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Az anya sírja.
— Irta: Kapi Béla. —

A bérczövezte vadregényes Erdélyben, Komját- 
háza közelében, csinos birtok terült el. A gondo
zott kert közepében nem a mostani világ fényes 
kastélya emelkedett, hanem a régi jó világ egy
szerű épülete, alacsony ablakkal, s a ház hosszában 
futó korlátos gádorral. Itt éltek Martonfalvyék. 
A falubeliek meg a cselédek egybehangzóan mond
ták, hogy nagyon derék emberek. Visszavonulva 
élnek, a vigasságot, dáridót nem szeretik. A gaz
dagokkal nem sokat törődnek, de annál többet a 
szegényekkel. Sok jót tesznek, de arról sohasem 
beszélnek. Nem is igen szeretik, ha az emberek 
annyit hálálkodnak. Ezt mind csak -megértették a 
jó komjátháziak, hanem azon mégis csak sokat 
gondolkodtak, hogy miért megy ki az ő jó urok 
mindennap a temetőbe? Jó időben, rossz időben, 
télen-nyáron, tavaszszal-őszszel miért visz ki min
dennap az útja?

Martonfalvyéknak csak egy gyermekük volt, 
Miklós. 0 volt a szülők minden öröme, egyetlen 
reménye. De később az öröm aggodalomnak adott
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helyet. A fiú engedetlen, makacs volt. Hiába dor
gálták, hiába léptek fel vele szemben teljes szigor
ral, nem használt semmit sem. Mintha csak örömét 
lelte volna abban, hogy másnak fájdalmat okoz. 
Édesanyja nagyon szerette a galambokat. Oda 
állt a tornáczra, hívta-hívogatta őket. Egyik a vál
lára szállt, másik a karjára, a többi pedig odatele
pedett a tornáez karfájára s ott búgtak boldogan. 
A lehullott búzaszemet nem is igen kapták föl, 
mintha csak az volna jó lisztes, a mit az ő kezé
ből vehetnek ki. Egyszer a kedvencz búbos galamb 
hiányzik. Hol lehet, -—- hol lehet? . . Nosza, keresi 
mindenki. A hány cseléd csak van, mindannyi 
keresi: hol lehet? . . Végre előkerült. Egy tövis
bozót tetején feküdt véresen. A fején egy lőseb. 
Pajkos gyerek gummipuskája lőtte. Ki tette? . . . 
Hamar megtudták, hogy ki volt. Miklós. Be is val
lotta. Nem tagadta egy szóval sem. De megbánást 
sem mutatott egy csöppet sem.

Volt a kertnek egy kis része. Sírhant nélküli 
temető. Virág állt virág mellett. A szép violák 
összedugták fejüket, regéltek egymásnak. A szép 
szegfűk ott kérkedtek, mintha azt mondta volna 
mindegyik: kicsoda szebb nálam? . .. S a középen 
ott állott egy szomorú fűz, búbánattól meghajolva; 
— mintha minden lecsüngő lombja azt kérdezné: 
„ki szomorúbb nálam?1 . . Az öreg kertész mesélte, 
hogy ez a nemzetes úrék legféltettebb helye. Első 
gyermekük eltűnt, azt siratja a szomorú fűz. S íme 
ások virág egyszer elvan taposva, a lecsüngő lomb 
le van tördelve. Szegény öreg kertész egész testé
ben reszketett a félelemtől. Ki tette, ki tette? . . 
Megint csak Miklós. Sírhatott az édesanyja, dor
gálhatta az édesatyja, nem használt semmit sem. Az 
apja ilyenkor könyes szemmel nézte s olyan fáj-
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dalommal mondta: „Miklós, Miklós, szeresd az 
anyádat!“ ..  .

Ha a falusi gyerek bevert fejjel, megtépett ruhá
val ment haza, tudta mindenki, hogy kinek a paj- 
kossága tette ezt. Midőn azután nap-nap után ilyet 
látott Mihály gazda, a falu esze, megcsóválta a 
fejét s úgy dörmögte a bajuszába: „hát nem volt 
elég egy ebből a fajból?* . . . Martonfalvyék min
dent megtettek, hogy Miklósból derék ember legyen. 
De hiába, az csak nőtt, mint a vadon bozótja. Szi
laj volt, mint a puszta csikója: irányítást, féket 
nem akart elismerni. Pedig az apja ugyancsak dor
gálta, tanította. Oh. hányszor elmondta neki, hogy a 
gyermek kötelessége szülei iránt a tisztelet, szere
tet, háládatosság, engedelmesség.

„Fiam, te éppen azt nem tudod, a mi a gyermek 
első és utolsó kötelessége. A parancsolatok közül 
leginkább azt felejted, a mi mindenekelőtt szól 
hozzád: „Tiszteljed a te atyádat és anyádat*. Fáj 
a szivemnek, de meg kell mondanom, hogy te ezt 
a parancsolatot meg nem tartod. Pedig, mint min
den gyermeknek, neked is végtelen sok okod van 
arra, hogy szüléidét tiszteld, szeresd. Hát te soha
sem gondolsz arra, hogy mindennap megtalálod 
azt, a mire szükséged van? . . Ha megéhezel, előt
ted a terített asztal; ha ruhára van szükséged, 
kapsz új ruhát, ha beköszönt a hideg téli fagy, 
itt van a meleg szoba, a melengető kandalló. Lá
tod, fiam, mindezt a te atyád fáradságos munkával 
szerzi meg. Dolgozik, munkálkodik, hogy te sem
miben hiányt ne láss. Te pedig még azt a tiszte
letet, azt a szeretetet sem adod meg, a mivel mind
ezt meghálálhatnád. Mikor kicsi voltál és még 
menni sem tudtál, ki hordozott két karján, ki veze
tett kezednél fogyást? . . A te édesanyád. Mikor
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beteg voltál, ki virrasztót! ágyad mellett, párnádat 
ki igazította, arczodat ki simította? . . Á te édes
anyád. Hogy ha rosszat tettél, szülőid szivének fáj
dalmat okoztál, ki volt az, a ki védett, sírt, könyör- 
gött érted? . . A te édesanyád. Gondolj ezekre, 
édes fiam. A mire oly sokszor tanítottalak, el ne 
felejtsd: „Szeresd édesatyádat és édesanyádat!“ 
Az Isten is szereti azt, ki szülőit szereti. De az 
Isten is megbünteti azt, a ki a negyedik paran
csolat ellen vétkezik.“

Miklós szépen végighallgatta a tanítást. Egy-két 
napra meg is változott, de azután megint csak a 
régi lett. Egy durva tréfáért, egy éretlen csínyért 
felejtett mindent.

A szülők meg szomorkodtak. Martonfalvy dere- 
sedő feje mindig fehérebb és fehérebb lett; szeme, 
ajka körül egy-egy mély metszésű ránéz mutatta 
a folytonos keservet. Hát a szegény anyáról mit 
szóljunk? . . Az anyai szív szeretete a legnagyobb, 
de az anyai szív fájdalmánál sincsen nagyobb 
sehol sem. Érezte ezt Miklós anyja minden napon. 
És mégis, ha férjével volt, nem sírt, hanem némán 
hordozta a szenvedés keresztjét. Tudta ő jól, mi 
a hitvesi kötelesség: — a férjet vigasztalni, erő
síteni. Nem is látta Martonfalvy a feleségét jaj- 
veszékelni soha. Ha a fiúról beszéltek, nyugodtan 
viselte magát. Utolsó szava mindig az volt: „Jó 
az Isten, majd megsegít!“ . . .  De ha egyedül volt, 
a nyugodt arcz eltűnt, a mély redők a szív har
czárói beszéltek.' Ha bezárkózhatott szobájába, akkor 
lerogyott az ágy fejénél, sírt és imádkozott. Fiáért 
sírt, fiáért imádkozott! Mikor azután fölkelt s letö
rölte a könyeket, szivében valami kimondhatatlan 
békesség volt: az Istenbe vetett bizodalom. Jó az 
Isten, majd megsegít!
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Minél előbbre haladtak azonban az évek, annál 
több lett nemzetes úrék kázában a gond. Igazán, 
mintha a szomorúság vett volna benne lakást. Mik
lós nem javult semmit sem. Sőt a mint nagyobb 
lett, makacsságával, gonosz indulatával még több 
fájdalmat okozott szüleinek. Mintha mindig nagyobb 
és nagyobb lett volna a válaszfal szülő és gyer
mek között. Mindenképen nagy baj ez, de külö
nösen nagy baj volt Martonfalvyéknál. Kevés idő 
választotta el őket attól, hogy Miklóst a nagy 
városba adják. Az apa és az anya rettegve gon
doltak a jövőre. Mi lesz az ő fiukból? . . .  Oh mert 
azt, kit a szülői szeretet szava vissza nem tart, 
oly könnyen magával sodorja a nagyvárosi élet 
zúgó árja. Hát ha ez történik az ő fiukkal is? . . . 
Elszorul szivük még a puszta gondolatra is.

„Nem lehet már tovább halasztani, így szólt 
egyszer Martonfalvy a feleségéhez, el kell mondani 
annak a fiúnak azt a szomorú élettörténetet. Ha 
van még egyáltalában szive, attól meg kell indul
nia. És végül is, vártunk vele, a meddig várhat
tunk. Most elmondani: szülői kötelesség/

„Mondd csak el, édes uram, felelt a felesége. 
Hát ha ez az egy megtéríti. Tudom, nagy feladat 
lesz ez neked, de azért csak mondd el, mondd el, 
a mi fiunkért tedd meg!“ . . .

Miklóst hívatták. Bejött a szobába s várta, mit 
kivannak tőle szülei.

„Beszélni akarok veled, fiam,— így szólt Marton
falvy. — Életed egy komoly pillanatához közeledünk, 
ahhoz, midőn búcsút intesz a szülői háznak, s kö
rünkből egy időre távozol. Fájdalom, utadra nem 
bocsáthatunk el nyugodtan. Itthon nem úgy visel
ted magadat, hogy remélhetnénk, hogy ott a mesz- 
sze idegenben szüléidét szeretni, tisztelni fogod.
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Hiszen itthon is, a hol folytonosan melletted vagyunk, 
folytonosan intünk, tanítunk, alig múlik el egy nap, 
hogy fájdalmat ne okoznál nekünk. Látod, fiam, 
ez okoz a te szüleidnek bánatot és aggodalmat. 
Mi vár reád? . . kérdezzük magunktól és a kér
désre nem merünk feleletet adni. Majd csak a jövő 
felel meg erre. De mi szülők abban az egyben 
nyugodtak lehetünk, hogy megtettünk mindent, a 
mit tehettünk. Tanítottunk eleget. Mégis, mielőtt 
elmennél, utravalóképpen egy történetet akarok 
neked elmondani. Nem könyvből olvastam, hanem 
az életből tanultam. Ezt a történetet jól jegyezd 
meg, mert az élet tanítása nagyon-nagyon keserű. 
A könyvből lehet tanulni szorgalommal, buzgóság- 
gal. de az élet csak szenvedés, könyhullás árán 
tanít. Olyan ez a történet is. Ülj le, fiam. Figyelj 
ide, s tanulj belőle.

Hogy hívták azt, kiről a történet szól, mindegy. 
A fő az. hogy élt s hogy a mit elmondok, igaz. 
Nevezzük Istvánnak. Szülei meglehetősen gazda
gok voltak, becsületesek, tiszteletreméltók. Az apja 
akarata szilárd, mint a gyémánt, jelleme egyenes, 
mint a napsugár. Az anyja szive mély. mint a ten
ger, lelke meleg, mint a verőfény. Maga István 
olyan volt, mint nagyon sokan. Nem volt a leg
rosszabb, de nem is volt a legjobb. Egy nagy baja 
volt: nem vésődött elég mélyen szivébe a szülők 
szeretete. Sokszor megszomorította atyját és any
ját. Pedig elhiheted, fiam, sok bűnnek forrása ez. 
Az, a ki édesanyjáról és édesatyjáról meg tud 
felejtkezni, az mindenről el tud felejtkezni. A mig 
István otthon volt a szülői háznál, addig csak el
volt valahogy. Ha az anya szelíd tekintete nem 
használt, ott volt az apa szigorú tekintete. Az ap
jától nagyon félt. Talán az is volt a baj, hogy
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nagyon félt. A félelem lassanként elnyomta benne 
a szeretetet, úgy, hogy nem is fájt olyan nagyon 
a szivének, mikor egy ködös szeptemberi napon 
elvitte az apja az ő kis falujukból a nagy városba. 
Ott minden új volt előtte: a széles utczák, a büszke 
palotasorok, a tovarobogó úri fogatok. István nem 
volt már kicsi gyerek, legénytoll is pelyhedzett 
már az állán, mégis el-elbámult a sok szépség lát
tára. A nagy diákok iskolájába: az egyetemre járt. 
Az apja ellátta jó tanácscsal, azután magára hagyta. 
István egyedül maradt. És ezután már a szülői 
háznál csak vendég volt. Egész évben a városban 
lakott. Azt mondták, hogy tanul. Pedig dehogy is 
tanult! Keresett magának czimborákat, azokkal azután 
együtt lopta a napot. Lassanként egészen áten
gedte magát a mulatozásnak. Éjjeleit ott töltötte 
a füstös kávéházakban; — hol a pohár járta, hol 
a kártya járta! Különösen ez az utóbbi nagy szen
vedélye lett. Még kifáradt, bágyadt szemei is fel
villantak, ha ezt a kezébe vehette. Pedig ez a pokol 
tüze volt és a kártya az ördög bibliája! Azon köz
ben pedig ment egyik levél a másik után, de mind
egyiknek egy volt a tartalma: pénzt és mindig 
csak pénzt kért. Otthon pedig a kicsi kis faluban, 
az eperfa-udvaros ősi szülőházban, egy jó atya és 
egy jó anya ült talpig gyászban. Mindennap új 
barázda szántotta arczukat, új fájdalom föllege 
borította homlokukat. Hány levelet megírtak az 
ő veszni tért fiuknak, a jó ég a megmondhatója. 
De lehetett akármennyi, egyet mondott valahány 
volt: „édes fiam, térj magadba, gondolj atyádra, 
anyádra.11

Az apa el is ment hozzá. Mikor azután látta, 
hogy hiába minden, elvitte magával haza. Ott
hon volt tehát. Azokban a napokban mintha oszla-

104. 2
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dozott volna |a bánat. Az édesanya úgy érezte: 
visszanyerte az ő fiát. Hogy tett-vett körűié; ebédre 
— vacsorára csak a kedvencz ételét főzte, este 
lefekvéskor százszor is megnézte, jól van-e a pár
nája. És micsoda szeretet volt a szavaiban! Min
den szóval vigasztalta, minden tekintettel simogatta 
az ő szerencsétlen fiát. „Beteg vagy, édes fiam 
beteg vagy, — szokta volt mondani. De — ne félj, itt
hon majd meggyógyítunk. Tudod, mi gyógyít majd 
meg fiam? . . A szeretet; a szeretet!" . . . Szegény 
édesanya! hiába volt a féltő gondoskodása. Egy 
nap üres volt az István szobája. Elment. Dehogy 
is ment, megszökött! — Persze, hogy megszökött! 
Éjjel, mikor mindenki aludt, még a lelkiismerete 
is, lábujjhegyen hagyta el a házat. Másnap reggel, 
hogy az anyja a szobájába ment, érintetlen ágyat 
talált. Mikor a cselédek később a szobába néztek, 
ott találták asszonyukat az asztal mellett, a földön 
fekve, elaléltan, élettelen. Egy kis darab papirt 
szorongatott görcsös keze. „Nem tehettem máskép! 
El kellett mennem! Bocsássanak meg!“ — Ez állott 
rajta. Szegény asszonyt felemelték, ágyba tették. 
Nem is kelt fel többet. Eljöttek az orvosok, de 
csak vállat vontak, segíteni nem tudott egyik sem. 
Talán majd az idő segít, mondották. Nem segített 
az idő sem! Nem is csoda, hiszen nem volt egy 
pillanatnyi nyugta. Ébren, álomban, nappal, éjszaka, 
mindig csak a fiát látta. Övé volt minden gondo
lata. Ha hallgatott is, vele beszélt. Ha aludt is, 
vele álmodott. Egy eszme foglalkoztatta mindig, az, 
hogy az ő fiának haza kell jönni. Minden ajtónyi
korgásra összerezzent, azt hitte, ő jön. De bizony 
nem jött! Ha a postát meghozták a szomszéd falu
ból, izgatottan túrta keresztül, azt hitte, ő ír. Pedig 
bizony nem írt! Csalódás lett szegény édesanya
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hátralevő élete. S az a nehéz kór csak marczan- 
golta a testét, a lelkét. Ki tudja, melyiket jobban? . . 
Mikor már nagyon rosszul volt, az apa írt fiának. 
Megírta, hogyha még életben akarja látni az any
ját, jöjjön haza. El is küldték a levelet. Hiába! — 
sem a fiú, sem felelet nem jött. De megjött a har
madik, pedig senki sem hívta: a halál. A sokat 
szenvedett lélek elhagyta a testet, vagy talán a 
megmarczangolt szív hasadt meg? . . Ki is vitték 
szegényt az örök nyugvó helyre. El is temették 
szépen, csöndesen, Sok köny hullott a sírjára, csak 
egy nem: — a fia könye.

Az Isten is jót tett vele, hogy a földről magá
hoz szólította. Alig hogy leeresztették a koporsót, 
megperdült az ősi kúria előtt a dob. Annak is bú
csút kellett inteni. „Az ifiúr sok pénzbe került, — 
mondották az emberek." — Sokat elköltött éven
ként, az apródonként eladott föld ára nem volt 
elég, kölcsönt is kellett fölvenni. Ezt az emberek 
is tudták. Azt, hogy egy nagy összeget most kel
lett a fiáért kifizetni, azt csak a szegény öreg tudta, 
ő pedig nem mondta senkinek sem. A kúriát tehát 
el kellett hagyni. Meghúzódott szépen egyik régi 
cselédházban s ott éldegélt csendesen. A múlt 
árnya, a jelen fájó valósága s a jövő reménytelen 
homálya voltak vele.

Elmúlt néhány hónap. Egy este is egyedül ült 
szobájában. Az alkony leszállt. Köd borította a 
tájat. Olyan barátságtalan szürkeség, mint a milyen 
tikkor borult a vidékre, mikor fiát a városba vitte. 
Éppen erről gondolkozott. Egyszerre kopognak. És 
a „szabad" szóra, belép az ő fia. Elkopott ruhá
ban, elhanyagolt külsővel, feldúlt arczczal. Talán 
nem is köszönt, csak oda rohant az ősz emberhez. 
Nem olyan találkozás volt ez, mint a milyeneket

2*
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a regényekben olvasunk, ilyet csak az élet mutat. 
Apa, fiú megfogták egymás kezét, azután átölelték 
egymást. Mind a kettő sírt. Mikor a szivük egy 
kissé megkönnyebbedett, kezdtek beszélni. Nem 
sokat, csak röviden, mint a hogyan azok beszél
nek, kiknek szivét nagy fájdalom szorongatja.

„Megjöttél?* . .
„Megjöttem!* . . .
„Hogy találtál ide?* . .
„Egy kis leány vezetett el. Az udvarházunkat 

becsukva találtam.*
„Udvarházunkat? . . Csak „volt a mienk!“ . . .
„Hát már nem a mienk?* . .
„Nem!* . . .
István feje lehanyatlott. Az ősi kúria tehát már 

nincsen. És ő olyan jól tudta, hogy. miért nincsen.
„A levelet, a mit édesapám uram írt, csak most 

kaptam meg. Nem voltam én olyan rendes ember, 
hogy egy helyen laktam volna, a szenvedély átka 
hol ide, hol oda vitt magával. Meg azután — tette 
hozzá csöndesen — most utólján sokat is nyomorog
tam. Fekvőhelyem sem volt. A mint megkaptam, 
s olvastam, azon pillanatban jöttem.*

„Úgy, úgy* . . . hagyta helyben az apja.
„Hát az édesanyám meggyógyult-e már?* . .
„Igen, meggyógyult!* . .
„Talán már lepihent szegény?* . .
„Igen, lepihent!* .
„Apám, kegyelmed sír, mondja meg mi tör

tént?* . . kiáltott István balsejtelemtől gyötörve.
„Ügy van, fiam, a mint mondtam. Szegény anyád 

nem beteg már, le is pihent. Meggyógyult, lepihent 
örökre.*
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„Meghalt?* . .
„Meghalt!“
Mire az utolsó felelet elhangzott, István már ott 

térdelt az apja előtt. Némaság borult a szobára. 
Nem hallatszott semmi, csak két ember elfojtott 
zokogása.

Mikor azután a fájdalom első rohama elmúlt, 
István fölkelt s így szólt: „Édesatyáin, tudom, 
nagy az én vétkem. Olyan nagy, hogy azt kimon
dani nem is lehet. De higyje meg, megbiinhődtem 
érte. Mint a tékozló fiú, úgy jöttem haza, szivem
ben igaz bűnbánattal. Meg tud-e nekem bocsátani 
édesatyám? . . El tudja-e felejteni a mnltat? . . 
És ha azt mondom: megváltozom, új életet kezdek, 
tud-e hitelt adni szavaimnak?* . .

„Édes fiam! vétkezni emberi dolog, megbocsá
tani isteni dolog. A jó Isten is kötelességünkké 
tette: megbocsássatok, néktek is meghocsáttatik. 
A megváltó is azt tanította: legyetek irgalmasok, 
mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Mégis azt 
mondom : ne most kérj ! Vesd fel kérdésedet 
később, hadd pihenjen el egy kissé a szív sajgó 
fájdalma.*

István lehajtotta fejét s lassú hangon csak any- 
nyit mondott: „Édesatyámnak igaza van!* . .

„Az Isten majd veled lesz, édes fiam, ■— foly
tatta az apja. -— Legyen is veled ! Nagy meg
próbáltatás előtt állasz. Erős légy! — Szegény bol
dogult anyád ott a haláloságyon megfogadtatta 
velem, hogy utolsó akaratát veled közlöm. Nem 
voltál itt, velem leíratta. Itt van, fiam, anyai örök
séged ez.“

István elsápadt, majd a vér pirosra festette kes
keny arczát. Hát az ő édes anyja még a halálos
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ágyon is gondolt rá? . . Vájjon mit tartalmaznak 
ezek a sorok? . . A levél után nyúlt, mit apja nyúj
tott feléje. Hirtelen felbontotta s olvasta, a mint 
írva volt:

Édes Fiam! Érzem, közeledik utolsó órám. Isten 
akaratjából közéig a pillanat, midőn számadásom 
könyvét le kell zárnom, s meg kell jelennem a 
mennyei ítélőszék előtt. Fájdalommal gondolok a 
válásra. Hiszen nem virraszt betegágyam mellett 
az én egyetlen fiam. Hiszen nem mondhatom el 
neki mindazt, a mit elmondani anyai kötelessé
gem.

A haláloságyon visszatekintek életedre. Anyád 
vagyok, mégis meg kell mondanom, sokat vétettél 
ellenünk, nagyon sokat. Kevés örömünk volt ben
ned. Rövid ideig is voltál a mienk, a szived leg
alább nagyon rövid ideig. Más anyának örömben 
van része. Az én örömöm hamar szomorúságra 
vált. Sokat sírtam, a kezemet is sokat tördeltem. 
Te miattad, édes fiam. Sokat fohászkodtam, sokat 
imádkoztam. Te éretted, édes fiam. Te magad tudod, 
mennyit kértelek, mennyit könyörögtem neked. — 
Hiába! Maradtál az, a ki voltál. Oh, hogy soha a 
mi jó fiunk nem voltál! Nem panaszképen mon
dom el mindezt, ne hidd. Csak azért mondom, 
hogy belásd a bűnödet. Én megbocsátottam ne
ked szívből, igazán. Hisz az anyai szív már a 
vétkezés előtt megbocsát. De az én bocsánatom 
nem elég!

Neked a mennyei bocsánatra van szükséged. 
Hogy ezt elnyerd: bűnhődnöd kell. A míg éltem, 
elfeledted, hogy élek. Ha már meghaltam, ne em
lékeztessen sírom, hogy éltem. A míg szenvedtem, 
résztvevő könyed nem volt számomra. Majd ba 
már nem szenvedek, akkor se hulljon a síromra
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a te könyed. Eltiltalak az anyai sírtól! Akármeny- 
nyire szeretlek is, fiam, eltiltalak ! . . Saját magad
ért fiam, csakis magadért! . . Sírhalmomhoz nem 
jöhetsz el; fejfám előtt nem borulhatsz le. Könyet 
nem hullathatsz, imát nem rebeghetsz Meg sem is 
láthatod, hol pihen az anyád. Ez lesz a te bünte
tésed! — Csak akkor, hogyha megváltoztál, hogyha 
új életet élsz, csak akkor jöhetsz ki majd hozzám. 
Ha bűneidet megbánod, ha jövőddel azt jóvá tenni 
iparkodol, csak akkor szűnik meg anyai tilalmam. 
Akkor azután jöjj ki, édes fiam! Jöjj ki, hiszen 
olyan nehezen várlak. Borulj le a sírhalmomnál, 
sirass meg! Imádkozzál anyádért, magadért! . . Ha 
lenézek a mennyből, s ott láthatlak téged, boldog 
lesz az a pillanatom! Akkor tudom, hogy nemcsak 
én bocsátottam meg neked, hanem megbocsátott 
a te mennyei atyád is!

Ezért küzdj, édes fiam! A mennyei bocsánatért! 
Küzdelmedben az Isten legyen veled! Ha ő vele 
maradsz, megáld ő is, mint a hogy megáld halá
loságyán még most is szívből szerető anyád.“

István végigolvasta a levelet. Karjai tehetetle- 
vül hullottak alá, fejét csüggedve hajtotta mellére. 
„Oh nehéz büntetés, kemény, nagyon kemény11 . . . 
suttogták ajkai.

* **

István e naptól kezdve igazán új életet élt. Haj
nalhasadástól napleszálltáig ott volt a munka mel
lett. Azt a kis gazdaságot, a mi még a kezükön 
maradt, ugyancsak rendbe hozta. De nem is tét
lenkedett ám egy pillanatig sem. Ott volt mindenütt. 
Nélküle nem történhetett semmisem. Mindenkihez 
jó volt. Rossz szavát nem hallotta senki sem. Ha
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pedig a napi munkával végzett, akkor szabad óráit 
édesatyjának szentelte. Vele szemben is olyan volt, 
mintha kicserélték volna. Egész valója egy nagy 
belső fájdalomról beszélt s mégis ő volt az, a ki 
édesatyját folyton vigasztalta. Mikor eljött az est, 
s pihenésre vágyott, elvezetett útja a temető felé. 
El egészen a temető kapujáig. De tovább nem! 
Onnan vissza fordult s ment ismét haza. Mit gon
dolt, mit érzett ilyenkor, csak ő tudta, ő pedig nem 
mondta senkinek. Ha elérkezett a vasárnap, ünnep 
volt a kicsiny házban. A munka szünetelt, megpi
hent mindenki. Istvánt mindig ott lehetett látni az 
Úrnak házában. El nem maradt volna onnan sem
miért sem. „Ez a négy fal itt benn s az a sírha
lom odakinn, ezek adnak nekem erőt az életkiiz- 
delemre“, mondotta apjának.

Az ősz sokszor megásta a nyár sírját. A ringó 
kalászt is sokszor learatták. S a kis gazdaságban 
ugyancsak bőven volt az istenáldás. Az Úr nem 
hagyta el itt sem övéit, jutalommal kisérte a szor
galmas törekvést. A sok szomorúság után egy verő
fény is betévedt a házba. Egy szép napon István 
könyes szemekkel hívta apját az udvarházba. 
Nem másé már. Ismét az övék, visszaváltotta. Ő 
maga nyitotta fel az ajtókat, maga vezette végig 
atyját a jól ismert szobákon. Elérkeztek a belső 
szobába. A falról az édesanya képe nézett rájuk. 
Ott azután megállt István. „Édesatyám, — szólt 
könyes szemmel, —- első este, a mint hazajöttem, egy 
bűnös múltért kértem bocsánatát. Azt felelte: kér
dezzem meg később. Azóta esztendők teltek el. És 
ma újra kérdezem, itt, hol olyan sokat vétkeztem, 
édesapám megbocsát-e nékem?“

Könybe lábadt az ősz apa két szeme pillája. 
„Édes fiam, én megtalált édes fiam! — zokogta
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elcsukló hangon. Megbíínhödtél, megszenvedtél, meg 
is tértél. Én már régen megbocsátottam néked. De 
nézd csak, édesanyád is itt van. Tekintete szere
tettel mondja: megbocsátok fiam! — És én, én a 
te szegény apád, feloldlak téged az anyai tilalom 
alól . . . “

Apa és fiú elindultak. Egyik sem mondta, de mind
egyik tudta, hová mennek. Kiértek a temetőbe. 
Megálltak az édesanya sírjánál. A megtért fiú 
leborult, két karjával átölelte a hideg márvány
követ s forró könyével áztatta a virágokat. Ajka 
csak két szót mondott, de ebben benn volt min
den, egy egész élet szenvedése, egy egész szívnek 
megtérése: „édesanyám, édesanyám!“ . . .

A történetnek vége volt. Martonfalvy hirtelen 
fölkelt, s az ablakhoz lépett. Miklós, a ki figyel
mesen, meghatva, majd mélyen megindulva hall
gatta a történetet, mikor apjának utolsó szavai 
elhangzottak, egy pillanat alatt ott volt édesanyja 
mellett.

Ott térdelt előtte, kezeit simogatta, csókol
gatta s ő is csak ezt a két szót rebegte: „édes
anyám, édes anyám!" . . Anya és fiú megtalálták 
egymást. Mikor körülnéztek, az apa már nem 
volt ott,

„Jöjj csak, édes fiam, menjünk apád után", mondta 
szelíden az édesanya.

És mentek. Az anya mindig tovább és tovább 
vezette fiát, végre kiértek a temetőbe. Egy fekete 
rácsos, fekete márványköves sírdomb előtt ott tér
delt Martonfalvy. „Ott van a te atyád," súgta az 
anya fiának. Miklós hozzá rohant, átölelte forrón, 
erősen, mintha egy öleléssel akarta volna kifejezni, 
milyen drága neki az édesatyja.



16

„Köszönöm, hogy ezt a történetet elmondotta 
apám; elhiheti, nem felejtem el . .

„Soha, de sohase, édes fiam! . .
Majd az anyját ölelte át, a ki könyes szemek

kel mondta: „és úgy-e, a mi jó fiunk leszel? .
„Mindig, mindig, édesanyám!“ . .
A nap leszállt. Bucsúsugára ott törött meg a sze

mükben tündöklő könycseppen. Az esti szellő a 
falu harangjának csengését hozta magával, mintha 
mindegyik hangja azt mondotta volna: ámen, ámen!...


