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hát jól van, elhiszem, hogy igazat mond. Tehát szeret. 
Rendben van. Akkor hát miért habozik? 

— Habozom? Ezt igazán nem é r t e m . . . 
— Ugyan! Amennyire tudom, négyezer év óta 

mindig úgy volt, hogyha egy férfiú tényleg szeretett 
egy leányt, akkor . . . 

— Akkor . . . 
Eta nem folytatta azonnal. Egy percig elhallga-

tott. Lesütötte a szemét, de azután mégis csak ki-
mondta : 

— Akkor elvette feleségül. 
Most én állottam meg. 
— Nagyon jól tudja, hogy mire adtam a becsü-

letszavamat. 
— Föloldom a becsületszava alól. 
— Föloldhat, de az nem változtathatja meg a 

helyzetet. Maga milliomos leány és én középiskolai 
tanár vagyok a IX-ik rangosztályban. Én szerethetem 
magát, Eta, — de elvenni nem vehetem el. 

— És ugyan miért nem? — a leány hangja föl-
csattant, mintha csengő vassal ütnének egy gránit-
tömbre. — LTgyan miért nem ? 

— Mert akkor mindenkinek szemében és a magam 
szemében nem volnék más, mint ügyes hozományva-
dász, aki visszaélt a maga fantáziájával és tempera-
mentumával. Sőt nagyon kis idő múlva maga sem 
gondolkoznék másképpen rólam és akkor megvetne. 

Eta ajkai körül gúnyos mosoly jelent meg. 
— Egyszóval, a hiúsága nem engedi. 
— A becsületem nem engedi. 
— A becsülete? Hol volt ez a híres becsülete, ami-

kor elvette az enyémet. 
— De Eta . . . ne beszéljen így. Nagyon jól tudja, 

hogy megállapodtunk . . . 
A szavamba vágott: 
— Mit tudja azt egy bolondos, fiatal leány, hogy 

milyen ostoba helyzetekbe megy bele. A felelősség 

magát terheli. De maga nem akarja vállalni . . . mert 
a hiúsága nem engedi . . . és mert nem szeret. 

Elhallgatott. Pár pillanatig várta a választ, azután 
mély, szertartásos bókot csinált. 

— Miután jobban már igazán nem alázhatom 
meg magamat, engedje meg a tisztelt tanár úr, hogy 
búcsúzhassam. 

— De Eta . . . 
— Isten megáldja! 
Hirtelen megfordult és egy másodperc multán 

fet ér ruhája már eltűnt a bokrok között. 

Arckép 
Művész, így fesd a képem: a homlok nagy, derűs. 
Görög derű ez, melyben a tiszta gondolat 
A boldog esti órán, magányos hegedűs, 
Plátói vággyal játszik örök ábrándokat. 

A szem sötét és fénylő. Keresztény dómokon 
Az üvegablakoknak ilyen sötét a fénye, 
Mikor künn a világ esős, ködös, komor 
És benn az oltárképek mind talpig feketébe. 

És a kezem szelíden, fáradtan, üresen 
Csüggedjen le a földre, mint szomorúfűz ága, 
Amelynek a tavasz fá j s a sírok barnasága. 

S a háttérben a szürke uralkodó legyen 
És ne feledd az arcról a vénítő redőket, 
Ó mert kín, gond, gyász sem felejté vésni őket! 

Juliáss Gyula. 
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