelőadását tartotta, SzilvainP 
egy pompás febér-kamelia csokrot készíttetett Mártá 
nak. A kacér polgármesterné, aki Szilvainé mellett ült. 
gúnyosan mondta: 

- Édesem, ugyebár, a fehér szín az ártatlanság 
szimboluma T 

- úgy van, édesem, - válaszolta csípősen Szilvai
né. - Az ember el se hinné, hogy ezek . a színésznők , 
akárhányszor becsületesebbek, mint azok, akik meg
gyanusítják. 

Azon este a halmosvári fiatalság kifogta Márta ko
csija elől a lovakat és úgy repítették szállására a rníí 
vésznőt. Dörgő hácsi így szólt: 

- Me~mondtam, hugom, dicső Arany Jánosunkkal: 
Te csak jatszoJ a legénnyel, mint macska szokott az 
egérrel. 

SÍREMLÉK. 

Engem nem látq,tt senki még. S az évek 
suhantak. Minden évben egy-egy fátyol 
hullott le rólam : mégis csupa fátyol 

a lelkem; s búsan hátrálnak az évek. 

Ki fog meg engem? Mint a hal, kisiklom; 

Proteuszkénl változom és elomlok, 
mint sírna hab. Óh, változom s elomlok 

míg élek, s minden marokból kisiklom. 

De ha meghalok, kikelek mezítlen 

koporsómból, sírom fölé örökre 

szobornak állni s maradva örökre 
láthatón, mozdulatlan és mezítlen. 

Madarak jönnek s szállnak: én csak állok. 
A nap kisűt s mosolygok; szürke felhő 
árnyékoz s elborúlok, mint a felhő; 

s a zápor is sűrűbb lesz, ahol állok . 

Babits Mihály . 
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