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Valahol eldördül egy fegyver. 
lrta : Sebes! Samu. 

Falusi kastélyából osak akkor mozdúlt ki, hA ' 'Alnhol Banlócz nrc~íról n másik pillanatban már eltűnt a 
személy_esen kellett megjelennie. Aztán ismét visszahúzó- Jcrű. Sápadt volt és szinte reme~ett. A szemei a belépő 
dott, mmt a medve a barlangjába. Csaknem egy félszá- lányra tapadtak s njkai köziil, mrnt egy tagolt sóhajtás, 
zad nehezedett a vállaira, de azért nem vált meg a röppent ki e szó: 
legényélettől. A világtól való visszavonulását, vénlegény - Márta! 
életét egy szép, fiatal leány okozta, akivel az ö huszonöt Aztán még kétszer ismételte: , 
esztendős életének viruló pompájában találkozott. úgy - Márta, ·Márta! 
hatott rá ez a találkozás, mintha gyulékony tárgyra égő A mellette álló fiatalember udvariasan fordúlt 
parazsat dobnak. Lángba borúlt, de a tűz nem szalmatiíz Bardócz felé: 
volt. Akkor is tovább é~ett, amikor iárta - ez volt a - Nem uram, nem Márta. Etelkának hívják. 
le~y neve - más karjan repült a házasélet paradicso- Bardócz Károly összerázkódott, mintha egy L"soda-
maba. És ez a tűz égette ki szívéből az emberszeretet álomból ébredne. És így szólt: 
nemes érzelmeit. És ez a csalódás vágott iszonyú sebet a - Igen, igen! Tévedtem ... Nagyon hasonlít! ... 
Bardócz Károly lelkében. Nem szólt többet. Nem beszélt senkivel. Kiment a 

Visszavonult az emberektől, a közélettől. Olvasott a teremből PS egyenesen hazasietett. Otthon még m.~01·
könyvtárában, sétált a kastély parkjában, vadászott a Yább volt, mint rendesen. A kastély termét döngö lepé
saj~t erdejében. A világeseményekről az egyetlen képes sekkel járta köröskörííl. Olykor megállt és valamit mon
hetilapjából értesült. De ez se igen érdekelte a vén clott magában, amelyből csak egyes szavakat, vagy rövid 
legényt, akinek eröteljes és egészséges testalkatával, .kü- mondatokat lehetett megérteni : 
lönös, szinte éles ellentétben állott az az állandó komor - Olyan ... épen olyan ... Nem, nem! ... Nem aka-
hangulat, mely környezete előtt úgy tüntette fel, mintha rom látni! ... őriilt. ég! Azt hittem Márta ... Egy pil-
unná az életét és a halálra várakozva, csak robotolna az lanatig . . . de mégis szebb ... Istenem. Csak olyan n<' 
élők között. volna! ... 

Öregedő férfi már Bardócz Károly, de szemei évek Még az éjfél utáni órákban is döngött a kastély 
sora alatt nem símogatták női arcok finom bársonyát. terme léptei alatt. Aztán csend lett. 'l1udott-e aludni' 
Erős karjai nem ölelték szívére szép a~szonyok pihegő Milyen álmai voltak1 Legyűrte-e nagy felindulását lel
ke_blét, arcán vajmi ritkán fénylett a mosoly derűje. kiereje 1 Ki tudná azt megmondani 1 Másnap nyugod
H1deg komor lénye clí.ízte mellöle a verőfényes élet su- tabbnak látszott. Ez a látszat csalt. Hiába mondta, hogy 
garait. Csak árnyék vette körül, - sötét, f élemes, rideg nem akarj_ a látni, mert akarta. Félt és mégis akarta. 
tí.rnyék, amitöl fázik és didereg a meleg szeretethez von- Hátha az Isten rendelése - gondolta magában ... Hátha 
7..Ódó szív. · a Gondviselés kárpótolni óhajt a sok szenvedésérU Ez a 

Makacs elhatározás tartja vissza attól, hogy szeree- gondolat nagyon tetszett. Ezzel mentegette gyöngeségét. 
sen, vagy szerettessék. Mintha nagy szerencsétlenség - Igen, igen! - mondogatta magában. őt az ég 
sejtelme riasztaná vissza attól, hogy szeressen. Neki nem küldte Márta helyett. ' 
lehet, nem szabad szeretni. Babonás hittel érzi, hogy a Igy ámította önmagát. Aztán nem zárkózott el egy 
i:;zerelem az ő életének sötét tragédiáját jelenti, végzete 1íjabb találkozástól és nem a harmadiktól. A negyediket 
rrné utól. Akkor is, amikor Márta szerelmében csalódott, már ö kereste. A szép és fiatal, a finom vonású, a lágyan 

,.1·sak a szerencsétlen véletlen óvta meg attól, hogy nem csengő hangú, a merengő nézésű és kékszemű Etelka el-
dobta el az .életét ... És ekkor felfogadta, hogy kiirtja híivfüte, megbabonázta anélkiil, ho&Y sejtelme volna róla. 
szivéböl a szerelmet, mint végzetes szenvedélyt. Csak- Nem kereste a tetszését, mert neki sem tetszett. De szí
ltogy hiába fontolgat a hidegen számító józan ész, mert vesen fogadta, mert úgy akarták. Ez a lány még nem 
n szívben más húrok rezegnek. És az ember, amikor már szeretett és így gyűlölni sem tudott. Szegény volt éR 
u~ugodt afelöl, hogy a női arcok többé meg nem baho- árva. Gyámapja pediP' úszott az örömben, mikor megsej
nazzák, kacagó szemek · meg nem igézik: egyszerre lopva tette a gazdag úr szandékát. Az emberek pedig igen jó 
rászáll a szerelem angyala, édesen legyezgeti aranyos kerítök. · 
szárnyaival, édeni boldogságról susog, átforrósítja a - A szegény árvát nagy szerencse éri, - mondo· 
vérét, beszívódik az idegekbe és aztán rabja vagy, erős gatták, - ha Bardócz neje lesz, de ideje már, hogy a 
láncba vert rabja . . . medve barlangjába is besüssön a napsugár. Hogy el -

Bardócz Károly is egy idő óta í1gy érezte, hogy az oszoljék a nagy mogorva sötét árnyék. Majd üsszeszok
„ h · d · bb nak, megszeretik egymást. A gyönge, törékeny, fehér 
o 1 eg sz1vét tö é szemsugarak fel nem melegítik. El- liliomnak erős támasza lesz és a komor árnyék felderíil 
múlt már a veszély, amitől rettegett. Most már néha · , · 
ellátogathat az emberek közé és errejáró alkalomnak a virag csillogó színétől··· De nem jutott eszébe senki-
találta a közeli város jótékony nöegyletének tavaszi nek, hogy azt mondja: Jaj neked szegény virá~, ha 
bazárJ"át. Egy távoli rokon meghívásának akart ele'get árnyékban akarsz virulni és jaj neked szegény anyék, 

ha színes virágról álmodol . . . · 
tenni. Elment azzal a fölényes elhatározással, hogy a Ezt nem mondták az emberek, mert az emberek na
legridegebb formák között csak jótékonyságot gyakorol. gyon reálisok és azt gondolták, hogy a vagyon, a pompa 
De tavasz volt talán sugarasabb, dalosabb és virágo- , ké l 
sabh, mint a többi. Talán a tavasz riigybontó lehelete es ny~ em megteremti egy napon a szerelmet. De med-
törfilt le Bardócz lelkéről néhány komor vonást, mert dig várod a napot, szép fehér liliom. És ha nem jön el, 
k" é d ül" bb 1 ott maradsz-e az árnyékban, ha másfelé csalogat a meleg 

iss er te ett az arca és sugarasabb a szeme · · · ragyogás1 Ott maradsz-e, ha meglátod, hogy ott künn a 
- Lám, lám, - mondogatták az emberek, - Bar- sugaras világban könnyii szárnyú pillan~ók játékos 

dócznál is derül már az ég. kedvvel kergetik egymast; ha a levegö hullamain távoli 
Dehogy miért derült fel egy pillanatra T Azt senki dalok ide ringanak1 Hívnak, csalogatnak. Boldogságot 

sem tudta. Akkor történt ez, mikor Barta Etelka gyám- és ~önyört ígérnek. Maradsz-e a rideg árnyékban, szép 
apja kíséretében a terembe lépett. feher liliom t 
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És te komor árnyék, felvidulsz-e1 Lesugárzik-e 
ólad egy ~is ~éni'.! ~egér~d-e a sokáig várt boldogs~
ot ~ Vagy ismet UJ kmok támadnak a lelkedben 1 Féltel 
1egkérdezni, hogy szeret-e' Csak kitártad a karjaidat 

öt beledobták. Hullott, mint az, amit eldobnak, de 
ivel nem törődnek , hogy hová hull, ha egyszer eldob-

1k. Feleséged lett a szép fehér liliom, de gondolsz-e 
rra, hogy az árnyékban szenved és megfakul a fehér 
'liom: hogy kicsalja a meleg sugár, vagy megunja dör
ögö hangodat, ha lágyan ringó dalok zengenek feléje ' 

II. 

Egy szép tavaszi napon Bardócz n feleségével a 
árosban időzött. Virágágyások, virágzó akácok között 
tálgattak. A férj féltékeny szemmel a felesége merengő 
reát nézte, az asszony minden gondolatát egy lelké
n megfogamzott álomkép töltötte be. Valakiről álmo
tt, akit sohasem látott, de akinek arcát, alakját képze
l!' megteremtette. Egy ismeretlen ideál után ébredt 
rPlmi vágy a lelkében. Még elmosódó volt az alak, 

e benne élt már, mint csodás erejű érzelem, lükte
tt a vérében. Ami a leányban csak lappangva élt, az az 
zonyban felébredt és jogait követelte. Azt érezte, 
g~' szerelme boldogságától fosztották meg. 

Ekkor valaki szembe jött velük. Széles vállú, vil
ó szemű, karcsú fiatalember. Az asszony és az ifjú 
mbenéitek egymással és az asszonynak arcába szaladt 
vhe. Ügy érezte, hogy ezt az ifjút látja álmában, ha 
szik és ébren, ha álmodik . Ez, vagy ehhez hasonló kelt 
!re az ő képzeletében. önkénytelenül utána fordúlt 

pillanatra. Bardócz észrevette és dúrván rántotta 
ssza. A férjnek ez a dúrva, szerencsétlen mozdulata a 
konszenvnek azt a kis szikráját is kiölte az asszonyból, 
i még élt benne. Etelka nem kacérkodott. Csak ideális 
elme lobbant meg szívében egy pillanatra. De e perc
kezdve úgy érezte, hogy a félttSkenységében eldúrvult 
j Hzámára idegen. 
~fásnap ismét találkoztak. A sétatéren zene szólt. A 

darak énekeltek és virágillatos volt a levegő. Ezen 
apon a hangját is hallotta az ifjúnak és úgy találta, 

rnnek a hangnak cRodálatos szép zengése van. E 
túl kezdve lelke gyakran különös álomvilágba szállt. 
a kastély parkjában megérezte az akácvirág vagy re
a illatát; az ifjú mosolygó arca jelent meg előtte; ha 
oltak a madarak és szólt a zene : az ifjú hangja csen
t meg lelkében. Hűséges volt a férjéhez, mint egy 
nt, de Bardócz érezte, hogy ábrándjaiban tőle messze 
11 és gondolatában naponta megcsalja. 
Mindez .fokozta féltékenységét. Komor, ideg·es lelke 
~ra_n szenvedélyes kitörésekre ragadta. Ilyenkor a 
r liliom lehajtotta a fejét és hallgatott. Ártatlan volt. 
:,ata nem engedett sorsa ellen lázadó lelkének. Szó 
ul tűi-te a sötét árnyék sorvasztó hatását, mely el
a az élet napfényét előle. 
A férj arra gondolt, hogy külföldre viszi, ahol mi'.í 

,1 szépségekben szórakozva, feledni fog. De mikor 
s festők műveit, vagy jeles szobrászok alkotását 
lelte, mindannyiszor megjelent előtte ábrándképe s 
olvasmányaiból is annak kedvesen mosolygó arca 

tt reá. 

~i voltT Mi volt a nevet ! Az as zony nem tudta és 
,is kutatta. Hiszen mindenben, ami szé.p volt, az ő 
et érezte, a dalokban az ő hangja csendült meg. Nem 
te, mert úgy érezte, hogy nem fogja elveszíteni. És 
or , Bardócz féltékenysége mind in~erültebben és 

0ysaga mind élesebben nehezedett rea, - eljött az 
altnodó lelkéhez és szelid mosolyának fénye elűzte 

az árnyékot. Ha az asszony egyedül volt és lehunyt.a 
szemeit, el tudta képzelni, hogy az ifjú kilép a szeglet 
homályából , keblére öleli és Ü8Rzeolvad a szívük dobo 
gása ... 

III. 

Bardóc:.1 Károly 1wm szívesen kereste a társaságot, 
de ifjú neje miatt el sem kerülhette. Azt szerette volna, 
hogy asszonya el legyen zárva a külvilágtól ö1·ökre. 
Hogy senki se lássa és ö se lásson senkit. De nem akart 
mende-mondára alkalmat adni. El kellett fogadni az 
ismerösök meghívását házi-estélyekre és ezeket vissza
adni ugyancsak elkc>ri.iLhetetlen kötelességének ismerte. 
Barclóczéknál egy ilyen estélyen, dús vacsora után ma
gasra szökött a jókedv. A banda rázendített és dallamos 
keringő szárnyain mosolygó párok repültek körbe. Bar
dócz Károlyt bántotta a fény, a jókedv, a szemekből 
sugárzó kacér fény. Most itt minden ellentétben állott az 
ií hideg árnyéktemperamentumával. EzPrt félrevonult a 
nagyterem mellett. álló könyvtárszobába, melynek egyik 
falát feg~verei és vaclásztrofeumok cliszítették. Jó lesz 
itt pihenni egyedül. K ereste a magányt, mint a sebzett 
vad. A nagyterembe nyíló ajtóval szemben egy antik 
karosszékbe ült. Kívül szólt a zene és a mulatók vidám 
zsongása keresztül szűrödött az ajtó nyílásán. önkény
telenül odanézett. 'ralán rosszul zár az ajtó. úgy van 
úgy! Az ajtó nem zár szorosan, azért ómlik be olyan han
gosan a vigadók zaja ... egyre zajosabban, erősebben. 
bántóbban . . . Egyszer úgy látta, hogy az ajtó kilincse 
felnyílt s a szárnyas ajtú feltárúlt, mintha bűvös erő mű
ködnék közre, az ajtó nyílása egyre szélesebb lesz. Most 
már látja is, amint a t:íncoló párok a szemei előtt kerin
~·enek . . . Gyors ~a l ~pp kiivetk,ezik.„~ párok sz~diilete,s 
iramban rohannak. Egyszerre eles faJdalom hasit a sz1-
vébe. A felesége derekát átölelve tartja egy sugárzó ifjú 
és úgy suhannak körbe a táncosok között. Az asszony 
bolclo&'an hajol az ifjú vállára és édesen mosolyog, ha 
egymashoz közelebb hajolva hevülő arcuk összeforró
sodik ... 

Bardócz a mellére ejti a fejét s mikor i mét felemeli , 
az ajtó hecsukódott. Nem lát már semmit, csak a viga
lom zaja riadoz füleibe. Érzi, hogy a napsugár után 
vágyó liliomot a csillogó fény és meleg, az örömökb<' 
ringató dalok kicsalták a komor, hideg árnyékból s ha 
erős, kegyetlen kéz visszaültetné, elhervadna és a sápadt. 
halál tlízné keblére ... A Yégzet, a végzet, - mondogatta, 
halk, rekedt hangon és :-;zemeit tétován hordozta körül. 
Tekintetét a fegyverek között egy élesre töltött kara
bélyra sze~ezte. Aztán hirtelen felugrott. Egy pillanatig 
sem tétovazva kezébe n1gadta a fegyvert és a hátsó kis 
ajtón gyorsan távozott ... 

... A hajnal , ziirke fényét ráterítette már a keleti 
mennyboltozatra, de a Bardócz-kastélyban a jó kedv nem 
akart tudomást venni róla. Valakinek eszébe jutott, hogy 
a. kastély ura rég nem muta tkozott. Kutatták, hogy ki 
tudnn fel ilágosítást adni~ . . . Senki sem tudott . . . És 
ekkor a zene egyszerre elhallgatott, a vigalom zaja el
ült ... Egy pillanatra. mély, nyomasztó csend lépett a 
zajos kedv helyébe. És ebben a dermesztő csendben vala
hol eldördült egy fegyver. A vendégek némán, ijedten 
néztek egymásra és· úgy érezték, mintha a termen hideg, 
komor árnyék suhant volna keresztül ... 

A fehér liliom összerezzent, arca elsápadt, mint akit 
hide~ borzongás ráz meg, elszédült, megtántorodott, dc 
a masik pillanatban érezte, hogy valaki gyöngéden ölelí 
magához és erős karok tartják, melyek nem fogják elen
ge<lni többé soha, soha! ... 
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