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leányul! is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana¬ 
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

fillérért kapható.Tömegesen ve¬ 
szik mindenütt a Dianát, mert 
köztudomású, hogy még gyer¬ 
mekek is Diana-szappannal mo-
sakosznak és Diana-krémmel 
ápolják kezeiket. Legények és 
leányok csak Dianát használnak 
a legkisebb falvakban is. Kzelött 
mindenki ártalmas glicerin, 
kremzelesz, vazelin, t ej krém-
féléket használt kezeinek és ar-
czának ápolására, most már 50 
fillérért Dianát vesznek. Szeplö 
és pattanás egyedüli ellenszere. 

Mindenütt kapható. Egye¬ 
düli készítő: Erényi Béla Diana¬ 
gyógyszertára, Budapest, VII., 
Károly-körút 5. Postán leg¬ 
kevesebb ii koronás megren¬ 
deléseket szállitunkí 

Csak 

1. A ki a test bármely részén 
viszketegségben szenved. 

2. A ki a test bármely részén 
börbántalomban szenved. 

3. A ki a test bármely részén 
kipállásban szenved. 

4. A ki a test bármely részén 
izzad. 

5. A ki az arczán, kezén, 
lábán, fején bőrbántalom-
ból kifolyólag viszketés¬ 
ben szenved. 

6. A ki arczán, kezén, lábán, 
fején viszketésből kifolyó¬ 
lag b ö r b á n t a l o m b a n 
szenved. 

7. A kinek izzad a hónalja. 
8. A kinek izzad a lába. 
Orvosok rendelik kitűnő ered¬ 

ménynyel. 

íJil 
u7«i»i n r 

l RiíLúJ La. 

DIAHAT 

A kik börv iszketegségben 
fcavaszszal-őszazel Erényi - fé le 

fogadjon el. 

ICHTIOL-SALICJL-f 
használjanak. 

Kiről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint 
egvedüli különlegességi szer a saját nemében, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
has/nálat után még a legmakacsabb 
börviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki, 
aki bőrviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Jíövid hasz¬ 
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i 
I c h t i o l S a l i c i l már néhányszor! bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ö r r e p e d é s t , 
börhámlást, kipállást, test- és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
SÖt a z arCZOn ÍS használható. 

Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬ 
gibb sebeket is szárit. 

A hol az összes létező szerek eddig nem 
használtak, ott az Erényi-féle Ichtíol-Salicillal 
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketeg-
ségnél. bőrbántalniaknál. 

Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető 
sebeket is megszüntet. 

Bármitől származó seb vagy kisebesedés és 
feldörzsölés beszáritható és tiiz'essége rögtön csil¬ 
lapítható. Minden kiütés S nap alatt elmúlik, 
iwiwiienynyire torzítja az arczot, kezet vagy a 

bármely részét. 

Az eredeti Erényi Ichtiol-
S a l i c i l > 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIANA- gyógyszertára, 

Budapest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések u-ánvétel 
mellett még aznap szállíttatnak.) 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
N 

MAR 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges 
és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobbsikercsakis 

Diana 
használata által érhető el. 

Hz egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 

Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg Egy nagy üveg Egy legn. üveg 
DIANA- DIANA- DIANA-

eósborszesz só&borszesz sósborszesz 

44 I.2O 2.5O 
fillér. korona. korona. 

52. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 29, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-ntcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

! Egészéire _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ _ 

SO korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A •Világkrónikái- val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a pontátlag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

B O L D O G Ú J É V E T . — Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest. IV.". Egj-atern-utaza 4. f?áro 
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Irta Szende-Dárday-Olga-
Marosy sürgetésére Rita elmondta, hogy mint 

járt a - - Villa Zeppában. Hogy mily kínosan 
érintette őt Frau Welter modora s Selden bá¬ 
róné ijedt meglepetése. 

— Elszaladtam — fejezte be elbeszélését -
elszaladtam azzal az érzéssel, hogy méltatlan¬ 
ság történt velem. Pedig nem volt igazam — 
csak még nem szoktam meg, hogy a társaság¬ 
ban nincsenek többé jogaim csak kötelességeim. 
Meg kell szoknom — szólt halkan s két nagy 
könycsepp gördült végig halvány arczán. 

Marosy gyengéden magához vonta a szomorú 
szép leányt s fejét vállára helyezve simogatta 
Rita haját s vigasztalni igyekezett. 

- Nézze, ne veszítse el a bátorságát Ritám. 
Nem csak csupa Welternékből áll a világ. Nem 
kell mindjárt megijedni az első rósz tapasz¬ 
talattól . . . 

Általában ne gondoljon most szomorú dol¬ 
gokra. A kellemetlen gondolatokat félre kell 
tolni. Nem lesznek kellemesebbekké, ha kínoz¬ 
zuk magunkat velők . . . Azért mégis szép az 
élet Rita, akkor is, ha szomorú, — tette hozzá, 
bolriogan nézve a szép leány könnyes sze¬ 
meibe. 

- Szép . . . igaza van, szép, — suttogta a 
leány hozzásimulva Marosyhoz, a ki szenvedé¬ 
lyes csókokkal borította haját, szemeit és 
száját. 

Rita megfogadta barátja tanácsát. Félretolta 
kellemetlen gondolatait és felszabadult idegek¬ 
kel és érzékekkel élvezte a gyönyörű napokat, 
a melyek következtek. 

Marosy most már minden reggel ott várt az 
ablaka előtt, hegy mire annak táblái kinyiinak, 
már beröpíthesse rajta illatos reggeli üdvözle¬ 
tét, a harmatos virágokat. 

Délelőttönkint rendesen hosszú gyalogsétá¬ 
kat tettek. Elmentek a szép Vinodol völgybe, 
felmentek a Bribir várromra. Marosy mindig 
új meg új szép sétákat fedezett fel. Kivételesen 
szép, ragyogóan napfényes, meleg őszi idő járt. 
A vén halászok ugyan már kezdték egy kissé 
kételkedve vizsgálgatni az eget s furcsán szi-
matolgattak a levegőbe, ha gyorsan irányt vál¬ 
toztató szellőcskék jöttek a tenger felől, — de 
minden hümmögetésük daczára a nap minden 
reggel ragyogóan kelt fel és sütött szépen estig. 

Egy ilyen gyönyörű szép napon, a melyen 
meg a szokottnál is melegebben tűzött a nap 
azon szándékkal indultak el, hogy elmennek 
barkán San Giacomóig. 

A meleg miatt egy kicsit későbben indultak 
s már jó messze jártak, midőn az eddig alig 
sszrevehetően fujdogáló langyos szellő hirtelen 
irányt változtatott s egyes lökésekkel sepert 
végig a parton, nagy porfelhőket hajtva a viz 
íluletere, a melyen egyszerre csak mutatkozni 

kezdtek a fehér «cavalettik», a hogy a halász¬ 
nép a hullámok tetején ugrándozó kis hab-
Koronacskákat nevezni szokta. 

Marosy megfordult. 
— Oh, - szólt meglepetve, — a Canale 

Málta tempó felől gyanúsan sárgásszürke az 
ég. Mégis csak igaza van a vén Giuseppének, 

azt állította, hogy még ma este itt lesz a 
sirokkó. Igyekeznem kell, hogy hazaérjünk, 

5 mielőtt agyonáztat és megtánczoltat ez az 
alattomos szél. 

Marosy megfeszített erővel látott neki az 
evezésnek. Hatalmas evezőcsapásokkal igyeke-
?ett mihamarabb tovább hozni a kissé nehéz-
kés barkát. 

A levegő bénítóan tikkasztó volt. Az ég már 
ponyvaszürkén volt bevonva, messziről mint 
S e g eső ° t t * m h l d i n k ábh közeledő 

A tenger felülete szabálytalan, egymásba üt-
íozo habkoronázta, hullámokká! volt borítva 
tt-ott nagyobb, lökésekben, fújt a meleg, szél 

közben pedig szinte, állt a tikkasztó levegő. 
A aotet.esőfal mindjobban., közeledett, langyos 

melegséget hajtva maga előtt. 

Rita mindjobban érezte, miként vesz raj*a 

erőt az ernyesztő, bénító bágyadtság, a mely már 
reggel kezdett jelentkezni. A bárka heves és 
egyenetlen himbálása még fokozta rosszullétét. 

Maga már egészen halavány szegény 
Rita — szólt Marosy aggódva vizsgálva a leány 
arczát. Az a nyomorult eső mindjárt a nyakunk¬ 
ban lesz. Valahol a nyilt tengeren jókora vihar 
lehetett, ez csak a kifutója. De azért a part 
mellett elég magasan csapnak fel a hullámok 
így is . . . Nem tudom, nem volna-e jobb. ha a 
Dubnói mólóban kötünk ki s megvárjuk a míg 
elhúzódik az egész. Az a kis móló igen védett, 
könnyebben is fog ott kiszállhatni. 

Rita helyeslőleg bólintott s örült, hogy az út 
ha mindjárt kevéssel is — de megrövidül. 

Marosy igen ügyesen beterelte a bárkát a 
szikla kiugrása mögé, s a mennyire a sistergő 
és felcsapkodó hullámok engedték közel hozta 
a lépcsőkhöz. 

Rita igyekezett a maga erejéből kiszállni, de 
annyira szédüU, hogy Marosy kénytelen volt 
féllábával a bárkában, féllábával a lépcsőkön 
állva, erősen támogatni őt. 

Azután még gyorsan a már félig düledező, 
a móló mellett épült parányi csónakházba erő¬ 
sítette a bárkát, felugrott a most már erősen 
vizmosta mólóra s átfogva Ritát felrántotta a 
rozsdás rácsajtót és siettek a szerpentin úton 
felfelé. 

Az egybeboruló lombok alatt jóformán sötét¬ 
ség uralkodott. Fütyülő szél kergette arczukba 
a lehullott faleveleket, Marosy szinte vitte 
Ritát. - - Csak még egy kis kitartás - - csak 
még egy forduló - - azután fent leszünk. Be¬ 
megyünk « kis pavillonba, ott készítek magá¬ 
nak egy jó fekhelyet. Ott megint magához fog 
jönni — biztatta őt gyengéden. 

A szél egyre erősbödött. Itt-ott egy-egy vil¬ 
lám vetett vakító fényt az útra. 

Az első kövér esőcseppek ép kopogni kezd¬ 
tek a fák levelein, midőn felértek az utolsó 
forduló után a nagy terraszra, a melyen őrült 
tánczot jártak a falevelek. A körülötte mere-
ezó óriás fák kísértetiesen bólogattak. Egy 

pár érett füge széjjelcsettenve hullt le és lapult 
széjjel a kőkoczkákon. 

Nini fügefa — kiáltá Marosy örvendezve 
ez pompás. Előbb beviszem magát a pavillonba 
és kényelmesen elhelyezem, azután kiszaladok 
és hozok be egy pár fügét. Meglátja, igen jól 
fognak esni. 

A homályos pavillonba belépve Marosy buz-
;on osszehordta a szanaszéjjel heverő párná¬ 
it s elrendezte azokat az egyik széles nyűg-

agyra s Ritát elhelyezve rajta kifutott újra a 
szabadba. Csakhamar visszatért egy marék 
érett fügével, melyeket gondosan kiválogatott s 

ülve a nyugágy szélére széjjelhasogatva őket 
az apró zamatos szeletkéket egyenkint Rita 
ajkai közé tette. 

Rita gépiesen engedelmeskedett és tényleg 
usse felfrissülve érezte magát a gyümölcs élve¬ 

zete után bár a tikkasztó levegőjű sirokkó be-
olyasa alatt még mindig mintegy felig öntu¬ 

datlan állapotban volt. 
Odakinn már zuhogott az eső és a pavillon 

vékony tetején, nagy ablakain félelmetesen ko¬ 
pogott. Az ég majdnem megszakítás nélkül dör-
pott morgása belevegyült a háborgó tenger 
zajába. 

Ritának eszébe jutott, hogy azt a helyet va¬ 
lami kísértet, babona miatt kerülik az emberek 
s ideges félelem vett rajta erőt. 

Reszketve simult közelebb Marosyhoz a ki 
» szeretett leány közelségétől szinte megitta-
sodva, csókolgatta annak szemét, száját 

Először látta ő a leányt gyöngének, odaadó-
ak. Eddig mindig - m é g akkor is, ha csók-

£ u k - ? 8 1 V18zonozta> - Qíyan bizonyos 
fölényes biztosság volt egész lényében, olyan 
elszánt önuralom, a mely mindig korlátba" 

tartotta és némileg kihozta a sodrából a termé¬ 
szettől fogva pedig inkább hevesvérű férfit. 

Ritán a sirokkó befolyása folytán csupán, 
idegei és érzékei uralkodtak. Ösztönszerű, leá-
nyos tartózkodása, a melylyel szinte öntudat¬ 
lanul védekezett minden szorosabb ölelés éa. 
hevesebb csók ellen, elhagyta őt. 

Lázas ajkakkal viszonozta Marosy szenve¬ 
délyes csókjait s bágyadt, ernyedt karjai nem 
merevedtek meg ölelése ellen. 

Mire a zivatar elcsendesedett, már nem taga¬ 
dott meg tőle semmit... 

Másnap reggel még fe) sem nyitotta a sze¬ 
meit, midőn signora Bachich már dörömbölt 
az ajtaján azzal, hogy külföldi levél van itt a 
számára. A levelhordó lent vár, mert hát csak 
nem eresztheti fel a signorinához, mikor az. 
m g alszik. 0 felhozta a vevényt, tessék alá-
irni, mert a levél ajánlott. 

Rita gyorsan kiugrott az ágyból, felzárta az 
ajtót, átvette háziasszonyától a postát, girbe-
gurbán aláirta a vevényt, s újra visszabújt az. 
ágyba. 

Két levél volt. Mindkettő az ő nevére czi-
mezve. Az egyik Ardódról jött, óriási verébfej 
betűkkel, melyeket Rita örömmel ismert fel, 
mint a jó öreg Csermák bácsitól eredőknek. 
A másik levélen bajor bélyeg volt, Rohrau 
bélyegzővel ellátva s ajánlva feladva. 

Ezt bontotta fel először. Olcsó papiroson,, 
ugrándozó betűkkel teleirt iv került líi a borí¬ 
tékból. 

Megnézte az aláírást: Ephraim Eisvogel. 
Czikornyás, alázatos mondatokban tudatta a. 

levélíró Ritával, hogy a rohraui közjegyző ré¬ 
vén értesült, hogy a kisasszonynak tudakozódni 
méltóztatott a hochgeboren boldogult Denne-
burg báróné végrendelete után. 

A rohraui jegyző csak nemrég vette át a hi¬ 
vatalát és így nem tudhat a végrendelet tartal¬ 
máról. Egyhamar nem is lesz az talán fel-
bonva, mert a méltóságos Denneburg Richárd! 
báró nincsen Willmeritzben és hivatalosan sen¬ 
kinek sincsen tudomása hollétéről. 

0 Eisvogel azonban tudja egy társától, a ki 
szinte, úgy mint az ő szerény személye —pénz¬ 
ügyleteket bonyolít le uraságokkal — hogy a. 
báró nagyobb kölcsönt véve fel, Monte-Carlóba. 
ment szerencsét próbálni. 

Ezért azt meri gondolni a szerény eszével, 
hogy a nagyságos kisasszonynak szolgálatot 
tesz azzal, ha tudatja vele, hogy ő - - mint a 
végrendelet aláirt hiteles tanuja - - bizonyít¬ 
hatja, hogy a méltóságos boldogult báróné a. 
nagyságos Zsarnay Rita úrhölgy javára vég¬ 
rendelkezett, őt helyezve be Összes földi javai¬ 
nak általános örököséül. 

A méltóságos báróné, a kinek igen ingerült, 
hangulatban méltóztatott akkor lenni - - meg¬ 
tisztelte őt azzal, hogy végrendeletének tartal¬ 
mat hangosan felolvasta előtte, hogy ezzel ele¬ 
jét vegye annak, hogy Denneburg bárónak na¬ 
gyobb pénzkök-sönökkel álljon szolgálatára, 
úgymint eddig tette, hitelt adva a méltóságos 
báró úr azon állításának, hogy a boldogult, 
báróné minden ingó és ingatlan vagyonát reá 
testálta volna. 

Állításait még a korcsmáros aláírásával is 
hitelesíti, a ki mint a második tanú szerepelt — 
miután a boldogult báróné az ő vendéglőjének 
kulönszobájában irta meg végrendeletét s azt 
a rég1 jegyzőnél letétbe helyezve rögtön el¬ 
utazott. 

Ö siet ezen jó hírt tudtul adni a kisasszony-
k azon reményben, hogy ezen szolgálatáért 

kegyes lesz őt csekély remuneráczióban részesí¬ 
teni kegyeskedni, tekintve hogy ő egy sok gyer¬ 
mekes családapa, a ki igen nehezen szerzi meg 
a kenyerét ebben a drága időkben. 

A levélhez még egy papirlap volt csatolva, a 
melyen vastag betűkkel Georg Höllriegel rhoh-

raui nagyvendéglős bizonyítja a levél tartal¬ 
mának igazságát. 

Rita remegő kezekkel hajtotta össze a leve¬ 
let, boldog meglepetésében szinte aléltan dőlt a 
párnái közé. 

Vége, egészen vége a kínlódásnak, — felhőt¬ 
len, ragyogó boldogság vár reá . . . Boldogok 
lehetnek együtt Endre és ő — nem lopva, da-
czolva a világgal és saját magával - - hanem 
nyiltan Isten és ember előtt. . . 

Hálás boldogság könnyeivel szemében kul¬ 
csolta össze kezeit és visszaidézve maga elé 
Flóra néni törékeny alakját, szinte leimádkozta 
magában mindama barátságtalan gondolatot a 
mellyel irányában valaha vétett. 

A takaróján heverő második levél ötlött most 
szemébe. 

Jóindulatú mosolylyal nézte a nagy esetlen 
betűket, azután felbontotta a borítókot. 

Eszébe jutott, hogy még portorói tartózko¬ 
dásának legelején elhagyatottságának érzeté¬ 
ben egy este levelet irt Csermák bácsinak, 
melyben tudatta vele nagynénjének halálát, s 
kifejezést adott azon feltevésének is, hogy az 
új földesúr alighanem Denneburg Richárd báró 
lesz. Egyszersmind arra is kérte őt, hogy azon 
esetre, ha az új birtokos jelentkeznék, értesí¬ 
tené őt az adott czímre. 

Esen levélre válaszolt most az öreg Csermák 
nngy tisztességtudással. 

Mélyen tisztelt nagyságos kisasszonykám ! 
Méltóztassék megbocsátani nekem szegény 

öreg embernek, hogy néhány hétig nagy meg¬ 
hűlésemnek miatta ágyban sínylődvén, a 
nagyságos kisasszony kegyes levelére csak 
most tudok illő választ adni. 

Igen elbúsított a méltóságos bárónénak oly 
hirtelen a másvilágra való költözésének a 
híre, és kívánom is neki az örök békét és 
nyugodalmat. 

De még jobban elbúsított az a bizonyos¬ 
ság, hogy a nagyságos kisasszony — a kinek 
rövid itt tartózkodása mérhetlen áldást ho¬ 
zott szegény falunkra, — immáron aligha 
fogja ezen tájat megörvendeztetni. 

Azonban igen örvendek azon, hogy beszá¬ 
molhatok a nagyságos kisasszony magas párt¬ 
fogásának eredményéről. 

Az iskola már berendeztetett. Alkalmas de¬ 
rék tanítókisasszony is érkezett, a ki nagy 
örömmel kapta fel a mi szép csipkeverésünk 
művelését is. 

Az Ardód-Vartyáni út javítása már nagy¬ 
ban folyik. 

A jószágigazgató is észbe kapott és a maga 
jószántából megindította a téglagyártást. 

A vasúti állomás helyét már mércsikélik 
az inzsellérek. 

A leégett házakat már-már építgetni kez¬ 
dik s mer vissza is szállingóznak egynéme¬ 
lyek, a kik idegenbe mentek. Láthatólag be¬ 
költözött hozzánk a megelégedés és a jólét. 

Hej, nagyságos kisasszony, de nagyon is 
balul cselekedett - - már tessék megbocsá¬ 
tani a merészségemet — a boldogult, hogy 
arra az idegen báróúrfira hagyta ezt a szép 
birtokot s nem a nagyságos kisasszonyra. 
Mi gondja lesz annak az idegennek reánk, 
szegény Ardódiakra ? 

Ha meg az Úristen épen nagyon a javát 
akarta volna a mi tájunknak, akkor meg úgy 
intézte volna, hogy nemcsak a nagyságos 
kisasszony örökölte volna a birtokot, hanem 
^ég úgy is, hogy mindjárt kezdettől fogva 
nem kisasszonynak, hanem úrfinak születik. 
Itt a követválasztás ideje maholnap . . . Hej, 
micsoda követünk volna nekünk akkor, ha a 
kisasszony úrfinak születik! . . . 

Tessék elnézéssel lenni, hogy én öregedő 
parasztember, ennyi mindenfélét összeírok. 
De már egy hete, hogy nekidurálom maga¬ 
mat a levélírásnak. Aztán a mint úgy itt előt-
temTvan a frissténtás kalamáris, meg a Cse-
rényből hozatott finom papir, hát a miflt 
úgy magam előtt látom a kisasszonyka jó¬ 
ságos szép arczulatját, hát úgy jár a tollam, 
mintha nem is én fognám a köszvényes uj-
jaimmal. 

Kivánván a nagyságos kisasszonynak sok 
boldog esztendőket, erőben, egészségben, 

írom alá illő tisztességgel, hogy vagyok mind¬ 
örökké alázatos hálás vén szolgája 

Csermák Péter 
Ardód falu jegyzője. 

Rita boldog büszkeséggel hajtotta össze a 
derék ember meleg szívvel irt levelét. Végtelen 
jól esett neki, hogy utóbbi időkben annyira 
megcsappant önérzete ekkora elégtételt kapott. 

Lám — gondolta — tudnék én is hasznára 
válni az embereknek, ha az egyéniségemnek 
megfelelő kerékvágásba jutok. Milyen szép si¬ 
mán fut egy waggon a síneken s milyen tehe¬ 
tetlen massza, ha azokból kizökken . . . 

De hát majdnem minden asszony egy ilyen 
kizökkent waggon, ott kell, hogy kínlódjon azon 
körülmények és viszonyok közt, a melyekbe 
beleszületett a melyekbe a véletlen belehelyezte, 
kevésnek van megadva a lehetőség, hogy vál¬ 
toztasson a sorsán . . . 

Ej de mit is filozofálok én most. . . Rita 
vigan ugrott ki az ágyból s gyorsan elvégezve 
toilettejét már előre örült az örvendetes meg¬ 
lepetésnek a melyet híreivel szeretett Endréjé¬ 
nek szerezni fog. 

Sietett felnyitni ablakát azon hiedelemben, 
hogy ma biztooan megelőzi barátját. Ehatározta, 
hogy eléje megy . . . 

A mint azonban kitekintett az ablakon már 
látta, hogy ott áll Marosy, a ki megpillantva 
Ritát halk lágy epedő hangon szólt fel hozzá: 

— Jó reggelt édes drága Ritám... nézd mily 
szomorú idő van ma, mit fogunk csinálni ? 

Borús, nedves nap volt tényleg, de Rita ezt 
észre sem vette. Marosy szerelmes lágy arcz-
kifejezését sem vette észre annyira el volt fog¬ 
lalva közlendő jó híreivel. 

- Jó reggelt — kiáltotta le vidáman — vár¬ 
jon, mindjárt lenn leszek! 

Leszaladt a lépcsőn, kifutott a ház elé s kezét 
nyújtva Marosynak, boldogan szólt: 

- Jöjjön csak, üljünk ide a pergola alá, na¬ 
gyon fontos elmondani valóim vannak. Azaz 
nem — jobb ha elolvassa ezt a két levelet. 

Odatette Marosy elé a két levelet s észre 
sem vette, hogy az milyen kelletlen, fájdalmas 
meglepetéssel néz reá s hogy mialatt olvassa 
az átvett leveleket, ajkai mind kéményebben 
záródnak össze. 

Marosy elolvasván a két levelet, szótlanul, 
reszkető kezekkel tette le őket az asztalra. 

Rita kezét a férfi karjára téve, elevenen buz¬ 
gón tervezgetni kezdett. 

— Ugy-e - - monda - - most jóra fordul 
minden. Mihamarabb túlesünk remélem az 
örökösödési formaságokon. Azután misem áll 
többé útjában boldogságunknak. Az esküvő után 
lemegyünk Ardódra. Majd meglátja, milyen gyö¬ 
nyörű birtok. Ott majd kedvére gazdálkodhatik. 

És látja — ugy-e elolvasta az öreg Csermák 
levelét. Látja én szegény szerencsétlen, na lé¬ 
temre nem lehetek képviselő. Hát majd fellép 
maga jelöltnek. Azt hiszem, nem lesz nehéz 
dolog . . . Télen majd fenn fogunk lakni Pes¬ 
ten s a mit én nyáron észreveszek, hogy mi 
kéne Ardódnak, mi volna oda jó és előnyös, 
azt maga majd mind kijárja. Ugy-e jó lesz? 

Nem kapva mindjárt választ, feltekintett Ma¬ 
rosy arczába s megdöbbenve vette észre, hogy 
milyen kínos kifejezas merevíti különben oly 
nyugodt vonásait. 

— Szóljon . . . de hát szóljon kérem, — sür¬ 
gette ijedten. 

Marosy végtelen fájdalmas tekintetet vetve 
Ritára, tompa, ércztelen hangon felelte: 

— Sajnálom, de nem vehetek részt terveiben. 
Rita felugrott. 

- Nem?! . . 
- Nem, — szólt Marosy halkan, összerán-

czolt homlokkal nézve félre, nehogy tekintete 
találkozzék Rita tekintetével. 

- Endre, mi ez ? Magyarázza meg nekem... 
Rita mindkét kezével megfogta Marosy vál¬ 

lát és a rémülettől szinte eltorzult arczczal né¬ 
zett a férfi arczába. 

Marosy gyengéden lefejtette magáról a leány 
ideges ujjait s felemelkedve, tétován szólt: 

- Nem magyarázhatom meg most, még 
nem . . . elmegyek most, járok egy kicsit. . . 
ba visszajövök, megmagyarázom vagy megírom 
az okaimat. De most. . . most nem vagyok reá 
képes . . . 

- A hogy akarja, — szólt Rita vonagló aj¬ 
kakkal s befoidult az ajtón. 

Marosy egész alakja megrendült. Egy lépést 
tett előre, hogy utána siessen, de azután össze¬ 
szorította az ökleit s lehajtott fejjel ment a 
Vinodol felé. 

Rita mereven, mint egy automata, haladt fel 

a lépcsőn. Minden erejét összeszedte, hogy a 
szobájába jusson. 

A mint betette maga mögött az ajtót, egy 
panaszos, halk kiáltással a földre vágta magát 
s nyöszörögve kínjában, harapdálta fehér ke¬ 
zeit. 

Soha a mióta élt, még ilyen marczangoló 
fájdalmat nem érzett. Szinte vágyott valami 
nagy fizikai fájdalom után, a mely eltompítsa 
lelke kínjait. 

Fájdalma első rohamának csillapulása után 
felocsúdott kábultságából s felugorva, lázasan 
előkeresgélte kofferjének és kézitáskájának kul¬ 
csait. Felzárta őket s remegő kezekkel, szédítő 
sebességgel kezdte beléjök hányni holmijait. 
Behívta még a borzas horvát szolgálót is és 
annak segítségével alig húsz perez alatt a laká-
lyos kis szoba, megfosztva díszeitől, ismét a 
régi kopár «camera d'affittarevá» vált. A nagy 
szúette tölgyfaszekrény szárnyait kitáiva, látni 
engedték az üres rekeszeket és fogasokat. 

Signora Bachich lelkendezve futott fel a lép¬ 
csőn. Igaz-e, hogy az ő cara signorinája még 
ma reggel a reggeli hajóval el akar utazni? 
Bizonyára a miatt a maledetta lettera miatt, 
a melyet reggel felhozott neki. 

Rita könnyezve búcsúzott a jó asszonytól, 
s követve Beppótól, a ki egy kis kézikocsin 
maga után húzta az elegáns útipodgyászt, futva 
érte el az ép indulásra kész hajót. Alig hogy 
beszállt, a hajó fütyült és elindult. 

Hosszú meleg fekete kabátjában a fedélzeten 
állva nézte, mint tűnnek el lassan Porto-Ré 
házacskái. 

Signora Bachich kedves világossárga házi¬ 
kója a vereslombos pergolával. Odébb a vén 
Giuseppe kékesfehér háza, melynek első eme¬ 
letén nyitva állt a két ablak, a melyekből es¬ 
ténkint kiáradó világosságot, még nincs annak 
nyolcz napja sem, oly boldogan figyelte . .'. 

Metsző fájdalom járta át lelkét s könnyei 
végigperegtek arczán, de azért az első fájda¬ 
lomkitörés és az izgató, szökésszerű útikészülő¬ 
dés után még valóságos csillapodásszámba ment 
ez a bús eltűnődés. 

Nem uralta őt most más gondolat, mint mi¬ 
nél nagyobb távolságot, minél több mérföldet 
helyezni sajátmaga és azon férfi közé, a kinek 
élete legkeservesebb pillanatát köszönheti. 

De hova vigye most bánatát, azt a rettenetes 
lelki csömört, a mely miatt úgy érezte, hogy a 
nagy nehezen előbujó halvány napsugárnak is 
keserű ize van. 

Pestre? Abba a zajos kőtömegbe, a hol csupa 
közönyös idegen ember van ? Vagy valami más 
nagy városba? Hogy a tömegben még jobban 
érezze, hogy egyedül van? 

Nem, legjobb lesz, ha Fiúméban mindjárt a 
kikötőben tudakozódik, hogy mikor indul még 
lehetőleg aznap egy hajó hosszabb tengeri útra. 
Bánja is ő akárhova . . . Ott a hajón a nyilt 
tengerben gyönyörködve, talán még legjobban 
meg fogja tudni találni lelki egyensúlyát. 

Némi megnyugvást lelve ezen tervében, alig¬ 
hogy Fiúméban partraszállt, mindjárt tudako¬ 
zódni kezdett az aznap induló hajók után. 

Választása egy Marseillebe utazó hajóra esett. 
- Parte allé nőve di sera — szólt a hajós¬ 

társaság irodájában adott felvilágosítás. 
- Va bene. Vegyék kérem át a podgyászo-

mat és gondoskodjanak róla, hogy idejében a 
hajóra legyen szállítva. 

Rita az egész napot szomorú barangolással 
töltötte. Felment a tersattói templomig, de nem 
ment belé, mert érezte, hogy képtelen volna 
imádkozni. 

Elüldögélt délig, búsan merengve a gyönyörű 
kilátáson, úgy érezte, mintha enyhülést lelne 
fájdalmára, ha a messzi távolba tekint. 

Szórakozottan, étvágy nélkül megebédelt egy 
útjába eső nagyobb vendéglőben, azután ismét 
czéltalanul barangolt Cantrida irányában. 

Esteledett már, mire visszafelé jött. Meg¬ 
tudakolta, hogy merre horgonyoz a hajója. 
Megkereste az impozáns nagy hajót s nagy 
örömére értesült, hogy az utasok már hét órá¬ 
tól kezdve elfoglalhatják helyüket a hajón. 

Az otthonnak kellemes érzését keltette benne 
még az a nagy idegen hajó is, midőn fellép¬ 
kedve a hajóhídon, az előhívott cameriere meg^ 
mutatta neki az általa elfoglalandó kabint, a 
melyben egy kissé megpihent. De mivel pod-
gyásza még nem érkezett meg s zártnak találta 
a kis kabin levegőjét, inkább felment a még 
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teljesen üres fedélzetre s ott leülve, letekintett 
a nyüzsgő embertömegbe, a mely ott tolongott 
a parton. A gőzdarú még nagyban műkö¬ 
dött, hatalmas árúcsomagokat emelve és he¬ 
lyezve el a hajó mélyébe, a hajóhídon málbá-
kat és podgyászt czipelgettek . . . 

Eita féloldalt fordult s hátat fordítva a part¬ 
nak, inkább a kikötőben horgonyozó hajókon 
lassanként felcsillámló lámpásokat nézte. Egy-
egy kivilágított hajó lassan távozott, egy másik 
nagyobbulva közeledett. . . 

Csüggedten, szomorúan ült ott, félkarjával a 
korláton könyökölve, míg másik karját bágyad¬ 
tán eresztette le oldalán . . . 

Egyszerre csak összerezzenve érezte, hogy 
lelógó félkezét megfogja s a derekát átfogja 
valaki. 

Kiadtan hátrafordítva fejét, Marosy halvány, 
dúlt arczába pillantott 

— Endre l. . . 
— Én vagyok, drága Eitám, — én . . . Hogy 

tehetett velem ilyet? Elutazott . . . szó nélkül 
otthagyott engemet. . . Mint egy őrült futkos¬ 
tam fel s alá a portoréi kikötőben, várva a dél¬ 
utáni hajót Azután itt jártam végig a hotele¬ 
ket, kérdezősködtem jobbra-balra . . . Már fel¬ 
adtam minden reményt, midőn a véletlen sze¬ 
rencse megpillantatta velem a maga podgyá-
szát egy targonczán. Megismertem a nagy 
feketesávos plaidjét Odarohanva, megleltem a 
névjegytartón a nevét is. Megtudtam, hogy a 
podgyászt a marseillei hajóra viszik. 

Szép csendesen, bár a türelmetlenségtől resz¬ 
ketve ballagtam a targoncza után. 

A hajó alá érve, megláttam egy magános 
fekete alakot a fedélzeten. Biztosra vettem, hogy 
az csak maga lehet 

Akadálytalanul feleresztettek a hajóra, mert 
előttem lévén a málhás targoncza, utasnak 
néztek. 

Felrohantam ide a fedélzetre. A gummibevo-
nás felfogta lépteimet... és most itt vagyok... 

Eita kissé eltávolodott Marosy tói és szomo¬ 
rúan, elntasítólag nézett reá, de szólni képte¬ 
len volt. 

- Hallgasson meg, Eita, - - csengett Ma¬ 
rosy. — Belátom, hogy joga volt reám hara¬ 
gudni . . . ügyetlen voltam és ostoba . . . De 
hát én sohasem voltam a szavaknak mestere 
s ezért nem voltam képes kimagyarázni ma¬ 
gam, azaz megmagyarázni, hogy mi sértett en¬ 
gem annyira a maga tervezgetóseiben. 

Egészen nyílt leszek Eita és őszinte, ne ért¬ 
sen félre, ha talán kissé ügyetlenül fogom ma¬ 
gam kifejezni. 

Lássa Eita, én tudom azt és sokszor érez¬ 
tem, hogy maga okosabb, elevenebb észjárású, 
mint én. Nem kerülte el figyelmemet az sem, 
hogy néha megmosolyogta az én egyszerű gon-
dolkozásmódomat. 

Elismertem mindig a maga fensőbbségét, de 
azért képzelheti, hogy milyen rosszul esett ne¬ 
kem, midőn ma reggel boldogan, szerelmesen, 
eltelve a leggyöngédebb érzelmekkel, siettem 
magához . . . s maga hidegen magázva enge¬ 
met, elém tesz két levelet s egészen — mond¬ 
hatnám — üzleti hangon, kijelenti nekem, hogy 
változván sorsa, maga most gazdag földbirto-
kosné, a ki kegyeskedik engem, szegény garas¬ 
nélküli ördögöt elvenni férjnek. S mivel, elég 
hibásan, engem teremtett az Úristen férfinak 
és nem magát, az okosabbat, hát maga majd 
szépen előtérbe fog tolni, megválasztat kép¬ 
viselőnek, mert hát hiába, az asszonyok még 
nem juthatnak be a parlamentbe, s majd diri¬ 
gálni fog engem, mint egy drótra járó fajankót, 
hogy ezt járjam ki, meg azt tegyem, stb. 

Egyszóval jószágigazgatója legyek, a ki egy¬ 
szersmind a törvényes szeretője is . . . mert 
hát nem vagyok ép csúnya fiú és talán épen a 
kedvére való. 

Nem vagyok érzékenykedő ember, de higyje 
meg, hogy fellázadt volna egy nálamnál hitvá¬ 
nyabb legénynek a büszkesége is . . . 

De látja, én ezt nem tudtam úgy mindjárt 
kimagyarázni . . . Éreztem, hogy kell, hogy 
egy nagyot járjak egyedül, hogy elébb rendbe¬ 
szedjem mindazt, a mit mondani akarok 

Nem írhatom le magának, hogy mit éreztem 
akkor, mikor visszatértem a Vinodolvölgyből s 
a signora Bachich kézzel-lábbal gesztikulálva 
meséli nekem, hogy az ő signorinája eluta¬ 
zott. . . Senkisem tudja, hogy hová . . . 

Bita, a ki Marosy egész elbeszélése alatt kí¬ 

nos nyugtalanságban volt, bizonyos ideges me¬ 
revséggel kémlelte arczát s jóformán kiszívni 
szerette volna tekintetével ajkairól a szót, most 
egyszerre felugrott. Torkához kapott. . . szólni 
próbált, azután fuldokló, zokogó nevetéssel bo¬ 
rult a férfi nyakába. 

- Ez volt az ok, Endre ! Ez, ez ! Oh, milyen 
boldog vagyok . . . soha, soha nem hittem 
volna . . . ahh ! . . . 

A leány karcsú teste idegesen rángott. Sze¬ 
meiből könnyek peregtek, szája pedig görcsös 
vonaglással nevetett. 

Eita az égre! Mi leli? Mondja mit képzelt 
hát? — kérdé Marosy, ijedten simogatva csitit-
gatva az izgatott leányt, míg az végre lecsen¬ 
desedve szégyenlősen bújt vállához s fejét szo¬ 
rosan odatemetve halkan suttogta. 

- Azt hittem, hogy . . . hogy . . . nem akar 
elvenni olyan leányt, a k i t . . . a kit . . . többé 
nem tisztelhet. . . 

Az utolsó szavak ismét könnyárba fúltak. 
- Eita ! Marosy rémülten szorította magá¬ 

hoz a siró leányt. — Szegény gyermekem . . . 
ezt hitte maga ? Oh, Istenem, mivel is bizonyít¬ 
sam, hogy jobban tisztelem mint akármit, égen 
és földön. Bár láthatná ott Portó-Bében a ki¬ 
csiny szobámban a maga arczképét az anyámé¬ 
val egy rámában. 

Mélységes részvéttel törülgette le a szép férfi 
Eita arczárói a még mindig sűrűn lepergő köny-
nyeket. Azután felülve melléje a padra a leány 
fejét vállára hajtotta, megcsókolta fehér hom¬ 
lokát s jóságos, kissé atyai hangon szólt hozzá. 

— Eitám — kedves nagy fehér gyermekem — 
mert az vagy — egy nagy gyámoltalan gyer¬ 
mek . . . Mondd csak, hová lett egyszerre az 
az önérzetesen szónokló öntudatos feminista? 

Látod Eitám, akkor ott a Scoglio San Mar-
con — emlékszel-e még? Mikor oly nagy fö¬ 
lénynyel hirdetted a nő jogát egy egész élet¬ 
hez — akkor ón, kissé megszégyenülve nagy 
ékesszólásod által, hallgattam s bevallottam, 
hogy minderről még nem gondolkodtam. De 
megígértem, hogy gondolkodni és válaszolni 
fogok. 

íme itt a válaszom. 
Mondd meg őszintén Eitám, ki ítélt el téged ? 

Csak te magad. A nő a nőt. És itt fekszik a ti 
hibátok. A nő mindig szigorú és kíméletlen a 
nő iránt. Nincs köztetek összetartás. Mi férfiak 
összetartunk ellenetek, az igaz, főleg a roszban. 
Tartsatok össze ellenünk a jóban. De erre nem 
vagytom képesek. 

Hallgass meg egy kis epizódot, a melyre jól 
emlékszem fiatal serdülő koromból. 

Az összes ismerős családok leánykái ott a 
kis mezővárosban mind egy szelíd, arczú sze¬ 
rény modorú kisasszonytól tanultak zongo¬ 
rázni. Egyik ajánlotta a másiknak. 

Egy nap az egyik leányka anyja megtudta, 
hogy a szerencsétlen kisasszonynak gyermeke 
van. Törvénytelen gyermeke. Sietett ezt elmon¬ 
dani a többi anyáknak. Nagy megbotránkozás 
moraja futott végig az összes családokon. Mind-
mind felmondták a szegény kisasszonynak a 
zongoraórákat, a melyekkel saját magát és 
gyermekét tartotta fenn. Hiába vetette oda 
egyik-másik férfi családtag, hogy hiszen nem 
vétett vele senkinek szegény - - az erkölcsös 
családanyák hajthatatlanok maradtak . . . Hi¬ 
degen, kegyetlenül nyomorba, talán a züllésbe 
kergettek egy derék leányt s egy ártatlan gyer¬ 
meket . . . 

Azt mondtad, hogy küzdetek a rozsda ellen, a 
mely ellepi a férfiak agyát, szivét és lelkét. Hidd 
el Eitám sok-sok rozsdának kell lejönni a ti 
lelketekről is . . . Eengeteg a rozsda a ti szűk¬ 
keblű felfogásaitokon is, sok rozsdás korlátot 
kell ledöntenetek még, a melyet fölállítottatok 
saját magatok k ö z t . . . Ott kellene a munkát 
kezdeni gyermekem s csak azután az egyesülés¬ 
ben megerősödve, próbáljatok kifogni rajtunk. 
Nem gondolod, hogy igazam van? 

Eita kissé megszégyenülten mosolygott. 
- Igazad van Endre - - suttogta halkan. 

Visszaemlékezett, hogy mily hamar zuhant le 
modern elveinek magaslatáról, mihelyst a saját 
személye került szóba s ezáltal elvesztette ob¬ 
jektivitását. 

— De most térjünk vissza a magunk ügyeire -— 
mosolygott Endre, magához szorítva Eitát. 

— Ott a "Viucdol völgyében sétálva, arra az 
elhatározásra jutottam, hogy visszatérve, nyíl¬ 
tan meg fogom neked mondani, hogy mi esett 

nekem olyan rosszul, hogy mi sértette önérze¬ 
temet, s azután azt az ajánlatot akartam tenni, 
hogy elmegyek, állást vállalok, dolgozok addig, 
a míg valamire viszem - - aztán visszajövök 
érted. De — férjnek nem megyek. 

Mindezt a fölényes feminista Eitának akar¬ 
tam mondani. De ennek a nagy védtelen gyer¬ 
meknek itt azt nem mondhatom. Annak meg¬ 
hoztam volna büszkeségem áldozatát is. De 
azt hiszem, hogy arra nem is lesz szükség . . . 

Midőn Porto-Eéban a hajóra szálltam, a vén 
Giuseppe utánam szaladt, s ezt a nagy szarka¬ 
lábakkal teleirt levelet áthajította a hajó kor¬ 
látján. 

Hű vén Benedekem Írja. Nemrég megkértem 
őt egy levélben, hogy szerezze be a kereszt¬ 
levelemet, s még egynéhány szükséges okmá¬ 
nyomat, részint a plébánostól, részint a nagy¬ 
bátyámtól, a kivel személyesen nem akartam 
érintkezésbe lépni. Kértem, hogy küldje utá¬ 
nam Porto-Eébe mihelyst beszerezte őket. 

Lelkendező boldogsággal irja a derék öreg, 
hogy nagy változások vannak a kastélyban. 

Zsandárok jöttek a Petracsek Iván úrfiért s 
ekkor kiderült róla, hogy sohasem is volt 
unokatestvére becses nagynénémnek s gazda¬ 
tiszt sem volt soha, hanem tényleg mint 
kupiéénekes működött holmi éjjeli kávéházak¬ 
ban s most több rendbeli csalásért és hamisí¬ 
tásért) a melyek közül a hamis név alatt való 
tartózkodás talán még a legcsekélyebb, köröz¬ 
teti a rendőrség. 

Ez ugyan nem sokat változtat a sorsomon, 
de fontosabb ennél, hogy a kicsiny nyápicz 
örököse szegény öreg nagybátyámnak a más¬ 
világra, kedvelt neje pedig érdemes nagyapjá¬ 
hoz az ispánlakba költözött. Ez utóbbi körül¬ 
mény nagyobbszerű családi viszályra enged 
következtetni. 

Meg is fogom fogadni derék jó Benedekem 
könyörgését s leutazom Darvasra. 

Előbb azonban kiváltom magát innen ebből 
a hajóból, mert nézetem szerint nem nagyon 
ajánlatos az őszi viharok idején a messze ten¬ 
geren himbálódzni. Abbáziában vagy Lovraná-
ban elhelyezkedik majd szépen egy csinos, 
csendes penzióban, a míg én ott időzöm sze¬ 
gény öreg nagybátyámnál, a kinek, úgy látszik, 
hatalmas hályog esett le a szeméről. . . 

Ha minden úgy megy, a hogy ezekután re¬ 
mélhetem, akkor ugy-e meghívhatom nagy¬ 
bácsimat a mihamarabb megtartandó eskü¬ 
vőnkre. Nemde ? S megígérjük a szegény öreg¬ 
nek, hogy igyekezni fogunk pótolni neki az el¬ 
vesztett talmi boldogságot valódi meleg családi 
boldogsággal, s talán még a nyápicz kis talmi 
örököst egy szép egészséges valódival. 

- Oh, — szólt Eita szégyenlős megbotrán¬ 
kozással. 

- Megbocsáss, édes Eitám, de ezen igazán 
nem változtathatok, - - nevetett Marosy paj¬ 
zánul. Ezt még a feministáknak is maguknak 
kell elvégezniök . . . még akkor is, ha egyszer 
tényleg bejutnak a képviselőházba. 

— Ez nem volt nemes bosszú, ez a vágás, — 
duzzogott Eita. 

Endre kezet csókolt neki. 
- Nem. De most teljesen leszámoltunk. Ezen 

percztől fogva a teljesen egyenlő alapon álló 
Cameraderie feltételeire építjük jövendőbeli 
boldogságunkat, — szólt Endre komolyan, szo¬ 
rosan magához ölelve menyasszonyát. 

A hold, a mely már régóta erőlködött né¬ 
hány sűrű felhő mögött, végre lelt egy rést, a 
melyen kibújhatott s beezüstözve sugaraival az 
ölelkezőket, kíváncsian nézte a szép karcsú em¬ 
berpárt, a mely ilyen szokatlan fogadalmat 
tett . . . (Vége ) 

A ROUART AUKCZIÓ. 
Paris, 1912. deczember. 

A művészet iránt érdeklődők figyelmét az 
utolsó hetekben a Parisban lezajlott Eouart-
aukczió tartotta lekötve. Nagy várakozásokat 
fűztek hozzá s az eredmény a várakozást még 
talán fölül is multa. Összesen 6.216,001 frank 
folyt be s ebből csupán festményekért 5.122,546 
frank volt a bevétel. Meg kell jegyezni, hogy 
ebben az érdeklődésben a művészeti szempon¬ 
tokon kivül meglehetősen fontos szerep jutott 
a műkereskedelem iránti érdeklődésnek is, mely 
utóbbi mindinkább az előbbi rovására kezd 
érvényesülni. 

Henri Eouart, kinek gyűjteményét örökösei, 
nem tudván egymás közt osztozkodni, ár¬ 
verésre bocsátották, a XIX. század franczia 
mestereit gyűjtötte. Azoknak kedvéért, kik most 
hallanak először erről a gyűjteményről, mely 
abban a körben, melyre kiterjed, csaknem 
páratlan, (a Luxembourg-képtárban lévő Cail-
lebotte hagyaték talán jelentékenyebb, de már 
a Louvre-ban levő Moreau-Nélaton-féle aligha) 
felemlítjük röviden, milyen kincsek voltak 
benne fölhalmozva. A festmények közt 45 Corot, 
12 Daumier, 3 Manet, 4 Degas, a rajzok közt 
55 Miilet és 63 Delacroix voltak a gyűjte¬ 
mény főbüszkeségei. De mellettük és utánuk a 
XIX. század legkitűnőbb művészei, alkotásaik-
nak'gyakran legjavával, de mindig legalább is 
műbecscsel biró és jellegzetes darabokkal kép¬ 
viselve. Összesen 285 festmény és 297 rajz. 
A legnagyobb diadalt talán az olaszországi 
Corot-k s a Daumier-k eddig együtt még nem 
látott fényes sorozata aratta. Eddig Corotnak 
későbbi ((vaporeuse* kompozicziói voltak az 

ismertebbek és kedveltebbek, itt láttuk meg, 
hogy korábbi, levegősebben festett s egészen 
páratlan üdeségü tájai még jobban visszatük-
röztetik naiv termesz étim adását ennek a mű¬ 
vésznek, ki tulajdonkép költő volt. Daumier 
monumentális nagyságát sehol sem lehetett 
még ilyen tisztán látni, mint itt, hol egész 
sora volt kiállítva legjobb műveinek. Millet 
rajzainak valóságos tömegéből tizet sem kel¬ 
lett volna kiselejtezni s a fennmaradók mind¬ 
egyike bizonyította volna azt, hogy a század 
legnagyobb rajzolójától ered. Ez a 60 rajz 
többet jelent Millet dicsőségében, mint a 
Chauchard gyűjtemény összes festményei. Ily 
képek mellett hátrább szorulnak olyan dol¬ 
gok, melyekre pedig egyenként is büszke lehetne 
egy-egy gyűjtemény, mint például Manet há¬ 
rom nagy képe (köztük kettő elsőrendű: 
A zeneleczke és Tengerparton) három nagy, 
értékben ugyan igen külömböző Eenoir vagy 
négy jellegzetes és kitűnő Degas. A jelentő¬ 
ségben s az utódokra gyakorolt hatásban mind¬ 
inkább emelkedő Courbet és a ma is válto¬ 
zatlan tekintélyként trónoló Delacroix szintén 
nagy számú és méltó művekkel- voltak kép¬ 
viselve. 

Ha már most ezt a gyűjteményt, azaz en¬ 
nek képeit beállítjuk a XIX. század műtör¬ 
ténetébe, kimondhatjuk, hogy a ki Eouart 
képeit nem látta, nem ismerheti teljesen Corot-t, 
Daumier-t és Millet-t s csak hiányosan ismer¬ 
heti Courbet-t, Delacroix-t, Eenoirt és De-
gast. 

Az aukcziónak ezen nevezetes művészeti 
eredményeken kivül szenzácziója is van, az 
t. i., hogy a legnagyobb árat, melyen élő 
művész képe valaha elkelt, itt fizették Degas 
Tánczosnők a korlát mellett czímű festmé¬ 

nyéért. Kuvés hijján fél millió frankért vette 
meg Durand-Euel azt a képet, melyért a mű¬ 
vész annak idején ötszáz frankot kapott. Kár 
volna szót vesztegetni arra, méltányos ár-e 
egy fél millió egy olajfestményért vagy csak 
amerikai smokktól kitellő kedvtelés. Ez ma 
már nem magában álló jelenség, hanem egy 
oly szerves fejlődés tünete, melylyel számolni 
kell. Olvasóink különben a reprodukczió után 
maguk is hozzávetőleges fogalmat alkothátnak 
a nagy művész alkotásairól. 

Az öreg, 80 éven fölül lévő Degas maga is 
megjelent a kiállítás termeiben .s ma is még 
fiatalos, szinte vad kedélye hangos, keserűség 
nélküli kaczagásban nyilvánult meg a magas 
ár fölött, melyet más .a sors malicziájának 
tekinthetett volna. Ha ő benne nem is, van 
elég keserűség ifjabb művésztársaiban, a kik 
most már nem fognak késni, hogy törvényt 
csináljanak abból a már készen álló javaslat¬ 
ból, mely a művészt is részesíti müvei érték¬ 
emelkedésében. Természetes, hogy Franczia-
országban válik ebből a lényegileg mindenütt 
helyesnek elismert elvből legelőbb törvény. 

A Eouart-aukczió nyomán mindenkiben foko¬ 
zott mértékben felujul a kérdés: hol fog meg¬ 
állni ez a fejlődés, mely a XIX. század fran¬ 
czia műremekeinek árát az utolsó két évtizedben 
szédítő tempóban ily magaslatra emelte?Erre 
a kérdésre nehéz megadni a választ, mert sem 
a gazdasági élet, sem a művészi izlés jövője 
nem állapítható meg előre, már pedig ezeknek 
közös függvénye a műtárgyak ára. Az azon¬ 
ban bizonyosnak látszik előttünk, hogy ezek 
a műtárgyak hamarosan el fogják érni a 
renaissance legjobb műalkotásainak mértékét, 
mely mellé csakugyan méltón sorakoznak is. 

K. Gy. 

TANCZOSNŐK A KORLÁT MELLETT. - (Degas festménye, melyért kö«el fél millió frankot fizettek, a legnagyobb árt, melyen éli művész képi eddig elkelt.) 



SZÍNHÁZAK 

Az idill a színpadon veszedelmes dolog. 
Állandó veszedelme, az el-limonádésodás a 
színpadon még jobban fenyegeti; nagyon köny-
nyen konvenczionálissá válik és olcsó hatá¬ 
sokra csábítja az írót. A novella és regényíró 
könnyebben teremtheti meg - - ha egyáltalán 
tud levegőt adni művének a valószerű 
levegőt, a drámaíró ebben a tekintetben csak¬ 
nem teljesen a színpad és színész segítségére 
van utalva. Az idillt pedig eljátszani, konven-
czionális vonások nélkül, folyton az élettel 
kapcsolatba maradva, minden századik színész 
ha tudja. Nem is igen szokott a színpadi idill 
sikerülni, csak olyan íróknak, a kik vagy igen 
biztos urai a színpad mesterségének, vagy 
velük született ösztönük van arra a hang¬ 
nemre, a mit az idillikus téma megkíván. 
Ahhoz naivitás és raffináltság kell egyszerre, 
erős lírai hangulat, a mely azonban maga¬ 
magától ömlik egy színpadi történet formá¬ 
jába; az előadásban teljes egyensúlyozottság, 
mely nem ismer sem zökkenőket, sem félre-
siklásokat. És mindenekfelett az a színpadi 
ösztön kell, a mely mindent a s/inpadra ve¬ 
títve lát és mindennek meglátja a színpadra 
való formáját. 

Benedek Elek maga is alig érezhette magát 
színpadra született írónak, hiszen mintegy 
harmincz éves, sikerekben gazdag és megbe¬ 
csülésre méltó irodalmi pályáján - - -nem 
számítva egy kirándulását a Vígszínház szín¬ 
padára a Többsincs királyfi czímű dramatizált 
mesével mindmostanáig távol maradt a 
szinpadtól. Mindig elbeszélő volt, akár mint 
mesemondó, akár mint meleg és hangulatos 
novellák és regények írója. Az elbeszélés pedig 
bizonyos értelemben ellentéte a drámai meg¬ 
jelenítésnek ; a regény, a novella kívülről, egy 
történeten keresztül láttatja a belsőt, az embe¬ 
rek lelkében végbemenő eseményeket, míg a 
dráma belülről kifelé hat, az emberek lelki ese¬ 
ményeiből vetíti ki a külső cselekvényt, j 3 

A novellairó tulajdonságait hozta Benedek 
Elek a színpadra s darabja voltaképen egy 
epizód-jelenetekkel tarkított, jelenetekre és fel¬ 
vonásokba osztott és párbeszédekbe összevont 
novella. Innen vannak nagy perspektíva-téve¬ 
dései ; a mi a novellában jó és hatásos, az 
elvész, sőt visszássá is válhatik a színdarabban. 
Egy egész alak is - - mint a Falusi bohémek 
vénkisasszonya — a novellában komikus, mu¬ 
latságos, a színpadon bántó. A novella-pers¬ 
pektíva teszi, hogy Benedek darabjának tulaj-
donképeni cselekvénye, a papkisasszony sze¬ 
relmi históriája a négylovon járó fiatal föld¬ 
birtokossal egészen elvész a sok lazán össze¬ 
fűzött epizód-jelenet között, a mi a darab 
egyensúlyának folytonos felbillenését okozza. 
És elvesznek az alakok is, kivált a papkisasz-
szony, kinek tulajdonképeni lelki és erkölcsi 
alapja, a nagyúrias nevelés és a későbbi sze¬ 
rény sors közti meghasonlás egészen elvész a 
színpadon, ha nincs a cselekvényben meg¬ 
mutatva, hanem csak utólag elbeszélve. 

Benedek Elek darabja egy jó írónak elté¬ 
vesztett munkája, az igaz; színpadi életre nem 
fudott volna kelni, de semmi esetre sem szol¬ 
gált rá arra a vesszőfutásra, melyben a napi¬ 
lapok kritikája részesítette. Elvégre mégis csak 
van a darabban sok jó is; az alakok nagyobb 
része igen jól van elgondolva és beállítva, 
néhány jelenetben van kedvesség, humor, sőt 
melegség is, minduntalan felcsillan az a vele-
érző ismeretség, a melyben az iró alakjaival 
és azok lelki életével, szellemi levegőjükkel 
áll s a mi hibája van a darabnak, az leg¬ 
inkább abból ered, hogy az iró nem gondol¬ 
kodik szinpadilag. Kritikánk, a mely nem egy 
esetben a kelleténél is méltányosabb tud lenni, 
t-bben az esetben a méltánytalanság bűnében 
marasztalódik el. 

Az olyan idillikus hangnak, a milyent Be¬ 
nedek Elek is próbált, Gárdonyi Géza a mes¬ 
tere. Az ő sikerült darabjai, A bor, az Annuska, 
a Falusi verebek tulajdonképen mint színpadi 
idillek s mint ilyenek hatottak. Örülünk, hogy 
viszontláthattuk azt a színpadi munkáját, 
melyet mindenek között a legjobbnak, leg-

poétikusabbnak tartottunk, a Karácsonyi álom 
czímű betlehemes játékot. Ez a naiv kis darab, 
a mely a népies betlehemes játékokból kiin¬ 
dulva, igen kedvesen, a népmesék fogásait 
ügyesen felhasználva, sok mulatságos jelenete 
mellett is áhitatos érzéssel viszi színpadra 
Krisztus urunk születésének történetét, úgy a 
hogy van, teljes, kész szinpadi mű. Egységes 
hangulata és szelleme van és azért szuggesz¬ 
tív; a naiv képzelet látószögéből van meg¬ 
csinálva benne minden: a három királyok 
útnak indulása, a betlehemi csillag feltűnésé¬ 
vel, a halvány leomlásával, a táltosok és csil¬ 
lagjósok szerepeltetésével a népmese-költő gyer¬ 
meteg képzeletéből kapja egyes vonásait és 
magába fűzi mindjárt a további történendők 
csiráit. Egy mesén nevelkedett, élénk képze-
lődésü parasztlegény valóban ilyenformán kép¬ 
zelheti el a 'három királyok elindulását: ez 
az érzésünk és észrevétlenül mi is hozzáalkal¬ 
mazkodunk, úgy igazítjuk be képzeletünket, 
elhivő képességünket, hogy vele megyünk a 
mesével. Úgy vagyunk vele, mint a felnőtt 
ember a meséskönyvvel; kétségeskedve, régi 
gyermeki hiszékenységén mosolyogva kezd 
benne lapozgatni, aztán belemelegszik egy mese 
olvasásába és egyszerre azon veszi észre magát, 
hogy teljes hittel olvassa. Az elhitetésnek, 
más szóval, a szuggesztiónak — a mi minden 
irodalmi mű élvezésének alapja - - megvan a 
maga külön logikája: csakis olyan dologban 
tudunk hinni, a mely organikusan van meg¬ 
alkotva elejétől végig, hangjában és hangula¬ 
tában egységes egész, nincsenek benne felfeslő 
szálak, szóval a miben lélek van, a mely köz¬ 
lekedésbe tud jutni a mi lelkünkkel. Gárdonyi 
darabja pedig el van telve lélekkel; költő 
műve, a ki el tud vinni minket is a költészet 
birodalmába. Elfeledtet mindent, a mihez a 
színház nézőterén hozzászoktunk, mindazt a 
gyakorlati dramaturgiát, a melyet minden 
szinházbajáró tapasztalataiból lepréselve a mel- , 
lényzsebében hoz magával, fel tudja kelteni 
bennünk a készséget munkája élvezésére még 
akkor is, a mikor egészen mást ad, mint a 
mit a színháztól várni és kapni szoktunk. 

A Karácsonyi álom legjobb része bizonyára 
a középső felvonás. Itt a pásztorok tanyája 
egészen úgy van színpadra hozva, a hogy egy 
írástudatlan magyar paraszt a bibliai pászto¬ 
rokat elképzeli. Magyar juhászok vannak a 
színen, a kik úgy és arról beszélgetnek, a 
hogy s a miről a juhászember beszélgetni 
szokott. Köztük van a maga hagyományos 
lábatlankodásával az elmaradhatatlan czigány, 
nemzetünknek nemcsak muzsikájával meg¬ 
becsülhetetlen mulattatója, hanem azzal a sok 
adomával is, a melyek róla közszájon forog¬ 
nak. Csak a szczenéria zavar: az előtér pálmafái, 
a háttérben a bibliai szinű tájék és a keleties 
Jeruzsálem. Honnan tudja az a naiv magyar, 
a kinek fantáziájával mindez el van gondolva, 
hogy milyen a pálmafa és hogy milyenre 
épültek Jézus idejében Palesztinában a váro¬ 
sok? Ezt már a szerző vagy a színház okos-
kodta bele. Lám, a naiv középkori piktorok 
is festettek bibliai képeket, melyeken a pász¬ 
torok német vagy olasz pásztorok voltak, 
de német vagy olasz tájképet is festettek 
hozzá. Ok tényleg naivok is voltak, míg a mi 
írónk csak teszi magát naivnak. A baj azon¬ 
ban az, hogy ezt észre is véteti velünk. Ha 
azonban ezt a szczenikai különösséget meg¬ 
szoktuk, a mi hamar megvan, akkor teljes 
élvezettel kisérhetjük a továbbiakat: a három 
királyok zarándok módra való megjelenését, 
Gáspár király fiának halálát, majd a szamár¬ 
háton érkező Józsefet és Máriát s a harátságos 
pásztornép jólelkű buzgólkodását Mária körül. 
A dikczió, a színpadról nálunk szokatlanul 
hangzó rimes alexandrinusok hozzáillenek az 
egésznek a mindennapi realitás köréből ki¬ 
emelkedő hangulatához. Itt nem írói számítás, 
hanem művészi ösztön dolgozott s ez eltölt 
élettel mindent, a mi elénk kerül. A figurák 
is megelevenednek: a mesés öreg házaspár, 
a számadó juhász, a szerelmes parasztlegény 
és az incselkedő parasztlány. Az egész pász¬ 

tornép alapjában reális vonásokkal van meg¬ 
rajzolva, de csakis azok a realitások vannak 
ehhez a rajzhoz felhasználva, a melyek az 
egésznek legendái jellemével összevágnak. 

A harmadik felvonás javarészét a költő már 
csaknem egészen a szinpadi díszítő művésze¬ 
tére bizza. Jézust jászol-bölcsőjében, szüleivel 
mutatja be, körülvéve a három királyoktól 
és a pásztortanya lakóitól. Két oldalt magasan 
fel a mennyei angyalok tömege. Történni nem 
történik egyéb, mint hogy kiki lerakja a maga 
ajándékait a Jézuska elé s megkapja jószivéért 
a maga jutalmát. Pompás itt az a kis jelenet, 
melyben a czigány megkapja a hegedűt — ka-
czagtat és meghat egyszerre. 

A színház nagy szeretettel hozta színre a 
darabot. Roppant nagy személyzetében a Nem¬ 
zeti Színház majd minden kitűnő színészét 
láttuk, úgyszólván minden szerepet elsőrendű 
művész töltött be. A díszletek, különösen az 
első és a harmadik felvonásban szépek, gazda¬ 
gok, a darab mesés-legendás természetéhez 
illők voltak. Tizenegy évvel ezelőtt, mikor a 
darabot először adták, nem volt félannyira 
sem szép a kiállítása. Sokkal jobb volt a ren¬ 
dezés is, a mely Ivánft Jenő érdeme. Gárdonyi 
darabjával a Nemzeti Színház pompás kará¬ 
csonyi darabot kapott, a mely remélhetőleg 
évről-évre meg fog a színpadon jelenni kará¬ 
csony tájban s különösen a gyermekeknek lesz 
kedves. Mostani előadásain is ők voltak leg-
hálásabb nézői, sok tágra nyílt, izgalomtól csil¬ 
logó gyermekszem szívta magába belőle az 
első színházi benyomást. 

Az a modern franczia vígjáték, melyet nálunk 
a Vígszínház fennállása óta legjobban kultivál, 
egyáltalán nem számít irodalmi megítélésre. 
Nemzetközi szórakoztató czikk, a mely beéri 
azzal, hogy egy-két órára elmulattatja a közön¬ 
séget s aztán önként átengedi a helyet a szín¬ 
padon más hasonló társainak. A nagyvárosok¬ 
ban a színházak egyre szaporodnak, a jó szín¬ 
darab, a mely az irodalmi értéket és a közön¬ 
ségre való hatást egyesíteni tudja magában, a leg¬ 
nagyobb ritkaságok közé tartozik, a leggazdagabb 
irodalmakban is aligha akad kettő-három egy 
évben, — nagy keleté van tehát az olyan czikk-
nek, a mely minden irodalmi jogczím nélkül, 
merőben csak a szórakoztatás eszközeképpen 
lép fel s ezzel módot ad a színháznak arra, 
hogy mindig új darabokkal frissítse fel magát. 

Sacha Guitry az újabb nevek egyike, nem¬ 
rég jelent meg a párisi színházi műiparos czé-
gek között, nálunk meg épen most vezették 
először a Vígszínházban a budapesti közönség 
elé Berg-op-Zoom czímű vígjátékával. Meg 
kell adni, ügyesen csinálja, jól érti a mester¬ 
séget, a mely nem egyéb, mint bizonyos ha¬ 
gyomány megszentelte módszer szerinti össze-
kotyvasztása néhány többé-kevésbbé elmés szin¬ 
padi ötletnek. De az ötletei legalább frissek: 
a második felvonást színházi folyosón ját¬ 
szatja végig, a mi alkalmat ad néhány bohó-
zatos figura bemutatására, a harmadik felvonás 
két szereplő között folyik: az udvarló és a téve¬ 
désből lakására jött asszony között, érzéket 
csiklandó, de elmés és csaknem kedves asszony¬ 
csábítás az egész tartalma, néhány olyan öt¬ 
lettel, a melyek már közel jutnak a finomabb 
irodalmi tónushoz. Az alapötlet pedig ez: az 
udvarló foglalkozására nézve rendőrtanácsos s 
e kettős minősége a szerint váltakozik a darab¬ 
ban, a hogy mulatságosabb helyzetet lehet be¬ 
lőle kihozni. Az alakok : a kellemetlen, ostoba 
férj, a tisztességes, de férjétől elidegenedett s 
a szakértő udvarlástól mégis megingó asszony, 
az elegáns és elmés udvarló, a kis cocotte, az 
elnéző házaspár és a hozzájuk tartozó harma¬ 
dik — mind ősrégi, ismert alakjai a franczia 
szinpadi mulattatásnak, sablonok, melyeknek 
még a Plautus és Terentius latin vígjátékában 
van a gyökerük. A Vígszínházban az efféléket 
pompásan tudják játszani, - - nem is tudnak 
semmit olyan jól játszani. A Bery-op-Zoom-
ban külön is ki kell emelni Varsányi Irén já¬ 
tékát, melylyel alapjában véve sablonszerű sze¬ 
repének életet és reliefet tudott adni. 

Schöpflin Aladár. 

III. felvonás : Manoel de Santos (Nádor), Mario Linare (Király) és Beatrix Zarate (Fedák Sári). 

Fedák Sári a harmadik felvonás végjelenetében. 

A MEXIKÓI LÁNY, RAJNA ÉS SZIRMAI OPERETTJE A KlRÁLY-SZlNHÁZBAN. - Jelfy Gyula flhittlfi. 
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A HUSZÁRKA MEGHAL. 
ELBESZÉLÉS. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ. 

A két bábu pöttyömnyi volt. Az egyik egy 
finom franczia tánczosnőt mutatott, a másik 
egy huszárt. De ez a huszár nem volt közön¬ 
séges huszár. A bábu-huszárt a nagy Napó¬ 
leon császár korának Ízlése szerint csinálták. 
A ki csak rá is pillantott, az menten a nagy 
marsallok korára kellett, hogy emlékezzék. 
Picziny lakkcsizmát hordott a kis huszár, 
aranyczérnával szegélyezett piros nadrágot, 
hímzett mellénykét és frakkot, szép kis fehér 
frakkot, a mire egy aranyozott kis érempénz 
(belül pappendekli) volt ráragasztva. A frakk 
ezenkívül a szélén is, meg különösen a nya¬ 
kán erősen aranyozva volt és a kis huszár a 
fején hegyes napóleoni kalapot hordott. Mon¬ 
dom, ha az ember raja nézett, menten a nagy 
idők jutottak eszébe. Ney marsall és az otran-
toi herczeg. Ha pedig az ember úgy együtt 
látta őket a kis huszárt és a másik bábut, a 
ki a finom franczia tánczosnő volt, no és ha 
az ember hozzá még egy kicsit (nem nagyon 
csak egy kicsit) mélabús is volt, menten eszébe 
jutott a híres, régi szép dal, a melyik így 
kezdődik: «Partant pour la Syrie . . . » és a 
melyikben ez a két nagyon szép sor fordul elő: 

«Amour á la plus béllé, 
Honneur au plus vaillant...» 

Nagyon szépek voltak így, ketten együtt. 
Egyetlen skatulyában tették meg a hosszú 
utat Parisból, a hol egy babagyárban jöttek a 
világra, egészen Budapestig, a hol megvette 
őket a jó nagybácsi és a kis Zsuzsikának 
ajándékozta őket, jutalmul azért, hogy a kis 
Zsuzsika jól viselkedett éa felgyógyult abból a 
nehéz betegségéből, a mivel hetekig feküdt 
az ágyban lázasan és köhögősen. Az úton 
persze, hogy szerették egymást a császár hu-
szárkája és a kis tánczművésznő. Szerették 
egymást, mert együtt utaztak egyazon skatu¬ 
lyában, egyazon gyaluforgácsra ágyazva és 
szerették egymást, mert ez úgy illik két bá¬ 
buhoz, a kik közül az egyik kardot hord, a 
másik pedig hamisselyemből készült kis táncz-
czipellőt. De azért csak úgy szerették egymást, 
mint a bábuk szokták, épen, hogy egy piczi 
gyengédséggel és sok ostobasággal és egyálta¬ 
lában nem komolyan. A míg együtt voltak, 
addig szerették egymást, de azért nem fájt 
nekik, ha úrnőjük, a nagy betegségből fel¬ 
gyógyult és már újra rakonczátlan, már újra 
gamine kis Zsuzsika gyakran elválasztotta 
őket, az egyiket a sarokba dobva, a másikat 
pedig a nagykredencz fiókjába vetve a többi 
lim-lom közé. Nem kívánták egymást, ha távol 
voltak és örültek neki, ha a kis Zsuzsika ke¬ 
zében összetalálkoztak. 

Nagyon jó volt ez így egy darab ideig. Ha¬ 
nem egyszer csak az a bábu, a ki a finom 
franczia tánczosnő volt, észrevette, hogy baj 
van. Ez úgy volt, hogy Zsuzsika egyik esős 
délutánon órákig játszott velük. Csak akkor 
tette le őket, a mikor a szülei vacsorára hiv-
ták (tejbefőtt kására) és a kis Zsuzsika hamar 
eldobta a két bábut. A finom színházi tánczos¬ 
nőt a zongora tetejére tette, a huszárkát pedig 
a sarok'ba vetette, a nagy sietségben olyan 
szilajon, hogy az apró lovassági katona kemény 
vászon feje nagyot koppant a fénymázos pad¬ 
lón. És a mikor Zsuzsika bement az ebédlőbe 
és ők ketten egyedül maradtak, a huszárka 
felszólt a zongorára a finom franczia tánczos-
nőhöz. Babanyelven mondta, olyanon, a mit 
az emberek meg nem hallanak és meg nem 
értenek (csak az egész piczi gyerekek, de a 
nagyobbacskák, mint Zzuzsika már nem), baba¬ 
nyelven mondta a kis huszár: 

- Lolotte, én nagyon, nagyon szerencsét¬ 
len vagyok. 

A finom franczia tánczosnő egy kicsit büszke 
volt rá, hogy a huszárka epekedik utána, de 
ő okos baba volt és egyáltalában nem óhaj¬ 
totta, hogy szerelmük más, komolyabb és kin-
zóbb legyen, mint a játszi babaszerelem. Ezért 
is csak ennyit felelt az érempénzes huszárkának : 

— Eáfadt zagyét, a o a eapitaine, aludni 
szeretnék. 

De másnap, hogy Zsuzsika parányi kacsói¬ 
ban összekerültek és a huszárka kipingált 
vászonarcza boldog mosolyra enyhült, a finom 
franczia tánczosnő megkérdezte a babák szép 
és titokzatos nyelvén: 

— Most már jobb, Georges? 
(A finom tánczművésznő ezúttal a kereszt¬ 

nevén és nem a katonai rangján szólította a 
huszárkát, a ki egyébként tiszt úr volt.) 

— Sokkal, sokkal jobb - - nyögdicsélte a 
huszárka. Most már egészen jó és mégis 
egészen rossz. 

Ezt a furcsát, hogy valakinek egyszerre le¬ 
gyen nagyon jó is, nagyon rossz is, egyáltalán 
nem értette a finom franczia tánczosnő. A 
babászerelemben nem ismerik az ilyesmit és 
a komédiás kisasszony azt hitte, hogy a hu¬ 
szárka megbolondult. Különösen később, a 
mikor a kis huszár arczát befordította Zsuzsika 
maszatos kis tenyerébe és ott igazán minden 
ok nélkül sírni kezdett, már szinte zokogni. 
Mindenesetre erősebben sírt, mint a hogy ezt 
a babasírásnál szokták. 

Az is furcsa volt és a finom franczia tán¬ 
czosnő kócz eszét már-már szinte megzavarta, 
hogy délután, a mikor Zsuzsika nem volt a 
szobában, de viszont együvé helyezte őket 
(mind a kettőt a zongorára fektette), akkor a 
kis huszár megint szomorú volt és sápitozott. 
Az sem volt rendes dolog, hogy a huszárka 
erősen fogyni kezdett, úgy, a hogyan az em¬ 
berek szoktak, ha valami nagy bánatjuk van. 

- Georges — mondta a kis művésznő 
mi baj ? Hiszen most velem van. 

- Igen, önnel, ma béllé - - szólt a hu¬ 
szárka - - de hiszen én nem önt szeretem. 
Én úrnőnket szeretem, a kisasszonykát. 

Nehezen mondta a kis huszár ezt a vallo¬ 
mást, a vászon arczára piros festékkel mázolt 
szájaszéle mintha meg is rándult volna egy 
kicsit. A finom franczia tánczosnőnek nem 
esett ez jól. Egy kicsit meg volt sértve hölgyi 
hiúságában, de mert okos baba volt, nem bú¬ 
sult sokáig, hanem (a kis művésznőben volt 
szivjóság) tanácsot adott a huszárkának ilyen¬ 
formán : 

- Ha szereti őt, hát mondja meg neki 
mon capitaine (most a katonatiszti rangján 
szólította és nem a keresztnevén), hiszen nin¬ 
csen is ennél egyszerűbb. 

- Nem merem - - felelte a kis huszár¬ 
tiszt - - k i fog nevetni. 

De este, a mikor Zsuzsika bejött a szo¬ 
bába, hogy mielőtt aludni térne, még egy¬ 
szer megcsókolja a bábuit (előbb a finom fran¬ 
czia tánczosnőtől búcsúzott és csak azután 
csókolta meg a kis huszárt), a mikor a kis 
huszár egyedül volt Zsuzsika kezében és nem 
kellett attól félnie, hogy a finom franczia 
tánczosnő is meghallja és a mikor még a 
Zsuzsika ajakát is érezte az arczán, össze¬ 
vágta a kis sarkantyúit és szemérmetes bol¬ 
dogsággal és egy kicsit nagyon csuklós han¬ 
gon megvallotta: 

— Mademoiselle, én szeretem önt! Halálo¬ 
san szeretem. 

Zsuzsika erre odahelyezte a huszárkát az 
asztal lábához a kis színházi tánczosnő mellé 
és mert már nagyon álmos volt, ásított egyet 
és átment a másik szobába aludni. 

- Nos megmondta, mon brave capitaine ? — 
kérdezte a finom franczia táncsosnő. 

Igen - - szólt a huszárka, a ki úgy 
érezte," mintha az ő kicsiny kóczból való szi-
vicskéjét éles gummizsinórral összeszorítanák. 

— Nos és? 
- Megmondtam neki mademoiselle Lolotte, 

de ő nem felelt. 
- Semmit sem felelt? 

— De igen. Ásított. 
— Ez a baj — vélte a finom franczia 

művésznő. 
Később azonban gondolkodni kezdett a dol¬ 

gon és - - ő volt az okosabb baba — a mikor 
azt hitte, hogy valami bölcs dolog jutott az 
eszébe, megkérdezte a huszárkát. 

- Mon capitaine, alszik ? 

- Már hetek óta nem alszom mademoi¬ 
selle Lolotte! Mindig ő rá gondolok, a kis¬ 
asszonykára ! 

Na hát ha úgy sem alszik, a mi egyéb¬ 
ként baj, akkor megmondom, hogy mi jutott 
az eszembe ? 

- Kérem rá. 
Az, hogy, mert a kisasszony nem felelt 

Önnek, az még egyáltalán nem azt jt-lenti, 
hogy nem is szereti Ont. 

- Hanem ? 
— Maga babanyelven vallotta meg szerel¬ 

mét a kisasszonykának? 
- Igen. 

- Nos hát ez a hiba. A kisasszony már 
nagy. Elmúlt nyolcz éves és már nem érti a 
babanyelvet. Ő, szegényke már csak az em¬ 
bernyelvet érti. Magának mon brave, ezt meg 
kell tanulnia. Ez nagyon nehéz dolog és én 
bizonyára nem tudnám, de azt mondják, hogy 
a ki szeret, az mindent meg tud csinálni. 
Maga pedig szereti őt úgy-e? 

- Nagyon szeretem őt, ma chére amié -
rebegte a kis lovastiszt úr. 

Azután hálásan kezetcsókolt a finom franczia 
tánczosnőnek. 

- Milyen jó az is, hogy Ön itt van made¬ 
moiselle Lolotte - - mondta. A hölgyek oko¬ 
sabbak a szerelemben, mint mi urak és maga 
jó tanácsokat tud nekem adni. És az is jó, oh, 
nagyon jó, hogy egy hölgynek panaszolhatom 
el a bánatomat; férfinek nem is tudnám el¬ 
mondani, ámbár, hogy magam is huszárkapi¬ 
tány vagyok, de azért férfinak nagyon effe-
minált. 

Másnap és a következő napokon a kis hu¬ 
szár egy szót sem szólt Zsuzsikához. Csak 
figyelte a Zsuzsikát, a mamáját, a papáját, a 
jó nagybácsit, a ki őt Zsuzsikának ajándékozta, 
figyelte a Zsuzsika testvérkéit, a nevelőkis¬ 
asszonyt, a ki szintén franczia volt, mint a 
finom tánczosnő, csakhogy nem kóczból való, 
sőt figyelte a cselédeket is. Mindenkit figyelt, 
a ki ember volt, a beszédjüket, a szájuk járá¬ 
sát, a mozdulataikat, mindent. Nappal figyelt, 
az emlékezetébe rajzolta a dolgokat, éjszaka 
pedig, a mikor a finom franczia tánczosnő 
mélyen szundított, a kis huszár próbált. Emberi 
módon kezdett járni, hadonászni, beszélni, sőt 
nagy szorgalmában már odáig is vitte, hogy 
egy izben éjszakai próba közben sikerült neki 
úgy, de egészen úgy, a hogyan az emberek 
szoktak, a jobb kezét a szivére tenni. Igaz, 
hogy a míg ezt cselekedte, a míg a kis kezét, 
a mire szarvasbőr hulladékból varrott keztyü 
volt ragasztva, a szivére tette, ott bent, a mellé¬ 
ben elkezdett neki fájni. Egészen különösen 
fájt ott belül. A kis huszárnak már máskor 
is fájt azon a helyen, de így még sohasem 
azelőtt. Babának talán még sohasem is fájt 
így, a kicsiny kenderkóczból való szive. 

Úgy, de úgy fájt a kis huszárnak ezen az 
éjszakán, hogy azt hitte, most már mindent 
tud, a mit az emberek tudnak és most már 
nem is bírja ki tovább és most már másnap 
megmondja Zsuzsikának, de nem babául, ha¬ 
nem úgy, a hogyan az emberek szokták, azt, 
hogy: szereti. De másnap délelőtt Zsuzsika 
nem jött be a szobába. Még délután sem jött 
be. Zsuzsika vendégségben volt a kis unoka¬ 
testvéreinél. Hanem a mikor este hazajött és 
már meg is vacsoráit, volt benne annyi sziv¬ 
jóság, hogy mielőtt aludni tért volna, bement 
a szobába, hogy legalább megcsókolja bábuit, 
a kiket nem látott egész napon át és a kik 
egy kicsit neki is hiányoztak. Megint elsőbb 
a kis tánczművésznőt csókolta meg és azután 
letette a hölgyikét a gramofon fedőjére. Az¬ 
után kezébe vette a huszárkát, a ki mialatt 
kis úrnője kezében volt, úgy reszketett, mint 
egy szerelmes kis diák, egy igazi emberből 
és nem bábuból való kis diák. De Zsuzsika 
ezt nem vette észre, vagy ha talán észre is 
vette volna, azt gondolhatta, hogy az ő fáradt 
kezecskéje reszket és megcsókolta a kis hu¬ 
szártisztet. A kis huszár hagyta ezt, de csak 
egy pillanatig és azután ő is visszacsókolta 

Zsuzsikát, de egész erővel, harapósán, a kis 
leánynak az ajkát szíva. 

Zsuzsika ekkor már észrevette a furcsa és 
rendellenes dolgot. Piros nyelvecskéj ével meg-
nyálazta a huszárka csókjától fájós ajkait. 
Azután a jobbkarjával magasra emelte a kis 
huszárt, a ki most épen úgy, mint a hogyan 
az előző éjszaka tette próba és tanulás köz¬ 
ben, de most már igazául, a szivére rakta a 
kezét. Zsuzsika ijedt szemmel bámult a hu¬ 
szárkára, a ki most megszólalt. Fuldokolva és 
fájdalommal, de egészen emberi hangon be¬ 
szélt, úgy hogy Zsuzsika most már mindent 
megértett, a finom franczia tánczosnő pedig 
semmit sem, abból, a mit a kis huszár mon¬ 
dott. És a huszárka, Napóleon-kalapos fejét 
némileg meghajtva ezeket mondta: 

Suzanne . . . Suzette . . . én szeretem 
magát és ne haragudjon, hogy ezt most meg¬ 
mondom, de kell, mert é n . . . 

Tovább nem beszélhetett a szegény kis hu¬ 
szár, a ki csak egy bábu volt. Zsuzsika, a ki¬ 
nek a fejecskéjében most megelevenedett min¬ 
den, a mit az ördögről, a boszorkányról és a 
rósz kísértetekről hallott és tudott, ijedten a 
földhöz vágta a kis huszárt. Utána olyan na¬ 
gyot sikoltott, hogy a szomszéd szobából be¬ 
jött a jó nagybácsi is, a ki őt a kis huszár¬ 
ral és a franczia tánczhölgyikével megajándé¬ 
kozta és a ki most ott volt Zsuzsikáéknál 
vacsorán. 

- Bácsika • • visított Zsuzsika úgy, mint 
egy őrült - a huszárka, a vászonhuszárka 
beszél. 

A bácsi azt hitte, hogy Zsuzsika lázas és 
épen a kislány homlokához kapott, a mikor 
ő is látta és hallotta, hogy a kis huszár föl¬ 
kel a földről, a kezét a szivére teszi és emberi 
hangon, úgy, hogy ő is érthette, mondja: 

- Suzette, édes... egyetlen életem, én min¬ 
denem . . . 

Tovább nem jutott a huszárka vallomása. 
Az őrjöngő Zsuzsika a földre borult, rá a 
huszárkára és a két kis kezével tépdesni kezdte 
őt. Megölte a rósz kis bábut, a kibe az ő 
gyermeki hite szerint az ördög bújt. A fejét 
leszakította a nyakáról és a kis, a játéktól 
fekete körmével felhasította a huszárka mellén 
a kis aranyszegélyes fehér frakkot és a hím¬ 
zett mellénykét. Azután belülről kapirgálni 
kezdett, tépteste a kóczot, a mi a huszárkának 
az volt, a mi nekünk embereknek a csont, a 
hús és a vér. És a hogy Zsuzsika őrjöngve 
szaggatta a kóczot és a halott és rongyos kis 
huszár balmellében kapargált és kotorászott, e 
kegyetlen és ijedt munka közben, egyszerre 
csak érzi, hogy a sok kender és kócz között 
a kis kezébe jön valami, valami furcsa, a mi 
forró, puha és lüktető, nedves és meleg és 
vergődve csúszós. Hirtelen fölemelte ezt a 
furcsa meleg valamit és kinyitotta a tenyerét, 
a mely ekkor már kis helyen véres volt attól 

TENGERPARTON. 

a vergődő puhától. A bácsi is látta ezt és 
most már ő dadogott és ő őrjöngött. 

Ni - mondta - - n i . . . egy emberi 
szív ! 

És csakugyan úgy is volt. A mit Zsuzsika 
a kis kócz huszárból kikotort és a mit most 
a reszkető tenyerén tartott, az egy sziv volt. 
Százszor kisebb, mint egy emberi sziv, de 
azért akkurátusán olyan. A formája is szint¬ 
olyan volt, felül két ivben elhajló, alul ösz-
szeérő, ezenkívül vörös húsból is volt, vergő¬ 
dött és vérzett is. 

- Hogyan jutott ez a huszárba, ez a bábu 
emberi szívhez ? Mikor nőtt neki, hogyan ? 
A boltban, a mikor vettem, még nem volt 
neki ez — kérdezte a jó nagybácsi bor-
zongva. 

És valljuk meg, hogy a jó nagybácsi kér¬ 
dése nagyon is együgyü volt. Először is azért, 
mert hogyan kérdezhet okos ember gyerektől 
olyant, a mit felnőtt ember nem tud megfej¬ 
teni. Másodszor, ha Zsuzsika még százszor 
olyan okos is lett volna, mint a milyen volt, 
hát tudta ő, hát látta ő, hogy miközben ő 
éjszakánkint nyugodtan aludt kis fehér gyer-
mek-nyoszolyáján, igen, az idő alatt a szerel¬ 
mes és most már rósz és csúf véget ért, 
holtra szakított kócz huszárka, miként igyeke¬ 
zett megszerezni és megkapni a szavakat, a 
mozdulatokat és mindazt, a mi az embereké. 

Fáradtan unalomtól, tikkadva nyár hevétől, 
Yárom az édes álmot az alkony szellőjétől, 
Ülök a tengerparton, a szememet lezárva, 
Hallgatok elmerengve a habok morajára. 

Játszanak a hullámok a méla esti csendben, 
A szikla, melyen ülök, csapdosva meg-megrezzen. 
Ah I ring, ring már a lelkem, mint bölcsőben a gyermek, 
A hűs szellők suhognak, az álmok szárnyra kelnek ! 

. . . És látok fenn a légben füstfelhőket gomolygva, 
Látok a füstfelhőkkel madarakat szállongva; 
A hegy megöl szállongnak, hol tűzben áll az erdő 
S a hol a bérezek ormán lánggal vegyül a felhő. 

Sasok, hollók, pintyőkék, keselyük, vadgalambok, 
Bajokban kavarognak, víjjog, sikolt a hangjok; 
A nagy sasok repülnek csőrükben cserfaággal, 
Az énekes madárkák kicsiny bokor gályával. 

És látom, hogy velük van ágon-galyon a fészek, 
A mellyel menekülve a vándorútra készek 
És látok a felhőkön nagy lángbetűket irva: 
«Madarak vándorútj a lesz a magyarnak sírj a» . . . 

Eeszketve félelemtől, elűzöm rémes álmom, 
A parton termek ismét az első napsugáron ; 
Aczólhajók előttem, habot tajtókba törve, 
Most kelnek útra épen és szállnak mind előbbre. 

Emberrajok hajókon mint fellegek gomolygnak, 
A parttól elszakadva, mint madarak víjjognak, 
Magyar hazám szülötti, jól ismerem, szegények! 
Pártos viszály tüzétől otthon Ínségben égnek. 

És menekülnek ők is sűrű, sűrű rajokban, 
Nézek utánok s szivem sajogva meg-megdobban, 
Könnyem is velük úszik a rengeteg hullámon, — 
Látom hazámnak vesztét és ez már nem is álom ! Fejes István. 

KERGETIK A SZERENCSE-MALACZOT. — Pólya Tibor rajra. 
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Cserna Rezső S. : Otthon. 

NEMZETI SZALON 
A Nemzeti Szalon téli tárlata a megszokott¬ 

nál valamivel jobban sikerült. Nem azért, 
mintha a dillettantizmusnak és festeni nem 
tudásnak szánalmas termékei végre e kiállí¬ 
tásról már teljesen hiányoznának. Nem, úgy¬ 
látszik, hogy ezek megjelenésétől sohasem fog 
a vezetőség megkímélni. A színvonal azért 
magasabb, mert ezúttal sikerült egy pár számba¬ 
vehető művész munkáját is kiállítani és mert 
szóhoz jutott egy pár fiatalabb ember is, a ki 
ha nem is lép fel a hódítás biztos erejével, 
legalább frissebb, kevésbbé elkoptatott dolgo¬ 
kat csinál, mint legtöbb öregedő festőiparosunk. 

A fiatalok képei sorában sok derék és 
ügyes munka akad, egy csomó teljesen új 
nevet tartalmaz a katalógus, sajnos, nincsen 
elég erő bennük, hogy a látogató emlékeze¬ 
tébe véssék festőjük nevét. Legtöbbjük olyan¬ 
fajta, hogy egy jóravaló polgári lakás falán 
szégyenkezés nélkül ki lehetne akasztani -
de nem is több ennél. 

..Ismertebb nevű festőink közül leginkább 
arczképfestőink vonultak fel. Sokkal több arcz-
kép van itt mint a Műcsarnokban, vagy legalább 
is inkább szembeötlőek. Boruth Andornak egy 
pár dolga a rendesnél közvetlenebbül sikerült, 
Endrey Sándor majdnem teljesen elsajátította 
már annak a portraitfestésnek titkát, melyet 
elegánsnak és hűnek tart a közönség, Frank 
Frigyes hű másolásra törekszik; Glatter Gyula 
úgylátszik tétovázni kezd és többet akar adni, 
mint puszta routint, Kiss Rezsőt itt is meg¬ 
említhetjük. 

A legtöbb figyelmet és érdeklődést két vir¬ 
tuóz festő művei fogják kelteni, Fenteiéi Mol¬ 
nár Jánosé és László Fülöpé. Az elsőnek 
tudása nem sok gondolkozóba ejt. A leghívebb 
szinvisfzaadásra törekvő sötét háttérből kicsil¬ 

lanó tárgyait végtelen pontossággal festi meg. 
Hogy ennek daczára sem sikerült az anyag-
szerűséget kézzelfoghatóvá tennie, hogy ezin-
beli szépségeket, tónusharmoniákat nem nyújt, 
hogy kompozicziója minden izében óda készí¬ 
tést mutat, mind nem zárják ki technikája 
virtuóz voltát, a mit szintén meg lehet be¬ 
csülni, különösen, ha egybevetjük képeit után¬ 
zóinak próbálkozásaival. 

Nem lehet ily egyszerű eredményre jutni a 
másik virtuózzal László Fülöppel szemben. 
Technikája még szédületesebben, pontosan be¬ 
válik, mint amazé. Ábrázolás módjában a ki¬ 
tűzött határon belül nincsenek tévedések, nin¬ 
csenek küzködő nemsikerülések. Ecsetjéből 
könnyedén odavetetten folyik a szín, ha úgy¬ 
akarja meglepő a rajz hű hasonlatossága is. 
Egyforma sikerültséggel tud kidolgozni, vagy 
vázlatosan hagyni, sőt az utóbbi móddal kaczér-
kodni szeret, bizonytalan elhánytságot színlel, 

. a mely azonban a leghatározottabb biztossá¬ 
got rejti és teljesen tudatos. 

E mellett a szó legteljesebb értelmében véve 
az előkelők festője. Nem azt az előkelőséget 
értem, melynek alapja lelki és próbaköve a 
jövő, hanem az élet társadalmilag, vagyonilag 
kedvezményezett magasan állóinak külső elő¬ 
kelőségét. Azt a nyugodt, biztos világba tekin¬ 
tést apró-cseprő ügyes-bajos dolgok semmibe¬ 
vevését, határozott öntudatot, mely az emberi 
életnek csak csillogását tartja jelentősnek, mely 
a gesztus nyugodtságának több fontosságot 
tulajdonít, mint a szándéknak s az eredmény¬ 
nek. Az arisztokráczia e felülemelkedő, szen-
vedélytelennek látszani akarása szerfelett jó 
megfigyelőre talált László Fülöpben. Ezért 
emelkedett évről-évre a külföld megbecsülésé¬ 
ben és ezért lett a világ egyik legkeresettebb 
arczképfestője. 

Csakhogy ebből megint nagy veszedelmek 

Pentelei Molnár János: Üvegek. 

származhatnak. Elsősorban is a kasztszerű áb¬ 
rázolás könnyen modorosságra vezet, külső 
dolgok kezdik pótolni a karakterizálást, a mi 
azért sem csoda, mivel a gazdagok közt na¬ 
gyon sokan vannak, kik sem belsőleg sem kül¬ 
sőleg nem arisztokraták, csak azoknak szeretné¬ 
nek látszani. Viszont pedig a gyors munka, a 
modell meg nem ismerése, melyre hogy is volna 
ideje a művésznek, csak elősegítik a sablonossá 
válást, melybe olyan nagy festő is beleesett mint 
Van Dyck, és a mit az egész angol portrait-
festészetre rá lehetne fogni, ha a sablonosak 
mellett nem maradt volna oly sok jó alkotása 
is. így születnek meg László művészetében is 
azok a korántsem rejtélyes, de mégis külső¬ 
ségeken kivül keveset eláruló arczok, azok a 
szemek, melyeken át nem lehet a leiekbe be¬ 
tekinteni. 

Pedig ez nem László tehetségén múlik, csak 
túlhalmozottságán és alkalmazkodásán. A ki 
Eampolla vagy Hohenlohe -képén oly jól bele 
tud világítani egy emberi lélek szövevényébe 
az nemcsak virtuóz technikájú, de művészies 
lelkű ember is. Ezt ezen a kiállításon legjob¬ 
ban gyermekeinek képei árulják el. Különö¬ 
sen az egyik, a feltekintő pillantásu, szembe¬ 
néző gyermekfej. Azon a gyermekded bájos¬ 
ságon túl, mely minden csinos gyermekfejen 
rajta ül, azon a jól ápolt testi hygienián kivül, 
melyet csak az angol nursery nyújt, sok min¬ 
dent elárul ez a kép, mit kifejezni az atyai szere¬ 
tet önmagában nem képes ; biztos felismerését 
egy tiszta, vidám, fejlődésnek induló emberi 
léleknek életre kelő ábrázolását egy kisember 
nagyvilágba nézésének. Ezt a képet méltán 
legjobb alkotásai közé sorozhatja László, mert 
semmiképen nem marad el azok mellett a 
gyermek ábrázolások mögött, melyek közvet¬ 
len egyszerűségével és belső igazságával eddig 
is nagy sikereket aratott. Farkas Zoltán. 

László Fülöp Elek: Stefi fiam, Koszkol Jenő; Miracoli templom Velenczében. 

László Fülöp Elek: Báró Harkányi Frigyes. 

A NEMZETI SZALON TÉLI KIÁLLÍTÁSÁBÓL 

László Füíöp Elek: Gróf Széchenyi Lajos arczképe. 

Kiss Rezső: Falusi udvar. 
Barkász Lajos: Heti vásár. 
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NEMZETKÖZI ÓRAJELZÉS. 
A legújabb időkben mindenütt egyre na¬ 

gyobb fontosságot tulajdonítanak a pontos és 
egységes időnek a ma már csaknem minden 
nagyobb városban rendesen szervezve is van 
a központi időjelzésnek valamilyen alakja, 
mint a hogyan Budapesten is már az egye¬ 
temi obszervatórium látja el pontos idővel 
nemcsak a fővárost, hanem a vasutak révén 
az egész országot is. Hogy mennyire fontos a 
minden tekintetben megbizható időjelzés, azt 
nem igen lenne szükséges bővebben fejtegetni, 
hiszen maga a közszükséglet követelte annak 
rendes szervezését s a tapasztalat lépten-nyo¬ 
mon beigazolja, hogy már nem is tudnánk 
meglenni nélküle, sőt ellenkezőleg inkább még 
tovább való haladásnak érezzük a szükséges 
voltát, annak, hogy az idő egységessé tételét 
nemzetközi alapon végezzük el. 

így történt, hogy már régóta foglalkoztatta 
az asztronómusokat az a gondolat, hogy az 
időjelzés terén valamilyen módon egy nemzet¬ 
közi szervezetet létesítsenek s már egy évtized 
óta kísérleteznek is azon, hogy a dróttalan 
távírót használják fel erre a czélra. Ezer-
kilenczszáznégy óta a párisi Eiffel-torony Mar-
coni-állomásáról már rendszeresen küldték az 
időjeleket a tengeren tartózkodó hajók szá¬ 
mára s ezeknek az időjelzéseknek a zavarta¬ 
lan sikere hozta magával azt a tervet, hogy a 
dróttalan időjelzést hosszúság meghatározások 
számára is felhasználják. 1908-ban kezdte el 
a kísérletezést a Bureau des Longiludes, két 
év múlva már rendszeresen működött az óra¬ 
jelzés a szárazföld felé is. Ezeknek a jelzések¬ 
nek a segítségével próbaképen megállapították 
egyes obszervatóriumok földrajzi hoszszuságát 
s az eredmények minden tekintetben beigazol¬ 
ták az új módszerhez fűzött várakozásokat. 

így aztán a francziák elérkezettnek látták 
az időt, hogy a megkezdett munkát nemzet¬ 
közi alapra fektessék s az ő kezdeményezé¬ 
sükre meg is alakult az idei nyáron a Com-
mission Internationale de l'Heure, az időjel¬ 
zés nemzetközi bizottsága, a mely a múlt hó¬ 
napban tartott első gyűlésen már részletes 
tervezetet is dolgozott ki. 

A bizottság négy csoportra oszlott, a me¬ 
lyek mindegyikének határozott programmja 
van. Az első csoport feladata a csillagászati 
idő meghatározása, a második csoport a 
dróttalan távíróval való jelzés módját, a 
szükséges műszereket tárgyalja, a harmadik 
megállapítja, hogy milyen rendű pontosságra 
van szükségük a különböző czéloknak:' a csil¬ 
lagászati és geográfiai meghatározásoknak, a 
navigácziónak, a meteorológiának, a földren-
gési obszervatóriumoknak, a vasutaknak s 
egyébb közintézményeknek és végül a negye¬ 
dik a különböző obszervatóriumok együttmű¬ 
ködésének módját állapítja meg. 

A nemzetközi bizottság végleges megállapo¬ 
dásai szerint az állandó nCommission inter-
nationale de l'Heure»-ben minden állam küld 
majd állandó delegátust a bizottság székhe¬ 
lyére Parisba. Az időjelzés, mely az Eiffel¬ 
toronyról fog történni, a greemviciii időt fogja 
jelezni és pedig a különböző czéloknak meg¬ 
felelően, különböző módon. Először is a tudo¬ 
mányos czélokra való időjelzést adja meg, a 
melyet az egyes országok központi időjelző 
intézetei vesznek majd át, hogy továbbítsák s 
az így megadott idő lesz az igazán egységes, 
az egész földön megegyező pontos idő. 

Ezt a pontos időt a párisi bizottság termé¬ 
szetesen a legnagyobb gonddal fogja megálla¬ 
pítani és pedig nemcsak az ottani obszerva¬ 
tóriumok időmeghatározásai alapján, hanem a 
hálózatba tartozó valamennyi külföldi obszer¬ 
vatórium közreműködésével. Ezek az intézetek 
ugyanis továbbra is ép elyan rendszeresen 
végzik a szokásos időmeghatározást, mint ed¬ 
dig, de ezt a központnak be fogják jelenteni. 

A jövő év júliusában kezdi meg a központ 
ezt a működését és pedig az eddigi ielentke-
zések szerint már tizenöt obszervatórium be¬ 
vonásával. Ezek között vannak, Parison kívül, 
San Fernandó (Brazília), Arlington (Egyesült-
Államok), Manilla, Norddeich-Wilhelmshaven, 
San-Francisco, a hol mindenütt lesz egy-egy 
időjelző központ, a mely a kerülete számára 
a radiográfiai közvetíteni fogja az időjelzést. 

A dróttalan távíróval való jelzés módja a 
következő. Minden időjelzés alapjában véve 
egy sorozata a bizonyos meghatározott idő¬ 

pontban adott jeleknek, úgy, hogy a jelek át¬ 
vétele pontos és ellenőrizhető. Ha például déli 
1-2 órakor akarják leadni a jelzést, a táviró-
készülék már 11 óra 57 percztöl kezdve mű¬ 
ködni kezd s először is ötven másodperczen 
át felhívó jeleket ad figyelmeztetésül, hogy a 
következő jelzések már észlelendők. A tulaj¬ 
donképem pontos időjelzést ezekben az idő¬ 
pontokban adják : 

57 perez 55 mp.-től 58 p. 0 mp.-ig 
58 perez 8 mp.-től 59 p. 0 mp.-ig 
59 perez G mp.-től 60 p. 0 mp.-ig, 

és pedig a morse-jelekben a vonal egy egész 
másodperczig, a pont egy negyed másodperczig 
tart. 

Az időjelzés részletes leírása nem tartozik 
már ide, hiszen a hozzávaló készülékek ismer¬ 
tetése már maga is túlságosan messze vezetne. 
A dróttalan távíró lehetővé teszi ezt a nagy¬ 
szabású vállalkozást, a mely arra fog vezetni, 
hogy az egész földkerekségén minden óra egy¬ 
formán fog járni, minden inga egyszerre ke¬ 
tyeg s ez olyan sikere lesz a Marconi talál¬ 
mányának, a mely jelentőségében talán a leg¬ 
nagyobb. Tizenöt évvel ezelőtt lehetetlenségnek 
látszó ábránd volt az időjelzésnek ez az egy¬ 
ségessé tétele s most pedig már ott tartunk, 

. hogy óráink nemcsak az egyszerű pontos időt, 
hanem a nemzetközi időt fogják mutatni s 
mindenkor biztosak leszünk abban, hogy a 
szanfranciscói órák másodperczmutatói egy¬ 
szerre ugranak a mieinkével. 

Természetes, hogy ennek a nemzetközi idő¬ 
jelzésnek ez a keresztülvitele elsősorban anyagi 
kérdéseken is múlik s mivel a hálózatba való 
beállás sok pénzbe kerül, nekünk magyarok¬ 
nak még egy pár évig várnunk kell, a míg 
mi is tagjai leszünk a Commission interriatio-
nale de l'Heure-nek. Az egyetemi obszervató¬ 
rium már foglalkozik ugyan azzal a gondo¬ 
lattal, hogy felállít erre a czélra egy Marconi-
állomást, de az intézet szerény költségvetése 
a terv megvalósítását egyelőre lehetetlenné 
teszi, a miben nagy része van annak is, hogy 
minálunk úgyszólván egyáltalán nem foglal¬ 
koztak még a dróttalan távíró gyakorlatba vé¬ 
telével. 

Sztrokay Kálmán. 

LAJOS, AZ ÚJ BAJOR REGENS-HERCZEG, FIA, A TRÓNÖRÖKÖS ÉS UNOKÁJA, A TRÓN VÁROMÁNYOSA. 

BOLGÁR TÁBOR REPÜLŐGÉPRŐL FÉNYKÉPEZVE. 

NINCSEN JÉZUSRA. 
Elbeszésés. — Irta KUPCSAY FÉLIX. 

(Vége.) 

Eegináld úgy érezte, megfullad ebben a 
levegőben. Az, a mit hallott, szomorú sötét¬ 
ségbe burkolt előtte mindent . . . Pedig már 
javában hajnalodott s megszólalt Biri is : 

- Felkelni, gyermekek ! Csak gyorsan, talpra, 
egy-kettőre . . . Ma jön a Jézuska . . . Már volt 
is itt. . . Megkérdezte: jók-e a gyermekek? 
Hé, Eegináld úrfi, ki abból az ágyból! 

Végre megmozdulhatott s felnyithatta a sze¬ 
meit. Oh, mily csúnya, mily sivár volt most 
a világ! Egészen megváltozott, egyszerre, teg¬ 
nap óta. Eltűntek gyönyörű szivárványos szi-
nei. Mintha megkoppasztották volna. Mintha 
vonaglott volna . . . Nem volt már himpor a 
szárnyain. 

Piohanvást leszaladt a kertbe . . . A fenyőfa! 
A fenyőfám! . . . Eltűnt. . . Tehát nem volt 
álom . . . Tény, valóság. Csak a gyökere ma¬ 
radt meg a földben s egy darabka a törzsből. 
Lofürészelték, majdnem a tövében. Látta a 
fürészfogak harapásait . . . Szurokcseppek borí¬ 
tották a nagy sebet. Vércseppek, könnycsep-
pek. A fenyőfácska sírt, sírt. . . Eegináld hal¬ 
lotta. Sirni szeretett volna ő is, de nem tu¬ 
dott. Szivecskéje valahogy megkeményedett. 

Eeggeli után a gyermekek apjok köré gyűl¬ 
tek; így parancsolták. Apának fontos mon¬ 
danivalója van. Eegináld közönbösen, sziv-
dobogás nélkül engedelmeskedett, ő már tudta, 
miről lesz szó ezen a családi ülésen. Sáppad¬ 
tan, egykedvűen hallgatta édesapja oktatásait: 

Tudjátok meg, gyermekek, hogy ma lesz 
karácsony este. Ma is eljön hozzánk Gedő 
bácsi, az a jó bácsi, a ki minket úgy szeret. 
Bizonyára ő is fog valami szép karácsonyi 
ajándékot hozni s - - oda is adja nektek, ha 
szófogadók lesztek . . . Eddig ti kis csacsik 
voltatok, azt hittétek, a Jézuskától kapjátok 
az ajándékokat. Ezt hiszik mind a gyerme¬ 
kek . . . De ti már nem vagytok gyermekek... 
Talán sejtettétek is, hogy így van . . . A szü¬ 
lők adják az ajándékokat, ők díszítik fel a 

karácsonyfát is . . . Minden a szülőktől való ! 
Adjatok hálát az Istennek, hogy nektek is 
ilyen jó szüléitek vannak . . . No most már 
ugy-e tudjátok, hogy nincsen kicsi Jézus . . . 
Csak mese volt . . . Ezentúl legalább nem 
kiváncsiaskodtok. Mindent meg kell egyszer 
tudni úgy, a hogy van a valóságban . . . Ezt 
meg kell nektek mondanom. 

A gyermekek azt hitték: apjok már befejezte 
a mondanivalókat, a miből csak azt értették 
meg minden kétely nélkül, hogy nincsen kicsi 
Jézus ; hogy hazugság volt minden . . . Oh, 
ennek a felfedezésnek egy cseppet sem örült 
a szivük . . . Távozni akartak, de apjok vissza¬ 
tartotta őket: 

— Maradjatok! Még van valami fontos 
mondanivalóm. Jól figyeljetek! . . . A mit a 
karácsonyfa alatt ma kaptok, azt örömmel 
kell elfogadni . . . mintha igazi új ajándék 
volna. Értitek: örülni kell, hangosan! Aranka 
visszakapja a tavalyi gyönyörű szép babát, ti 
pedig a régebbi játékokat s még néhány dísz¬ 
kötésű könyvet: Petőfi, Tompa verseit . . . Ne¬ 
hogy ezért méltatlankodjatok. Egy zokszót vagy 
panaszt senkitől se halljak, azt mondom nek¬ 
tek! . . . Tánczoljatok, ugrándozzatok! Ezt 
mind szabad. Csak sírni nem. A ki pityereg, 
az Gedő bácsitól semmit se k a p . . . Az új 
ajándékok még nem érkeztek meg Budapest¬ 
ről . . . Megértettétek ? . . . 

A gyermekek semmit sem szóltak. Aranka 
és Pista szájtátva álltak; kínosan meglepőd¬ 
tek. Csak Eegináld maradt közömbös. Ö tudta 
az igazságot s az okokat . . . Fájdalmasan 
viszhangozta a szive: Nincsen többé Jézus, 
nincsen! . . . Úgy vergődött benne ez az igaz¬ 
ság, mint halacska a szárazföldön . . . Talán 
még sincsen így. Talán ez az igazság sem 
igazság . . . Eddig volt Jézus, miért ne lehes¬ 
sen ezentúl is ? . . . 

Gedő bácsi valóban megjött, délután két 
órakor. A pályaudvartól kétfogatú kocsin ér¬ 
kezett. Nagy csomag is volt vele; Biri s a 
kocsis alig bírták a bakról leemelni. Egy óriási 
mumiaformájú csomagja is volt még. Vájjon 
mi lehet benne? Bizonyára egy nagy porczel-
lánbaba - • Piroska számára. Ez lesz az ő 
ajándéka. Most divatos, hogy még a nagy 

leányok is babát kapjanak . . . És vájjon mit 
hozott nekünk, a gyermekeknek? 

Gedő minden mozdulatát kíváncsisággal les¬ 
ték . . . Egy gyönyörű virágcsokrot is hozott 
Gedő, fehér szekfükből és ibolyákból, Piroská¬ 
nak. Ezt mindjárt oda is adta neki. Piroska 
boldogságtól meghatva mondott köszönetet; 
mindnyájan roppantul örültek s azt mondták 
Gedőnek: miért nem jött korábban, már reg¬ 
gel, hogy együtt ebédelhettek volna ? — Pom¬ 
pás ebéddel vártuk, a kedvencz ételeivel! -
Eegináld csodálkozva hallotta ezeket. Ebédre 
krumplilevest ettek s tejbenfőtt rizskását. . . 
Ezek volnának a bácsi kedvencz ételei ?! . . . 

A csomagokat hirtelen eltüntették ; Piroska 
és Gedő a szalonban magukra maradtak; a 
gyermekeket játszani küldték; apa, anya a kis 
szobába mentek, hogy valamit bizalmasan 
megtárgyaljanak. Eegináld is utánok sietett. 
Mindketten olyan izgatottak voltak, hogy Be-
gináldot észre se vették . . . 

A perzsaszőnjeg semmit sem ér; meg¬ 
néztem ; megette a moly, - - szólt az asz-
szony. - - D e még ha jó is volna, sem volna 
elég. Láttad: Gedő mindenféle ajándékokkal 
érkezett Csupa kedvesség, csupa bőkezűség ez 
az ember. Nos hát, mi sem lehetünk smuczi-
gok . . . Láttam Goldsteinnél egy szép arany¬ 
órát ; ötven koronáért - - kézalatt - - kínálta 
nekem. Azt mondotta részletre, hitelbe is adja. 
El kell hozzá menned... Muszáj ! . . Gedőnek 
csak egy egyszerű ezüst órája van. Nagyon 
örülne az újnak, az aranynak... Eredj, kér¬ 
lek. . . Leányod jövője forog a koczkán . . . Ez 
kötelességünk... És más mód nincsen.. . 

Eegináld apja hangosan kifakadt: 
- Mit, adósságra ? . . Soha, soha ! . . Nem 

kell aranyóra. Ha nem telik, hát nem telik — 
Hogy így vásároljak a leányomnak férjet ? . . 
Pfuj ! . . Elég volt már ezekből a rászedések-
b ő l . . . Inkább megmondok mindent Gedőnek, 
hogy szegények vagyunk... Minek ez az ál-
tatás ? !. ! így nem játszom tovább... Piroska, 
hadd legyen inkább vén leány . . . 

Anya kérlelte, csitította. Hangosan zokogott 
s igyekezett neki megmagyarázni, hogy ez nem 
bűn, hogy ilyen most az élet. De apa az 
aranyóráról mit sem akart tudni . . . Azt 
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mondotta: nem kell neki kerítő a leánya szá¬ 
mára . . . S dühösen elrohant. 

Eegináld az anyjával érzett, vele tartott. 
Ha már nincsen Jézus, a ki a házasságot 
megcsinálja, talán segít- az aranyóra. Elég 
borzasztó, hogy Gedőnek csak ilyen drága do¬ 
log tetszik... De úgy látszik, nem lehet más¬ 
kép. Gyűlölettel gondolt erre a vérszopó em¬ 
berre. Piroska is kell neki s még egy arany¬ 
óra is ? ! . . Az egész ház izgalomban van 
miatta. Neki sütnek, neki főznek, miatta van 
az egész karácsonyfa... Elrabolja Piroskát. 
A tolvaj ! S még meg is kell fizetni ? ! . . Eegi¬ 
náld nem értette tisztán ezeket a dolgokat... 

Gedőre úgy tekintett, mint valami titkos 
ellenségre... Kerülte... Nem akart a közelé¬ 
ben lenni. 

Valósággal megrettent, mikor Gedő a nevén 
szólította. Pedig Gedő barátságosan szólt hozzá: 

- Jer kis Eegináld, menjünk a városba s 
mutasd meg nekem, merre van az a Goldstein 
ékszerész . . . Szeretném tudni . . . Addig majd 
itthon feldíszíti Jézuska a karácsonyfát... 

- Nincsen Jézus! — vágott közbe Eegináld. 
- Dehogy nincsen! Van bizony, - - ma¬ 

gyarázta Gedő... De nem olyan kicsi gyer¬ 
mek Jézus, hanem nagy, hatalmas Jézus, a ki 
a jót jutalmazza s a gonoszt megfenyegeti. 
A jókhoz elküldi az angyalkáit, a rosszhoz 
pedig zsandárokat küld, a kik a gonoszt be¬ 
börtönözik. Mindent tud ez a Jézus.. . Úgy is 
hívják: lelkiismeret. Majd megismered egyszer. 

Eegináld nevetett . . . Szinte tiltakozva 
mondta: 

- Ez nem igaz !.. Úgy sem igaz. Édes apa 
már felvilágosított. 

- Úgy ? . . . Nos mégis van Jézus . . . Meg 
fogod látni. Én beszéltem vele . . . Neked va¬ 
lami igen szépet, érdekeset küldött.. . Bá¬ 
mulni fogsz rajta. 

Hamar összebarátkoztak. Eegináld, mint hű 
kutyus, simulékonynyá változott. Szerette volna 
Gedőtől megkérdezni: mi minden van azok¬ 
ban a nagy csomagokban ? . . . De már Gold¬ 
stein előtt voltak. Gedő ajtót nyitott s belépett 
a boltíves alacsony üzlethelyiségbe. 

Góldatein volt az egyetlen ékszerárús a kis 
városkában. Boltjában most valósággal szo¬ 
rongtak az emberek. Vásárló vásárló mellett 
állt Aranyórák, karpereczek, gyűrűk, fülön¬ 
függők s nyakékek egész halmaza hevert sza¬ 
naszét. Az egész Goldstein-család apraja-nagyja 
serénykedett a kiszolgálásban. Ide-oda futkos¬ 
tak. Azt sem tudták, hova nézzenek, kihez szól¬ 
janak. 

Eegináld most volt életében először ékszeres¬ 
boltban. Szemtől-szembe láthatta végre Gold-
steint, a kit a világ leggazdagabb emberének 
tartott Milyen boldog is lehet ennyi arany, 
ezüst és brilliáns között! A sok fényességtől 
kápráztak a Eegináld szemei; kábulat fogta 

el. Szebb ez a hely még a templomnál i s ! . . . 
Az aranyórák úgy fénylettek, mint tündöklő 
kis napok, a gyémántok, mint villogó csilla¬ 
gok. Mintha az egész mennybolt a Goldstein 
tulajdona volna . . . Néhány falióra tik-takos 
ketyegése és gongos ütése úgy hatott, mintha 
a szeráfok zenéje volna. Eltölteni egy egész 
életet ebben a kis boltban, ez volna az elkép¬ 
zelhető legnagyobb élvezet, melyre ebben a 
pillanatban vágyott . . . Csak egyet furcsállt: 
hogy az aranyórák, a karpereczek és a többi 
kincsek nem siettek hozzá. Hogy nem vándo¬ 
roltak a zsebébe. - - Pedig ezt álmodtam az 
éjszaka . . . Világosan emlékszem az egész 
álomképre . . . 

Alig hallott valamit abból, a mit körülötte 
a vásárlók beszélgettek. Tűnődéseiből csak a 
Gedő hangja ébresztette fel; két arany karika¬ 
gyűrűt kért: jegygyűrűket. Goldsteinék egy¬ 
szerre mind őt akarták kiszolgálni. Talán mert 
megismerték benne az idegent, az előkelő pesti 
urat s üzletüknek akartak jó renommét sze¬ 
rezni a kis városkán túl is. Egy egész ládikó-
val tettek eléje gyűrűket, kicsiket, nagyokat, 
vékonyakat és vastagokat. A ládikó bársony¬ 
nyal volt kibélelve s a bársonyos polczokon 
úgy feküdtek a gyűrűk, mint pamlagon a lusta 
asszonyok. Eegináld egyik bámulatból a má¬ 
sikba esett. 

Gedő sokáig válogatott. Végül magtalálta a 
legmegfelelőbbeket és fizetett. Sokat fizetett. 
Sok ezüst koronát. De még a boltban marad¬ 
tak ; a gyűrűkbe még be kellett vésni a neve¬ 
ket : «Piroska — Gedő» s az aznapi dátumot. 
Az öreg Goldstein becsoszogott a gyűrűkkel a 
bolt mögötti kis műhelybe; a véséshez ő értett 
egyedül. Alakja eltűnt a műhelyajtón csüngő 
zöld függöny mögött. . . Goldsteinné félre¬ 
tolta a gyűrűsládát s egy nagy zacskóból min¬ 
denféle brilliánsgyűrűket, fülbevalókat és egyéb 
drágaságokat borított ki a pudliasztal üveg¬ 
lapjára ; mintha csak ócska, hulladék-gombo¬ 
kat öntene ki kötött harisnyából. Aztán órá¬ 
kat, arany s ezüst zsebórákat is hozott s azo¬ 
kat is mind az asztalra tette. Meg se szám¬ 
lálta, csak úgy a többihez keverte . . . És rop¬ 
pant bőbeszédüséggel kinálgatta az árúkat. 
Nagyon szerette volna, ha Gedő egyet-mást 
még ezekből is vásárolt volna. 

- Valamit a kis diáknak, - - mondotta és 
Eegináldra mutatott. - - Egy szép kis ezüst¬ 
órát legalább. Megérdemli a jó gyerek. Tessék 
megvenni; jutányosán fogom megszámítani, 
hogy máskor is szerencsénk legyen. 

Eegináld szemei majdnem kiugrottak az 
üregükből; épen ilyen óráról álmodott . . . 
Oh, ez gyönyörű volna! A rávágyástól még 
a lélegzete is elakadt ebben a nagy pilla¬ 
natban. 

Gedő intett Goldsteinnénak; valamit súgott 
is neki, a mi úgy hangzott: - - Hát csak pa¬ 

kolja be, hogy a fiú észre ne vegye. - - Eegi¬ 
náld úgy tett, mintha semmit sem látna, sem¬ 
mit sem hallana. Csak attól félt, hogy izga¬ 
tottságát hangos szívverése fogja elárulni. Sze¬ 
retett volna a Gedő nyakába borulni, szerette 
volna megcsókolni. Oh, milyen jóságos, édes 
egy bácsi!. . És apáék neki semmit sem ad¬ 
nak, csak egy rongyos divánpárnát. . . Anyá¬ 
nak igaza van, apának meg kellene venni azt 
az olcsó arany órát, hogy azt adják neki . . . 
De apa oly szívtelen . . . 

Közben új vásárlók jöttek; egyik gyémánt 
brost keresett, a másik ezüst gyertyatartót, 
mások meg czigarettatárczát, pecsétgyűrűket, 
kézelőgombokat. Meg lehetett bolondulni a 
nagy hangzavarban . . . Valaki leejtett egy gyű¬ 
rűt s a gyűrű gurult, gurult. . . Mindenki 
lehajolt, mindenki kereste . . . Mindenki első¬ 
nek akarta megtalálni. Szinte érthetetlen volt 
ez a készséges igyekezet. Goldsteinné s a le¬ 
ánykái is lehajoltak... Gedő is keresett. 

És ekkor valami láthatatlan szellem meg¬ 
szólalt Regináidban: - - Ah a gyönyörű ék¬ 
szerek ! . . Most, most markolj bel éj ők ! . . Hoz¬ 
zád kívánkoznak . . . Senki sem látja. Jézus 
se látja. 

S Eegináld engedelmeskedett... Ujjai meg¬ 
érintették a kincshalmazt, s a marka megtelt 
gyűrűkkel, brosokkal és fülbevalókkal. Meg¬ 
tömte velők a zsebeit. - - Még, még, az órák¬ 
ból is, egyet legalább, gyorsan ! - - sürgette 
a láthatatlan szellem . . . s egy aranyóra is a 
kezéhez tapadt . . . Az is eltűnt a téli kabát 
mélyén. 

Erezte a bűn súlyát lelkére nehezedni. Bor¬ 
zasztó elerőtlenedés szállta meg. Kezei jéghi¬ 
degek voltak. . . Már semmit sem tehetett 
vissza. Azt hitte rászakad a mennyezet, hogy 
ráfognak rohanni az emberek. Ha volna Jézus, 
így is kellene ennek lennie. . . Bűnhődnie 
kellene... 

De Jézus nincsen ; így mondották... Nem 
kell tehát félni!.. s ettől a gondolattól elmo¬ 
solyodott. Jótékony megkönnyebbülést érzett. 

A lopást senki sem vette észre; senki. 
A gyűrűt megtalálták; a zöldfüggöny félre¬ 
libbent, az öreg Goldstein kihozta a bevésett 
gyűrűket, kis plüstokba tette s átadta Gedő¬ 
nek. Kezet is fogott vele s az eljegyzéshez 
gratulált. - Ismerem Piroska kisasszonyt; 
művelt, gyönyörű leány; az egész család ritka 
becsületes népek.. . A gyermekek mind jóne-
velésüek... Na kis Eegináld úrfi, tiszteitetem 
papáékat, - - s arczon simogatta a gyereket. 
Goldsteinné visszaseperte az ékszerhalmazt a 
zacskóba. Visszatolta helyére az órásládikót; 
még csak bele se nézett. Gedőnek ő is gratu-
látt s bucsúzáskor «viszontlátást* mondott. 

Eegináld támolyogva követte Gedőt. A ka-
bátjába fogózott, félt, hogy támasz nélkül el¬ 
esik. Megtömött zsebei lefelé húzták, mintha 
mázsás súlyokkal volnának kibélelve... Végre 
kinnt voltak az utczán; Regináid a friss leve¬ 
gőn új erőhöz kapott. Újra megszólalt benne 
az a titokzatos szellem : Nem vették 

Látod . . . Nem is fogják soha észre-eszre. 
venni. Soha.. . Ügyesen csináltad... Csak ne 
áruld el magad. 

Szinte pajkos jókedvben érkezett haza. Alig 
várta, hogy elujságolja szüleinek Gedő vásár¬ 
lását. Piroskának is besúgta a jegygyűrűk dol¬ 
gát s így egyszerre a ház kedvencze lett. — 
Látod — mondotta az apja, - - látod mama, 
kár lett volna neki órát vásárolni. E nélkül 
is meglesz a kézfogó . . . Mindig is mondtam 
én, hogy ez a Gedő derék, becsületes ember... 
Csak jó vacsorát készíts. Ma vigadunk, tán-
czolunk . . . Mihozzánk igazán eljön ma a 
Jézus. 

Míg vásárolni voltak, Piroska is elkészült 
a karácsonyfával. A szalonban a zongorára 
állította; onnan mutatósabb . . . Már az aján¬ 
dékok nagy részét is elhelyezték a fa alá ; 
még csak a Gedő ajándéktárgyai hiányoztak. 
Azok még a csomagokban voltak. Azokat maga 
Gedő akarta kirakni a fa alá ozsonna után. 

A szalont lezárták; mindenkit eltiltottak 
onnan. Az ebédlőben gyülekeztek s akarva, 
nem akarva, izgalommal várták a karácsonyfa 
meggyújtásának idejét. Kártyáztak, dominóz-
tak, hogy gyorsabban múljék az idő . . . 

Észre se vették, mikor Eegináld a szobából 
kiosont. Egyenesen a szalon felé tartott. . . 
Már tudta, hogy kinek mit juttat a lopott ék¬ 

szerekből. Már határozot t . . . S ez most a leg-
Ikalmasabb idő, hogy a fa alá tegye a drága¬ 

ságokat: Gedő bácsinak a szép aranyórát; -
Piroskának fülönfüggőt, brosot; - két nagy 
gyűrűt apukának ; - - két más gyűrűt s egy 
pár fülönfüggőt anyának; — Arankának gyű¬ 
rűt és egy karpereczet; - Pistának is egy 
gyűrűt, Birinek pedig egy brilliáns-brosot . . . 
Ennyi volt a lopott holmi. Magának semmit 
meg nem tartott. Úgy érezte: igazságos volt a 
felosztásban. 

A szalonajtót óvatosan kizárta, kinyitotta s 
lábuiihegyen beosont. A szobába betekintő 
holdvilág ezüst színnel vonta be a falakat; 
a kis karácsonyfa megnyúlt árnyéka majdnem 
a plafonig ért. Valahogy minden nagyobbnak 
látszott, mint máskor. Még a csend is mélyebb, 
súlyosabb volt . . . De Eegináldot mindez nem 
félemlítette meg. Zsebéből kiszedte a készen¬ 
lévő kis csomagokat s oda tette a fa alá kinek-
kinek a névjegye mellé. - Oh, mint fognak 
örülni, mint fognak ujjongani! Azt fogják 
hinni: a Jézuska hozta . . . Azt fogják hinni . . . 
Pedig nincs is Jézus, sem nagy, sem kicsike. 

Óvatosan, úgy a mint bement, ki is osont 
a szalonból. Épen ideje volt. Gedő és Piroska 
hangját hallotta; a szalonba siettek. Gyorsan 
behúzódott a könyvszekrény mögé; majdnem 
észrevették . . . Pedig még vissza szeretett volna 
menni; csak egy bepillantásra, hogy kikutassa: 
mik vannak a Gedő bácsi csomagjaiban ? Mik 
az ő ajándékai ? . . Mit rejtegethet az a nagy 
mumiaformáju csomag ? . . 

Hatot ütött az óra. Gedő és Piroska a sza¬ 
lonból visszajöttek s jelentették, hogy a Jé¬ 
zuska megjött, tessék besétálni a kará¬ 
csonyfához. Aranka és Pista örömujjongásba 
törtek ki. Mindenkit megelőzve akartak a sza¬ 
lonba berohanni. Alig lehetett őket visszatar¬ 
tani . . . Valamicskét még mindig hittek a Jé¬ 
zuskában ; a gyermeklélek bálványait nem le¬ 
het egyszerre lerontani. 

Szép sorjába kellett állni; rendben kellett 
bevonulni. Legelöl: Aranka és Pista, utánuk 
Eegináld egymaga, aztán Gedő Piroskával, 
mögöttük apa és anya, legvégül pedig Biri a 
nővérével, a ki faluról látogatóba jött. 
Aztán jól viselkedjetek ! - • hangzott a szi¬ 
gorú apai intés ; figyelmeztetés volt ez a dél¬ 
előtt mondottakra, - - s a menet megindult a 
szalon felé. A szalon ajtaja - - mintegy magá¬ 
tól - - kitárult s a ragyogó karácsonyfa lát¬ 
ható lön . . . Eegináld széles jó kedve nem is¬ 
mert határt. Tánczolt, ugrándozott. Ideges ör-
vendezéstől repesett a szive. Ügy érezte: nem 
is valóság ez, csak álom. A valóság nem le¬ 
het ilyen. A valóságban neki már börtönben 
kellene ülnie zsandárok között, meglánczolva, 
vasra verve, zokogva, kétségbeesve. Nincsen Jé¬ 
zus, hát igazság sincsen. Oh, be jó, hogy 
így van! 

Tündöklő fényben úszott a szoba. Mind¬ 
nyájan félkörben a fa előtt álltak. Csak Biri 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚJ SZOBKA TRIESZTBEN J SEIFERT BÉCSI SZOBRÁSZ MÜVE 

s a testvére maradtak szerényen meghúzódva 
az ajtó küszöbön.. . Eegináld elmondotta az 
alkalmi versikét: 

- Édes Jézus szeretünk. 
Nagyon kérünk : légy velünk, 
ígérjük, hogy jók leszünk, 
Korán kelünk, tanulunk 
S mindig megmosakodunk. 

Szemei ide-oda forogtak üregükben. Kereste 
a nagy ajándékot, a Gedő bácsi ajándékát, a 
mi bámulatba fogja ejteni. . . De sehol se 
látta. Az ő kis csoportjában csak régebbi já¬ 
tékok s Petőfi versei voltak. Egyéb semmi. -
Hogyan, hát Gedő bácsi becsapott volna ? !.. 
Végigjártatta szemeit a többiek ajándékain, 
hátha azok közé tévedt ? . . De ott se találta. 
Csak a gyűrűket, a brosokat, a fülbevalókat 
és a Gedő aranyóráját lá t ta . . . Mintha mind 
csak reá vetették volna ragyogásukat. A gyer-
tyácskák lángfényében égő vörös színben tün¬ 
dököltek. A Biri brilliáns-brosa úgy csillogott, 
mintha egy darab izzó parázs volna. 

— Ez az ön karácsonyfia, a Jézuska küldi, -
szólt Gedő Piroskához - s átadta neki az 
egyik jegygyűrűt. - - Ezt pedig nekem az ön 
angyala hozta, - - s felgyűrűzték egymást ün¬ 
nepélyesen. Oh, százszor és ezerszer boldog 
pillanat! Minden fáradtságot, minden izgalmat, 
minden félelmet, csüggedést, minden lelki- és 
anyagi szegénységet feledtető óra! Időnkivüli 
idő, mely többé vissza nem tér. Perczek. me¬ 
lyek egy egész örökkévalóságot rejtenek. A sze¬ 
retet halhatatlanságának isteni pillanatai.. . 

OBSTRUKCZIÓ AZ OSZTRÁK KÉPVISELŐHÁZBAN. - . Álvó képviselők az éjjeli üléskor a folyosón. 

Megcsókolták egymást... Megtörtént! Tehát 
megvan! Beteljesedett. Gedő nyilatkozott, meg-
hatóbban, mint a hogy gondolni lehetett. 

Ilyen örömben csak kiválasztottak részesül¬ 
nek. S még ennek a nagy örömnek is volt 
fokozása. Gedőt valósággal ámulatba ejtette a 
remek aranyóra; ily szép, ily drága ajándékot 
igazán nem vár t . . . Piroska arcza felragyo¬ 
gott a gyönyörű fülönfüggők láttán s a tükör 
előtt mindjárt ki is cserélte a régiekkel. Pista 
ugrált, kiabált s a kapott gyűrűt magasra 
emelte, mint valami diadalmi zászlót. Biri 
pedig szinte bambán bámult a meglepetéstől 
a ragyogó brilliáns brosra. Azt akarta hinni, 
hogy nem is igazi, csak utánzat. Csak így 
merte elfogadni... Apa, anya is mosolyogtak 
és vizsgálgatták, nézték a nekik jutott drága¬ 
ságokat. Örömük zavartalannak, gyanútól és 
kételyektől mentesnek látszott . . . 

De hát ki volt a jótékony ismeretlen? Ki 
szórta ily pazarul az ajándékait f Ki akarta, 
hogy ma itt mindenkit meglepetés érjen?.. 
Hol van a titkos jóltevő? Ho l? . . Mindnyá¬ 
jan kérdőleg tekintettek egymásra ; Gedő Pi¬ 
roskára, Piroska Gedőre, az öregek a fiatalokra, 
azok meg ő reájuk. Mindenki a másikban ke¬ 
reste, sejtette a Jézust. Senki, semmit sem 
akart elárulni. A titkolózás még nemesebbé 
tette a szép cselekedetet. Oly érthetetlen, olyan 
kedves volt ez a meglepetés. Mosolyogtak, 
ámultak, újra mosolyogtak és könnyeztek. 
Szinte sok volt szivükben a boldogságból. 

Csak Eegináldról feledkezett meg a titokzatos 
jóltevő ; neki semmiféle drágaságot sem hozott 
Pedig hogy kívánt magának egy szép ezüst 
órát!.. Eegináld szótlanul, csalódottan állt az 
ajándéktárgyai előtt. Csak régi dolgok voltak; 
a Gedő bácsi ajándékainak nyoma sem volt 
köztük; sem órának, sem egyebeknek. A Gold-
steinnél vásárolt zsebórát kinek szánta hát ? 

Gedő észrevette a kis szomorkodót s moso¬ 
lyogva hozzásietett. • Na, ne búsulj, paj¬ 
tás ; megkapod, - - mondotta. - - Már elő is 
készítettem. A függöny mögött van. 

Eegináld arcza egyszerre felragyogott. Az 
ablakhoz rohant s a függönyt félretolta... 
Egy kövér zsandár torz pofája meredt reá. 
Eettenetes szigorúan nézett. Előretartott kezei 
között valami lánczformát csörgetett; a láncz 
végén ezüst óra csüngött... Irtózatos, borzal¬ 
mas jelenség . . . 

Eegináld elsápadt. Csak a borzasztót látta. 
Levegő után kapkodott. Kezeit védőleg fel¬ 
emelte. Felsikoltott s elterült a földön . . . 

Mindenki a megnyugtatására sietett: — Csak 
bábu; nem él; csak játék . . . 

De ő mindezt nem értette most. 
— Van Jézuska . . . van . . . mégis ! Él! 

Él ! - - dadogta s reszkető kezeivel elfödte a 
szemeit. A gyermek Jézus most halt meg vég¬ 
leg a hitében. De megszületett helyébe a má¬ 
sik, a nagy, a hatalmas Jézus, a kiről Gedő 
bácsi mesélt: a lelkiismeret. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Néhusztán meséiből. Cholnoky Viktornak em¬ 

léke most, egy félévvel halála után is teljes élénk¬ 
ségben él azoknak lelkében, a kik ismerték és 
Írásait szerették. A legkülönösebb és legegyénibb 
jelenségek egyike volt, az egyetlen és soha többet 
elő nem forduló ember-példányok egyike, a me¬ 
lyek elütnek mindentől, a mi tipikus, nem tartoz¬ 
nak semmiféle embercsoporthoz, osztályhoz, nem 
olvadnak bele semmiféle emberi közösség világfel¬ 
fogásába, hanem magúihoz alakítják az egész 
világukat, gondolatban átteremtik olyanná, a mi¬ 
lyen nekik legjobban megfelel C'holnoky Írásai¬ 
ban egészen más a világítás, mint a milyet meg¬ 
szoktunk, a valóság dolgai eltolódnak eredeti ará¬ 
nyaikból, vonalaik megőrzik ugyan eredeti jelle¬ 
müket, de más kifejezést nyernek. Ebben áll 
Cholnoky fantasztikuma, a mely nem a képzelet 
megfeszítésével alkotott, rendkívüli dolgokat je¬ 
lent, hanem olyan dolgokat, melyeket az iró gon¬ 
dolkodása a maga természeténél fogva másként 
látott meg s másként is rajzol, mint a hogy a 
mindennapi agyveló'ben tükröződni szoktak. Az 
ilyen fantasztikumnak az a természete, hogy szün-
telenfll érezteti a realitással való szoros kapcsola¬ 
tait, a valóságból kinőtt voltát s épen ezért an¬ 
nál erősebben szineződnek benne azok a vonások, 
melyek a valóságtól eltérnek. Ebből keletkezik a 
sajátságos humoros hangulat, a mely Cholnoky 
némely novelláját eltölti: a valóság és képzelet 
különös színjátszó összekeveredése kelti itt a hu¬ 
moros hatási A milyen fantasztikumba játszó 
volt Cholnoky látásmódja, ép olyan a gondolko¬ 
dása is : egész más a logikája, máskép, más tár¬ 
sulások útján kapcsolódnak össze benne a gondo¬ 
latok és mégis logikusnak, belső törvények által 
összefűzöttnek tetszik, a mit mond. Nagyon jól 
lehet ezt figyelemmel kisérni párbeszédes darab¬ 
jain, melyek mindegyike tulajdonképen nem egyéb, 
mint egy-egy gondolat üzése-füzése két különböző 
ember agyán keresztül. Különös és érdekes szo-
fi/rnák ezek a gondolatsorok: akármennyire lát¬ 
juk szoh'sztikus voltukat, mégis érzünk bennük 
valami meggyőző erőt kapcsolódásuk elevensége 
révén, a mely folyton ébrentartja azt a benyo¬ 
mást, hogy ezek mögött a gondolatok mögött élet 
van, hogy ezek egy embernek az élet-gondolatai. 
Cholnoky új könyve, melyet még életében rende¬ 
zett sajtó alá. de csak halála után jelenhetett meg, 
teljesen, minden jellemző vonásával mutatja az iró 
szellemét, egy, és más vonásban talán teljesebben 

is, mint előbbi két novellás könyve. Vannak benne 
a tudományos gondolkodásból vett háttérrel meg¬ 
rajzolt történetek, a melyeknek tudástól átlelkesí¬ 
tett fantasztikuma az angol Wellsre emlékeztet, 
vannak különös történetek Trivulsióról, az iró 
már ismeretes, kedvelt alakjáról, vannak pompás 
dunántúli magyar elbeszélések, — a Balaton tiszta, 
friss levegője és üdítő, bársonyos vize érzik raj¬ 
tuk. Ez utóbbiak között van a Balatoni emlék, 
egyike Cholnoky legszebb munkáinak s általában 
az újabban keletkezett legszebb magyar novellák 
egyike. A hogy ebben egy balatonfüredi mulató 
társaság közé beállítja Jókai alakját, a hogy a 
tulajdonképeni mese szálait belerejti a történet 
hátterébe — ebben annyi gyöngédség és átérzés 
van, a mely a novella emlékét még soká rezgeti 
lelkűnkben. A Néhusztán meséi Cholnoky Viktor¬ 
nak utolsó érintkezése olvasóival, mintegy a sír¬ 
ból jövő szózat, s nem tehetjük le kezünkből a 
meghatottság érzése nélkül. 

Dutka Ákos új verseskönyve. Külsőre is szép 
könyv, dicsérete a vidéki nyomdának, a melyben 
készült. A tetszetős rajzú betűkön át pedig egy 
költő szól hozzánk, a kinek fejlődését, rokonszenves 
figyelemmel néztük első lépésétől fogva. Egy idő¬ 
ben féltettük, egy nálánál energikusabb lendületű 
költő erős hatása alá került, — könnyen formálódó, 
puha lelke, melybe belenyomódik minden külső be¬ 
nyomás, mástól átvett formákba öntötte a maga 
rezdüléseit. Megszabadult hamar ettől a veszede¬ 
lemtől, megtalálta magát s most már tisztán, csengve 
árad ajkán a szó, nem érezni rajta semmi egye¬ 
bet, csak saját belső életének hullámzó melegségét. 
Nem a mélységek költője, a nagy szenvedélyeké, a 
konvulziv indulatoké, nem zenekar a muzsikája, a 
mely százféle hangszer hangjait hozza össze egy 
harmóniába, — lágy, csöndes, merengő hárfaszó-
hoz hasonlít inkább, a mely halk modulácziókkal, 
merengő érzelmességgel zeng, ha valami megrezeg-
teti érzékeny, könnyen hangolódó húrjait. A nagyon 
érzékeny ember borongó melankóliája van Dutka 
Ákos verseiben, azé az emberé, a kiben érzéssé, 
hangulattá válik minden, a mi kívülről éri: min¬ 
dig valami benyomásból indul ki, a mely meg¬ 
pendíti lelkén a húrokat, mire zengések szólalnak 
meg mindenfelől és eltelik szomorgó hangulattal 
minden, a mi körülötte van. A búcsúzó napfénytől 
besugárzott őszi mezők, a meleg, fűszeres nyári 
esték költészete e"z, - azoknak az embereknek a 
lírája, a kikben hangulatokra foszlik az egész élet: 
a fájdalom, a szerelmi felindulás, az akarat neki-
iramodásai. Illik hozzá az olasz táj, a kék ég, 

SvÖTaffettet 
Kérjenek mintát • ml u|donságalnkb„, „ , » , „ , 

fehér, ragy színesben: Tattetas, Changrante, 
Faponnés. Crépe de Chine. Duchesse, bcosuli, 
Eolienne, MousMlin* 120-cra. széles, méterjt 
K. 1.20-tól kezdve, Bársony és PlUs ruháknak, 
éi blúzoknak »tb.. valamint blúzok és ruhák 
valódi svajczi hímzéssel batist, -gyapjú, 
-vászon, és selyemben. 

Mi csakis kezeskedett szolid selyemsio-
vetet árulunk, ha»«tl>nUI manárwevökntk, postakolttéf 

, -4* vám-mer'tesen a lakásba. — i Dupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U23(Svajcz) 

•et-kivitel — Kir. üdv. szállítók. 

Dr. Miszne 
füzöterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7 .1 . em. 
Telefon l W—45. azám. 
Aiánlja kíaárólat; mérték után 
késztiW 

szabadalmazott 
halcsontnélküli 
fűzőit. 
IsineiteVj árjegyzék dijtalnn. 

iá mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd« 
liliomtej-szappan. Védjegye . Steokenpferdi, készíti 
Bergmann A Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertar- B minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló-
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai 
liliomtej-krém fehér és finom n«: kezek megóvá¬ 
sára, innék tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Cement-fedőcserép-gyártó gépek, 
Beton-nrtömb-gyártó gépek, 
Cement-falazótégla-gyártó gépek, 

csatornázási alapcsövek. 
Formák : betonoszlopok stb. gyártá¬ 

sára. Kotorok. — Henflerművek. 
Beionkeverőgépek. - Czement-

lapsajlolók. 
Dr. 6ASPABY & Comp 
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a folyóparti városok olvadozó éjszakái, - - egy 
olaszországi utazás emlékei egész kis cziklust sugall¬ 
tak Dutkának. Általában sok utazás emléke borong 
verseiben, de ezek is mind hozzáformálódnak az 
ő lágy leikéhez, mindenünnen valami hangulatot 
hozott haza magával, a minthogy a tárgyaknak, 
a körülötte levő dolgoknak is csak a hangulata 
fontos rá nézve, csak azt érzi ki belőlük, a mi 
már eleve megvolt benne magában. Versei tele 
vannak hasonlatok, képek, szólamok formájában 
emlékkópekkel, a mit valaha látott, annak a for¬ 
mája, szine elhomályosul benne, de a hangulat, a 
melyet keltett, változatlanul és bármikor könnyen 
felidéződve marad meg lelkében. Verseinek van 
valami sajátságos belső melódiája, mely nem a 
szavak hangzásában nyilvánul, hanem az érzések 
összehangolódásában és nem egy esetben biztos 
erővel fogja össze mondanivalóját. Ez adja meg a 
verseknek az átélt dolgok melegségét, megerősíti 
hitelüket, megérezteti, hogy itt nem versfaragó 
mesterkedéssel van dolgunk, hanem igazán maga¬ 
magát énekli, a maga lelkének életéről tesz őszinte 
vallomásokat valaki, a kinek megadatott a zengő-
szó adománya. Új verseskönyvében az előbbihez 
képest mindenképen nagy fejlődést találunk, — eb¬ 
ben már a maga eszközeivel biztosan bánni tudó, 
saját hangján megszólaló költőt látjuk, a ki a 
legtöbb esetben biztos, megfogható formába is tudja 
önteni, a mit érzelmileg átélt. 

Új könyvek. 
Néhusztán meséi és egyéb elbeszélések. Irta 

Cholnoky Viktor Budapest, Franklin-Társulat; 
ára 4- korona. 

Dutka Ákos új verseskönyve. Budapest, Singer 
és Wolfner. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Csolti dr. ANKA 

AUBÉL cs. és kir. törzsorvos, egyetemi magán¬ 
tanár, Kolozsváron. - - Alsócsernátoni dr. CSIKY 
KÁLMÁN a sárospataki ref. jogakadémia nyilvános 
rendes tanára, budapesti egyetemi magántanár, 32 
éves korában Budapesten. — Dapsai DAPSY GYULA, 
a rimamurányi-salgótarjáni vasmű tisztviselője, 80 
éves korában Eákosszentmihályon. - - BAÁL MÓB, 
88 éves korában Budapesten. - - HÜBNBB JÁNOS 
prelátus, esztergomi kanonok, 77 éves korában 
Esztergomban. - - PLISTILL EDE, 73 éves korában 
Gödöllőn. — Kisvárdai FARKAS ÖDÖN, 66 éves korá¬ 
ban Nagyváradon. • GYIKA ÁRPÁD dézsánfalvi 

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 1057 

GüELDY 
PARFUMERIEfDE LUXÉ 

GŰ'ELDY PARIS 
parfümök: 

„LA VIOLLETTE" 
„LES MIMOSÉES" 

„LA ROSE DE GÜELDY" 
„LE BOIS-SACRE" 

„STELLA MARÉ" 
„L'EMPYRÉE" 

„DOUX-SONGE" 
Kaphatok Budapesten a következő cs. és kir. udvari 
illatszerüzletekben és drogériákban : MÜLLER J. L. IV., 
Koronaherceg-u. 3. VÉRTESSI SÁNDOR IV. Kristóf-tér 8. 
MOLNÁR és MOSER IV., Koronaherczeg-u. 11. LUEFF 

SÁNDOR IV., Váczi-utcza 9. LÁNYI PÉTER PÁL _ 
Koronaherceg-n. 10., LUX M. Muzeum-körút 5. l 

TÁTJMFŰRCD 
T É Ű GYÓGYHELY. 

TÉLÍ SPORT = 
REMEKTÉÜ KLÍMA. 

in BOBPflLYfl.KŰRCSOLYftPflLYA 
Téliidérvy: 

DECEMBER- flARCZÍUS 
Prospektust Küld 

ŰRflND HOTEL iGfKGAT&fefc 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
. . J « ' . » ""Bőrbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 

lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentés savanyavíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben és 

gyógyszertárakban. SCHULTES ÁROST OUnULI CO ! S»lvatorforrá».TÍa.kt, 
B.d.p«st, V.. Rudolf-rakp«t& 

öldbirtokos, temesmegyei bizottsági tag, 57 éves 
„ Temesvárott. — Dr. ERDEI GYULA, szana-

£ u m i l S S főorvos, 45 éves korában. Buda-
Dr HELMECZY PÁL, szatmármegyei fo-

™biró a nagybányai ref. egyházmegye aljegy-
8 ő ' g varmegyei bizottsági tag, 34 éves korában 

Lhnáron - TANDLBB ADOLF nyűg. m. á. v. el-
fenőr Budapesten. - , AZBE.T BAcz JAKAB Szamos¬ 

iváron - Nogáll Eoger, NOGÁLL IMHB és felesége 
síül Lemaire Júlia öt éves kis fia Veszprémben. 

Azv TÓTH JANOSNÉ szül. Stadler Mária, 75 éves 
korában Budapesten. - - Özv. EBICH MÓBNÉ dr.-né, 
wül Brust Bóza, 70 éves korában Budapesten. -
Özv' SALAMIN LEONNK, szül. rursbachi Matasovszky 
Trm'a 64 éves korában Lőcsén. - - HORNYÁT Jusz-

N 64 éves korában Munkácson. - - Csallóköz-
neevertsi SZABADHEGY KÁLMÁNNÉ, szül. fajszi Anyós 
ona 64 éves korában Nagy-Dém községben. -

dősebb özv. felsó'-gellérti FARKAS ÖDÖNNÉ, szül. 
Szalay Lujza, Budapesten. — AGONÁS PÁLNÉ, szül 
Vajda Katalin, 65 éves korában Budapesten. -
Özv simaházi TOTTH MÓRICZNÉ, szül. ollé-tejedi 
Olló Berta, Németprónán. - - Lányi Bobért főfel¬ 
ügyelőnek, a budapesti kézbesítő postahivatal fő¬ 
nökének felesége, ABBLES MAGDOLNA Budapesten. -
Bittenbinder Miklós leányiskolái tanár és felesége, 
szül. Jakab Mária leánykája MAROSA, 25 napos 
korában Szegeden. 

EGYVELEG. 
* Tüzemésztő vászon. Egy berlini színész olyan 

vászonszövetet talált fel, a mely magában emészti 
meg a tüzet, azaz nem adja tovább, ha meggyújt¬ 
ják. A próbáknál petróleummal öntötték le, de a 
vászon ezt is magába szivta. A kuliszákat ezután 
ebből a szövetből fogják készíteni. 

Az idei szőrmedivat kialakulásából látható, 
mennyire praktikus irányt követ az. Nemcsak azt a 
czélt szolgálják a szőrmedarabok, hogy a hideg idő¬ 
járás ellen hathatósan védjenek, hanem ezenkívül 
ízléses kiállításuknál fogva fő toiletteczikkei a höl¬ 
gyeknek. E téren vezető szerepet tölt be Elkán Gyula 
szőrmenagyárúháza (Károly-körút 19.) árúinak kiváló 
minőségével és leszállított occasió-árain kívül azok¬ 
nak elsőrendű, ízléses kidolgozásával. A czég szíves 
engedelmével jelen számunkban eredeti modelleket 
mutatunk be. 

A gyermekek csinos ruházata nemcsak a 
gyermekeknek, de a szülőknek is örömet okoz. Kará¬ 
csonyi ajándéknak vegyünk gyermekeinknek ruhát a 
Tulipán-Gyermek-Otthonban (IV., Koronaherczeg-
tutcza 8/a.) a hol csecsemőtől 18 éves korig teteme¬ 

sen leszállított áron kaphatók az összes gyermek¬ 
ruházati czikkek a legdíszesebb kivitelben és legjobb 
minőségben. A czég karácsonyi vásárját olvasóink 
figyelmébe ajánljuk. 

Amint Parisnak, Beilinnek, Bécsnek, úgy 
Budapestnek is van már konczertterme. Abban a 
rohamos feilődésben, mely atyáink zenélő óráitól a 
gépzene mai győzelméig terjed, a gramophon a töké¬ 
letesség legmagasabb fokára jutott. Az Andrássy-úti 
Pathé konczerttermét, ahol a pestiekre a zenei tech¬ 
nika terén újabb élvezetek várnak, tegnap délután 
nyitották meg meghívott vendégek előtt. Mi a 
Pathéfon 1 Egy bűvös szekrény, mely mellett helyet 
foglalunk, hallgató kagylóit fülünkhöz tesszük & hall-
gatásidij (minden darab 20 fillér) lefizetése után a 
hétköznapot elfelejtve, Caruso vagy Giorginis ezü>t-
csengésű hangját lesve. A modern technika ezen 
diadala élő czáfolata Hofímann E. T. A. bizarr müvé¬ 
nek az «automatának», melyben holt merev gépmuzsi¬ 
kának nevezi a gramofont. A hangverseny után Nevville 
igazgató vendégeit a második emeleten levő eladási 
terembe vezette, hol róvid beszédben üdvözölte a 
franczia és magyar ipar testvérülését. Ezután egy 
gramofon a hymnust és a Marseillaisot játszotta álta¬ 
lános elragadtatás közepette. 

Orvosi körökből. Dr. Groó Béla, Ó-Tátraíüred 
hivatalos fürdőorvosa, rendeléseit Ó-Tátrafüred gyógy¬ 
fürdő s magaslati gyógyhelyen ismét megkezdette. 

A világhírű «Gueldy» parfüm diszkréten elő¬ 
kelő illatában rejlik az a páratlan siker, a melylyel 
ez a híres párisi készítmény s legmagasabb kő. őket 
is meghódította. Felhívjuk olvasóink figyelmét a mai 
számunkban megjelent hirdetésre, melyben azon cs. 
és kir. udvari illatszerkereskedések fel vannak sorolva, 
a hol a kiváló «Gueldyn parfüm kapható. 

Lámpagyújtás. Láda. Melankólia. líuthms vének, 
de nincs bennük sem u mondani valóban, sem a 
íoniiálian -- semmi egyéni vonás, nem emelkednek 
túl a középszerűségen. 

Tél felé. Erre is csak a/t kell mondanunk, a mit 
iniir régebben mondtunk. 

A kalap. A novella humora meglehetősen lapos és 
i/étien; e(£y ismert jó adomát tapos szét szélesre, de 
rí is yi's/.i belőle, a mi lienne esattnnós és mulatságos 
volt. 

Karácsonyi és újévi alkalmi verset, mint mindig, 
most is eiíésx sereget kaptunk. - sajnos, egy siues 
kii/túk használható. 

SAKKJÁTÉK. 
2829. számú feladvány Fritsch Károyltól. 

BOTÉT 

ÁM 
b e d e f g h 

•VILÁGOS. 

Világos indul és s harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

Szerkesztői üzenetek. 
Örök hó. Olvasmányok visszhangja inkább, mint 

eredeti költői mű; a harmadik strófájában azonban 
van egy szép, melegen átérzett gondolat. 

A «Vasárnapi Újság* 48-ik számában megjelen 
képtalány megfejtése : Üres fazék legjobban k>mg. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-ó. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoza 

SEALSKIN-PELLEWN, JiREITSCHVAKZ BETÉTTEL 

VAKOND-GAKN1TURA. 

Eredeti modellek Elkán Gyula s/üe* 
műterméből, Budapest, VII., Károly-
körút 19. sz. A czég divatlapot küld. CHINCmLLA-OPOSBUM-GABNITriU, 
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Deli és Kedumy 
éttermei (Dunapart-korzó). 

Van szerencsénk igen tisztelt vendégeink ezives figyelmét 
az újonnan átalakított éttermeinkre felhívni, melyek 
továbbra is elismert szolid alapon fognak vezettetni. 
Szeparék, kisebb és nagyobb báli helyiségek. Házonkivüli 
rendelések, ügy mint eddig, a legpontosabban eszközöltetnek. 
DÉLUTÁN FIVZ O'CLOCK TEA. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Qyár él főüzlet: 

VIILBaros8.ii.85. 
Telefon :JdMef 2—37 

A főváros első és legrégibb 
csipketisztitó, vegytisztitó 

és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: n..PŐ-ntcza27.IV.,Eskfi-uta V.. Keoskemetí-

ntoza 14. V.. Harmlnczad-n. 4. VT., Terei-korút 
39. VT., András»y-ut 16. VIII., József kornt 2. 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Xöztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

D 3lután és este 
Quartett - zene! 

Szíves pártfogást kér 

DELI ÉS KEDVESSY 
tulajdonosok. 

ELEKésTflRSflrt 
Központ;, o. = 

Tfyronghy "Dénes 

iadalének 
Át 

•ny. 

a 4 korona. 

INGYEN 
és bérmentve 

kérheti most megjelent nagy képes árjegyzé¬ 
künket, melynek alapján mindennemű szük¬ 
ségletét, U. m. : ffnglcrpr*X-llra*iUekrlt, látrfö-
velc, hSniriik. utazási fiiklce'r, vadász- eé ön-
wdeltní fejjytfrrk, gramofonok, hanffazfrfk, 
ffhrmemüek, cltinar\nst rintl; stb.stb. hegyei¬ 
met tliftesi feltételek melleit beszerezhetők. 
Kizárólag elsőrangú áruk! 

lllliiiilllililllllllllílM 

Egy fiatal irt nyomaiékos fellépése ez a re~ 
gény, amely egyszerre felhívta szerzőjére az 
általános figyelmet. Cselekvénye a művész¬ 
világban játszik * erSs összeütközéseivel 
ét szinesslgével nagy likért aratott az iro¬ 
dalomban. 

J(apbali 

"Lampel T{. könyvkereskedése 
(Wodianer T. és fiai) r.-t.-nál 

'Budapest, Jlndrássy-úl 21. sz. 
tt minden könyvkereskedésben. 

A természettudományok 
minden ágának haladá¬ 
sáról népszerűén, cse¬ 
vegő t.lódon tájékoztat a "DARWIN" 

czimü kéthetenkint megjelenő új 
folyóirat. 
Szerkeszti: Dr. Fülöp Zsigmond. 

Előfizetési ára egész évre 10 K. Kérjen mutatványszámot! 
Budapest, VI., Andrássy-út 60. sz. 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

ék«seré» ea műötvöa 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, czüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 
beszerzési forrása. 
Készpénzes angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Legdivatosabb 

k a r p e r e c z ó r á v a l . 
l karátos arany 90 K. 

IY., KlgyO-ter 5. ei Vidékre választékot küld! L 4 . t 11'í ' i • ft ,' IÁ Ezüst borszinal 16 • 
ár, Mátyás kiraly-lér 13. Árjegyzék ingyen. 14 • 

Budapest, n, Andrássy-ut 2. 

Árlapok dijtalanull 
Olcsó gyári árak! 
Minőség egyedülálló! 

egyszerű és 
diszes ki¬ 
vitelben. 

új szabadalma¬ 
zott ágyak. 

KERTI BÚTOR 
LÓSZÖRDERÉKALJAK 
GYERMEKKOCSIK finom kiviben. 
MÁRYÁNYMOSDÓK angoi rend s z erü 
SODBONYÁGYBETÉT KÜLÖNLEGESSÉGEK 
DÍSZTÁRGYAK 
FÉMTOILETTEK stb. 

Két hét alatt 200,000 
JL példány fogyott e l ! ! 

HÁZTARTÁS 
KÖNYVTÁRA 
Kipróbált Szerkeszti: 
receptek. DJÍrtU M t t í 

1. Hős- és böjti leTesek 
2. LcT(8be T»I ó Mázták és m el 

lékítelek 
3. KfllSnféle előételek 
4. Tojá3-( telek [ételek 
5. M»rh», borja- és scrtíshns 
6. Szárnyalok, szárnyas vadak 
7. Nyul-,őz-és egyéb vadhnsok 
8. Halak elkészít TO 
9. Különféle főzelékek 

10. Gyurott és kifőtt tésltak 
11. Élesztős tészták és r-'-teB 
12. Tortik könyve [félék 
13. Sós és édes mártások 
11. Edestégek és cukorkák 
15. Apró sütemények 
16. Különféle italok 
17. Jóizfi kenyérsütés [mek 
18. Fagylaltok, kocsonyák, kié-
19. Gyümölcs befőzés 
20. Zöldség,nbork» itb. eltartása 
Egy-egy kötet ára csak 20 fill. 
Megrendelésnél elegendő a szá¬ 
mok kozléle. Egy és kötetek meg¬ 
rendelésénél átmér portóra kül¬ 
dendő. Mind a 30 köt.béra.í K. 
Szétkflldél csakis a pénl elő 

leges beküldése ellenében. 
-HÁZTARTÁS" kiadóhivatala, 
Budapest, Eötvös-utca 36. sz. 

^•^^•••••^••^^^"^^^^^^^^^ 

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY-féle pemetefű cukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban rigyázzunk és halározollan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. 
Az eredetinek minden darabján rajta van a Réthy név. 

l doboz ára 60 fill. Nagy doboz l kor. 
Mindenütt kapható! 

Versenyen kivül! 
Nélkülözhetetlenek az én hires faliszőnyegeim kétol¬ 
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával 
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad. 

o «= 

Egy ritka alkalmi 
vétel folytán ab¬ 
ban a kellemes 
helyzetben va¬ 
gyok, hogy 2 m. 
hosszú és 130 
cm. széles nehéz 
flanell takaró¬ 
kat drb—onként 
2 korona 30 fillér 

árban szétküldjek. Az ismert finom különleges 
Sahara-takaró drh.-ként K 3.50. 
Egész különleges szenzáció 

Az én 2 kg. súlyú, 140 cm. széles, 200 cm. hosszú 

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-80. 

Egyúttal ajánlom príma Smyrna-utánzat-Salon-
szőnyegeimet 

140 cm. széles, 200 cm. hosszú korona 8.— 
160 « • 250 « < . 1 1 . -
200 t « 300 « « t 15.— 
250 « . 350 « . i 26.— 
egyelő, hasonló anyagból drb.-önként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel. 
Nem tetszés esetén becserélem, va(?y a pénzt visszaküldöm. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GÜSTAV STERN 
vorm. Handels- a. Prodiikiivgeselischaft GÖDING No VI . 

Illusztrált katalógus és bérmentve. ingyen _ 
10 K.-ál vételnél l elegáns cigaretta tárcza Ingyen. 

ÉS KÉSZ/IGYÁK 
l kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó l 
4-50, szép 5'50, finom fehér 6 50, jobb 7.50, hófehér 8"50, hófehér 

á.g'ynemüc l párna 80X58 cm. finom angintokban, jól meg-
töltve 5-02, 6-07, 7'57 K. l dunyha 160X116 cm. 10'20, 11-95, 
14'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12-70,14'63,17'38 K. 
Készlet tetszés szerinti méretekben és minöségben.Nagy raktár : 
kész alsólepedök, paplanlepedök, kész párnnhnjak és hímzett 
női ingekben, valamint a világhírű szepesség-i vászon és 
asztalnemüekbeD. Paplan és matraczg-yár. Szétküldés után¬ 
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelőt kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
• árjegyzékünket ingyen és bérmentve. • 
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám. 

Központi fűtések 
alacsonynyomásn gőz- és ruelegvizfütések. Szellőző 
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek. 
Száritótelepek minden féleipari czélokra. :::::: 

Eredeti MEIDINGER - kályha 
Meidinger töltő-, szellőztető és szabályozó kályhák 
ás kaloriferek. 

FOLYTONÉGŐ 
(
B
D
R
A
A
u
N
EoR) K Á L Y H Á K 

Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltá¬ 
val (egyszeri befütés mellett egész 
•télen át ég és a szobákban egyen¬ 
letes és'kellemes a meleg). :: 

Eisler és Vértes 
Meidinger-kályhák gyára és köz¬ 
ponti fűtések berendezési vállalata. 

Budapest, VI., Andrássy-nt 

. 



AUTÓNAK 

NEM KELL 
REKLÁM. 

I K l t e 
fii 11 .< f: 

,::aii 

BENZ 
MAGYAR AUTOMOBIL-
ÉS MOTORGYÁR R.-T. 

BUDAPEST 

J(özponti iroda és mintaraktár: 

V., Dorottya-utcza 9. 
Telefon: 29—24, 168-79. 

Gyártelepek •' 

Vll., llka-utcza 31. 
Telefon: 81—41. 

VI., Uteg-utcza 19. 
Telefon: 98—66. 

Sürgönyczím : 

Benzmotor, Budapest. 

14637 
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V., Dorottyán 

YH., )11ca-utc 

YÍ.,Ut 

A Franklin-Társulat nyomása háromszínrendszerű lemezeiről. 
Juan de Sevilla Romero festménye a Szépművészeti Múzeumban. 
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Az operencziás pusztaság közepén volt az 
irinyó-pirinyó ház ; abban lakott az irínyó-
pirinyó leány. A Bibliaforgató ember volt az 
apja, a Rokkapörgető asszony az anyja. 
Minden héten három szót szóltak egymáshoz, 
azt is csendesen mondták és a másik mindig 
bólintott rája. 

Irinyó-Pirinyónak fehérpille viganója volt 
és fehér almafák alatt sétálgatott a kertben. 
Ki se látszott a tarka fűből, alulról nézte a 
nagytányéros virágok koronáját és számlál
gatta, hogy milyen számtalanon vannak. d.Iaj, 
milyen nagy a világ !» - gondolta szegény. 
«A kerten túl kezdődik a nagy puszta, kijebb 
attól még nagyobb puszta ; és túl, túl, vala
merre, irdatlan messze, jaj, az igazi világ !» 
Mert Irinyó-Pirinyó tudta ám, hogy ő csak 
egy kis mese-lyány szegény, — és úgy meg-
megijedett. 

(Jaj, — gondolta — bárcsak jönne vala
honnét egy nagy, örökös víz, egy nagy, 
mesébevaló t enger ; körülfogná mindenfelől 
ezt a mi kertünket és a házunk kimagasod-
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nék belőle magánosan! Akkor sohase jöhetne 
senki onnét messziről, hogy minket bántson ; 
és nem kérdenének tőlem semmit és nem 
kellenék szólni senkivel, mint ahogy a fák 
sebeszélnek!)) Ki tudhatná, miért félt Irinyó-
Pirinyó a világiól, mikor hirit se vette még? 
A kertben minden fa és minden virág magá
nosan állt a maga külön szárán és szép 
hallgalásbiin őrzötle a maga külön titkát, a 
mit az Isten rábízott. 

«Már anyányi a lányod !» — szólt egy 
este az ember és tovább levelezett a bibliában. 

«Bizony felnőtt!)) — felelte harmadnapra az 
asszony és pörgette a rokkát. Rákövetkező 
héten hozzátelte : «Talántán nemsokára érte 
jön az Óriásnyi ember, hogy elvigye leleségűl!» 

Irinyó-Pirinyó hallotta ezt, mert nem aludt, 
csak telette magát. És azontúl nem volt nyug
sága, reszketett, elváltozott, nem lelte helyét. 
Jaj, milyen is lesz? Jaj, mit fog majd kér
dezni tőle, mit is fog majd mondani néki az 
Óriásnyi ember, ha eljön? 

Hát jöt t is egyszer. Hétinértföldet lépett, 

Fehér almafák alatt sétálgatott a kertben. 

melléi verte a szakálla, nagyot kellett haj
tania, hogy a házajtón bejöhessen. Tisztes
séggel köszönt, leült a tűzhely mellé és öreg
estig elnézte szép csendességben, hogy pör
geti a rokkát az asszony, hogy levelezi a bib
liát az ember. Ugy látszott, kedvét leli ebben, 
mert nyájasan bólintott, ha ránéztek. 

«Neked adjuk a leányunkat, — mondta 
harmadnapra az ember, — mert nagy és ke
mény öklöd van, el tudod verni a veszedel
met az útjából!» 

«De nagy és meleg tenyered is van — tette 
hozzá még aznap az asszony — simogasd 
beléje a nyugodalmat, ha cgyszer-másszor 
kikívánkoznék !» 

Óriásnyi szépen bólintott rá, aztán ölbe-
fogta Pirinyót és megindult vele. «Jaj,jaj — 
gondolta Pirinyó — most a világba viszen !» 
Érezte, hogy hét mérlföldet lép vele, hegyekre 
hág, vizeken lábal ; és szörnyen félt bizony, 
még kicsinyebbre gömbölyödött az ölében. 
«Jaj, jaj , — mindjárt kérdezni fog valamit és 
nékem felelni kell !» De ahogy fogta Óriásnyi; 
bizony, a két tenyere volt befelé fordítva, 
jó nagy, jó meleg. Hát csak elszunnyadt 
Pirinyó a nagy felesben, észre se vette, csak 
mikor elértek az Óriásnyi házáig. 

Egy vén, siket cselédember meg egy vén, 
vak cselédasszony várta őket és jó, puha, 
meleg ágy. Lefekvéskor szépen megölelte 
Pirinyót Óriásnyi és reggelre kelve szépen 
megcsókolta. És így tett vele azontúl minden 
este és minden reggel. ((Milyen jó meleg a 
tenyere!)) — gondolta egyszer Pirinyó. ((Vájjon 
mikor fog kérdezni tőlem valamit ?» 

A Siket megmutat ta Pirinyónak a szobá
kat és a Vak megmondta, hogy mire valók. 
Az egyikben gondolkozni lehetett ; i t t jó, ké
nyelmes karosszékek voltak és meleg tűz
hely ; a másikban szemlélődni, de itt állt a 
Terüljasztal is; a harmadikban elpihenni, itt 
voltak a felvetett, lágytollyus nyoszolyák. 
«A többi szobában nincsen keresnivalód ; a 
gazda se teszi be a lábát oda, van annak már 
vagy háromszáz esztendeje, ha nem több !» 

óriásnyi szembeült Pirinyó feleségével a 
Terüljasztal mellett és néha jószívvel rámo
solygott. Azután bement a tűzhelyes szobába, 
leült egy karosszékbe és pipára gyújtott; de 
nem báni a egy cseppet sem, ha Pirinyó fel
kuporodott egy másik szék ölébe és így ket
ten nézték a tüzet. «Milyen jó meleg van 
idebenn — gondolta Pirinyó — milyen igen 
nagy ember az én uram és milyen szép a 
szakálla ! Vájjon nem akarna mondani vala
mit nekcm?» Óriásnyi akkor ölbe fogta és 
beville a nyoszolyás szobába ; szépen meg
ölelte este és szépen megcsókolta reggel. De 
Irinyó-Pirinyó — Isten tudja, miért — nagyon 
elszomorodott ezen. 

Másnap, mikor az ura a karosszókben ült, 
kilopódzott tőle, mert meg akarta tudni, hogy 
hibáznék-c neki, ha nincs mellette. Ide-oda 
lépkedett a szobákban, azután a tornáczra is 
kiment, mert nem volt kulcsra zárva egy ajtó 
sem. Tébolygott, járt odakinn, egyszercsak 
megállt az egyik tilos szoba ajtajában. Hát 
uramisten, nyitva volt biz az ; se lakat, se 
zár nem őrözte. Nagyon félt ; hát bement. 

Nagy üveges almáriomok álltak ott sorjá
ban, bennük mindenféle csudajószág ; piros 
lapda, bugócsiga, fa-ló, cifra sárkány, parittya, 
kocka ; de mind csupa óriás gyerek kezébe 

ló nagy. Az Irinyó-Pirinyó asszonynak el-
l l t minden ijedtsége ; akkorá t kaczagott , 
hogy megrezegett belé minden üvegfal, a 
lapda felütődött, a csiga búgott , az ostor 
csattant; és Irinyó-Pirinyó tapsolt a két csöpp 
kezével. Hanem egyszercsak a háta mögött 
termett Óriásnyi. Nem haragudot t , inkább 
mosolygott egy kevéskét szégyellősen. «Jaj, -
örvendezett bévül a Pir inyó asszony, most 
beszélni fog nekem a gyerekkoráról , mikor 
ezekkel játszódott!» De az u ra szelíden meg
lopta a kezét és elvezette onnan ; egy szó 
nem sok, annyit se szólott hozzá aznap. 

«Csinálni kell valamit !» — gondol ta más
nap Pirinyó és ugyancsak dobogot t a szivecs-
kéje. Megint elindult, jár t , tébolygott — egy
szercsak benyitott egy másik tilos szobába, 
mert az sem volt lakatra téve. Hát minden
fele bolondos szerszámok állanak ott is üveg 
alatt; igazi kard, igazi fegyver, lombikok, 
üvegek, tudós szerszámok, ábrák, könyvek; 
odább meg száraz virág, arczkép, levél, de 
persze mind óriásnak való nagy. Pirinyónak 
elállt a szíve, úgy rácsudált a sok furcsa hol
mira. De egyszercsak mellette terem Óriásnyi. 
Nagyon kényszeredetten mosolygott és meg
fogta a kezét. «Jaj, ha most beszélne nékem 
valamit a fiatalságáról, mikor ezekkel játszó
dott!» De Óriásnyi némán kivezette Pirinyót; 
egy szó nem sok, annyit se beszélt vele aznap. 

«Hát azért is, azért is !» nyakaskodott ma
gában másnap Irinyó-Pirinyó és megint ki
lopódzott. Járt , tébolygott, egyszercsak ráakadt 
megint egy tilos ajtóra. Reszketett a keze, 
de azért megfogta a kilincset. Hát abban a 
perezben ott áll ám megette Óriásnyi ; egy 
cseppet se' mosolygott, csak megfogta a kezét 
és most megérezte Pirinyó, hogy a nagy meleg 
tenyér nagy kemény öklöt béllel. Megfogta, 
elvitte onnét és Pirinyó — egy szó nem sok — 
annyit se mert szólni hozzá sok-sok napon át. 
De magában sokszor elsírdogált azontúl. 

Addig sírt, rítt, míg egyszercsak észrevette, 
hogy az ura nincs a közelében. Nosza, ke
resni indult, nekivágott udvarnak, szérűnek, 
rétaljának, pedig a kapuig se igen mert 
menni azelőtt. A kert alatt folyt egy patakviz 
az erdő szélén ; hát ott ül az Óriásnyi egy
maga, kézire támasztot t fejjel és nézi, hogy 
folyik a víz, hogy nő a fű, hogy siet a fel
leg. Semmi egyebet nem csinált, csak gon
dolkozott. De hát miért nem gondolkozik a 
tűzhelyes szobában? Arra való a tűzhelyes 
szoba, hogy ott gondolkozzék ! Tán csak nem 
a z e r ' jaj, hogy oda én is bemehetek ?» Irinyó-
Pirinyó egy szalmakazal mögé bújva lesle az 
urát egy darabig, azután úgy visszalopako
dott a házba, fű se hajolt meg a lába alatt. 
Világért se szólt volna neki, hogy megleste ; 
nagyon elszégyelte magát . 

Pedig Óriásnyi azontúl nagyon sokszor nem 
volt odahaza. Pir inyó tudta, hogy messzire 
jár, elmegy a városba, a környékre, napokig 
is odamaradoz. De mikor hazajött, jószívvel 
mosolygott rá, megölelte este és megcsókolta 
reggel. «Jaj, hol járhat , kinél maradoz? Hisz 
nincs a világon még egy akkora ember, 
senkise lehet pajtása neki !» emésztette ma
gát Pirinyó. 

A vén, vak cselédasszony meg a vén. siket 
cselédember pedig megsajnálták, meg is sze
rették akkorra a Pirinyó asszonyukat. ((Meg
mozdul bennem valami, ha sírni látlak -
mondotta egy nap a siket — szeretnék segí-

e n i r a j tad ! En magam ugyan semmitse hal-
mk, de van egy kagylóhéjam, ha azt a füled
hez tartod, megtudod, hogy mit beszélget az 
nrad a Liliputok népével !» előadta a 
kagylóhéjat. az asszony a füléhez tartotta. 
Hát bizony, ott ült Óriásnyi a Liliputok vá
rosában egy nagy vendégfogadóban és körös
körül sorjában ott guggol t a sok liliput em-
b e r Egymásután beszéltek, és akin a sor 

volt, az felnyújtotta a két ujját, mint az isko
lás gyermekek. És mindnyájan elmondtak 
mindent, minden t ; hogy miért verte meg 
őket az apjuk legelőször gyermekkorukban, 
hogy miből buktak az iskolában, hogy mikor 
loptak először, hogy milyen asszonyt öleltek 
már és hogyan ölelték, óriásnyi pedig ült 
köztük az asztalfőn, mindig jószívvel mosoly
gott arra, a ki épen beszélt, mintha kedvét 
lelné benne : és mikor elhallgatott, szépen 
bólintott neki. «Hát ez az egész! —- álmél
kodott Pirinyó és lecsapta a kagylót. Hiszen 
ilyeneket én is tudok beszélni neki, még sok
kal különbeket is. Csakhogy ő nem tudta ezt 
eddig, azért já r t Liliputékhoz !» Nosza, alig 
várta, hogy hazajöjjön az ura. hogy egyszer 
megint odaüljön a karosszékbe a tűz mellé. 
Odakuporodott szemközt vele és elkezdett 
mesélni. Jaj, nagyon szépen. A régi, fehér
pille viganókról. amiket kislyánykorában vi
selt ; a virágos, tavaszi almafákról ; a nagy. 
tarka fűről, amibe úgy bele tudott rejtőzni, 
hogy ki se lá tszot t ; és a kert végéről, a régi 
félelmekről, a bölcs Bibliaforgatóról és a ked
ves Rokkapörgetőről, akiket majd szinte fe
ledett már. Az Óriásnyi ember pedig jószív
vel mosolygott rá, amíg beszélt, úgy látszott, 
kedvét leli b e n n e ; és nyájasan bólintott, mi
kor elvégezte. «Jaj, hisz ópenúgy bólint, mint 
azoknak a jöt tment Liliputoknak ! Hát mije 
vagyok én neki ?» Úgy elfacsarodott a Pirinyó 
asszony pirinyó szíve ; alig ért rá kifutni a 

szobából és a nyoszolyas-házba szaladni, hogy 
a párnák közé sírja a keserves könnyeit. 
Későbbet Óriásnyi is utánament, mikor elál
mosodott a gondolkodásban : megölelte este 
és megcsókolta reggel. 

Telt, múlt az idő. Hát egyszer csak azon veszi 
észre magát Irinyó-Pirinyó, hogy az ura sokszor 
már estendet sincs mellette a puhatollyús 
párnákon. Nagyon megijedett és mármosl 
igazan nem tudta, hogy mihez fogjon. De a 
vén Siket meg a vén Vak igen nagyon szán
ták és szerették pirinyó asszonyukat. Azl 
mondja neki egy nap a Vak. 

— «Én magam ugyan semmitse látok, de 
van nekem egy kis tükröm, ha belenézel, 
megtükrözi neked, hogy miképen öleli a te 
urad az Óriásnyi asszonyt.i Hozzad hamar 
azt a tükröt I — parancsolta Irinyó. 

Belenéz. Hát ott ül az ő ura egy szépséges 
Oriásnyi-asszony mellett, ölében a feje, az 
meg a drágaszép aranyfolyó hajával simo
gatja. Azt mondja neki az ember. 

((Hallod-e, te Óriásnyi asszony ! Ne legyél 
te szomorú, mert azt én nem szenvedhetem! 
Haj de rosszul illik teneked a búbánat, 
Óriásnyi asszony !» 

«Hát mit csináljak, lelkem uram?» kér
dezte az asszony, de csak úgy bugyborékol! 
a sírás a hangjából. 

aNagyokat kaczagj. czibáld a szakállam és 
úgy ölelj, hogy megérezze a csontom. A' való 
neked. Óriásnyi asszony!» 
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Hát ott ül az ő ura egy szépséges óriásnyi asszony mellett. 



«Haj, <ie mikor torkomba a bubánál, lel¬ 
kem uram, mert szertelenül igen szerellek ; 
te meg, tudom, elmegy tőlem rögvest a te 
hitvány Pirinyó asszonyodhoz. Pedig én illek 
lehozzad, én vagyok a te igazi párod, mert 
magam is Öriásnyi vagyok !» 

«Hallod-e. förmedt vissza az ember, 
nehogy kimondd még egyszer annak a nevét! 
Tudd meg, hogy ő az én igazi párom, mert 
olyan nékem, mint a kezem-lábom, nem is 
veszem észre, hogy van. De te belelátsz a 
szívembe, kitalálod a gondolalom, meri te is 
Óriásnyi fajta vagy. Bizony, vagytok egyné¬ 
hányan ; de olyan Irinyó-Pirinyó asszony, 
mint az én feleségem, nincs több a kerek 
világon. Bizony, hogy visszamegyek hozzá, 
meri ő az én párom, tégedet csak próbálgat¬ 
lak, le Óriásnyi asszony! Hanem azért ne 
bnsulj ; nagyot kaczagj, tépd a szakállam é.s 
iígy ölelj, hogy megérezze a csontom ! Meri 
illel le, lelkem, ehhez a mai éjiszakámhoz .'» 

Hát megölelte az asszony és befelé-bugy-
borékoll a szívébe a nagy Óriásnyi sírás. 

«Jaj, jaj - szegény Óriásnyi asszony !» -
zokogoll Irinyó-Pirinyó odahaza és a lükör 
kieseit a kezéből. Eslére azért mégis fehér¬ 
pille viganóba öltözött, úgy várta haza az 
urát, elébe ment. kaczagott. megczibálta a sza-
kállát. megölelte, a hogy csak bírta. 

«Hol jártál mama. lelkem nram?» kér¬ 
dezte nagy kaczagás közt. 

«\em kell azl neked tudni, Pirinyó asz-
szony !» felelt az ura és összehúzta a nagy 
boglyas szemöldökit. Megijedett Pirinyó és 
nyomban elhallgatott, de Óriásnyi mosolygóit 
rá mindjárt és szépen bólintott. Hanem mi¬ 
kor este meg akarta ölelni. Pirinyó valami 
idegen szagolt érzett a tenyere simogatásán: 

olyan Óriás-asszony szagol. Megundorodoll 
hirtelen és azt mondta az urának. «Tudom 
ám, hol jártál (e mama !Az < )riasnyi asszony¬ 
nál jártai, azzal öleltclled magad. Miért cse¬ 
lekedtél olyat, mikor tudod, hogy én vagyok 
a te igazi párod ; az csak egy céda óriásfaj-
zat!» 

- oHallod-e. Pirinyó asszony ! - felelt az 
Óriásnyi. Megkeseriilöd, annyit mondok, ha 
még egy szóval bántani mered az én fajia¬ 
mat, meg azt az asszonyt, meri az ártatlan 
én tőlem ! Hogy mersz te hazndókra hall¬ 
gatni?* 

Beléfagyoll a szó a Pirinyó asszonyba, meg 
se mukkant többet, pedig ludta, hogy az ura 

haziidotl neki az Óriásass/.ony kedvéért. Csak 
öleltclle magái este, csak csókollalla magát 
reggel; de a szívébe befelé-bugyborékolt a 
szegény, pirinyó sírás. 

Teli. mull az idő '. 
Megint telt, múlt az idő ! 
Száz esztendő múlva meghalt a jámbor, 

Siket cselédember. Irinyo Pirinyó sirni akart 
a temetésén ; hát uramfia ! Nem tudott sírni, 
elfelejtett. Mind kiszáradott a könnyje. 

Másik száz esztendőre meghall a/ együgyii 
Vak cselédasszony is. «Jaj, jaj, jaj !» akarla 
mondani Pirinyó a temetésén. Hát, uramisten! 
\eni bírla mondani ! Mind elfogyott a jaj¬ 
szava. 

Telt mull az idő. Irinyo Pirinyó olt ült a 
Terüljaszlal mellett, ott kuczorgoll a nagy 
karosszékben, olt feküdt a puhatollyús ágy¬ 
ban : nem kérdett semmit, nem bánt semmit. 
Kifelejtett sírni, elfelejtett szólni, elfelejtett 
félni, elfelejtett gondolkozni. Már lenni is el-
felejlell. 

Tán ez a mese is elfelejtette már magama¬ 
gát? Nem, meg nincs vége egészen, csak rej¬ 
tezik ; de nem sokáig kell várni ! Minden 
mesekígyó addig női, nyújtózik, míg a maga 
farkába haraphat, míg a maga elejéről kez¬ 
dődhetik újra. Mért minden újra kezdődik 
elölről ! 

Leyvégiil eljött hál az, amit Irinyo Pirinyó 
hajdanában hajdan előli kívánt, mikor még 
a virágos alma fák alatt tébolygott tavaszkor. 
Eljött valahonnét a nagy örökös víz; a nagy, 
mcsi'bevaló tenger ! Körülfogta mindenfelől 
az udvart és a ház úgy magasodott ki belőle 
magánosán. Ks ott rekedtek ők kelten, a/ 
Óriásim ember meg ax. Irinyó-Pirinyó asz-
s/iiii\. Idáig is csak úgy voltak, de most 
már tudlak hogy nem is lehel elmenni egy¬ 
mástól. 

Az emlier mosl már nem a tűzhelynél ulti 
hanem az ablak mellett, meri mindig kiné¬ 
zeti. De nem a vizei nézte, hanem a vizen-
lúll; hogy nem látszik-e valahol valami part 
vagy hajó? De nem lálszoll. Csak mull az 
idő. 

Azt mondja egy este az ass/.onvának : ((Be¬ 
szélj már valamit nekem Pirinyó, azokról a 
régi almafákról a ti régi kertetekben, meg a 
regi. bölcs Bibliaforgatóról ; a ivgi, kedves 
Rokkapörge tőről ! És mond cl nekem, féltél-e 
lölem, mikor elhoztalak? És mondd meg, mi¬ 
kor kezdlél el szerelni engem ?» 

De Irinyó-Pirinyó csak nézett rá csendesen 
és bólintott. Elfelejtelt felelni, elfelejlelt em¬ 
lékezni. 

Azt mondja neki száz esztendő múlva : 
«Gycrc bó velem, édes párom, abba a tilos 
szobába, ahol a gyerekjátékaim vannak, óriás¬ 
lapdák, óriáscsigák. Majd fogsz ott nagyot 
kaczagni! Gyere, kedves egyetlenem, a másik 
tilos szobába is. ahol a könyveim vannak, meg 
a fiatalkori tudós szerszámaim, meg a ivüj 
asszonyok bolondságai.Majd fogsz csudálkozni. 

De Irinyó-Pirinyó csak nézett és bólintott 
szépen. Elfelejlelt csudálkozni. 

Mikor megint ellelt egy pár száz esztendő, 
egyszer nagyot gondol az ember, azt mondja. 

((Asszonyom, édes enyim, élelem fele ! Olyan 
vagy már nekem, mintha a tulajdon szívem 
volnál. Hát gyere vélem, elvezetlek abba a 
tilos szobába, ahová még soha eleven ember 
be nem lépett ; én magam is megálltam a 
küszöbön, csak úgy néztem be. Meg akarom 
neked mondani az én titkomat, a mit az Isten 
rám bizolt. Kérdez tőlem, a mit akarsz ! Le¬ 
het, hogy sírni fogsz majd ; de legalább együtt 
sírunk!)) 

De Irinyó-Pirinyó csak nézell rá meredten 
és egyet bólintoll, mini az alvajáró. Elfelej¬ 
tett kérdezni, elfelejtett sírni régen. 

De mikor este lefeküdlek a puhatol!vús 
ágyba, hallotta odakinn a tenger mormolását. 

Kinézeti az ablakon, láüa hogy női, daga¬ 
dó/, lassan-lassan az ár ; eléri az ajtó küszö¬ 
bét.' Hát ő benne is úgy kezdett lassan-lassan 
nőlni, dagadozni egy vak, siket, suta gondo¬ 
lat ; nagynchezen, mert már sok száz eszten¬ 
deje: riem gondolt semmil. 

CtElmegyék beszélgetni testvéreimmel, a ha¬ 
lakkal !» gondolta és nagyot sóhajtott, mint 
a ki leveti a terhet magáról. Az ura aludt. 
Lábujjhegyen ment ki. A mesébe való tenger 
árja a küszöbig jött már, csak bele kcllell 
lépni, csak rá kellett feküdni. Úgy elnyújtó-
dolt rajta, feje alá kulcsolt két karjával, mint 
a lágytollyús ágyban a legelső éjiszaka. 

Vakfehér hajnalban felijedott az Óriásnyi 
ember, kérésié a/, asszonyát valamennyi szó-
iában, kiment az ajtón, kiállt a tornácz kü¬ 
szöbérc. Hát a nagy örökös víz olt vitte, 
mosta már Irinvó-Pirinvöt jó messzire, min¬ 
dig messzebbre ; úgy libegett már a vakfehér 
hajnalban, mint egy fehérpille viganó, mint 
egy fehér almavirág, mint egy fehér ijede¬ 
lem, mint egy fehér jajszó. 

Mindhiába hitegetem, 
Altatgatom magamat 
Semmi kétáég,. hogy fölöttem 
Az idő már elhaladt. 

Öreg ember lett belelem, 
\~allamon a hatvan év; 
Gondom többé nem a munka. 
Cáak a nyugalom, a rév. 

ESTI DALOK. 
.\ /cg /cpázott vitorlakkal 
A vizet még ózeldelem. 
De többe nem ázilaj lázzal, 
Cóak úgy laóáan, cAcnde.ien. 

Megy a hajó, amerre az 
Eáteli .>; el fujdogál, 
S revpartot iá lel bizomjnyal, 
Biztosat mint a halál. 

II. 
Hamvaá rónák, hideg égbolt, 
Daltalan, búó világ. 
Dombtetőn mint fáklyák égnek 
A rőtáziii lombu fák. 

Lábujjhegyen jár a ózellő, 
Minden zaj cáöndre váf — 
Fáradt áczwem, moát már te iá 
Alugrál, - alngyál! 

III. 
A óápadt erdőn búá áirámmal 
\'égigzokog a- ö.>~i .>;c'7, 

Szeretnék za/talan lehullni. 
Mint fáról a levél. 

Köd ázáilong fenn a hegyek ormán, 
A napnak nincá melege már 

- Szerelnék halkan kilobbanni, 
Mint ette a tugár. 

Köröttem zavaroáan zúgnak 
Az élet ci/i/ hullámai. 

- Szeretnék, mint egr ti.^la dallam. 
Cáendben elhangzani. 

IRTA SZÖLLŐSI ZSIGMOND. 

üméltósága, az államtitkárul', nagyon szí¬ 
vesen adott volna valamit érte, ha megsza¬ 
badul attól a díszes szereptől, hogy a var-
nóczai kultúrpalota fölavatásán ő képviselje 
a kormányt. De a varnóczaiak maguk kér¬ 
ték ezt a régi kedves kölelék jogczímén, 
a mely őket az állam titkárhoz fűzte és az 
öreg Boor Dénes egyenesen avval a föl¬ 
tétellel adott húszezer koronát a kultúr¬ 
palota czéljaira, hogy a fölavatáson őmél-
tósága Verő Gyula államtitkár, az ő gyer¬ 
mekeinek egykori nevelője is megjelenjék. 
Mert ez volt az a sokat hangoztatott régi 
kedves kötelék a város és az államtitkár 
k°zött, hogy Verő Gyula akkor még fiatal, 
fcgyetemi hallgató, három esztendeig a 
Uoor házban nevelősködött. És ha később 

két éviized múlva egész Varnóeza 
büszke volt rá, hogy a magyar közélet 
;gyik legünnepeltebb kiválósága, a vará-
*sos szavú parlamenti szónok valamikor 
"árom évet a falai között töltött, nagyon 
rthelő, hogy az öreg Boor legelső sor-

ba« érzett jogot erre a büszkeségre. Száz¬ 
kor is elmondotta a kaszinóban : 

— Tudtam én azt már akkor, hogy ez 
a fiú nagyra viszi. Megőrzött azon, hogy 
nem közönséges ember . . . A szemében 
volt . . . Csak egyszer eljönne már hoz¬ 
zánk ! . . . 

De híz az nem jött soha. Pedig egy 
ízben a mandátumot is fölajánlották neki 
deputáczióval. Az urak el voltak ragadtatva, 
hogy milyen kedvesen fogadta, a felesé¬ 
gének is bemutalta, ebédre is magánál 
tartotta őket, jóformán minden varnóczai 
emberről kérdezősködött, de a jelölt¬ 
séget nem vállalta. Igen melegen megkö¬ 
szönte, kijelentelte, hogy hálás érte, büszke 
rá, de erkölcsi kötelességének érzi, hogy 
hű maradjon az ő régi kerületéhez, a mely 
először lisztelte meg bizalmával az akkor 
még névtelen, szegény fiskálist. 

A varnóczaiaknak fájt egy kirsil a kosár, 
ha tele volt is virággal, de azé. l nem vet¬ 
ték le róla a kezüket. Tartották a jussukat 
az egyetlen híres emberhez, a kinek vo¬ 
natkozása volt a városukkai. Mert Varno-
czának volt főgimnáziuma, színháza, n«-m 
kevesebb, mint kilencz különböző közmű¬ 

velődési és humánus egyesülete, megépült 
a kultúrpalotája, de azt. hogy csak egyet¬ 
lenegy híres emberre is legyen, csodálatos¬ 
képpen a kegyetlen végzet makacsul meg¬ 
tagadta tőle. Ilyen körülmények közö'tt 
bűnös mulasztás lelt volna lemondani 
arról a bizonyos három esztendőről. 

És Verő Gyula mégis elhárított minden 
alkálinál, a mely odavitte volna abba a 
városba, a mely a irt aga büszkeségének 
hirdette és kövelelte. Ennek a húzódozás-
nak semmi cselre se az volt a magyará¬ 
zata, a mire a legtöbb ember legelőször 
gondolhatott volna. Az államtitkár egy 
csöppet se röstellelte, hogy nem szülelett 
méllóságos .úrnak. Ennél sokkal különb 
és sokkal okosabb ember volt. Sőt ezt a 
multat, alacsony származását, ködös, sze¬ 
gény, nyomorúsággal és küzdelemmel tel¬ 
jes fiatalságát úgy hordozta és lobogtatta, 
mint egy tépett, rongyos, de dúló, nagy, 
dicsőséges és diadalmas csatában megté-
pelt és összerongyolt zászlót. Hogy mint 
híres, ünnepelt, hatalmas ember jelenjen 
meg oll, a honnan húsz esztendő előtt, 

rMi SíinJcr. 



miül sápadt és ösztövér legényke egy 
koczkás vászon kézitáskával távozott, ez 
csak izgathalla a hiúságai. 

:\em is ez az emlék volt az, a mely a 
kéjelmetlenség fokozódó érzésével feszí¬ 
tette rneg a méltóságos úr idegeit, mikor 
behunyt szemmel hevert végig a szalon¬ 
kocsi selyempamlagján. Egy nagyon karcsú, 
nagyon kékszemü s nagyon szőke fiatal 
leány fehérruhás alakja emelkedett ki a 
mull homályából néma, de mélységes pa-
naszszal függesztve rá a tekinletét. 

Ez a lálomás nem most először jelenl-
kezell az államlilkár gondolalában. Sok¬ 
szor minden ok nélkül fölbukkant előtte 
a pihenés magányos óráiban és mindig 
eléje tolult, a hányszor csak a nevét is 
hallotta Varnóczának. A látomás nem 
mulatta mindig egyazon képet, hiszen ez 
a tavaszi álom, ez a tiszta, szép gyer¬ 
mekszerelem, ez az önfeledt, de mámor-
talan kéz a kézben andalgás az ábrándok 
fehér liliomai között több, mint két esz¬ 
tendeig tarlóit. Volt könyje és mosolya 
bőségesen. De a mi a legtöbbször odaraj¬ 
zolta magát a méltóságos úr emlékezeté¬ 
nek lapjára és mindig végigborzongatla 
az idegeit, az a búcsú pillanala volt. 
Mikor az a törékeny, vékony kis fehér 
lány, mint egy megfagyotl virágszál haj-
tolla a fejéi a vállára és csendesen, a 
lélekzelvélelnél nem hangosabban mondta : 

- Ha elfelejt, — megöl. Nem fogok 
tovább élni, mint a meddig maga gondol 
rám. Én meg fogom ezt érezni. 

Mi leheléit erre a válasz? Hosszú, forró 
csókok a könnyes szemre és reszkető 
s/.avú, forró fogadalom : 

Akár merre megyek, csak magát kere¬ 
sem és nem állok meg addig, a míg meg 
nem találtam. Esküdjék meir. hogy vár 
re ám! 

. . . Hogy a legényből mi lelt és hol álll 
meg, azl nagyon jól tudta az államtitkár 
úr; de hogy mi letl a kis fehér Traller 
Jolánkából, a ki megfogadta, hogy meg¬ 
hal, ha ő nem gondol rá löbbé, arról sej¬ 
telme se volt Egy darab ideig még leve¬ 
lezlek . . . Az ulolsó levelei a leány irla 
és hogy választ nem kapóit rá, írt egy 
legutolsót is .. . Sől talán nem is egyet. . . 
De azlán csönd leli és Verő Gyula nagy 
lelki megnyugvással üdvözölle ezt :i 
csöndet 

Hogy mikor és miért jutott aztán me-
ginl eszébe az a leány, erre nem tudott 
magának megfelelni... De bizonyos, hogy 
csak évek múlva és azóta folyton ide¬ 
gessé tetle, ha rágondolt, ez az emlé¬ 
kezés . . . Boldog leli volna, ha egész vé¬ 
letlenül valami hírt 'hall róla . . . De csak 
véletlenül. Mert, hogy kérdezzen, erre 
nem volt ereje. Sokszor beszélt varnóczai 
emberekkel, de ez a kérdés, ez megakadt 
valahol a torkán, aminthogy vannak dol¬ 
gok, szavak, nevek, a melyek némává 
tesznek bennünket, ránehezednek a lel¬ 
künkre és megbénítják a nyelvünket. Kér¬ 
dések, a melyek égetik a szivünket, de 
meg is dermesztik arra a rémültgondolatra, 
hogy -- feleletet kapunk rájuk. 

\ méltóságos úr összerázkódoil . . . 
- Fázom, - mondta a titkárjának 

Egy kicsit ideges vagyok . . . Az ember¬ 
nek anynyi dolga lenne és ilyen parádék¬ 
kal ölik az idejét ! 

II. 
Kél állomással Varnócza előli Szilahá¬ 

zán öllagú küldöltség várta az államtitkárt. 
A depulácziól az öreg Boor Dénes vezette. 

- Tarlollam a jussomal, - mondolla 
az öreg úr, - - hogy én mondjam az első 
Isten hozott !-at, mikor méltóságod me¬ 
gint abba a városba jön, a melynek örök 
büszkesége lesz, hogy fiatalsága egy kis 
idejét a falai között töltötte. De mert ott 
rnégis a polgármesteri illeti ez a tisztes¬ 
ség, hát - - így csaltuk meg a zsidót. 

A válasz az volt, hogy az államtilkár 
szó nélkül melegen átölelte az öreg urat, 
a mire azlán a deputátusok bevonullak a 
szalonkocsiba. 

- Erre a három barátomra Ági Sán¬ 
dorra, Dobos Gyulára, Gyaki Miklósra 
talán még emlékezik méltóságod, - mondta 
az öreg Boor 

- Hogyne, hogyne, nagyon jól és sze¬ 
retettel, - - felelte mosolyogva az állam¬ 
titkár és melegen, hosszan szorongatla 
az urak kezét, 

- De be kell mutálnom, folylalla 
Boor Dénes, a kil még nem ismerhet 
Ikiczki tanár urat Ikiczki Valér. Ő még 
abban az időben nem lakott Varnóczán, 
de igen nagy jussa van ahhoz, hogy itt 
velünk méltóságod üdvözlésére megjelen¬ 
jék, meri egy szál virágol hozóit, (itl az 
öreg úr nagyon megnyomla a szól és 
vágoll egyet a szemével) valakitől. 

A tanár úr, keskeny, szőke, dióorrú, 
féloldalas és igen szögletes vállú emberke, 
csakugyan egy hatalmas, bozonlos fehér 
krisanlémumol larlott a kezében, a melyet 
mosl mély meghajlással nyújtott át a 
méltóságos úrnak, olyan hangon, mint 
rnikor valaki koszorút letl le egy szobor 
tövébe, ejtvén ezt az egyetlen szót: 

- Jolánkálól! 
Hogy pedig a szituáczió egy pillán alig 

se maradjon homályban, az egyik úr a 
fülébe dörmögte az államtitkárnak: 

- ő a férje. A Tratler Jolánka férje. 
Verő Gyulának egyszerre olyan száraz 

lelt a lorka, mini a papiros, ellenben a 
homlokát elönlölle a verejlék. A vér ör¬ 
vényleni kezdett a fejében, át forgotl vele 
a világ. Akkora zavarba jött, hogy nem 
tudta palástolni és ha neki nem lámasz-
kodik az aszlalnak, megtántorodoll volna. 
Szédüllen, szó nélkül vélte át a virágot 
és maga se tudta, hogyan kerüli a keze 
az Ikiczki lanár úréba, a ki mohón ra¬ 
gad la meg mind a kél tenyerével és ki-
gyúlt, meghatott, boldog arczczal meredt 
rá. Látta a nagy hatást és láthatóan igen 
meg volt vele elégedve, sőt egyenesen 
el volt ragadtatva tőle. A többi úr arczán 
is, a ki mind feszült érdeklődéssel figyelte 
a jelenetel, erős megindultság tükröződölt 
Nyilván érezték, hogy ennek a pillanat¬ 
nak mélysége van és a lélek nagy kiláru-
lásának izgalma reszkel benne. A világért 
se szólalt volna meg egyik se. 

Az államtilkár pedig szinle kétségbe¬ 
esetten, könyörgő lekinlellel nézeü Ikiczki 
lanár úr tüzelő, boldog arczába. A nyelve 
minlha megzsibbadl volna. Ellelt egy jó 
perez, a míg valamennyire ki tudotl bon¬ 
takozni abból az eszméletlenségből és föl-
ocsudolt annyira, hogy szólni tudott. 
Furcsa, elvékonyodott hangon hebegte : 

Köszönöm . . . Nagyon köszönöm .. . 
Igazári köszönöm . . . 

A következő perczben az is sikerüli 
neki, hogy a kezel kiszabadítsa a fogság¬ 
ból, a melyben idáig Ikiczki lanár úr 
tartolta. Még csak azt nem tudta: mit 
csináljon a virággal? Minden szép tradi-
czió azt követelte volna, hogy préselje 
bele az imakönyvébe. De az államtitkár 
rendesen imakönyv nélkül ulazotl és ez-
úllal se tért el a rendes szokásától. Egy 
pillanalig habozolt, de nagyszerűen fejlett 
politikai ösztöne megsúgta neki, hogy mit 
kell tennie. Fogta a bojtos virágot és bele¬ 
lűzte a gomblyukába. A mire az urak nem 
állhatták meg, hogy halkan rá ne zúgják: 

- Bravó ! 
Egy pillanat alatl valami igen kedves, 

könnyed, derűs hangulat szűrődötl bele a 
kocsi levegőiébe. A varnóczai urak így 
gondolkoztak: tehát, mégis van a nagy 
ember szívében egy fiók, a mely a nálunk 
eltöllölt évek emlékét őrzi. Az államlilkár 
is valami megkönnyebbülésl érzell a lel¬ 
kén. A fehér leányka tehát nem hall meg, 
sől özvegyévé se lelt gyermekálmainak. 
Mosl már bizonyos hálával nézelt a lanár 
úrra és félig önkénytelenül, még egyszer 
kezet nyújtotl neki. 

Az emberkét egész mámorossá letle ez 
a siker. Ragyogóit a s/.cme és háromszor 
is elmondotla : 

- Referálni fogok .. . referálni fogok... 
Az államlilkár bólintolt a fejével: 

- És kérem, adja ál . . . adja át őnagy-
ságának . . . 

Megakadt. Valami szép, a helyzethez 
illő szót kereseti és ez csodálatosképpen 
nem jutott eszébe. 

A mi azonban nem volt baj, mert lálni 
lehelell, hogy Ikiczki úr még nem ké¬ 
szült el teljesen a missiójával. Még va¬ 
lamit tarlogalolt Köszörülte a torkát és a 
világos gyermekszemét szinte 'esdeklően 
nagy, mereszlelle a méltóságos úrra. Végre 
azlán rágyújtott: 

— Méltóságos uram . . . ez a kegyes 
jóság . . . ez a szíves jóság bátorságul ad 
nekem . . . a feleségem nevében bálorsá-
gol ad nekem egy szerény, illetve nagyon 
szerénytelen kérésre . . . Arra kérem, azaz 
arra kérjük méltóságodat, avassa ezt a 
napot házunknak, úgyszólván, történelmi 
ünnepévé.. . Tisztelje meg néhány perczre 
házunkal egy szerény feketekávéra . . . 

A méltóságos úr az ajkába harapott. 
Zavartan nézeti körül, mint a ki segíl-
ségel kér. Akadozva mondta : 

Nagyon meglisztel . . . Igazán na¬ 
gyon megtisztel . . . De igazán nem tu¬ 
dom . . . a programra . . . 

Az öreg Boor válaszolt: 
- El van inlézve. A tanár úr már szólt 

erről nekünk és mi úgy érezlük, hogy... 
hogy ezzel lalán méltóságodnak is tarto¬ 
zunk . . . Az ebéd' a városi vigadóban, a 
vacsora nálam közben egy félóra . . . gon¬ 
doskodunk róla, hogy lehessen . . . 

Az államtitkár látla, hogy nincs ment¬ 
ség. A verejték megint elborítolla a hom¬ 
lokát, olyanforma érzése volt, mintha száz 
éles kést húznának végig az ablaküvegen, 
de mosolygóit és igen kedves, szíves han¬ 
gon mondta: 

- A legnagyobb örömmel. 
A vonat dübörgése meghalkull. de 

iranakkorzúgó éljenriadal hullámai csap-
r föl A délelőtti napfény aranyos ára-

Hala borította el a föllobogózott varnó¬ 
czai állomást. Az épület előtt is, mögött 
s sok ezernyi rivalgó tömeg. Mindjárt a 

sinek mellett egy csomó fehérkeztyűs. 
fnkkos úr, meg egy kékpánthkás, fehér¬ 
ruhás kisleány bokrétával a kezében. 

III. 
\ banketnek is szerencsésen vége lett. 

Száznegyvenen ültek a fehér asztaloknál 
és tizennégy felköszöntő hangzott el, tehát 
kerekszámban minden tíz emberre eseti 
egy szónoklat. A mi azt mutatja, hogy az 

- Méltóságos uram, ha talán úgy ke¬ 
gyeskednék . . . Mert itt lenne az ideje. . . 

Az államtitkár idegesen összerázkódolt. 
Még lett egy utolsó kísérletei. Odafordull 
a szomszédjaihoz, a polgármester meg az 
öreg Boor között üli, és szinte kérő lian-
gon mond la : 

- Talán az urak is?. . . Talán eg^ült.. . 
A/, urak hálásak voltak a gyöngéd ügye-

lemért és kötelességüknek erezlek, hogy 
szintén gyöngédek legyenek. Nem hasz¬ 
nálták ki lehat az alkalmat és lemondtak 
a szerencséről. 

- Milyen tapintalos emberek, gon¬ 
dolta magában az államtitkár és a fogait 

erős megindulás meleg hulláma boritoltu 
el a lelkét. Zavart volt és elfogódott, de 
űz a bántó, kéjelmetlen és lázadó izgalom, 
a mely a kocsiban szinle a csontjai marta 
valahogyan kiröppeni az idegeiből, mikor 
otl állott a jókora sarokszobában és egy 
a/ elfogódottságtól majdnem hallhatatlan, 
akadozó, el-clfuló ass/onyi hang e/t a két 
szót súgla neki: 

- Isten lio/.la . . . 
\ puha. párnás, kövérkés kézben, a me¬ 

lyet a méltóságos úr megindultán emelt 
az ajkaihoz, ininllia semmi élet se letl 
volna. Szinte leeselt, mikor eleresztette. 

Az államtitkár ére/le. hogy a ki szem-

urak mértékel lartotlak a beszélő ked¬ 
vükben és a kevés, de jó elvét gyakorol¬ 
ták. A mint hogy az egyik tószt valóban 
szebb és hatásosabb volt a másiknál. A 
legnagyobb sikere természetesen mégis 
az államtitkárénak volt, a ki a szívére leli 
kézzel jelentette ki, hogy ha a bölcsője, 
egész véletlenül, nem is itt ringott, semmi 
kincsért nem mond le arról a jogáról, 
hogy ebben a városban otthon érezze 
magát A lerem falail megrázó laps-
vihar és éljenzés bizonyította, hogy ilyen 
áldozatol ill igazán senki nem is követel 
tőle. 

Félnégyóra tájban aztán Ikiczki tanár 
úr, a kinek az államtitkárral szemben 
adlak helyet az előkelőségek sorában, egy¬ 
szerre halkan átszólt őmcltóságának: 

csikorgalla, mikor förgeteg éljenzés köze¬ 
pette kivonult a teremből. Szerencsére a 
négy ló, a mely a hinlójába volt fogva, 
pár "perez alall odaröpítette, a hová nem 
is olyan nagyon igyekezett. Nem sokai-
kellett lehal az emberek szemébe néznie., 
a kik - mintha az egész város tudott 
volna már előre erről a látogatásról, -
két oldalt sűrűn megszállták a vigadótól 
a Tratler-házig vezető nem hosszú utat. 

Mert a tanár úr ott lakoll a néhai apósa 
házában, a melyei a méltóságos úr nagyon, 
de nagyon jól ismert. Kedves, barátságos, 
fehér sarokház volt, az egyik oldalon kék 
rácsos keskeny előkerttel az utcza felül. 
\ nem kellemes érzések zavaros csapko-
dása egy pillanatra elült az államtitkár 
szivében, mikor a küszöbön belépett és 

ben áll vele, a balkezével beléfogódzkodva 
egy zsölye hátába, még százszorla jobban 
meg van zavarodva, mint ő, hogy szinte 
eszméletlen a perez izgalmától, hogy kín 
és gyötrelem neki, a mi vele történik és 
ez az érzés egy pillanat alatt visszaadta 
a nyugalmát Jól szemügyre vette az asz-
szonyl, a ki a világért nem tudoll volna 
a szemébe nézni és valami egészen furcsa 
érzése támadt Azt röglön megállapította, 
hogy ha véletlenül találkozik vele, bizony 
soha, de soha meg nem ismeri. Sőt tisz¬ 
tában volt rögtön azzal is, hogy azt a 
képet a mely néha tölbukkant a lelkében, 
most őrökre elveszítette. Az elmerült Csak 
egy maradt meg belőle. A fehér ruha. Az 
asszony most is fehérben volt De hová 
lett a karcsú, törékeny alak? Az a kés-



kcny, linóm arczocska? A nagy kekszeinek 
ábrándos mélaaéga? Egy szép, viruló, kissé 
erősen mollelt asszony álll előtte, göm¬ 
bölyű arc/a, a mely most izzó lázban égeti, 
kétszer akkora, mint egykor, a szeme 
viszont mintha a fele se lenne a réginek. 

Az államtitkár úr, maga se tudta miért, 
valami végtelen nagy. kellemes raegkőriy-
uyebbülést érzett és széles, jókedvű mo¬ 
sol v öntölle el az arczát. lis ez a mosoly¬ 
gós, furcsa, derűs érzése csak fokozódott, 
mikor körültekintett a szobában. A szeme 
majd fölakadt bámullában. Szinte el akarta 
kiáltani magái: 

Hiszen e'/ egy valóságos múzeum! 
Igen, egy valóságos múzeum, tele az 
ő kultuszával. A falak tele az ő külön-
bö/ő fotográfiaival és a portréi másola¬ 
tával. Képeslapok fölvételei olyan jelene¬ 
tekről, a melyek az ő valamely szereplését 
örökítették meg. Az üvegszekrény tetején 
az ő ismert mellszobrának, egy híres 
művész alkotásának, kis kópiája. 

Ikiczki tanár úr boldog és meghatott 
mosolylyal az ajkán sokáig szerényen, el-
vonultan állt az ablak mellett. De mikor 
már perczek tellek el és asszonynak még 
mindig nem tudott egy szó kijönni a szá¬ 
ján, megcsóválta a fejéi, előrelépett és 
megfogva a felesége kezét mosolyogva 
mondta az államtitkárnak: 

— Ettől most ne méltóztassék egy okos 
szót várni szegénykétől. Még azt se, hogy 
helylyel kínálja. .. 

— De kérem, kérem ! — vágott közbe ő 
méltósága. 

Ikiczki tanár úr élénken folylatla : 
- No nem is szemrehányásként mon¬ 

dom, sőt, nem is mentegetődzésnek. Tudom 
én azt nagyon jól, hogy méltóságod ezt 
nem várja .. . Méltóságod nagyon jól átérli 
és átérzi ezt a helyzetet... Méltóságod 
ennek fölötle áll... Csak éppen .. . Őszinle 
akarok lenni ebben a nekem örökre felejt-
helellen, szép pillanatban és .. és úgy 
érezlem, magamtól se szabad megtagad¬ 
nom azt, a mi. . . a mi engem illet... 
Mert ki kell jelentenem, hogy ha méltó¬ 
ságodnak talán fáradságot, talán kényel¬ 
metlenséget, talán... nehezére esik az, 
hogy rnost itt van, ennek az oka én és 
egyedül én. . . 

Az államtitkár hevesen tiltakozott: 
Nem engedem, hogy ilyesmit csak 

löl is tegyen rólam ! Szó sincs róla. 
A szőke emberke majdnem ugrott egyet 

örömében. Az asszonynak mondotta repeső 
hangon: 

- Na, úgy-e édesem! Na úgy-e? Hál 
most már leleplezem magái. Megmondom 
ő méltóságának, hogy én, én voltam az, 
a ki ezt a dolgot így rendeztem . . . Ő nem 
mert. ó félt. Ő nem akart... 

A méltóságos úr nem tudta megállani, 
liogy erre a leleplezésre egy mélységes 
hálával teljes tekintetet ne vessen az asz-
szonyra. A mit azonban a tanár úr. szeren¬ 

csére, nem vet l észre. Az emberke fgészen 
magán kívül volt és a rajongás tüze színié 
perzselt a hangjában, mikor folytatta: 

- Mert én, én, méltóságos uram, meg¬ 
mondom úgy. a hogy van, én, én .. . kiillur-
ember vagyok. Én nekem az a meggyőző¬ 
désem... nekem az a szivemben van, 
nekem az a véremben van, hogy az ilyen 
egyszerű, szürke embernek, a milyen én 
is vagyok, nem lehet szentebb, nem lehet 
szebb és kedvesebb kötelessége, mint a 
nagyok, a kivételesek, a kiválasztottak 
tisztelete.. . Engedje meg bcvallanom mél-
lóságos uram, hogy... hogy én büszke 
vagyok méltóságodra... igen, büszke va¬ 
gyok méltóságodra. .. 

Az államtitkár szinte szédüllen dadogta : 
- \ o de kérem... kérem... 

És egy önkénylelen tiltakozó mozdu¬ 
latot telt a kezével. Az emberkéből azon¬ 
ban áradt a rajongás forró lávája. 

- Megvallom, nem kis fáradságomba 
került, míg azt Jolán kával megért let lem, 
pedig ő inlelligens lélek... Az. Hatá¬ 
rozottan az. És mégis idő kellett hozzá, 
a míg megérttettem vele, hogy a mit ő 
remegve és pirulva valloll be nekem, az 
az ártatlan májusi álom, az nem eltitkolni 
és nem pironkodni való . .. Sőt ellenkező¬ 
leg... A nagy emberek élete közkincs és 
ha a gondviselés egy ilyen kincsnek egy 
darabját juttatta hozzánk, ezzel tartozunk 
a történelem nagy nyilvánosságának... 
Tartozunk vele, hogy megőrizzük, hogy 
gondját viseljük és ezért az a jutalmunk, 
hogy — büszkék lehetünk rá. Én vallom és 
hirdetem : büszke vagyok az asszonyomra, 
a ki egy nagy ember, hogy úgy mond¬ 
jam gyermekálmainak fehér tündére volt... 
Hogy a sas aztán magasabbra szárnyalt, 
mint a galamb, ez természetes... Ez 
lermészeles... De, a mi nekünk maradt, 
az is elég, hogy büszkék legyünk rá. . . 
És biztosíthatom méltóságodat, hogy én 
hűséges őrzője vagyok ennek a kincsnek ... 

Hirtelen odaugrott az üvegszekrényhez, 
fölrántotta az ajtaját és egy. kis japáni 
kazettát ragadott ki belőle. 

- íme, méltóságos uram, tudja mi van 
ebben? A méltóságod levelei Jolánkához... 
Elborzadok, ha visszagondolok rá, hogy 
a feleségem egyszer meg akarta semmi¬ 
síteni őket. Azóta nem adom ki a szek¬ 
rény kulcsát a kezemből és ne vegye rossz 
néven méltóságod de oda nem adnám 
magának méltóságodnak sem. Nem . . . Én 
nem tudom azt elfejteni, hogy Tizzian 
megsemmisítette mindazokat a munkáit, 
a melyeket hatvan éves kora előtt alkotott. 
Az ilyen rémségnek nem szabad megis¬ 
métlődnie. És ezek a levelek, mondhatom, 
remekművek . . . Remekművek... Ebből, 
a míg én élek, egy szálnak se szabad el¬ 
vesznie . . . 

És már csakugyan tette is vissza a 
ládikát az üvegszekrénybe és mohón rá¬ 
zárta az ajtót. 

A méllóságos úr szédülve, szinte .-(Julián 
ült a zsöllyében. A lelke megindiillságán 
érezte, hogy ennek a mámoros ember¬ 
kének forró rajongása igaz és Őszinle, hogy 
e»y szinle sirni valóan naiv és fcnekel-
lenül mély hódolat veszi itt körül. De 
a legerősebb érzése mégis az volt, hogy -
fuldoklik ebben a forró áradatban. Hogy 
jó lenne segítségért kiáltani és menekülni, 
a merre lát. De se mozdulni, se szólni 
nem tudott, csak üli némán, lehunyt 
szemmel, a míg egyszer csak rémülten 
pattant föl és clfehéredett ajkakkal mor¬ 
mogta : 

— Jézus Mária!... (Isak nem Ián/. . 
De igen. 
Az ablak alatt dal harsant föl. Huszon¬ 

négy érczes férfitorokból zengett ki előbb 
lágyan, aztán mind szárnyalóbban az ének. 
Hogy mit énekellek, azt csak ők tudhat¬ 
ták. De erősen csenget l ki az érczes ára¬ 
datból ez a sűrűn visszatérő sor: 

Óh gyermekálom : bűvö* gyermek¬ 
álom .. . 

A méltóságos úr érezte, hogy jeges 
verejték bori íja el egész arczát. Levegő 
után kapkodod és nyöszörögve, csaknem 
sírva lördelte : 

- Jézus Mária . . . Csak nem Ián . . . 
A mi ezután történt, mintha egy furcsa, 

nehéz, torz álom lelt volna. Valaki kinyi¬ 
totta az ablakot... Azután ugyanez a 
valaki megfogta a kezét és még egy fehér 
ruhába öltözött valakinek a kezét és ellen¬ 
állhatatlanul vonszolta őket az ablak felé, 
a melyen most már óvatos erővel höm¬ 
pölygőit be, hogy: 

- Oh gyermekálom ; bűvöA gyermek-
álom ... 

És kunt tömeg állt és virágzápor hullt 
az ablakra. 

De mindez csak mint egy ködös látomás 
gomolygott a méltóságos úr szeme elölt, 
a melyet hamar elnyomóit egy másik, 
sokkal élénkebb vizió. Az államtitkár egy 
óriási hófehér kínai bálványt látott, a mely 
mintha az ő szobra lenne. Az arcza tisz¬ 
tára az övé volt, de rengeteg nagyításban. 
Ez a halvány elé egy a fanatizmustól má¬ 
moros, kipirult arczú buddhista pap — nyil¬ 
ván, hogy föláldozza — a nyakára kötöll 
kék pántlikánál fogva egy fehér bárányt 
vonszolt. És csodálatosképpen ez a fehér 
bárány -- megint csak ő volt. Annyira ő. 
hogy a méltóságos úr kétségbeesetten 
szorítotla az ajkait, - - Féli, hogy - - bé¬ 
gé tni fog. 

És e nehéz, gyölrelmes látomások forró 
ködén egy suttogó, meghatolt hang lúró-
dott keresztül. Hallotta, a mint valaki ezt 
mondja a hála mögölt: 

Feledhetellen nap . . . 
A méllóságos úr kavargó szédülelében 

is határozottan és világosan érezte, hogy 
ez igaz. Hogy ezt a napot, ha három¬ 
száz esztendeig él, akkor se fogja elfelej¬ 
teni . . . 
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Kihagyta a Hajnal szép tengeri áis\ál 
Emberre istenre árasztva világát. 
Most minden Istenek tanácskozni gyűllek 
A Mennydörgő* is ott. nagy erőhen ült meg : 

Legeiéi)!) Athéné panaszkodni kezde, 
Odysszeüsz dolgáról igen emlékezve, 
Kinek rabságából nincs szabadulása 
Mert fogva tartja a tündérlány varázsa: 

((Zeusz atya s ti örök boldog istenségek ! 
>Te legyen ám többé semmiféle népnek 
Igazságos kegyes jó szelíd királya ! 
Lcg\en kegyetlen mind, népe mostohája, 
Ha mái1 Odysszeiiszl sem zárta emlékébe 

A kinek atyja volt a tulajdon népe ! 

Lám ez egy szigeten ontja gyakor könnyét, 
Mert Kalypszó tündér nem bocsátja önnél. 
Kedves hazájától igy messzire marad; 
Sok lapátú hajó sincs a keze alatt. 
Társai sincsenek, erező legények, 
Kik a tenger hátán véle eveznének ; 

Kedves Mának is életére törnek. 
Csak lesik a Hőslök,** haza mikor jő meii. 
Mivel ez is elinenl. ahjáról isteni 
l'ylosz s Lacedemon felé hírt érteni.» 

A Fellegtoroló vissza igy felelt meg : 
<(Fogaid sövényén micsoda szók kellek '.' 
Nein-de-iiem te magad végeztél úgy róla. 
Hogy megtérvén, rajtok magát megtorolja ! 
Óvd meg a fiát is, — tudod te miképpen, 
Hogy haza juthasson sértetlenül épen. 
Szelénnel a Hőslők fussanak hajóra.» 

* Mennydörgő — Fellegsoroló —» Zeusz —- Jupiter. 
** Hőslök. Pénelopé kérőit, kik a királynét Odys-

szeüsz bujdosása idején körül rajozták. Szabó István 
találóan nevezi így Odysszeiájában. Pénelopé panasz¬ 
kodik is rajok: 

Mért seregeinek ez orczátlanok ide'.' 
Tán hogy Odysszeüsz cselédi izibe' 
Munkájokat félben-hagyván siessenek 
És az ő kedvökén főzzenek süssenek! 

Ne /aklatnának már. ne gyülekeznének ' 
Harcsak ez lenne az utolsó ebédjek! 
Se vége se hússzá, mig csak cl nem élik 
A szegény Hámnak gazdag örökségét. 

28 Azután Hermeszhez szavait intézte : 
«Most is mint egyébkor követemül lészsz le, 
.Menj s vidd a szép-hajú Tündérnek parancsom : 
A bajnok Odysszeüsz haza felé tartson! 

De magános lészen haza bujdosása. 
Sem isten sem ember nem lesz útitársa, 
Jól pántolt naszádján, küzdve síik \eszel\l\cl. 
Termő Szkhériálm huszad napim ér el. 

Féák-llép lakja ezt, isteneknek mássá. 
Isten gvanánt lészen ott Fogadtatása, 
Kedves hazájába hajón ha/a küldik. 
Érez, arany, köntösök, a hajón színültig 

Nem lett volna bizony llionból, — még ha 
Épen haza tér is, ilyen martaléka. 
Mert úgy van vége/ve-; barátit hazáját. 
Csak így láthatja meg magas palotáját,)) 

« Szólt; az Argosz-ölő hallgatott szavára. 
Szép arany bocskorát kötötte talpára. 
Mely öt messze földek-s vizeknek felelte 
Mint a sebes szélvész gvorsan röpítette. 

Fogta vesszőcskéjét, melvlvel tetszés szerint 
Halandókat ébreszt vagv álomlia meríl. 
Felröppent először a l'ieri fokra. 
Onnét alácsapott a tengerhabokra : 

Olt elkezdett úszni, mint a csiillő madár 
A meddő tengerek habján halászva jár, 
Sós vízben áztatja sííríí puha pehhél: 
Hullámról hullámra Hermész is úgy ellep. 

&s A messzi sziveihez mikor elérkezett. 
A violaszíníí vízből kilépegct. 
Megy, mcndegél lovábli. s egv barlanghoz éré, 
Olt lakott a >/igel szép-hajú Inndrre. 

H A sorok elé ritkás:ui helyezett számjegyek az 
eredeti szöveg megfelelő sorszámait mutatják. 

4: Áryosz-ölő. Hermeszt. római nvén Merkuriust 
nevezték igy. ki a száz-szemű Árgust megölte. 

.« A sziget neve Ogügein. Némelyek ezt Attika 
körül keresik: mások a Nílus-Delta torkolataiban. 
Legvalószínűbb - a mennyiben valószínűségről regé¬ 
ben szó lehet, — a l'linius véleménye, a ki ezt a 
Tarcntuini öbölben a Lacinium-fok (Cap-Colonne) kö¬ 
zelében helyezi, tehát majdnem egy Célvonalra Isha-
kával (Thiakí). 

A barlang tűzdelvén lliúja, c/.édrus égett. 
Illatja áthatja az égés/ \idekel 
l'ennl az istenasszony szép dalát zengette. 
Arain vetélö\el vásznát szövögette. 

Hókor erdő vet a barlangra árnvékol. 
Czipnisok égerl'ák karcsú jegeinek olt, 
\gán jegcnvénck cziprusiiak egérnek, 

Szárnva-csalloglaló madarak fészkelnek : 
A bagoly, a karvaj, a tengeri kain a. 
Mindnek a si'is vízből kerül a zsákmánya. 

A barlangul lugas futja be temérdek 
Egymásra zsendülnek a kövér gerezdek. 
Olt egunás tövében nég\ szép forrás fakad, 
Testvérek, de a hány amni-felé szalad. 

Oll puha pázsitja zöldellö mezőnek. 
Jácint, violával killímezell szőnyeg. 
Akárki látná e/l. bár ha isién nézné 
Az is ineiícsiidalná, azt is megidézné. 

;:. Hermész is sokáig amiiha elállt ott, 
S mikiir szíve eltelt azzal a mit láloll 
Tovább ínéul, belépd! a harlailg méhébe 
KaUpszó ráismert mindjárt személ\ében. 
Mivel felismerik ej!\má>l az istenek 
Kj!\mástól bármiKen messzire éljenek. 

l)e bajnok Od\sszeüs/ nem \oll a barlangban, 
kínul a tengerparton ült ő siralomban. 
Ahol annyi bútól bánattól cpeszhe 
Kömnezö szernél a Imit vízre szegezte. 

Oll llermeszl rajivogó karszékbe ültette 
Kal\|i>zó istennő, azután kérdezte: 
(i.\ran\\e-<-zö» Hermész, le ke(l\.s vendégem, 

Mert ritkán fonlulsz meg ezen a vidéken, 
Mondd el kiváiisáitod. kés/ \aji\ok meiítenni 
Ha csak megtehetem, és ha meg kell lenni . . 
I)e, jer, ülj elébb az asztalomhoz nékem.» 

3i Szólt az tsteaasszoay, - asztalt lelt elébe. 
Ambroziál. piros nektárt a keKhébe. 
llojsy iiiegelégedell. étellel, itallal. 
Az Istenasszonyhoz Herme>z ekként >zóllal: 



tJutlum okai kérded lult-m, u ki 
Csak ólján isten vagy, istenasszony, mint ón. 
Megmondom igazan : /eiis/ küldolt engem, 
Kéiis/eríiség hajtőit akaratom ellen. 
Igen ram parancsolt; mit vala mit lennem? 

Mert maga szantából kinek volna kedve 
Elkalandozni a rengeteg vizekre. 
Hol nem látni varost, emberi lakással. 
Isteneknek nyújtott száz-tor áldomással. 

Mert nem mellőzhetik, meg sem is ronthatják, 
Meg ax istenek is /eüsz parancsolatját. 
lm most is ext mondla nálad egy ember él 
A ki nyomorultabb lett valamennyinél 
A kik kilenlz évig Trójái döntögetlek, 
'tizediken végre zsákmányra vetetlek. 

De megsértek Pállasz!, ki hazatértükben 
/ord szelet habokat keltett ellenökben; 
Oda is veszett mind ; s/e| hab eltemelte 
Udysszeüszl egymagát ide kivetette. 

Most ügyelj a / eüs / parancsolatjára : 
Oilvss/eüszt azonnal hagyd kelni útjára, 
- Hazájától messze ne legyen a veszte ! 

Mert úgy van végezve, az édes hazáját 
Meglássa barátit magas palotáját.n 

IIB IgV-szoll : de Kalypszó l'eljajdiilt e szóra. 
Keserű sírással jgy felelvén szóla : 

uliizony kegyetlenek vagytok li isiének l 
\lnokok kajánok kónyóriilellenek l 
Ha istenasszonynak emberrel van frigye 
\z istenek közöli mindjárt van irigye. 

Oriont a Hajnal magáim/ emelte, 
lloldog islenséglek a/l is irigyelte. 
Orionnak ezérl meg kellé halnia, 
\lverle Artemisz* gyenge sugár nyila. 

Ceressel lla/on, is engedve szivének 

Egy hármas ugarban igy olelkezck meg. 
Nem is soká maradi lilokban /eüsz elöli. 
Lesújtá ragyogó menny köveivel öl. 

Istenek, velem is igy bántok li éppen 
Igy. ezl a halandói, irigy lilék nekem! 
Fn mentettem öl meg. mikor hajoj.ua 
Lesújtott a /eiisz ragyogó villáma. 
S a sötét mely színen darabokra törte, 
o euy des/ka szálon maradi elgyötörve. 

na üajnok társait a habok eltemettek. 
Oilyss/eüs/l egymagái a parira vételiek. 
Fn ill szívességgel fogadtam tápláltam, 
Fn <>l halhatatlan ifjúságra s/anlam. 

l)e mert Isiének is /eiis/ parancsolatját 
.Nem is mellőzhetik, meg sem is ronthatják. 
Menjen, ha mar o is kergeti és hajija 
he én nem küldöm el, nem segítek rajta. 

Mert nekem nincs hajóm, sem olyan emberem 
Kik állal hajtanak a s/e|es tengeren. 
IV sok jó tanácsot adok neki bőven 
Miképp juthat ha/a épségben erőben.* 

u . \issza igy feleli az Argosz-ölo er re : 
«Kűldd hal e/l az emberi mindjárt a tengerre. 

Őrizkedj is /,e„s/| haragra keltened 

Mert vabimikor meg megbanatja veled.» 

Igy s/o|uti ,i/ Argos/ erős megoloje, 

A/Illan egys/erie \n\,\ luiil előle; 

A s/ep tündér pedig /.eüsz i/enelevel 

A neme» Odyss/riis/t felkeresni tér el. 

* Úti-mis/ Hűin.l 

Ez most i» a parton sírva üldögéle, 
Kiüllek a könnyek mind a két szemére, 
Édes hazájáért tűzben égéit vére, 
.Megunt lelt már neki Kalüpszó tündére. 

Mert bár barlangjában éjjelit töltölle, 
henteleli-kellellen olt aludt mellette, 
l)e egész nap-hosszal a pari szikláin ül 
Mardossa a szívéi a bú kegyellenül. 
Míg itt jajjá könnye ekként egymást váltja, 
odamegy Kalüpszó, s hozzá ezt kiáltja: 

iw (iBoldoglalan ne sírj ne fogyaszd az élted, 
Nagy jó akarattal elbocsátlak téged, 
Most csak eredj mindjárt szálfákat dönteni, 
Talpat érczkapocsesal egybe-szerkeszteni. 
deszkákból a talpra ácsolj fedeleket, 
Hogy a sötét vízen átrepüljön véled. 

Én kenyérrel vízzel jó borral megrakom, 
Ehen-szomjan el ne vessz a hullámokon, 
Ruhát is eleget, jó szelet is hátba, 
Hogy épségben juthass a kedves hazádba 
Ha az égiek is úgy akarják szintén, 
Kik jobban védhetnek segíthelnek mint én.» 

ni A mély keservű hős felelt rá rettenve: 
(iNvilván más egyebet vettél te ma tervbe, 
l'o/oga bárkára rá kényszerítené!, 
Nem, hogy a hazámba vissza segítenél, 

Hanem e hajóra életemet vessem, 
E mélységek hátán hazámat keressem, 
Hol nagy gyors hajó is csak rettegve halad 
A /.eüsz-flivallla kedvező szel alatt.» 

mi Igy szólt : Fa Kalüpszó felelt mosolyogva, 
tiyöngéden a bajnok kezel kézbe fogva: 
uLálszik, hogy alimk vagy, helyén van az eszed 
Hogy az álnokságol másról is felleszed, 

Ile én un a földre, az egek egére 
Esküszöm a Sly \nek háborgó vizére. 
Esküvel, kit magok a boldog istenek 
Uok-hatónak és szentnek tekintenek: 

Semmi veszedelmei nem e/élzok ellened, 
Ha eltávoznál is, szhvcl lennék veled. 

Nincs vasból a szivem olyat tanácsolnék 
Mit magam is lennek, ha helyedben volnék.x 

:• Igy s/idi az istennő s lebbenl barlangjába 
l lan.i Odysszeüsz iiiinilcnüll nyomába, 
A lünder és a hős hogy belől kerüllek 
Makóit aszlal melle ottan települlek, 
Odyss/eüsz a Hermész iménti helyére. 
A nagy istenasszony szemlöl-s/embe véle. 

F.lkel-ilall bőven asztalára rakott 
Mindenfeléi a mit ember enni szokott, 
\mhrnzitit Nektárt lánycseled ezekhez; 

Kézzel nyúllak aztán a kész ételekhez. 

F.hokel szomjukat mikor igy megolták 
V nagy istenasszny újra kezdte dolgát : 

«Laerles nagy lia, hál csak el vagy szánva 
Indulni azonnal a kedves hazadba. 
Ha megy is. légy boldog! Ha tudnád mi vár rád 
Mielőtt meglátod a hazád határai. 
Nem mennél el soha. maradnál e helyen 

Élven halhatatlan eletei én velem, 

Itt maradnál velem, soha el nem mennél. 
Feleséged után akármin! epednél. 
F.gyebkenl — azl larlom szépségre alakra 
A le hitvesednek nem állok alatta: 
Halandó asszony nyal bizony egy tündéri 
Halhatatlant nem js illő össze mérni.n 

ii« Lszesen a bajnok felelvén igy beszélt : 
<tNe neheztelj reáin dicső tündér ezért: 
A jó Pénelopé szépségben alakban 
Veled összemérve mélyen alattad van; 
Lám, ő csak halandó, roskadozó tesitel. 
Te halhatatlan vagy, meg sem is öregszel. 

Mégis napról-napra haza álmodom én, 
Indulásom napját epedve várom én, 
S ha valamely isten rontja töri utam 
Azzal sem ijeszt meg; már bele fásultam. 
Harczból és viharból kijutoll a részem, 
Ez egygyel ha több les/, már azt meg se érzem.* 

Ekként beszélgettek, mig a nap sugara 
Letűnvén az idő váltott éjszakára, 
Ók is a barlangba visszatérni kezdtek. 
Édes szerelemben összeölelkeztek. 

zís Már mikor a Hajnal, a Reggel leánya 
Rózsás ujjait az ég boltján kitárja, 
Dolmányát mentéjét Odysszeüsz felvészi, 

- Fehér palásttal ezt a tündér tetézi, -
Övet derekára, fátylat a fejére - ; 
Még másra is gondolt Kalüpszó tündére; 

Kétélű nagy bárdot, — erezet, — szinte bele-
Nőtt a jó fogású szép olajfa-nyele, 
Hozzá egy jó kézi fűrészt adott neki 
S a sziget legvégső szélére vitte ki. 

Ott temérdek szálfa, szil-, jegenye-, fenyvek-
Erdő-számra kelvén, fellegeket vernek, 
Sok benne a száraz, süti a nap régen, 
Hajó-szernek való, könnyen jár a mélyen; 
Mikor megmutatta, hol a java-szépe 
Kaliipszó visszatér barlangja mélyébe. 

Hozzá fogott a hős, hamar elbánt véle 
lliisxat egymás után sorra lemetéle, 
Karddal kifaragta, meg is gyalulgatla. 
A kész gerendákat egymás mellé rakta. 

Ezalatt Kalüpsző fúrót is visx neki, 
Sorra fúrja a fái, össze illesxlgeti, 
A kész gerendákat most egymásba rójja. 
Szeggel és kapoccsal egymáshoz kapcsolja. 

Mint egy terhes hajó, kit igazi mester 
Szokott megalkotni terjedelmes testtel, 
Széliében hosszában bölcsen kiformázva, 
Olyan voll Odyssxeiisx hajójának vázzá. 

KI Sűrű bordázaton épült padlalának 
Oldalai borilják hosszú deszka-szálak: 
Azlán jön az árbócz, a vitorla karja, 
Az evező pad is, hol a kormányt tartja, 
l-'üzvess/ö-sövéiiyc habok ellen véd meg, 
Terhelékül fa-tönk a hajó fenéknek. 

Vásznat is Kalüpszó hozott vitorlának, 
Köti azt szárnyául mindjárt hajójának 
Azlán kötél/ét jő, alaltság és csáklya, 
Még egy emelő rúd, mely vízre bocsátja. 

Négy nap alatt kész volt. Ötöd nap keltére 
Útnak bocsátotta Kalüpszó tündére, 
De előbb felmosta, meg is l'ürösztölle. 
Illatos köntösbe fel is öltöztette : 

Aztán két tömlőbe rakta áldomásil : 
Piros bor ax egyik, tiszta víz a másik. 
Kgész /sákra való eleimet is rakott, 
Kivanllul-valónak sok édes falatot. . . 
S gyenge lágy szellőnek édes l'uvallásil. 

í«s Most már vitorlája kitárva a szélben. 
l It evező padra, lapát a kezében. 

Szeme nyitva maradt, nem álmosodék el, 
Ismerkedni kezdett a csillagos éggel: 

Eleven szemei jártak sorról sorra, 
//eíeveny-csillagról az Ökör pásztorra, 
Majdan a tündöklő Medvén pihenének, 
Emberek ezt mondják Gőnezó7-8zekerének) 

Maga körül forg ez, Orion körűié, 
A tenger vizébe soha nem merül le, 
Kaliipszónak ez volt a parancsolatja 
Hogy ezt a csillagot mindig balra hagyja. 

_•:-. 'l izenhél egész nap így szállott naszádja. 
Sehol futásának akadálya gátja; 
Tizennyolczad-napra Feákok földjének 
\rnyekos hegyei fellünede/ének, 
Mint valami paizs, a sziget part-széle 
Ügy borult a tenger fekete vizére. 

Ile im Poseidon is, a Földrázó, éppen 
Szerecsen országból van haza-térőben 
A Szolümi hegyről, távolból meglátja 
Ki hajiikázik ott. kinek a naszádja? 
A mint felismerte, búzdult haragjában. 
Megcsóválta fejét, igy szólt ő magában. 

"No lám '. hát terőlad a lobbi istenek 
Mig én oda jártam, másként végeztének ! 
Ha ki bírnál kölni Feákok földjére 
Sok nyonioniságod legott véget érne; 
lie maradi meg időm jól elbánni veled ! 

Igy szólt ; s fellegeit fejére megnyitja. 
Alatta a tengert habbá háborítja, 
Szélvészt fergeleget mindenfelől áraszt. 
/.áporokkal csapkod tengereket, szárazi, 
Nagy éjtszakába a világot borítja. 

A Fel-szél, az Al-szél, a Zelir bogdánja,* 
A Boreász, légi hullámait hányja, 
Odysszeüsz pedig, - - térde szíve reszket 
Mély sóhajtásokkal panaszkodni kezdett: 

**> «Jaj szegény lejemnek, jaj mi lesz a végem ! 
Az istennő nyilván igazat szólt nékem : 
Hazámba jutok, de sok szenvedés árán; 
lm el is kezdődött, és még mennyi vár rám 

Fönt Zeusz vonla be felleggel az egei. 
Alant háborogva a tenger fenyeget, 
\ alamennyi szélvész szembe velem kerül 
Végső veszedelem környez minden felül. 

* bogdán. vágj bogdány szél-vihar, (kis kunfág.t 

Ti nálam szaz.szorla boldogabb lianaok 
Alriilak kedvére minap elhulltatok! 
Trója alatt miért én is el nem estem 
Mikor az Akhilles lesiet védelmeztem 
S mindenfelöl szálltak felem a trójai 
Embereknek erczczel hegyezell nyilai. 

Felt volna legalább méltó temetésem. 
Az akhivok közöli innepellelésem : 
S imisi minő nyomorult halállal akarja 
Ellenie! végezni végzetem haragjain 

:M:: Alig mondta ezt ki, egy iszonyú hullám 
Al-csapotl hajóján, raj l a elborulván, 
Forgatta a hajói, meg is meriletle. 
Padjáról Odysszeüszl mess/ere vétellé. 

\rboc/a derekon kellé-lörve dűl meg. 
Alallság vitorlák lengerbe röpülnek. 
A hős is elmerüli melyen a víz alatt. 
.Nem is hamar jöll lel. sokáig olt maradt. 

Mert lefele nyomta, s lehúzta alaziill 
Öltözete, kit a Tündér rá-ruházoll. 
Nagy-nehezen magát mégis felvétellé. 
Sok sós-vizet nyeli le, váltig azl köpködte. 

Majd, noha sok nedves ruhája terhek, 
l szoll nagy erővel töri sajkája felé. 
Megragadta kézzel, közepén vonult meg. 
líizonvos haláltól ekként szabadult meg! 

De mini ballang-kóról a s/elves/, kergeli. 
Sajkája! is a bab akként liányja-veli. 
Mosl az Al-s/cl dobja a Fel-szél kezébe. 
Majd a Keleti-szél /.efirils ölébe. 

333 Lálla ezt a Kadniosz szép bokájú-lánya 
Ino (volt, míg ember-szóval szóla s/ája 
Mosl l.i-nkollx'i'ij kil tengerek feleli 
Illet istenekhez illendő tisztidet: 

Megsajnálta a hősi. hogy sorsa gyötrelem, 
S mint a búvár-madár lebbent a tengeren, 
Letelepült a sok-kötelíi hajóra, 
S bajnok Od\»-Zeiiszhez halorílva 

«Holdoglalan ember, ugyan mi a vétked 
Hogy a Földrengetö így sanyargat téged .' 
Mármint tör vésziedre, nem lesz abból semmi 
Ha tanácsom szerénl akarsz cselekedni. 

Magad sem vagy, látom, tanácstalan ember, 
Hát a mit most mondok, halld engedelem I. 
Jó lesz elfogadnod az okos tanácsot. 
Mert egyedül ebben van szabadulásod : 

Velko/.z le. hajódat bocsásd a szelekre, 
így Úszva eljnllials/ a l eak s/.igelre. 

Fogd e bnvos óvd. kösd melleden állal. 
l ' /Jiig niegorl/ni ves/elylol haláltól: 
Ile le-oldjad, mihelyt tőidet ér a ke/ed, 
S vissza, a mint hinni, a tengerbe he-vesdlo 

U Madla az övet a vizek Imidére. 
S mini a búvár madár bnkoll le a nielvre. 
(Iss/écsaplak rajta a lékeié babok 

Odyss/éiisz lelnyogvéii ily s/okra lakadnll 

u.laj ! halba csak Imi vei ez a Innder nekem 
Hogy elhagyjam ez! a végső menedékéin' 
Nem is hiszek neki vakon cgys/erihc', 
l.aloni mily lávol van az a s/igel idei 

.lobb les/ Icszallüiiom a hajó lenekre. 
Míg szél nem nyiladoz mindén eres/léke, 
l szni akkor sem les/ késő. ha a habok 
F/l elnyelik : másra ügy sem gondolhatok.n 

Alig mondta e/l ki. a lóid rengcliije* 
Egy s/.örnyü hullámot indilolt feléje. 
Iszonyú hab voll az. mini magas hegy orma. 
l gy zúdul! a hősre, hogy le is sodorta. 

Mint a könnyű polyva erös/akos széllel. 
A liajógiTéndak Úgy repüllek széjjel ; 
Odysszensz egyikre felkapott mint lóra. 
Lemaradt Kalüpsz.ó köntöse is róla. 

Most a menlo-oVél íeklclle mellére, 
l ín ngroll a habba, de fejjel előre. 
(III úszáshoz logoll. kel karját kitárva. 
Lálla ezt Poseidon. s rászólt léjét rázva : 

«lgy ! Csak eredj tovább, a tengeren végig, 
Keresgéld a /.eüsz ember-ivadékil, 
Ile nem remény lenéin hogy megkeveselled 
A nyomói óságot, mit el kell viselned.* 

Igy szólt, s megcsapkodta Innder paripáit. 
Meg sem állt Aigi-i s/ép palotájáig. 

•ii« |!e más voll a lerve Palhisz-Atlieneiiék :** 
Hallgatást parancsol! valamennyi szélnek : 
Csendesen legyenek, alllgyanak szépen. 
(>ak a gyors Jíoreas/ maga marad ébren. 

Megtöri -A tengert, nyugalomban tartja 
Mig iiéinés Odysszeüsz átvergődik rajta. 
így megszabadulván a biztos haláltól 
A hajós IVak-iicp földére kilálml. 

* Föld-rengelő = Főld-rázó -- Neptunus. 
** Pallasz-Athéne — Minerva. 



Kél iiii11 és két éjjel élet-halál kö/nlt 
IjíV Udjsszeüsz a liiiliokk.il ktizködött, 
lliiriii;nliiii|ii-:i ínéjtis, hajnal-hasadásra 
(lsemiesült a szelek s hahók harsoi;ása : 
IMI körül tekintett, s ejjy \é;sii hullámról 
l-'öldel pillantod inejí. nem is ijien lávol. 

Alvja gyógyulásán mint örvend a gyermek 
Kit l'ájdalniak éles nyilai levernek 
(Küy Ártó rémségnek* lön ex ronlásáhól. 
De mégis felépült istenek szántából) 
l "KV örült a partnak, a parii .víV</p/nek.** 

l szolt; majd gázolván láhbal ment előre. 
Egy kiáltásnyira volt csak a part tőle 
Hallott is valamit, de csak víx xúgjjását 
Kösxiklákon megtört hahók xokogását; 

Itögüve a sok liiillám ugrált fel a partra, 
Keserű tajtékját szórta végig rajta, 
Hév, kikötő sehol, hajók pihenője, 
Itt csak szirt a szírire, kél a kő a kőre. 

Kiszorult a szíve, megroskadl a térde, 
Feljajdult Odyssxeüsx, mikor ext szemlélte: 

ni!! volna már a föld. kit nem is reméltem 
Míg a tenger sötét mélységeit mértem ; 
De fennt kopasx sxiklák éles hegye vár rám, 
Lcnnt hány kódom egyre a tenger nagy árján 
Sxir.ek összetörnek, hullámok elnyelnek . . . . 
Xem kerülhetem ki a vég veszedelmet. 

A tenger mély, gödrös; ha megláhhalnám is 
Mindjárt ölbe kaphat az első hull,un is. 
Valamelyik erős kősziklához paskol: 
Erőlködésemnek mi haszna lesx akkor? 

Vagy ha part-mentéhen úsz\a tovább szállók 
Míg lejtős, kiszállós oldalra találok: 
Egy hirtelen támadt szélvész nem vet é he 
A harsogó habok kellő-közepébe .' 

Sőt még czethalnak is lehetek prédája, 
- Van Amfilritének*** ebből egész nyája 

Valami isten is küldhet ezt ellenein, 
Mert lám Poseidon is haragban van velem.» 

A mig elméjében ezeket forgatja 
Egy nagy hah a kopár szikla-parthoz csapja, 

* Ártó — rossz szellem. Lásd Iliász XIX. 12,"). 
** Siigej = csalit, bozót. — Tájszó. (Kiskunhalas.) 

*** Ampliitrite. tengerek istennője. 

Hőre most rongyokra, csontja törmelékké 
Szakadna, ha Pállasz nem óvná eléggé. 

Pállasz tanácsából veteti égve l magán, 
S kél kézzel ott tapadt a kopár szirt fokán, 
Csüggölt fuldokolva, el sem hocsálolla. 
Mígegv —nagy (ormos hab ál nem csapod raj l a. 
Ez alig simult el, másik kell helyedé. 
Megragadta, s messze a méh be vetette. 

Mint polyp, vaczkából ha kibúvik pőrén, 
Csigahéjj, homokszem rajta tapad bőrén : 
Ulvan érdessé led Odvss/eüsx marka 
A mint a sok szikla cserepesre marta. 

Vége is lett volna, végzet ellenére. 
Ha Pállasz nem járul megsegítésére: 

A dagály sodrából, mely a partot verte. 
Küxdvén nagy erővel magái kiemelte. 
Ott körültekintett hátha rév is tárni 
Vagy könnyíi kiszállás lejtők oldalárul. 

Jobbat talált, ennél: ott egy szép folyonak 
Habjai szelíden tengerbe omolnak. 
Part-kövei simák, szél ellen is védnek -
Meg is köszönte a Folyam istenének : 

4ir, «Halld meg ó Nagybató, akármi a neved : 
Poseidáon engem régen űzőbe vett; 
üe a halhatatlan isiének is óvják 
Az idegen földek szegény bujdosóját : 
Ilyen vagyok én is, térdeid ölelem, 
Fáradt emberrel bánj kcgyelmesen velem. 
Mert bizodalmamal benned helyhezletem !» 

.Meghallgatták kértét a folyam árjai, 
Egyszerre szelíden kezdtek sikamlani, 
Őrizték is mig a torkolatot érte, 
Mert el volt már esve keze-lába-térde, 
l'gy elgyötörték a tenger hullámai! 

Ott lel reng a földön igen felpuffadva, 
Orrán-száján hugyog a sósvíz palákba' 
Ereje elhagyta, lélekzele elállt, 
Elállt a szava is, csak várta a halált. 

Mikor lellélekxell. és magához éréi 
Az övet kit Ino adod a mellére 
l.eoldta s a folyó torkába vetette, 
Az istennő már olt varia és lehellé. 

Ő is kivergődöll mo>l a l'olvamparlra : 
Olt elterült, fejét egy zsomhékra hajivá, 
Édes anya-földjét ölelgetni kezdte, 
De csak sírva fakadt magái ig> epeszlve: 

ti.-, (i.laj mi lesz belőlem! Mit. kell még megérnem: 
lla egy egész éjei átvirrasztok ébren, 
A kegyetlen hideg a dérharmal megöl 
Mely hajnali széllel kel a folyam felől ! 

Pihenni jó volna menni a dombokra. 
Aludni jó volna erdők sűrű bokra ; 
A pihenést itt is, olt is megtalálom ; 
De, ha az erdőben meglepne a/ álom, 
rs'em jutnék-e olt meg' fenevad fogakra?)) 

Még is jobb az erdő !» — gondolta magában, 
Ott integeted az a hegy oldalában. 
He is fordult mindjárt, alighogy belépe 
Egy olajfabokor ötlött a szemébe: 

Két szép olajfa volt, egy tőből fakadva. 
Egyik volt a szelíd másik volt a vadjtt. 

A két fa ágai úgy össze szövődlek, 
Hogy a zápor eső sem hatolt át közlek, 
Lombjai közt nyílást sem a nap sugara, 
Sem a fagyos szelek dühe nem találna. 

A mint betekintett mindjárt megszerelte, 
Lesz már nyoszolyája — összesepergette; 

Mert volt ott fa-levél, — zord téli időben 
Két-három emberre elegendő, bőven, 

Maga-rakta ágyán most elheveredve 
Nagy boldog voltában visszatért a kedve. 
Cserfalevél derekalja párnája 
Cserfalevél takaródzó dunnája ! * 

4ss Mint tanyai ember, - szomszédsága sincsen 
A kihez tűz-magért, ha kell, eltekintsen -
Estéről estére egy eleven-szenet 
Másnapi gyújtásra hamu közé temet: 
Falevelek közzé úgy betemetkezett. 

Elfeküdt boldogan a levelek között, 
Bújáról-bajáról meg is feledközött, 
Nem őrizte senki, csak a hív vezére 
Édes álmot Pállasz hintett a szemére. 

* Népdalunkból átvéve, 11 szótagos rbj-tmusában. 
Szórói-szóra: ^Meglátván ez/ (a falevélhalmazt,) a 
sokat tűrő és inteni Odysszeüsz, igenmegörült és bele 
is feküdt (befészkelte magát a falevek közé) cs magára 
is etjij nyaláb falevelet terített.» 

A MEZÍTLÁBAS GRÓFKISASSZONY. 

Este féltízkor történt, a szokásos néma 
vacsora után, mely komorságában olyas 
naponkinti halotti tornak is beillett, a 
gróf végre felkelt és ásítva bár, de czere-
móniásan nyújtotta karját a nagynénjének. 
A két kopott tói inas botorkálva tárla ki 
az ajtókat s ők ketten az udvarház kopott 
szobáin át a szalonba vonultak. S/.ine-
hagyott ócska vizitszoba, egyedüli érde¬ 
kessége a Sophietant kis pincsi kutyája 
volt, a szeretett Ázor, mely bolyhos fehér 
szőrével gömbölyű vattatömegként ült az 
asztalon a feketekávés alt-wien csészék 
mellett. Nagyon nyugodtan ült szegény,-
t. i. ki volt tömve, de a csillagkereszles 
vénkisasszony még mindig nem akarta 
ezt akczeptálni. Neki még mindig élt az 
a pincs. Arcza derült a hogy meglátta, s 
gyügyögve szólt rá a 
szokott szavakkal: 

- Most csitt Azor ! 
Ruhig, meine geliebte 
Wattaprinzessin . . . 

Csók a zsugorodott 
vattafejecskére, aztán 
kezébe vette a pa-
tierice-csomót. Leült 
a párnafüles nagy¬ 
apó-székbe s izga¬ 
lommal kezdte rakni 
a kártyát az ölébe, 
dagadó krinolinjára. 
(Akkor, a régi jó idő¬ 
ben még azt viseltek!) 
Szólt ünnepélyesen : 

- Alsó Sándor, — 
hogy házasodol-e ? ! 
Ruhig Ázor . . . 

Villányi Sándor gr. 
oda se figyelt. Ha¬ 
talmas szál ember, 
úgy harminczhat esz¬ 
tendős, ott állt a nyi¬ 
tott ablakban s né¬ 
zett ki a hegyekre ereszkedő enyhe júniusi 
éjbe. Köröskörül aludt már a kis tót falu, 
Fátra-Lehota, s a parkon túlról, a domb¬ 
tetőn álló nagy-kastély mögül ép akkor 
bújt elő a hold. Feketén rajzolta ki az 
elhagyatott épület omladazó barokk-tete¬ 
jét . . . A gróf felsóhajtott s komoran mé-
lyesztette állat a fátermördcrei közé ; szó 
a mi szó, szép legény volt: forradásos 
olajbarna arcz, melynek keménységét csak 
a lombard-eredet olasz érzelmessege eny¬ 
hítette kissé. Hogyne, hisz a Villányiak 
mint Gvadányi-alyafiság voltakép katona-
indigenák, taliánok voltak, olyannyira, 
hogy a németre vedlett bécsi ág még 
most is ccConle Villani»-nak iita magát, 
No de a magyarok aztán annál magya-
rabbak lettek, főként a költekező virtus-
kodás dolgában. Igazi szittyákként becsü¬ 
lettel elvertek ők mindent. Villányi Sán¬ 
dorra már oly kevés jutott, hogy szülei 
halála után bizony romlásra kellett hagyni 
a felső naffv-kíisli-lyt s idő volt muszáj 

IRTA PEKÁR GYULA. 

leköltözni az egykori tisztilakba. Zavaros 
egy uradalom, ha akarom: van, ha aka¬ 
rom : nincs . . . hej, hej, baj az, a hol 
már a krumpliföldet is adóssággal trá¬ 
gyázzák, s gólya se mer a sok jelzálogtól 
a házra szállni! Nos, efélékre gondolt ép 
a gróf. Meg még valami szerelmes inasra. 
Hej, hej, az az osztróczi szép özvegy bá¬ 
róné, az a csapodár Kamilla . . . Ez a do¬ 
log emésztette őt mindenekfelett. Gazdag 
menyecske, hozzá jön-e ide feleségnek 
Koldus-Lehotára ?. . . 

- Baj, baj, riadt ép ekkor a kártyái 
közül Sophie tant, két carte de grace: 
nem jön ki ez a házasság! Azor, was 
sagst du dazu? 

A kitömött kutya nem szólt. A gróf se. 
De szólt odakünn a kapu-csengő, • az 

udvaron kardcsörtetve szállt lóról valaki. 
Pengve, csengve, egy lihegő zöld huszár 
toppant be pöcsétes levéllel. «Mi az?» 
((Jelentem alássan, kapitány úr . . .» «Ide 
vele, hadd lám!. . .» Hécsies czimzés: 
«SeinerHochgeboren Herrn Rittmeister auf 
Wartegebühr Gráf Alessandro Vil- lani...» 

- Mi az már? — rémüldözött a csillag¬ 
keresztes tant Azorhoz kapva. 

Villányi Sándor jólesően kurjantva ká¬ 
romkodott. Katonásan egyenesedett ki: 
no, csakhogy már történik valami 

- Háború, néni! Háború a burkus po-
roszszal! 

- Herrjemine . . . 
De a gróf már szilaj elemében volt: 

- Holnap reggel hatkor vonul itt át a 
huszárdivizióm s én itt csatlakozom . . . 
Káplár, maga itt marad és pakolni segít... 
Holnap hatkor, de addig'? 

- Mit akarsz Sándor? 
Semmit. Egy-kettő, nyergeltetni a 

Kordot! Hadd lám csak: négy óra oda. 

négy óra ide, ép megjárom, marad még 
oltanra öt perczem . . . Mit bámulsz, néni? 
Kamillához megyek egy szóra. Csak egy 
szóra, de arra el kell mennem. Ne óbé-
gass. . . 

Tíz perez múlva Villányi már szágul¬ 
dolt a holdas éjen át, hogy derékban szelje 
ketté az egész hegyes Fátra vármegyét. 
Olt a túlsó végén van Osztrócz, olt lakik 
a szép asszony . . . Rajta, csak előre! 
Ekhósan csattogott a patkó s ő ennek 
a ritmusára, meg a dobogó szive muzsi¬ 
kájára kérdezte négy órán át szüntelen : 
«szeret. . . nem szeret?» — «Hello Lord !» 
és csak egyre szilajabban sarkanlyúzta 
lovát, versenyre száguldó, féltékeny gondo¬ 
lataival. Mi az? szinte álomból ébredt: itt 
volna már? Csukva a nagy kapu, hát át¬ 

ugratott a park sö¬ 
vényén. Kopogására 
hamar nyílt a kastély-
;ijl('i: «Lefeküdt már 
a bárónő ?» A megle¬ 
pett vén komornyik 
szinte szégyenkezve 
feleli: 

Dehogy is, mél-
tóságos gróf úr. Hisz 
vendég van . . . 

- Kicsoda ?! 
— Mind itt vannak 

az urak . . . Tessék ! 
A gróf egészen 

megháborodott: itt a 
vetélytársak s Ka¬ 
milla megint hazu¬ 
dott! Azt Ígérte, egye¬ 
dül lesz. nem fogadja 
többet őket... Oh jaj! 

- Sürgősen kérc-
'tem a méltóságos bá¬ 
rónét egy szóra. Igen, 
ide ki! Én nem me¬ 
gyek be. Csak öt per¬ 

czem van. Hamar már, mit bámulsz? 
Mozgalom ott fenn, majd suhanó selyem-

suhogás le a lépcsőn. Villányi a vadszőllő 
árnyékába lép s ott kapja karjaiba a szőke 
jelenést. Kéjes dühvei töri magához : 

- Megint hazudtál! Megöllek! 
Élveteg sikoly, — mi ez? kaczag-e, vagy 

sír Kamilla? 
- Ne bánts, azért mégis csak téged 

szeretlek . . . 
Nyögdécselve simul hozzá. Csak a «há-

borús szóra kap kicsit észbe. Elszomorodik: 
- Igazán ? No ez kár. Minden tiszt 

elmegy. 
- Kamilla, ne gyötörj. Én csatába me¬ 

gyek s azt akarom tudni, azért jöttem, 
hogy: vársz-e rám? Esküdj meg, hogy csak 
az én feleségem lesz. senkié se másé -

Jó, jó, de mennem kell már . . . Fel¬ 
tűnő ! 

- Esküdj meg! 
— Jó, esküszöm 
— Egy csókot még . . . 



Sír-e, vagy kaczag a bűbájos teremlés? 
Tovasuhan mint a szellővé lett szeszély... 
A grófnak lázban a vére, keze reszket a 
hogy a holdnál órájára pillant. Tyüh, lóra 
hamar ! Vissza egy galoppban Fátra-Leho-
lára . . . Ott a hűvös hajnalban generál-
marsra szólnak már az érkező trombiták. 
Meiráll a Lord paripa az udvaron, vár míg 
a gazdája leszáll, aztán egyszerre dűlni 
kezd. Holtan terül a kőre. A gróf ránéz: 

— Csak ő hallotta az esküt rajtam kívül... 
Az öreg hárs alá temessétek. Hamar a kar¬ 
domat, az új zöld atillámat. Adieu, Sophie 
tant . 

II. 
Csengve-bongva vonul a huszár-divizio 

Lehotán át s utczahosszat a tót fehérnép 
áll spaliert díszes ünneplőben Bámész 
arczok, egyik sír, másik nevet: rnind pirul 
a piros fejkendő alatt. Lelkendezve óbé-
galnak: «liej szegény katonák, bozse moj, 
holnap tán már egy se él . . . pedig mi¬ 
lyen szépek ! Mind szép, mert huszár, de 
mégis ki a legszebb? A pán hadnagy, vagy 
főhadnagy? Nem, a pán velko mózsny. a 
«nas gróf», a mi grófunk a legszebb ! Vidjis, 
itt jön a lován, olyan komoly, ránk se néz, 
de azért ő a legszebb, — ugy-e Veronka?!» 

A fehérnép előre hajlik s a grófról mind¬ 
járt a spalier végén álló magányos leányra 
veti a szemét. Gonoszkodó, kárörvendő 
pillantás ez, mintha azt mondaná: alól 
liba te, mégis bomlasz? eddig se vett 
észre, most se lát meg búcsúra . . . mit 
akarsz? úgy kell neked !» Ám a Skrobák 
biró leánya észre se veszi az évődést. 
Lenhajú, kissé pisze hajadon, duzzadó 
erejű, formás szép islenteremtése, de most 
szinte szemlátomást apad ez az ő nagy 
egészsége. Sáppad. Kulcsolt kezében ima¬ 
könyv, azt szorongatja és úgy néz a gróf 
után, mint a hogy csak templomban volna 
szabad a szentségre néznie. Gyermeteg 
kék szemében könnytelenül küzködik a 
kétségbeesés . . . 

- No, Veronka? 
Tűnik a huszárság a falu végén, - - a 

leányhad gúnyosan fordul vissza, de 
akkorra Veronka már nincs sehol. Nagy 
a falubeli zavar; eleinte azt hiszik, el¬ 
bújt, benn sir a Skrobák házában, de 
mire a pán biró káromkodva hazatoppan 
a községtől, tiszta már a dolog: eltűnt 
a kölyök, el az istenadta ! De hová, merre? 
Csak nem valami szilvafán lóg? Biztos, 
elemészlette magát. Jaj, jaj . . . Rajta, 
clilapci, keressétek! 

Hát keresik, de addig és oly bölcsen, 
hogy délre Veronka már biztonságban van 
s hegyen-völgyön túl siet a regement 
után. Hogy szalad a porban szegény, 
hogy rongyolódik ünneplő bocskora. De 
ő csak motyogva szorongatja imaköny¬ 
vé t . . . És lám, jó az isten! Mikor a 
"seliritt» után egyszerre trappba esnek a 
huszárlovak s a leány már alig bírja a 
futást, ím' egyszerre küld a mindenható 
egy fuvarost: «az isten áldja meg, vegyen 
fel! . . .» S a tót atyafi nemcsak felveszi, 
de útja végére érve megszánja és másik 
szekérre bízza. S Veronka így átér a 
magyar grániczon Morvába. Itt már a 
kantinos kocsiján kapaszkodik s pihenők¬ 
nél a huszárok észreveszik. Csipkedik a 
képét: .Kit keressz, rózsám, melyik köz¬ 
legényt ? Vagy tán a káplár urat keresed ?» 

N 

«Bozse moj, maradhassanak, nem kell 
nekem káplár!» «A fenét, tán a fírer űr, 
vagy bizony az őrmester úr kell ?» «Az 
se kell, no ne nyulkáljanak!» Az alföldi 
fiuk röhögnek: • nagyralátó kis tót fruska, 
biz'islen feljebb kereskedik ő. Addig nem 
eresztünk, egy-kettő, ki vele, ki az? A te¬ 
kintetes hadnagy úr-e vagy a nagyságos 
főhadnagy úr? Az se? Tovább akkor, fel¬ 
jebb . . . nézzétek, pirul már az a': a mél-
tóságos grófi kapitányunkba szerelmes ez 
a tót leány! Új jé, vivát! . . .» 

A vivátra maga Villányi fordul oda. 
Bánczba szökik a homloka: 

- Ki ez? Hisz ez a Skrobák leánya, 
melyik is? Veronka, ugy-e? Azt a réztan fü¬ 
tyülő . . . mit keressz te itt? Pusztulsz mind¬ 
járt haza ? Hol a schub-kommandáns?! . . . 

Szerelmes láng a leány könnyes szemé¬ 
ben, a gróf vállat von s elfordul: 
«ostoba háncsa, hagyjátok . . .» És nem 
is igen ér rá ő azontúl Veronkával tö¬ 
rődni. Eszébe se jut, legfeljebb akkor, ha 
mars alatt hébe-hóba a sátor, mögé pil¬ 
lant s a leány ott a csizmáját puczolja, a 
gombjait fényesíti, az ingeit varrja vagy a 
vacsoráját főzi. Villányi káromkodik, de már 
engedékenyebben: abolond egy leány !» -
a társak meg irigyen nevetnek: «Lám, 
lám, részeges inasa helyett milyen ügyes 
ordonánczra tett szert a kapitány úr> 
Sándor gróf végre elmosolyodik : 

- No Veronka ! 
A leány hévvel ragadja meg és csókol¬ 

gatja a kezét: 
Könyörgök, csag haza ne tessen 

schubbollatni! 
Oly hálás, oly boldog . . . így megy ez 

július elejéig. Akkor egyszerre gyúlni kezd 
körösköriil a puskaporos meleg. Ágyúszó 
menydörög a távolból, Veronka elfehére-
dik a sátor mögött. Hallga, - - a trombi¬ 
ták eddig még nem hallott, izgató új 
szignálokat dörögnek: «Attaké . . . galop!» 
Czikázó villámban mezteleuedik ezer kard ; 
hajrá . . . A regiment dübörögve tűnik 
el, toronyiránt neki az ágyúcsöveknek. 
A leány felsikolt: itt hagyták! És sírva 
szalad a roham után a döngő tarlón -

Istenitélet, világfelfordulás: a bombák¬ 
kal gyúló tüzes égbolt szakad rá a füstöt 
okádó fáradt földre ! A leány egy kazalba 
bújva imádkozik: «Kis Jézus-Máriácskám 
ott, a lehotai kápolnában . . . jaj csag most 
mi lesz?» Ő reszket-e, vagy inkább a föld 
sdatta? Kipislaut: akkor zúg el a mi hát¬ 
ráló lovasságunk felett a vasas németek 
győző vihara! Mintha kaszával tarolnák 
pata alá az egész szép zöld huszárrege¬ 
mentet . . . Veronka jajgatva hunyja be a 
szemét, s mire feltekint, mintegy varázs¬ 
latra, már halottcsendes a tarló. Talpra 
ugrik: ott fekszik a legénység ösmerős 
virága, csendesek nagyon, csak egy-egy 
haldokló paripa ágaskodik még közülök. 
Szalad a leány a taposott holtak közt, 
keresi, ő tudja, kit. Egyszerre sikoltva 
áll meg: «jaj, nas gróf. a mi drága gró¬ 
funk halott!» Báborult, tapogatja: nem, 
nem halott, bár lópata érte a fejét, szúrás¬ 
tól véres az atillája s csúnya zúzó seb 
látszik a lapoczkája táján is. Vizet vala¬ 
honnan . . . A leány körülnéz, egy mene¬ 
külő sebesült fut át a tarlón ; kérdi tőle: 

<ani az az égő város oíí'!» «Königgratz. ..» 
nyög a menekülő s tovább szalad. 

Veronka kisimítja lenhaját a homloká¬ 
ból. Erős leány ő. Átöleli Sándor grófot, 
a hálára vonja s úgy indul meg vele a 
holtak közül a legközelebbi falu iránt. 
Czipeli késő estig, sírva rogyik össze mái-
olykor a nagy teher súlya alatt: úristen, 
hát senki se segít egy jótakaró szegény 
leánynak ? Nem bírja tovább! Ép tehetet¬ 
lenül zokog élettelen ura mellett, midőn 
egy gazdátlan bricska robog el mellette. 
Hamar: megragadja a kantárt, — isten 
küldte ezt, most majd könnyebben megy ! 
Szalma közé ágyalja, úgy rejti sebesült¬ 
jét, aztán hajrá . . . be a faluba. Ám mire 
ideérnek, borzasztó lázi ól tüzel már a gróf 
arcza. Nem lehet tovább vinni. Hol lakik 
a pán tanító? Behajt az udvarra. Tiltakozó 
szó, de ő könyörög : 

A mindenhatóra, fogadjanak be: 
«nas gróf*, a mi gazdag grófunk ez a 
sebesült; nekem csak két forintom van, 
de majd megtérül a költség hazulról, a 
lehotai kastélyból! 

Áll az alku s Veronka a hátsó kama¬ 
rában a sebesült ágya mellé térdel. Tüdő, 
lapoczka, meg az a fej seb, sok ez egy¬ 
szerre, de okos leány ő, meg szerelmes 
is, hát hogyne tudná jól ápolni ! ja s sok 
hosszú heteken át nem mozdul az esz¬ 
méletlen ember mellől. 

III. 
Erősen hull már a lehotai fák levele, 

mikor egy hűvös napon subával takart 
morvái szekér áll meg az öreg udvarház 
előtt. Asszony a kocsis a bakon . . . So-
phie tant gyászban ülve rakja ott benn 
a patiencel s a szintén gyászszalagos 
Ázorral cseveg, midőn hívják. Kirohan, 
észreveszi az asszonykocsist, csak kiabál : 

Herrjemine, hazudnak a kártyák ! 
Mindig az jött ki: meghalt! Und ér 
lebt . . . Sándor! 

Hát igen, él Sándor gróf, de öntudata 
bizony még mindig csak úgy pislákol. 
Óvatosan viszik be s fektetik le az ágyára. 
Susogva szól: 

- Veronka .. az áldolt lélek . . . ő men¬ 
tett meg . . . Hol van ? 

Majd elintézem, szól a csillag¬ 
keresztes hölgy s kimenvén a szekérhez, 
nagy grandezzával méri végig az aggódva 
várakozó leányt. Szól szárazon : 

Dank' schön. Itt van neki száz fo¬ 
rint . . . Mi az, nem kell? 

Veronka elképedve bámul a bankóra. 
Mintha arczul csapták volna, fülig pirul, 
egyre veresedik. Aztán könny szökik a 
szemébe és csak némán fut ki az udvarból. 

Dumme Gans, — gondolja Sophie tant 
s a beteghez térve, egész léleknyugalom-
mal jelenti neki: «rendben van . . . csak 
most aztán nyugodtan, Sándor!» 

Ám a gróf tápászkodva emelkedik a 
párnáiról. Most tér igazában vissza az ön¬ 
tudata, most, hogy reszketve nyögi ki a 
nagy szót: 

És . . . és . . . Kamilla ? 
A vén kisasszony megvetően csappantja 

tubákszelenczéjét: 
Eh. sohse kérdezd. Ilyenek vagyunk 

mi mind. Férjhez mcnl. 
Férjhez ment? 

- No persze. Hisz mind holtnak hit-

A vőlegény ott maradt a mezitlábas grófkisasszonynál. 

tünk . . . Sándor, az istenért, mi lelt? Hei-
liger Josef, a doktort hamar! 

Szaladva érkezik a doktor, de akkorra 
Villányi már újra és még erősebben magá¬ 
nál van. A nagy csapások nemcsak lesújta¬ 
nak, de olykor fel is ráznak és erőt adnak : 

— Hagyjatok magamra . . . 
Sophie tant vállat von s kimegy Ázor¬ 

ral. Á gróf pedig három hosszú és nehéz 
nap alatt kiküzdi magában hálátlan sze¬ 
relme súlyos nyavalyáját. Három nap alatt 
nagyot fordul vele a világ, jobban van 
már: fogastól káromkodja ki magából 
mérgezett szíve mérgét. 

Nem várt rám?! Eh, hát mit is kez¬ 
dene egy meredt lábú, örökre sánta nyo¬ 
morékkal? Jól van, de ha ő, akkor én is! 
Csak azért is ! És szaporán a tromfot rá . . . 
Hé, bejöhettek, Gyúró, hol vagy? Szaladsz 
Skrobákékhoz, hivatom azonnal Veron-
kát, - egy-kettő! 

Hebeg az inas: 
Nincs az apjánál, méltóságos gróf 

úr. Az öreg Skrobák elkergette. Majd agyon¬ 
verte -

- Mit? Majd én verem agyon azt a 
vén gazembert! Bizton a sógoránál, Spi-
sák Janónál lesz. És két perez alatt itt 
legyen, annyit mondok ! 

És két perez múlva a leány csakugyan 
belép a betegszobába. Reszket az isién adta, 
mint a nyárfalevél. A Sándor gróf arcza 
gyöngédre derül: biz1 isten, csinos leány... 

- Veronka, ezután itt maradsz a kas¬ 
télyban. 

Fuldokló, hálás szó: 
- Jaj, kezét csókolom . . . de minek 

méltóságos pán gróf? 
Minek? Majd meglátod. Tudsz-e 

főzni ? . . . Persze, hogy tudsz, én tudom 
azt a legjobban ! De azért csak mutasd 
meg itthon is ma délre. Szaporán ! 

Jön az ebéd. A gróf felkel meredt láb¬ 
szárával az ágyból s nagy nehezen az 

ebédlőbe támogattatja magát. Szokott cze-
remóniásan Sophie tant ül az asztalfőre. 
Esznek. Sándor gróf tüntetőén lelkesedik : 

Pompás a leves, remek a hús . . . 
Gyúró te, jöjjön csak fel Veronka onnan 
a konyhából! 

- Aber Sándor. . .? 
Egy-kettő, a mint mondtam ! 

Pirulva jön a leány, alig merészkedik 
be. A kezét törli a kötőjébe, úgy szabódik. 

- Csak befelé, Veronka . . . Áldott egy 
derék leány, neked köszönöm, hogy élek, 
ide azt a jó kezedet! No ide hallgass. 
Olyan jó, a mit főztél, hogy te is meg¬ 
kóstolhatod. Ülj le csak . . . igen, ide az 
asztalhoz, oda ha velem szembe ! 

— Bozse moj, pán gróf. . . Csag már 
ebédeltem én a konyhába'. 

— Leülsz ! 
No de erre már felugrik a csillagkeresz¬ 

tes dáma. 
- Skandál! — sipítja — akkor én megyek! 
- Eredj, Sophie . . . Kiment már? Hála 

istennek. Akkor hál nem is velem szembe, 
hanem ide az ő helyére, az asztalfőre ülsz 
le, Veronka . . . Egy-kettő, ha mondom, 
úgy! . . . mit bámulsz. Gyúró ? Felszol¬ 
gálsz, különben agyonváglak! 

Denikve ebéd végével nehezen biczegve 
bár, de a segédkező Veronkanak nyújtva 
a karját, vonul be Villányi Sándor a sza¬ 
lonba. A tant háborodottan kel fel a kár¬ 
tyái mellől: 

- Azonnal kocsit kérek. Pfuj! Jerünk, 
Az őr. 

S hóna alá véve a kitömött kutyát, még 
hátra szól: 

- Mi ketten elmegyünk! 
- Isten hírével... Ülj le, Veronka, igen, 

oda a selyem karosszékbe. Te meg Gyúró, 
szaladsz át Skrobákékhoz: hivatom ide az 
egész tót atyafiságot pálinkás uzsonnára. 
Mégis itt vagy?! 

No hát ez lett aztán kalamajka! Alig 

robogott el a Sophie meg Ázor hintója, 
a halinás tót atyafiak már is bocskorral 
kefélték a grófi ebédlő parkettjét. Értet¬ 
ték már s nagy vigyorogva óbégattak . . . 

- Csend ! Üljenek le kentek. Kézbe azt 
a pálinkás fiaskót. . . No Skrobák gazda, 
ezennel megkérem magától a maga Ve¬ 
ronka leányát. Nem szeretőnek, feleségnek, 
érti? Ide adja? Akkor jó, — vivál! Szervusz, 
após, igyatok, a míg illedelmesen be nem 
rúgtok, oszt1 menjetek a fenébe . . . 

Úgy is lett. A tótok hamar eláztak, de 
Skrobák még idejében kiebrudalta őket. 

És most Skrobák, a papot ide «in 
articulo mortisD. Mert én ily nagybetegen 
templomba nem mehetek. 

Földesúri akarattal hamar meglett ez is 
a grófi szalonban. Kimondták: holtomig¬ 
lan, holtodiglan . . . 

- Hs most Skrobák, vén gazember, 
kezet csókolsz a méltóságos grófnénak. 
Abtreten ! 

Megtörtént. Magukra maradlak. Sándor 
gróf szívére vonta a parasztleányt s bele¬ 
nézett a hűséges kék szemébe. Eddig job¬ 
bágyként tegezte, most hát változatosság 
okából magázva súgta neki: 

- Édes jó Veronkám, hogy maga sze¬ 
ret-e, azt nem is kérdem, de hogy én sze¬ 
retni fogom, azt éltemre ígérem! 

IV. 
Nos, így lett a tót parasztleányból Vil¬ 

lányi grófné . . . És most boldogan békés, 
hosszú évek következtek el a rokonaitól 
megtagadott remete grófra Lehotán. Mert 
tényleg megtagadták őt. A kitessékelt So¬ 
phie tant az ő Ázorával addig utazta az 
atyafiakat, addig prézsmitált és indigná-
lódott, a míg a família nemcsak megsza¬ 
kított Sándorral minden összeköttetést, 
hanem utóbb egyenesen kitörölte őt a 
Villani Villányi család aranykönyvéből. 
Nagyot nevetett ennek a Fátrában pipál. 



• raló königgrátzi rokkant kapitány. Szem¬ 
füles házizsidója hozta neki a híreket, az 
a bizonyos Rolhlauf Jakab, a kit voltakép 
Rolhnak hívták, de «Roth lauf hin . . . 
lanf her!» ilyen réven rajtaragadt a 
Rothlanf név. «Csak köpködjenek*). -- vé¬ 
lekedett a gróf - "meglássuk, ki adja 
be a derekát a végén ! Van nekem jó Ve-
ronkám, ide jöjjön csak, kis feleség, 
az isten áldja meg, hogy nem mást. ha¬ 
nem magát vettem el! No jöjjön már, 
csókoljon meg» . . . 

S a grófné hálás alázattal simul az ő 
székhez szegezett, kénytelen testesedé 
urához. Örökké szégyenlős Veronka, -
a régi maradt ő, csak nem jár többé oly 
festői czifrán. hanem inkább öregítő sze¬ 
rényen, polgári fékeiében, akár a tanító 
iir felesége, de sohse elegánsabban nála. 
Csendes, dolgos asszony, —- a milyen egy¬ 
szerű maga. a rendtől oly fényes a háza 
tája. Bezzeg máskép néz ki most a kúria, 
mint az Ázor idejében ! . . . S a gyerekei, 
a fia, meg a leánya, mily egészséges szé¬ 
pek ! Ő szobára fogná őket a franczia meg 
az angol kisasszonynyal, — az apjuk az. 
a ki oly s/.abad zabolára ereszti a kettőt. 
Nőnek már erősen, tanulnak is, de a kis 
leány, a kis Veronka azért most is me¬ 
zítláb ugrál az udvaron s parasztzekében 
banczúz iitczabosszat az atyafi lót gyere¬ 
kekkel. Az anyja némán csóválja a fejét, 
felveszi az eldobott franczia nyelvtant s 
titokban maga tanul a gyerek helyett. . . 

Ez alatt a gróf otthon naphosszat az 
ispánnal veszekszik, meg Rolhlaufl'al ta-
nácskozik. Van is látszatja! Székéhez sze¬ 
gezve ő, de azért erős kézzel dirigál on¬ 
nan és már is talpra állította a züllött 
lehotai uradalmat. Persze nincs kártya, 
nincs pezsgő, nincs Kamilla, hát dűl a 
pcnz; arra is jut már, hogy a düledező 
nagy kastélyt restauráitassa. Jó ez a «ne 
mozdulj» rokkantság! Sándor gróf ne¬ 
vetve szokott a béna czombjára ütni: «ez 
a czomb, ez az én igazi spórkasszám, a 
míg nem mozdulhatok, addig takarítok, 
úgy-e liothlaiif?" 

Hát Rothlauf az, a ki hírekkel, tervek¬ 
kel tölti a lehotai remetét. () súgja meg 
neki a irógös testvérek vagyoni tönkre¬ 
menetelét. Igen is, maholnap liczitác/iórn 
kerülnek úgy a Villányi l lektor, mint a 
\ illányi Hannibál uradalmai! . . Csillan a 
szeme erre az őszülő, testes grófnak: 

Hothlauf, ide hallgass, ha törik-sza-
kad, én veszem meg e családi jószágokat! 

.Nagy üzleti tervek, - denikve a végén 
győz Sándor ura karosszékéből -- meg¬ 
veszi, övé a kitagadó büszke testvérek 
minden jószáira. Kihúzva a gyékény aló¬ 
luk, most már be kell adni a derekukat. 
Ks tizennyolcz év multán im' nagy alá-
y.altal kopogtatnak be pénzt kérni Lcho-
tára. Sok gyerekkei, tárt karokkal, mézes 
szavakkal közelednek Sándorhoz, de ő 
therstelllv-et kiált és parancsolóan mu¬ 
tat a szerénykedő feleségére : 

- Ide, Veronka . . . előbb magának akar¬ 
nak kőzet csókolni! 

Ks bizony meg kell tenniük, ha l lek¬ 
tornak és Hannibálnak hívják is őket. Hogy 
könyörög, hogy hajlong, lio^y húzódik 
\eronka. egyre dugdossa a kidolgozott 
ke/ói, de :i sírotok a háziúr szeme alatt 

végre is elfogják. Ks nem bánják meg. 
A kapott hírekkel szemben álmélkodva 
konstatálják: «bisz ez nem henczegő pa¬ 
raszt ripők, - - illedelmes, szerény jó ke¬ 
resztény lélek!» s egy óra múlva 
már szeretettel ölelik, tisztelettel környé¬ 
kezik. Hol a Sándor liú ? Az vad gyerek, 
az erdőket bújja, meg a falubeli leányokat 
udvarolja . . . Hát a kis Vera kon tesz? 
Jön be mezítláb a szépséges vadvirág . . . 
Kiált Hannibál: 

- A mezítlábas gróf kisasszony ! 
— Hagyjátok. - - szól Sándor, - - ez az 

ő egészsége, hisz nem a lábán, a fején 
viseli a gróli koronáját! 

\ o , szent a béke. Pumpoljak a báziurat 
a testvérek egymásután, végre kirukkolnak 
a leggőgösebb bécsi cousin, \ illani Guido 
könyörgő levelével is. 

- .Mi ez? 
- Olvasd, - - nógatják Hektor és Han¬ 

nibál. 
«Kedves Sándor cousin! Leányunknak 

Kvelyne-nek ép most udvarol erősen a dús¬ 
gazdag Hohenbrand herczeg, de én, bár 
már a családi nagy smaragd ékszerünket is 
zálogban teleltetem, nem győzöm tovább a 
költségeket. Hogy ez az óhajtott lakodalom, 
melyre benneteket is szívesen meg fogunk 
hívni, létrejöhessen, nagyon kérlek, küldj 
nekem nagyobb summa kölcsönt. . .» 

A gróf a béna czombjára üt: 
Helyes, megküldöm neki a spör-

kasszából. 
Az örömünnep után lefekvéskor' pedig 

így szól halkan a feleségéhez : 
— No Verőnkéin, ez kapóra jön. Ezen 

a bécsi lakodalmon lépünk mi ki végre 
az udvar, a család és a világ elé! 

- Jaj bozse moj, csag inkább inkább 
itthon maradnék . . . 

Szól se, drágám. Maga az én fele¬ 
ségem. Csak aztán ideje már, hogy kicsit 
több önérzettel lépjen fel! 

V. 
Kz hát rendben volna. A rokonok pénz¬ 

zel rakodva utaznak el, a gróf meg várja 
Lehotán a meghívói a lakodalomra. Ám -
itt a bécsi újság — a kézl'ogó már meg 
volt. az esküvő sürgősre van jelezve s az 
a meghívó még se jön. Mit jelentsen ez? 
Sándor fészkelődül kezd székében . . . Kgy 
napon végre lelkesedezve laufol hozzá 
Röthlauf: 

- A kolera rájuk! becsapták' méltósá-
godat. Kgy hét múlva esküsznek, már rég 
szétküldték a meghívókat, csak minket, 
Lehotát hagylak ki. Megtudtam mindent. 
Szégyenlik, nyíltan mondják: — nem le¬ 
hel se a tót paraszt asszonyt, se a mezít¬ 
lábas grófkisasszonyt bécsi szalonba be¬ 
ereszteni . . . 

A gróf tápászkodva káromkodik : 
No megálljatok! Majd megmutatom 

én nektek! . . . Hamar fogatni mind a há¬ 
rom új hintóba. Tüstént indulunk. 

Veronka elképed : 
- Bozse moj, nincs ruhám. 
- A hogy van, . . . a leány is ügy paraszt¬ 

zekében, mezítláb. Van pénzért Bécsben 
minden ! 

S egy óra múlva robog már a bárom 
hintő az urasággal, komornákkal, Rolh-
lauffal együtt Kát rá és Trcncsén várme¬ 

gyén át Bécs felé. Üsd azt a lovat . . . 
Bizony rogyva érnek a Kaiserstadtba a 
«König von Ungarn* elé. 

No ösmer-e még Hess bácsi? Hol 
itt a legjobb snájder meg suszter? 

Megy az, mint a karikacsapás. Délre 
már úgy ki vannak statfirozva mind a hár¬ 
man, hogy meg se ösmerik egymást. Heh 
gyönyörű, valóságos angyal a kis Ve¬ 
ronka !. .. Rolhlauf ez alatt kiváltja a lejárt 
czédulájú nagy családi ékszert. Hozza . .. 

- Próbáld fel, kis Veronka! 
Remekül áll. A zsidó azonban súgva 

jelent még egyebet: 
- Ma este ott lesz Guido gróf a jegyes¬ 

párral az operában. 
— Helyes, megveszed, Bothlauf, a szem¬ 

ben levő páholyt. 
És este aztán az opera földszintjének 

minden látcsöve az ismeretlen, új szépség 
felé fordul. Ki ez? Ki ez? Ezt kérdi a 
szemben levő páholyban a gukkerező, ele¬ 
gáns Hohenbrand herczeg is: 

- Ki ez ? 
Guido gróf rozoga vállain a hideg sza¬ 

lad át. Odafordul a penészes leányához: 
— Evelyne . . . a nagy családi ékszer! 

Ezek ők! Mily dühösen néz az öreg ide! 
Mit tegyünk? Át kell mennünk vizitbe. 

Kelkelnek. 
- Hová? - - kérdi a herczeg. 

— Semmi . . . oda . . . pár perczre va¬ 
lami. . . izé rokonokhoz -

- Oda ? Én is önökkel megyek. 
Átmennek. Mézes-mázos, fullánkos dis¬ 

kurzus, - - örül Guido, Evelyne is, mikor 
a csengő jelére visszavonulhatnak. Kilép¬ 
nek a páholyfolyosóra, de ott elképedve 
állnak meg: a vőlegény nem jön ve¬ 
lük. Ott maradt a mezítlábas grófkis¬ 
asszonynál! Visszaülnek magukhoz, vár¬ 
ják, - - bámul a földszint is : botrány! De 
bizony Hohenbrand feléjük se néz többet 
az este. Az este? Ez még nem volna baj, 
de másnap visszaküldi a jegygyűrűt. Hogy 
pedig a vőlegénységből ki ne kerüljön, 
egy hét múlva már a kis Veronka boldog 
mátkája. 

Hát a skandulumnál csak a Sándor gró-
fék boldogsága nagyobb. Ott van a kéz¬ 
fogó a Hobenbrand-palolában s a vőlegény 
nem is egy, hanem két tőherczeg jelenlé¬ 
tében csókol kezet anyósának, a tót pa¬ 
rasztasszonynak. S a lakodalom? Hohó, 
abból nem enged az öreg Sándor, azt hét 
vármegyére szóló fénynyel Lehotán tartja 
meg a már kész nagy kastélyban. Nagy 
a fény, nagy a pompa, ott az egész atya-
fiság, (a tótok is!) csak a gróf Sándor 
fia. az a kóborló vad fiú nincs jelen. 
0 csak másnapra kerül elő, akkorra, mi-
kora boldog fiatalokkal együtt már min¬ 
denki elutazott. Parasztvérű szegénylegé-
nyes romantikával toppan az apja elé: 

Hát én is házasodom. A Spisák 
Gyuro Marka leányát veszem el. 

- Gazember . . . parasztleányt?! 
- Ügy mint az édesapám. 
- Szamár, de az én anyám grófné volt! 
- Édesapám . . . 

A könyörgő szóra már-már engedne az 
öreg, de ekkor belép Veronka. Csak any-
nyit mond tiltó csendesen : 

- Soha, fiacskám. Bozse moj, csag ép 
elég egy parasztleány a mi úri famíliánkba'! 



A Franklin Tásulat nyomása háromszínrendszerű lemezeiről. 
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A RAJONGÓK. 

A kapitány köpenyeg nólkül, mereven előre
nyújtott nyakkal haladt az utczán ; kardja, 
miután zsebre vágta kezét, össze-vissza kalim
pált az aszfalton. A járókelők sziluettje elmo
sódott a sűrű, nyálkás ködben, esak a kapi
tány alakja rilt ki élesen a félhomály kháo-
szából, mint valami zakatoló mozdony, a mi 
kél csillogó vörös lámpaszemével belefúródik 
az éjszakába. 

Az emberek megállottak a mellettük eldu-
liogó katonatiszt láttán, egy ideig utána néz-
'('k. aztán megcsóválták fejüket s mentek dol
guk után. 

Csak egy törzstiszt tett kivételt, megszólí
totta a kapitányt. 

— Kapitány űr. 
A züllött járású férfi felocsúdott, összeszedte 

magát. 
— Parancsává, ezredes úr. 
— Miért nem szalutál? 

- Bocsánat, nem vettem észre ezredes ural. 
— Nem baj tnondtá a törzstiszt szelí

den. — De mi lelte a kapiláuy urat . ' 
— Miért nem húzott bekecset vagy legalább 

köpenyeget ? 
— Nem fázom . . . 

Az lehetetlen, ilyen időben mindenki fázik. 
- En nem érzem a lestemet. Azon túl 

vagyok. 

IRTA S Z E M E R E GYÖRGY. 

Ahá ! Ebből a feleletből egyszeribe kioko
sodott a törzstiszt. Valami lelki kin gyötri 
szerencsétlen alantasát. Hej. ismerte ő ezt az 
állapotot. 

— Szóm lesz önnel, kapitány úr, jöjjön ve
lem a lakásomra. 

A főtiszt habozott egy pillanatig. 
— Bocsánatot kérek, sürgős dolgom van . . . 
— E l é g . . . A parancs, parancs 
A két katona hallgatagon haladt egymás 

mellett. Az öregebbik bozontos szürke szem
öldöke alól minduntalan kutató pillantásokat 
vetett a fiatalabbikra. Ő szólalt meg először : 

— Hol töltötte az éjt, kapitány úr, mert azt 
Látóm, hogy nem aludt? 

A kapitány közömbösen felelt. 
— Nem aludtam. Utam, tivornyáztam, de 

hogy hol. arra nem emlékszem, mindent el
felejtettem. 

Oh. ez az abszolút lelhargia, világgyűlölet, 
az élőhalottság m a g a ! . . . Meleg vérhullám 
szökött az öreg katona szívébe. Ember volt a 
törzstiszt-, kilökte jobbját fiatal bajtársa felé: 

Pajtás, le szerencsétlen ember vagy. fo
gadd el a kezemet és segítségemet. 

Kezet szorítottak. A kapitánynak megned
vesedett a szeme. Csak most jutott eszébe, 
hogy bemutatkozzék : 

— 'Sóv&ry Géza huszárkapitány, a tizenkét

ezredben ezredes úrnak alásan bem il
latja magát. 

— Karay György ezredes. 
Több szót nem váltott a két férfi, inig he

lyet nem foglalt az ezredes fogadószobájában. 
Az öreg szivarkadobozt tolt vendége elé, aztán 
csengetett. 

Gyújts rá, pajtás, mindjárt hozatok egy 
csésze theát is, hiszen egészen meg vagy 
gémberedve, hiába tagadod. 

Már nem is tagadta a fiatal tiszt : csak most 
kezdte igazán érezni a testébe felszívódott 
hideget a meleg fűtött szobában. Összerázkó
dott ; arca kigyúlt. Önkénytelenül kezére né
z e t t : piszkos volt a keze. Még jobban elvörö
södött. 

A házigazda észrevette zavarát s tisztában 
volt annak okával. Úgy bánt vendégével, mint 
régi meghitt cimborával, a kivel szemben 
semmiféle cerimonia nem kötelez. 

— Tudod mi lesz most, öregem'.' Ki vagy 
merülve : készíttetek neked jó meleg fürdőt, 
aztán ledőlsz egy kerevetre s ebédig kipihe
ned magadat. Ebédre természetesen vendégem 
leszel. 

A kapitány ennyi közvetlenséggel és szív
jósággal szemben alig tudta magát tájékozni. 
Felállott s lázas kél kezével -,\ kedves öreg úr 
jobbja után kapott : 
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_ Én nem tudom, - - hebegte, - - mivel 
érdemeltem ki tőled ezt a kegyet... Te egész 
más ember vagy, mint a többi, ezredes 
uram . . . Én, ha nem röstelleném, sírnék most, 
ezredes uram. 

Az ezredes elkrákogta magát. Az ó torkát 
is égette a köny, a katonának röstelleui való. 
El is nyelte magyarosan. 

— Sírsz ám a menydörgős menykői ! -
hiijjanlott rá fiatal bajtársára Kialszod 
magadat, aztán kocczintgatni és nevetgélni 
fogunk Szép ám a/, élet, — tette hozzá, — csak 
meg kell érteni. 

Az ellágyult tiszt areza egyszeribe megke¬ 
ményedett. (Hogy szép az élet ! Hahaha !) El¬ 
fordította szemét és kimeredt az ablakon a 
ködbe. (Neki az életet ne dicsérje senki. Az 
élet rút, szennyes börtön, a ki mást mond, 
hazudik, hypokrita.) 

A becsengetett kutyamosó megjelent az ajtó¬ 
ban s haptákban várta a parancsot. 

- Kéretem a bárónét, készítsen nekünk 
villásreggelit, kétíves vendégem van, a ki ebé¬ 
delni is nálunk fog, Te pedig durrants be a 
fürdőszobába : tíz perez múlva kész legyen a 
meleg fürdő. 

Miska közlegény nyugtázta a parancsot s 
egy nívós hátra-arcz után ellépett, hogy öt 
perczczel későbben újra megjelenjék hatalmas 
ezüstlálozival kemény markában. A reggeli 
bőséges volt : theából, fagyos szalonnából, 
tojásból s sonkából állott. 

A tisztek hozzáláttak derekasan. Alig vet¬ 
ték észre, hogy nyílik az ajtó s belép rajta 
valaki. Karcsú, feltűnően magas feketeruhás 
nő lebbent végig a neszfogó szőnyegen s hátul¬ 
ról szomorkás negédességgel az ezredes vállára 
hajolt. 

Az öreg úr felpattant ültőhelyéből fiatalo¬ 
san s bemutatta a kapitányt. 

- Sóváry Géza kapitány, — leányom Méray 
báróné. 

A huszártiszt kezet csókolt s bocsánatért 
esedezett, hogy nincs parádéban. 

A szép asszony — nagyon szép volt : csupa 
méltóság és megejtő melancholia — nem re¬ 
flektált a mentegetődzésre, egyébként is igen 
szótalan maradt. Theát öntött magának, a 
mit egy sarokkereveten költött el, czukor és 
sütemény nélkül. Halvány arcza hajnalszínűvó 
zsendült az illatos meleg italtól. Rágyújtott 
egy szivarkára s belebámult annak kéklő füst-
foszlányaiba révetegen, mint egy álomjáró. 

Szomorú jelenség volt a fiatal asszony, olyan 
megfoghatatlan, szinte tüneményszei-ű. Igézett 
a nélkül, hogy vonzott volna ; testi szépsége 
gyönyörködtetett, borongó lelke lehangolt... 
Jelenléte megtöltötte a szobát s feszültté telte 
a levegőt. A két férfi egyénisége (hiába tar¬ 
totta magát tőlük távol) egyszeribe hozzá ido¬ 
mult : felsőbbséges magatartásához, ünnepies 
halk hangjához. Mintha statisztáltak volna neki. 

A kapitány valami frázist keresett az álta¬ 
lános társalgás bevezetésére, de a mint az 
asszonyra nézett, torkán akadt a szava. 

Az ezredes megeresztett egy tréfát, de bélé¬ 
sűit, a csattanójába, elszégyelte magát. 

A hallgatag asszony végre is észrevette, 
hogy feszélyezi a férfiakat : megindította a 
társalgást. 

- Sóváry kapitány úr, én hírből rég isme¬ 
rem magát. 

- Ah! . . 
Az asszony nem elégítette ki a férfiak kí¬ 

váncsiságát, felállott s megkínálta a fiatal 
tisztelt a maga szivarkáiból : 

- Gyújtson rá, ez jobb mint az apáinféle : 
török. Szereti a törököket? 

A kapitány elfogadta a szivarkát és felelt 
volna, de a báróné nem hagyta szóhoz jutni, 
ismét új húrba kapott. 

- Hogy ízlik a thea ? Törökösen szereti a 
kávét vagy magyarosan? 
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Azt gondolta magában a kapitány : ez a nő 
olybá veszi őt, mint valami fejedelemasszony 
a nála tiszlelgő Vöröskereszt-küldöttséget, 
foglalkozik vele, mert kötelessége, de legjobb 
szeretné észre sem venni. Megilletelt férfiúi 
önérzete kissé megbolygatta amúgy is feszült 
idegeit s fanyar mosolyt csalt ajakára. Nem 
felelt az asszony utolsó kérdésére daczból, 
mert az előbbiekre nem felelhetett. 

A báróné nem törődött vele, megtolt öl l e 
atyja kiürült theáscsészéjét, aztán visszaült 
helyére. 

Abban a pillanatban kiszólílotlák az ezre¬ 
tlest valami hivatalos ügyben. A kapitány és 
a báróné magukra maradtak. Egymásra néz¬ 
tek. Csupa kérdés volt a tekintetük? 

— Honnan ismer báróné ? Ki beszélt ke¬ 
gyednek rólam? — kérdezte a kapitány. 

- Szenessy Magda. 
A báróné éles hangsúlyozással ejtette ki a 

nevet s vizsga szemmel leste1 felelete hálását. 
Ue nem volt annak semmi hatása a kapi¬ 
tányra . . . Hogy ő nem ismeri Szenessy Mag¬ 
dát, legalább is nem emlékszik reá. 

Az asszonynak lágru nyílt a szeme. 
- Nem ismeri? Szenessy Magdát? Az lehe¬ 

tetlen. 
- Miért lehetetlen ? Én sohasem hazud¬ 

tam . . . 
Érdes volt a férfi szava, szinte kihívó. 
Az asszony felállóit. Mondani akart valamit, 

de meggondolta magát. Visszaereszkedett szé¬ 
kébe s mint a ki nem tud mihez fogni, za¬ 
vartan, tájékozatlanul jártatta a szemét körös¬ 
körül, csak a kapitányt kerülte ki a tekin¬ 
tete. 

Azt most már végkép ingerültté tette az 
asszony sajátságos modora. Elhatározta, hogy 
nem hagyja magát. 

— Bocsánat, báróné, adósom a felelettel. 
Miért kell nekem ismernem Szenessy Magdái ? 
Mi közöm hozzá? Mit, hallott tőle rólam? 

A báróné klasszikus feje hátra csukloü, 
mint ha arczul ütötték volna. A fiatal tiszl 
határozott, színié parancsoló hangja megtörte 
márványos merevségéi. Elveszlette az egyen¬ 
súlyt. Válasza még fölényes volt, de a hangja 
már ingadozott. 

- Mit faggat, kapitány úr? Szegény Magda 
meghitt barátnőm volt, szíve rámbízott titkait 
úgy sem árulhatom el. 

Csak ámult a tiszt. 
- A báróné szavai oly rejtélyesek, — kon¬ 

statálta, - mintha azt imputálnák nekem, 
hogy szerepet játszottam barátnője szívvilágá¬ 
ban. Mintha vádolnának ! 

Az asszony ismét felállott. Ellépett a tiszt 
mellett s a nélkül, hogy szemébe nézett volna, 
tétován, akadozva felelt : 

- Senkit sem vádolok. A férfi mind egy¬ 
forma... különben ne bolygassuk a halottak 
nyugalmát.. . Ő már túl van a szenvedése¬ 
ken s önnek, úgylátszik, nyugodt a lelkiisme¬ 
rete"... Rendben van minden: a föld tovább 
forog... 

És kisuhant a szobából. 
A magára hagyott kapitány úgy érezte ma¬ 

yái, mint a ki önhibáján kívül a vádlottak 
palijára került s nem tud alibit bizonyítani. 
Összeszedte minden emlékezőtehetségét, de a 
Szenessy Magda képét nem tudta felfedezni 
emlékei közölt. Meggyűlölte a tragikaképű 
szép asszonyt, a ki oly kíméletlenül belelaszí-
totla a kínos bizonytalanságba. Vérig sértették 
szavai: A férfi mind egyforma... 

A huszártiszt tépclődéscinek az ezredes be¬ 
lépése vételt véget. 

- Pajtás, kész a fürdőd, bújj bele és pihend 
ki magadat. 

Karonfogta fiatal bajtársát... 
A báróné nem jelent meg az ebéden. Ki¬ 

mentette magát : fáj a feje. 
A huszárliszt megtudta az apától, hogy a 

fiatal asszony féléve van férjnél, de nem tu. 
dőlt kijönni az urával, atyja őszinte bámula¬ 
tára, a ki sokra beesülte minden tekintetben 
elfogadható vejét. Hazajött és megindította 
a válópert. Kaczagó gyermek volt férjhez-
menetele elölt, de a házasélet leőrölte gyep. 
meklelke zománczát, eredendő boldogító naiv-
sáya eltűnt, mint a füst ; elvesztette a hitét... 
Atyját kivéve gyűlölte a férfiakat... 

Feketekávénál fiatal bajtársa dolgára terülte 
a sort a derék ezredes. 

Most gyónd meg nekem: mi bajod? 
Gondold, hogy apád vagyok. Méy többel gon¬ 
dolj, azt, hogy az én bűnök szűrőjén át meg¬ 
tisztult lelkem semmin sem ütközik meg, 
mindent igazol, mindent megbocsát. 

A fiatal tiszt szerfölött gőgös, volt, csak 
annyit mondott: 

- Unom az embereket, az egész életet. Be-
ösmerem: én vagyok a hibás. 

Azt, hogy előtte való napon elkárlyázta a 
kaszinóban vagyona romjait s tetejébe még 
12.000 korona adósságot csinált, a minek meg¬ 
fizetésére kétheti időhaladékot kapotl — mind¬ 
ezt eltilkolta a kapitány. 

Minek fecsegjen? — gondolta magában -
mikor úgy sem lehet rajta segíteni. Ő már 
összeállította élete mérlegét. Kártyaadósságál 
talán méy kifizethetné valahogy, de ki pótolja 
szíve nagy, nagy ürességét ? . . . Az utczán 
a ködben elhalározta, hogy kártyaadóssága 
lejárata napján főbelövi mayát. Addig rendezi 
még rendezhető ügyeit, hogy tűrhető emléket 
hagyjon maga után. 

II. 
A kapilány beteget jelentell s kelheti sza¬ 

badságot kért. Megkapta. Pénze nem volt: 
eladta értékes aranyóráját, ékszereit, gyűrűit, 
képeit, bútorait. Hónapos szobát bérelt. Nem 
ment a kaszinóba : bujkált az emberek elől ; 
kis korcsmákban ebédelt, polgári ruhában, 
hideg vacsoráját olthon köllölle el. 

A lökéleles nyugalom elcsendesítette zakla¬ 
tott idegeit: magábaszállásra késztette. Hide¬ 
gen, félelem nélkül nézeti a halál szemébe. 
Pillanatra sem jutoll eszébe, hogy megváltoz-
lassa szándékát. Igen, meg fog halni ' Szabad 
ember. Se atyja, se anyja, rég elköllözöll az 
ő imádolt Póli nénikéje is, a ki benne és 
általa élt ; halála senkit sem fog szíven érin¬ 
teni. Ősi vagyona pusztulását nem fogják 
szemére hányni örökséghajhászó kapzsi roko¬ 
nok : se testvére, se egyéb oldalági rokona. 
A család kihal benne, nyilas lörökfejes czíme-
rét megfordílják a kriplán, mihelysl annak 
ajtaja bezáródoll ulána. A többi élők, az ide¬ 
genek, a kik kiszipolyozták, meylökdösték, 
nem érdeklik. El sem búcsúzik tőlük. Csak 
az ő édes-kedves halottainak fog islenhozzá-
dot mondani. Atyjának, anyjának, Póli néni¬ 
nek . . . 

Parádéba vágta magát és kibajlátott a 
farkasréti lemelőbe. Olt állott, a Soóváryak 
új családi kriptája. Virágot vitt magával a 
kocsijában töménytelent, koszorúkat, csokro¬ 
kat, cserépvirágot s teleaggatta, rakta szórta 
velük a hideg obeliszket s sírtakaró követ.. . 
Körülnézett. Embert nem látott a környéken. 
Kocsiját kirendelte az országúira. Újra körül 
nézett. Nagy méla temető; csend. Óh mily jó 
lesz, mily boldogító belezokoyni ebbe a fön-
séges halolli némaságba ! . . . Egy fölrebbent 
madár megelőzte. Hászállott a márványlabor 
tetejébe akasztott koszorúra s énekelni kez-
dell. Nem félt a tiszttől, meyfürdött a virá¬ 
gok kelyhében, vígan ficzánkolt, de szomorút 
csatlogott. 

A kapitány hallgatta egy darabig, aztán el¬ 
riasztotta. Az ő kegyeletének madár se legyen 
a tauuja... Háborúit a hideg kőre s a virá¬ 
gok közé temetle fejét. Halkan imádkozott, 
csöndesen könnyezett. 

- Édesanyáin, szentem, édesapám, lelkem, 
drága nénikém, kik a mennyekben vagytok s 
látjátok az én leikéinél, bocsássatok meg ne¬ 
kem, megtévelyedelt ártatlannak s legyetek 
szószólóim Isten trónusa e lőt t ! . . . Átkarolta 
az obeliszket, csókolta a követ szenvedelem¬ 
mel, eszeveszetten, míg fájdalmában össze 
nem eseti . . . 

Arra eszméli fel, hogy a nevén szólítják. 
Halk hangon, bátortalanul : 

Kapitány úr ! Soóváry kapitány l . . . 
Fölengedlek az elalélt ember megzaibbadt 

tagjai. Összeszedte magái, könyökére támasz-
kodva hátranézett. 

A kripta vasrácsába kapaszkodva eyy fekete¬ 
ruhás asszonyt látot t . . . A báróué volt, az 
ezredes leánya. 

Tehát megleslek öl széni ér/ései gyakorla¬ 
tában ! — Ez volt a halálra szánt viláyyyűlölő 
férfi első gondolata. Kelszökött fekvő helyze¬ 
téből, mintha aczélrngó lökte volna fel s el¬ 
lenséges indulattal, kipirult arczczal támadt 
rá az asszonyra : 

- Mit keres itl? Mit bolygatja a halottak 
nyugalmát s a halálraszántak utolsó kegyeletét! 

Legott észrevette, hogy elszólta magái. Ez 
még ingerültebbé tette, fenékig fölkavarla 
moyhasonlott lelke yőyjét. 

\y. asszony lesiilöll s/ommol líirle szemre¬ 
hányásai. 

Maga enyém meggyanúsított, egy kétsé¬ 
gei vételi el a lelkembe azzal a Szenessy 
Magdával. Tudja meg, hogy én nem bántot¬ 
tam soha senkii. . . Asszonyt, leányl széninek 
tarlollam, szenlséglelen kézzel meg nem iüet-
lem ; nem csaltam, nem játszottam szívek¬ 
kel . . . Tudja meg, hogy én nem vagyok olyan, 
mint más lérfi, én igaz ember vagyok, szüleim 
sírjára esküszöm. 

S két ujját esküvésre emelte az obeliszk felé. 
A fekete asszony ebben a pillanalban nem 

voll felismerhető. Sírt. reszkelell, félt, kö-
nyorgölt : 

- Bocsásson mey, hogy meggyanúsítottam. 
Szegény Magda — mentegette a tévedését, -
maya miatt halt mey ; azl kelleti hinnem, 
hogy felbiztatta a nagy halálos szerelemre. — 
de most már mayának hiszek : elhiszem, hoyy 
nőm is emlékszik reá : olyan előkelő kivált¬ 
ságos férfi, mint ön, oly könyen megejthet 
oyy ártatlan női szivet, ismeretlenül a távol¬ 
ból is. 

A kapilány odalett az ámulattól. A nő utolsó 
szavai érthetetlenek voltak előtte. Mi értelme 
lehel a bókjának? Ilyen helyen, a halottak 
birodalmában? . . . És előkelő kiváltságos lórii¬ 
nak mondotta l Kyy ártatlan női szivei könnyű 
megejteni. állította. Honnan tudja? Oly 
könnyen megejthető ártatlan az ö s/.ive is? 
('.sak játsza a fölényest, a férflgy ulölót ? 

Az ellenszenv, a mii a rejtelmes asszonnyal 
szemben érzelt. mindenesetre fölengedett a 
katona szívében. Nem gyűlölte többé benne 
gőgös lekicsinylőjét, hiszen elégtétel! kapotl 
lőle . . . Kölvette elejtell sapkájál s egy ideig 
tanácstalanul meredi maga elé. 

Az asszony le nem vélte róla szemét. 
- Bocsásson meg. Megbocsát, ngy-e? 
- Meg... meg. . . Én megbocsálok min¬ 

denkinek, csak magamnak nem. 
Nyújtson kezet, - kérte a báróné félén¬ 

ken a kapitányt. 
Az hozzálépett s megfogta az asszony re-

mcgö keztyűs ke/ét. 
- Félreismerlem, - - mondta egyszerűen. 
- Én is magát, — vallotta az asszony. -

Legyünk jóbarátok — tette hozzá habozva s 
gyöngén elpirulva, — mi mindketten szeren¬ 
csét lőnek vagyunk. Mi meg fogjuk egymást 
érteni . . . támogassuk egymást. 

— Hogy érti ? 
Az asszony nem felelt a kérdésre, egyebet 

mondott. 
- Én meghasonloltam az élettel, a rend¬ 

kívülit, a nagyszerűt, a fönséyeset kerestem 
benne, de nőm találtam mey sehol ós senki¬ 
ben. Atyám az egyedüli ember, a kiró büsz¬ 
kén tudok lollekinleni. 

Mély lélekzelel veit. Folytatni akarta, dó 
elejébe vágott a férli. A nő szokat Ián maya-
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tartása, az egész rendkívüli helyzet elfelejtet¬ 
tek vele minden konvencziót. 

- Mi okból hagyta el a férjét ? - - kér¬ 
dezte. - Miért nem szerette? 

Cseresznyevörös lett az elvált asszony arcza. 
— Miért érdekli ez magát? 
A férfi vállat vont : 

Magam sem tudom, csak érdekel. Előbbi 
szavai adták ajkamra a kérdést. 

uh — mondta a báróné szeméi lesütve -
én felelek magának, ha törődik velem, ha 
érdekli a sorsom, ha úgy parancsolja. 

— Nem parancsolom, csak kérem. 
A férfi mély, részvétes hangja könnyet fa-

kas/tott az asszony szeméből. 
Menjünk innen, ~ kérte, — kisérjen el 

eyy darabig, mindent elmondok. 
A kapitány még letérdelt az obeliszk alá s 

halkan imádkozott. Nem röstellle ájtatosságál 
az asszony előtt, a ki hajlandó volt előlié ki¬ 
tárni szívét. Befejezvén imáját, búcsút intett 
kedves halottainak a kapitány s a rá váró 
asszonyhoz csatlakozott. 

— Mehetünk, ha úgy tetszik. 
A báróné mindent elmondott neki. Úgyszól¬ 

ván csak ó beszélt, míg a kripta helyétől a 
kocsihoz nem értek. 

- Én - - kezdte - - szerettem a férjemet. 
•Okos, jó, szép ember, de rendkívül közönsé¬ 
ges ; csupa forma és követelés, egyedüli tör¬ 
vénye a konvenczió ; ellenőrizte minden lépése¬ 
met, az érzéseket, a melyek arczomra kcrez-
kedtek, a gondolatomat, a lélekzetemet is. És 
mindent kifogásoll rajtam, rámnehezedett mohó 
szerelmével és kicsinyeskedésével, lelkem sza¬ 
badságát, a melyet Istentől kaptam, rabolta 
e l . . . Csalódtam a szerelemben — fejezte be 
szavait. 

— A férje nem értette meg, - - jegyezte 
meg a férfi egyszerűen, meleg részvéttel. 

- Hiszen — ismerte be a báróné, — nehéz 
engem megérteni. 

— Azzal én is úgy vagyok — mondta a 
kapitány — szerencsére én még sohasem sze¬ 
rettem. 

Elhallgatlak ; a kapilány kocsijához értek. 
- Most elválunk? - - kérdezte a katona¬ 

tiszt. 
— A hogy akarja ; én villamoson jöllem. 
Kezet fogtak ; a férfi felszállott a kocsiba. 

A bérkocsis szárba kapta a gyeplőt. 
- Várjon ! — kérte hirtelen elhatározással 

az asszony. — Macával megyek, ha nem va¬ 
gyok alkalmatlan, még lenne magához egy 
szavam. S nem várva be a férfi elhatározását, 
mellé ült a kocsiba. 

Egy ideig küzködött a levegővel, szelíd, 
leányos keble hullámzását áhitatos, aggoda¬ 
lommal vegyes gyönyörrel nézte a kapitány. 

- Csendesedjék", báróné ; tőlem ne röstellje 
a szive szavát; én megérteni magát; ön nő¬ 
ben az, a mi én férfiban. Kerestük az ideáll s 
nem találtuk meg a földön, a mit Istentől 
kaptunk, elkallódtak lelkünk eredendő kin¬ 
csei . . . 

- Igen, igen, úgy van. 
- Mi — folytatta a férfi, rendkívüli lé¬ 

nyek vagyunk, túlfinomak, talán betegek. 
semmiesetre sem a földre valók... 

- Nem, nem vagyunk a földre vulók... 
- Minden rút a mi van, csak az szép, a 

mi nincs . . . 
- Igen, iifcn, csak az szép, a mi nincs. 

A vágy a lehetetlen, a fönséges után él¬ 
lel bennünket . . . 

- És - folytalta az asszony mohón, — 
megbotlunk a rögben ; a sár nem a mi ele¬ 
münk. 

Újra elhallgattak. Most már nyugodt volt 
az asszony, mosolygott. Derült volt a férfi 

arc/a is. A férfi és a nő egymásba villanó te¬ 
kintete nyomán szelid verőfény támadt. 

— Valamit megmondani akart nekem, -
törte meg a kapitány a csendet. 

_ Igen, — mondta a báróné, - arra akar¬ 
tam kérni : ne intézze el a sorsát nálam 
nélkül. 

A férfi vállára fektette kezét, szembe for¬ 
dult vele, igent kért a sötét nedves szemével. 

A férfi hirtelen elkomorodolt. 
- Ezt a kérését bajos teljesítenem. Az én 

sorsom meg van pecsételve. 
Az asszony arcza nem mutatott csalódást 

- Már határozotl ? 
— Határoztam. 

- Akkor határozóit, mikor hozzánk jött? 
- Akkor. 

A báróné szeles közvetlenséggel, mint va¬ 
lami kisgyermek, a férfi karja alá fúrta a 
magáét. 

Kn is határoztam. 
Mit? 
Elmegyek innen. 

A kapitány szemében kigyult a láng, a láng. 
a mit az örökkévaló Isten gyújtott meg az 
emberek lelkében. 

Hová megy ? - kérdezte gyönyörtől 
ittasan. 

- A hová maga. 
Nevettek. Nem tisztázták a homályt, a mi 

másoknak érthetetlenné tette volna párbeszéd¬ 
jüket. Ők megértették egymást. S igen bol¬ 
dogok voltak. 

Az ezredes lakására hajtattak... 
- Apám, édes jó apám, én szeretem Só-

váry kapitányt. 
Én is szeretem Ilona bárónét. 
A derék öreg katona nem sokat kérdezett : 

megfogta leánya kezét s beletette a kapitá¬ 
nyéba. 

- Szeressétek egymást, gyerekek, semmi 
sem számit ezen a földön, csak a szerelem . . . 

III. 
A báróné és a kapitány egymás mellett ül¬ 

tek az első osztályú fülkében. Kéz kézben. 
Arczuk piros volt, ragyogott a boldogságtól. 
Velük szemben egy szelidképű öreg úr mo-
M>lyogva nézte őket. Nászutazók, — gondolta 
magában — s ha suttogni kezdett a fiatal 
pár, diszkréten kinézett az ablakon. 

- Még teljes kilencz napunk van - - le-
helle az asszony a férfi ajkára. 

— Igen, még kilencz. 
- Akkor kezdődik a mi dicsőségünk, az 

örök, a halhatatlan, a mi eggyé forrasztja 
lelkeinket a világ végéig. 

- Szegény emberek — s halkan kaczagott 
a férfi, — nem tudják, mi az igazi boldog¬ 
ság, mi ketten míir a földön megvívjuk az eget! 

- Mi ketten! Egyedül lehetetlen lelt volna. 
Megszorították egymás kezét görcsösen, 

aztán egyébről suttogtak. 
- Miért voltál oly rideg, mikor elős/ör lát¬ 

talak ? - kérdezte a kapitány. 
- Mert csak akkor ismertelek meg, mikor 

rám támadtál szegény Szenessy Magda miatt. 
- Megismertél akkor s mégis a fakéjmél 

hagytál ? 
Rossz voltam, makacs ; következetes akar¬ 

tam lenni ; a sok csalódás önhitté tett. És 
inert akkor már elhatároztam, hogy megvetem 
a férfiakat. 

S mi ingatolt meg elhatározásodban ? 
Mikor szüleid sírján imádkoztál, össze¬ 

tört bennem minden akarat ; fölemeltél, me«--
ismertettél önmagámmal s belepillantottam a 
lelked legmélyébe, akárcsak a magam leikébe 
pillantottam volna bele. 

A férfi kezet csókolt az asszonynak. 

- Mily csudálatos is az, hogy két ily egy¬ 
forma emberi lélek legyen, mint a miénk. Én 
sohasem hittem ilyen csudában.. . 

Róma. . . Az őrök városban kiszállóit a 
fiatal pár. A Szt. Péter templomhoz legköze¬ 
lebb eső szállodában béreltek lakást. Két kis 
virágoskárpitos lakályos szobát. 

Másnap elmentek a pápa dómjába s örök 
hűséget esküdtek egymásnak - - pap nélkül. 
Nem mintha szükségük lett volna az esküre 
Csak mert szép volt az úgy. Úgyszólván Isten¬ 
nel beszélgettek. 

A következő napokon bejárták a kozmopo-
lisz világcsodáit : a római dicsőség kőemlé-
keit, a halhatatlan művészet isteni hajlékait. 
Vígan voltak, szinte ugrándozva lejtettek egy¬ 
más karján, mint két boldog vakácziós gyer¬ 
mek. A szép, a rendkívüli, a fenséges kultú¬ 
rában irdatlan magasságokba szállott a lel¬ 
kűk, gondolatvilágukban elszakadt minden 
olyan kötelék, a mely az embert a földi rög¬ 
höz lánczolja. 

Egy napon együtt reggeliztek szállodájuk 
terrasszán. Arczuk ünnepicscbb volt, mint 
rendesen, szinte átszellemült. 

- Már csak két óránk van, siessünk az 
evéssel, — mondta a férfi. 

Az asszony nyugodtabb volt. 
- Miért siessünk? Elrendeztünk mindent, 

a mi elrendezhető volt; szegény jó apámnak 
már elküldtem a levelet. 

- De még sok beszélni valónk lesz, -
vélte a kapitány, — utolsó órámat meghitt 
kettesben akarom veled töl teni . . . 

Fizettek s szobájukba vonultak. Újra fel¬ 
idézték utolsó tizennégy napjuk emlékeit s 
elsajnálgatták a jó öreg ezredest, a ki csak 
nagynehezen egyezett bele (leánya unszolá¬ 
sára), hogy a fiatal pár együtt utazzék már 
az esküvő előtt. Persze bízott leánya tiszta¬ 
ságában és a kapitány jellemében 

Hát abban nem hiába bízott ; csak abban 
csalódott, hogy férj és feleség lesznek az ő 
gyermekei... 

A kapitányt ezen a ponton furdalta a lelki¬ 
ismerete. De az asszony megnyugtatta : 

- Félrevezettük jó apánkat, igaz, — mon¬ 
dotta, — de azért ne csináljunk magunknak 
szemrehányást. Ő igen nagy ember, fölsőbb-
séges lény, ő meg fog bennünket érteni s 
belenyugszik a megváltozhatatlanba, mert nagy 
az ő hite. 

A kapitány megköszönte a vigasztalást és 
zsebébe nyúlt órája ulán. 

- Ilonám, itt az ideje. . . 
Az asszony felállott, égre emelte szemét s 

összekulcsolta kezét: 
- Elérkezett hát a nagy pillanat, a fönsé¬ 

ges, a dicső ! Egyetlen barátom, köszönöm 
neked, hogy megváltasz s hogy az örökké¬ 
valóságba együtt jösz velem . . . 

A férfi ismét zsebébe nyúlt s egy üvegcsét 
veit ki onnan. 

Ez az, — mondta elfogódottan. 
- Biztosan hat? — kérdezte a nő. 
- Pillanat a la t t . . . 
— Akkor imádkozzunk. 

Letérdeltek egymás mellé és imádkoztak. 
Aztán felállottak. Megfogták egymás kezét. 

- Ilonám ! 
- Gézám ! 
- Egyszer, egyetlenegyszer talán megcsó¬ 

kolhatnánk egymást, Ilonám. 
Az asszony fülig pirult. 

- Tessék. 
S odanyujtotla meleg ajkát a férfinak. 
Öt perc multával már hideg volt a meleg 

asszonyi 'száj. Hatott a méreg ; jól hatott: 
két rajongó lelket az ismeretlen magasságba 
ragadott . . . 

Ült mellettem a kocsiban a köhögös, 
erős, tartós, öreg úr, az egyetlen Dorbay, 
kinek még szinte egy kis birodalom ma¬ 
radt a földből. Néha-néha megállottunk 
késett szérű gőzgép munkájánál, kukoricza-
törésnél, szántó jószágoknál, gulyáknál, 
vagy kaszásoknál. Fölséges nyárvégen, a 
mikor az izgató és a legfényesebb nap¬ 
fény a legfeketébb árnyékokkal czudarko-
dolt elénk. 

— Halunk, ejnye-ejnye, halunk, — düny-
nyögte köhögősen az öreg, még daliás, 
egyenes, elpusztíthatatlan nagyúr. 

Szinte kaczagóan, dicsekvően harsogott 
ki ez oktalan sóhajtozásból az, hogy má¬ 
sok haláláról esik itt most szó. Halunk, 
azaz meghalnak mások, ez lévén a Ter¬ 
mészet törvénye, de ő egyelőre gondolni 
se tud saját úri halálára. 

- Meghalunk, bátyám, mindnyájan meg¬ 
halunk, - - vágtam reá éretlen rosszasko-
dással, áttetsző bántani-akarással s mo¬ 
solyogtam. 

Mosolyogtam, mert huszonöt évvel vol¬ 
tam fiatalabb nála s mert sértett ez a 
köhögös, ifjas öregség, mely másokra tuk¬ 
málja a meghalást. Tudtam, hogy ez a 
kegyetlen élet-vágy akár engem is mind¬ 
járt eltiporna, ha szüksége s ereje volna 
hozzá, zengett közöttünk a nyárvégi dél-
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után széledt, hatalmas, nagyszerű zene¬ 
kara a végtelen s immár száz tarkaságú 
mezőn. 

Nem, nem, öcsém, riadt föl a 
vén Dobray mellettem, — nem mindenki¬ 
nek szabad csak úgy egyre-kettőre meg¬ 
halnia. 

S nekem eszembe jutott, hogy hány 
fiatal, kedves, szép halottal találkoztam 
már s talán mire megérkezünk a Dobray-
kaslélyba, újból lesz egygyel találkozá¬ 
som. S mintha a gondolatom kiszállva 
égette volna, fölszisszenve csapott reá, 
nehogy folytathassam, a nagyúr: 

Tudod, hogy jó asszony volt, szép, 
fiatal, különb az első feleségemnél is ta¬ 
lán, de ha meg kell halnia, mit csináljak? 

Úgy beszélt, mint a ki már halottnak 
hiszi, igy akarná, azt a harmincz éves, 
pompás teremtést, a kinek a tüdőjét hir¬ 
telen ragadta markon a kórság. 

- Halunk, bizony, halunk. - - folytatta 
nekifeszült sopánkodással, - - látod, sze¬ 
gény első feleségem is ilyen elhamar¬ 
kodva ment el. Az is egy leánynyal ha¬ 
gyott itl, leány-gyermekkel s ez a máso¬ 
dik is most megint egy leánynyal. 

Düh, megvetés és szinte utálat hangján 
beszélt most már a két asszonyáról, a 
két kis leányáról, mintha megcsalták volna 

alattomosan. S hogy fűlött a kocsink a 
fasoros, egyenes, szűk, fehér úton most 
már közelebb-közelebb a téglavörös tornyú 
kastély felé, szereltem volna vezekelni. 
Hiszen ez a szép, köhögös, erős, öreg 
nagyúr maga a szűz kiméletlenségű, egész¬ 
séges, barbár élet késői küldöttje. Nem 
akar úgy meghalni, hogy fiú-magzatját, 
vérének legrokonabb sarját ne lássa, még 
ha száz asszony életébe kerülne is. S a hogy 
ültem oldalán az én újfajta, hitetlen, czi-
nikus, korcsosult mivoltommal, szégyel¬ 
lem és majdnem megvetettem magamat. 

— Odahaza valószínűleg új vendégeket 
is találunk, — mesélte hirtelen száraz 
hangon az öreg úr, — atyafiakat. Van egy 
bolondos, rongyos Dorbay a .Nyírségben, 
majdnem száz éves és nekem állítólag 
unokanagybátyám. Hát ez azt irattá, hogy 
még három, bizonyosan szintén rongyos 
Dorbayval látogatóba érkezik ma hozzám. 
Ördög kutassa a rokonságot, egyszer-
kétszer jól akarnak lakni, új ruhát akar¬ 
nak, egy-két bankót is, megkapják. Csak 
azt nem szeretném, ha éppen temetésre 
érkeztek volna, elvégre ünnepes alkal¬ 
makkor az ember nem szeret kirukkolni 
a legrongyosabb fajtabéléivel. 

Meghökkentem egykicsit, azután zava¬ 
rosan eltűnődtem s végül majdnem elal-
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tatot! a kocsi heves, de jó riogatása. Ám 
mielőtt még a kapuhoz értünk volna s 
fölhajtott volna a kocsink a dombos, ró
zsás úton a kastély elé, a nagyúr kissé 
nyögve vallott még valamit: 

— Házasodni akarok még egyszer, öcsém, 
fiatal özvegyet veszek most, a kinek két 
szép fia van s nem leányt. 

Megérkeztünk s egy öreg inas jelentette 
az eseményeket: a Dorbayak megérkez
tek, a méltóságos asszony mellől nem uta
zott el a budapesti professzor s estére az 
egész vendég-seregnek a park nagy luga
sában terítenek. 

Estére azonban a falúból átsírt a szo
morú harangszó: Dorbay Péterné, a má
sodik Dorbayné kiszenvedett. Késett a 
vacsora, de enni muszáj, én mégis le
üzentem la kivilágított park-ebédlőbe: lá
zam van, nem vacsorázok. 

S mikor hihettem már. hogy fájdalmuk
kal és éhségükkel leszámolhattak a kas
tély lakói és fölöttébb különböző vendé
gei, nekivágtam zavarozva az óriási park
nak Halottvirrasztóra leggyönyörűbb, leg
alkalmasabb éjszaka, fényes, csillaghullós 
és különös szomorúságában is vidám. Mu
zsikálnak az őszi férgek s csak az ő nó
tájuk győzedelmes a makacs süketségen, 
mely tíz lépésnél továbbra semmi más 
hangot szállni nem hagy. így tíz lépés
ről azonban hirtelen, heves, vitás beszél
getés lármája dobbant elém a süketség
ből. S a bokrokon át láttam Dorbay Pé-

ler hatalmas alakját, mellette a legöre
gebb koldus atyafi állott. Ez a Dorbay 
valóságos aggastyán volt, de termetre 
talán még daliásabb, nagyobb, egyenesebb 
a nagyúrnál. A hangja reszketős, de dörgő, 
mint egy elkergetett, száműzött fejede
lemé, a ki egy-két hűséges, kísérő szol
gáján tölti ki parancsoló dühét. A másik 
két fiatalabb, koldus Dorbay csöndben 
ült a két óriással szemben egy padon. 
Kzek meggurgatott, lesodort, alacsonysá-
gukba szinte beletörődött, szegény ördö
gök voltak. S álmélkodnom kellett, mert 
Dorbay Péter, a nagyúr, alázatosan, na
gyon alázatosan, szinte sírva beszélt. 

— Én igenis jól emlékszem arra a vég
rendeletre, nekem is jutott egy másolt 
darab belőle. Nekem nem kellene a va-
gyonod, mert nekem senkim sincs s én 
nekem már semmi sem kell. De van még 
öt vagy hat Dorbay, a kiket kaczag nyo
morúságuk miatt a világ, értük jöttem ide 
most. Ok is olyan Dorbayak, mint te, 
méltóságos Péter, vagy én vagy az a bo
lond néhai bátyám, a ki ezt a nagy va
gyont reád hagyta. De a testamentum 
nem úgy szólott, hogy bárki feleségedtől 
születhetik vagyonöröklő fiad. Úgy szó
lott, ha Dorbay Péler és Sátán Johanna, 
az első feleséged, házasságából fiú-gyer
mek nem támad, az egész vagyon fölosz-
lik az összes, élő férfi Dorbayak között. 
Hallgattam, vártam, de most már nincs 
tovább könyörület, a két leányod a te 

rád jutó birtokrészböl még mindig meg
élhet. 

— Az én földem, az én megmunkált, 
drága birtokom, nyögte összeroppanva 
a nagyúr. 

— A Dorbayak földje, — dörögte vissza 
az aggastyán s azután perczekig csönd volt. 

Siettem vissza a parkból, föl a szo
bámba, honnan öt perez múlva a nagyúr 
nevében hívott le egy inas. Akkor már 
a nagy ebédlőben állott a ravatal s kite
rítve rajta a második szép Dorbay Pé
terné. A nagy tornácz-lugasban várt Péter 
úr, mellette a két leánya, egyik nyolez 
éves, a másik már szinte nagy leány. 
A leányok hangosan zokoglak s a nagyúr 
fojtott káromkodással, kiabálva paran
csolta be őket a szobájukba. 

— Ez a két átkozott leány, — tört ki 
hosszú idő múlva, — elvette a vagyono
mat. Gyalázatos, hitvány volt mind a két 
asszony, — folytatta dühvel. 

Ültünk, szivaroztunk, a nagyúr olykor 
halálosan hosszúkat, kínosokat köhögött. 

— Meghalunk, mindnyájan meghalunk, 
öcsém, — sírt föl váratlan megtöröttség-
gel, megindultsággal Péter úr. — De mi 
lesz evvel a két szegény, édes árva gyer
mekkel s mi lesz az életem, vérem, mun
kám által gyarapított vagyonommal? 

Sírt a nagyúr összeroskadva, ragyogtak, 
játszottak a csillagok s a park ős fáiba 
belekapaszkodott ágyúk zajával egy hir
telen szélvihar. 

A MEVETSÉSES ÖL. 
VIDÁM KATONATÖRTÉNET. IRTA KVASSAY E D E . 

i. 
Csekély személyem, ki e kis novella kere

tén belül névszerinl ismeretlen kíván maradni, 
valamikor régen egy magyarországi cs. kir. 
katona-nevelőintézet növendéke volt. Ez inté
zetet, a falai közt uralkodó fegyelmi szigo
rúság és a testedzés túlságos forszirozása 
miatt, Űj-Spártának nevezték és minket, kis-
katonákat, lacedemonoknak. 

Az intézet parancsnoka, Cesar Napóleon 
Friedmann von Siegeskampf gyalogsági őr
nagy, folytonos felügyelet alatt tartott, s még 
nekünk, legfelső osztálybelieknek sem volt 
szabad kimenőnk. De azért urak voltunk : az 
őszi szabadságidő, az arany Urlaub alatt. 
Járhattunk színházba, czirkuszba, kávéházba, 
czigányzenéhez, orfeumba és titokban Isten 
hídja még hová, s kire falun va^y ;i pusztán 
szilaj pony-paripa várt türelmetlen lombolás-
sal, mint énreám is. az szélvészként vágtatva, 
elénekelhette a németek hires kavallerista-
köllöjévcl : 

I iid wi'im die Welt voll Teufel war: 
l'.s u-iiiL" doch mitten 

A kiskatona nem vakáeziós deák, hanem 
igazi marsfia volt, ki öldöklő, bár, sajnos ; 
csak rövid oldallégyvert viselt a sötétvörös 
liajtókás. szürkésfekete \v allén rockhoz és 
esodamadaras csákóhoz. Neki ily külső tekin
tély melleit, bakfis-felsőlányas házakhoz vi
zitbe járni, udvarolni sől szerelmeseknek 
lenni, szeretni i* szabad volt. 

Az én szabadságidei szerelmein tárgya nem 
egy reménybeli katonatiszt-feleség méltó objek
tuma volt, hanem csak dalos gyermekleány, 
szinésznövendék : a szép, sötét fürtű Szárnyasi 
Ida. Én tizenhat éves voltam, a lányka kél 
évvel fiatalabb lehetett. Sajnos, hogy csak 
szabadságidőm utolsóelőtti napján, a mikor 
falusi birtokunkról Pestre jöttünk, láttam meg 
először. Az Erzsébet-téri német múzsatemplom 
színpadán, az «Eselshaut» (Szamárbőr) tün-
dérbohózalban. Maga a darab czínie is illett 
a kiskatonai ccHolde Jugendeselei»-hoz, az 
édes ifjúkori csacsisághoz. A szép Ida bájos 
magáneke és kecses kis táncza annyira föl
lelkesített, hogy másnap a darab ismétlésén 
újra ott voltam a színházban. Előadás előtt 
pedig egy kis rózsaszínű levélkét küldtem 
neki az öltözőbe, s abban megírtam, hogy 
szeretem, imádom, nélküle nem élhetek ; 
persze megjelöltem pontosan színházi ülő
helyemet is a földszinti első zártszék sorban. 
Előadás után oda férkőztem a színpad kijá
ratához. A lányka mintha keresett volna a 
tekintetével, de én hozzá nem mertem lépni, 
mert egy barátságtalan kinézésű, pápaszemes 
öreg asszony volt vele. Szerelmes levelemre 
sem kaphattam meg a poste restante-választ 
aLángoló Hadfi» czím alatt, mert másnap, 
midőn urlaubomnak táviratilag kért meghosz-
szabitását megtagadták : vissza kellett utaz
nom Pestről, a szabad múlatás és szivarozás 
édenéböl. az aezélizmú, de rab fiatalságnak 

vasrácsozattal körülzárt otthonába, az újspár-
tai intézetbe . . . És hozzá : még nevemet sem 
tudta meg az imádott Ida, mert csak a bol
dogító dgens szó után akartam előtte föl
fedezni az igazi nevemet. 

II. 

A serdülő ifjú, a ki nem szeret oly izzó 
tűzzel, mint Romeo, nem oly ábrándos lélek
kel, mint Werther és nem oly mély érzelem
mel, mint Himfy, az ily zöld szerelmet «par 
distancei) beledispulálja, beleszuggerálja, az 
újspártai lacedemon beleénekli magába. Ige
nis : beleénekli. Énekel nemcsak a zenelecz-
kén és a daloskörben, de titkon, epedve is : 
az intézet árnyas kertjében, a jázmin- és orgo
nabokrok közt, a sétákon, marsgyakorlatokon 
és az ábrándra intő estéken, a lefekvés előtti 
szünóra alatt, a spártai rántott fekete leves
ből, kaiscrschmarnból és l'elsálszeleles paszuly-
főzclékből álló, költői vacsora után. 

Az éneklés nem volt reglamánellenes dolog 
intézeti kalitkánkban. Hisz, tudvalevőleg, olt 
énekelnek a legtöbbet, hol legrosszabbul áll 
a szabadság ügye. A nép, mely énekel, az nem 
harap. A kiskatona, a ki énekel, az nem okvete-
lenkedik. Ámde : a dal az aeoli hárfa is, mely 
megrezegteti a fiatalok keblében szunnyadó, 
ébredő érzelmeket és egy eddig ismeretlen 
büvös-bájos mesevilág rejtelmeit lebbenti föl 
•'lőttük. 

Dr. Kuck Sebestyén törzsorvos, egy stájer 
gyalogezred egykori karmesterének muzsiká-
|is fia, volt a nevelőintézet főorvosa és dalos
körünk, a «.Jungkrieger-Liederkranz» vezető 
főnöke. I)r. Kuck álmában sem képzelte, hogy 
éppen ő ültette az ábrándozás csiráját lel
künkbe. Ő persze csak alfélé reglamánszerű 
énekművekre tanított. De aztán hosszabb sétá
inkon, míg a vezető tiszt úr egy közeli korcs
mába tért, s bennünket a mező pázsitján vagy 
az erdő hűsében pihenni, kedvünkre heverészni 
engedett: csakhamar félbehagytuk az dnfan-
terislák győzelmi induló»-ját, az ((Álmodozó 
fúrvézerkadét románczát»-t vagy más appro-
bált, komoly és víg, katona- és czivil-dalokat, 
s rákezdtünk a legábrándosabb, legsovárgóbb, 
legérzékibb szerelmi áriákra, nótákra, jódlerek-
re, a miket odahaza az operák, népszínművek 
hőseitől vagy dalos falusi legényektől ellestünk. 

Január közepe táján, egy fagyos, de szép 
vasárnapi estén, együttes hosszabb sétánk 
után, az országútról egy gyalogösvényre tér
lünk, mely a törzsorvos villaszerű lakásától, 
az öl pereznyi marstávolságra eső ncvelőház-
hoz vezetett. Dr. Kuck egy kivilágított emeleti 
szoba ablakából szólt ki egy arra járt czivil 
ismerőséhez és ennek távoztával, az ablakpár
nára könyökölve, méltóságteljes fejbólintással 
fogadta, a sétát vezető lármás Brüllmayer 
százados vezényszavára, az előtte elhaladó négy 
osztály szabályszc rűtiszteletnyil vánílását. 

A «Links schaut !»-ra föltekintettem én 
is és ime ! egyszerre, kissé a háttérben, 
dr. Kuck pufók arczú, vastag orrú s kurtára 
nyírott, tüskés bajuszszal díszlő feje mögött: 
egy bájos női arezot pillantottam meg. Bizony 
a profánustól a fenségesig Z'J : «csak egy 
lépess. Csodák csodája ! Ő volt az 1 Idus, Szár-' 
nyasi Ida, a kis szinésznövendék, kivel 
egy élőszót sem váltottam, de kiért a leg-
plátóibb szerelem édes kínját, fájó gyönyörét 
éltem á t . . . Bajtársaim közül is többen meg
látták azt az igéző, barnafürtös fejecskét, s 
így nem volt az a fantázia ködképe. Folyt is 
sok szóbeszéd e tüneményről az utón hazafelé. 
Én magamban azon törtem a fejemet, hogy 
vájjon Ida volt-e az, vagy talán csak egy, a 
csalódásig hű hasonmása? 

E körülményre nézve Franzhuber Márton 
tisztiszolga, dr. Kuck kutyamosója, ki gaz
dájával, vagy a nélkül, naponkint többször 
megfordult az intézetben, még aznap este fel
világosítást nyújtott. Ida kisasszony tudniillik, 
távoli rokona a törzsorvosnak, ki őt, mint 
szegény árvát, nagynénje beleegyezésével, a 
múlt héten Pestről ide magához hozta, hogy 
őt a magasabb énekművészetben kiképezze. 
Ezt a szemfüles, a czivil életben borbély 
Franzhuber a fecsegő Gundától, dr. Kuck 
öreg gazdasszonyától tudta meg a kegyvadá
szat diplomácziája utján. 

— Tehát újra megláttam az én ismerős 
ismeretlenemet! — monologizáltam. — Vájjon 
megkapta-e levelemet? De hiszen, ha meg
kapta is : akkor sem kerülhetett kezembe a 
diskrét válasz, mert elutazásom miatt nem 
hozhattam el a postáról. 

Éjjel ébren, nyitott szemmel oly édesen 
ábrándoztam, hogy csak az ügyeletes tiszt 
szavaira :«M ért nem alszik ön?» tértem magam
hoz és a kommandószóra: «Schlafen!» behuny
tam szemeimet, de elaludni kommandóra sem 
tudtam. 

III. 
Még ez éjszaka érlelődött meg bennem az 

elhatározás, hogy minden áron beszélnem kell 
Idával. Ki kell eszelnem egy módot az észre
vétlen kiszökésre. Igaz, hogyha rajtakapnak, 
kicsapnak az intézetből, de akkor még inkább 
találkozni fogok vele. A lánykát megfenyíti 
brutális onklija, mire az elkeseredésében meg
szökik velem és özvegy édes anyám, kinek 
egyetlen fia vagyok, megbocsátva. tárt karok

kal fogad. Idus, mint arám, nálunk fog lakni; 
szegény sorsú nagynénje bizonyára beleegye
zik a szép frigybe. Négy év alatt czivil tanul
mányaimat elvégezhetem, akkor aztán nőül 
veszem Idát és pusztaharmati birtokunkon 
(dogunk lakni, szerelmünkben boldogokn . . . 
Ha azonban — törtem a fejem — édes anyám 
nem fogadna be Idástöl: hát mi lesz akkor? . . . 
Nagy szünet állt be . . . akkor . . . «Számiel, 
segíts!» sóhajtottam fel a «Hűvös vadász)) 
ördöngös basszistájával. . akkor: a pokolba 
is ! — haramia leszek ! 

Éppen az időben újra egy divatos rabló
regény járt nálunk titokban kézről-kézre, mely 
úgy, mint a többi ily ponyvái dí.szmű, a hara
miát, banditát, mint a hősiesség, a halálmeg
vetés dicső alakját festette, mint nemeslelkű 
rajongót, ki a gazdag erővel elvett kincseit 
az éhező szegénynyel megosztja. Ez a czinikus 
romantika egészen elbódított. A lovagias Binal-
dinivel és Moor Károlylyal aludtam el, Her-
nánival és a gavallér Sobri Jóskával ébred
tem : gondolataim pedig Rinaldini hű kísérő
jénél, a szép Violettánál, vagyis az én aranyos 
Idámnál kalandoztak . . . De ha elfognak és 
a realisztikus, durva társadalom gaz hóhérai 
felakasztatnak ! És velem őt is : Idát, Iduso
mat ! Hisz neve : Idus, épp oly balvégzetű, 
peches lehet rá, mint a márczius idusa Július 
Caesarra . . . Gondolkodni, töprengeni, remény
kedni kezdtem . . . Nem, nem ! Az az eset, 
hogy. az én jó édesanyám minket elűzzön : az 
kivan zárva, az teljesen lehetetlen ! 

Két jó pajtásomat : Lamelics Oszkár bács
kai fiút és gróf Cortesi Artúr fiatal délliroli 
olaszt, beavattam titkomba. A közlékeny 
Franzhubertől megtudtam, hogy gazdája más
nap egy doktor-kollégájához vacsorára hiva
talos. Megjött tehát az alkalom tervem kivi
telére. A szerencse kedvezett, hogy éppen a 
közellátó Oberbauer főhadnagy-tanár voll az 
ügyeletes tiszt a szökésemre kiszemelt estén. 
Egy, a pisztoly-czéllövészeteinknél czéltáblául 
használt, lacedemon-fejű, kitömött bábura 
ráhúztam hálóingemet, egy műkedvelő-szin-
előadásunkról megmaradt nyirott hajú paró
kát nyomtam fejébe és az így elkészített alte-
régómat, arczczal jobbra a fal felé fordítva, 
mert ((Bechtsliegen !x> szólt a regula, ágyamba 
helyeztem. A fődologra, a házból való kiilla-
násra nézve is segítséget nyújtott a gyermek
szerelem kedves, ravasz kisistene. Egyik baj
társunk : Podzimek Venczel lovag, született 
zenész, ki daloskörünk korrepetitora és egy
ben intézeti dobosunk volt, átengedte az estére 
a dobot nekem, ki őt máskor is helyettesí
tettem, s így én, a csinyemben egészen ártat
lan cseh ritter kijátszásával, elvertem kétszer 
a takarodót ; a házban a lacedemonoknak, a 
kapu (dőlt pedig a konyhai vesztaszűz és gyer
mekcsitítgató honleányi idilleken üdülő altisz
tek és katonaszolgák számára. Azután szél
néztem egy kicsit és mikor az utolsó kése-
delmező is betért, bevittem a dobot az őrszo-
bába, elcsentem az ott függő második kapu
kulcsot és szép óvatosan kiszöktem a házból. 
Szerencsésen sikerült dr. Kuck magában álló 
közeli villájáig lopódznom. Hideg zúzmarás 
téli idő volt. A villához vezető gyalogösvény 
üres, mint ilyenkor rendesen. Tehát semmi 
meglepetéstől nem tarthattam . . . Mindenáron 
látni akartam álmaim tündérét. Hacsak az 
ablakon át és csupán arra az egy szóra is, a 
mit igéző tekintete, bűvös mosolya első látásra 
elárult, de rózsás ajkai ki nem mondhattak. 

Azt Franzhubertől diplomata módon ki vél
tein, hoyy az öreg Gunda a ház hátsó részén 
alszik, a bejáró mindenes csak nappal van 
a háznál, ő maga, tisztiszolga úr pedig ren
desen az «Az két kék bakákhob czímü café-
reslaurant-ban szokott időzni, midőn gazdája 
az estét a házon kívül tölti. Kalandom sikere 
biztosítva látszott. És így egy rövidke szere

nád, egy dalba öntött szerelmi vallomás 
elóneklésével bátran tudtul adhattam a bizony
nyal még pihenni nem lért Idának megjele
nésemet. Tehát: kissé fékezett, érzelemtől és 
félelemtől reszkető hangon rákezdlem : 

(Csillagfény árja villog 
Az ég azúr színén . . . > 

Pedig dehogy: villogott, ragyogott Felhős. 
komor, sötét este volt. 

De alig zengtem el a strófa következő két 
sorát : 

•Hozzád te éltein üdve, 
Hozzád sóhajtok én!» 

midőn kinyílt a ház sötét frontjának egyik 
ablaka, melyet az e perezben meggyújtott 
gyertya halvány fénye világítod meg é s . . . 
óh, fátum! az ablakban dr. Kuck fekete alakja, 
fehér hálósüveggel, jeleid meg. Tehát nem 
ment el hazulról és most rekedt, influenzás 
hangon így riadt rám. 

— Tausend sapperment! — De aztán, mint
egy uralkodni akarva magán, csendesen foly
tattál: Hát maga az? Mit akar itt? Mindjárt 
felismertem verflixt tremolójáról: És miféle, 
nem approbált Schmachtfelzen volt e z ? . . . És 
még én tanítottam őt énekelni — a nyakamra ! 

Dundua, a hű pincsi morgó ugatása 
kisérte gazdája elfojtott haragú szavait. 
Dr. Kuck most nagyol ülöd öklével egy asztali 
csengőre és aztán visszafordulva így szólt: 

— Du Franzhuber, vedd az intézel kulcsát és 
kisérd haza ezt a Zöglinget, a ki engem 
extra-éji zenével akart megtisztelni. 

A törzsorvos visszadugta fejét és becsapta 
az ablakot. A meglepetés és megdöbbenés 
súlya alatt az utón hazafelé egy szót sem 
szóltam az álmosan követő Franzhuberhez. 

Kulcs nem dugod belül az intézet kapujá
ban. Lővenháuter Bichárd őrmester, ki a por
koláb és házőrző czerberusz-lisztét viselte, 
szokása szerint, féltízkor bezárta a kaput és 
a kulcscsal ellátolt. bennlakó néhány lisztúr 
kényelmére, kihúzta a zárból a kulcsot. Franz
huber «Gute Nacht!»-ot mondva, beeresztett 
és hazament. Az épületben, éjente időnkint, 
czirkáló tiszttel nem találkoztam, s így észre
vétlenül osonhattam a hálóterembe. Ha meg 
is lál ott volna valami ébren-álmodó-bajtárs : 
nem kellett volna semmilöl sem tartanom. 
mert az árulkodás rút halálos bűne nálunk 
teljesen kivolt zárva. Cortesi, hálószomszédom, 
fölébredt. A kitömött lacedemont ideiglenesen 
ágyam alá dobva, gyorsan lefeküdtem s néhány 
halk szóval közöltem barátommal borzasztó 
kalandomat. 0 ásítozva így szólt. 

— Maladetto dottore! Welches Pech! Csak, 
tagadd, ha felismerlek is. — És ezzel a buta 
aranyi anácscsal újra elaludt. Engem pedig a 
dobos Podzimek ébresztője és Löwenháuter 
őrmester riadó szavai: «Auí. auf'» méi; nyitott 
szemmel találtak. 

Fejemben éjjel-nappal az egyik gondolat a 
másikat űzte. Bánom is én ha bebörtönöznek, 
kicsapnak: csak a doktor ne jutott volna 
nyomára titkomnak ! Hiába vártam másnap, 
hogy rapotra rendeljenek. De hát mi lesz 
velem? írni nem mertem Idának, mert nem 
bíztam a fecsegő Franzhuberben. 

— Nem értein a dolgot, — mondtam más
nap a vivóleczke alatt, egy tust osztva a velem 
mérkőző Cortesinek. 

— Kuckó nem akarja a leányt felelősségre 
vonásoddal kompromitálni, - válaszolt vissza
adva a kapott tust, a már is galantuomo-
gondolkozású fiatal conte, Lamelics hozzánk 
lépett : 

- Azt hiszitek, hogy Kukuvics azért meg 
nem bosszulja magát? Hát elfelejtettétek, hogy 
holnap lesz az orvosi vizsgálat napja, — mondta 
a reálisabb észjárású ifjú bácskai dzsentri. — 
No, nem halljátok az «Antreten !*-t. Menjünk 
a Waffenlehrét magolni. 

k 



Mulőn másnap a vizsgálaton szembe kerül¬ 
tem a törzsorvossal, az gúnyosan, vigyorogva, 
<• lakoikus dorgaloriuinot hallatta : 

Arcza sáparit, szemei bágyadtak, sdilaff 
und geringelt. Nyughalallannl alszik. Az in-
,pekí:/.iós Volkay főhadnagy úr a múlt éjszak;, 
is ébren, narlitschvvármend találta. 

IV. 
Erre Lőwenhauler őrmester hozzám lépve, 

felszólított, hogy vegyem a köpönyegemet és 
kövessem. 

Fogadd részvétemel, — szólt félig cnye-
legve, félig sajnálkozva a jószivű Cortesi. 

Használd egészséggel a tizenöt fok hideg-
lien, - tréfálkozott a kissé keményebb Lametics. 

A lobbi bajlárs közül ki meleg báránybun-
dál, ki fülötl kemenczét ajánlott fel a karn-
csalkai usztaláshoz. 

De én csak mosolyogtam hozzá és emelt 
fővel, büszkén, mint valami torturára itéll 
fanalikus indullam a lűz-, azaz vízpróbára. De 
azért szivem erősen dobogott, midőn a dr. Kuck 
háza elé értem; nem a félelem, de Idám közel¬ 
ié le dobogtatta meg. 

Ivo/.vellenül a villa mögött, alig húsz lépésre, 
állt egy kis épület; az egész csak egy lágas 
szoba. Olt az exekíiczió színhelyén, várt reám 
,-i törzsorvos, prémmel béliéit vaslag leli köpö¬ 
nyegben, kardosán füstölgő szivarral fogai közt. 

A megvetés tekinlelével szaluláltám n kam-
rsatkai bakónak, a ki ezeket mondta: 

Idegedző hideg öntésekel kap erősebb 
mértékben. Kalle Douche-Waschung. Egye¬ 
lőre. \nrderhaml, i-sak ma egyszer. 

A földön roppant nagy és széles bádog 
íurdökád állt, benne a középen kis fazsámolv. 
A kád mellell pódinmfonna l'aalkolrnány, 
rajla óriás veder, leié víz/el, melynek felüle¬ 
tén líialakú jégdarabkák úszkáltak. A helyi¬ 
ség, a farkast-ordiltató, a lacedemon-fogakal 
vaczogtaló hideg daczára sem volt fűtve. 
l'Vnnzhuber és két belegápoló katonaszolga 
képezte a végrehajtó legénységet. 

Az őrmester ékes l«>nimamir> szóval érté¬ 
sünkre adla, hogy : 

—• «Hicht euch zűr Jiadckut.* 
l)e nem Maricnbadba vagy Halntonluredre. 
Franzhuber a pódiumra lépell és egy jeges 

viz/.el leié merllctt csöbröt emelt magasra. 
Én pedig a ruházatomtól megs/abadulva, 
beléptem a/, óriás kádba, nz őrmester avi/.ó-
jánt leültem a zsámolyra és lehajtottam feje¬ 
met. Mintha a nyaktiló várna rám. E percz-
l>en ogy gondolat villimt ál agyamon. Mini 
hiú/. felakarlam --/.ókni helvemről, de, a \as-
'"g jégvirágokkal borfloü átláthatni Imi abla¬ 
kokra tekintve, rögtön megnyugodtam. Most 
a torzson OK figyelme/lelésére megszólalt a/ 
őrmester \e/.énys/a\a : 

— cVorwirtfl!» 
És megkezdődölt a/ egés/.ségi zuhanyo/ás. 

a V ízönlő jegye alatt. Az első csöbör vízre 
s/inte elájultam, de a mindjárt rnkövclkc/ö 
másodikra nagyokat ordítva magamhoz tértem. 
A hiimános vízöntő Frimzhuber félbehagyta 
munkáját, de Lővveuliáiiler őrmester, a törzs¬ 
orvos kérlelhetetlen avi/iójára. rárivallt. hogy: 

- «\Veiter !» 
A harmadik zuhany után a derek kiskatona-

kulyamosó. persze csak a kategorikus impe¬ 
rativus muszájából, most egy kisebb csöböi -
böl. háromszor gyorsan egymásután, még 
nyakba is öntött, Erre aztán oly hatalmasat 
ordítottam, mint az állatok királya 

K mu/.sikára a Knrk-v illából, valószínűleg 
:i7 emelet hátsó nyitott folyosójáról, a fürdó-

vagyis fürdető-szoha egyszerű ablakain ál, 
ismételi hangos kaczagás halolt be, mire 
dr. Kuck maga átvéve a kommandói, hirtelen 
rászóll Franzhuberre, hogy : 

— «Schliisz !» 
A kél vasmarkú máródi-boszantó a száraz¬ 

földre seglletl és kincslári komiszgyolcs vas¬ 
tag lepedővel kezdte félig megdermedt lesle-
met úgy isten igazában melegre dörzsölgetni, 
hogy hozza képest a gőzfürdőmeslerek halina-
posztós bősz frottirozása : valóságos bársony-
kezű komornai czirógatás. 

Minden ntóbaj nélkül bírtam el, mert hisz 
szabadúszó hidegvíz-fex voltam, a hatványo¬ 
zott vízi eljárást, a cs. kir. vízkurál, melyei, 
ha szabályszerű lég folyt, az inlézeli rendes 
fürdőszobákban végeztek. Még náthám sem 
kaplam lőle. De a körülmény, hogy Ida végig-
hallgatla az egész ordító-konczerlet, mint 
valami vidéki Wagner-operái és — óh, az ő 
hangja volt az : csengő szoprán és nem az 
öreg Gunda basszusa! - - és hogy kinevelell, 
kikaczagoll: mélységesen elkeserílelt. A borra¬ 
való reményében a hallgalódzáslól sem ide¬ 
genkedő Franzhviberlől pedig megludtam, 
hogy Idának, mini azt a lányka Gundának 
bizalmasan bevallola, Pesten igen megtelszel-
lem, a színpadra küldöli levelem öl boldoggá 
lelle és arra csak azért nem válaszolt, meri 
valódi nevemet nem írtam alá ; itt, mikor 
nagy örömére újra meglátott, mindjárt fel¬ 
ismert és fölötte sajnálla, hogy a bácsi a 
neki szóló szép éji zenét megzavarta és öl 
az ablakhoz nem bocsálolla, kijelentve, hogy 
növendékének éneke, mini tanári és karna¬ 
gyot, kizárólag ól illeli . . . De Ida kisasszony 
azóla, — ezt már csak nagynehezcn vellem ki 
a derék lisztiszolgától, hogy a vizeskád¬ 
ból ordilozni hallott : egyszerre kiábrándull 
belőlem és - - Isten látja lelkét: nem lehel 
róla ! - - anevelséges alak» vagyok előlié . . . 

Nevelséges alak! Nevelségessé váltain 
és ez megölte szerelmét. «A nevetséges öl.» 
Nem lélezem neki löbbé ! . . . Nem lólezem! 
lörlcni ki magamban, véglelenül felháborodva. 

Nem akartain löbbé látni Idái. 
Nem is láttam többé Uj-Spárlán, mert 

dr. Kucknak gondja volt rá, hogy a lacede-
monok villája közelébe no kerüljenek és hogy 
Ida kisasszony se találkozzék a sétáló, masí¬ 
rozó, vagy hadi gyakorlalokal végző kiskalo-
nákkal. De ez dővigyázalra nem volt mái-
igen szükség, mert a törzsorvos urat nem¬ 
sokára egy Isztriában állomásozó gyalogezred¬ 
hez helye/lék át. E felsőbbségi intézkedés, 
mint Uj-Spárlán suloglák, a megtorló, bün¬ 
tető, drasztikus vízi gyógykezelésekkel, a cs. 
kir. vízkurával is összefüggésben állolt. 

Idádat magával vilié a maiadét ló dottorc. 
11 a se gondolj a culonna mobílé»-re, — vígasz¬ 
talt Cortesi egynap a tornacsarnokban, midőn 
pihcgve szállt le a nyújtóról, egy halálugrás 
s/erencsés koczkáztalása után 

Igazad van, pajlás ! Mar én nem éneke¬ 
lek, nem szerelek löbbé ! válaszoltam, a 
hatalmas voltizsirozó Buczefaluson teremve. 

Azért másnap mégis a labdázólerem, egy 
andalgásra hívó lavaszi alkonyon, társaimtól 
elvonulva rákezdlem : 

l>h. |r szivenift epesj-ló. 
Kaezér barna lány !» 

De Lametics. ki valahogy hozzám került, 
röglön folytatta : 

A huszárnak szeretője 
l .ehet akárhány !» 

<-s hátba dobolt óriás labdájával. 

V. 
Mint az ujspártai kalona-inlézel végzelt 

növendékei : Cortesi, Lamelics meg én és 
még négy lacedemon. kél mágnásfiú és két 
pénzes fiú, még azon év őszén a cs. kir. lovas¬ 
iskolába leplünk ál, mely egy auszlriai szép 
kis város területén épült. Ez iskolái, ó-német 
stíljéért és izolált, regényes fekvéséért «Reilers-
burgí névvel lisztelték meg. 

A Császár-dragonyosok elegáns egyenruhá¬ 
jában díszelegtünk : aranyozotl sisakkal és 
hozzá elválaszthatatlan «Eisenbraul», a hosszú 
az édes lovassági kard, a mit a czivil nép 
boszantására, a kövezeten vitézül csörlelni 
lehet. Itt aztán lassankinl szünedezni kezdett 
a otHolde Jugendeseleb, a reitersburgi leven¬ 
téhez nem méltó zöld ezerelem «par dislancej, 
de Ida emléke mégsem tűnt el egészen lel-
kemből : ámbár aselyomszőrű pejparipámn, 
a minden lovashadfi -bravúrra kész Miss Dolly. 

' szerelőiemet nagyban lefoglalta. 
Innen, két év után, n parancsnok : báró 

Wildenritl-Tabaczynski Szaniszló dsidás alez¬ 
redes ajánlalára, a Hessen-hnszárokhoz had¬ 
nagynak nevezlek ki. Corlesi és Lametics 
más-más ezredhez kerültek, így rebbenlell 
szét minkéi a aparancsolal, violaszín pecsél 

A kövelkező 1866. év nyarán, az oszlrák-
olasz hadjárat alatl, viléz huszárjaimmal egy 
nap a Mincio folyó mén lén őrjáralon vollam. 
Nem ugyan a Reilersbur^ban hagyoll Miss 
Dollyn, hanem a tűzkeresztségei kiállóit fekete 
telivéremen, Fra-Diavolón. 

A hogy így egy kis szétszórt lovagi hada¬ 
kozásra, huszár-élet-haláltánczra keressük a/. 
ellenséget, a derék lancieriket: egy, a Mincio 
hosszában felvonult ezredtől elmaradt katona-
liszli málháskocsi jött velünk szembe. A két-
lovas, fekelesárgára festett, árva járművet 
egy mamlaszképű szckerészhős hajtolta és kél 
kamasz, borjashálú, szuronyos cscrepár ki¬ 
sérte. 

Egyszerre, a mint közelebb jölt a kocsi. 
csak azt veszem észre, hogy a kofferek és 
bőrtokok közi improvizált ülőhelyen, az itáliai 
déli melegben hárman hűseltek, egy szőllő-
venyigéből főni umbrella árnya alalt. Három 
érdekes, furcsa alak : Franzhubcr, az indis-
krél liszli knlyamosó úr, az alvó Dundus, a 
favorit doktor-pincsi és az azóla, hogy nem 
lállam, eladó, szép löllöll galambbá fejlő¬ 
dött Szárnyas! Ida kisasszony. 
w.Eg) pillanatig szűkült az atillám a szivem 
körül . . . De a mint most a széles ülőn velem 
egy vonalba jöttek: gúnyosan «Habt Achl !»-ol 
vezényeltem és a groteszk csoportnak mélyen 
tisztelegtem kurdommal. 

És meg nem állhattam, hogy nagyot ne 
nevessek az engem kétségen kivül felismert, 
fülig elpirult, most már ex-ideál szemei közé. 
Nálam is «öll a nevelségess. Az «Ördög 
Róberl» opera kegyelem-áriájál Iraveszlálva. 
zümmögtem : 

« Egykor te kaczatjtál ki: 
Most kikaczaglak én!" 

Derültségem álszállt huszárjaimra is. «Ruh:«-
ot vezényellem cs még egyel visszatekintve. 
rágyújtottam egész szakaszommal a nótára, 
hogy : 

dörzik a Miucio partját, 
Masíroznak a katonák. 
Tizenhat esztendős, barna kis lány 
Melyen, hej- haj! a regemenl ntan.» 
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A KALENDÁRIUM BELI FIÚ. 
I R T A K R Ú D Y G Y U L A . 

.1 

A kalendárium az ablak mellett függött 
egy szegen és benne a fametszet kivilá
gított ablaki kis falusi templomot muta
tott; a templom felé közelről és távolról, 
a mély hóba taposott gyalogösvényeken 
bundás emberek és asszonyok igyekeznek. 
A képecske még egy fiút is a látóhatárra 
hozott, a ki könyveket visz hóna alatt és 
együtt igyekszik a hóban, éjfélben a kis 
bundás emberekkel. A messzi toronyban 
bizonyosan már szól a harang és a viaszk-
gyertyák szaga megtölti a kis falusi tem
plomot. A Mányoki-kisasszonyok tehát 
ugyancsak igyekeztek a karácsonyi kézi
munkákkal. 

Lehetséges, hogy még manapság is kézi
munkával lepik meg egymást karácsony
kor a kisasszonyok, de éri már régen nem 
láttam azokat a gyönyörű abroszkákat, a 
pompás házisapkákat, a melyeken bojt 
fityegett, valamint a hímzett pénzerszé
nyek is eltűnlek előlem. Abban az időben, 
mikor abban a kisvárosban laktam, a hol 
a Mányoki-kisasszonyok diktálták a diva
tot és képvisellek a műveltséget, finom
ságot és szellemet, nem igen akadt vala
mirevaló férfiember, a ki n lányától vagy 
lányismerősétől legalább egy házisapkál 
ne kapott volna csztendőnkint. 

A Mányoki-kisasszonyok! Igazi kis
városi leányok voltak, a kik bár zongora-
lanítnssal kereslek kenyerükéi, mindvégig 

megmaradlak elsőrangú dámáknak. Mi
lyen ügyesen öltözködtek! Egy nagy toll 
a kalapon, egy vállra adolt színes kendő 
vagy egy fodor a szoknyán vagy a zub
bonykán : és már a Mányoki-kisasszonyok 
különbek, szebbek, kedvesebbek lettek a 
kisváros többi hölgyeinél. Gyakran délben 
is kávét ebédellek, és a kisvárosban az ő 
idejükben olyan nagy divat volt a kávé
zás, hogy a híres borivó Samudi, a mu
lató vaskereskedő is beadta a derekát és 
nagy csészéből fogyasztotta a kávét az 
estéli viziteken. A míg a Mányoki-kis-
asszonyoknak szűkre nem jutott, senki 
sem sétált soha a kisvárosban. Egyszer a 
Mányoki-kisasszonyok elindultak a növen
dékeikkel, az udverlóikkal, az ismerőseik
kel az elhagyott liget felé, midőn jölt a 
szép alkonyat. Az öreg Mányoki úr flótá-
zott a bokrok közölt és Mányoki Mag
dolna csendesen énekelt egy bús magyar 
dalt a liget fái a l a t t . . . És a játék, az 
esti séták divatba jötlek a kisvárosban. 
A kik nem mehettek a Mányoki kisasszo
nyokkal, azok külön sétáltak az elhagyott 
ligetben, a nagy. bús fák alalt és a kis
városi történetekben egy új fejezel nyílott 
meg. Új történetek következtek, a melyek
nek színhelyük a liget, a szereplők pedig 
az esteli sétálók. A szegény kisvárosi 
leányok, a kik magukban négyfal közölt, 
a nagymama butorai közöli löltölték éle

tüket odáig és a képes divatujságon kívül 
nagynéha egy névnap vagy egy lakodalom 
volt életükben a mozgalom, mert minden 
este elérhették azt, a mi után vágyakoz
tak. Társaságban, ének, ábrándozás és 
csöndes szerelem közepelte sétáltak a 
ligetben, a míg Mányoki bácsi valahol az 
ébenfa-flótát fújta. 

A karácsonyi kézimunkák tehát szor
galmasan készültek szerte a kisvároská
ban és némelyek ludni vélték, hogy Má
nyoki Emma, az idősebb leány erre a 
karácsonyra a rokoni házisapkákon kívül 
egy rejtett, titkolt és éjjelente hímzett 
kézimunkával is kirukkol. A Fridlender 
Fáni, a kinek boltocskájában a kézimun
kához szükséges anyagot szokták venni, 
titokzatos szemforgatással súgta meg. 
hogy a lilkos kézimunka véleménye szerint 
egy pénzlárcza. Pénztárczát idáig csupán a 
jegyesének hímzett Emma. De a jegyes 
meghalt . . . Esténkint az asszonyok, le
ányok (midőn már besötétedett a girbe
gurba utczácskákon és ezért nem kelleti 
ünnepélyesen felöltözni, hogy a házat el
hagyhassák), nagykendőkbe burkolózva, 
egymás karjába kapaszkodva, mint barna 
árnyak siettek végig az utczákon egymás 
látogatására. Az urak még a Kis Juhásznc-
nál kugliznak, hol téli kuglizó van, lehel-
séges tehát, hogy egy-egy fürge asszonyka 
három helyen is viziteljen egy oslvén. 



Az esti vizitek középpontja természete
sen a Mánjoki-leány voll. 

A kedves, barátságos házikó, a mely 
télen sem nélkülözte az örökzöldet és a 
nagy ernyöjű lámpás, a melyen Magdolna 
festett angyalai röpködtek, nagy társasá
got látott vendégül esténkint. A munká
ban lévő házisapkák kézről-kézre jártak, 
Magdolna (a kisebbik) komolyan és apró
lékosan feslett porczellánra egy képecs
két, Mányoki mama kifáradva az örökös 
kávéfőzésben, estére már a divány sarká
ban foglalt helyet és csupán a sóhajtását 
lehetett hallani. A nagykendős asszonyok, 
lányok nevetgélve, vígan, titkosan surran
lak be a barátságos házba és a széknek 
csupán a felére ültek, mint a kik mind
járt tovább mennek. Emma komolyan, 
ábrándosan és félig lehunyt szemmel ült 
a zongoránál, de a billentyűkhöz nem 
nyúlott. Általában esténkint, midőn a lá
togatások ideje volt a Mányoki-házban, 
Emma mindig csöndes és szomorú volt. 
Es mind csöndesebb és szomorúbb lett, 
a mint a karácsony közeledett. 

(Talán elfelejtettem mondani, hogy Emma 
már nem volt fiatal leányka. Azon szép her
vatag leányok közzé tartozott, a kiknek lát
tára az embernek mindig valamely régi, ked
ves szeptembervégi délután jut az eszébe, 
midőn a liget már elcsendesedik és messzi
ről hallani a vízimalom kelepelését. A haja 
olyan volt, mint a kankalin szine. A szeme 
mély és gondolkozó. Az ajka keskeny, 
vértelen, mint a pasztell-képeken a régi 
dámák ajka, a kik még hajporozták a ha
jukat. Ha tollas kalapját feltette és fátyo
lát leeresztette, azt vélted, hogy a posta
kocsin utazol valamely régi szép regény
ben ódon városok közelében és a regény 

hősnője éppen szemben ül veled. Ha meg
szólalt búskomolyan és elmélázva, a ver
sekben megénekelt nők juthattak eszedbe, 
a kik mérhetetlenül vágyakoznak valamely 
ismeretlen lovag után. Ez volt Emma. 
Regényes, szép hervatag. A termete kissé 
telt, mint egy asszonyé, de ám derékban 
karcsú, mint egy pezsgőspohár.) 

És midőn már annyira előrehaladott az 
idő, hogy számítani lehetett arra, hogy a 
Kis Juhásznéban a kugli-partinak vége, 
a nagykendős asszonyok, lányok hazafelé 
síeltek a Mányoki-házból, suhanva és 
félve siettek végig a girbe-gurba utczács-
kákon, mintha a sarkon, a hol a török 
pipázik a kirakatban, rabló-lovagok les
kelődnének a kisváros hölgyeire. Csak 
halkan, mint mikor a szél zörgeti a fa
leveleket, hangzóit fel egy-egy hang a 
nagykendők alól: 

— Még mindig szerelmes, szegényke. .. 
— Sohasem fogja elfelejteni. 
— Igazán a jó Isten se tudja néha, 

hogy mit csinál. Igen derék, szép leány, 
nem tud férjhez menni. 

A szél nagyot sóhajt a sötét kis házak 
közölt. Itt is, ott is nyílik, csukódik egy 
ajtó. Aztán már csak a szél beszélget to
vább. A nagykendős árnyékok eltünedez
tek a házukba. ^ V 

A hó karácsony előtt leesett Akkoriban 
még szép nagy telek voltak, mert az embe
rek jobbak voltak, mint manapság. A kis
város megszépült, megfehéredett. A fekete 
sikátorok helyén fehér, tiszta ulczácskák 
lámadtak. Az ereszekről barátságosan 
dagadtak ki a hópárnák. A palánkok fehér 
prémjén mindennap leült a csörgő szarka 
madár, a karácsonyi vendégeket jelentvén. 

A diákok már mind hazajöttek Pestről. 

Mindenféle új kalapok és kabátok lellek 
láthatóvá a ezukrász előtt, a hol a kará
csonyi diákok karonfogva sétálgattak és 
módfelett lenézték a kisvárost. A Szuhi-fjú 
egy valóságos czilindert telt a fejére. 
A Patakics-fiú katonaruhában feszített. 
Hangos, vidám, élénk lett egyszerre a 
kisváros. A Kis Juhásznéban hatalmasan 
döngtek a kugligolyók és még éjfélkor 
is égett a lámpa a kávéházban. 

Már mind megjöttek a h'úk. Csak egy 
egyetlen egy hibázott. Macskási nem jött 
haza. A fiúk hírül hozták, hogy a kis 
Macskási betegen fekszik pesti jogász
lakásán. Meghűlt, megbetegedett, termé
szetesen a sok tanulástól. 

Az öreg Macskásiné, a ki a fia miatt 
némi haragot táplált a Mányoki-ház ellen, 
(véleménye szerint Bérezi éppen Mányoki 
Emma miatt szüntette be egyidőben a 
tanulást, midőn a kisvárosi gimnázium 
növendéke volt), egy estén felvette nagy-
kendőjét és lehajtott fővel suhant be a 
Mányoki-házba. A kemény öregasszony 
megtörten, hallgatagon, bocsánatkérőleg 
ült egy darabig az öreg Mányokiné mel
lett, majd síró hangon megszólalt : 

— Hallotta Emma, beteg a Bérezi ? 
Emma szótlanul, sáppadtan bólintott. 
Aztán a szekrényhez lépett és selyem

papírból egy gyönyörű, hímzett pénz-
tárczát vett elő. 

— Küldje el neki, néni. Ezt szántam 
neki karácsonyra. 

Az öreg Macskásiné sírva, zokogva kapta 
el az Emma kezét és megcsókolta. 

- De néni . . . — mondta megcsukló 
hangon Emma. 

— Maga a legderekabb, legjobb leány, — 
kiáltotta az öreg Macskásiné. 

BERCEUSE TRAGIQUE. 
Egy öreg kastély elaggott zon
gorájának egy húrja megpattan! 

és a követ ke/ót búgta e l : 

A duhravai kastély úrnője, Helén asz-
szony kinézett ablakán a parkba, a mely
ben a terebélyes fenyőfák a bő alatt olya
nok voltak, mint a százfodrú febérruliás 
leányok. 

Az óra halkan ketyegett a szobában, 
mintegy csöndes szívveréssel. A függönyök 
még azt a csöndet is megszűrték, a mely 
odakinn hallgatott Egy késéi, eltévedt 
légy zümmögött az ablaktábla körül és 
emlékeztetett arra az időre, a mikor még 
nyár volt és a napfény szitáló porfelhőre 
BXÖUe csipkés, játszadozó virágait. 

— Emlékszel? — suttogta Helén asz-
szonv. Pehér vászonruba volt rajtam 
vérpiros rózsával a keblemen és te rám 
borultál . . . én eltoltalak magamtól, de 
le vadul felém nyújtottad az arezodat és 
a rózsáról egyszerre mind leperegtek a 
a szirmok. Ez volt az elsü .sokunk. A fér-

IRTA SZÍNI GYULA. 

jeni még nem sejtett semmit és még sza
bad volt a házunkba járnod. 

Remegő ujjaival lágyan simogatta a 
kedvese fejét, a mely az ölében pihent. 

— A paripád már abrakolt. Ilkának hív
ják, úgy-e? El is aludt az istállóban. Bi
zonyára nagyon fáradt. 

Kaál az asszonyra egy pillantást vetett, 
a mely némán beszélt arról a sóvárgásá-
ról, a mely a lovának szárnyat adott. 

Fáradt vagy? — dédelgette az asz-
szony. — Nem csodálom . . . négy óra 
hosszat voltál nyeregben . . . a kedvemért. 
Még jó, hogy idején megkaptad a távira
tomat. Már nagyon, nagyon vágytam rád . . . 
és halkan, anyásan tovább simogatta a 
kedvese gömbölyű, szőke fejét. 

— A mint megkaptam a táviratodat, — 
szólt Kaál lankadtan — lóra ültem, pedig 
valami láz bujkált bennem. Azt hiszem, 
meghűltem. 

A férfi nehéz pillái lecsukódtak, vonásai 
megnyúltak, a bajusza fölött mintha va

lami láthatatlan, csúfondáros szúnyog haj-
szálfinom danába kezdett volna, ajka le-
pittyedt, hibátlan fehér fogai kivillantak. . . 

Elaludt . . . — mosolygott magában 
az asszony - milyen fáradt lehet sze
gény. 

Helénnel szemben a falon a férje fegy
verei lógtak harczias trófeumként. Egy 
vadászfegyver, Lancaster-rendszerű állan
dóan meg volt töltve és a nagy csöndben 
vérengző álmokat álmodott . . . 

"~ Jaj, ha hazajönne véletlenül . . . és 
meg lep n e bennünket . . . ártatlan bűnö
söket. 

A fáradság, a lovaglás, a láz egészen 
elnyomták Kaált. Mélyen aludt, mint a 
gyermek az anyja tején. 

Helén nem mert megmozdulni, hogy föl 
ne ébreszsze, pedig a karja, a mivel Kaál 
fejét támogatta, már egészen belézsibbadt. 

Különösnek, gyönyörűségesnek érezte 
ezt a helyzetét. Szenvedett valakiért, a ki 
érte is megszenvedett. Télvíz idején lázzal 

négy óra hosszat egyfolytában lovagolni 
kietlen pusztán á t . . . fáradtan megérkezni 
a czélhoz . . . összeroskadni előtte . . . 
mindezt megértette Helén asszony és sze
líden lemosolyott a férfira, a Michelan
gelo Pietá-jának a mosolyával. 

— Aludj, aludj, nagy bambino . . . te 
még nem tudod, hogy minden asszonyban 
a régi, rövidruhás leány sosem hal ki egé
szen és eszébe jut az az idő, a mikor még 
bábut ringatott az ölében és annak a viasz
fülébe suttogta zavaros, tagolatlan érzéseit, 

Helén asszonynak eszébe jutott ez a 
boldog, zavartalan kor, a mire úgy em
lékezett vissza, mint egy szelíden fodros, 
álmodozó tóra, a mit valahol útközben a 
Kárpátokban látott és a mely úgy el volt 
rekesztve a világtól, mint egy leányfürdő, 
a hol szemérmes tündértestek szedik ma
gukra a rengő harmatcsöppeket. 

— Tente baba, tente. 
Úgy érezte, mintha még a régi romlat

lan leány volna, a ki pamutból szőtt vi
tézt ölelgetett, a kinek a szeme két fényes 
rávarrott gyöngy volt és a bajusza fekete 
berlini fonálból volt pödörve. Ez a pamut-
ember volt az, a kinek életében először 
gyónta meg, hogy szerelmes, de nem tudja, 
kibe. 

— Nincs bűnös szerelem, merengett 
az asszony — vagy talán azt nevezik bűn
nek, hogy ölemben tartom alvó szerelmese
met és egyelleu rossz gondolat, egyetlen 
ezéda vágy sem borzongat meg. Elüldö
gélnék így az Ítélet napjáig is. 

Kaál nyugtalanul kezdett pihegni, de 
az álom újra meg újra elnyomta. 

— De ez a nagy, nehéz gyerek — 
mondta magában az asszony — egyszer 
csak föl fog ébredni és szégyelni fogja 
gyöngeségét, hogy légyottra jött, c helyeit 
pedig csöndes szunyóka lett a nagy sze
relemből . . . 

Az asszony kihúzta Kaál feje alól a 
karját, a mely már holtra fáradt. Kaál 
mély álmában nem tudta, hogy mi tör
ténik vele. Csókra nyújtotta öntudatlanul 
is az ajkát. 

Helén föléje hajolt és olyan gyöngéden 
érintette meg az ajkát, hogy a csók egy 
darabig szinte ott lebegett még fölötte 
szivárványosan, pillangósán. 

— Csók és csók közt nem is különb
ségek, hanem világok vannak. Az első 
csók, a melynek emléke úgy eltűnik, mint 
egy bárányfelhő! A tiltott csók, a melyet 
csak az isten tart számon mosolyogva! 
A kérő csókja, a mely tájékozódik és a 
vőlegény csókja, a mely sürget! Aztán a 
férji csókok, a melyek erőszakosak, ba
sa skodók és egyre hidegebbekké lesznek, 
míg annyi jelentőségük sem marad, mint 
egy kézszorításnak ' Borízű csókok, a me
lyek állatian nedves sörtével sértik meg! 
Leheletszerű csókok, a miket az ember 
az ujjára ragaszt és elküldi őket messzi-
messzire a kedvesének a holdsugárral, a 
mely betűz ablakán . . . Az első csók, a 
melyről a térjünk nem tud! A csók. a 
melyről a férjünk még nem tudja, hogy 
másnak szól. máshoz repül. És a paradi

csomi csók, a mii alvó kedvesünk ajkára 
lehelünk titokban ; . . . És mindezt a sokféle, 
káprázatos, végtelen dolgot az emberek 
csak egyszóval tudják megjelölni: csók ! 

1 leién asszony hirtelen az ajtó nyila
sára függesztette a szemét. Egy pillanatra 
elkáprázott és úgy rémlett előtte, mintha 
férje árnyékát látta volna elsuhanni. 

— Ez az örökös rémüldözés! ez az 
örökös titkolózás! — sóhajtott az asz 
szony. — Már elaludni is alig merek, ab
ban a félelemben, hogy álmomban elárul
nak a saját gondolataim és szavaim, a 
mik nem tutinak börtönhöz szokni. 

És az asszony egyszerre csak azt érezte, 
hogy Kaál feje, a melyet visszavett a/, 
ölébe, áttüzesedik és az asszony karját 
még a ruhán keresztül is égeti. Lázrózsák 
gyúllak ki a férfi arczán. az ajka megvo-
naglolt, dadogó szavak törlek ki fogai 
közül, a mik borzongva vaczogtak. 

Helén asszony megdermedt az ijedt
ségtől : 

— Beteg! . . . — szólt halkan magában 
és körülnézett. Egyszerre világos lelt elölte 
a veszedelem, a melyben forog. A 1;i/;is 
embert le kellett volna feklelnie puha 
ágyba, de hol? A kastélyban nem marad 
hat. A fagyba, hóba kivinni pedig . . . le
hetetlenség és lelketlenség. 

Ismét rátévedt a szeme a férje fegyver 
gyűjteményére, a töltött Lancasterrc és 
úgy érezte, mintha valami végzet szakadna 
le rá, megbénult a karja szinte halál 
félelemben és ölében a lázas beteg egyre 
tüzesebb, egyre Vonaglóbb lelt és csak 
egy nevet tudott dadogni: 

— Ileién . ... 
Es hogy a végzet teljessé legyen, lenn 

a parkban szánkő-csilingelés hangzott föl, 
az ebek ugatlak, a vizslák csaholtak, szol
gák kiabáltak és a nagy lármát is túlhar
sogta a dubravai kastély urának nyers, 
parancsoló hangja. Dubravay Péter haza
érkezett. 

Ileiénnek csak annyi ideje maradt, hogy 
a jegesincdvebundás pamlagra lefektette 
Kaált, belakarta, aztán az ajtóhoz ugrott. 
kulcscsal bezárta. Legalább kis idői nyert. 

És a pillantása megint a töltött Lan-
casteren akadt meg. Habozásra már nem 
volt alkalma, leakasztotta a fegyver! és 
félkézre fogta szakértően, a hogy őszszel 
az erdőben szokott lesre menni így várta 
haza az urát. 

Dubravay Péter lenn a kapu aljában 
még nem sejtelt semmit. 

— Hol az asszony? - kérdezte nyu
godtan. 

— A szobájában van, — felelték neki és 
Dubravay figyelmét nem kerülte cl az em
berek ijedt, megzavarodott arcza. 

— Mit csinál fönn? harsogott Pé
ter. — Miért nem jön elém ? 

És vastag medvehangján elkezdett kiál
tani : 

— Helén! Helén! 
A szolgák, inasok elsompolyogtak mel

lőle. Egy kis kukta a fal mellett akart 
elosonni, de Dubravay úgy odalapílolla 
a márványhoz, mint egy kis kutyát. 

— Mi vau veletek? - bömbölte. Az 
egész ház megbolondul!! 

A kukta remegett, mini a nyárfalevél 
es sikoltani szeretett volna, mert a kipi
rosodott füle a Péter markában volt. 

Szólj már, bibasz! Mi történik oda
fenn ? 

A gyerek loga VaCZOgOtt félelmében és 
alig tudta kinyögni: 

\ endég van a méltóságos asszonynál. 
Vendég! — ordított Dubravay. — 

Miféle vendég? Ha meg nem mondod. 
kölyök, a markomban marad a füled. 

A gyermek valamit mormogott, de Pé
ter csak e/ | a nevel értette ki belőle: 

Kaál. 
Elengedte a kukta fülét, a gyerek pedig 

úgy elszaladt, mint a nyúl. Péter észre 
sem vette, csak maga elé nézett és n ba
juszai sodorta, lépte. Lassan, gondolkodva 
baktatott föl a lépcsőn, az (dső emeleten 
halra fordult és bekopott a nehéz tölgy
faajtón. Választ nem kapott. 

Dörömbölni kezdett, de az ajtó nem 
nyill. Nekifeszítette n bikaölő vállát a fél
fának, a következő pillanatban benn vidl 
a szobában és a feleségével állt szemben. 
Ibién czélzásra tartotta a fegyvert és 
halkan, izgatottan szólt: 

Ne gyere felém, ha élni akarsz! 
Péter nem törődött a fenyegetéssel, a 

fegyver elsült, a golyó félreszaladI és a 
puska csöve egyszerre csak a Dubravay 
vasmarkában volt. Nyugodtan a vállára 
akasztotta a Laucaslert és a feleségéhez 
fordult: 

Veled már nem törődöm, szólt 
hozzá. Hanem ehhez a gyáva, elájult 
emberhez volna néhány szavain. 

— Ne menj feléje, mert beteg! — s/.öll 
Belén és vad pillantásával csaknem ál-
szúrta a férje szemét. 

— Megártott neki a nagy ijedelem, hogy 
hazajöttem — gúnyolódott Dubravay. 

— Már betegen érkezett ide. Láza van 
es azt sem tudja, hogy mit csinál. 

Kaál a pamlagon feküdt, öntudatlanul, 
a hagymázos betegek meg-me.ghorzongó 
deliriumában. 

Dubravay föléje bajolt és megállapította, 
hogj lehetetlen, vergődő beteggel áll szem
ben. A fegyveréi lebocsátotta a lábához 
Egy pillanatig mégis élt benne a gyanú, 
hogy hirtelen és ravaszul kieszelt jele
neihez jutott. 

— Annyira szereted ezt az embert? — 
kérdezte lleléntől és az asszony ráborult 
a lázas betegre. 

Dubravay sarkon fordult, kiment a szo
bából. Helént halk szárnyaival megint be
takarta az a csönd, a mit az öreg vár
kastély vastag falai még jobban őrizlek. 
Megbénulva, akaratlanul, tehetetlenül csú
szott le a pamlag mellé a kedveséhez és 
perczekig feküdt így kábidtan. 

Am egyszerre az udvarról velőthasga tó 
kutyavonítás hangzott föl, a mely még a 
méterszéles falakon is áthatott. A Diana 
nevű agár szűkölt, mert megérezte az ura 
halálát. Dubravay Péter átlőtt halántékkal 
feküdt a szobája padlóján. 



AZ ÚJ SZOBAÚR. 

IRTA Z S O L D O S LÁSZLÓ. 

Róza néni nem volt, nem, nem, sohasem 
volt bőkezi\ Nekem legalább, a ki árva rokon 
létemre kegyelemkenyéren éltem nála, mindig 
úgy rémlett, a mikor elibém tette a reggeli 
kávét, vagy délben a lányér eledelt, hogy Róza 
néni olyan képet vág ehhez a «teljes ellátáss-
hoz, mintha a fogorvoshoz menne. 

.Minden rágócsontja kihullott már szegény
nek, hát én voltam az ő egyhangú, sivár éle
tében az odvas fog, a melyikbe minden étel 
belemegy és a melyik mindig fáj, ha bele
megy az étel. 

Róza néni sohasem volt férjnél, a mit éles 
eszemmel onnan következtettem, hogy a néni 
megmaradt vénkisasszonynak. Fogatlan vén
kisasszonynak, a ki már hibásan (akarom 
mondani, kitűnően selypeszti) a szót s nem 
messze jár t attól az időtől, a mikor előrelát
hatólag majd a hamut is mamunak mondja ; 
t. i. mindaddig, míg egyszer csak végre vele 
együtt a mamii is hamuvá nem változik vissza 
benne. 

Kétszobás lakást bérelt Róza néni s ebből 
az egyik szobát (az utczait, vagyis a nagyob
bik lyukat) mindig kiadta szobauraknak, a 
kik viszont minden elsején pontosan megli-
zcllék neki a szoba árát. Ha a szobaúr else
jén délig nem tudott fizetni, Róza néni tüs
tént felmondott neki és kérlelhetetlenül ki
akasztotta a kapura a viharedzett czédulát, 
h o g y : 

— aEzen ház harmadik emeletén szép utczai 
szoba egy vagy két úrnak kiadó.» 

Ebben a tekintetben Róza néni nem ös-
merle a tréfát ; ámbár az igaz, hogy másban 
sem. Azt hiszem, lalán még életében sem 
nyílt olyan alkalma, hogy akár ő tréfálódott 
volna, akár pedig valaki más mulattatta volna 
tréfával. A hogy én emlékszem rá, a szikár, 
öreg leány soha senkivel nem érintkezett még 
a házban sem, a házon kívül pedig ugyan 
már hogy mikép tereferélhetett volna, a mikor 
az egy piaczramenésl leszámítva jóformán ki 
sem lépett a szobájából. 

Mogorva, rideg lélek volt Róza néni ; ma
gába zárkózott, mint valami kapcsos ima
könyv, a melyet sohasem nyitott ki senki, s 
a melyikről talán soha sem tudta meg senki, 
vájjon miféle szent betűket koptatott olvas
hatatlanokká elsárgult lapjain az idő? 

Velem ép olyan idegenül bánt Róza néni, 
akár a szobaurával. Sokszor néztem fürkésző 
tekintettel a tepedt, öreg arczába, nem tud-
nék-e vájjon kicsalni belőle a «csiga-biga 
gyere ki !» módjára egy derült, meghitt vo

nást, a melynek a reménye — hiszen, Iste
nem, olyan elhagyatott kis tacskó voltam I — 
ebben az örökös szürke ködben valósággal a 
boldogság délibábjaként lebegett előttem, de 
h i t a csiga nem bújt ki a házából és a 
néni szúrós szeméből nem esett rám szelid 
tekintet. 

Csak egyszer. A szobaúr, a kinek Róza néni 
elsején felmondott, mert egy heti halasztást 
kért a lakbér megfizetésére, éppen kiköltöz
ködött, és a «szép, utczoi szoba» új gazdára 
várt A kimenő szobaúr ugyan még utolsó
előtti nap is szívesen maradt volna, de a néni 
az ő megszokott ridegségével utasított el ma
gától minden közeledést. 

— Nem, tisztelt Stampf úr, nagyon sajná
lom, de én csak olyan albérlőt tarthatok, a 
ki pontosan fizet. Egy olyan szegény magá
nos nő mint én, egy napig sem várhat tovább 
a pénzére elsején túl, mert én a szobabérből 
tíz koronát minden elsején a postatakarékba 
rakok, ott pedig minden nap egy nap kamat
veszteség. Es azt én nem tehetem. Különben 
is — és elutasítólag rándított a sovány vál
lán — különben is már kiadtam a szobát. 

Csakugyan, alig, hogy a régi kifordulhatott 
a kapun, megjelent az új szobaúr. Vékony 
dongájú legény volt és egy öreg hordár egy 
feltűnően nehéznek látszó utazótáskát czipelt 
be hozzánk utána. 

— Ebben van a fehérneműm, nagysád, meg 
a ruhám. Azért olyan nehéz, mint a só. Ugye 
öreg, hehehe, — nevetett az izzadó hor
dárra, — majd megszakadt beléje ? 

A hordár a verejtékét törölgetve ümmögölt 
valamit ; a szobaúr lázas kotorászás után elő
teremtette a zsebeiből a szükséges hatosokat 
és kifizette az öreget. Aztán bement a szobá
jába és magára zárkózott. 

Mi Róza nénivel szintén bevonultunk a ma
gunk szobácskájába és folytattuk a dolgun
kat ott, a hol imént félbehagytuk. Én a lecz-
kémet magoltam tovább, a néni egy harisnya 
sarkát kötötte tovább. Egyszer csak, jó fél
óra múlva megszólal : 

— Nini, hát ez mikor fizeti ki a bér t? Már 
egy félórája itt l a k i k . . . és a kötőtűk fölé 
hajolva clégülelleniil rázogatta borzas ősz 
fejét. 

Nem tudom, néni, — feleltem élénken, — 
kapván az alkalmon, hogy legalább egy perezre 
félbeszakíthatom a magolást. Annál is inkább, 
mert éppen a földrajz-leczkémet tanultam és 
abban is éppen Rorsódmegyéről és a gondo-
laltársulás révén az eszem már úgyis olt esa-

tangolt Mezőkeresztesen, a hová én is meg 
Róza néni is valók voltunk. 

A néni egyszerre csak letelte az asztalkára 
a harisnyát és a kötőtűt s kivett az almárium
ból egy bejelentőlapot : 

— Kitöltetem vele, — motyogta, és kicso
szogott a szobából. 

Mivel az ajtónkat becsukta maga mögött, 
néhány perczig nem hallottam semmi t ; egy
szerre azonban a néni izgatott kiabálása ütötte 
meg a fülemet: 

— Hogy legyek tü re lmes? ! Jó is volna! 
Tudja meg, hogy én nem vagyok köteles sen
kit sem beereszteni a lakásomba, ha nem 
akar fizetni ! 

— De mondom, h o g y . . . — csitította a 
szobaúr hangja. 

Kíváncsin kukkanto t tam ki az ajtón. Róza 
néni ebben a pillanatban dühösen r ikácsol ta: 

— Gyalázat ! Hisz' ebben a kofferben nincs 
egy szál ruha se ! Az egész tele van papiros
sal ! (De' kérem, a holmim még ezután . . .) 
Dánom is én ! Hát azért volt olyan nehéz, 
mint a s ó ! Nem, nem, tisztelt úr, én nem 
babra játszom ! Nem fizet, nincs holmija, tes
sék most rögtön kitakarodni a szobából. 

Kíváncsin szaladtam a szobaúr nyitott ajtaja 
elé. A vékony dongájú legény, a ki szemmel 
láthatólag ragaszkodott új otthonához, izga
tottan rázta a néni orra elé a kitöltött be

jelentőlapot : 
— Tőlem beszélhet nagysád ! Én egy tapod

tat sem megyek innen ! Tessék — és most 
valósággal Róza néni markába nyomta a pa
pirost, — itt a bejelentőlapom. 

Most váratlan és különös dolog tör tén t 
A néni olyan mozdulatot lett, mintha szét
akarná tépni a lapot, s e közben talán merő 
véletlenségből belepillantott. A következő 
perezben pedig, mintha csak kicserélték volna, 
fátyolozott és szinte megindult hangon lihegte. 

— Mit — mi t? Maga is Mezőszentesi ? Bor
sódból? 

És szinte elfulladó hangon pihegte utána : 
— Hát földi ? Húsz esztendő óta nem vol

tam odahaza . . . 
. . . Aztán remegő ujjaival a meggyűrődött 

bejelentőlapot egyengetve, hogy ne mondjam : 
simogatva, szelíden, csak nem megszégyenül
ten kérdezte a kiderült ábrázatú új szobaúrtól: 

— Reggelit is adjak ? — és mivel már egé
szen melletle álltam a szobában, valami szo
katlan, nem várt melegséggel fordult felém : 

— Lajcsi, holnaptól fogva egy kiflivel töb
bet hozol a péktől. 

Mondd, van valakid? 
Nekem nincá áenkim, 
A kit ázeretnék, nem tudom 

le mit ázeretnél? 
Én óoháe tudom, 

Tétovább vagyok az eltévedt gyereknél. 

MONDD.. . 
Gazdag vagy, mondjad P 
En nagyon ázegény, 

Nincá egyebem, a felhő az ég közepén. 

Gyúlóláz valakit? 

lek, 

az embereket, mert élnek. 

Lelkedben érzel 
E9V búá valakit 

Fel ., alá járni fejére kulcsolt kézzel? 

MÓRÉ JÁNOS TITKOLÓZIK. 

Szép Ernő. 

Gyerekkoromban a Cz.egléd-utczán laktunk 
s mi czegléd-utczabeliek rettenetesen büszkék 
voltunk az utczánkra. Hogyisne! A legkü
lönb utcza volt az egész városban. A legszé
lesebb, legegyenesebb. Két sor akáczfával, 
A mi utczánkon verődött össze a legvereke-
dösebb, legfélelmetesebb gyerekhad. A mi 
utczánkon hivalkodott az öreg Botos háza. 
A legpompásabb sárkánynádnak való eresz
aljjal. Emeletes ház is csak a mi utczánkon 
volt, a Piacz-utczán kívül. A mi utczánkon 
lakott a százkalapú Tóth Mihály. Mindennap 
más kalapot viselt ! Egy s más akadt mégis 
más utczán is, a mit még elvállaltunk volna 
a mi utczánkra. így a Péterfia-utczén Altmann, 
a titkosrendőr, Móré János után a legismer
tebb, legnépszerűbb ember a városban. 

A Piacz-utczán a Stenczinger-ház. Ronda, 
régi vaczak épület. De milyen jól lehetett 
vele bosszantani a városi urakat. .Messzire 
kiugrott a többi ház elé. Ltjában volt min
denkinek. Elcsúfította az egész Piacz-utczát. 
Minden közgyűlésen kérdőre vonták a taná
csot : miért nem veszi meg és bontatja le a 
város? De az öreg Stenczinger nem adta-
A tanács pedig hagyta, hogy hulljon le róla 
a vakolat. Minden évben többet igért érte. 
de az öreg megkötötte magát s csak azért 
sem adta. Mikor meghalt is, az volt az utolsó 
szava örököseihez : a házat pedig el ne kótya
vetyéljétek olcsó pénzért, s az örökösök dehogy 
is kótyavetyélték el, s ment fel az ára évről-
évre. Szállóige le t t : aCsúnyább mint a Sten-
czinger-ház», aDrágább még a Stenczingcr-ház-
nál is», s ha valamelyik ezivis drága bérletet 
kapott a várostól, vagy ha csak akármiért is 
rossz kedve kerekedett valamelyik tanácstagra, 
mindjárt előállolt a közgyűlésen : Mi van a 

IRTA P. ÁBRAHÁM E R N Ő . 

Stenczinger-házzal ? Meddig veszélyezteti még 
a közbiztonságot? Mikor tesz már eleget a 
ta.iács a közvéleménynek? 

A tanácsosok elölt pedig ilyenkor vérben 
forgott a világ. Szóval elkelt volna az utczánkra 
a Stenczinger ház is. 

A Vár-utczának a sok vak ablakos ház 
adott tekintélyt. Csapó-utcza, Mester-utcza, 
Szentanna-ute/.a. mindnek volt valami dísze, 
nevezetessége. Még az olyan kis girbe-gurba 
bujj-el utezák is, mint a Kandia- meg a Rur-
gundia-uteza, büszkék voltak, ha egyébre nem. 
hát a nevükre. Hanem a mi utczánk elsősé
gét valamennyi többi utcza mind elismerte. 
Még csak vitát se kezdtek róla soha. De hát 
kezdhettek-e, mikor a mi utczánkon lakott 
Móré János, nemcsak a mi ulezánknak. hanem 
az egész városnak legfőbb dísze, büszkesége. 
Parádéztunk, hivalkodtunk vele. 

Ha gyereknek jót akarlak kívánni, esak ezt 
mondták. 

— Ember legyen belőled! Olyan, mint Móré 
János ! 

Ha kérdezték tőlünk, hol lakol? — mindig 
így feleltünk : 

— Czegléd-utczán. a hol Móré János ! 
S olyan büszkék voltunk rá. mintha esak 
ép akkor raktuk volna el az egyesült Csapó-
Szentanna-Péterfia-utczabeli gyerekhadat. 

Pedig nem tett egyebet Móré János, mind
össze i> csak állott a kis kapuban a háza elölt 
naphosszatt. Esőnek vagy komisz, kutyára 
járó időnek kellett lenni, hogy beverje, külön
ben cl nem mozdult volna onnan soha. Még 
azt az időt is sajnálta, a mit az étel miatt 
nem tölthetett ott. 

Gazdag ezivis volt. Erős. sugár ember. 
Zsinóros szürke magyar rnhál viselt, csizmát 

s nagykarimájú nemezkalapot. Rövid, vas
tag, pirosbarna nyaka volt s egyenes tartású, 
büszke feje. Széles, kerek arezvonásain egy-
kedvű, nyugodt önteltség ült. Soha egy gon
dolat meg nem villant a szemében. Se nevetni, 
se szomorkodni nem látta soha senki. Ezért 
sima maradt az. arcra : egyetlen ránéz, egyet
len él nem torzította. Egyformán fénylett, min
dig, húsosán, nyugodtan, öntelten, piros egész
ségesen, zsírosan. Általában is szép embernek 
tartották, hanem a bajuszát csudáltuk, lelke
sedtünk érte. büszkék voltunk rá mérhetet
lenül. Ép olyan, még különb beszédtárgy 
volt, akár az őszi vetés, a politika vagy a 
hortobágyi vásárok. Öreg emberek az apáik, 
nagyapáik emlékét idézték lel. világjárta 
emberek is sok mindenfelé latolt bajuszról 
beszéltek, de abban mind megegyeztek, hogy 
a legszebb, legnagyobb bajusz, a miről tud
nak, a Móré János bajusza. Úgy meredt az 
orra alatt, mint két lándzsa. Egyenesen. 
merészen. A tövénél jobbra is. balra is rövid, 
puha bugyot vetett, azután összeölelkőztek 
az egyes szálak, szorosan, szerelmesen, vékony, 
sugár ágban, kinyújtózkodtak jobbra is. balra 
is két-két arasznyira, a végük felé egyre kar-
csúsodtak. soványodtak, s olyan hegyesen 
fogytak el. mint a tű. S a két hatalmas ág 
bajuszon sehol egyetlen egy hajlás. Mintha 
esak két remek szabású nyársat tűzött volna 
az orra alá Móré János. 

Hanem gondozta is. Gyerektelen házasember 
volt. de soha a gyerek hiányát nem érezte. 
Ott volt helyelte a bajusza. Volt avval annyi 
öröme, annyi gondja, akár egy tuczat gyerek
kel. Minden idejét ráfordította. Reggel kifente, 
kipederte. Gyönyörűséggel szeretettel. A tükör 
előli nézte, hogy alakul, hogy formálódik. 



Erezte minden egyes szálát, mikor sodorni 
kezdte, s észrevette volna, ba csak e§ryik s 
hiányzott volna. Azután az egyes szálak egyre 
jobban belepuhultak, belesimultak az ujja 
alatt a bajuszpedrőbe, elvesztek benne, össze
fonódtak s végül csak két jobbra-balra nyúj
tózkodó zsiros tapintású ágat érzett Móré 
János. Régen ki volt már pederve, de ő csak 
sodorta, simította tovább, hogy élvezze a lágy
ságát, a karcsúságát, a sclymességét. A levegő 
tele volt a bajuszpedrő ineggyfaszagú részeg 
illatával, s bevette magát Móré János körül 
minden darab bútorba, minden tárgyba. Vele 
ment hűségesen, elválhatatlanul, mintha csak 
a lelkes, a gondolata lett volna. 

Olyan gondosan, tisztán öltözködött Móré 
János, mintha mindig ünnep lett volna. De 
az ő bajuszához nem is illett más, csak ünneplő. 
A többi közönséges ember járt-kélt az utczán 
hétköznapi gonddal, hétköznapi ruhában, ő 
pedig olyan nyugodtan, olyan öntelten nézte 
őket a kis kapuból, mintha mindig vasárnap 
lett volna. 

Senkivel se voll bizalmasan. Tartania kellett 
a bajusza miatt a tekintélyt. Ha köszöntek 
néki, — s mindenki köszönt — ujját a kalapja 
széléhez vitte, mintha meg akarta volna emelni. 
De csak az előkelőbbeknek, rangosabbaknak 
emelte meg. Ha az utczánkon keresztelő, lako
dalom, névnap vagy egyéb czéczó esett, őt 
hivták meg parádés vendégnek. S az első 
pohárköszöntő mindig az ő bajuszának szólott. 

Más utczán nem járt soha. Dehát mért is 
ment volna, a ki a Czegléd-utczán lakhatol t? 

Egyszer aztán valami pletyka kerekedett. 
Senki se tudta, hogy? Azt se, igaz volt-e? 
De mindenki csak arról beszélt, hogy — Móré 
János a C.sapó-utczán járt ! 

Mi. czeglédutczabeliek, nem akartuk hinni: 
— Hamarabb megmelegszik a kígyó a jégen, 

inintsemhogy Móré János a Csapó-utczán 
spaczirozzon — mondta az öreg Balog János. 

De a pletyka csak nem ült el. Mindig akadt 
gazdátlan hir. 

— Azóta is já r t már a Csapó-utczán. ((Lel
kem)) Pappné is lálta. 

— Nékem meg Vargáné mondta, hogy 
fusson ki a szeme, ha nem látta csütörtökön 
Móré Jánost a Csapó-utczán. 

— Tóthné csak nem hazudik? Pedig ő is látta. 

Kéki Mihály magát Móré Jánost kérdezte 
meg. 

— Ott járok, a hol akarok — felelte gőgösen 
Móré János s egy szót se lehetett belőle töb
bet kivenni. 

— A titokzatos válasznak híre futott, kezd
tük magyarázni: 

— Ugy látszik, csakugyan járt Móré János 
a Csapó-utczán, csak titkolja. 

De hát mit akar o t t ? tűnődtünk. 
— Házat akar venni - - mondta valaki talá

lomra. Ehhez az ötlethez aztán odanőtt a 
pletyka, növesztette, hizlalta. Pár nap múlva 
már az egész város tudta, hogy Móré János 
valamiért megharagudott a Czegléd-ufczára s a 
Csapó-utczára akar költözni, a Polyvás-házba. 
Azt akarja megvenni. 

Mindenki csak erről beszélt. 
— Móré János a Csapó-utczára akar köl

tözni ! 
Mint valami méreg, úgy rágódott a szivün

kön ez a gondolat. A C.sapó-utczaiak pedig 
híztak. A többiek titkos kárörömet éreztek' 
részben pedig irigyelték a Csapó-ulczaiakat. 

Mindenki a Móré János gondolatját figyelte' 
leste. De ő csak állott a kis kapuban, mint 
rendesen, nyugodtan, öntelten élvezte a bajusza 
tekintélyét, s hallgatott titkosan, rejtelmesen. 

Az öreg Polyvást is egyre faggatták. Ö mu
tatta, hogy tud valamit, de diplomatikusan 
hallgatott. 

így telt el egy félesztendő. Akkor történt 
valami, a mi egy kicsit előbbre vitte az ügyet. 
Egy este a «Kis Pipá»-ban az öreg Móricz 
Gábort heczczelték a csapó-ulczai czivisek s 
vita közben szó esett a Móré ügyről is. Az 
öreg Móricz dühbe jött, levágott az asztalra, 
úgy fogadta meg : 

— Nahát megmutatom, hogy sose lesz a 
Polyvás-ház a Móré Jánosé ! 

Hire futott ennek is s várta mindenki, mi 
lesz ? Hát az lett, hogy két hét múlva csak 
jött a nagy újság, hogy az öreg Móricz meg
vette a Pólyvás házat. Az öreg nem akarta 
adni, de kétszeres árt igért érte Móricz Gábor, 
hát végre is rálett. 

Elébb nem akartuk hinni a hirt. De mikor 
meggyőzödtünk róla, valami jóleső nyugodt
ság költözött a szivünkbe. Mintha valami nagy 
fenyegő szerencsétlenségtől szabadultunk volna 

meg. Tisztelettel, hálával, szeretettel gondol
tunk az öreg Móriczra. Ugy köszöntünk néki. 
mint valami jóltevőnknek. Az öreg pedig pr,,_ 
balta elütni az érdemét : 

Úgyis kellett porta a fiainnak. Mert u»» 
jó az, ha fiatal házaspár a maga konyháján 
él. Nem az öregekkel. 

A Polyvás-házat pedig tatarozták, mázol
ták, s mikor kész volt. az öreg Móricz legelőször 
is .Móré Jánoshoz ment el s hivta áldomásra 
házavatóra. 

— Nem lehet mondta röviden Móré 
János. 

— Miért? 
— Mert én nem megyek a Csapó-utczára. 

- N e m ? — csudálkozolt Móricz Gábor. 
— Nem én ! 
— Mióta? 

Vagy harmincz esztendő óta. 
— Ugyan, hászen az utolsó esztendőben is 

akárhányszor j á r t ott. 
— É n ? méltatlankodott Móré János a 

becsületsértés miatt. 
— Persze, hogy maga ! Hisz házat akart 

ott venni. 
— Én .' Házat a Csapó-utczán ! Én ? Móré 

János? 
- Üm ! — csóválta a fejét Móricz Gábor. — 

Hát akkor mért nem mondta, mikor kérdez
ték, hogy sose já r t arra ? 

— Mért mondtam volna? Oda megyek. 
a hova akarok. Ha megmondom, megmondom! 
De kérdezni senkinek sincs jussa ! 

— Hát akkor nem akar t innen elköltözni ? 
— A Czegléd-utczáról ? Soha se én ! Ha 

eddig megvoltam itt, ezután is csak elleszek 
holtomig. 

Móricz Gábor még próbálta hinni, de hiába. 
Végre is abba kellett hagynia az invitálást s 
nagy fejcsóválva ment el. 

Rosszkedvűen dörmögte magában : 
— Hát akkor meg mi a kűnek vettem 

házat a Csapó-utczában. 
Móré János pedig csak nézett utána, egy

kedvűen, öntelten. A bajusza diadalmasan, 
büszkén ült az orra alatt. Az emberek jöttek, 
mentek, köszönlek neki, ő pedig fogadta mél
tósággal, s állott tovább a kis kapuban. Ugy 
állott ott, mint az utczánk nagyságának, első
ségének, dicsőségének örökös szimbóluma. 

HAVAS MEZŐKÖN . . . 
Havas mezőkön repülő bárányok, 

A vágyak, az el nem ért vágyak. 

Szárnyuk van, de a magaóba nem érnek, 

Es füvet, forrást keresnek hiába . . . 

Éhesek, .szomjasok, éá meghatón fehérek -

Kedvei meselények . . . 

Mondják: az eletem elpazaroltam '. 

Nyájamnak rossz pá.tz/ora voltam. 

Mondják: az után lustán elmaradtam, 

Es mosolyogva a semmibe néztem, 

Es előre szaladt nyájam, a nyughatatlan, 

S eltikkadt a napban ... 

De a tikkadtaknak szárnyai nőnek — 

S bevárják telét a mezőnek. 

Bevárják a nagy, havas éj.izakákat, 

S a pásztor látja fölrepülni őket — 

S örömmel tereli a könnyű, tiszta nyájat 

A messze Határnak . . . 

Oh én vágyaim, repülő bárányok! 

lm, a pásztor, messzire látok. 

S tudom illatát az igazi Rétnek, 

S tudom, hogy érdemes érette józni, 

S Örülök a hideg, súlytalan repülésnek, 

A Télnek — a Létnek . . . 

Erdős Renée 

AZ ANYAFÖLD GYERMEKEI. 
Elbeszélés. Arvid Járnefelt után finnből forditotta Bán Aladár. 

így szól a mese : 
Ősrégi időben hódítók jöttek ez országba, 

jöttek ragyogó lándsákkal, czifra sisakkal, hadi 
dicsőségben tündöklő keresztet hordozva maguk 
előtt. Kaleva* fiai fölkeltek isteneik védelmére; 
falvak lángoltak, a szent ligetek ropogva om
lottak porba. A hódító kardja és tüze győzött. 
Az ellenálló népet a rengetegekbe űzték, hogy 
elpusztuljon, a gyöngét pedig megkeresz
telték, hogy az új urak alattvalójává legyen. 

A népeket meghódították és elnyomták, az 
embereket elűzték és megalázták, de megaláz
ták-e az isteneket s elkergethették-e őket? Vagy 
hová lettek a Levegő, hová a Nap, a Hold 
istenasszonyai, Ahti, a tenger istene hullámaival 
s Tapio, az erdő istene nimfáival? Hova lőnek 
a nemtők, kik emberi nyelven suttogtak az 
embereknek a lég tágas tereiről, — kik a tenger 
zúgásában férfiasságot énekeltek, kik csilla
gokul ábrándokat ébresztettek, vagy a renge
tegek ösvényein költészetet ültettek a szívbe 
s a magány unalmát örömre váltották ? 

Ha az emberek elpusztultak, elpusztultak-e 
az istenek is ? 

Nem pusztultak el, mindnyájan élnek mind 
e mai napig, amely reánk ragyog. 

A hódítók tudta és akarata nélkül a vérázott 
földbe szúrt kereszttel egyetemben eljött az 
Igazság Szelleme is, a ki sohasem lépett frigyre 
a tűzzel és karddal. 

Az országba érkezve, maga elé szólítá ő a 
megyetett isteneket s így beszélt hozzájuk : 

* Kaleva a finnek mesés ősapja. 

((Omoljon le egykor az én nevemben minden, 
mit tűzzel-vassal építettek, úgy hogy a ki vett, 
az adjon, a ki rabolt, az ajándékozzon, s a ki 
úrrá lett, az szolgává tegye magát. S ne tűz és 
kard által történjék mindez, hanem az én an
gyalaim segítségével. Nézzétek, én titeket an
gyalaimmá teszlek s a ti szavatok szóljon az 
emberek fülébe ezután, mignem minden betel
jesedik és az én kétfelé szakadt emberi nemein 
ismét egyesül.)) 

így beszélt az Igazság Szelleme. 
S angyalainak ezer évnyi időt adott, és adott 

hangot, a mely, mint a hajnali fuvalom, halkan 
szól az emberek lelkiismeretében. 

Ez a hang szól e mai napon is, a mely reánk 
ragyog. 

I. CSAPDÁBAN. 

Ködös, homályos márcziusi napon, ép abban 
az időben, mikor a . keresztútnál levő falusi 
kereskedő boltja üres szokott lenni s ő maga 
egy-két perezre szobájába vonul délutáni 
pihenőre, a bolt ajtaja nagy zajjal föltárult 
s a hajlékony vaspálezán függő csengetyü, 
vadul előre halra tengve, hosszan, ijedten csi
lingelt : 

— Ide jön, ide jön Kinturi Jankó, hallod-e. 
hallod-e : Kinturi Jankó, bejött, hejött Kinturi 
Jankó . . . 

— Jaha, vagy úgy — felelt a kereskedő kam-
rácskájából s fölemelkedett, bár már a pamlagra 
heveredett szunyókálni a fal felé fordulva, ka
bátja gallérját a fülére húzva s lábát megszaba
dítva a szűk topántól. 

Ez Kinturi Jankó ! — dörmögte s hirtelen 
felrántotta lábbelijét — mindjárt elárulja a 
csengő; nem is hinné az ember, hogy az az 
ágrólszakadt zsellér, úgy kirántja az ajtót, mint 
valami birtokos gazda. 

És bebotorkált a boltba, kipirult arczczal, 
szőke szempilláit hunyorgatva, de, a mint meg
látta Kinturit, mindjárt jó kedvre derült, barát
ságosan köszöntötte s tudakolta : mi újság? 

Kinturi Jankó, a zsellér, kilencz gyermek 
apja, a pultra veteti egy egész levágott borjut 
és három kiló legjobb irósvajat. Azután oda
támaszkodott a pultra és sokat jelentő, tiszte
lettel teljes 8 udvarias suttogással kérdezte: 
van-e — egérfogó 1 

— Micsoda? Talán megeszik az . egerek a 
gabonát? Nem fér el a Kinturi gabonája a hom
bárban? Zsákban kell tartani? 

— Ugy van, úgy. — hagyta rá Kinturi jól 
értve a kereskedő örökös tréfálkodását a gaz
dagságáról. 

Olyan szerződésük volt, hogy Kinturi egyszer 
s mindenkorra megállapított áron eladta a ke
reskedőnek összes vágóborjait, hathetes koruk
ban, minden vaját, a melyet köpül s mindazt, 
a mi eladó akadt nála. Ezt az egyezséget Kin
turi előnyösnek találta, inert ennek révén nagy 
kiváltságokat élvezett a boltban. Nem volt szük
sége pénzre, ha vásárolni jött, s az adósságot, 
mely esztendőn át kávé, liszt, só, ezukor és 
dohány után keletkezelt, a kereskedő sohasem 
sürgette, hanem várnia kellett az első borjúig. 
Meri a kereskedő valóban jó ember volt és 
Kinturi szívesen fordult meg a boltjában. 



Kiuluri nagyon büszke volt arra a közeli 
ismeretségre, mely köztük fönnállóit, bár a 
kereskedő úri ember számba ment. Kinturi 
gyűlölte és kerülte az úri népet, mint minden 
őse időtlen időtől fogva. De ez a boltos paraszt-
fiúból cseperedett úrrá és sok urat vezetett 
orránál fogva s így Kinturi előtt bizonyságul 
szolgált arra, hogy «nekünk is van ám eszünk, 
ha kell». Ezért nagyon tisztelte a kereskedőt s 
büszkélkedett, mint mondottuk, a vele való 
közeli ismeretségével. Legnagyobb élvezetei 
közé tartozott akkor jönni a boltba, mikor oll 
sok nép volt, és a jó viszony bizonyságául 
maga kereste elő, a mire szüksége volt, — pél¬ 
dául saját kezével emelte le a horgas botlal a 
gyeplőszárakat, válogatott közülük kedvére, s 
az árra nézve a kereskedővel csak úgy melles¬ 
leg, egyéb üzleti foglalatossága közben egyezett 
meg. Néha ő maga is a pult mögé kerülhetett, 
kinyitotta a szeges fiókot, markába olvasott 
s/jiz darab zsindelyszeget, a kereskedő felé csak 
úgy odapislantva. Ez mindig egyformán felelt: 
kissé bólintott és hunyorított. Szerencsés eset¬ 
ben még hozzátette : «Kinturi, mérj olajat annak 
az embernek, én nem érek rá.» Ilyenkor az is¬ 
merős és ismeretlen vevők nagy tisztelettel 
tekintettek Kinturira, sőt azok a nagy kerese¬ 
tükre büszke, lármás fürészgyári munkások is 
elhallgattak s gondolkodóba estek: micsoda 
viszonyban áll ő és a kereskedő egymáshoz. 

Tehát most egérfogót venni jött Kinturi 
Jankó; a boltban nem volt más vevő; maga 
Kinturi sem volt az, a ki azelőtt. 

A boltos leemelt egy csomó különféle csap¬ 
dát, egyre tréfálkozva a zsellér telt kamráin. 

— Vagy tán a czukros skatulyába meg a 
kalácsliszt közé furakodtak az egerek? — kér¬ 
dezte, barátságosan hunyoritva. 

Kinturi visszapillantott és nevetni próbált 
a régi módon, a mint állandó tréfálkozásuk ma¬ 
gával hozta, a mitől még sohasem tértek el. De 
most nem sikerült ez, hanem elkomolyodott és 
zavarában az egérfogókat kezdte vizsgálgatni. 

Egyik sem tetszett neki. Igen nagyot csat¬ 
tannak, mondotta. Olyant szeretne, a melyik 
in-m üt zajt, mikor lecsapódik. «Nagyon köny-
uyen fölriadok. Azok a luinczntok olyan játszást 
rendeznek nálunk, már mint az egerek, hogy 
nem lehet miattuk aludni sem. Ehhez járul még 
az öregség. Ez teszi, hogy éjfélig hánykolódom 
a szalmazsákon éber szemmel, egyik oldalról 
a másikra.» 

- Aztán miért mennek azok az egerek a 
szobába, mikor a magazinok tele vannak I 
szólt a kereskedő, megint tréfára fordítva a 
dolgot. — Várjon csak, Kinturi, mindjárt adok 
én olyan masinát, a melyik meg se zörren. 

Egy sajátságos szerkezetel vett elő. libben 
a tulajdonképeni csapda mellett egy bádog 
víztartó volt s e fölött rekeszték, a" melybe 
kicsiny, drótból font folyosó vezeteti föl a 
csapdából. 

- Nézze, Kinluri. Ha az egér belemen!, ez 
a kis bádoglemez a nyílás elé esik. Most az 
egér ki akarja magát szabadítani s fölmászik 
oda a rekeszlékhe. De ekkor a rekeszlék feneke 
megnyílik s az egér beleisik a vi/be; a fenék 
megint bezáródik s a csapda ajtaja ugyanakkor 
kinyilik, így óz a szerkezet egy éjjel öl-hal 
egeret niegfiillaszt s Kinturi nem is tudja mitől, 
alszik, mint a güzü : ez a gép úgy működik, 
mintha meg volna bájazva — nem ül egy csipet 
zajt sem. 

- Ajha — csodálkozott a paraszl. Szemlél-
getle a furfangos masinái, csodálkozott s nem 
bírta megállni, hogy ne magasztalja az emberi 
elme élességét. — Először ide— ismétlé a keres¬ 
kedő magyarázatát — aztilán föl a rekesz¬ 
lékhe — és zsupp | m-m mégysz innen ki többé, 
hiába erölködöl ! - - Forgatta a csapdát, bele¬ 
kukkantott s ismét megfordította. — Hová me¬ 
hetnél innen ! Sehová ! - Úgy van biz az, keres¬ 
kedő úr, a gondolatok nem hagynak éjjel békét ; 
natívon M,k az aggság. S Kinluri végre le kez¬ 
dett térni a trélálkozás ösvényéről. Orra ezim-
|>ája reszketett és> a szeme könnybe lábadt. El 
akarta beszélni a kereskedőnek minden bánatát. 
A kereskedő jó ember, azt látta ő maga; látta 
milyen gyengéden veregette a növendék csikaját 
mily szelíden c/irógatta „ macskát, hoirvan 
lurbékolt a Meséivel - „Kanok voltak, mint 

az új házasok - meg azt is beszélték, hogy 
nőtestvére fiát, azt a mihasznát, kisegítette nagy 
pénzzavarából, ezreket áldozva érte. Miért ne 
tárná ki szívét ilyen ismerős előtt s ne mon¬ 
daná el neki aját-baját! 

Ily módon Kinturi letért a tréfa útjáról s 
elkezdett beszélni a sötét jövőről. Hisz azelőtt 
is bolondul álltak a dolgai, de most még rosz-
szabb lett a helyzete, mert meghasonlott a gazda¬ 
urával. A gazda csűréből ugyanis zab veszett 
el, s a gazda nagy kutatást rendeztetett minden 
zsellérénél. «Én nem loptam el a zabodat* -
tiltakozott Kinluri s még a többi helyett is 
síkra szállt, de a gazda mégis berendelte a 
rendőröket s azok az átkozottak bementek és 
mindent fölforgatlak. «A kamrában földre szór¬ 
ták az asszony szoknyáit - - a gazemberek! 
Szabad-e berontani az ember lakásába? Vagy 
én beküldhetem-e hozzája a rendőrt, mikor 
kedvem tartja, hogy mindenét dúlja föl ? Nálunk 
bizony nem találták meg a zabját, de bosszúból 
hamis tanukul fölfogadta a rendőröket s engem 
kitiltott az egész bérletből. Mondja meg, keres¬ 
kedő uram, hát szabad-e így tenni ? 

— Van-e kegyelmednek papírja a bérletről ? 
- Nincsen papiros, de nem lehet-e bizony¬ 

kodni, ha nekem is vannak tanúim? A bérlet 
az apámé volt meg a nagyapámé. A ki az erdőt 
kiirtotta és kőkerítést rakott, kell-e annak még 
papiros is ? 

- Tehát csak úgy szóbeli Ígéreten alapszik? 
Nem, az nem érvényes. Mindenről írás kell. 
Menjen csak Kinturi és kössön egyezséget a 
gazdával. 

Kinturi sóhajtott és még johban meggörnyedt, 
mint azelőtt, melle beesett és szeme odameredt 
a polczokon levő árúkra. 

- Hiszen azt már előbb is megpróbáltam. 
Nehezére esett a természetemnek, de mégis 
megkísértettem. S a gazda így szólt: «Ha meg¬ 
fizeted az adósságodat s beleegyezel az új bérbe, 
maradj.» Mert, tudja, az ő szálfáiból építettem 
a mellékszobát a szoba mellé. De honnan ve¬ 
gyem a pénzt ? 

A kereskedő sejteni kezdte, hogy Kinturi 
utóbb nála akar pénzért puhatolódzni, s a 
barátság útjáról másfelé akarta fordítani a 
szekere rúdját. Hirtelen fölmászott a pultra a 
függőlámpát meggyujtani. Innen beszélte, hogy 
neki is sok baja volt már pusztán üzleti ügyei 
miatt. Nincs bevétel, a váltók lejárnak s a fize¬ 
téssel nem várnak. Sokszor úgy van, mintha 
tűzben volna. Az eledel nem Ízlik, nem jő álom 
a szemére, csak forgolódik egyik oldaláról a 
másikra. 

- Ügy, úgy, egyik oldalról a másikra -
mondogatta utána Kinturi. A sorsuk hasonlósága 
annyira meghatotta, hogy le kellett törölnie az 
orrán végigfolyó könnyeket. Jó, nagyon jó em¬ 
ber ez a kereskedő. Ha meg is nézi a garast, 
de mit tehet mást egy kereskedő ! 

A lámpa meggyulladt és kápráztatóan meg-
világílolla a bolt legkisebb tárgyait is. 

- No, nem illik zúgolódni, majd csak jóra 
fordul egyszer minden, - - szólt a kereskedő 
följebb csavarva a lámpa lángját. — Esetlenül 
lengrolt a polczról és mindent elfelejtett. Mind-
azáltal egy jó tanácsot adott Kinturinak, a leg¬ 
jobbat, a mi tőle telt. 

- Mennyi idős a Kinluri felesége ? 
- Harmincznyolcz esztendős. 

Ohó, akkor még várhat egy féltuczat gye¬ 
reket. Hány van eddig? 

Kilencz van életben és három meghalt, — 
felelt Kinturi föléledve, örömtől büszkén nyúj¬ 
tózkodott s várta a kereskedő dicséretét. De 
az elkezdelt zsörtölődni. 

- Hát való ez, Kinturi ? Sok vagyonos em¬ 
ber is elszegényednék, ha ilyen gyereksereget 
kellene eltaiiania. Mit csinál a világ ennyivel? 
Tiszta ostobaság! 

S közelebb hajolt Kinturihoz s bár a boltban 
nem volt más rajtok kívül, suttogva folytatta 
tanácsolgatását. 

Kinturi bámulva tekintett a kereskedő szc-
mébe. nem értve : mire czéloz. 

Ép ekkor léptek a boltba a lármás lürész-
gyári munkások. S midőn a kereskedő e föl¬ 
kiáltással végezte : «hát való ez, ilyen gyerek¬ 
sereg!, ók szintén gúnyolni kezdték Kinturit 
a gyermekcsapat mialt. Mindegyikük okosabb 

volt nálánál. S ők hangosan beszéllek arról 
a miről a kereskedő az imént suttogva. Nagyon 
szabadszájúak voltak. 

Kinturi izzadt. 
Ritkán jutott erdei viskójából ide a czivilizált 

földre, de mindannyiszor kíméletlen támadások¬ 
ban volt része, bárkivel találkozott. Próbált 
nevetni és ugyanazon hangon beszélni, mint 
mások, pedig szíve kínban égett, s csakhamar 
visszakivánkozott az erdőbe, mint a madár 
a mely emberi lakóhelyre tévedett. 

Szerencsétlenségre a boltba jött az erdész 
kövér felesége borjúhús és vaj után kérdezős¬ 
ködni s mikor hallotta, hogy a kereskedő mint 
dorgálja Kinturit a szegénysége miatt, bosszú¬ 
san szólt: 

- Szegény? Nem kell beszélni. Annyi gye¬ 
rek és iszik, meg kávét és kalácsot vesz, azért 
szegény. Ki parancsolja neki, hogy kávét igyék, 
ha szegény? 

S nagy szelet csapva sarkon, fordult. 
Kinturi szeretett volna fölugrani a levegőbe 

és héja gyanánt az asszony nyaka közé lecsapni, 
vagy valamiképen elverni rajta a pori és kilökni 
az üzletből. Kinturi heves vére ezt kívánta ; de 
ősei tanácsolták: hajolj meg illedelmesen az 
asszonyság előtt és szólj ; «igaza lehets és az¬ 
után menj utadra. 

Kinturi mindig igazat adott őseinek. Meg¬ 
hajolt az asszony előtt és szólt: «lehet», de 
azután mégis odakönyökölt a bolti asztalra és 
az asszony hallatára udvariasan fölszólította 
a kereskedőt, hogy csomagoljon be egy kiló 
legfinomabb három márkás kávét ugyanannyi 
koczkaczukorral együtt s «adjon még egy már¬ 
káért búzalisztet is, mert frissnek látszik.* 

Ez a bosszú ugyan nem volt az ősök kedve 
szerint, de lecsillapította vele vérének szenve¬ 
délyes hevét, s az ősök ezzel megelégedtek. 

Sokáig tartott, mig a kereskedő Kinturi ren¬ 
deléseit eg/be csomagolta. Az asszony elkezdte 
szemlélgetni az egérfogót. Ekkor Kinturi, hogy 
bosszúját tetézze, ezt is kezébe vette s intett a 
kereskedőnek : «ezt is megvesszük)). 

S bár Kinturi az ajtóban hallotta, hogy a 
kereskedő az asszonytól a húsért és vajért két-
szerle nagyobb árt kér, mint a minőt ő fizetett 
Kinturinak, bosszúból ennek is örült. «Csak for¬ 
dítsa ki, kedves asszonyság, a zsebjét és szórja 
a pénzét!» — gondolta magában. 

A kereskedő eljárása a legkevésbbé sem 
bosszantotta őt. Az csak azt teszi, az ő véle¬ 
ménye szerint, a mit hivatása követel, mikor 
tőle a lehető legnagyobb nyereséget veszi. De 
az az asszony ! Csak a nyaka közé üthetne ! 

Hazafelé hajtva egyre verítékezett, a mini 
a munkások és a kereskedő tanácsait elgon¬ 
dolta. De a mint az országúiról letért és a 
lámpafénytől elkáprázotl szeme hozzászokott a 
homályhoz s fülében elhalt a bolti csengő csilin-
ge , szive megkönnyebbült és megbékülten 
nézegette a vastag ködben homályosuló fenyő¬ 
ket, hogyan sűrűsödnek egyre sötétebb fallá ; s 
végre beért ismerősen suttogó otthoni erdejébe. 

Az egérfogó olybá tűnt föl most előtte, mint 
varázseszköz, a mely őt újra lábra fogjn állí¬ 
tani. Mert talán csupán az álmatlanság okozta 
testi erejének hanyatlását, a mi először úgy 
megrémítette. Ha kipusztítja az egereket és jól 
tud aludni, megint úgy fog dolgozni, mint egy 
medve. Nappal munkára megy, de még az éjből 
is elcsen majd két órácskát, mikor holdvilág 
van és szálfákat szállít az erdőből az országúi 
mentére, melyekből a javai karácsonytájt a fü¬ 
részmalomba viszi s így ötszörös napszámot 
keres. A Fakó nem kényes. Akkor majd jut egy 
kis liszt a keverék* közé s megelégedetten 
ropogtatja a kenyeret éjjelente. 

Hazaérve megtörölgette szalmával a Fakót, 
almot vételt alája, a szánkót a színbe vonta s 
belépett a szobába. 

A család már megvacsorált. 
Az egérfogót az asztalra helyezte, a kávét, 

búzalisztet cs czukrot átadta feleségének, Maii¬ 
nak s szó nélkül asztalhoz ült burgonyát enni. 

Mari kérdőleg tekingetett feléje, de semmit 
sem kérdezeti, mert látta, hogy férjének nincsen 

* Finnországban szokás a szegény népnél, hogy 
szecskái őrletnek s a kényéi-lisztbe keverik, ínséges 
mohén még fenyőkérget is. 

Bzójhatnékja.iNagyon csodálkozott a kávé/áshoz 
való c/.ikkek bőségén. Kávéi ugyan Kinturi a 
legszűkebb napokban is szerzeit Marinak, habár 
ő maga nem sokat törődött a kávéval, de ilyen 
nagy mennyiség s még hozzá kalácsliszt is. 
mégis szokatlan volt; s .Mari tanakodni kezdett 
magában, hogy Ián valami czélzás akar ez lenni. 
Egyszersmind elszomorodott, a mint Kinturira 
tekintett, a ki oly szótlanul evett, hogy nem is 
lehetett sejteni, min töpreng és mi bántja. 

A szobában öt kisebb gyermek volt és egy 
nagyobb; a tizenötéves Ha, a ki nyomban atyja 
megérkeztekor - - férfimunkát végezvén - - az 
istállóba sietett megetetni a Fakót. Kinturi el 
lett volna veszve, ha nem lett volna neki ez a 
leánya; ez volt az ő vigasztalása és öröme, mert 
idősebb fiai már rég elhagyták, mivel Kinturi 
nem tudott nekik kedvükre való foglalkozást 
adni s a gazda házánál való napszámot szolgá¬ 
hoz illőnek tartották. De hadd menjenek a fiuk 
a városba és a gyárba, ha ilyen leány van ott¬ 
hon ! Ügy ért a lóhoz, mint egy vén kocsis, a 
jégen át a szigetbe hajt és szénát hoz onnét, 
patkollatásnál fölemeli a ló lábát, tavasszal meg-
boronálja a zabföldet. — A kisebb gyermekek 
közül csak egy volt fiú, Jákó, mintegy hat esz¬ 
tendős, a többi leány. 

A gyermekek odagyűltek a csapda köré, 
lalálgatva: mi lehet. Beszélni egyikük sem mert, 
mikor az apjuk hallgat, még Jákó sem, apjának 
dédelgetett kedvencze. 

Evés után az apa vette az egérfogót, meg¬ 
töltötte a benne levő bádogedényt vízzel, egy 
kis morzsát hintett a rekesztékbe, a gyermekeket 
feküdni küldte s bezárkózott a mellékszobába. 

Ezt a kamarát két esztendeje építette a szoba 
mellé s ettől fogva külön aludt. Mari a gyerme¬ 
kekkel hált a szobában. 

A kamrába érve Kinturi a fogót a kályha 
mögé helyezte, a hol az egerek útja volt, lefeküdi 
és csend lett. 

Alig múlt el egy pillanat, a zugban már zör¬ 
gés támadt. 

Az egér bizonyára körülszimatolja a csapdát. 
Mosl hozzáér, valami zörej keletkezik. 

Azután sokáig nem hallatszik semmi sem. 
Hiába mindé várakozás. 

Kinturi gondolatai elhagyják az egérfogót s 
ismert ösvényekre térnek. Először ahhoz a ház¬ 
kutatáshoz tévednek, a mely megrendítette egész 
éleiét s minden ügyét fölforgatla; odalopóznak 
a gazda köré, kemény szóváltást idéznek elő vele, 
közbcn-közben tettlegességre is kerül a dolog 
s Kinluri jól ellátja a gazdát; ezután a messze 
múltba röppennek gondolatai, arra az időre, 
rnikor elvelte Marit és atyjálól átvette a bérletel. 

De újra zörgés. 
Zörög, a gonosz, de nem megy bele. Bizo¬ 

nyosan a csillogó bádoglemezt bámulja. S Kinturi 
fölkel ágyából, kormot vesz a kályhából s a 
bádogot befeketiti. 

Azután lefekszik és csöndesen várakozik. 
Gondolatai egybeverődnek és csoportosan útra¬ 
kelnek, idestova száguldanak, mint tíz falu lovai 
szánkóba fogva, így kezdődik az álmatlan éj. 

A hold már másik felől kezdé sütni az ablak¬ 
üveget; ebből látja Kinturi, hogy éjiéi elmúlt. 
Tisztán hallotta, a mint Mari a szobában béké¬ 
sen hortyogolt, — az ő Marija, a kivel élete java-
korát leélte. Azelőtt, míg mind a ketten együtt 
aludtak a szobában és gondolatai így kezdtek 
száguldozni, nem kellett mást tennie, mint fejét 
az alvó Mari vállára hajtani s békét és meg. 
nyugvást lelt. 

De most már második éve külön alszanak. 
Mert mindketten sokallák már a gyermeket, 
így azután lassanként elidegenedtek egymástól. 
Az elidegenedést előmozdította az is, hogy 
Kinturi — kerülni akarva minden közeledést -
zsémbessé és szigorúvá változott; Mari pedig a 
maga módján fogta föl a mogorvaságát és azt 
hitte, hogy Kinturi többé nem törődik vele s 
így csupán gyermekei közt élt. Természetesen, 
nem is sejtette, mint gondolkozik róla Kinluri, 
minő aranyházat szánna néki lakásul — álmat¬ 
lanul hánykolódva ágyán ott a külön szobában. 

S Kinluri gondolataiban föTvonult házassá¬ 
guk egész története kezdetétől fogva a mai 
napig. 

Ép huszonkét éves múlt azon a nyáron, mikor 
először látta meg Marit, ki akkor tölté be tizen-

nyolczadik esztendejét, mint csinos úri cseléd-
leány, bársonyliaja büszke konlyhan a feje búb¬ 
ján, rajta bő ujjas. 

Hogy kik-mik voltak az urak, a kikkel Mari 
erre a vidékre vetődött, még most sem tudja 
igazál-an. Mint a vándormadarak néha ezen, 
íuásszor azon a halmon üldögéltek s a vidék e 
nyáron az úri nép nyaralóhelyévé lön. Fehér-
ruhás és tarka napernyőé leányok jöttek, rövid-
nadrágos úrflak, urak és asszonyságok. Sétál¬ 
gattak, nézegetlek a patakokat, a bárány okul 
borjaknak hitték s minden állattal nagyon kí¬ 
méletesen bánlak. «Ah milyen gyönyörű fenyő! 
Nézzétek az ágait, milyen hatalmasan hajladoz¬ 
nak!* Ilyféléket beszéltek. Néha letelepeclh-k 
lerajzolni ezeket a fenyőfákat. Majd hallgatlak 
a zúgásukat, nézdegélték a felhöl'oszlányokat. 
kitárták karjukat a lávák felé és a hazáról be¬ 
széltek. Mindent szerettek, apró köveket is gyűj¬ 
tögettek s megsiralták a virágokat, mikor bc-
köszöntött a szénatakarítás ideje. A gazda nem 
sokat értett mindebből, a többiek annyit sem. 
De a gazda fejét elcsavarták s ebből nagy baj 
s/ármazott. Róluk kezdell mintát venni, leányai¬ 
val kalapot viseltetelt és iskolába küldle őket. 
Uras szokásokat veit föl s ezért több pénzt 
kellett birtokából kisajtolnia. Erdeit kezdte el¬ 
adogatni és először eladta az erdőt Kinturi 
atyai földje mellől, a honnan Kinturiék épület-
fát és tüzelő anyagól szoklak hozni. Fz a rom¬ 
lása oka. Lehetett-e így boldogulni? Mert a 
zsellérre nézve nagy veszedelem, ha a fát vennie 
kell. — De ez még nem minden. 

Az úri népek ráakadtak a zsellérhajlékra, 
mikor az erdőben bolyongtak gombát szedegetve 

nagyon megtetszett nekik Kinturi földnyelve1. 
Ezért a gazdánál kérdezősködni kezdtek a zsel¬ 
lérbirtok felől nyaraló építése czéljából. Ebben 
az időben a gazda teljesen meghasonlott Kin-
turiékkal, mert szívesen eladta volna a birtokol, 
de az öreg Kinturi szidta a gazdái, hogy mer 
ilyen dologba belemenni. A zsellérbirtokol 
Kinturi atyja és nagyatyja irtották a rengeleg-
ben a tó partján és biztonság czéljából kőkerí¬ 
téssel vetlek körül, a mire nagyapja rászenlelle 
élete javakorát. De most a gazda az úri nép 
felvilágosítására kimutatta, hogy olyan törvény 
nem létezik, amely külön megvédelmezné a 
kőkerítéssel ellátolt földbirtok élvezeti jogát, s 
hogy az írott papiros az egyedüli jogalap, de 
Kinturiéknak nem volt írásuk. S most valóban 
nagy baj leli volna, ha ugyanazon úri család 
szolgálója, Mari, a kibe Kinluri szerelmes voll, 
meg nem menletle volna számukra a zsellérsé-
gct. Mari ugyanis azt mesélte az uraknak, hogy 
azon a helyen sok kigyó tanyázik, mitől azok 
úgy megijedtek, hogy a birtok megvásárlásáról 
nyomban lemondtak. 

Marinak ezen okos cselekedetéből Kinluri 
megludta, hogy a leány is szereti őt s ettől 
fogva még jobban ragaszkodoll hozzá. 

Ks Kinluri visszaemlékezel! ezekre az időkre 
eszébe jutott, hogy első időben mily nehezen 
juthatott hozzá, hogy a konyhában beszélhessen 
Marival, hogyan válthattak néhány szót s mégis 
megérteitek ebből is egymást és boldogok vol¬ 
tak, — hogyan kezdett azután bejárni a kony¬ 
hába az urak távollétében, aztán mikor aludtak, 
mint vesztelle el Mari főleg emiatl a helyét s 
mint keltek később egybe, mikor ő átvette 
alyjálól a zsellérbirtokol, melyei a gazda csak 
azon feltétellel adott neki, hogy a bérösszeg 
majdnem kétszeresére emeltessék a réginek. 

Nehéz napok virradlak e bér mialt Kinlurira 
mindjárt kezdetben. De fiatal korában erős volt, 
mint a medve, minden második évben szűletell 
gyermek, kétszer pedig ikrek. Marinak nehéz 
sora volt. Akontya év-év után alacsonyabb lett 
s egyre jobban le kelleti mondania az örökös 
tisztogatásról, az edények fényesíléséről, virágok 
neveléséről s az ablakoknak csipkefüggönyökkel 
való ellátásáról, a mely jó szokásokat az urak¬ 
tól tanull s a melyekhez oly görcsösen ragasz¬ 
kodoll. A gyermekek leléplek a polczok széléről 
a papirczifraságot, bepiszkolták a tapétákat, 
megsántílották az asztal- és széklábakat s Mari 
véglére belátta, hogy a tisztaság igen súlyos 
teher egy sokgyermekes zsellérasszonynak. 
Lassanként közönséges parasztasszonnyá vál-
tozotl s lökélelesen el is feledle volna az 
uras szokásokat, ha Kinluri nem akarta volna. 

hogy megmaradjon mellellük. Nem akarl 
nyugodni abba, hogy ő ne tarthassa el Marijai 
olyan virág gyanánt, a milyenül elvette. S meg -
feszítette minden erejét, hó-,') felesébe ne érezze 
a szegénység karmait. Kávéjának mindig kellett 
lenni Mai-inak s ruhájának is, úgy min! régenle. 

l»e Kinluri nr'ir régen India, hogy hely/ele 
rohamosan rosszabbodik . . . 

Minél előbbre halail! az éj, annál sötétebbek 
leltek a gondolatai. Flkezdle számiliralni a lar-
to/.ásail kamalok nélkül, majd a/okkal egy üli. 
A féli ...... ályban. mikor a/ ablakrámák élesen 
elkülönültek a felhólakarla h,, l, l ré.iisélicn és 
semmiféle állat hangja sem liallals/.otl, sem a 
gyermekek zaja, sem Mari sürgése-forgása 
ekkor lelki szeme oly élessé lön, hogy löbbé 
nem titkolhatta el maga elöli a fenyegető igaz 
ságol, hanem minél tovább s/ámolgalla az adós¬ 
ságai), annál világosabbá lelt előlié, hogy s/.n-
mára nincs menekvés. Ma el\es/.ell végső re¬ 
ménye is. Meri a kereskedő fölmászol! a polc.zra, 
mikor neki pénzszükscgleléröl kezdell beszélni 
S ez az ember voll egyetlen bizalmasa. Világos, 
hogy a gazda elveszi tőle a birtokol azon nz 
alapon, hogy nem li/.eli meg az adósságai, s 
eladja idegeneknek. Soha ! Ennek sohasem 
szabad megtörténni! Száz mérő velőmag alá való 
földel fog fellörni és ezer öl árkol fog hi'izni, 
de ezl a szégyenleles romlási nem várja be. 
nem lesz a szegényház lakójává, nem engedi 
gyermekeit elszéledni szanaszét ;i világban. 
Nem soha! Ereje óriásivá növekszik e rém 
élőt! . . . ekkor belopódzik leikéin1 egy másik 
gondola! : nem vagy már az. a ki fiatal korodban 
voltál, az az ember, a kinek fáradhatatlan ereje 
és éles fölfogása volt. Az utóbbi időben valami 
kimerültség és nyugalomvágy véli rajtad erőt. — 
És ez a gondolái voll n legborzasztóbb, kiveri-
lékezlette egész lesiet, ráneliezedcll a mellére. 
elfojtotta a lélegzetét. Hisz. ha erejét elveszíti, 
a reménység utolsó szikrája is kialudt. S lelki 
szemei elől) szomorú kép jelenik meg: mini 
indulnak el ősi otthonukból s Jla utoljára hallja 
a Fakó nyerílésél. 

Kz a fenyegető pusztulás egyre jobban növe¬ 
kedett fölölte, mellette és alalta nőtt és min¬ 
den pillanatban rászakadhatott. 

De e szorongás közben hirtelen bolond gon¬ 
dolat villant meg az agyában : hogy kinyissa az 
ajtót, odaüljön Mari ágya szélére, fölébreszsze 
öl s melléje1 boruljon és kisírja magái. Mari 
átölelné a nyakát, vigasztalná őt — s elfeledné 
minden bánatát, mig Mari keze gyengéden simo¬ 
gatná. S oly édes érzés veti erői rajta, szive 
boldogságtól remegett e gondolatra, úgy hogy 
valóban fölkelt ágyából s néhány lépést az ajtó 
felé támolygott. 

De ezernyi hang szólalt meg benne kiáltsa: 
aMit gondolsz, Kinturi! Nem fogadtad meg 

hitedre, hogy nem lépsz a szobába. 
Kinturi feleli : 
«Ilál nem sírhatom el neki bánatomat ? Vagy 

nem-e az én Marim ő? 
És a mini visszalckinlell az ágyára, úgy érezle 

minlha saját kínpadjál nézné. 
"Kintiiri, jöjj vissza, feküdjél le-! — kiáltozlak 

a 
Kinluri azonban az ajtó felé közeledett. Az 

életér összeszomll a szívében és megszédítettc 
a sajál szándéka. De kinyilotla az ajtót és a 
szobába lépett. 

Mari e pillanatban fölébredt, leiig fölült és 
az álomtól mámorosán tryorsan szólt: 

- «.Mil keresel? 
Kinluri mintha keresne valamit a padon és 

még a szokottnál is keményebb hangon válaszol: 
— «Hová a pokolba a lelted a kaljás* kantát . ? 
— «Otl van előtted a gyalupadon, — szól Mari 

és a fal felé fordul. 
Kinluri odalépett a gyalupadhoz és hosszú 

kortyokban illa az állott kalját. Eközben hallá. 
hogy Mari már elaludt. 

Ekkor megfordult és visszatért kamrájába. 
Nagyot sóhajtva, aléltan vetette magát 

ágyára, halkan suttogva őseinek és bizonygatva 
nekik, hogy igazán csak szomjúsága eloltása 
végett ment ki a szobába. És ősei hasonló halk 
hangon dicsérték őt állhalatossága miatt. 

* Kalja sörnemű ital, melyet otthon készítenek ; 
oroszul kv;isz. 
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Oly bágyadtsái.' fogla cl. hogy szeme valóban 
lecsukódott s mielőtt várta volna, elméje már 
ott íiczkándozott a szabadság gyönyörű terein. 

Oh, micsoda nyugalom és béke van a boldo¬ 
gok hónában! Nap ragyog, pacsirták csicsereg¬ 
nek. Kintiiri a Teremtő dús ugarait sxántja-veti: 
a fekete lelevény puhán kifordul az eke előli s 
a barázdában mennyei bubosparsirták ugráu-
doznalc. Nincs határösvény, megyekő, hanem 
mindenkinek sajátja az, a mit megmível. A gyer¬ 
mekek sem hoznak szegénységet, hanem örömöt 
és gazdagságot. A fiúk csikókat nevelnek, a 
leányok gondozzák a kisebb leslvérkékel és 
mindenki talál kedvire való munkál a ház körül, 
íme, ott jön Guszti is a mezőre: «Majd bevégzem 
én, apám.- S a fiú ifjú erővel megragadja az 
ekét, megrázza,' megfordítja és megy új baráz¬ 
dát vágni. Kinlun leül az árok s/élére, letörli 
verejtékét, gyönyörködve nézi az ifjú izmait. 
Aztán fölkel, pipára gyújt, hazafelé ballag és 
már messziről hallja Mari szövőszékének katto¬ 
gását. A1? udvaron ölébe veszi a legkisebb 
gyermeket és a szobába megy. Megáll a nyílt 
ajtó küszöbén. Mari nem veszi 6ket észre, csak 
tovább dolgozik, puha konty magasan a feje-
búbján, ujjasban. Kinturi leleszi a gyermeket 
a földre. Ekkor Mari hátratekint s vidáman 
nevetve megfordul a szövőszék padján. Egy¬ 
másra néznek és egymás szívébe látnak. S Kin¬ 
turi mintha ekként szólana hozzá : 

— «Ámbár itt az égben az újszülött gyermek 
csupán újabb örömöt és boldogságot hó/ a szü¬ 
leinek, én azért mégis távolmaradok tőled, édes 
Mariin, mert nem akarok neked újabb gyötrel¬ 
met okozni, nem akarok még több terhet rakni 
kedves váltaidra s még több munkát szerezni 
gyöngülő kezednek. 

És mintha Mari így válaszolna neki a padról: 
— (dliszen te úgy beszélsz, mintha a földi élet 

viszonyaira emlékeznél. Nemde fölnőttek a 
leányaim, a kik legeltetik a Júliáinkat és gond¬ 
ját viselik a kicsinyeimnek? S habár ezerannyi 
gyötrődés várna is rám s ha a nappal nem volna 
elég munkám elvégzésére, elűznélek-e téged 
magamtól, mikor nálam enyhülést keresel ? 
Vagy ha megáldana az ég, a vesződségtől való 
félelemből elutasítanám-e drága ajándékát.? 

Miilőn Kinturi megérti Marinak e gondolko¬ 
dásai, megremeg.a boldogságtól, a nagy, szív-
doboglaló boldogságtól. S néhányat lé]) Mari 
felé. 

Mari szintén közeledni akar és föláll a szövő¬ 
szék mellől. 

De ép, mikor Mari odaér és karját nyaka 
köré készül fonni, valami csattan, s Kinturi 
fölül ágyában és hallgalózik . . . 

Minden a régiben volt. A sápadt, ködborította 
hold már lemenőben. Szél zörgette a jól ismert 
kopasz nyirfaágat az ablak előtt. Guszti a város¬ 
nak dolgozik, négy napi közmunkát végez a 
a gazda birtoka után, a kereskedő hátralék 
lejében.megvette a borjút és vajai, Ha az istálló¬ 
ban dolgozik, Huta szolgálatban van. 

Micsoda csattanás volt az? 
Tökéletes csend uralkodóit. De kis idő múlva 

az egér elkezdte rágiesálni a csapda drótfona¬ 
dékát, s Kinturi megtudta, hogy csupán a 
csapda szája előtt levő kis bádoglemez leesését 
hallotta az imént. 

\egre tehát tőrbe jutott az egér. 
Az egér nyugtalanul és serényen rágicsált, 

közben megállt hallgatózni. De a rekesztékbe 
csak nem akart fölmászni. 

Kinturi kiszállt ágyából és a szegletbe gug¬ 
golt s kezébe vette a csapdát. Ennek az elő-
rés/ében ült az egér összekuporodva, mozdu¬ 
latlanul, de a hold gyönge fényén csupán meg¬ 
riadt, villogó fekete szemei látszottak, melyek 
mondhataUan rémülettel meredtek a vashálón át 
Kinturira, valami alkalmat lesve a menekülésre. 

- «No nézd, hisz van még morzsa, edd meg s 
majd én szépen mesélek neked, nem haragszom, 
nem gyűlöllek. Csak hidd erősen, hogy meg-
menekszel. Anyaegér vagy, látom, — s azt is 
Hóm, nem is hiszed, hogy véged van, - nem 

ismered ezt a masinát. De ládd, cn tudom, hogy 
"'•sód meg van pecsételve. Ilyen ez a 

Kinturi egy szeget keresett és ezzel akarta 
tótón! a *>' o n s z u "»- Atbökte a szeget a drót-

34 

- ..Nézd a luineulot .' Még harapsz is'.'Ne eről¬ 
ködj, a szegei nem bírod ellmrapni. Vagy inkább 
a vízbe akarsz veszni, mire jó az? 

De az egér nem akart a folyosón a rekesz¬ 
tékbe mászni, noha Kinturi arrafelé szorította. 

— (-Mindegy az, szegény egérke, mibe halsz 
bele, a vízbe-e vagy a szeg hegyébe. Vagy mit 
mondasz? Egyre csak bámulsz? Kis kölykeid 
hiába rínak a lyukban. Azokat meg kellene 
etetni a morzsával, úgy-e? Haj hogyan várnak 
azok rád: mindjárt jön az.anya, az anya olyan 
bölcs, nem kerül az tőrbe. De bizony belekerül¬ 
tél. Néha még az apó is odajut, bárha leg¬ 
okosabb a családban. Oda bizony, noha a gyer¬ 
mekei nem is hinnék róla, midőn esti szürkü¬ 
letben, a tűzhely lángja mellett térdére másznak 
s kezüket nyaka köré fonva, bölcs szavait lesik. 

- «Nem, szegény egér! Nem szabadulunk 
meg, se te, se én. A mi fogunk beletörik a 
vasba. S nincsen olyan lény a világon, a ki 
minket megmentene. 

Mikor Kinturi észrevette, hogy a padlón ül 
és könnyezik, boszankodott, vette a csapdát s 
kihajította az ajtón a hóra, nem bánva, hogy 
a bádoglemez leesett az ajtajáról. S a mint a 
csapda röpült a levegőben, egy kis fekete gön¬ 
gyöleget látott előtte, mely, a mint a földre 
ért, begördült a ház alá. 

Kinturi meg újra bezárkózott s öltözködni 
kezdett. Mert föl kellett használnia a hajnali 
holdvilágot, hogy épületfát szállítson az erdőből 
az országúira s onnan karácsonytájt a fürész¬ 
malomba. 

II. A VÁNDORKERESKEDŐ. 
...Mi nyikorog úgy ?» szóltak Vaanikkala falu¬ 

ban a gyermekek egymáshoz és hegyezték a 
fülüket. «Mi isten csudája jön ott?» bámész¬ 
kodtak a parton a mosogató asszonyok. «Most 
viszik !» kiáltottak a munkások, kik letéve ka¬ 
szájukat pihentek, s fölugrottak. — S minden 
gyermek, asszony, férfi mindenfelől a zaj felé 
futott, mely a kovácsműhely felől hangzott. 

A vándorkereskedő, a falu felé tartván, nehéz 
batyuját czipelve épen a meredek dombon igye¬ 
kezett föl, a melyen túl még nem látott egyebet, 
mint az ég sima peremét. Erősen izzadva már 
a domb felén járt, mikor a zaj hirtelen meg¬ 
ütötte a fülét és föltekintett a dombra. 

Ott vitték Vaanikkala gazdájának mostan 
vásárolt kaszálógépét a rétre. A gép, két lótól 
visszatartva, ereszkedett le a dombról. Sárga 
vaskerekei, vörös tengelye és fényes kaszái a 
napsugárban már messziről kápráztatták a 
szemet. A kovács, a nagyothalló, mogorva em¬ 
ber, dörmögölt a gép sárgára festeti ülésén, a 
lovakat csillapítva, melyek a kerekek nyikor-
gásától megijedve vadul horkanlak szét. A gyer¬ 
mekek a látóhatár szélén úgy ficzkándoztak a 
kereskedő szeme előtt, mint a kis ördögök; 
utánuk férfiak szaladtak s ezek mögött az asz-
szonyok szoknyája lebegett. 

A bozontos szakállú vándorkereskedő hara¬ 
gosan intett a kezével. «Úgy látszik, még nem 
láttak itt ilyent!* Úgy szaladnak, mintha el¬ 
vesztették volna fejüket, észre sem veszik őt, — 
őt, Mihályt, a kit máskor, ha a faluba jött, min¬ 
den ember körülvett s ő úgy ült portékáival 
a mezőn vagy a szoba padlóján, mint a kis¬ 
király. Most elrohannak mellette, rá se néz¬ 
nek, nem is kérdik : mi új van a bugyorban, 
van-e csipke, szövet, gomb, gyöngy, kendők és 
egyebek. 

.A kereskedő ha maga is a néppel tartott 
volna, talán kínálkozott volna számára alkalom, 
hogy kirakja portékáját megtekintésre valame¬ 
lyik dülőuton. De észrevett a tömegben egy 
úriembert, s így jobbnak látta távolmaradni. 
Elkezdett tehát fölfelé ballagni a dombon s a 
tetőre érve, üres falu tárult föl szeme előtt. 
Sóhajtva eresztette le bugyrát egy kőre az út 
mellett és leült a földre, kalapját melléje tette 
és elkezdte pirostarka keszkenőjével törölgetni 
a kopasz fejét. 

Ügy látszik, még seholsem köszöntőit be a 
szénatakarítás ideje, de hát itt van ez az új 
gép s most már be sem várják a kellő időt és 
nem félnek a gyülekező zivatarfelhőktől. S Mi¬ 
hály a legalkalmasabb időt választá e falu szá¬ 
mára — azt az időt. midőn a férfiak még az 
istálló küszöbén üldögélve gereblyefogakat szok¬ 

tak farigcsálni és a fehérnép süt-föz s a széna¬ 
takarításra kalját készít. Ha ebben a faluban 
sem csinál üzletet, minden rosszra fordul. Még 
soha éleiében nem tett ily szegényes és nyomo¬ 
rúságos ulat, mint a mostani nyáron, még q 
kutyák sem ugatták sohasem ily dühösen. Igaz 
hogy elinduláskor elfelejtett gyertyát vinni a 
templomba Széni Mihály képe elé.* 

S a bűnbánó Mihály csodálkozott a dolgok 
folyásán. — különösen a mai világ megfogha¬ 
tatlan változásán. Húsz év óta csatangol keres¬ 
kedve Finnország erdeiben, de még sohasem 
nehezült lelkére levertség. Most azonban rá 
akart borulni és Mihály semmiképen sem tudóit 
tőle megszabadulni. 

Visszaforduljon hazájába, Orosz-Karjala me¬ 
zeire? Nincs már meg ott atyai birtoka, földje 
más szolg'ájává lenne, ha visszamenne. S más 
szolgálatában az ő keze nem nyomja az eke 
szarvát, nem húzza a hálókötelet. Nem, inkább 
vándorol bugyorral a hátán, a merre lát, de 
szabadon, saját ura gyanánt, mintsem bérért a 
más földjét turkálja és sövénnyel kerítse. Ha 
egyedül, hát egyedül, de .azért szabadon! 

Régenle más világ volt. 
Mesélte megboldogult atyja, hogy más idők is 

voltak, mikor nem foglalkoztak kereskedéssel, 
hanem a nagyapó kedves házában éldegéltek. 
S a fi- és nőtestvérek, a vők és menyek, a 
sógorok és ángyikák mind egy faluban laktak 
az öreg apó háza körül. Elbeszélte atyja azt 
is, gyermekkorában, hogyan gyűlt össze az 
egész rokonság esténként a fenyőgerendákból 
épült régi házban s még más faluból is oda-
gyűlekezelt a nép. Ráértek akkor látogatóba 
menni. S a vendégek a vén apóval egyült kéz 
a kézben dalolgattak,** a többiek hallgatták, a 
hosszú padokon üldögélve, az asszonyok mo¬ 
solygó ajkkal, a férfiak jókedvűen. Daloltak és 
meséltek Kaiévá szabad hőseiről, a népről, mely 
nem görnyed az idegenek adópréselő hatal¬ 
mában, hanem csak a daloskirályra hallgatott 
és Ilmarinen kovácstól tanult. 

Eszébe jutott atyjának fenyőfa háza, meg¬ 
jelentek lelkének szemei előtt testvérei, az egész 
háznép, kiket évek óta nem látott, mióta keres¬ 
kedő útján bolyong. Eszébe jutott régi meny¬ 
asszonya is, kiről nem tudja, vár-e még rá vagy 
máshoz ment. Eszébe jutott régi elpusztult 
otthona. 

Beszélte atyja, hogy már a nagyapó idejében 
kemény idő virradt föl, mivel a szabad vadá¬ 
szatot megszüntették és a dalosok fölhagytak 
az énekkel — vagy keletre, Oroszországba köl¬ 
töztek. Akkor az ő öreg atyja — azt mondja — 
elment a nagyapóhoz panaszkodni : «Én nem 
fizetek adót ezeknek, eladom a birtokomat, el¬ 
megyek vasat mosni,*** ott napszámot kapok.» 
Az öreg apó így felelt neki a kályha válláról: 
«Az erdőket eltilthatják tőled, de az eszedet 
nem vehetik el ; ha így nem élsz meg, mindjárt 
az urak szolgájává kell-e lenned? Nem, Ontrej 
fiam ; végy bugyrot, a hátadra, rakd teli gyári 
holmikkal és vidd eladni. Van szabadság más¬ 
felé, ha itt nincs. Széles a világ országúlja, 
nincsen határa sehol, ugyanaz a levegő jár ott is, 
mint itt, ugyanaz a nap, ugyanaz a hold, ugyan¬ 
azok az emberek is. Ah, el ne add a szabad¬ 
ságodat. Nem lesz a karjalai sohasem a más 
szolgája !» 

S Mihálynak eszébe jutott az is, a mit az 
édesapja mondott neki, mikor először indult a 
maga szakállára Finnországba : «Két nehézség 
vár utadon, az egyik a finnországi szolgabíró, a 
másik az unalom. Kerüld mind a kettőt, de külö¬ 
nösen a másodikat.* S ez unalom elűzésére 
atyja már kezdetben, mikor Mihály még mint 
gyermek vele ment Komi városáig, sőt vele járta 
be Turku (Abo) és Kokemáki gazdag tájait, 
már akkor törekedett elméjébe vésni a régi 

* A vándorkereskedők rendesen oroszországi fin¬ 
nek (orosz-karjalaiak) szoktak lenni, kik orthodox 
vallásunk. 

* A régi népénekeket két énekes szokta előadni 
ügy, hogy kezüket egybefonták és kettesben éne-
eltek. Az énekek a Kalevala, a finnek népéposzának 

versei voltak, melyekről a köv. sorokban is említés 
tétetik. 

* Finnország keleti részein (Karjalában) számos 
6 van, melynek talajából vasat mosnak. 

honi dalokat. De Mihály akkor nem értéllé meg 
ennek a czélját. Elfeledte a dalokat, mert év¬ 
tizedekig nem volt szüksége rájuk visszaemlé¬ 
kezni. És most szüksége volna rájuk. Most -
most jó volna, ha emlékeznék reájuk. Bcle-
belekezdett, egy-két szó a nyelvére jött, de 
azzal végezte : «hogy is volt csak» és «ncm így 
ment az». Gyámoltalannak érezte magát s az 
életunalom mind mélyebben gyökeret vert 
benne. 

Atyjának a szolgabíróra mondott intelme 
sem állta már meg a helyét. Minden megvál¬ 
tozott azóta. A szolgabírák Mihály jóakaróivá 
lettek, — erről atyja nem is álmodhatott, — de 
e helyett nagyobb baja támadt. Mert mostan 
legjobb üzleti helyei elvesztek. A hol azelőtt, 
az egyébként tárt kapukat kikerülve, az ud¬ 
varon át megtalálta az utat az úri lakásokba 
j S ) — a hol az urak és asszonyságok régente 
összegyűltek a konyhában a bugyra körül és 
mosolyogva rejtegették őt a szolgabíró és a 
falusi kereskedők szeme elől, ott most ugyan¬ 
azok az úriasszonyok kikergették őt a kony¬ 
hából és ráuszították az ebet.* Hogyan meg¬ 
változott a világ l Az egész üzlet a nyomorú¬ 
ságos félreeső viskókban folyt le, a hol nem 
voltak vevők, csak nézők. Eh, azok a sanyar¬ 
gatott finn zsellérek! Ezeket nem szerette Mi¬ 
hály. Az ő szemében mind olyanok voltak ezek, 
mint kisírt szemű asszonyok s nyavalyás, el¬ 
nyomott paraszt-jobbágyok. 

És Mihály haragjában ismét megvetőleg le¬ 
gyintett a nép felé, dalolni próbált, de nem 
jutott eszébe a szöveg; hasra feküdt tehát a 
gyepen s kezére fektetve arczát aludni akart. 

A kaszálógép ekkor már odaért a rét hosszú 
lóheretábláinak fejéhez. 

A gyermekek mind, sőt a munkásemberek 
is, a kik pillanatra abbahagyták dolgukat, oda¬ 
szaladlak a rét sövényének kapujához, a hol 
a kovács a rétre hajtott. 

A gazda megérkezését várlak. 
A kovács mégegyszcr megvizsgálta a gép 

részeit és ilt-olt megolajozta. A gyerekek körül¬ 
állták a gépet, nem merészelve fecsegni a mo¬ 
gorva kovács miatt. 

De a felnőttek is hallgattak. 
S a szótlanság oka az volt, hogy szintén 

odajött a gépet szemlélni egy helzingforszi úr, 
a ki a vaanikkalai gazda házának emeletén vett 
ki nyári lakást. 

A falusiak közül többen most látták őt elő¬ 
ször közelebbről. S kíváncsiságuk egyforma 
mértékben oszlott meg közte és a gép közölt. 
Tátotl szájjal vizsgálgatták a fiatal úr külsején 
levő furcsaságokat, termetél, ruháját, — néze¬ 
gették óralánczát, gallérjai, sajátszerű gombos 
czipőjét, hosszú, finom czigarettáját. Nagyon 
szép voll ő — mindnyájuk nézete szerint. Orra 
is finom vágású, ajka fölötl vékony fekete bajusz 
és állán kicsiny szakáll. 

Azelőtt is látlak elég urat. De kíváncsisá¬ 
guknak megvoll a maga oka. Különös hírek 
keringlek a faluban erről az előkelő szárma¬ 
zású ifjúról. Beszéllek, hogy atyja, a ki magas¬ 
rangú katonaliszt volt, gyógyulni küldé fiát ide 
a falura, mivel a fiú féktelen életet élt a fő¬ 
városban. 

Ezért nézték meg annyira ezt a sokat em¬ 
legetett fiatal urat, Mégsem kellett volna azon¬ 
ban ekkora figyelmet, ha híre melleit nem lett 
volna ily szép és finom. Némelyek egészen meg¬ 
feledkeztek arról, miért futottak ide össze s 
úgy elmerültek a nézésbe, hogy szájuk is látva 
maradt. Bizony lehetett azon csodálkozni, hogy 
urat küldöttek ide a városból a falura gyó¬ 
gyulni, hol nincsenek orvosok, sem kórházak, 
csupán hangafüvcs mezők és mohos erdők. 

A fiatal úr ott állt a nyilt kapunál, melyen 
ál a gépet a rétre szállították, — otl állt halo-
ványan, arcza kissé beesve a soványságtól s oly 
idegesen szívta a czigarettáját, hogy arcza be-

* Ennek oka az, hogy 1898-tól Finnországban 
orosz rémuralom garázdálkodott, mely csak 1905-ben 
szűnt meg; ez a regény 1904-ben jelent meg. Az Orosz¬ 
országból jött finn nemzetiségű kereskedőben oroszt 
láttak, ezért űzték el ajtaikról az elkeseredett haza¬ 
tok, s a szolgabírák, kik nem mertek érzésüknek 
kifejezést adni, ezért vették védelmükbe az orosz 
illetőségű karjalaiL 

süppedt, barna szeme pedig szórakozottán járt 
ideslova. Úgy látszott, érzi, hogy a csöndesség 
mialta állt be s nem talált semmi érintkezési 
pontot a néppel. Már el is távozott volna innen 
a vizsgálódó szemek elől, de szerette volna látni, 
minő hatást tesz a gép a parasztokra. Mert 
ez a gépezet az ő társadalmi osztályának a talál¬ 
mánya, s ezért mintegy hozzája tartozik. 

- «0tl jön már !» — szólt Kinturi, a ki löbbed-
magával olt állott egyik rét végénél, kaszája 
nyelére támaszkodva. Ép most kezdték ki ezt 
a darab rétet, s izzadságukat törölgették, kalap¬ 
jukat hátracsapva. 

Kinluri gazdaura, Vaanikkala tulajdonosa, 
már föltűnt a dombon. Helykén és büszkén jött 
s Kinturinak, a mint megpillantotta, csiklan-
dott a nyelve. 

Kinluri gondolkozása szerint az úri népek e 
vidékre való telepedése az első lépés volt azon 
változások felé, melyeknek később tanúja volt 
Vaanikkalában. 

Mikor lehal ezen a meleg nyári napon, me¬ 
lyen a szénalakarítást meg kellett kezdeni, 
kaszájával megjelent a réten és meglátta a két 
lótól vont gépet, egybeharapta ajkát és szem¬ 
pilláját összeránczolta. ((Természetesen, termé¬ 
szetesen — gondolta magában — a mi gazdánk¬ 
nak kell ilyennek isienni. Az ördög vigye el!» 

Ennek a vaanikkalai földbirtokosnak egyen¬ 
letesen emelkedett az élete sorsa följebb és 
följebb. S bár egyenlő korúak voltak és gyer¬ 
mekségüktől fogva együtt növekedtek, mióta az 
úri népek Vaanikkalába kezdtek szállingózni, 
a gazda elkezdell pöffeszkedni Kinluri elölt. 
Ha a viszonyok a régiben lellek volna, nem 
törődötl volna a dologgal de most megvál-
lozoll a helyzet. Kivált, mióta azokat a keserű 
szavakat kieresztclte a száján : «fizesd meg az 
adósságodal, akkor maradhalsz» — azóla Kin¬ 
luri nem ludott ránézni. Hegy nőit közöttük. 
És ugyanakkor, mikor szerette volna őt elverni, 
a keze a kalapjáért nyúlt, hogy megemelje előtte. 
A küszöbön megállt, mikor a szobájába akart 
lépni, a hol a gazda — kövérsége miatl nem 
férve már el a hinlaszékben - - a pamlagon 
dohányzoll, Szuomelárjál* olvasgatva. 

Mindenki a domb felé nézett. A gömbölyű 
kavicsszemek ropoglak a földbirtokos lába alatt 
és meleg por szállt föl utána a napsütötte ös¬ 
vényen. 

- Az uraskodás úgy fölfútta a testéi, mint 
a fagy az ember lábát, — szólt Kinturi a töb¬ 
bieknek. 

S valóban győzelmében bízva, új erővel jött 
a gazda. 

— Hajts előre, — szólt a kovácsnak. 
A kovács a gép elé állítolla a lovakat, tolult 

az ülésre és néma érdeklődés közepeit meg¬ 
indította a gépet. A kigyó gyanánt sziszegő és 
suhogó kasza belemerült a lóherébe. 

A gazda nevetve látta, hogy az emberek ké¬ 
telkedő arcczal szedik föl a levágoll takar¬ 
mányt s vizsgálják : levágta-e valóban a gép 
a tövénél a füvet. A törzs valóban rövid volt, 
sehol sem maradt lábán a takarmány. 

S a gazda nevetve és helykén kiáltott oda : 
— Hat ember munkáját végzi ! 
— Bizony csak egyél, — szólott Kinturi, a 

kinek nem is kellett volna munkára jönni, mert 
már régóta felmondták neki a bérletet s a ta¬ 
vasszal már el is kellett volna költöznie. Az 
elbocsátó végzés is megérkezett a hatóságtól, 
de Kinturi még mai napig sem hitte el, hogy 
a gazda komolyan beszélt s makacsul meg¬ 
maradt a zsellérségben, pontosan elvégzett min¬ 
den robotot, noha sohasem szólították föl rá. 
Nem tudta hinni, hogy a gazda oly szemtelen 
legyen, hogy mást az országúira űzzön ottho¬ 
nából. Azt vélte, hogy a gazda csak a fegyelem 
kedvéért űz ilyen tréfát. 

— Csak egyet? — kiáltott a gazda. — Hiszen 
kezeskedtek, hogy a gép hat embererővel ér föl. 

- Meg kéne próbálni, igazat mondtak-e, 
vagy szemetet adtak el a gazdának ? — véle¬ 
kedett Kinturi. 

- Bizony ki kellene próbálni, — szóltak a 
többiek — a gazda ne sajnálja az olajat, az 
emberek napszámát és a két ló erejét. 

* Igen elterjedt napilap, a megalkuvás pártjának, 
a kormánypártnak szóvivője. 

Ez haloll: a gazda valóban gondolkodóba 
cselt. Tudták, hogy sok ember beszéde mindig 
habozásra indít és megzavar. 

A munkások j n á r előbb megbeszélték cgy-
másközt, hogy a gazdát próba versenyre biztat¬ 
ják és egyszerre bebizonyítják neki, hogy az 
embererő mégis csak többet érjninden gépnél. 
Mivel a gazda nem ellenkezett, nyomban letele¬ 
pedtek a kaszájukat fenni a verseny megkez¬ 
désére. 

A mint a kovács visszaért a rét végéhez, a 
honnan kiindult, a gazdának tizennégy éve:, ik, 
elkezdett riinánkodni, hogy hadd hajtsa ő a 
gépet. 

A gyermek szeme égett a vágytól. 
S mindenki meglepetésére a gazda mellen 

ragadln a liut és odaülletle az ülésre. 
Hadd szóljon ! 

Egy vézna gyereket enged versem e/ni hal 
izmos férfival ! 

A férfiak elke/dlek kaszálni. 
Kinluri, minden nyomorúsága mellett is még 

kitartó és gyorskezű ember, legelső voll. Szé¬ 
lesen fogla és mélyen meghajol!, majdnem a 
földig. A többiek szorosan követték és minden 
erejüket megfeszítenék. 

A fiatal úr gyönyörködölt a versenyben s 
különösen abban, hogy a gép oly remekül le¬ 
győzi az emberekel. 

Egyre izgalollabban sziva czigarettáját, oda-
sietetl a gyér ksereglől kisérve, a gép és az 
emberek közé. 

Valami jókedv ragadta öl magával. Mintha 
ebben a perczben elfeledte volna a sajál szomorú 
hitét, hogy ő valami, az ég és föld között len¬ 
gedező haszonnélküli nádszál, s most váratlanul 
megérezte valódi egyességél az emberiséggel. 
S a gép közeledő, majd lávolodó zaja s a pacsir¬ 
ták, tücskök és vadméhek mind előse^ilellék 
ezt a jókedvét, igy beszélve neki : nem olyan 
reménytelen az élei, a minőnek Iái szik, fény, 
öröm és erő a jövendő s még le is mássá 
leszel. 

Eiry körülmény azonban meglepte. A nép 
egyáltalában nem lelkesedéit és nem örült. Ki¬ 
véve néhány gyermeket és magát a gazdát, ki 
zsebre vágoll kézzel diadalmasan szemlélle, mint 
hajt a fia, a többiek komorak voltak és azt re¬ 
mélték, hogy az emberek legyőzik a gépet. 

Miért nem örülnek mindnyáján azon, hogy 
ilyen elmés gépel találtak föl, a mely hat em¬ 
ber helyett dolgozik s a munkát leveszi az em¬ 
ber válláról. 

S egyre világosabban érezte, hogy olyasmi 
történi itt, a mit ő nem ért, valami sokkalta 
fontosabb, mint a mit várt. 

A férfiak, félórai szakadatlan kaszálás után 
visszamentek a rét végéhez és rögtön látták, 
hogy a gép ugyanazon idő alall körülbelül két¬ 
szer annyit végzett, mini ők. 

Most maga a gazda telepedett föl szuszogva 
a gép ülésére és nagyokai fújva hajtott el 
elöltük. 

- No, elég voll ? — gúnyolódott. 
A lihegő és izzadt férfiak rálámaszkodtak a 

kaszájukra és kaljáérl kiáltottak ; egy közülük 
hangosan szidta a gazdát. 

Ekkor az ifjú úr elhatározta, hogy a munká¬ 
sokhoz megy és hozzájuk csatlakozik. 

Tulajdonképen méír sohasem beszélgetett 
parasztokkal, s ha néha meg is próbálta, egyál¬ 
talában nem sikerült neki. Úgy jelent meg 
előttük, mint elméskedő uracs, a kinek kény¬ 
szerűségből neveltek, noha nem igen volt rá 
kedvük. Mindazáltal erősen meg volt győződve 
arról, hogy közte és azok között van egy nagy. 
erős kapocs, tudniillik az, hogy ugyanannak a 
honnak gyermekei, melyet ő is szivéből szeret. 

Most azonban igazán voll mit mondania. 
Meggyorsítá tehát lepleit és elérte a mun¬ 

kásokat a domb lejtőjén. 
Kinturi, észrevéve őt, előre sietett, mert nem 

szeretett az úri osztályhoz tartozókkal beszédbe 
elegyedni és inkább kikerülte őket. De a másik 
két munkás megállt, hogy elfogadja a fiatal¬ 
embertől kínált czigarettákat, s az 6 lüzén 
gyújtottak rá és vele együtt a falu felé tartottak. 

A fiatal úr, tetszésükei keresve, 'elkezdte 
beszélni, hogy a maga részéről ő is őszintén 
gyűlöl minden kaszálógépet, mivel az megrontja 
a régi szénatakarltás költőiségét. «Költőiségetu 



mondóit, de azonnal észrevette, ho-ív e/1 a szót 
„cm értetlek INC- a par:isztok s másként is 
meg akarta magyarázni, mily szép volt azelőtt 
elnézni a kaszásokéi te -yüjlőkel. ll(> l l lOs t t á n 

mindez elpusztul a zörgő gép elölt. 
A munkások iiía/al adlak neki s ő örüli 

inagálian. liojry várailanul ilyen linóm egyes-
gégét laláll a maga és a/ok nézete közölt. 
S erre lám.-is/kodva most még köllőibben kezdte 
ecsetelni a régi s/.énatakarífást. De, bár a parasz¬ 
tok többször és különös hangsúllyal helyeselték 
e/l. maiink részéről nem keveredlek a beszédbe. 
E helyit másfelé terellek a beszélgetést s 
tudako/ni kezdték az ilyen gép árát és legjobb 
fajtáját. Kérdezték, az angol vagy az amerikai 
iíépnk jol.bak-e, — csupa olyan kérdés, a mire 
ő igazán nem ludott megfelelni. 

Sőt az egyikük épenséggel így szólt: 
- Ha minden embernek volna földje, a gépek 

sem ártanának. 
Ebből a mondáiból megértette az ifjú, hogy 

a gép elleni irvűlölelük korántsem fakadt a köl-
löiség iránt való szeretetükből. S hogy e szerint 
épenséggel nem érlelték meg egymást. 

\ másik még hozzátette : 
HÍ-/, igaz. hogy géppel jobban lehet ka¬ 

szálni, mint így, de mikor az a pokol fajzatja . . . 
— .\e beszélj olyan csúnyán az úrral. -
A lialaleinber gyorsan közbevágott: 

Nem. m-m, mondja rsak tovább: mikor az 
a pokol fajzalja . . . 

No ii;eii, mikor az a pokol faj/alja -
nem Imloin s/ebben mondani — ezentúl minden 
munkát elvégeztethet éretlen gyerekekkel és a 
férfiakat elbocsálja. .Menjenek azok gyárba és a 
városba. De mirsoda munkál kap a városban 
az olyan ember, a ki teljes életében a földet 
lúrla? 

A Batalember azt gondolta, hogy végre hasz¬ 
nos lehel rájuk né/ve : iiry s/ólf. 

Műveljék maguk a földet, válasszanak 
maguknak ki egy helyet és építsenek oila saját 
házal. 

A férfiak bámnlva nézlek eirvmásra ; egyikük 
monda: 

l te iiiiic-l föld. 
Erre a liatal úr az erdők felé akart mulatni 

és iiry s/ólaiii : van olt elég föld arra is, 
erce is — mert a/ erdőkben és rengeleirekhen 
bolyongva, a mi le^iiairyobb élve/ete volt, soha¬ 
sem gondolt arra, hogy ezeknek is van tulajdo¬ 
nosuk. .Mindiir rsodálkozolt azon, miért nem 
építenek arra a sok alkalmas helyre, termé¬ 
keny völgyekbe és földnyelvekre olyan gyönyörű 
kis házikókat, a melyeket ő el nem cserélt 
volna a város legszebb palotáival sem. De ép, 
mikor ezt ki akarta fejezni, eszébe ötlött az, 
hogy hátha valami ostobaságot mond és hall¬ 
gatói l. 

A munkás folytatta : 
A mi gazdánk semmi áron sem ad földet. 

bérbe, liánéin még a réyi zselléreket, is ki akarja 
pusztítani. 

És a másik monda : 
Ilis/en volna a ranhalahli-i kastélyban 

lakó löldmivelési tanácsosnak is földje akár 
e/er zsellérnek is. de nem adja a földjét műve¬ 
lés alá. Nőjön inkább hangafii és áfonya rajta, 
de nem adja árendába. 

Kinliiri. ki az ey-ész idő alatt előre botor-
káli és léi füllel hallgatta a társalgást, most 
hálrábl u-adl, ú<ry h<>gy kimondhatta nyomós 
ítél,'léi M laiiáesosról. ki gyűlöletének különös 
lár-ya volt. A tanácsosra czélzott, de minden 
nrról szoli.lt általában : 

Honnan vennék az urak a napszámosokat, 
ha a szegény népnek volna földje. Tudják a/ok! 
miért nem ereszlik ki a földet a kezükből : 

- De a/ horzas/|<'> volna, ha úií\ lenne, a 
mint maira mondja. vádolt kö/pe a liaial 

Erről Írni kell a hirlapokba ! Tehát a/l 
mondja, |,n»y nem adnak mairuknak földel 
bérbe .' \gi\7. '.' 

Sem. 
Nem a/ok. méj/ a leghit\ ányahb vadont 

lis azért, l.otry maguk s/egények marad-
és ntcsi.ti vállalkozzanak munkára' Iiry 

llál mi másért lennék • 
l-i/ s/örnyüsétr! Az urak lehat a/t akarják, 
b-gyonek szegény főldnélküliek, a kik 

kényszerűségből munkába álljanak. Erről írni 
lo-ök. íNézzék, az a tanácsos, az nekem ismero-
Sl„,i _ vagy őszintén mondva, az ő leánya az 
én menyasszonyom, - de az semmit sem tesz, 
én bizony leleplezem, ha ilyen ember. 

Kinturi megint előre sietett. 
A/ ifjú azt mondta a parasztoknak, hogy 

még fölkeresi őket bővebb adatok szerzése 
vételt és elvált tőlük. «Hát így van a dologi* 
monda magában s izgatott, gyors léptekkel, 
vékony bajuszai pödrögelve sietett az udvarház 
felé. 

A munkások megálllak és utána néztek. 
— Micsoda szerzet volt ez? -- szólott az 

egyikük. 
- És mit akar kiírni az újságba? 

— Az ilyen ember is tud irni valamit? -
Talán bolondozott — vagy tán megzavarodott. 

S az emberek útjukra mentek ; némelyek a 
a faluba, hol kicsiny viskók álltak sorjában; 
mások pedig az erdei ösvényekre. De, a mint 
ép oda érlek, a hol az erdei utak elágaznak a 
zsellérhajlékok felé, Kinturi udvarából dühös 
kutyaugatás hallott. Az emberek egy darabig 
Kinluriék felé mentek és látták, hogy a kuvasz 
a vándorkereskedőt ugatja, a ki nagy bugyorral 
a hálán épen akkor lépett a szobába. 

Ekkor a parasztok Kiiiluri házába tértek. 
Nem vásárlás kedvéért, hanem hogy beszélges¬ 
senek a kereskedővel, mert mostanában oly sok 
liir keringett. 

És, mikor a kereskedő kibontotta a bugyrot 
Mari elölt, ismét beszélgetés támadt a bérleli 
ügyekről. 

A vándorkereskedő megmagyarázta nekik, 
hogy a föld nem mindenütt úgy van elosztva 
a világon, mint itt. Azt mondotta, hogy ő felé¬ 
jük a finn határon túl, a földet fölosztják a 
parasztok közt családjuk nagyságához mérten 
minden tizedik esztendőben. (Mir-rendszer.) 

Még azt, is hozzátette, hogy a czár atyuska 
szorítja a finn urakat, elveszi tőlük a földet és 
fölosztja a vagyontalanok közölt. Megtiltotta, 
hoiry e/után bérleli szerződéseket kössenek és 
eltiltotta a legközelebbi őszre és tavaszra a 
mezei munkát, mert a jövő nyáron mérnökök 
jönnek, a kik úgyis letaposnák a vetést. 

A férfiak hallgattak és kipirult arcczal 
hagyták el Kinturi szobáját; a szívük hevesen 
dobogott. Mert az emberi szív mindig földobog, 
mikor hire jár, hogy a szabadság szellője len¬ 
gedezik és mikor fölébred a sejlelem, hogy 
szenvedésének vége szakadhat már itt a földi 
nap alatt, s nemcsak a síron túl vár reá bol¬ 
dogság. 

Mindnyájan azonnal szentül elhilték a keres¬ 
kedő szavait, még Kinturi sem kételkedett 
bennük. 

l-is a hír elröpült a szomszéd faluba s útjá¬ 
ban mindenült újabb gyujtóanyagra talált, mint 
a földön lappangó futótűz a száraz mohában. 
A második faluból elszállt a harmadikba, a hol 
találkozott azzal a hírrel, hogy már hallották 
ezt máshonnan is. S a negyedikben, az egyházas 
faluban, már magától a csendőrségtől hallották 
ugyanezt. 

A zsellérek mindenütt csoportokba kezdtek 
verődni s a mezei utakon és félreeső udvarokon 
tryűléseket tartottak. 

l is csupán a mohában és a galagonyabokrok 
között harapódzott-e tova a rejtett tűz? Nem, 
távolabb már lángra lobbant; mint az evet' 
ÚÍTV ugrott fenyöről-fenyőre, ropogva égtek már 
a gyalogfenyök - futótűz gyanánt hullámzott 
át a hír a rengelegekben . . . 

A réten a virágokat a/ idén java nyilasukban 
elpusztították, minek következtében a kcrtb' 
idegen kasok ínéhci jelentek meg. De ez n 
minden rossz. Legkellemetlenebb az volt, hoc 
Vaanikkala földesgazdája ledöntötte a régi lakó¬ 
házat s helyébe új, emeletes, deszkával borított 
házat rakott, melyet annyira bemázolt zöld le 
tékkel, hogy utálatos szag töltölle be az egész 

III. A FIATAL ÚR. 

egsz kertet, elnyomva a virágok illatát és nagy zavart 
idézve elő a méhek társadalmában. De'legszo-
morúbb az volt a dologban, hogy a régi épület¬ 
nek helyet kellett adnia az újnak — annak a 
réginek, földszintesnek, a mely ugyan egvkor 
vörösre volt mázolva, de idő jártával niegbar-
nult és bemohosodolt, — s melynek eresze alatt 
száz hangyaboly és darázsfészek volt. L'lpusz-
títotlák a régit és új, csillogó, ízléstelen épü¬ 
letet emeltek, a mely visszataszítólag halott 
mindenkire, a ki finomabb ízléssel rendelkezett 

A kastély mintájára akarták építeni, de az 
emelet ablakáig- érve valószínűleg sajnálták a 
többi építőfát, mivel az ablakok fölött csak 
néhány gerenda volt még s így az eresz az ab¬ 
lakok fölé nyúlt ki s olyan volt, mint egy fülig 
lehúzott sapka. S ez a körülmény az ország¬ 
úton arra haladónak rögtön elárulta azt, a mit 
a gazda épen el akart titkolni, hogy t. i. a ház 
nem igazi úri hajlék. 

De a méhek a nyár vége felé már elkezdtek 
az új ház felé közeledni s csoportosabban szem¬ 
ügyre venni. Zümmögve körülröpködték a fala¬ 
kat. A nap ezen a nyáron még augusztus végén 
is oly égetően sütött, mint júliusban. 

Ekkor az egyik méhecske az emeleti homlok¬ 
zat-ablakig merészkedett — előbb letelepedett 
a belülről jövő légvonattól lengctetl csipkefüg¬ 
gönyre, de azután, nem törődve a függöny len¬ 
gésével, beröpült a szobába és kimerültén le¬ 
hullt az íróasztalra. Szárnyát mozgatta, de nem 
bírt fölröpülni s hátulsó lábait fáradtan maga 
után vonszolva elkezdett ijedten és szédelegve 
mászkálni a sima papírlapokon. Ép arra a lapra 
esett, melyre ez volt írva : Szomorú ardnyta-
lan^dífok. S nagy nehezen, szárnyait emelgetve. 
néha sikerült neki, nem röpülni, hanem legalább 
néhány fordulatot tenni ; ép az újonnan irt lapra 
mászott, midőn illatos, finom zsebkendő hullott 
föléje s kidobta a nyílt ablakon — a fiatal úr 
ült ott az íróasztal mellett. 

Épen elővette a «szoniorú aránytalanságokat* 
és szemöldökéi szokatlanul komoran összerán-
czolva mégegyszer átolvasta elejétől fogva addig, 
a hol az írás félbeszakadt, hozzáírt még néhány 
szigorú szót, azután egypár még keményebbet 
s egyre jobban elmélyedve komor gondolataiba, 
elkezdte rágni a tollszárt. De ekkor tekintete 
lassanként egy irányba fordult. A kerten túl 
föltűnt a vaanikkalai nagy kőistálló s az istálló 
mögött a verőfényes pázsitos lejtő, melyen szél 
ingatta a karcsú fűszálakat. De a tekintete nem 
állapodott meg itt, hanem a kerten keresztül 
visszatért a homályos ablakba és elmélyedt a 
saját leikébe. A toll kiesett kezéből, a szokatlan 
ráncok elsimultak a szeme körül, s gyermekes 
jókedv kezdett felderülni ajakán. Félrelelle a 
"Szomorú aránytalanságokat)), levélpapírt von 
elő és irta: «Kedves atyám», s egyik sort a 
másik után vetette papírra. Egész testével rá¬ 
hajolt az asztalra a nagy írói buzgóságban. 
Legyek donglak körül, izzadság csöpögött hom¬ 
lokán, de ő észre sem vette a hőséget, csak írt. 
Már a méhek is beszálltak; egyik a falhoz, 
másik a mennyezethez ütődött, a harmadik 
őrülten körülröpkődte a szobát, mely tele volt 
dongással és zümmőgéssel. De a fiatalember 
buzgalmában se nem látott, se nem hallott. 

Még azt sem hallá, hogy az ajtó megnyílt s 
bedugta valaki a fejét és köszöntötte őt. 

Midőn a köszöntésre nem jött felelet, az 
egész ember belépett. Körültekintett és az író¬ 
asztal felé közeledett. A jövevény egy alacsony 
lermelű úri ember volt, kissé kopasz, bajusza 
vöröses és tüskés, de egyébként gondosan ápolt 
szakálla, fekete öltözeiének divatos szabása és 
ingének vakító fehérsége tüskés bajuszát is 
előkelővé tette. Az asztalhoz lépett és szólt : 

- Edvárd, mit Írsz te? 
— Semmit. De mikor jöttél Vendell ? És ilyen 

korán ? 
Vannak emberek, a kiket mindig vezeték¬ 

nevükön szólítanak és senki, legyen az bármily 

jó ismerősük, nem jegyzi meg a keresztnevüket, 
a minthogy ők sem beszélnek soha senkinek a 
családjukról, születésük helyéről vagy egyéb 
személyes ügyeikről. Ilyen volt Vendell úr is, 
a liaial orvos, ki barátságos és csöndes termé-
s/etéről volt ismeretes. 

De Vendell úr a kézcsukló|án egy kék hor-
„onyjt-lvényt viselt, melyen e betűk voltak S. V., 
a mi mindig emlékeztethetett a keresztnévre 
iSanleri = Sándor). Vendell ezeket a belükéi 
poyre elrejteni igyekezett és röstelte, mivel azon 
juVÍknek tanujelei voltak, melyekre nem óhajtott 
\i-szaemlekezni, - - egykor ugyanis tengerész 
akart lenni. Valami titokzatos szerelmi história 
azután fordulatot idézhetett elő életében és a 
műveltség mélyebb és finomabb ösvényeire ve-
/elte. Azonkívül, hogy orvos és zeneértő volt, 
valami sajátságos pesszimizmus uralkodott 
benne — bizonyára annak az évekig lartó sze¬ 
rencsétlen szerelemnek eredménye -- s ez az 
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egy lirannus. Hogy lecsillapítsa magái, nem is 
akart Veiulellre tekinteni. 

De Vendell úr úgy telt, mintha nem is venné 
észre Kdvárd bos/ankodását. Jól India, hoir\ 
Edvárd néha nem szenvedhette öt. Nem s/ől! 
semmit s mozdulatlanul és makacsul várt 
Edvárd feleletére. Végre Edvárd türelmetlenül 
fölkelt és hogy megszabaduljon a további hos/an-
tástól — tudta ugyanis, hogy ha Vendel! egy¬ 
szer a fejébe vesz valamit, annak végére jár 
haragosan szólt: 

- No, menjünk hát! — S hozzátette: úi:yis 
van ott egy kis dolgom. 

- Egy kis dolgod? — szólt Vendell. - Kis 
dolog-e az, ha valakinek a niennyasszonya neve 
napja van ? 

Edvárd a mellékszohába menl sdani s be¬ 
telte maga után az ajtói. 

Kihallatszott, a mint rosszkedvűen és boszu-
san elődobálla a szekrényből a látogató riihájál. 

\emlell úr először félegyenesedet! s abba 
akarta hagyni az olvasási, de azután ineL'is le 
hajolt és öl vasa : 

••írok neked, kedves atyám, hoir\ a vidékre 
való jövetelemnek \aló|ian haszna lehel méu 
rám nézve: lehel, hoiry itt valami döntő fordu¬ 
lat áll ÍN' lelkemben, habár annak idején ellene 
voltam a/ egésznek. A vidékre jövetel mosl. 
felnóll koromban, ép oly halasi les/ rám, 
mint reL'enle. mikor iryermekkorunkhan ide 
ho/lak hemiúnkel a város!,,,1. |-'p újr\ Imii,K 
lelkesülni ma is a patakokért, me/ökérl. az 
erdőkben és hegyekben való bolyongásért. III 
nem is Imloin megérteni, hogyan lehel is/ákos 
kodiii. III annyira vy nmekké les/ek, Imtiy s/iule 
roslelkedni ke/ilek a/ emberei, elolt. S a v iss/a 
emléke/és ari-a a lényre, a mi én valék a v:i 
rosban, bor/alommal toll el. E/, a s/ép lenné 
s/el pótolja nekem s| s/eijénv megboldogul) 
anyainál és l III,la lesi v éreméi. II. nem látnám 

érzés a karján viselt jelvénnyel egyáltalában 
nem volt összhangban. 

- Egyedül azért kerestelek föl, Edvárd, ln>^y 
figyelmeztesselek, hogy egyszer már el kell 
velem jönnöd Rauhalahtiba. Érted jöttem. 

Edvárd közönyösen nézett rá és semmilsem 
felelt. 

- Hallod-e, pajtás? Mindjárt indulunk Rau-
halahliba! Tovább nem lehel halasztani, már 
úííyis kissé különösnek tűnik föl a dolog. 

Semmi válasz. 
De Vendell, úgy látszott, ismét makacs ked¬ 

vében volt, s ilyenkor kivitte a mit akart, bár¬ 
mely akadály ellenében is. Jóakaratú erélyessé-
ö-ének senkisem tudott sokáig ellenállni. 

Odament a szekrényhez, kihúzta a fiókot. 
szemügyre vette az ottlevő fehérneműt s két 
különböző gallérral a kezében lépett az iró-
asztalboz. 

Melyiket teszed föl? Szerintem ez a magas 
gallér sokkal jobban illik neked, mint a lehajtós-
Mit s/ólsz hozzá? 

Edvárdnak kedve lelt volna nekimenni ennek 
az embernek s a falhoz vágni. Olyan volt, mint 

Azután hallatszolt, a mint vizei önt a tálba és 
mosakodni ke/,1. 

Vendell úr meg, a mint macára maradt. 
mielőtt leüli, az íróasztalra lekinlell. s mind¬ 
járt szemébe tűnt a «Szomorú aránytalanságok* 
kézirata, mellyel Edvárd befödte az atyjának 
szóló levelet. 

Ve-idell nem állhatta mefí, hofry ne hajoljon 
az aszlal fölé. 

A leirs/omoríióbli igazságtalanság az. ho^y 
mikor föld több van a kelleténél, annak a mű¬ 
veléséi szándékosan megakadályozzák. Mimién 
földnek szabadnak kell lenni a művelés *.•/.;'<-
mára — ez volt írva a papírra : s kissé lejebb: 
"A föld azé. a ki megműveli.. Tovább : Mi 
élősdiek vagyunk. 

líizonyára szükséges, hogy letryenek fö)d-
\a:/y helyesebben: kenyérnélküliek, a kik vál¬ 
lalkozzanak ínséges bérért a gazdagoknak s/fik-
ségi?s munkákra," — olvasá Vendell ca-yr-e 
nagyobb szemekel nieres/lve. De, midőn kíván¬ 
csian megfordította a lapot, nem találta m<-L' a 
folytatást, hanem a helyei l az atyához iroll b-\él 
tűnt -zeniébe. 

ezeket a nvárlákal. mohokat és fatörzseket, nem 
remélnék iryót-'y nlásl. 

De a nyár és a dolce far nienle sem larl 
örökké : csakhamar viss/a kel! térnem a városba 
s n,'m sok reménnyel biztatna a jov<>. ha nem 
találtam volna mosl valami föladatot. Nem 
annyira a magány tett nekem jól. a melytől le 
é- az orvosok oly sokat vártatok, hanem ellen¬ 
kezőiéi:, ill oly emberekkel és körülményekkel 
(öltem érintkezésbe, melyeknek létezéséről sej¬ 
telmem sem volt. Mi a városban élüiik és sem¬ 
mit sem tudunk. Oly csodálatos a viláí; és oly 
sok igazságtalanságon épül.- és ki építette j«ry. 
ha nem saját magunk, (iondold ineo- hoiry min¬ 
dent a lolil áil a betevő falat kenyértől kezdve 
és minden ember a fold gyermeke, s mét.ris 
senki-em törődik azokkal, a kik a földet szánt¬ 
ják és vetik, t.sak itten tudtam meg, mily szo¬ 
morú hely/élben van az emberiséi.' eííj'ik rés/e, 
épen az. a mely különben a 1,-irlöiibet dolyo/ik. 
A társadalom vezetői nem rosszak, s méo-is ! 
mintha rni. művelt emberek tervszerűen, a csa¬ 
lás és nyúzás szándékával, sőt épen ördögi 

rendeztük volna be az eirés/ tár-



sadalmat a mi saját hasznunkra. .V-m Indok 
nifir kedvemre sétálni az erdőben "'•"'• l v '''* 
beszélem neked elejétől végig. '""'« ""'ásl 

tett ráni.o 
Most Kdv;ird hangja hallatszott a másik szo¬ 

bából : 
l több ••! ni- olvasd :i levelemet .' 

\ endell clngrott az Íróasztaltól, kivánoisá-
u'ál.an kissé hallhatóan fordította a levélpapírod. 

Hogyan ..'ondolhalsz olyat. — felelt. 
|»e egy-két pillánál miiha ismét az íróasztal 

Colé hajolt. 
• Még a tavasszal, mikor idejöttem, s a mi¬ 

dőn ilt vidéken méí,' itt-ott dó is akad, egyszer 
estefelé sétálni mentein és egy rút, kivágott 
erdőn keresztül váratlanul egy zsellérhajléklioz 
értem, a mely egy feltfinően S/ép halmon állt, 
kőkerítéssel körülvéve. Minthogy senkit SCIII 
latiam, közeleldi mentem, beléptem a kapun és 
e.try gyalogfenyö vörösessárga kérgét nézegel-
lem. melyet a lenyugvó nap sug.irai megvilágí-
loltak. Kkkor egy <.'yerekcsapal fnlotl elő a 
kö/eli.ől. és. a mint meglátlak, berohanlak elő¬ 
lem a szobába. Odamenteni megnézni, mit csi¬ 
náltak s a gyalogfenyő tövénél levő, hótól tiszta 
helyen forgácsból készilell házacskák állottak, 
köríilöltiik irynjlószálakkal bekerített cserények, 
melyek den apró fény ő tobozok voltak sorba 
rakva. K/ek bizonyára tehenek voltak, melyek 
az istállóban álltak. Kp így játszottunk egykor, 
én és Kllida. midiin anyánk a borzasztó váltó-
lá/ nlán végre falura vili bennünket a város 
ártalmas levegőjéből, Krezlem, hogy alapjában 
minden ember egyforma s ugyanazon finom 
érzések élnek mindnyájunkban, a/okban is. ki¬ 
kel mi parasztoknak neve/íínk. 

A midikor eszembe jutott a zsellérhajlék és 
oHratárOZtam, hogy megnézem, milyen most. 
midőn a fák lombosak. Megint nzon a ri'ilnl 
megrilkilolt erdőn halaillam ál, de a hajlék 
mosl olyan szép voll, hogy nem is hinnéd, m-m 
a közönséges, haneni valami i'ij érlelembe/i véve. 
Nem \ollak viráiíok, csupán a pns/.la pá/sil s 
a lelol az inharon álli'> nvárlák leljesen elinni 
b.llák. Nálam voll a vázlatkönyvem, de nem 
voll mii rajzolni. Mindjárt észrevettem, hogy 
sok ember van oll és valami szokatlan történt; 
s így is voll. A hajlékban ott íilt a szolgabiró 
és kél rendöi és még egypár kövér paraszl. 
Árverés voll. Mindenféle holmi heveri a padlón. 
.Mivel a/l hillék. hogy én is venni akarok valn-
mil, behívlak és nagyon udvariasak voltak. De 
én az egész idő nini l csak a gyermekeket néz-
li'in, a kik a/ ajlökiiszöhön ácsoro!_'lak, bár a 
saját oltln kban voltak s egyikük, egy majd¬ 
nem felnőtt leány, mikor a lovat kiáltották ki, 
oly keservesen sírt, hogy egész leste remekeli. 
Kiilöii-kŰIön vették meg a/, eyyes. épületekel. 
Kérde/öskodésemre a/l felellek, hogy a Zsellért 
elkergették, mert összeveszell a gazdájával. 
\ /sellér ntry lett, minlha ko/onyósen venné H 
dolgot, de én láltiiin rajta. hogy szerelné kín-
•'ában a lallm/ verni a fejét. Képzeld csak, a/l 

ndják. hogy nem vollak irományai s a hir-
lokbérlel csak a/ .-lobbi tulajdonosok s/ó|,eli 
Ígéretén alapult. De hogy lehetséges a/, hogy 
valaki nem lartlialja meg a/l a földel, mehet 
o és atyja lettek termővé s a melyei kőkerítés¬ 
sel veitek körül ! Képzeld el. ha minket is igy 
elűznének! Nem a/ ő és gyermekei háza-e ••/. 

hnek ismerik minden /ugat és kövét? El-
veheti-e eyyik ember a másiktól a saját hajlé¬ 
kai, s hogyan függhet az ilyen dőlő- egy da¬ 
rab papirostól?'. 

A levél a követ ke/ó s/a\akkal véir/odolt 
meytalállam életem feladatát — ezen el-

nyoimdl néposztaly ért akarok küzdeni. Még én 
belőlem is |es/ ember, kedves atyám. Mesr-
lalod ! l.z m-m pillanatnyi IVilbn/iInlás ! .lova 
kívánom lenni a multat, mellyel annyi bfit okoz-
lam neked. Nemsokára ismét iro'k • val-iszl 
kérek! 

\cndcll nrelkonii.lyodi.lt, a mint befejezte a/ olvasási. 
Midőn K,Kard fel„||„/ve im-jelenl a szobá-

l'an, így s/,,1! neki Vendell : 
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l (közben Vendell űr monda : 
- Haragudható! egy kicsit reám. 
- Nem szerelem nyáron a születésnapi ven-

dégségeket. 
- De gondold meg magad: hallolfad-e már. 

hogy egy vőlegény ilyen kedvvel indul meny-
asszonyához. a hol hónapokig nem mutatkozott! 

— Olyan hosszú ideje már.' szólt Ed várd 
közönyösen ránczolva össze homlokai. Azután 
Vendellre nézeti és mindketten fölkaczagtak. 

Majdnem egy mérföldet haladlak szótlanul, 
lidvárd törte meg a csendet : 

Nézd, mindig úgy érzem, hogy ezt az 
egész dolgot csupán atyám hozla össze, egyedül 
az én javam végett, hogy «megjavuljak» vágy-
mit —. De gondold el, milyen furcsa ez Már¬ 
iára nézve .' 

- Ha igazán szeretnéd, nem töprengenél 
ilyen kérdéseken. 

- Tehát nem hiszed, hogy szerelmes vagyok 
beléje? 

K kérdéssel Kdvárd Vendellre pillantott és 
csodálkozott, miért pirult ez el egy kissé. 

- Hát legalább te magad hiszed-e? 
Kdvárd sóhajlotl és csak hosszabb gondol¬ 

kozás után válaszolt: 
- Hogyan mondjam? Határtalanul szerelmes 

voltam, de a mint a dologból kezdett lenni va¬ 
lami s különösen most, itt vidéken, úgy érzem, 
hogy ebben a szerelemben az én részemről va¬ 
lami becstelenség van. 

- Más szavakkal: már nem vagy szerelmes. 
- Valóban nem tudom, azt szeretnéd-e, hogy 

az lennék, vagy azt, hogy ne lennék, — szólt 
Kdvárd kissé ingerüllen. Azulán szemöldökét 
összehúzva s sokáig és aggodalmasan keresve 
a megfelelő szavakat, szólt: 

- Nem úgy van; hanem Márta más lényt 
szereiéit meg, mint a mi én valójában vagyok. 
Ha ismerne engeniet, talán sohasem szeretett 
volna meg. Nekünk nem lehet közös világnéze¬ 
tünk. Ok azt várják, hogy megjavuljak, s az ő 
szerint ük, természetesen, akkor történik inog, 
ha telőlől-lalpig földbirtokossá leszek, de én 

-. .-n i -i - , 
egyáltalában semmit sem adok arra az é le t r , 
a mit ők élnek, sem az egész földbirtokukra. 
Mi a csodát csinálnak ők azzal a sok puszta 
(Síddel? Két ínérföldnyire minden csak Han-
halahti és Ranhalahli ! 

Vendell úr elgondolkozva tekinteti széjjel és 
nem feleli. 

Ha igazán nincs kedved jönni, akkor 
\.f a/Ián s/ép : előbb erőszakká! felöltöz¬ 

teti a/ embert, a/után -ne menjünk-. 
Csakhamar egymás melleit üllek a kényel¬ 

mes kocsiban. 

IV. RAUII.M.AIITI. 

Terjedelmesek a raiihalahti-i udvarház erdős 
földjei, végtelenek a rengetegei, melyeknek puha 
mohája soha nem látja a kéklö égboltozatot, 
melyeknek ősi fái, lávol a vízi közlekedésiül, 
kidőlnek, hogy ott helyben korhadjanak el. 
S olt hevertükben moh illa temetik a régi har-
c/ias idők emlékéi, midőn a szabad népet ren¬ 
getegekbe űzlo a túlnyomó erő, hogy ott vesz-
s/eii el, de a meghódoló nép a hódító bele¬ 
egyezésével megmaradt lakóhelyein, elhagyta 
hitéi, megtagadta ősi isteneit, népdalait istenes 
énekekkel cserélte föl. dalnokait lelkipásztorok¬ 
kal, s n karddal terjeszteti evangélium elölt 
meghajolt. 

l-.vszázadok teltek el azóta s a korhadó fák 
álmai mesékké változtak. A hódítók dédunokái 
elfelejtették, hogy atyáik a liódilás véres kard¬ 
ját hordozták s a meghódítottak szintén elfeled¬ 
lek, hogy egykor szabadok voltak. Egy Istenük 
van most mindkettejüknek, egy Istenük, a ki 
s/eut akarata szerint a világot kétfelé osztotta : 
urakra és szolgákra. S e hit védelme alatt béke 
költözőit az országba. Fölvirágozlak a törvé¬ 
nyek és intézmények, zöldeló mezők támadtak, 
nranykeresztes templomok emelkedtek, melyek¬ 
ben a jámbor nép kalaplevéve térdrehiill nz 
oltár előtt. 

/öbleinek a mezők, virágzanak a törvények 
és intézmények, de a mull emlékei ott porlad¬ 
nak az erdei moha a!alt. 

Nem él-e már az ősi szabadság szelleme? 
A rengeteg egyedül sóhajt, üresen és el¬ 

hagyottan. 
KI a rengetegből, ha a boldogság örömét és 

a szabadság fénvét akarod látni. Az emberi 
szívben kell azt keresni. El az üres puszlaság-
ból a művelődésnek sima útjaira .' 

Múlik egy nap a másik után. a legsűrűbb 

fenyves is megritkul, a leiruau'y óbb rengeb-g 
nck is vége lesz. A ledöntötl fák nyomában 
már tüskök tűnnek föl, a fenyők közül e„v_ 
egy nyárfának lombkoronája nyúlik elő a na", 
sugár felé, a fékeié áfonya nemes gyümölcsnek 
ad helyei, már megjelenik a leli út. a fák ko-
zötl kékvizű tavacska tükre csillan meg, f,-,Zfa_ 
bokros nedves relék keletkeznek s a téli áp,^ 
már kocsiút egyesül, melyen a kerék nié|\ ba¬ 
rázdát vágott s melyet a lovak patkói taposlak 
keményre. Ül húzódik dombról-dombra, melv 
néha előtűnik, majd meg mélyedésekben ka¬ 
nyarog tova. Amott már emberi lakás van; ott 
a fenyves szélén három, négy ház — egész falu 
a kürtőit domb lejtőjén — viskó viskó mellett 
mint a fecskefészkek a fehér kőszikla oldalán 
Mitől félnek? Miért nem foglalnak el terjedel¬ 
mesebb talajt, sikabb irtásföldet ? A tehén méri 
nem keres völgyi takarmányt s miért rágicsál 
erdei sóskát a fölégeletl erdők tuskói közölt? 
A férfi tán robolmunkát végzeit, midőn kinie-
rüllen hazatér és szótlanul ágyára roskad ? 
A leányka talán robotban szedi az epret a liget¬ 
ben, hogy nem dalol, nem csicsereg?. . . 

De társadalmi kérdéseket szándékozimk-e 
feszegeim', a gazdasági bajokai nyomozni, me¬ 
lyek mialt a vagyon oly aránytalanul oszlik 
meg az emberek között? Nem. A költészetnek 
és szabadságnak azt a szent tüzet óhajtjuk föl¬ 
keresni, mely sohasem alhatik el teljesen az 
ember keblében. Hol vannak a lángjai, hol 
lobog ez a lűz ? 

Nem lakik itt e köves halmokon a szabadság 
szelleme, letűnt a dalszerzés kora ezekben a 
falvakban. 

El tehát innen is, ha valaki a boldogság de¬ 
rűjét és a szabadság fényét az emberek közöli 
reméli föltalálni. El innen, a vesződésnek s/.ürke 
kavicshalmától, hol dalra nem jut idő. hol az 
izmok és karok, az agyvclő és gondolat mim! 
a bérlet és adó előteremtésében fáradoznak, 
mint a gép, a melynek nincs lelke. 

lm, amott az út már egy harmadik ösvény-
nyel egyesül, hol kerékvágás nem láts/ik. Fö¬ 
vénnyel meghintve, árokkal szegélyezve ka¬ 
nyarog a lejtőkön s mentében Iclcfondúcok és 
vezelékek zengenek. 

Föltűnnek az udvarház gazdasági épületei 
közöli ellerülő, váltógazdaság szerint művelt 
földek, már elöltünk vannak a tisztán tartóit 
ligetek és megritkítoll lüzelőfa-crdők, s minél 
inkább közeledünk, annál mélyebbek az árkok, 
annál simábbra boronállabbak a szántóföldek. 
l.álod-e a viruló hársfa-lialmol a kígyózó fjor¬ 
dok és bájos öblök mögölt, a zöldelő vetések 
és lombos dombok köxcpell '.' Minden i'it arra 
vezet. Oll, a hol a hegyeklől niegcsillapiloll 
szél melegebben fújdogál,"mint bárhol masnii 
s a napsugár dúsabbá s sűrűbbé neveli a Iák 
lombjait és harag-osz.öhlebhé a pázsitot s a pari 
nádasait sudárabbá — ott, a felhőket érő hár¬ 
sak és iharfák alatt áll nauhalahli-uradalomnak 
fehér udvarháza. Fehér, de az iharfák zöldelő 
árnyékában az is zöldessé válik, zöldesek a 
bemohosodott ereszek s az alattuk fészkelő 
fecskék, zöldesek a barna ablaktáblák, a fekete 
ablakkeretek s még a csipkefüggönyök is. 

Csinosan öltözött nép nyüzsög az udvaron 
és a parkban, mert mindig sok az ember a 
rauhalahli-i udvarházban, az ottlakók és a ven¬ 
dégek, a sógorok, menyek, ángyikák, unokák, 
dédunokák és ezeknek barátai s a barátoknak 
ismerősei, a kik jönnek és mennek, érkeznek 
és lovább ulaznak. Kgyik egy, a másik lóbh 
hélre jön, némelyik egy-egy napra. S mindenütt 
gyermekek és dajkák járnak-kelnek, lejesüve¬ 
gekkel, tolókocsikkal és pólyákkal. Némelyek a 
homokban játszanak, mások a gyepen, versenyt 
csicseregve a madarakkal'. A felnőttek csopor¬ 
tokba verődnek a lawn-tennis és krokel l -pálya¬ 
kon, lányok és fiatalemberek, kirándulásoka 
rendeznek, dalolnak és lánczolnak, külön üldö¬ 
gélnek a főkötős nénikék, kávét szürcsölgetve 
és sóhnjtoznak : emáskép volt a mi fiatalkorunk¬ 
ban.) és «a mai fiatalság csak mulatni tud l 
mégis mindannyian boldogok, s társalgásuk 
meleget áraszt a ház belsejében, míg a nyári 
nap melegít odakünn, boldogok a szabadságban 
és gondtalanságban, boldogok már azért is. 
hogy másoktól irigyelve a hírneves és gazda! 
ház körébe tartoznak. 

Ott, a puha szőnyegeken, ódivatú lajlékpipá-
val kezében, egyenletesen ringó hintaszékében 
üldögél ő maga. mindennek középpontja, minden 
téli és nyári munkának, az összes beláthatatlan 
kiterjedésű földeknek, minden jókívánságnak, 
s/eretelnek középpontja, a családi és rokoni 
szereiéitől körülveit földmivelési tanácsos, a 
raiihalahti-i udvarház szelídlelkű nemes ura. 

Már teljesen ősz a baja és szakálla. Többel 
ül, mint jár, örökösen a hintaszékben üldögél, 
körötte füstfellegek. Nem jár-kel a gazdaság¬ 
ban, mint azelőlt, parancsot osztogatva, mosl 
hozzájönnek kérdésekkel. Csöndes fáradlság 
nehezedett tagjaira, fehér bajusza a pipafiistlöl 
kedélyesen megsárgult és szeme körül jóságos 
öreg ránczok kelelkeztek. Ha hébe-korba mégis 
kimegy körülnézni löldjeil, nem azért teszi. 
hogy ellenőrzést végezzen, csupán élve/ni, 
a mit lát, hogy minden oly szép rendben van, 
hogy minden mintha magától menne. Akár az 
egész napot gond nélkül szentelheli a régi 
történeti levelek .olvasgatásának, mert Rauha-
lahtiban ősrégi időktől fogva őrzik az ősök le¬ 
velezéseit ; ez az udvarház fő büszkesége. Nincs 
oly történeti nevezetesség, a ki ne lett volna 
rokoni vagy valami más kapcsolatban Rauha-
lahlival. Finnország számos háborúinak hősei¬ 
től vannak oll sajátkezű levelek, löbbek kö/.l 
Armfell-től, Aminoff-lól, sőt III. Gusztáv király¬ 
tól is. Mindezek szépen dobozokba vannak zárva 
és finom bőrládákban elhelyezve. Némely igen 
fontos irat üveg alatt van kiterítve. Ezen iro¬ 
mányok közöli úgy járkál a tanácsos, mint a 
szentélyben. Ismeri őket szám, larlalom, majd¬ 
nem betű szerinl, egyre olvasgatja őket s fel¬ 
olvassa a családjának, rokonainak és ismerő¬ 
seinek, mintha szent hivatási leljesílene. 

A tanácsosnak hét gyermeke és húsz uno¬ 
kája van. De agg napjaiban másodszor is meg-
házasodoll, oly nőt vett el, a kil az egész világ 
lis/.lclt azért, hogy a rendes szokás ellenére a 
legjobb viszonyl tudla fönnlarlani mosloha-
vyérmekéivel, át tudott változni a ranhalahti-i 
uradalom gazdasági éleiének vezetőjévé a nél¬ 
kül, hogy a többiek családi jogail sértelle volna. 
Arról a lulajdonságáról is nevezeles, hogy a 
legkülönbözőbb emberekkel lúd bánni, el lúd 
merülni a társalgásban, élénk buzgalommal 
kisérve a mások gondolatmenetét, s mégis ér-
lesülve van arról, hogy ugyanakkor mi történik 
a konyhában, mint vannak a gondjaira bízotl 
unokák: melyiket kell megetetni, melyikei a 
levegőre vitelni. 

De, ha mindez nagy dolog volt, még nagyobb 
és szebb volt a férj és feleség közti viszony. 

A mint külön-külön mindegyikük példaképe 
volt a férjnek és feleségnek, úgy együtt a há-
zaslársak eszményképe leheltek. Lehetetlen voll 
mefíközclítőleg is meghatározni, melyiküknek 
voll több halalma. Rendesen csak két-három 
szól váltottak egymással : az asszony jött, a 
hintaszékben ülő férje fölé hajolt s valamit 
súgott a fülébe. Azután egymásra tekintetlek, 
halkan néhány szót váltottak, s ha külön néze¬ 
ten voltak, a köröllük levők kíváncsian és ér¬ 
deklődve vizsgálták arczuk vonásait, de a várt 
boszankodás és vállvonogatás helyett a férj 
nevetve legyinlett a kezével s az asszony szin¬ 
tén nevelve szólt: jól van ! és mosolyogva tá¬ 
vozóit. S ki tudja, mily fontos dolgok forogtak 
ilyenkor szóban ! Senkisem mondhatta meg : a 
férj határozott-e azonnal, a mint felesége véle¬ 
ményét megtudla, vagy az asszony mondott-e 
le a saját nézeléről, a mini férje gondolkozása 
világos lön előtte. 

Néha, véletlenségből, nyitva maradt a fehér 
szárnyasajtó, melyet sok szőnyeges lermen és 
a mindig tárt vendégszobák során ál mindig 
zárva lehelell lálni. Ilyenkor azok a vendégek 
is, a kik egyébként nem járhatlak, mint a csa¬ 
lád tagjai, a belső termekben, bepillanthattak 
:' 'szentek szénijében. A bulorok homályosan 
lálszoltak ott, az ablakok le voltak függőnyözve, 
bent félhomály uralkodott ; de a homályban 
csillogtak a két egymás melletl álló magas, 
pompás ágynak aranyos gombjai és egy fehér-
márvány Kriszlus-szobor körvonalai lűnlek elő, 
mely a mennyezel alatt áldva terjeszté ki kar¬ 
jait a kellős nyugvóhely fölé. 

S a kinek szeme kíváncsian hatolt be .• szen¬ 
télybe, a szivét — ha fiatal voll — édes reme-

39 

g'-s jarla át. ábrándjaiban mcg|e|ent előtte ;,/ 
a megálmodott >\,Liki. gyöngédéi nyaka köré 
fonta karjait és -,/0i(,t| . ,,] ., kélsé-iíd 
blábavalő töprengéssel, a/ élei szép. bi/l, 
derűs, c/.éijai világosak ,-s természetesek 
szentély ;,z élet nyugodalmas réve, a/ ember 
f" c/élja. Vihar, keserűség és kétségbeesés ewk 
otl terem. ;l |„,| „j l u . s ,.sil|.,d, boldogság. 

És tán mosl megleltük a/l a kényelmes (g 
'•söndes lányai, melynek épülellad as/abaiUáy 
iCBOlta és boltjait a boldogság rak l a'1 

Halld, hogyan zeng a zonyora e kedves ház 
termeiben, mily lágyan omlede/nek a fuvola 
futamai, mily andalítóan res/k.-t a hegedű s, 
ráma a halk piano -kísérel melleit ! S hull-asd 
meg a jókedv Suttogásét, midőn a feliéi-ruhás 
leányok és ifjak lánc/ra sorakoznak! . . . 

A rengeleg hadd sóhajlsoir egymagában. 
Üresen és elhagy ollali. III 'me-l aláll nk. a mii 
kérésiünk. III boldo-ság és szabadság el. a im 
nélkül az emberi s/iv megdermed, llten bikoz-
nak a művészet és költészet lundéivi. kik a 
világ pus/.taságát az emberiség hónává Ics/ik. 

V. A S/.fl.KTKSNAp. 
H 

De Hauhalahti boldog nemlöinek is metrvoll 
a maglik bánala. 

A földmivelési tanácsosnak bél leánya voll, 
de egyellen li:i s(.m. kire s/áll majd az udvarba/.. 

A leányok mind férjnél voltak, kivéve :i 
fiatalabbá!, Máriái. Mind a hat leán\ há/assáu:a 
a legboldogabb \oll. A vök egylol-egyig igen 
jó állású emberek vollak, vimy legalább szép 
jövőnek nézlek elébe ; kclló a hadseregnél szol 
gall, másik kellő állami liszhiselo. egy kink 
hivatalnok és e^y egyetemi magántanár voll 
De egyikük sem volt hivatott a nagy uradalom 
átvételére. 

Ezért a lanácsosnak egyetlen és leghöbb 
vágya volt, hogy majd az, a ki egykor legiia-
lalal.li. kedvenCZ leányának kezel megkapja, 
képes legyen a birtok vezetésére 

De nem így leli. Ks pedig a kövclkézö okból: 
A tanácsosnak voll egy ifjúkori buraija, egy 

már öreg. magasrangú kabmaliszl IS.W.ÉII 
• orosz' szolgálalhan, ki is reles voll hősies 
ségéll kívül jószívűségéről és hangos beszéd 
modoráról — mindig úgy kiabál!, minlha a 
vihari kellene lúlhar-ounia — és még leljes 
tájékozatlanságáról mindazon kérdésekben, me¬ 
lyek nem larlozlak közvetlenül a katonai lnv.-i 
táshoz. Mikor például valami öss/eülkö/ésml 
voll szó az érzelmek világában, e/ a hős katona 
tökéletesen kijött a sodrából. Szeme lágr.-i m.-
redl és egészen összezavarodott. Vmy szeren¬ 
csétlenségére magányos éleire volt kárbozlalva. 
im-rt gondos, mélyér/ésű neje korán elhall, a 
i-yámollalaii, kardcsorlelö katona kemény ke-
zeire hagyva egy ellen, éleibe,, maradi L'\'i 
mekiikel, Kdvárdol. A (iát rendkívül szerelő, de 
a neveléshez egyáltalában nem éilö apa mosl 
nagy költséggel próbálta e téren való járatlan¬ 
ságai kipótolni. Semmi kiadási sem sajnálva. 
a legjobb lanilókal s/e,ezle meg (iának mind 
a tudományban, mind a művészeiben s e tani-
lók fölé niéu- külön felügyelőkéi rendelt. 
Mind e nagy gondosság mellett is, úgy Iái szol l, 
nem sikerült a nevelés. 

A fiatalember, a mini az. egyetemre került. 
nem nagyon kapott a tudományokon, hanem 
pajtásaival dorbé/olásra adta magát. S » dolog 
évről évre rosszabbodott, s végre minden mér¬ 
tékei túlhaladott. Nem akart elismerni semmi¬ 
féle társadalmi kötelékei sem. hanem minden¬ 
kor vakmerőé,, szembeszállt velük s mámoros 
állapotban elkövetett fékteb-nkedéseivel elron¬ 
totta hírnevét. 

Az atya s/éleskorű intézkedésekéi lelt :, baj 
elhárítására. Ó maga sernmikép sem tudott hatni 
a (iára. mert bármin! torié is a fejét, nem bírt 
más intelmet kitalálni: »Ne merj bimpolni: 
Mást nem tudott hozzátenni. Gyámollalan 
bán több lelkipásztorhoz fordult, :i kiket régebb 
időből ismert az ország különböző vidékein, 
sót magának az érseknek is irt*, lanársát í 

* Bír Finnország lakos-áint kivéve a K/irjalá-
ban laláiható minteK? 30.000 eőr. keletit — ág. evan¬ 
gélikus, a régi püspökségek és az aboi (lurkói) 
ség czímei fönnmaradlak mai napig. 

Az. érsek szép levélben válaszolt, kil'eje/le re 
ménvét, hogy az l'rim'-g egykor az ó, az érsek, 
személyes ismeret séuéhe/ lógja az ifjút vezérelni 
s ínig ez megtörtei,ÍK. néhány valláserkölcsi 
miivel :i|.inbill az Ujunak elolvasásra, n mini 
ezt egyik m;isi|, lelkes/ is lelle. A lelki láplá 
lék. .11 kÍMlI külföldi nlii/ásl .'-s :, városi élei 
elhagyását javasidla. Ivs á/ öreg katona Imse-
Í.M-SCII kovelle a jó laiiácsnl.nl ; elkezdcll báliak 
vallás,,s K,HÍV veket kúldozgelni, éL'Vil.el á niásiK 
nláii. glelclo úhlái-sakal ker.-séll i i é k i a k n l 
földi ulázásrá s mindenképen iuryeke/ell ..l á/ 
érsekkel szeméhescii nieüismcrlelni. 

l le sem az érsek, sem á püspökök, sói a val 
l.isn- minek és |v,il|,.|d, nl.i/ás.ik sem lellek 
bálásl, 

l s M.ula ebbe az llpdiá s z e | v l e | | bélé. á ki 
élőkéin néven kivid ,i világ s/emél.en séiiinnl 
sí-ín szamilol l . az a teá in , a ki á lolilmive 
lesi láiiái-sosiiák legkedvesebb leállya v oll . n ki 
a jószágigazgatónak, u egésx há/népnek, s.,i á 
v.-n hársaknak és jnhái lak nak. á ló hullámai 
nak i'-s szikláknak s még a virágoknak is ked 
véltje voll. 

Midőn á katonatiszt észrevelle. hogy a li.i 
lalok közt Váll valami s ezt nem leheteti 
eszr.- m-m v.-nni á leány l'oly Ionos elpirulása 
miall navvi'ii megornll. Mert világi embe 
reklöl is kéri laiiácsnl néháin híres orvos — 
baial|;dol. s ezek álibáii a véleményben voltak, 
lir.üy a meL'iiosiilés kélséukivul éliinyos. i-silla 
pil.'i és meguynglal.'i hálással h-nne az iljnra. 
Ana á/ orvéiid.-lés megligy élésre, hoyy Mária 
kisasszony vonzalmát érez á ILI iráni s Így 
l-.dvárd még gnverliel, .-íz ,i régi, lis/.lell 
barál|a leányának kezét büszkén csurdnll metr 
oldalán a kard á nagy óroinlól Nagy hévvel 
fogoll a dologhoz i'-s mivel okosabbal lenni 
nem Indoll mindéi,.-kel..II az egész világnak 
kik,.dlol l a .-íz esemény l, úgy hogy az eljegyzés 
valóban nyilvánvalóvá leli. 

A kálóná óriill, de á láii.-icsos i-s vele egy ül l 
.•íz eyész udvarház eirv állalában nem örüli á 
dolognak. 

S..l ellenkezőleg, ez áZ eljárás l i.mllálálll ira 
nézve nyomaszl.'i szerencséi lenséget jeleidéit. 
Mindnyájuk sziveié súlyos b-her gyanánl nehe 
zedell i-z, a lanái-sostiak és vöinek néma bá¬ 
nata voll s mindazoknál, érdeklődése tárgya, 
kik lláiihálálil i közelebbi ismerősei közé óhaj 
tollak jutni, s e/ekm-k .v a rés/vél alkalmat 
szolgáltatóit ennek elérésére. Senkisem ín-széli 
róla hangosán, de mindenki erezte s ez az 
ér/és szabta meg a hangosabb társalgás alap¬ 
hangjai is. 

Ha a tanácsos meglörle volna a BéfliasAgot, 
a szolián pillantásokat .''s suttogásokat bizo 
nyara nagy zngólódás vallotta volna föl; han 
gos. fölsikeljtö /aj támadt volna, mini á tábor 
bán, mikor a hegyen kigynlnak a li'i/esóvák és 
;i harc/osok fegyverükéi csörgetve rohannák á 

ri-di-kre. mindegyik .-No akarva lenni a vezér 
korul. S az éktelen zaj el nem üli volna addiir. 
míg HZ cljegy/és föl nem bomlik. 

Ili á laná.sus nem lorle meg á némaságol 
Mert Mária akarata szent voll elölte s mialla 

.íz egész udvarház előli. 
A legkisebb i:zé|/ás| sem leli arra, lioyy á 

leánya választaná nincs kedvére, s hogy elé¬ 
gedetlen vele. S mivel ó i,.,n árulta azt el. a 
többiek is bálltrallak. 

Mária jól tudta i-zl. Mi-rt ha szérenisélleii-
• valamelyik fiatal úrra valami dicséj-elel 

l.'iláll kiereszteni :i száján, a helyeslésnek r-<ig|.in 
áradata zildilll feléje, hogy szebb, neme¬ 

sebb és műveltebb ember riitics a világon. Kzen -
kÍMÍl igazán s/embeszökő voll az a buzgalom, 
mellyé) Márta moslohaanyja lermészelesen a 
tanácsos jóváhagyásával — rnindentéle iniilal-
ságokal és vendégségeket ke/.dell rendezni, 
melyeken .-, főváros ifjúságának színe-java rneir-

Bt 
Ilyen ünnepség volt most js Márta huszadik 

születésen apján. 
Kirész héten át sütöttek-f'özlek s új dalokat 

és lánczokal gyakoroltak be. 
- midőn Márta •• nap reggelén — a mozsár-

ágyuk durroííásálól és az. üdvözlő dal hangjaitól 
fölébreszlve — meg-jelent a verandán, az osz¬ 
lopok tetőtől tövig S701öindákkal és rózsákkal 
vollak koszorúzva .-- ei-ész sereg vendég várta 



már. kiknek mindegyike versengve ajánlá neki 
virágbokréláját. 

S a nénikék, kik egész liéten minden irányba 
meghívó levelekel küldözgetlek, mintegy előre 
összebeszélve mondogatták : «Ládd, Marin, 
mennyire ünnepelnek : itt nincs eygetlen meg-
bivott vendég sem, mindannyiiin magliktól gon¬ 
doltak a te születésnapodra!.) S lekinletük még 
hozzátette ehhez : a Majd meglátjuk, eszébe jut-e 
mégvalakinek!» 

Ezért, midőn a nap fele már elmnll s mind¬ 
nyájan biztosra vetlek, hogy ez a valaki nem 
gondolt e napra és szivükben titkon örüllek 
• •/.MI, bár arczuk rosszalást árult el, azért nem 
.•sekély volt a meglepődés, mikor a kapu föl-
lárult s rajt" Vendell úr hajtolt be Edvárddal 
oldalán. 

A verandán levők mindnyájan a lépcső felé 
tódullak. S Edvárd neve ajkról-ajkra szállt, 
sóhajtó suttogás gyanánt, mint mikor a fölaj-
/oll nyíl véletlenül röppen el, lövés szándéka 
nélkül. E pillanatban úgy tetszett, hogy min-
• I.Mi sütés-főzés, előkészület és meghívó hiába¬ 
való volt. 

És miből magyarázható, hogy Vendell úr 
Edvárddal jön? Már reggel kérdezgetlek: «Hql 
késik Vendell úr?» — most kiderült, hogy Ed-
várdol figyelmeztetni volt. Mi lehet ennek 
iix oka ? 

Tán nem érzett együtt Vendell úr az udvar¬ 
házzal, nem érzcll úgy, mint a löbbiek? — ő. 
a ki eddig éltető szelleme volt nnnak az érzés¬ 
nek ; ő, a ki, bár semmiféle rokonságban sem 
álll a családdal, mégis a legkedvesebb vendég 
voll a házban, gyakran és hosszú ideig lakott 
nllaii, s úgy bántak vele, mintha a családba 
larlozuék? S nem állolt-e elsősorban neki az 
érdekében, hogy Edvárd ezt a napot Vaanikka-
lában luslálkodja át, s e hanyagságával is ki¬ 
mutassa, micsoda ember ő tulajdonképen ? Hisz 
Vendell Márta legjobb barátja voll, kihez sokan 
tűzték azl a reményt, hogy «Edvárdol utóbb 
kiüti nyeregből". 

És most ez a Vendell készakarva ideleremti 
Ed van ló l ! 

Edvárd leugrott, a kocsiról, ott hagyta Yen-
delll, s bosszankodva a váratlan sokaságon, 
mindnyájuknak egyszerre köszönt, alig emelve 
ineg a kalapját, s a háziak üdvözlésére sielell. 

Mária kél barátnője mellett állt. Először 
elsápadl az izgalomtól, azután piros foltok 
jelenlek meg az arczán, melyeket a halavány-
ság élesen kétfelé osztott 

Nem hogy bokrétát, de egyetlen rózsát, sem 
ho/oll neki a vőlegénye! 

De Edvárd, éppen mikor a virágbokréták és 
koszorúk közé ért, maga is észrevette nagy 
mulasztásai és az egész vendégsereg elitélő 
pillantásait feléje irányulni érzé, ekkor hirtelen 
megszólalt mögötte Vendell: 

Edvárd, itt vannak, elfeledted a leglbnlo-
sabbal ! 

S látta, hogy Vendell sietve jön egy nagy 
női kalapdobozzal. Mikor fölnyitották, gyönyörű, 
i/léses.Mi egybekötött rózsák tűnlek elő, úgy¬ 
hogy mindenki ajkán a meglepetés önkéntelen 
kiállása hangzoll föl. 

Hol és mikor szerezte be Vendell a rózsákat, 
Edvárd nem tudla kitalálni, csak arra emlé¬ 
kezeti homályosan, hogy elinduláskor Vendell 
valami dobozi rejtett a kocsiülés alá. 

Marta kisasszony annyira örült a rózsáknak, 
hogy szeme sugárzóit és az arezán levő kél 
piros folt azonnal egybeolvadt és lángoló pírral 
vonta be képét. 

Köszönöm, Edvárd! — milyen szépek 
ezer köszönet! -- alig bírta e szavakat elre-
iiegni, s szeme könnybe lábadt és ki kellel! 
mennie a szobából. 

Mindenki azl hitte, hogy ezek az öröm köny-
nyei voltak. 

Edvárd azonban érc/te, hogy Márta hála-
dalosságát mindenki túlságosnak tartja s rosz-
s/allja, hogy határtalan szerelmét így kininlatla. 
A mint Mária eltávozott, mindenki magasztalni 
ke/de öt. s ii!í\ anekkor sokan hátat fordítottuk 
EdYérdnak, hogy éreztessék vele :lz ő érdemet-
leii voltál Mártához, az udvarház legszebb és 
legifjabb leányához képest. 

Alig fejeződlek he .-, legszükségesebb be¬ 
mutatkozások és az idősebb „rak - nőktől és 

ujaktól körülvéve — kényelmesen letelepedtek, 
hogy folytassák megszakított politikai társal¬ 
gásukat, "mikor Edvárd fölemelt fővel s erős, 
majdnem fenyegető hangon megszólalt: 

- Különös, hogy mily sok parlagon heverő 
földje van ennek az uradalomnak ; mikor ide 
kocsizlnnk, alig értük a \égél ! 

Mindenki feléje fordult, s azok is, a kik 
távozóban voltak, visszatértek Edvárd hangjára. 
Mindannyian meg voltak lepődve azon a vak¬ 
merőségen, hogy az egész társalgás irányítását 
magához akarta ragadni. Ezzel a bátorsággal 
némelyeket magához hódított, másokban meg 
vágyat ébresztett az elleiiinoiulásra. 

— Ezzel a mondással — szólalt meg egyik 
a vők közül, a szőkebajuszú banktisztviselő — 
magiszter úr* talán az erdőkre czéloz ? 

Ez a vő önözte Edvárdot, mivel semmi áron 
sem akarta őt Márta vőlegényének elismerni. 

Edvárd felelt: 
- Azokra a földekre czélzok, melyek alkal¬ 

masak volnának a művelésre, de a melyeket az 
uradalom nem művel meg, sőt másokat is meg¬ 
akadályoz ebben. Ez igazságtalanság. 

Ez bomba módra hatott. A legtöbben egy¬ 
másra nézlek s egyik tréfás ember oly jelen¬ 
tősen húzla föl á szemöldökét, hogy egypár 
bakfis leány nevetésbe tört, ki és hangos fecse¬ 
gessél eltűnt. 

Erre hosszú szótlanság állt be. 
Mivel az az aktuális politikai kérdés, mely¬ 

ről Edvárd jötte előtt élénk társalgás folyt az 
urak között, nagyon érdekes volt, a bankliszt¬ 
viselő, Edvárdot egy szó feleletre sem méltatva, 
hátat fordított neki s némi szünet múlva a leg¬ 
nagyobb nyugalommal tovább folylatta beszédét 
az 1772-iki alkotmányformáról. 

Ő a jogtudományok boroslyánosa volt, alapos 
jogász és szigorú alkotmányos érzésű ember. 
Emlékezetében szüntelenül készenlétben tárta 
azon sokágú ismereteket, melyeknek se^"S | ' -
gével történeti, jogi és államtudományi alapon 
kimutatta, hogy Finnország önállósága az alkot¬ 
mányban gyökerezik. Az egész udvarház meg¬ 
szokta tekintélyül tartani őt politikai kérdé¬ 
sekben. 

Különösen mesteri és föltétlenül megegyező 
volt az az okoskodása, mellyel be szokta bizo¬ 
nyítani, hogy I. Sándor czárnak a porvói ország¬ 
gyűlésen tett Ígérete a finn alkotmány épségben 
tartósáról az ő összes utódaira nézve kötelező 
erővel bír. 

Érvelését gyönyörűség volt hallgatni s elme-
mozditó volt kiváltképen az a rendszeresség, 
mellyel minden bizonyítékát egy egészbe fűzte. 

Mégis, bármily érdekfeszítőek voltak ezek 
az égető kérdések, kíváncsiságot keltett Edvárd 
fölszólalása is, úgy hogy az urak közül többen, 
a passzív ellenállásról és a «Szabad Szóa-ról** 
való társalgás közben szép csendesen közelebb 
vonultak Edvárdhoz s félig suttogva vitatkozni 
kezdtek vele közgazdasági dolgokról. 

Ilylbrmán egyszerre két különálló társalgás 
keletkezett. S habár a banktisztviselő egyre 
ragyogóbb ékesszölással és hangosabban töre¬ 
kedett a ügyeimet maga körül összepontosítani, 
csakhamar észrevette, hogy csupán félfüllel 
hallgatnak rá s a másikkal a veranda túlsó 
felén folyó beszélgetésre figyelnek. Továbbá 
látta, hogy a fiatalság és a nők arrafelé for¬ 
dítják arczukat, s az a dolog bosszantani kez¬ 
dette. Ha egy pillanatra megszűnt beszélni, rög¬ 
lön közéje és hallgatói közé nyomult Edvárd 
hangja: 

— Függhet-e Írástól az ilyen dolog? A birtok 
az ő ke/ükben volt már az atyja, nagyapja, sőt 
dédapja idejében is és minden rögöt ők tettek 
termővé, s most jön az új földbirtokos, a kié 
a zsellérbirtok, s így szól: «Mehetsz! nincs 
szerződésed, a mások Ígérete nem tartozik 
re;ini!» Hát nem hallatlan ez! 

- Bizony rosszul van ez így — vágott bele 
a melléktársalgásba most már az esperes is, 

* Az egyetemet végzeit emberek czime. kik dok-
lorátusl nem tettek. 

** A .s':<;'»i<7 S:ó (Vapaita Sanoja) czimű titkos poli¬ 
tikai újság Stockholmban jeleni meg s titokban ter¬ 
jesztőitek l-'iiinorszáiibaii. Miatta sok embert küldött 
száműzetésbe az orosz rémuralom az 1901-ben letűnt 
alkotmányellenes kormányzás idején. 

eiryike a/oknak, kik a katonatiszt fölkérésére 
egykor tanácsot adtak Edvárd megjavítására. — 
liizony rosszul van, de másrészt a tulajdonjog 
szentsége . . . 

Edvárd szavába vágott: 
- Kinek lehet joga oly földre, melyet más 

művel? Csupán jogbitorlásról lehet itt szó. 
De a természet szerint a föld mindnyájunké 
mini a levegő, melyet beszívunk. 

— Kedves barátom, — monda erre az es¬ 
peres - ez elleneinond minden rendi jog¬ 
nak és törvénynek ; ez az elv az embereket 
harczra szólítaná egymás ellen s visszavinne 
bennünket aljba az időbe, midőn még nem lé¬ 
tezett semmi társadalmi rend, — teljes anar-
kiába taszítana minket. 

- Engedelenimel legyen mondva, szerintem 
ép most élünk teljes anarkiában, inert ez a 
dolog törvénytelen, ez bitorlás, rablás! 

— Hallgasson meg — kezdé ismét az esperes, 
de most sem jutott szóhoz. 

- És én jól tudom, - - folylatá Edvárd, — 
miért fogják el a földet a megművelés elől; 
azért, hogy legyenek szegény emberek, a kik 
munkába álljanak önökhöz néhány hitvány ga¬ 
rasért .' Ez a nyílja a dolognak ! 

Megint csönd állott be, mialatt mindenki 
igyekezett megemészteni Edvárd mondásait. 
Először is a banktisztviselő gondolta át. Föl¬ 
állt és szó nélkül távozott a verandáról. Ha¬ 
marosan követlek őt többen is, s végre min¬ 
denki fölállt, mintha hirtelen megjött volna a 
rég várt alkalom, hogy Edvárd ellen tüntes¬ 
senek. 

Edvárd fenyegető állásba helyezkedett, kar¬ 
jait keresztbefonta a mellén és csöndesen nézte: 
mint párolog el a verandáról az egész társaság 
egyedül azért, mivel ő ott marad. 

Edvárd szeme csak Mártát kereste. 
Márta ott állt a szoba küszöbén és merőn a 

szemébe nézelt. Nagyon halvány volt. Nagy, 
tágra nyílt szeme kíváncsiságot, meglepődést 
és borzalmat árult el, mint a gyermek, a kinek 
valami rémes mesét mondottak cl. 

Edvárd úgy érezte, mintha ebből a szemből 
Ítéletét olvasná: Mindig ilyen voltál! megaláx-
kodást vártam tőled s te fenyegetőzni jössz! 
Isten veled ! 

S a mily szerelmes volt Edvárd c szembe, 
csupán Mártát és önmagát csalta volna meg, 
ha benne ebben a perczben helyeslést keresett 
volna. Ezért elfordult Mártától majdnem gőgös 
főhajtással, mintha felelt volna neki: Tehát 
Isten veled ! 

Mária távoztával csupán Edvárd és a taná¬ 
csos maradt a szobában. 

A tanácsos is elment volna, de észrevette 
Márta szemének kifejezését, ő azonban másként 
magyarázta ezt. Arra magyarázta, hogy Márta 
kéri őt s hogy e szerint az ő egyetlen apai 
kötelessége szelidséggel beszélni Edvárddal, s 
ha lehet, eszére téríteni. 

És így, Edvárdra nézve, a ki már minden 
viszonyt fölbontottnak vélt, teljesen váratlanul, 
a tanácsos szelíd és érzelmes hangon kezdett 
neki beszélni, nyugodtan himbálóclzva hinta¬ 
székében. 

- Ismerem én ezeket a beszédekel, kedves 
Edvárd, minden egyes szavad ismeretes előt¬ 
tem, s bármily hihetetlenül hangozhatik előtted, 
egykor én magam is majdnem úgy gondolkoz¬ 
tam, mint te. Mindezen átmentein én is. Em¬ 
lékszem az időre, mikor visszatértem München¬ 
ből, hol Riehlt hallgattam, visszatértem s fü¬ 
lemben még csengtek annak a nagy mesternek 
hatalmas szavai : (.Menjetek az ország szívébe. 
a nép közé, művelni, fölemelni, ébreszteni őt!'> 
Telve eszmékkel, buzogva és lángolva foglaltam 
el ősi örökségemet. Egész életemet tanítóin 
tanácsai szerint akartam berendezni. De hamar, 
nagyon hamar észrevettem, hogy mindez nagy¬ 
részt puszta ábránd. Nem minden tekintetben 
van úgy, a mint Riehl mondja. Sok máskép 
van, nagyon sok. «Gör bonden ralt, mén aldrig 
godt» - - mondja a svéd közmondás (Bánj a 
paraszttal igazságosan, de sohase jól l) és sok 
igazság van ebben. 

Adott-e tehát a bácsi nekik földet? -
kérdé Edvárd, még mindig az előbbi hangon, 
jóllehet a tanácsos higgadtsága már lecsillapít'1 

kissé lelkét. 

- Olyan helyzetben éreztem magamai, mini 
az orvos, a ki egész életében valami orvosságon 
töri a fejét, de mikor az elkészül, a beteg nem 
akarja bevenni, így álltam én a nép között 
orvossággal a kezemben, de nem akarta bevenni. 

Edvárd még kérdezni óhajtotta, mi volt ez 
az orvosság, földosztás-e a földnélküliek között, 
de nem akarta tovább zavarni a tanácsost. Sej¬ 
tette, hogy a bácsi azokról az iskolákról beszél, 
melyeket egykor a nép között alapítani próbál¬ 
tak. A bácsi azonban folytatá : 

- Adtam-e földel nekik, mondod. Nem hi¬ 
szed, hogy azt is megkíséreltem? Adj nekik 
földet és tisztára tönkreteszik, az erdőt kivág¬ 
ják és a fát titkon eladják. Vagy arra czélzol, 
hogy tulajdonukba adjarn a földet, nekik aján¬ 
dékozzam birtokom egyes részeit ? Talán keresz¬ 
tényi cselekedet volna ez, nem tagadom; de 
kétlem, hogy haszna lenne. A zsellérekből lol-
desgazdák lennének. S aztán ? Ezek ismét zsel-

liez. lermés/eli szépsége vag\ egyéb efféle lu-
lajdonsága miatt. Szívesen költözködik más¬ 
hova — anyagi előnyökért. Tapasztaltam, hogy 
a bérlett földel kizsarolják, kipuszlílják a más 
erdejét. Te nem ismered a népei, Edvárd, és 
bocsásd meg — a falusi viszonyokat sem. 

Edvárd leljesen leverve érezte magát. Mé¬ 
lyen sóhajtott. 

Most a tanácsos is észrevei le arezán a kínos 
küzdelem nyomai, de ez csak örömére s/.olgáll 
és új hévvel fogott a dologhoz, meri ez a kö¬ 
rülmény reményi kellett benne Edvárd iráni. 
Vidáman szóll : 

— Ha igazán érdekelnek ezek a közgazda¬ 
sági kérdések, ezekre nézve egész csomó föl¬ 
világosító művel bocsáthatók rendelkezésedre. 
Fölhasználhatod égés/ könyvtáramat. Jöjj csak 
ide! 

S a tanácsos bevitte Edvárdol a könyvtárba, 
egy nagy, szőnyegekkel borított és íves ablakok-

Alnienl a \erandan. mely újra tele voll 
urakkal, ál ment. mintha a kertbe szándékoznék, 
de a lépcsőn leérve, jobbra fordult, hol piros 
léczkerilés hiizódull s mögötte népies épületek : 
ú-'\ leli, mintha ki akarná nyitni a/ ajtót és 
senkitől és/re nem véve folytatni útját. De a 
kerítés elöli megállt, sóhajlva odaláiiiaszkudoll 
s csüggedten, idegesen, foga közi száraz fű¬ 
szálat rág\a, habozva maga elé meredi. A ke¬ 
rítésen lúl kopár sziklán egv Ivnk ödöngöll 
kapargálva, A iléiniáni napsugár álmoian sülöli 
a száraz pázsitra s a rajta keresztül fehérlö 
sziklára. 

Néhánv perez múlva Ed\árd arczára gúnvos 
mosoh lopódxoll. Eldobta a fűszálai, a/ udvar¬ 
ba/, felé fordul), kezével végigsimílolla a hom¬ 
lokai, mintegv álomból ocsúdva s fülvörészve 
visszafelé indult. Mintha kicserélték volna. 

Mikor Iái la, hogy a leáiivok a verandán le¬ 
telepednek, megállapodott, megigazította nvak-

léreket fogadnának maguknak, a kiket ők nyúz¬ 
nának s pedig kegyetlenebbül, mini mi őket. 
Gazdag paraszt — van-e ennél visszataszítóbb 
jelenség? Az tud csak nyúzni! 

Nehéz küzködés nyomai ültek ki Edvárd 
arczára, mintha hirtelen megrendült volna benne 
a bizalom az iránt, a mit atyjának irt, az iránt, 
a mi öl erkölcsileg fölemelte. 

Legyőzetését érezve, mégis megpróbálta el¬ 
mondani azl az eseményt, a mi figyelmét elő¬ 
ször terelte ezen kérdésekre, elbeszélte Kinluri 
elűzését zsellérbirtokából. 

- Nem fogom sohasem elfeledni, — rút lát¬ 
vány voll — szolgabirák és rendőrök ültek 
büszkén a padokon, a gyermekek sírtak ; azok¬ 
nak is oly édes az otthonuk, mint nekünk ; 
hátha minket is elkergetnének otthonunkból ! 

A tanácsos fejét rázta. 
- Tudod-e, kedves Edvárd, én azt hiszem, 

hogy le ebben a dologban túlzói. Nem akarom 
kétségbevonni, hoiry «>k is tudnak érezni, de 
a mini én ismerem a népei, sohasem véltem 
észre bennük ragaszkodás! egy bizonvos hely-

kai ellátóit terembe, melynek falai padozattól a 
mennyezetig könyvespolczokkal vollak borítva. 

- íme itlen, barátom, — szólott, r-u-yik kö¬ 
tetet a másik után emelve le. itten vannak 
mindenféle statisztikai gyüjteméinek és az 
agrár-bizollsáifok tanácskozmányai. A min) lá¬ 
tod, sokat dolgozlak már a kérdés megvilágí¬ 
tására, de a feladat nem olyan könnyű, mint 
hinné az ember. 

S Edvárd egyre jobban lörpült és lörpüll 
saját maga elölt. Ezenkívül a tanácsos könnyed 
előadásában félremagyarázhalallan czélzalossáu 
rejlett ; niinlha már-már köréje fonta volna a 
lilkos hálót, melyben megfogja. 

Ezért nagyon örült, mikor többen bejöttek 
a terembe s neki alkalma nyill kiosonni onnan. 
Ilyen kicsinynek soha éleiében m-m érezte még 
magát. 

A nagytermen áthaladva leányok csoportja 
mellel! ment cl. kik valami kirándulásról lana-
kodlak. kiabálva é- tapsolva. Edvárd sietve 
ment tova, áltól larlva. hogv a tanácsos utóbb 
védelmébe veszi öt a lányok elölt. 

kendője csokrát, l'ölbor/olla hajfürtjeit. Az imént 
még csüggeteg. irverinekesen elborult tekintete 
fen vege) ő kifejezés) veit föl s ajka körül ön¬ 
tudatos biztosság vonása Inni elő. 

Egyenest a verandára ment a leányok közé 
s ismét a gyakorlott gavallér voll : szép és hó-
dílóan merész a közeledésben, ivóit a leányok 
poharából és megzavarta fejüket, a «szabiid 
szerelem»-r<"d beszélve nekik. Néhány pohár 
szülelésnapi pezsgői lölhajlván. a/l az állítási 
koczkáztatta meií. hogy az eljegyzés a mai for¬ 
májában lenilészetellelles és széu\ e.nlelcs dolog. 
mivel általa a természetes szerelem a jövede¬ 
lemtől és állástól tétetik függővé. 

Ebből lett azután vitaikozá- ' 
A höl<_'\ éknek nem voll többé kedvük a ki¬ 

rándulásra, minden lépésnél megálltak s még 
a hajóhídon is vitatkoztak. 

A tánc/ból sem lett semmi sem. mikor vissza¬ 
tértek a sétáról, bár a fiatal urak váltig han¬ 
goztatták a láncz megkezdéséi, bár beeslele-
dell és a fülemüle dala fölzendüll a kertben s 
már fölaggatták a lampionokal is a lakra és a 
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veranda oszlopaira, nem led, Jiabár a zene js 
többször fölhanírzolt lánczra szólítva. A füle¬ 
müle csattogod, a z.-ne s/ólt és a lámpák lo¬ 
bogtak, de senki sem hallolla és látta őket. 
A társalgás zaja és lármája, a szavak áradata, 
az érvek és ellenérvek betöltötték a földet és 
légei. Az élénksé- oly nagy volt. mint a han-
gvabolyban, ha raja égő oövát dobnak s e 
/sarálnok n.-ve: .tzuhuJ .tzcrelem. 

Edxárd vele el e/l s ő volt a vita középpontja. 
Vagyon sokat ivott, s lelki ereje, elméssége. 

harczváirva és szépsége (okozod mértékben ra-
gjogott. 

Mondjanak, a mii akarnak, hangzód 
IV.l váratlanul egy modern voltáról ismert kis¬ 
asszony hangja, ki kezecskéivel füléi minden 
s/.«'i elöl bedugta,- én az ő pártján vag-yok! 

Ez volt a jeladás, a mire mindnyájan várlak. 
A leányok nairv rés/e tapsolva és egy ajk¬ 

kal kiállá feléje : mi is. mi is ! 
Edvárd már elődük termelt. .Néhány pilla¬ 

natra elnémult, de csak azért, ho-rv méír jobban 
megillasodjék. S mintegy félve attól, hogy va¬ 
lakit a társaságból pártjára hódít, fenyegető és 
mámoros arczczal folytatta támadásait mindenki 
éllé,,. 

— Tehát az én pártomon vannak önök V 
S a hölgyeket elkezdte gúnyolni, kinevette 

öltözetük áltelszöséirél és a rnhaderék mély 
kivágásai, melynek czélja a házasság szentsé¬ 
gének igéreleivel lépre csalogatni. VásáH CZÍk-
keknek mondta őket, kik a nyárspolgárok 
szemléjére ki vannak állítva. Ócsárolta a mo¬ 
dern czivilizáeziót villamosságával és közlekedő 
eszközeivel, giinx tárgyává lelte a tudományt 
és művészeiéi. Azl mondta, hogy itt egész nap 
nem hallod egyeden művészi hangol, ámbár 
tizen is játszottak különböző hangszereken. 
Neveled az emberek betanult érz.elgösségén, 
melyet hangj.-iryek útmutatása szerint fejeznek 
ki. Mindent lecsepült. kigúnxoll és buta nyárs-
polgáriasságnak bélyegzell. 

Most mindenki elfordult |ö|e. nem Indva mi¬ 
tévő legyen, mikor az ő kimélellen szavail 
hallolla. 

Kél xö az ajtóban állt. így szóltak: 
Mily sajátságos keverék*; a műveltségnek 

és vadságnak .' 
S fölsorolták a rokonságát, de mind apai, 

mind anyai részről merő előkelőséggel talál¬ 
koztak, kik a legnagyobb liszlelelben állottak. 

Mária, sápadlan és reszketve, kél nöleslvére 
közöli ült. E/ek nagyon haragudtak Ed x.-'ín l 
s/axai miall s oda-odahnjlak Máriához s egy¬ 
más kö/l hevesen tárgyallak valamit. Egyikük 
a/1 a hor/aszló vélemény l súgta Mária fülébe, 
hogy Edxárd beszédjeivel nem kevesebbel akar 
elérni, mint nyilvánosan fölbonlani a/ el jegy-
/és|. Mária maga az izgalollságlól némán líirl, 
mert ő is biztosra ved.-, hogy Edvárd valóban 
a kellejük közt lexö viszonnyal akar valamit. 

A testvérek végtelenül meg voltak sértődve 
Mária miall. Egyikük monda: 

- Én, ha neked való volnék, röglön fölkel¬ 
nek ég az égés/ társaság hallalára Így s/óluék : 
Fölmentelek s/avad alól! 

Nem, nem, nem, felelt Márta, hevesen 
megszorítva testvére kezel és egész idő alatt 
merően Edxárdra nézed. 

\egre ji másik les|\ére, a ki eddig habozó 
állásponton állt. szintén elsápadl és szóll : 

\ i lagos: botrányt kivan előidézni. M e ír 
kell öl előznöd. Tégy úgy, a mint Lili mondja: 
kelj föl és dobd szeme közé a kesztyűdet ! 

A kél xőhöz még isméi kel vő csatlakozod 
és szollak : 

l.e kellé >l fektetni. 
Ki kell dobni! Táxolilsálok el előbb Már-

lal. hogy ne lássa. 
S a vök minden oldalról körül kezdték venni 

r.dvárdol. a ki egy re folytatta féktelen beszédéi. 
Ekkor a/ eiryik sógora Márláho/ léped éfl 

ujjaval inlxe neki. s/.'.lt : 
•löjj csak ide ! 

Mária mosl es/n-velle. „d,,! áll a dolog és 
szorongva kérdé: ..||ol van Ve„de|| ?- Keresz-
lülfutolt a termeken s egyre öt kereste S e 
ko/|„.„ haltolla, mint távolodik Edvárd hangja 

-/"bábot, mint változik düliöngövé s belevesz 
/avart lármába és l,„torok csoronipolesél.e 

Márta alig- tudod u lábán állani. 

Hol xan Vendell úr'.' 
És mindenki suttogta: -Minő szerencsétlen 

szüh-lésnap .' 
VI. VENDELL ŰR. 

Vendell nr, alig hogy liauhalahliba ért, a 
parton lexő csónakfara<ró műhelyhez ment. a 
hol a jószágfelügyelö csónakot készíllelell 
nyárfadeszkái, ól. 

" Olt feküdi a esinos csónak a gerendákon 
fór-áccsal körülvéve, vörösre mázolva, magas 
orral. S Vendell bronzszegekkel verte ki az 
oldalát, melyekből a.következő betűk már ki¬ 
alakullak: MÁRT.. . 

Ily szép csónakot még a gyárban sem tud-
lak volna készíteni, nem talállak volna olt sem 
simább deszkákat s nagyobb gondol nem for¬ 
díthatlak volna rá. Az öreg felügyelő pápa-
szemmel az orrán méregede és tervezte. 

A csónak készítés len-e onnan származód, 
hoiry Márta kisasszony egyszer a felügyelő füle 
hallatára így sóhajtod : «0h be szerelném, ha 
külön, iiajdt csónakom volna !» 

Ezek a szavak megfeküdték az öreg szívéi. 
mert ezt a kisasszonyt legjobban szerelte az 
udvarház összes lakói közölt. Ölbevaló korától 
fogva láda fölserdülni. Kis leány korában gy ak-
ran fölkereste őt és elbeszélgetett vele; s föl-
nőd korában is el-elsélálgatolt a kíséretében. 
Márta nem is gondolta, mennyire szerette őt 
ezért. 

Vendell és a felügyelő három óra hosszáig 
egy árva szól sem váltottak egymással, Vendell 
csupán megérkeztekor mondotta, hogy Mária 
vőlegényét hozta el. Vendell rossz kedvében 
volt. Ő ugyanis Márta születésnapjára egy új 
pianofaulaziát tanult be s ezt el akarta játszani 
regire l, mihelyt Márta fölkel. De Mária oly nyug¬ 
talanul várta : eljön-e e napra Edvárd liauha¬ 
lahliba vagy sem, hogy a játékból semmi sem 
leli, hanem neki hányallhomlok Vaanikkalába 
kellett rohanni Edvárdéi-l. 

Három i'ira elteltével a felügyelő homlokára 
tolta a pápaszeméi és föllekinlve szólt: 

l L- mi hiba xan benne tulajdonképen '.' 
Vendell fölriadl gondolataiból és felelt: 

Nincs abban semmi hiba sem. 
Némi idő múlva a felügyelő ismét meg¬ 

szólalt : 
Az. emberek mindenféléi beszélnek arról 

az úrról. 
Mit beszélnek? kérdezlc Vendell úr 

hirtelen fölriadva. De mielőtt feleletei nyert 
volna, sóhajtott és s/.i'dl : Sokat beszélnek róla'.' 

- lüzony ín-szélnek -- lelte hozzá a fel-
Ügyelő, — sokat beszélnek, — s ő is sóhajtod. 
mini Vendelt. 

Újra hal Igái lak. 
De a mikor már annyira busöléledell. hogy 

alig leheled látni a munkál, fölegyenesedell a 
felügyelő térdéről a csónakban és nyugodtan 
s/ó 11 : 

- Mosl már kés/. 
Tehát mégis elkészüli a csónak Mária szü¬ 

letésnapjára. S most elkezdtek tanakodni, ho¬ 
gyan bocsássák vízre. A felügyelő elméül, hogy 
a lovat befogja s a csónakot a pari hoz szállítsa. 
Vended úr pedig el akart sietni, hogy Márta a 
vendégektől észre nem véve jöjjön a parira 
csónakjai m églek inteni. 

De ép mikor a felügyelő eltávozott és Ven¬ 
dell indulás előd a forgácsol tisztogatta le ru¬ 
hájáról, megnyílt a műhely ajtaja és Márta 
fülöd be lélekszakadva : 

- Ügy kereslek, mini az örült. Jöjj velem 
röglön ! 

- Mi történt? 
- Ne kérdezd, majd meglátod magad : meg 

akarják öl kötözni és elliurc/olni : oh annyira 
idas. hogy nem bír a lábán állani. Borzas/ló ! 

\endell ajka körül a jókedv derűje jelent 
meg. Eirv perc/re nem is hallolla, mit mond 
Márta és mindkét kezével gyér haját simogalta. 
("sak ezután ke/dte tudakozni, mi történt s ha-

larosan mindenre kész volt, a mire Márta 
az udvarházhoz, Már¬ kérte, (ixorsan fölszalad 

tát maira után hairxva. 
S mire Márta az i/iralollságtól és gyötrelem¬ 

től kimerültén odaéri, Vendell Kdvárddal egvüll 
már elhajloll líauhalahtihöl. 

A vendégek nemsokara s/Jutén elbúcsúztak. 

Márta jéghidegen fogadia a löbbé-kexésbbé 
őszinte sajnálkozásokat, melyek igen röviden 
mentek végbe. Szótlanul ment el a házi nép 
előtt és alig hallhatóan mondott jóéjt a szülei¬ 
nek. S így az eljegyzés felbontása. ;l mit már 
mindenki biztosra véli. teljes titokzatosságban 
maradt. 

Csak midőn sajál szobájába ért, adta ál ma¬ 
gát Mária a sírásnak. De ez a sírás nem a lör-
léneleken való bánat következménye volt, ha¬ 
nem csupán a megkönnyebülésé és a xég|(>lci, 
háladalosságé Vendell iránt, a ki ezt a felada¬ 
tát is oly ügyesen, oly finoman és feltűnés nél¬ 
kül oldotta meg. Ilyen barát nincs több a vilá¬ 
gon. S oly bizonyosra vette, mini kétszer kellő 
négy, hogy Vendel], az ő lelki állapotára való 
tekintettel, még ezen az estén visszatér s min¬ 
dent elbeszél neki, hogyan ment végbe Edvárd 
lecsöndesitóse és lefektetése. Várt és nem ké¬ 
telkedett. 

Csöndes volt a tó éjjel, midőn a mécsek már 
kialudtak a ház udvarán, mikor a nap lármája 
és vihara elcsitult és a pázsit üresen állt, a 
lombok csüggedten függlek, bámulva az udvar 
némaságát. 

Csöndes volt az öböl és néma az éj. Csak 
a vadkacsák lubiczkoltak a nádas homályában. 
Az öböl víztükrén az éjjeli égbolton hátrama-
radt bágyadt napfény játszadozott és halkan 
siklott rajta egy csónak s lassanként megálla¬ 
podott, a mint a kormányos kiemelte a lapátot 
a vízből. A csónak előrészében egy fehérruhás 
hölgy ült, fejét kezére hajtva. Egy szót sem be¬ 
széllek, — éjien befejezték beszédjüket. 

A csónakban ülők Vendell úr és Márta vol¬ 
tak. S a csónak a felügyelő készítette csónak volt. 

Márta fölemeli kissé a fejét és szól: 
- Hogy te is így beszélhetsz, ezt sohasem 

billeni volna, — s ilyeneket mondasz nekem! 
— Márta, a te érdekedben . . . 
- Épen olyan vagy, mint a többiek . . . 

S Márta letörölte könnyeit zsebkendőjének 
még egyetlen száraz csücskével. Azután mihelyt 
a sírástól lehetett, folytatta : 

— Tudom, hogy neked mindenről oly mélv 
eszméid vannak, a házasságról azt mondtad, 
hogy a legfontosabb benne a szabadság: de 
mit ér, ha másokon még sem tudsz segíteni -
talán még sohasem mondtad ezt neki! — le is 
oly közömbös vagy, mint mások. Még talán 
szerelnéd is, hogy semmi se legyen a dologból, 
úgy mint a többi . . . 

Elfelejted, hogy én hoztam öl ide. 
- Csupán azért tetted ezt, mert én kérlelek 

s nem J eredé. 
- Bevallom, azt hittem, hogy szakítasz vele, 

ha meglátod : milyen ő; azonkívül még nem 
mondtam el mindent. 

S ha tízszer annyi rosszat mondanál is, 
nem halna rám semmit. 

- Ilyen szerelmet én nem ismerek. , 
Te nem, mert te egyáltalában nem ismersz 

szerelmet, — talán sohasem szerettél. 
Vendell hangja reszketett, a mint ezt monda : 

- Te ezt nem tudhatod. 
- Én azt mondtam talán. 

Vendell még rcmegőbb hangon mondta : 
- Szerettem és most is szeretek. 

De Márta nem hallotta ezeket a szavakat, 
mert hirtelen így szólt: 

- Nem törődöm semmi mással, — nem tö¬ 
rődöm senkivel, a ki nem törődik ő vele, habar 
ő, igen, habár tolvaj lenne, vagy meggyilkolna 
valakit, még ha a saját apámat is — akkor se 
fordulnék el tőle. 

Márta ekkor fölegyenesedett és égő szem¬ 
mel szólt : 

- Mondom neked, hogy igaza volt neki. 
Először abban, a mit a földről mondott, s azután 
abban, a mit az eljegyzésről. Mi a csodának 
kell nekünk várni, ha egyszer szeretjük egy¬ 
mást s ehhez még az ő megjavulása forog kocz-
kán ! Azt hiszed, hogy én olyan rendkívül jó 
vagyok? Egyáltalában nem. Tudd meg, hogy 
bármikor kész volnék mindent elhagyni s ki¬ 
menni az életbe, mint ő, akármi lenne i> 
belőlem. 

- Márta ! 
— De igen ! Vannak oly perczeim, hogy nem 

tudom, lenne-e abban valami rossz — különösen, 
ha ő érte tenném. 

Mikor Vendell teljesen elhallgatott, Márta 
ismét sírva fakadt. 

Sokáig, .sokáig hallgattak. 
A csónak lassan sikamlolt a part homályában. 
Mikor fölfelé mentek a homokparton s ;, 

pázsiton álló csűr mellett haladtak el, valami 
recsegést hallottak és mindketten hátratekin¬ 
tettek. De megint csöndes volt minden és semmi 
különöset sem láttak. Csak az öreg V'ilander, 
a felügyelő volt; ő rejtőzött a csűr mellé, hogy 
kihallgassa, mit beszélnek a csónakjáról, a mit 
ő épített. De hiába hegyezte a fülét, nem hallott 
egy dicsérő szót sem. Szótlanul, nehéz léptek¬ 
kel ballagtak az udvarház télé. egymástól ölnyi 
távolságra. 

És csakhamar föllobbanl Vendell szobájában 
a magányos gyertyaláng. 

Elbúcsúzott Mártától, mert már rétren el¬ 
határozták, hogy a születésnap után azonnal 
elutazik. A kocsi reggelre volt rendelve. 

Sóhajtozva és fohászkodva járt ezen az utolsó 
éjen föl-alá kicsiny nyári szobájában; néha leült, 
lehajolt nyitott üti táskája fölé. beledobolt egy-
egy könyvet, majd ismét elgondolkozott. Nehe¬ 
zen, kedvellenül ment az úti készülődés. Mert 
valóban szerelmes volt és pedig senki másba. 
mint Márta kisasszonyba. 

Miért, tartotta szükségesnek, hogy hallgasson 
és ne beszéljen el mindent, a mit Edvárdn'd 
tud? Félt, hogy Márta azt hiszi, hogy azért 
beszél rosszat Edvárdról, mivel el akarja lőle 
idegeníteni. Ez az ő életének szerencsétlensége. 
Igen, szerencsétlensége, romldáa, ez a találó szó! 

Mi a szerelem? - - gondolta magában. -
Ha igazán szeretem Mártát, hogyan tfirhelném, 
hogy hanyatthomlok rohanjon vesztébe! Midőn 
a szivem szorult és ajkam reszketett, azt hittem : 
ez annak a jele, hogy nem szabad beszélnem. Az 
ő boldogságát kerestem. Természetesen: most is 
azt keresem. Itt hagyok az asztalon egy levelet, 
lefestem azt az embert a maga valójában, egy 
hajszállal sem jobbnak ! 

És Vendell úr hosszú lépésekkel járt föl-alá, 
szeme lángolt, arcza tűzben égeti. 

Undorító nyomorultnak festem őt. Piszkos 
gazembernek! Feketének, mint a vadon, egészen 
feketének! 

Végre mindkét kezét összeszorilolta a feje 
fölött, mintha régen terveit fogadalmat tenne. 
Csuklóin, az erek között föltűntek a hatalmasan 
bevágott betűk S. V. Ezek bizonyára eszébe 
juttatták Vendellnek, hogy jobb lelt volna sohase 
látnia Márlát s inkább maradi volna a hajón az 
árboczokra mászkálni, mintsem, hogy a tudo¬ 
mányos pályára adta magát. 

Ily izgatott hangulatban üli asztal mellé, hogy 
megírja a levelet. 

De még izgatottságában sem India figyel¬ 
men kixül hagyni azl, milyen a toll és a papiros, 
a melyre Írni fog. Az is lehetetlen volt, hogy 
poros Íróasztal mellé üljön s abban a tudatban 
írjon, hogy a kabátja ujja beszennyesedik. 

Miután tehát az asztalt letörölte, a levél¬ 
papírt kisimította s a tollat megvizsgálta, nincs-e 
a hegyén valami pehely, végre hozzáfoghatott 
az íráshoz. 

Szeme meglelt könynyel. Erélyeseri meg¬ 
ragadta a tollal és irta : 

"Visszavonom mindazt, a mit ma este Ed¬ 
várdról mondtam. Különösen sajnálom, a mit 
neked beszéltem arról a teltéről, a mely Hel-
singforsban oly nagy megbotránkozást kel¬ 
tett, hogy t. i. három órakor délután egy ki¬ 
festett hölggyel sétált az eszplanádon ; más 
színben tüntettem föl a dolgot, mint a minő¬ 
ben akkor láttam és látom most. Erről a tel¬ 
téről akkor azt gondoltam, hogy nem tartalmaz 
egyebet, mint gúnyt és megvetésl azon nyárs-
polgárias képmulalás iránt, melyben az a linóm 
eszplanádi közönség él. E teliben bizonyos fér¬ 
fiasságot lálok, valami megnyerő lermészelcssé-
get, valami olyat, a mi fölülmúlja a mi kultú¬ 
ránk közönséges hajtásait. Ha egyszer szükség 
van ilyen nőkre, akkor jöjjenek elő ! - - Igaz, 
hogy Edvárd ilyféle tetteit ittasságában viszi 
végbe, de mámorosságában sem látok mást. 
mint olyat, a mi ő mellette szól. Neki sokkal 
érzékenyebb lelkiismerete van, mint másoknak — 
azért iszik. Annyira átérzi kultnrélelünk hazug 
voltát, hogy nem tud józan fővel élni. Nincs 
elég ereje, hogy megszabaduljon az élet liazii'.'-

ságailól. de nem tud elég életkedvet sem merí¬ 
teni belőle s ezen unottsága miatt adja magát 
a'< italnak. Mennxivel előbbre vau o. mint a/.ok 
a félkegyelinű nyárspolgárok, kik jó/anul í i 
megelégedetten csúsznak fölfelé a hazugságok 
lépcsőin, a nélkül, hogy sejtenek a/ -itattuk 
tátongó ürességet. 

Elmondom még neked, meri úgv liis/em, 
hogy ez némi vigaszlalásodra s/,,Igái. ho-v 
különös véletlen folytán, ma reggel nála |ar 
tómban, bepillantást nyerhettem lelke legben-
sőbb rejtekeibe, a nélkül, hogv neki erről tndo 
mása lett volna. A/l his/cm, hogy elvedül 
segítségre és lánias/tekra volna szükség.-, s még 
minden megváltó/halnék. Nagvon fontot84,bog) 
észre ne vegye, lioey halni akarnak reá. ín tér 
meszelésen minden tőlem lelheliil ine-lis/ek. 
nem csak le miattad, liánéin .. érte is és els,, 
sorban Ián a saját kiváncsisái;om kedvéért. 
mert mindig nagyon érdekeli a/ ,, lelki világa. 

S most Isten veled. Márta! Mid. /l olxa 
sód, én már mess/e les/ek. \ alós/inü. hoirx 
tervezed ; rikai utániból les/ valami.* 

Vendell fölkelt az íróas/tal mellől: ar.ván 
békés és egyenletes pír omolt el. 

A magányos gyertya kialudt, s lugg.niv 
leien, kicsiny szobájának liomálxa egx beolvadt 
a csillagos égbolttal. 

VII. l (") 1.1)ALATTI HATALMAK. 

l.átlalok-e földomlást, mikor lenvok. bokrok, 
kövek egy halomban hevernek, a gxok.-rek a 
levegőben, a fák törzsei a lóidon elterülve/ 
A pusztulásnak zordon képe ez. 

I>e elérkezik az a nap, mikor a part nem birpi 
el többé folyton növekvő terhét Klös/ör csak 
egy-eiry kő Dördül le, l\ egx másikat ragad 
magával. Ez az első jel. A/ulán egx s/em-
pillantás alatt minden leomlik, a mit évs/á/ak 
építettek, leomlik és rémes zajjal, oss/e/u/odv a 
hull a mélybe, a fák egymáson, a lékele gyö¬ 
kerek a lexeiröben. 

S láttatok e ily romlási a/ emberi éleiben ' 
Nem olyant, midőn elpns/lul valami dond. 

oldatom Isten kegyelméből öss/e|ákoll és s/o 
béli Ígéret erején épült zselléi hajlék, — midőn 
szolirabirák és rendőrök lépnek a/ alacsonx 
szobába, letelepednek a padokra és dobs/., 
mellett eladják a kisded háznak s/e^ényes ingó¬ 
ságait, a lovat, a kél tehénkéi és a három juhot, 
mikor néhány rongyos gxermek els/éled a vi 
láirba s az apa és anya vén napjaikra a s/.-L'é 
nyék házába kendnek. 

Hanem olyant, midőn leomlik maga az udvar¬ 
ház, a mely alatt sekisem sejtéit üreget, mely¬ 
nek birlokjoira lis/la papíron áll. a mely alkot¬ 
mányos törvényekkel és ősi kiváltságokkal van 
megtámasztva, a melyet e/er és .-/ei ki-rg.-ske/n 
munkás építgetett és nagxobbilolt évs/á/ak 
folyamán, melynek útjait javílgatla és s/ánlo-
földjeil túrta. Kenne a boldogság virág/olt én 
a művészet szelleme éli, zene lollé be s lei¬ 
méiben a Halálok lám-zollak és dalollak, az 
öregek meg a nyugalom áldásai élxe/ték — e/. 
a drága otthon összeomlik, mint a bizonytalan 
boniokpart, mely a földalatti üreiíbe szakad. 

Így járt a rauhalahti-i udvarba/. 
Anélkül, hogy e/1 valaki sejthette volna, a 

sors iszonyú játéka gyanánt ! 
Mert, mint azelőtt is mindig, mikor az ós/i 

kori lelippent a földre, kigyulladt a barátságos 
lámpafény a földmivelési tanácsosnak Iái/xsző 
ny.-ires dolgozószobájában s az udvar nyirkos 
ködének közepette a szobát meb-g otthonná 
varázsolta. Mint azelőtt szokta, a tana.-só-, most 
is ráborította a lámpára a fénytompiló ernyőt. 
Most is letelepedett, s/okása szerint, régi hinta¬ 
székébe, melyben ősei is üldögéltek. -- S fele¬ 
sége, szokása szerint az alkonyától férje szobá¬ 
jában töllvén, mikor a lámpa fénye föllobbanl. 
fölkelt a pamlagról, a hol előbb üldögéltek 
s a szrgletpolczhoz ment. hogy megtöltse azt az 
öblös lajtékpípál. melyből egykor ugyanebben a 
szobában a tanácsos eíryik őse — a finn háború 
hőseinek egyike - pipázgatolt : megtöltötte 
és az asztalra tette s boldog mosollyal meg¬ 
csókolva'férjét, búcsiitjnondotl neki a vacsora 
idejéig. Ép ebben a perczben a szobalány léptei 
hangzottak és az asszonynak egy nyill Írást 
nyújtott át a szoba küszöbén. 

E/, neked s/ol. Háláéi, s/oll az ass/ony 
6fl nem ludxa, mit tartalmaz, odavitte férjéin-/. 

A tanácsos ,-djg vette ke/ébe a/ Írást s alig 
pillantott bele. s/el Ihoinál v osodol t és i |fs/ |ö 
sápadtság liorilá el arc/ál. 

Mi U, lialael ! 
A tanácsos fölemelkedett és kissé elfordult. 

A lámpa /.ddes télivé inegv dágilolta arc/vo 
násail. Minden ver ellaxo/ull a/okböl, s a mini 
nevelni próbált felesége meunv iiL'lalására, ajka 
merev lelt s a nevetés inkább elárulta, a nnl 
titkolni akart. A/ ass/onv lálla, hogv a papiros 
res/ket férje én.s ke/eben. 

Mi a/, liafael '• kiáltott elhalx ánxodxa 
A s/obaleáiiv e pdlaiillll.au berohant a s/o 

bába és léleks/akadxa s/i'.ll : 
— Kellő már bejött, a többiek kulin maradlak. 

Ivili ' keidé !!/ ,-ISK/OIIV glepve. 
ASS/OUXOIII, a s/.olgahirö és egv rendőr 

lls/l. a ki |.e|oll és kálónál,. 
Hál.-iel kiállóit a/ ass/ony e/ ha/. 

kutatás! S alig birl lábán állni a/ i/galoll-
Sá(-|Ó|. 

l jjv I.ils/i1,, a/, s/oll a tanácsos, ki 
e-rxeiiesedni igyeke/ve és visszanyer nnral-
mát. A lioss/n kényelmes élet elpnliilol la ól, 
s bár régj nemesi bú-/krsege rögtön folébredl, 
l.-sle néni Imloll il\ hirtelen engedelmeskedni. 
Inni próbált, de a vi/ fele kilöllyeill l égő 
ke/el.o|. Nem birl megállni, hanem leült és 
ke/ébe temette arc/ál. 

Hol v .-ín a s,/aliad S. . 
Maradjon olt, a hol van. A/ Istenre kérlek, 

ne áruld el senkinek, hogy én - hogv én ilyen 
erolelen vagxok álko/olt lábak ! 

(Iss/i-s/edle végső erejét, fölíveli, s a pamlllg 
hálára láinas/kodxa a revolvert kérésié a falon. 

Lelövi.m őket egv s/álig ! 
('.solidesedjél. Itáfael. az Isten s/erelméérl. 

ross/nl xagy. ülj ide. . . 
Nekik ludniok kell. kili'V rontanák be. 

l.elox otn. . . 
l enen , gondolko/ol. Haláéi. Italáéi1 térj 

es/edre ! Iteleg vagy, hixom a jos/á:.'leliigv elöl 
S látva, lioux férje erőtlenül s/orong.'d v a a 

n-xolxerl lelianvallik a panilagra. a/ ass/onx 
olt liairyla öl és segítségért fnloll. 

A s/alon és a/ elős/oba ko/ölli ajlólio/ s/.iiladl. 
melvel hideg időben /árv a tartottak, l le. a mint 
e/l l'olnx ilolta, a homályos elös/ol.ában olt állt 
a kijáró aj l ő előtt egy csendőr, hoss/ú Kardja 
kixonxa és egy néma ké/mo/dulallal xiss/a 
tartotta a távozni akaró nőt. Erre nem leheléit 
kijutni. 

A/ ass/onx in-m tudta : mitévő legxen. 
Nem eres/lenek ki. Háfael. kiáltott 

meglepődve, reinei.ro ajakkal rohanva be férje 
s/obájaba. 

Mi ez. s/olgabiró úr.' fordult az egy én 
ruhás, arany gombos s/olgabiróhoz, a ki a Kony¬ 
hán .-s ebédlőn át ép most lépett l.ns/kén a 
nagy terembe. 

A s/oli'abiró feleletül folvonla a vállát, mintha 
mondaná: kellemetlen kötelesség! De nem szólt 
seniliiilseill. libben a kellemetlen hely/élben 
sem tudta tökéletesen eltitkolni némi Héüiill-
ségél azon. hogy most olx jelenlösépewn lép¬ 
kedhet ugyanabban a teremben, hol néhány 
hónappal e/clöll uniformis nélkül, s/erénykedve, 
holmi trx onge léiisúr L'vanánl üldögélt a tanácsos 
meghívói! vendége gyanánt :i lobbi vendég 
mögöll az ajfósarukban és /avarában remegve 
löprenire.!! a kérdésen, illik-e a süteményt addig 
a leniére lenni, ínig a forró teát a csés/e;djába 
önti hűlni. 

-Kellemetlen kötelesség* mondotta szem¬ 
öldökét Összehúzva. 

- A férjem rosszul van, a felügyelőt kell 
előkeresnem. Nyittassa föl azonnal íz a|l<.t! 
szólt »/ ass/ony. 

Ugyanaz a vállvonoi'atas volt a s/ol^abiro 
felelete és az idegeri, kékkabáto* tiszt foga¬ 
dására sietett, a ki elölt az előszobában levő 
csendőr föltárta a szalon ajtaját. 

A ti's/i és méir két ismeretlen, polgári ruhába 
öltöződ ember a tanácsos doloo/.'.sz.obájába 
ment A szolirabiió vezeti e okét. 

Ekkor az asszony az ebédlőbe Intőit a tele¬ 
fonhoz. 

Csenget. 
nini vála-z 



Isméi csenget. Málló, halló! 
Semmi felelet. 
A kot csendőr, a ki a konyhába ve/elő ajtó 

elolt őrködött, ránevet és idegen nyelven vala¬ 
mit magyaráz. 

Dó az asszony nem érli őket. 
— Eh, barina!* — szól az egyik csendőr 

kezével legyintvc s igyeke/ve megértetni magát. 
Látszik, hogy megsajnálta az asszonyt. S a két 
kezével, úgy látszik, valamit kettétör és elhajít. 

A mint az asszony megint csenget; oda fut 
hozzája a szolgáló és azl mondja, hogy látta a 
konyha ablakából, a mint a telefon vezetéket 
elszakították 

Az asszony elhajítva a telefon hallócsövét, mint 
a kígyót, s nem hívén, hogy minden ajtó el van 
zárva előtte, egyik ajtótól a másikhoz rohan, 
mintha a ház égne. 

Végre kezeit homlokára szorítva befut a sza¬ 
lonba, hogy férje dolgozószobájába menjen. De 
az ajtóban ott áll a szolgabiró, a ki megint, 
fölhúzza a vállát és megmagyarázza, hogy neki 
itt őrt kell állania, hogy a vizsgálat zavartala¬ 
nul mehessen végbe. 

- Hát nem a saját házamban vagyok én? 
.Micsoda jogon zárja be előttem az ajtót? Mi¬ 
csoda jogon jöttek ide tudtoinon kivül?— kiált 
az asszony mellét verve. S majdnem magán kivül 
folytatja : 

— J->ti-e, ez az én házam és ön utamba áll 
a saját házamban ! Minek hiszi ön magát — ön, 
Hentunen Péter? 

— Én tisztviselő vagyok. 
— Igen, tisztviselő! De ki járatta magái mint 

ostoros gyereket iskolába? És melyik ország 
iskoláiban tanult? Mondd? Űgy-e nem felelsz? 
Azért, mert szégyeled, nyomorult? Sülyedj a 
föld alá ! Nyisd ki az ajtót! 

A szolgabiró összerezzent a parancsolólag 
fölemelkedő kéz előtt, megfordult, s oly csön¬ 
dcsen, a mint csak lehetett, kinyitotta léiig a 
tanácsos dolgozószobájának ajtaját, azulán egé¬ 
szen föltárta, a bemenetelt azonban nem en¬ 
gedte meg. 

.Megrendítő látvány fogadta az asszony!. 
Az íróasztal összes fiókjai ki voltak rántva. 

s tartalmuk szanaszét hányva a padlón. A szek¬ 
rények s azoknak (tokjai hasonlóképen föltárva, 
az a fiók is, a melyikben az ősök levelei álltak. 
A nyugvóágy föl volt hasítva. A falakat teljesen 
licborító, magas kőnyvospolczok mellett két 
cinbe állt létrán s ledobálta a könyvekel, me¬ 
lyek nagy halomban hevertek a padlón, történeti 
művek, közgazdasági is telepítési munkák, 
össze-vissza Némely könyveket az alacsony 
termetű tisztnek nyújtottak oda, a ki, szemüveg¬ 
gel az orrán, könyvhalmoktól körülbástyázva, 
nyűg dtan és szorgalmasan lapozta őket, közel-
látóan vezetve orrát sorról sóira. 

De e dúlás közepeit olt állt, Rauhalahli öreg, 
ősz ura sápadtan és mozdulatlanul, mint a 
márványszobor, kezével az asztal szélére tá¬ 
maszkodva. 

Midőn a szolgabiró látta, hogy az asszony 
a rendkívüli izgalomtól megtol ve a pamlagra 
hanyatlott és semmi nyomát sem mutatva az 
ellenállásnak, szótlanul mered a dolgozószobára, 
odalépett a divánhoz s elhatározta, hogy kissé 
körülményesebb felvilágosítást nyújt neki. 

- Értsen meg engem: én esküt tett tiszt¬ 
viselő vagyok ; mit tehetek ? 

Az asszony meg sem mozdult, fejét sem 
fordította feléje. 

A szolgabiró folytatta : 
- Asszonyom azt mondja erre : mondjak le 

a hivatalomról, — de könnyű ezt mondani. Én 
családos ember vagyok, feleségein és gyerme¬ 
keim vannak — miből éljünk? 

S mikor az úrnő erre sem mozdult, folytatta : 
- Higyje meg, hogy ez a dolog rám nézve 

ép oly kellemetlen, mint önre. Én nem vagyok 
oka. A tanácsos úr ellenségei az ő környeze-
tcl.cn vannak, sokkal közelebb, mint hinné. 

- Mire czéloz ezzel Hentunen? riadt föl az 
asszony. 

- Följelentették önöket. A saját zsellérjeik. 
- Hazugság! kiáltá az asszony fölemelkedve, 

de csakhamar ismét kábultan leroskailt. 
- A saját zsellérjeik, lis/.lell asszonyom. Ők 

* Orosz megszólítás az dókelO hölgyek számára. 
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jelentették föl önöket és tanúbizonyságot lellek, 
hogy a tanácsos úr azzal fényegetődzölt, hogy 
elkergeti azokat a zselléreket, a kiknek (iái el¬ 
fogadták a behívót.* Ilyenek azok, jól ismerem 
én azokat a kötnivalókat. 

- Ez hazugság, borzasztó csufolódás! Ezt 
nem tehették. Férjem, bár szigorú volt az alá¬ 
rendeltjeihez, de igazságtalanságot sohasem 
követett el. Egyikük sem lehetett képes ily 
gaztettre! 

— Engedeleinmel legyen mondva, asszonyom, 
ön nem ismeri a parasztot. Neki nincs szüksége 
sem mi fő l e okra. Az a hír jár köztük, hogy a 
föld az övék lesz, ha az urakat száműzik. Ez 
az egész, ígérjen a parasztnak földet, az apját 
is elárulja. Ilyenek a parasztok, jól ismerem én 
okét. Azért a nyomorúságos betevő falatért! 

- Rafael, Rafael, — kiáltott az asszony kezét 
szivére szorítva a dolgozószoba felé, mintha se¬ 
gélyt kérne. 

A tanácsos ekkor körültekintett, észrevette 
nejét és kitárt karral feléje sietett. 

- Rafael! azt mondja a szolgabiró, hogy a 
saját zsellérjeink jelentettek föl. 

- Sajnos, valószínűleg úgy van, amaz is 
azt mondja ; tud németül. 

— Oh Rafael, mi lesz ebből! Számkivetésbe 
küldenek — mindennek vége. 

- Hadd küldjenek, de hogy az én zsellé¬ 
reim, a saját embereim — ezt nem hittem volna, 
ez a legboizasztóbb! Megőrülök. 

Felesége melléje vonta őt a pamlagra, el¬ 
feledte a saját fájdalmát és szelíden vigasztalva 
karolta át az öreg ember nyakát. 

A szolgabiró bámuló szemet meresztve nézett 
a leroskadó úrra, nem birva felfogni, miért 
éppen ez a körülmény a ((legborzasztóbb.» Csak 
akkor szedte magát össze, midőn a tanácsos — 
az ő távozására várva — sűrű szemöldöke alul 
reá tekintett. Ekkor önkénytelenül összerezzent, 
majd észrevevén a helyzethez nem illő visel¬ 
kedését, minden erejét összeszedve megfordult 
és kemény léptekkel a dolgozószobába ment. 

Négy álló órába telt, mig a könyvtárt 
szétdobálták. Ekkor kezdődött a tüzetesebb 
vizsgálat. 

A gyertyák már majdnem tövükig égtek, a 
hajnal már derengett, mikor a kutatás véget 

t- Az összes szobák föl voltak dúlva, minden 
Kinyitva, még az a mahagóni szekrényke is, 
melyben az asszonynak leánykori és meny-

szonykorabeli levelei voltak. Kísértetiesen 
lobogtak a gyertyák lángjai a tárt termek lég¬ 
áramában. 

Távoztuk előtt a kutatók összegyűltek a 
szalonban és a tiszt tört németséggel valami 
bucsuzásfélét hebegett a tanácsosnak és fele-

•ek, kik egymás mellett állottak. Azt 
mondta hogy sok olyant talált, a mi terhelő 

i-ovel bír és a bejelentett tényeket megerősíti 
"«i államvétséget tartalmaz és a mihez képest 

mkivetés majdnem kegyelemnek mondható, 
élyi véleménye gyanánt ő mégis azt meri 

londani, hogy az egész dolgot el lehetne simí-
"', lm a tanácsos illetékes módon és helyen 

biztosítékot nyújt az iránt, hogy a katonai be-
mlas legalább ebben a községben háborítat¬ 

lanul megtörténik. Az ügy ilyetén fordulata rá 
nézve mindkét részről a legkellemesebb lenne 

ebben az esetben ő szívesen fölajánlja szemé¬ 
lyes segítségét. 

Egy perczig némán állt a tanácsos, s a múlt 
oldog évei elvonultak lelki szemei előtt. 

Az asszony szivére tette kezét, és tekintetét 
korulhordozla a puszta házban, szobáról-szobára 
s végre megpihent a szeme az utolsóban, mely-

Knszlus-szobor alakja tűnt elő kiter¬ 
jesztvén kezeit a ledöntött, földúlt nyugvó-
helyek fölött. 

Egy pillanatra mindkettejükben fölvillant a 
kép: a beleegyezésnek egy néma bólintása az 

t várakozó idegenek felé - és minden a ré¬ 
giben lesz újra, Rauhalahti számtalan serény 
keze mindent a helyére rak, a mit ledöntettek 

J-nt fölemel és elrendez, s a hársfák mögött 

/Finnországban a czár alkotmányellenesen meg-

" ik í t " f l n n öfló ha"sereget s• k a t o « -
orosz ezredekbe akarta besorozlalni A nén 

túlnyomó részének ellenállásán azonl.nn ,„ '"„l, ,? 
alkotmány tipi-ás. 

fölkelő nap sugara észre sem veszi ax. éji pusz¬ 
títást, az egész udvarház régi boldogságára 
ébred, a megzavart házi nyugalomnak fölsza¬ 
kított, sebe beheged — meggyógyul. 

- Háláéi ! — az asszony hangja reszketett, 
a mint megszorította férje karját. 

A tanácsos azonban már rég visszanyerte 
lelki egyensúlyát. Nem remegett a hangja, néni 
kápráx.ott a szeme, hanem rendületlenül, bizto¬ 
san állt az idegen előtt vén tölgy gyanánt és 
nyugodt folyamként jöttek elő szavai, melyek¬ 
kel válaszolt: 

— Nem tudom, vannak-e az ön hazájában 
nemesek. A mienkben vannak. S ezek még so¬ 
hasem hajoltak meg a törvénytelenség előtt. 

S fölemelte erre neje arezát, hogy szemébe 
nézzen s ennek könnyeken átszürődő fényében 
azt olvasta : jól van, Rafael, helyesen tettél. 

- Nu da, nu da — mokogott a tiszt, mintha 
azt mondaná, hogy ezt várta s hamarosan meg¬ 
hajtva magát, távozott. 

A többiek nem tudtak németül. Annyit azon¬ 
ban mégis megértettek, hogy nem történt egyez¬ 
ség. Ügyetlenül, egymásba ütődve az ajtóban, 
főnökük után siettek, s csakhamar eltűntek a 
hajnali szürkületben. 

Két nap múlva megjött a száműzési rendelet. 
Rauhalahti megtelt táviratokkal és részvevő 

rokonokkal. Iszonyú zaj és sürgés-forgás ural¬ 
kodott, minden fölfordull. 

Minél gyorsabban röpült az idő s minél kö¬ 
zelebb jött az indulás napja, annál nagyobb 
akadályok merültek föl a háztartásban és az 
ügyek elrendezésében. 

A tanácsos egész éjeket virrasztóit át, sze¬ 
mét be sem hunyva, s egyre sötétedett lelkében 
a jövő képe. Habár abban a döntő pillanatban 
teljesen ura ludott lenni érzésének, s akkor is, 
midőn megkapta a száműző parancsot, az em¬ 
berek elölt megőrizte büszke higgadtságát, 
mégsem bírt mindig uralkodni magán, hanem 
át-átengedte magát a csüggedésnek. Ha fele¬ 
ségével négyszem közt volt s nem kellett az 
emberek miatt alakoskodnia : néha az őrület¬ 
hez hasonló izgatottság vett rajta erőt, úgy 
hogy a szobában föl-alá futkosott és fejét verte. 

Ilyen az az ember, a kit hónából szám¬ 
kivetnek. Egész lelkében meginog, minden 
gondolata elhomályosodik, sehol sem lát czélt, 
halárt, s a nap fénye éjszaka rá nézve. 

Szívesen bezárná a szemét örökre, tudván, 
hogy ha fölnyitja, úgy sem láthatja többé hó¬ 
nát ; mert élve szakadni el attól a földtől, azok¬ 
tól az ösvényektől, melyeken gyermekkorában 
járdáit, azoktól a mezőktől, melyek szeme előtt 
virágoztak : az több, mint a mit az emberi szív 
elviselhet. Úgy van, mint a vén fenyő, melyet 
földalatti erőK kidöntenek, koronáját a porba 
vetik és fekete, évszázak alatt nőtt gyökereit 
kitépik a talajból. 

VIII. BÖLCS, MINT A KÍGYÓ ÉS SZELÍD, MINT 
A GALAMB. 

- Hát itt talállak téged, Edvárd, világos 
nappal leányok és palaczkok között! 

— Ki vagy? 
— Vagy úgy! Inkább nekem lehetne nehéz 

rádismerni: szemed beesve, hajad kuszáit, ru¬ 
hád összetépve ! Hány napja már? 

- Te . . . Vendell. . . vagy ! 
— És milyen hangod lett ! Kolosszális ! 
- Hallgass Vendell, te jó ember vagy, de 

ne akarj engem megjavítani. Lásd, a püspökök 
és érsekek nem tudtak velem semmire sem 
menni; mit gondolsz, mire mégy te? 

- A javulás nem nagyon bánt téged, az 
igaz; de, sajnos, én most nem azért jöttem. 
Mást akarok. 

- Akkor keress magadnak tiszta ülőhelyet. 
Vagy igaz! te nem mered a czilinderedet a 
zongorára tenni, csak tartsd fönn. Halld, Ven¬ 
dell, úgy látszik nehezen tudsz illő bevezetést 
találni; engedd, hogy én kezdjem helyetted : 
Edvárd, te tudod, hogy Rauhalahti most gazda 
nélkül van és hogy . . . 

- Jól van, jól van, — azért mégis tévedsz. 
Tehát igazán nem vetted észre a mai napig, 
hogy én szerelem Mártát? No, mit vágsz olyan 
képet! Érted-e most már, hogy én sohasem 
kívántam valami nagyon, hogy te megjavulj. 

S őszintén szólva, én nem is törődöm vele. 
Most már tisztában vagy a dologgal. 

- Vendell, te kedves, hál le szerelmes vagy 
Mártába? Hogy én ezt sohasem sejtetlem — te 
szegény — 

- Minthogy a ti viszonyotokat, természete¬ 
sen, fölbomlottnak kell tekinteni — legalább is 
a te részedről — 

— Vendell, ne merj beszélni erről a dologról. 
- Tehát, mivel közöltetek mindennek vége 

van, s mivel Rauhalahti okvetlenül férfikézre 
szorul, — hiszen beláthatod, hogy Márta nem 
bírja sokáig kormányozni azt a nagy házal, 
habár ő maga azt állítja -

- Azt állítja-e ? 
- Azt bizony. Hadd próbáljam meg, azt 

mondja, — legalább egy esztendeig! — De ne 
zavarj ki a beszédből. Igen — mivel az egész 
család biztat és senkinek sincs kifogása elle¬ 
nem, elhatároztam, hogy elveszem őt — 

- El-e ? 
— Mit? Talán csodálkozol rajta? 
- Nem, nem, esküszöm, hogy Mária keresve 

sem találhat jobb férjet. 
- No, ennek örülök. Tehát el akarom őt 

venni. De egy nagy bökkenő van itt. Ládd, ha 
ón átvenném Rauhalahtit, a helyzetem kissé 
kellemetlenné válna azáltal, hogy azonnal nagy 
kölcsönöket kellene fölvennem, hogy a sógo¬ 
raim részét kifizessem. 

— Én kisegítlek és nem is kell betáblázlal-
nod a kölcsönt. 

- Vagy úgy ; bevallom, ez volt az én titkos 
reményem. Kezedet rá és köszönet! 

- Hát te léssz Rauhalahti ura, s pipázgatni 
fogsz és a hintaszékben üldögélni, mint azelőtt 
az öreg. 

- Rauhalahti ura leszek, ha minden úgy 
megy, a mint én gondolom. De sietnem kell, 
mert éppen az a fődolog, hogy Márta ne kormá¬ 
nyozza még egy esztendeig a birtokot a saját 
feje szerint. Tönkreteszi ezt a birtokot. Gondold 
csak : fejébe vette ez a leány, hogy az egész 
földbirtokot apró részekben ki kell osztani a 
saját zsellérei és más vagyontalanok közölt! 

' - Úgy? 
- Igen, hallottál-e már ilyet. Kitől vette 

ezt a gondolatot, vagy olvasta-e valahol, nem 
ludtam nyomára jönni. A föld birlokjoga sze¬ 
rinte iszonyú igazságtalanság. 

- Hogyan volt, mondd csak mégegyszcr ! 
— A föld birtokjoga most rögtön borzasztó 

igazságtalansággá lett őszerinte. 
— Te nem érted : ő a nagy földbirtokra czé-

loz, melyet bérelt erővel művelnek, erre czéloz. 
— No, n»m bolondság ez ! De ő egyre azt 

hajtja : «a föld azé, a ki megműveli» — «para-
sziták vagyunk, a nép kizsákmányoló!." — «a 
népet föl kell szabadítani)). Egy szóval, a leány 
egészen elvesztette a fejét és bármily ostoba¬ 
ságra kész, ha alkalma és ideje lesz rá ; s aty¬ 
ját levelei által akármiféle ügyben az ujja kö¬ 
rül csavarhatja, a mint jól tudod. Nem szeret¬ 
néd látni, mit ír neki az atyja Norvégiából ? 
Halljad: «Nagyon jól vagyunk itl a szabad —» 
de ez a bekezdés nem tartozik a kérdésre. 

- Olvass mindent — 
- «Nagyon jól vagyunk ill a szabad és hűvös 

Norvégiában, oly jól, hogy ha azl mondanák : 
haza mehetsz, nem tudnám, mit tegyek. Nem, 
mintha elfelejtettem volna hazámat, de szemé¬ 
lyes otthonom nincs többé nekem ott. A mi 
akkor leomlolt a lelkemben, azt nem lehet 
többet fölépíteni. Én már belenyugodtam ebbe 
és nem bánt többé. A mi a te eszméidet illeti 
Rauhalahli jövőjére nézve, természetesen, min¬ 
den attól függ, kedves leányom, vájjon a birtok 
pnrczellázásával a szegény nép között, hosszú 
fizetési idő mellett ki tudod-e elégíteni a vői-
mel. Mindazonáltal nem akarom kedvedet szegni, 
hanem inkább szívből óhajtom, hogy hő vágyad 
megvalósulhasson. Egyébként én is más szem¬ 
mel nézem a világot, mint azelőtt. Azelőtt nem 
vet lem észre azt az ürességet, a mely fölölt 
mi mindnyájan éltünk. Most már ismerem. 
Soknak máskép kellene lennie, az egész alapot 
meg kéne változtatni, azt megvallom, de én 
már gyönge vagyok a megvalósításhoz, nagyon 
öreg vagyok ahhoz. De te, ifjú erővel telt leá-
nvoni — és leendő férjed, a kiről nem linliik 
lemondani —» 
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- Nem gondolod Edvárd. hogy e szavukkal 
én rám czéloz? Mit szólsz hozzá? A leány suli 
ostobaságai ráragadtak az öregre. 

r.sacsi, te tetőtől talpig csacsi vagy, 
Vendell! 

- Mit ? 
— Azl, a mi az emberben a legtöbbet ér, le 

ostobaságnak mondod ! Kérdem tőled : meny¬ 
nyivel lesz jobbá a világ, ha most meg te ülsz 
bele a hintaszékbe pipázni ? NIMH heszél(iink-c 
veled százszor arról, hoir> az élei olyannak, 
a minő most, bolondság, hogy a mii veszel nem 
művészet és M művellség nem mŰM'llség? S most 
akadnak olyan emberek, a kik ugyanígy érez¬ 
nek és a népet föl akarják szabadítani, hogy 
a világból végre legyen valami, s te ekkor azl 
mondod: bolondság! De az a Márta, én úgy 
látom, olyan leány, hogy a sógorainak öss/e-
véve nincs annyi esx.ük, mint neki magának. 

— Hát moót így gondolkozol? 
- Nektek támogatni kellene öl és minden 

módon diadalra segíteni eszméit, az azonban 
mindenesetre vigasztaló, hogy legalább egy 
világos fő akad közöltelek. 

— Ha ő valóban olyan bölcs, akkor bizo¬ 
nyára istenasszony, mert a bölcsesség végre is 
nem a legértékesebb jótulajdonsága. Belenéz¬ 
tél-e már valaha isten igazában a szemébe? 

- Te nyomorult, beszélhetsz az ő külsejé¬ 
ről. Nem, Vendell, szép és műveli leányok 
minden bokorban leremnck, gazdagok is akad¬ 
nak, de a ki így gondolkozik, ax. már \alami. 
Hegyőrömként magaslik ő ki közületek, habár 
még majdnem gyermek. Mondom neked, ex. a 
leány gyémánt a közönséges kavicsok közölt, 
igen, az a Márta, a kiben le csupán a Icsli 
szépséget látod -

— Ne kiabáld a nevel ilyen helyen. 
- Milyen helyen ? 

— Ilyenen. Elfeleded, hol vagyunk? Nézz 
körü l . . . No, no Edvárd, hiszen nem akarlak 
olyan rossznak mondani. Mi lelt? —Várj, hová 
szaladsz? Edvárd én is megyek veled! 

De Edvárd elrohant. 
Komolyan és elgondolkozva lekintelt Yendell 

úr sokáig Edvárd után, — hallgatott és figyelt, 
mint az órás, a ki a megállt gépezetet újra 
mozgásba hozza. 

Azután körülnézett és, mivel senkit sem látott 
a szobában, föllett kalappal a zongorához üli. 

A felsőbb hangok nagyon le voltak hangolva. 
A mélyebbek azonban halalmasak voltak, de 

Vendell nem is törődött a magasabbakkal, mert 
az a szomorú pianofantázia, melyet Márta ked¬ 
véért gyakorolt be, teljesen mélyen volt han¬ 
golva — s most ezt kezdte játszani. S nemcsak 
oly hévvel játszotta, mint akkor tette volna, 
hanem még lelkesebben és hatalmasabban. 
A hangáramok elváltak egymástól, majd egye¬ 
sültek, egyik a másikba olvadt oly erővel és 
gyorsasággal, hogy maga is összerázkodoll. 
Mintha ezzel a játékkal mondana örök islen-
hozzádat Mártának. Mély szomorúságol fejezel l 
ez ki, de a benne megnyilatkozó hé\ egyre növe¬ 
kedett, míg végre az egész dallam a bilincsei¬ 
ből megszabadult lélek szárnyalásává változott. 

Vendell csak akkor rezzent föl ábrándjaiból, 
midőn a szobaleány belépett, kitárta az ablakot 
az üde (éli levegőnek s a padlón heverő üveg¬ 
cserepeket kezdle söprögetni. Ekkor fölkelt a 
zongora mellől, megsimította czilinderél és ru¬ 
háját, megigazította nyakkendőjét és hazaindult, 
hogy összekészüljön amerikai útjára. 

IX. KIXTüRI HALÁLA. 

A számüzöltek már visszatérlek, a hazai ki¬ 
kötők megnyíltak a hontalanok előtt, a pariokon 
üdvözlő kendők libeglek, a kapukai virágokkal 
díszítették és a házakon lobogók lengedeztek. 

Visszakapták földjükéi, a kiket birtokukról 
elűztek, — de a Kinturiak még nem nyerték 
vissza otthonukat. 

A mi külön Kinturi Jankót illeti, a vissza¬ 
térésről nem is szólva, nem állolt már többé 
kunyhaja sem. melyet ősei kőkerítéssel övezlek, 
melyben születeti és nevelkedett, melybe fiatal 
feleségét hazahozta s a melyben gyermekei 
gügyögését hallgatta. A Kinturiaklól föllörl 
szántóföld egyesíttetett Vaanikkala egyéb föld¬ 
jeivel. A kőkerílés még áll, az ösvények sin¬ 

csenek még mindenül! benőve, a görbeágú fenyő 
is öl l suttog még a kapuféll'a előtt, de maga a 
kunyhó elinni, helyét fölszánlolták. A \én 
épülell'ákat lii/re \elellek. a kamra deszkáiból 
i'ilal raklak a gazda nd\arán. 

Vaanikkala gazdája bejutóit a képviselő¬ 
házba, a hol mindeneknél he\esetiben követelte, 
a számüzöllek visszahívását és a törvényes rend 
helyreállítását. Erősen meghízott, s minél kö-
\erebb lelt. annál jobban megerősödött abban 
a nézelében, hogy nagy különbség van a föld¬ 
birtokos és a földniivelö közölt, meri a birtokos 
az, a ki nem műveli a földet, a földmívelő pedig 
az, a kinek nincs földje. És ettől a meggyőző¬ 
désétől eltéríleni ép oly nehéz volna, mint le-
soványitani. Kinluri nem birla többé nézni öt, 
inkább elköltözött más faluba, egy régi, úlszéli 
viskóba Marijával együtt. Ks csak akkor, mikor 
itt is ép olyan ga/.dacmberekel talált, kezdeti 
Vaanikkala birtokosa iránt érzeti különös gyülö-
lele alábbhagyni, annyira, hogy néha még nap-
számba is álll nála. Ezenkívül híre járt, hogy 
a gazdával a saját leányai kegyetlenül bánnak 
és hogy nagyon nekiadta magát ax hasnak, ki¬ 
vált mióta az országgyűlésről visszatért. Kinturi 
sajnálni kezdte lelketlen gazdáját; azl gondolta: 
megbánta, a mit vele telt. 

Kintnri dolgozgalotl ilt is, oll is — minden¬ 
féle kis megbízási elfogadóit bárkitől, a ki meg¬ 
fizette érte, mert a ki a kél keze után él, annak 
nem lebel válogalni a munkaadók közi. Ilyképen 
egyszer Rauhalahliba került napszámba, a régi 
lehénislállól javilani. Itl, senkitől nem ismert, 
vén napszámos gyanánt, dolgozgatott és szokása 
szerint meg-mcgállva a munkában maga elé 
bá H s közben dünnyögöll magában valamil. 
Ha aztán lepleket hallott, fölriadt gondolataiból 
és szorgalmasan munkához látott, nehogy rest¬ 
nek tartsák. 

Még el sem végezte ezt a munkál, a házi 
kertbe rendelték. III az eperágyat, kellelt gyom¬ 
lálnia és a tavalyi s/áraz indáktól megtisztítania. 

III találta és ismerte föl őt az egykor Vaanik-
kalában nyaraló fiatal úr, a kiről most beszél¬ 
lek, hogy a birtokol magához akarja váltani. 
Lángoló szemmel, de kissé hadarva rajzolta a 
fiatal úr Kinturi elölt, hogyan fognak a föld¬ 
birtok-viszonyok rövid idő múlva gyökerestül 
megváltozni ; hogyan fogják bérbe adni az 
addig parlagon heverő földeket és így a föld¬ 
birtokosok kényszerülnek a munkásokkalegyez¬ 
ségre lépni s még sok ilyen dolgot mesélt. Kin¬ 
turi a jövő e terveit helyeselte, de a megvaló¬ 
sításuk nem igen érdekelte, mert o már úgy 
sem veliel bérbe semmitseni. 

A fiatal 11 rí nép iránt való udvariasságból 
az ő jelenlétükben mindig vidámnak és jóked¬ 
vűnek igyekezett mutatkozni, néha egy kis 
tréfál is megeresztett és nevetett, két tenyeré¬ 
vel törölve le könnyeit. De a fiatalok észrevették, 
hogy Kinlurinál valami baj van. 

- Nem sajnálja, Kinturi, a gyermekei! ? -
kérdé Márta egyszer tőle. 

E szavakra Kint úri hirtelen elfordította fejét 
és nagyon fontosnak tartotta, hogy lehajoljon 
megnézni, honnan ered néhány eperinda. De 
arcx.ának ax. a fele, a mely Márta felé volt for-
díha, téglavörös lett. Az, hogy gyermekeit nem 
tarthatta el otthon s nem hagyhatott rájuk 
semmilsem, hanem közülök a legkisebbek is 
Földönfutókká lellek, az volt életének legsaj-
góbb sebe. 

— Talán haragszik, hogy semmit sem felel? — 
gondolta magában .Márta. 

De Kinturinak ép ekkor dolga akadl az eper¬ 
indákkal, s ellilkolhalta érzelmeit. 

- Hogy sajnálom-e őket! — szóll, szokoll 
fürgeséggel végezve dolgát és tágra nyitva sze¬ 
mét, trélálódzásra készen. — Jákó fiamnak is 
jól megy a sora. 

- Vagy úgy! - - felelt Márta és elrőstelte 
magát, mert egyáltalában nem tudla, hogy me¬ 
lyik ez a Jákó-nevű a Kinluri fiai közül. 

Kinluri elbeszélte neki, hogy Jakot a keres¬ 
kedő fölfogadta inasnak s kérdezte, nem látta-e 
őt olt a kisasszony? l.'gy jön-megy olt, mini 
a kilőtt nyíl, a boltból a raktárba, a raktárból 
meg a boltba. Úgy bizony, a mi Jákónk az. 

És beszélt még a többi gyermekéről, mind¬ 
egyikről sorban, egyre fűszerezve a szavait tré¬ 
fás mondásokkal. 



Szintén mókázva utnsilolla vissza a fiatal úr 
ajánlatai, hogy válasszon magának megfelelő 
földrészt Haiilialahlihan, a hol lelszik. Tehát 
nem segíthetnek rajla mással, mint hogy meg¬ 
fizetik neki a megérdemelt napszámot? Vilá¬ 
gosan látszott, hogy Kinluri nem akarja beis¬ 
merni, hogy anyagi támogatásra szorul. 

Kinturi erős köhögést kapott és a legna¬ 
gyobb sietséggel befejezve munkáját, eltűnt 
Raulialahtiból. 

Néhány hét múlva egy asszony érkezeit Rau-
halahliba és Kinturit kereste. Ez Mari volt. 

Senkisem tudott felvilágosítást adni neki, 
hogy hová lett Kinturi, csak azt tudták, hogy 
munka után ment. 

Ekkor az asszony rosszat kezdett sejteni, 
mert Kinturi sohasem szokott ennyi ideig el¬ 
maradni, hanem mindig hazanézelt és a pénz¬ 
ügyeket rendbe hozta. Az asszony a keresésére 
indult. Faluról falura, helységről helységre járt, 
az egész kerületűt bebolyogta, míg egy ismeret¬ 
len faluban rá nem akadt, egy kis kunyhónak 
alacsony kamrájában, melyet egy jószivű munkás 
engedett át neki betegsége miatt. Itt feküdi 
Kinturi már egy hét óta minden ápolás nélkül. 
Olyan rosszul volt, hogy nem lehetett többé 
elszállítani, és oly merev, hogy Mari alig birt rá 
tiszta inget adni, melyet szerencsére magával 
hozott. De mégis csak ráadta. Tisztább lepedőt 
is szerzett, Kinturit a hátára fordította és két 
karját a takaróra feklelte. Ezután leült és szokás¬ 
ból rokkát vagy valami más munkát keresett idő¬ 
töltésül, de a szeme nem lelt semmiféle ismert 
tárgyat. Nem volt ott más ismeretes előtte, 
csak Kinlurijának arczvonásai. Lesoványodott 
arczára nem birt sokáig nézni, de a takarón 
pihenő kezét soká nézegette. A teher ingujj 
alól is megismerte Kinturinak szívós kar¬ 
ját, mely mintha mindig kész lett volna va¬ 
lamit megragadni. Azután elnézte a kezefejét 
és csodálkozott, hogy még sohasem szemlélte 
meg ily pontosan. Minő hatalmas erek is van¬ 
nak rajta! Bizony sok, nngyon sok munka került 
ki onnan, sok eke elkopott a keze között, sok 
kapanyél eltörött, l'jjai mindig horgasak voltak, 
mintha az ekeszarvára termeltek volna. És épen 
ezeket a horgas ujjakat szemlélve, Mari most első 
Ízben röstelte azt a sok aprólékos, hiábavaló 
munkát, a mit a sors az utóbbi esztendőkben 
ezekre az erős kezekre rótt, s most értette meg 
először az urának rideg, évekig tartó hallgatag-
ságát és mogorvaságát - - megértette és az 
ágy szélén üldögélve csöndesen sirdogált ma¬ 
gában. 

Kinturi a köhögéstől és láztól nem birt mást 
mondani, mint hogy a vég közeledik, megmu¬ 
tatta erszényéi, melyben Mari egy kis kulcsot 
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ős három márka Ili fillért talált. A kulcs Kinliiri 
ládájához való volt, melyben a Maii számára 
megtakarított pénzt őrizte. Ezt nagynehezen 
elmondva, kívánta, hogy Mari kávét főzzön. 

Mari igen jól tudta, hogy Kinturi ily erős 
lázban nőm kívánhat kávét és csupán az a 
czélja, hogy maga Mari igyék. Ez Kinturi régi 
kávé-büszkesége volt. Mari tehát megfőzte a 
kávét és keservesen sírva megivolt az ura szeme 
biliára négy csészikével. Kinturi föl-fölnyitotta 
a szemehéját, hogy lássa, teljesíli-c Mari az 
ő utolsó kívánságát. De, a mint Mari elfogyasz¬ 
totta ezt az ünnepi italt, többé nem nyitotta 
ki szemét. 

Lélekzése -akadozó lett, majd hosszú és ki¬ 
maradó, majd gyors, mintha löbb levegőre volna 
szüksége. Á köhögés lassanként megszűnt, a 
láz elhagyta testét és sápadtság önlé el arczát. 
Mari látta, hogy a halál valóban beállott. Orvosi 
segedelemtől régen elszokott már. Kettő halt 
meg a gyermekei közül : egyik az útban, mikor 
az orvoshoz vitték, a másik, mivel nem volt 
módjukban orvost vinni hozzája. A többieket 
csak házi szerekkel gyógyítotla. Mivel itt nem 
voltak orvosságai, melyekkel otthon hideglelés¬ 
ben szenvedő gyermekeit szokta gyógyítani és 
mivel azt hitte, hogy a test melegének vissza¬ 
nyerése még megmenthetné Kinturit, nem tehe¬ 
tett egyebet, mint hogy bezárta az ajtót, leve-
lette minden ruháját és férje mellé feküdt. Itt, 
utolérte a sirás. Mert, mikor melengetve végig-
simítá Kinturi bordáit, megismerte minden por-
ezikáját abból az időből, mikor még nem ide¬ 
genedlek el egymástól. Különösen megrikatta 
az a nagy gödör, a mely bordái alatt alakult. 
Megrikatta a szive dobogása is, a mint fülét 
Kinturi mellére szorította. 

Habár Kinturi többé nem is ébredt föl és 
szemét nem birta többé föhiyitani, mégis •— 
Mari melengetéséből föléledve — álmodhalott. 
Egyre a mennyországról álmodott. S mintegy 
visszatekintett onnan a földre. 

Mint azelőtt gyakran, most is, nagy. örömére 
az ég nem úgy tűnt föl előtte, mint valami 
népes díszterem, hová röstelkedve kellene lép¬ 
nie a jobb emberek közé, mini, lenn a földön 
az urak elé. Hanem, a mint az ég pitvarába ért 
és az ajtó véletlenül nyitva állt, a legtisztább 
természeti kép fogadta : viruló pázsit látszott, 
melyen borjuk járkálnak és a nap a magasból 
ragyogva világítja meg hátukat; azután mintha 
tovább ment volna gyermekeitől körülvéve s 
megmutatva nekik a szántóföldet, melyek bírá¬ 
sához semmiféle írásos szerződés sem szükséges. 
Oh, mily boldogan vert a szive és mint daga¬ 
dozott a hálától! Most megint egybegyüjtheti 
cls/.éledl gyermekeit, látja llának erős, kedves 

mozdulatait, ismét megismerheti Jákó (iának 
linóm kezeit. S ő nagy, termékeny földet ad 
gyermekeinek és szól: mind a tietek, a mit meg¬ 
műveltek. És ők fölnövekednek, megházasodnak 
és nemzedékről nemzedékre szaporodnak. Ő 
fölülről szemmel tartja és vezeti őket s még 
közelebb van hozzájuk, mint egykor a földön. 

De egyre változnak az álmok, mindig új ké¬ 
pek vonulnak cl elölte. 

Végre ez történik : 
A mint megint az ég udvarán áll, ime, az 

Isten szava kérdi az angyaloktól : 
- Mélló-e Kinturi, hogy a mennybe jusson ? 

Az angyalok felelnek: méltó, mert életében le 
tudott mondani a földjéről, nyájáról. házáról és 
gyermekeiről és megtanulta saját kezével szol¬ 
gálni azokat, a kik mindezt elvették tőle. 

Kinturi sír és eloltja szivében az urak iránti 
gyűlöletének utolsó szikráját is. 

De még ebből az álmából is fölébredt kí¬ 
nosan hörögve. 

Az ulolsó álomkép ismét e világi szenvedés¬ 
ről szólt. Ügy hallotta, mintha egérfogak drótot 
rágicsálnának. Azok a mozdulatlan szemek rá¬ 
merednek megint a csapdából, lelve rémülettel. 
«Mindcn elveszett — sohasem látom többé lió-
káimat!» gondolja Kinturi, mert önkívületében 
úgy érzi, hogy ő az az egér, ő gondolja az egér 
gondolatait és sajátjának véli a csapda rémes 
perczeit. .. Kinturi megszűnt zihálni, kinyitotta 
szemét, kábultan körültekintett és gyönge reme-
gés futott át egész testén. 

Ekkor egy barátságos hangot hallott: 
- Légy nyugton, az utolsó pillanatban ki¬ 

nyitom Én a csapda ajtaját és szabadon bo-
csátalak ! 

Óh, mily édes megkönnyebbedés! Tehát mégis 
von egy lény, aki végre megérti, hogy rajta 
nem segít semmi jó, csupán a megszabadítás! 

És valóban : most már kilép a tőrből. Már 
a szabadság szellője leng felé és föltárulnak a 
menny Icéklő kapui . . . És Kinturi látja maga 
alatt az anyalöldet és annak gyermekeit olyan 
fényben, minőben még élő soha. Az ég kapu¬ 
jának küszöbén azonban mégis elfogja valami 
édes bágyadtság, mint hosszú munkás nap es¬ 
téjén és így szól: 

— Mindjárt hozzátok megyek, de, ha szabad 
lenne, előbb pihennék egy kicsit . . . 

- Hadd pihenjen Kinturi! — hangzik az ég 
küszöbéről egy tiszta, csengő hang. 

S boldog mosollyal ajkán mélyet sóhajt és 
bezárja szemét. . . 

Mari várja, mikor lélegzik ismét. De több 
lélegzete nincs. A szive sem ver. Mari testének 
melege sem óvhatja meg többé Kintu:i tagjail 
a mcgdermedéstől. 

NINON UTOLSÓ LEVELE. 
Láttalak Pierre!. . . Nagy idő után. 
Tegnap. Alkonyatidőn. A Boiá bán. 
Leszálltam ott, hol áárgul a platán, 
A kocáim laááan haladott utánam 
Eá arra jöttél, elhagyott babám, 
A bútól eá a gondtól halaványan . . . 
Szegény Pierre! Ügy aggódom miattad -
Pedig ha tudnád, hányMor megáiratlak. 

Bátáonyoá zekéd nincá, ki kikefélje — 
S kezedbe adja árvnlt ecáeted, 
Nincá, a kinek eláúgjad a fülébe 
Hogy imádod, hogy ázereted, 
Nincá, ki ctóket adjon ázemed fölébe 
Ugy-e, Pierre, ezt moát iá Mereted? 
Nincá a ki áirjon. nincá a ki kaczagjon 
Leri rólad, hogy ninc,\ körülied aáázony. 

Fölveázem holnap legszebbik ruhám 
S a cáipke áawlom kerítem nyakamba, 
Meglátogatlak alkonyat után — 
Ugy-e ho^ jó leáz P Örüláz ugy-e, bamba ? 
Gyorá munka leáz — pár futó cáók cáupán — 
Tudod, eáte nem járhatok magamba 
<s.Grande damev vagyok. S eáküázöm : áenkivel... 
Tehát: a viázonllátááia Pierre! 

Farka.* Iín re. 

PIERRE UTOLSÓ LEVELE. 
Tegnap valóban a Boiába jártam 
A bútól éá a könytől halaványan 
S ön peráze azt moát nem értheti meg, 
Mert nem tudja, hogy beteg a gyerek: 

Tegnap roáázul volt. Két kiá arcza lázba 
(Félórülten kóázáltam a Boiá-ba) 
Ma már jobban van. Játázadozik ázépen 
Emiit, mellettem. Az anyja ölében. 

A gyerek! Ez a áugaraá kit jóázág 
Maga a moáolygáá, maga a jóáág 
Az apja én vagyok. Én, cn, c.mpán 
Az anyja pedig - - iámeri -

Suáanne, ki itt jár cáöndeáen körüliem. 
Suáanne, kit önért annyiózor elűztem. 
Suáanne - —J Tud/a ön e név mit jelent? 
Minden/, a mi .>ny\ Mindent, a mi ázent. 

Ninon kiáaáázony, ugy-e hogy belátja: 
Nincá már .izükáégem a vigaáztaláára. 

Farkas Imre. 

ÖZVEGYASSZONY KARÁCSONYFÁJA. 
Karácáony eátéién óír az özvegy aáázony: 
Gyeityát a fenyőfán kinek gyujtogaááon ? 
Se fia. áe lánya, unokája óincócn; 
A ki volt, egy Máiig elvette az Játén. 

Reá&kető kezében kapcáoá bibliája ; 
Hulldogál keóerveá forró könnye raja: 
Kiki moát gyertyát gyújt, a kit ázeret, annak; 
Hej, de neki már cáak halottal vannak! 

A kicái fenyőfa ott zöldéi előtte, 
Jobb volna kivinni tán a temetőbe! 
Szegény özvegy aáázony, nincá élő magzatja, 
De azért gyertyáit áorra gyujtogatja. 

Eláó't az eláőnek, a szeme fényének, 
Hét orázágra híreá daliáá legénynek, 
Kit katonaáorba óorozott az oáztrák, 
Ott magyar ázívéért halálra kínozták. 

Már a többi három a áort meg óé várta; 
Kéretheti őket a fekete -áárga ! 
El nem ér odáig, nagy Amerikáig, 
Hol a kemény munka ázínaranynyá válik. 

Gyárba ment az egyik, bányába a mááik. 
A munka tüzébül cáupa pénz ázikrázik ; 
Földjüket az adó cáaknem agyonnyomta, 
Hát a legkióebb iá ment utánuk nyomba'. 

Egyázerre két gyertyát gyújt az özvegy aáázony 
Van a kit gyáázoljon, van a kit áiraááon! 
Felrobbant a bánya, két derék fiának 
Megégett teátére rá áem akadának. 

A harmadik a pénzt legtovábbat küldte; 
Soháe duhajkodott, a czéczót kerülte, 
Sorvaáztó munkába görnyedett áok évig. 
Egyázer cáak a halál rajta feketélik. 

Mikor a verejték árnyékká cáigázta, 
Napiamba áe kellett, vitték a kórházba; 
De bajáfa orvoá nem birt azért kavarni: 
Honvágy herva.i; tóttá, hazatért: - - meghalni. 

De ezzel a mérték jaj! meg be nem tellett: 
Új két gyertya c.nlLm a négy gyertya mellett; 
Szegény özvegy aáázony mindhiába várja: 
Soha viááza nem tér két hajadon lánya. 

Ők iá útra keltek, együtt mind a ketten; 
Őket iá elnyelte az a telhetetlen, 
Az a néphóditó világóriása, 
Ki annyi magyarnak kora AÍrját áááa. 

Szép volt mint az álom, lenge mint a nádázál, 
Szemérmcá magyar ázűz, harmatoá virágázál; 
A áuáogó dollár cáalogatta, hívta, 
A gyári gép minden cáepp vérét kiázívta. 

S a mááik? Az özvegy ázive nagyot dobban, 
A mááik ?.. Ez a áeb áajog a legjobban ! 
A mááik leánya, az egyetlen élő, 
A áilány kavicánál kevesebbet érő. 

A nagy tengeren túl férjhez ment, azóta 
Selyem az élete, többet nem tud róla. 
Nemzetét, hazáját, régen megtagadta, 
Kiá /lát magyar dal áohaáe ringatta. 

Buáan néz az özvegy a karácáonyfára: 
Egyetlen magyar ázót áem tud unokája! 
Szeme harmatozik, Azíve dobban újra 
A hatodik gyertyát cáendeáen elfújja. 

De hamar megbánja. Kolduáok legalja, 
A ki anyanyelvét idegennek vallja! 
Élő lánya az ő igazi halottja . . . 
Éá az elfujt gyertyát újra meggynjíotta. 

Rudnyánszky Gyula. 



MŰMELLÉKLETEINK. 

Gentile Bellini neve ismeretes Velencze-
lálogató közönségünk elolt. Nagy felvonulások, 
ünnepségek hűséges krónikása volt, melyeket 
a Mantegnánál tanult merev modorban lestett 
meg a nélkül, hogy mestere klassziczizáló nagy-
sátráig fel tudott volna érni. Szerfelett pontos 
és hű megfigyelője volt az egyes emberi arczok-
n;ik és a tárgyaknak is, úgy hogy képei minu¬ 
ciózus felsorolásai kora arczképcsarnokának és 
viseletének. Nem volt valami nagy inventióju 
ember, ezért meglehetősen háttérben marad 
nagy testvére Giovanni mellett, kinek Madonna¬ 
képei a velenrzei feslészet legszebb alkotásaihoz 
tartoznak. Van mégis egy tér, hol Gentille 
művészete igen magas fokot ért el, és ez az 
arr/képfestés. Cornnro Katalinnak, a cziprusi 
királynénak, arczképc minden primitív apró-
lékossága mellett is elárulja, hogy festője ala¬ 
pos ismerője volt a maga kora embereinek. Ez 
a nyugodtan tekinlö nagyúri asszony oly higgadt 
önbizalommal, oly meglévesztbetetlenül és biz¬ 
tosan tekint maga elé, annyira magán viseli 
egy uralkodásra szülelett, hatalmas faj magától 
érlelődő előkelőségét, hogy nemcsak a mi kép¬ 
tárunk, de a korai renaissance legjobb arczképei 
közé sorozhatjuk képét. Ennek az időnek semmit 
sem szépítő és semmit sem idealizáló, mohó 
megfigyelésével és tárgyilagosságával van festve, 
avval a minuciózus, a maga mestersége finom¬ 
ságainak örülő gonddal és aprólékossággal, 
melyre az angol pra-rafa'liták művészetük rész¬ 
letekbe merülé.séiii'k a iiiiillba visszatekintő 
l (teóriája l a l api tolták. 

Jnan de Sevilla f lt>27—-1(>9.~>.), kit J\ciucrc 
néven ismer a mfitörténclem, a spanyol kultú¬ 
rának nagy századában, a XVII.-hen, éli. Kor-
lársa Velazqueznek, .Murillonak, kiket ugyan 
távolról sem ér ül ól genialitásban. de még min¬ 
dig figyelemreméltó jelensége marad a művészet-
lörténetnek, ha e nagyok mellett a másodrangú 
IVsIök sorába szorul is. Művészete érdekes ki¬ 
fejezésre juttatója annak a magas színvonalnak, 
melyre a spanyol festészet látszólag előzmények 

nélkül hirtelen felküzdötte magát. Kompozi-
cziója szép, színei mélytüzüek s ha e művéről 
nem is sugárzik valami különösen megragadó 
festői egyéniség, minden ize mögött nagyművészi 
kultúra rejlik. Teljesen barokkon kép, melynek 
beosztása szakított már a renaissancekor közép¬ 
ponti alak elhelyezésével. A csoportozat az egyik 
sarokba van eltolva, úgy hogy az egyensúlyt 
csak a nagy lombozal s az előlié lebegő an¬ 
gyalka állítják helyre. A tájképnek is nagyobb 
szerep jut már benne, mint az előző kor szent¬ 
családábrázolásain s a háltér naiv felsorolás 
helyett beleolvad az egész kép d e kora czi ójába. 
A klasszikus kor ilyenfajta széni képeinek mély 
nyugalma nincs meg e művön, mert noha az 
alakok csendben vannak, minden tagjukat valami 
nyugtalan mozgalmasság feszíti. Sok rokonságot 
mutatnak Murillonak vallási szentimentalizmust 
árasztó alakjaival, valamint Alonso Cano és egész 
iskolájának ábrázolásmódjával. Ezért, ha nem is 
kétséglelen, hogy Jüan de Sevilla voll fes-
lője, e szent család kora és spanyol származása 
bizonyos. 

BruckLajoá (1846—1910) képével nyolczvanas 
évekbeli festészelünk egyik jellemző alkotását 
mutatjuk be. Az ily zsánerszerű ábrázolásoknak 
kora mai nap meglehetősen lejárt festészetünk¬ 
ben és az újabban várható ily irány még meg sem 
születelt. Ez azonban nem gátolhat abban, hogy 
Hruck Lajos finom művészetében ne gyönyör¬ 
ködhessünk. Könnyedén, finoman tudott ábrá¬ 
zolni, rajza elég biztos és eleven volt. Noha 
minden törekvésével a múlt festészetének tradi-
czióiban gyökerezett, alkotásait nem pusztán az 
alelierfestészet korlátai között valósftotla meg, 
hanem élesszemű megfigyelője volt az élet szín-
tarkaságának is. Legértékesebb művei azok, 
melyek előtanulmányokul szolgáltak nagyobb 
képeihez, mert ezeken minden nyűgtől mentesen 
örökítette meg friss benyomásait. Ez a képe is 
ilyen első lépés egy később aprólékosan kidol¬ 
gozott vászon felé. Előadásmódja ilt meglehc-
lősen vázlalos is, ponlos rajz helyeit inkább 

csak színfoltok vannak felrakva. Ez a technika 
azonban nála niindenült még a régi iskola szín¬ 
skálájával van egybekölve és leglöbbnyire csak 
lokális színeket ad, ezért téves dolog Bruckot. 
impresszionistának tekinteni, a mit tavaly, hagya¬ 
téki kiállításán nem egy vázlalos festményt) 
előli hallottunk. Eltekinlve jeles művészi tulaj-
donságailól, a Dunaparti vásárt tárgya is érde¬ 
kessé teszi, mert a nyolczvanas évek régen el-
lünt petőfitéri zöldségespiaezának szintarka em¬ 
lékét idézi fel. 

Olgyay Ferencs, (szül. 1872-ben), ki most a 
kecskeméti műves/telepnek egyik törzsökös 
tagja, méltán számítható mai tájképfestészelünk 
legjelesebbjei közé. Ezt a képet, melyet még 
szolnoki tartózkodása alatt 1903-ban festett, a 
Szépművészeti Múzeum modern osztályának 
látogatói bizonyára egyik legkellemesebb emlé¬ 
kükként ismerik. Az utolsó évtizedek természel-
bemerülő és a legapróbb részletekben is igaz¬ 
ságot kereső festészetének egyik sikerült alko¬ 
tása, melyen megkapó hűséggel elevenedik meg 
egy jellemző alföldi tájék. Thémája egyszerű, 
igénytelen, de a megfestésben viszont annál 
több a finomság. Nem az a kidolgozotlság, me¬ 
lyet oly szívesen csodálnak 'meg a régi mesterek 
képein, hanem a színeknek és egymásbaolva¬ 
dásuknak hűséges megfigyelése. A napsütötte 
rétség lávoli részén a levegő párás fályla hal¬ 
ványra lompílja a fű szinél, a fák lombját, sőt 
még az árnyékok is elmosódottak, de mcnlől 
jobban közelednek a kép nézőjéhez, annál mé¬ 
lyebbé és kékebbé válnak. Az égbolton a bárány¬ 
felhőkké sűrűsödő párák mintha vibrálnának az 
erős verőfényben, úgy hogy az egész képet meg-
lölli a természet életének misztikus hangulata. 
Olgyay tájain ritka dolog a staffage, de nincsen 
is szüksége reá, mert képei emberi alakok nél¬ 
kül is élnek, mivel szerelclleljes elmerüléssel 
ludja ellesni thémáinak termeszeiéi, melyben 
kinnt a szabadban a legtöbb megfigyelő gyönyör¬ 
ködni tud ugyan, de jellemző vonásairól számot 
adni már nem képes önmagának. 

Minden jog fentnrtvn. TARTALOM. Minden jog fcntartva. 

SZÖVEG. 
Kai'ácsonyi ének. Költemény. Irla ÁBRÁNYI 

EMIL. 
Irinyó-Pirinyó. Elbeszélés. Irta KAFFKA MAKÓIT. 
Esti dalok. Költemény. Irta ENDRŐDI SÁNDOR. 
Ikiczki tanár úr. Elbeszélés. Irta SZÖLLÖSI ZSIG¬ 

MOND. 
Odysseia. Ötödik ének. Ford. BAKSAY SÁNnon. 
A mezítlábas grófkisasszony. Elbeszélés. Irta 

Pi:KÁn GYULA. 
A rajongók. Elbeszélés. Irla S/EMERK GYÖRGY. 
A Dorbayak testamentuma. Elbeszélés. Irta ADY 

EMORE. 
A nevetséges öl. Vidám kalonatörténet. Irla 

KVASSAY EDE. 
A kalendáriiimbeli liú. Elbeszélés. Irla KIII'DY 

l!<Tiviise Iragi.pie. Elbeszélés. Irta SZIM GYULA. 
A/ új s/oba úv. Elbeszélés. Irta X.SOLT.OS LÁSZLÓ. 
Mondd . . . Költ. •meny. Irta S/Í:P KRN,",. 
Móré .lán„s titk„lözik. Irla P. ÁBRAHÁM ERNŐ. 
Havas mezőkön . . . Köllem.-ny. Irla ERDŐS 

RKNKK. 

Az anyaföld gyermekei. Regény. ARVID JÁRNE-
FELT után finnből fordította BÁ\ ALADÁR. 

Ninon utolsó levele. Költemény. Irta FARKAS 
IMRE. 

Pierre utolsó levele. Költemény. Irta FARKAS 
IMRE. 

Ozvegyasszony karácsonyfája. Költemény. Irla 
RÜDNYÁXSZKY GYULA. 

KÉPEK. 
A boríték czímképe. R. HIRSCII NELLI-IŐ!. 
Ábrányi Emil költeményéhez rajz CSER.\A KÁ-

ROLY-tÓl. 
Kaffka Margit «Irinyó-Pirinyó» czímű elbeszé¬ 

léséhez két rajz S. KALIVODA KATÁ-IÓ!. 
Szöllősi Zsigmond alkiczki tanár úr» czímű el¬ 

beszéléséhez két rajz BÉR DEZSŐ-IŐ!. 
üaksay Sándor «Odysseia» fordításához három 

rajz HICIITER AuRÉL-tóI. 
Pékár Gyula «A mezítlábas grófkisasszony» czímű 

elbeszéléséhez két rajz KŐSZEGIIY ELIÍMÉR-IÖ!. 
Szemére György «A rajongók)) czímű regényé¬ 

hez kél rajz MÁRTON FERENCZ-IŐ!. 

Szerkesztette H O I T § Y P Á L . 

Ady Endre «A Dorbayak testamentuma* rzímíí 
elbeszéléséhez rajz GARAY ÁKOS-IÓI. 

Krúdy Gyula «A kalendáriiimbeli fiú» czfnn'í el¬ 
beszéléséhez rajz NKOGRÁDY ANTAL-IÓ!. 

P. Ábrahám Ernő «Móré János tilkolózik» czímű 
elbeszéléséhez rajz JUSZKÓ BÉLÁ-tóI. 

Arvid Járnefelt «Az anyaföld gyermekei)) czímú 
regényéhez három rajz Sz. MIHÁLY LiLi-től. 

SZÍNES MŰMELLÉKLETEINK. 
A széni család. JÜAN DK SKVILLA ROMEIIO fesl-

ménye. 
Dunaparti régi vásár. BRUCK LAJOS festménye 
Tájkép. OLGYAY FERENCZ festménye. 
Cornaro Katalin. GENTILE BELLIM festménye. 

ZENEMŰ-MELLÉKLET. 
Honvéd-roham induló. Zongorára szerzé HKRTUA 

SÁNDOR. 

Franklin-Társulat nyomdája-

Honvéd Roham Induló. 
ZONGORÁRA SZERZE: 

BERTHA SÁNDOR 

Tempó di marcia. 

ZONGORA. 
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ALAPÍTVA 1802. 

Osász, és kir. 
udvari szállitók, 

Szerb kir. 
udvari szállitók, 

KUNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
B U D A P E S T 

V. ker., Deák Ferencz-utcza és Bécsi-utcza sarok. 

Menyasszonyi kelengyék. 
Vásznak, asztalnemiiek, 

Női divat
áruk: 

blouseok, pongyolák, 
négligék, matinék. 

Roeckl-féle müncheni kezíyük, 
Intézeti kelengyék. 

Uri divat
áruk: 

Férfi és fiu fehérnemüek, 
nyakkendők, esőernyők, 
botok, ing- és kézelőgombok, 
kalapok, czipők, sárvédők, 

mellények, illatszerek. 

Nőies leány fehérnemüek, 
gyermek fehérnemüek. 

Női pipere
áruk: 

gallérok, jabot-k, 
tollboák, nyakkendők. 

Hamerli-féle pécsi kezíyük. 
Intézeti kelengyék. 

Szőnyeg
áruk: 

Szalon- és futószőnyegek, 
ágyelők, szövet- és csipke
függönyök, ágy- és asztal
teritők, gyékények és láb

törlők. 

Gallérok, vadász-, utazó- és sportsapkák. 

Valódi keleti szőnyegek óriási választékban. 

Magyar háziipari hímzések 
saját telepeink készítményei: 

abroszok, asztalközepek, teateritők, csemegekendők. 

Magyar csipkék. Művészfüggönyök. 

1900, P A R I S 
nagy bronce-érem. 

1896 
állami nagy aranyérem. 

Jury-tag. 

1907, PÉCS 
Grand Prix. 

) ) 
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SZEPESSÉGI LENIPflR! 

EIN KAROLY ÉS TÁRSAI 
Szepességí vászon- és asztaíncmű-gyárosoK. 
GyártelepeK: KésmárK — Bussócz. 
FőraKtár: Budapest, IV., Váczí-utcza 30/B. (Sv.) 
Ajánlják kitűnő hírnévnek örvendő, saját gyártmányú szepességi vászon-, asztalnemű-, törül-
köző-, törlő-, ágynemű-, matráczkelme-, zsebkendő- stb., stb. készítményeit nagy választékban. 

CALDERONI ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

V., GIZELLA-TÉR 1. (HAAS-PALOTA) 

Lorgnettek 
platina, arany, ezüst, 
tula, gyöngyház és 
teknősbéka foglalatban; 
gyémánt, drágakő és 

zománcz díszszel 

Női nyeles 
látcsövek 
ezüst, alumínium és 
double foglalatban, 
teknős, gyöngyház és 
zománcz burkolattal 

Zeiss, Busch, stb. gy rtmányú prizmás látcsövek 
3V«, 6, 8, 10, 12,*I5 és 18-szoros nagyítással 

Meteorológiai jelzőkészülékek Díszes álló hőmérők 
bronce, onyx, aragonit és márvány díszszel. 

Terem-, ablak- és fürdőhőmérők 

Arany-, ezüst-, double-, .eknősbékakeretü Aneroid barométerek, F i l rai/PS/kö™* 
OrrcsiptetŐk és pápaszemek R^^ti-áló barométerek, 

Regisztráló hygrometerek, techn'kusok, építeszek és gépészmérnökök részére 
. ^ ^ Regisztráló hőmérők 

MOLNÁR FERENC 
A farkas 
A testőr 

Ara 2 kor. 50 fillér. 
Ára 2 kor. 50 fillér. 

A Z é h e s VárOS Regény Ára 6 kor. 
A P á l - U t C a i f i ú k Diákregény 

Ára 4 kor. 
Ugyanaz kepékkel, kötve Ara 6 kor 
ítezkiadás Vadász Miklós rajzaival 

u Ára 8 kor. 
Ketten beszélnek Ára 4 kor. 

Kiadja a FRANKLIN-TÁRSULAT. 

SZÍNMÜVEI: 

Az ÖrdÖg Ára 2 kor. 50 fillér. 
A dOktOr Úr Bohózat Ára 60 fillér. 

ELBESZÉLŐ KÖTETEI: 

Egy gazdátlan csónak 
története Ára 4 kor. 

H é t á g ú Síp Ára 3 kor. 
Rabok Regény Ára 4 kor. 
^ s t i erkölcsök Ára eo fiiiér. 
Báró Március Ára eo fiiiér. 

JÓZSi Bohózat Ára 60 fillér. 
Egy csirkefogó élete és halála 

Ára 2 kor. 50 fillér. 

Józsi és egyéb komédiák 
Ára 3 kor. 

MuZSlka Ára 4 kor. 
Gyerekek Ára eo fiiiér. 
Ma, tegnap, tegnapelőtt 

Ára 60 fillér. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben. 

51 

VIRBNYI I. 
női szalma- és nemez¬ 

kalap gyára 
Budapest, IV. Kér, 
FerénczieK-tere 37 

a Király-bazár udvarában. 

MA6YARHON ELSŐ, LE6NACVOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ RAÜZLETE. 

fllapittatort 
18<*7 

. *i P l * v^tsf„ W. * " i M i * * 

R K , KSZEREK 10-évi jótállással 
" 

-vi j s s a 
ZLETFIZETÉSRE 

Képei árjegyz.ek bérnuntve. Javitiioh pontoitn ««ikttfliU»tn»fc. 

14G32 

LOR1LLEUX CH. És TÁRSA 
a világ legnagyobb és legrégibb nyomdafestékgyára 

és a «LA BENGAL1NE)) zománc- és védőfesték, valamint kencék gyártása 

_J[9££~^jrá™f{j^ 

Fényes és fénytelen, különleges «LA BENGAL1NE» festékek. 

A«LABENGAL1NE» 
használatra teljesen kész festék 

és önmagától zománcozódik; 

bármely anyagra használható; 

egy kiló festék 10 négyszög¬ 

méter fedésére elegendő, fedő¬ 
képessége és egyszerű keze¬ 
lése folytán nagyon gazdaságos 

77-féle színárnyalatban kapható. 

Telefon: 37-58. 

FESTÉKEK: 
Kocsik, városi és vasúti vonatok 
11 festésére. '. I 
Fürdőkádak és fűtőtestek (radiateur) 
: I festésére. : : 
Hajók festésére és vizalatti festésre. 
Fa- v. fémtárgyak védőfestéseire. 

Különféle 

szárító- és egyéb kencék 

Gyár: Budafokon. 

A«LABENGAL1NE» 
ellentáll minden időjárásnak; 
egészségügyi szempontból is 
nagyon ajánlatos, mert üveg¬ 
szerű felülete nem tűri a por 
leülepedését és gyakori mo¬ 
sást elbir anélkül, hogy színé¬ 
ből vagy fényéből veszítene. 

Árjegyzékkel szívesen szolgálunk. 

Telefon: 37-58. 

Iroda és raktár: Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 27. sz. 
14639 

HAIDEKKER SÁNDOR 
sodronyszöuet-fonnt- és kerítés-gyára 

Budapest, VIII., Üllői-út 48. 

Ajánlja 
kizárólagosan szabadalmazott 

HUNGÁRIA-
sodrony fő na tát, 
mely olcsóságánál és rend¬ 
kívüli czélszerüségéi J fogv 

alkalmas1 

lakóházak j templomok 

"iskolák" 

temetők faiskolák 

, vadaskertek 
iszólők kertek 

Elegáns és lartós, kovácsoltvas - kerettel bíró 
sodronyfonatos kerítésekre,'kapukra és egyéb 

i______ gyártmányokra vonatkozó árjegyzékét fenti czím 
bekerítésére. 14638 kívánságra ugyancsak bérmentesen megküldi. 

tennispályák 
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CALDERONI 
MŰ ÉsTANSZERVALLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Budapest, IV!, Váci-utca 50. sz. 

Kodak-
készletek. 

Ezek a kés/lctek cle-
(|áns fadobozokban 
vannak elhelyezve 

és ajándéknak igen 
alkalmasak 

A készletek tartal¬ 
maznak : 

l fényképező készü¬ 
léket, l előhívóké 
szüléket és labora¬ 
tóriumi felszerelést. 

A 2. sz. Brownte-készlet K 30.— A 2A. sz. Foldiug-Brownie-
A 2A. t « « « 6O.— készlet .. _ K 80.— 
A 2. « Folding-Brownie- A 3. « Foldlng-Brownie-

készlet « -45.— készlet _ __ « í)0.— 
Más készletek árai a fényképező kamara és az előhívó-készülék árai szerint módosulnak. 

Folding-Pocket 
Kodakok. 

Távolsái.ilioálülás 
ik-lliÜl. 

.Összecsukható kama¬ 
rák linóm bőrrel be¬ 
vonva és csinosan 

Kiállítva. 
Achroiiiatikus objek-
tivük Iris-diafragniá-

val van ellátva. 
Automatikus pillanat¬ 
záruk időfelvélelekre 

alkalmas. 
Az l.sz.Foldinrj-l'ockel-

Kodak 
(képnagys. 6x9 °í») K 57.— 
Filmtekercs 12 felv. K 2.15 
Filmtekercse (elv. K 1.10 
Táska bőrből _ „ K 6. — 

Az l A. sz. Folding-
Pocket-Kodak ' 

(képű. 6 ' /zXll^)Kíi7.— 
Filmtekercs 12 felv. K 2.GO 
Filmtekercs 6 felv. K 1.30 
Táska bőrből K 7. — 
Laboratóriumi félsz. K D. — 

Bulls-Eye-Kodakok. 
Négyzetes alakú fá¬ 
ból készültkamarák, 

bőrrel bevonva. 
Achromatikus objek¬ 
tívvel ésemeltyűs pil¬ 
lanatzárral vannak 
felszerelve. Keresővel 
bírnak cs állványra 

alkalmazhatók. 
A 2. sz. Bulls-Eye-Kodak 

(képnagyság 9x9*,) . K 47.— 
A 3. sz. Bulls-Eye-Kodak 

(képnagyság 8X10'/«%.) « 52.— 

<(ICA" Minimum-Palmos. 
Kézi készülék köny-
nyű fémből, össze¬ 
csukható előrész-
szel, beállítási szer¬ 
kezet az objektí¬ 

ven,redőnyzáridő-
és pillanatfelvéte¬ 

lekre. 
Képnagyság 9x12 cm. 

Zeiss-Tessar F : 6'3, 150 •*. gyútávú objektív-, 
3 kettős lemeztartó és táskával _ K 37a— 

Zeiss-Tessar F : 45, 150 •%, gyútávú objektív-, 
3 kettős lemeztartó és táskával _ K 4O1.— 

Zeiss-Tessar F . 6-3, 150 •%. gyútávú objektív-, 
l csomagfilmkaszetta és táskával K 348.80 

Zeiss-Tessar F : 45, 150 •%. gyútávú objektív, 
l csomagfilmkaszetta és táskával K 376.8O 

Zeiss-Amatar F:6-8, 150%, gyútávú objek- | 
tivvel, 3 lemeztartó és táskával K 376.— 

Zeiss-Amatar F:68, 150 f, gyútávú ob¬ 
jektívvel, csomagfilmkaszettával és tás¬ 
kával K 351.80 

Kettős lemeztartó 9x12*. drbja K l(í/iO 
Csomagfílmkaszetta drbja « 25.— 
Adapter bádogkaszelták számára * 2.">.— 
Egyes lemeztartók bádogból 9x12 , drbja 

K 1.0O 
Sikfllmtartó, a lemeztártókba drbja « I.3O 

«Franklin dörzsvillamgép, 15 ki¬ 
sebb mellékkészülékkel, szekrény-

ben_ _ _ K 3a— 
"agy expeplmenláló szek¬ 
rény, 55 fizikai készülékkel 

K 75.— 

Folding-Brownie-Kodakok. 
Összecsukható olcsó készülékek, melyek a 
Brownie és Folding Pocket-Kodak készülékek 
előnyeit egyesitik. Objektivük Iris diafragmá-
val bír. Automatikus pillanatzárral vannak 

ellátva és 3 távolságra beállíthatók. 

Brownie-Kodakok. 

A 2. sz. Folding-Brownie-készülék 
(képnagyság 6x9 %.) ..,. K 30.— 

A 2 A. sz. Folding-Brownie-készü¬ 
lék (képnagyság 6VsX1l <•/») « 42.— 

A 3. sz. Folding-Brownie-készülék 
(képnagyság 8x10 V* %.) « 54.— 
Ugyanaz, Rektilinear objektívvel _ « 64.— 

A 3 A. sz. Folding-Brownie-készü¬ 
lék (képnagyság 8x14 %,)_ .,.. « 62 
Ugyanaz, Rapid-Rektilinear objektív. « 72.— 

Földgömbök 
papirmachéból fényezett állványon, 
cm. átm. _ 9 _ 13 18 25 33 

Egysz. állv. K 2 . - 3.60^9.— 14.— 22.— 
Feldélkörrel « 6.— 12.— 19. 28.— 
Telj. félsz. « | g ._ g g X g0.— 

Kogutowicz-féle földgömbök 
fényezett állványon 25 '/i cm. átmérőjű K 24 — 
Ugyanaz féldélkörrel « 3O.~ 
Ugyanaz teljes felszereléssel _ « 40Í— 
51 cm. átmérőjű, teljes felszereléssel « 84.— 

Négyzetes alakú 
kamarák, bőrszerű 
anyaggal bevonva, 
nikkelezeit fémré¬ 
szekkel.Objektivük 
3fényszorító val bír, 
pillanatzáruk idő¬ 
felvételekre is al¬ 

kalmas. 

A 2. sz. Brownie-Kodak 
(képnagyság 6x9%.) 

A 2 A. sz. Brownie-Kodak 
(képnagyság GVaXll fc) 

A 3. sz. Brownie-Kodak 
(képnagyság 8x10 V* %.> 

K 16. 

« 21. 

« ao. 

Experimentáló szekrény 
27 egyszerűbb fizikai készülék szekrényben 
elhelyezve, 400 kísérlethez- R 3O.— 

Influenz elektromos gép, 
2 drb. 18 cm át-
méretű ebonitko-
ronggal _ K 2lí.— 

Ugyanaz, 
2 drb. 20 cm. átm. 
ebonitkoronggal 

K 3 0 . -
Ugyanaz, 2 drb. 
25 cm. átm. ebonit¬ 
koronggal K 44.— i 

Ugyanaz, 
2 drb 30 cm. 
átmérőjű ebo¬ 
nitkoronggal 

K 7 0 . -
Mellékeszköz-gyűjtemény az influenz gép¬ 

hez K 2 4 . -
Ugyanaz nagyobb gyűjtemény « 45.— 
Kiegészítő gyűjtemény « 56.— 
Dynamógép kézihajtásra, mely elektro¬ 

motor gyanánt is használható. Egy 
8-voltos izzólámpát megvilágít K 5O.— 

Ugyanaz nagyobb, mely 10-voltos izzó¬ 
lámpát világit meg K 65. — 

Ugyanaz nagyobb, mely 12-voltos izzó¬ 
lámpát világít meg, kétszeres kerékát¬ 
tétellel K 1OO-— 

Elektrofőr mellékkészülékekkel« 22 
Elektromotor, K ü.— 7.— 9.— 

12.— 20.— 
Palackelem az elektromotorok 

hajtásához, K 6.— 8.50 II.— 
16— 24. 

Nagy szárazelem K 4.— 

BODONYI 
TESTVÉREK 
lakberendezési vállalata 

bútor-
kiállítása 

Budapest, IV., Múzeum-körűt 27. 
Telefon 6-35. 

Minden művelt embernek nélkülözhetetlen kézikönyv! 
Három kötetben minden szükséges tudnivalót közöl x 

fl Franklin Kézi Lexikona 

Ára a három kötetnek diszes kötésben 5 4 korona. 
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Pireuáa. Görögoráadg hadikikötője. <v. u. /p/a. 42. áa.-bói. 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
59 éve szolgálja már a magyar művelődés ügyét s ezzel 
általánosan ismertté és kedveltté vált a művelt magyar olvasó¬ 
közönség köreiben. Hatásának és elterjedtségének eszköze az volt, 
hogy félszázadnál hosszabb idő alatt mindig lépést tartott 
kultúránk és irodalmunk haladásával s fontos tényezője volt nem¬ 
zeti irodalmi törekvéseinknek. A Vasárnapi Újság fenntar¬ 
totta a nemes irodalmi és nemzeti hagyományokat, hű 
tükre a magyar művelődés mai állapotának, közéletünk és társa¬ 
dalmi életünk nevezetes mozgalmainak és tájékoztatja olvasóit a 
külföld mindazon eseményeiről, melyeket a művelt magyar ember¬ 
nek ismernie kell. 

A Vasárnapi Újság hasábjain a magyar élet, irodalom 
és művészet tárgyilagosan és mindig a legmagasabb szempon¬ 
tokból tekintve tárul a közönség elé. A magyar olvasóközönség 
igényeinek növekedésével lépést tartott a szerkesztőség igyekezete, 
valamint a kiadók áldozatkészsége is, melylyel ez igényeket ki¬ 
elégíteni törekedtek. Belső tartalmára, külső díszére, illusz-
tráczióinak gazdagságára a Vasárnapi Újság a magyar 
viszonyokhoz képest a lehető legjobbat és legtöbbet igyekszik 
adni; munkatársa a mai magyar irodalom legkiválóbb 
művelőinek egész serege. 

A hét aktuális eseményeit évenként másfél ezernél 
több képben örökíti meg; a legjobb hazai és külföldi írók 
regényeit közli s írásban, képben állandóan bemutatja a női 
divat változásait. Mindezeken felül előfizetőinek karácsonyra 

olyan díszes kiállítású ÜNNEPI ALBUMOT ad, mely 
egy szépirodalmi lap teljes évfolyamával szinte egyértékű. A 

KARÁCSONY 
czímű ez ünnepi ajándékunk kitűnő elbeszélőirók és költők 
legbecsesebb szépirodalmi műveinek egész sorát teszi le egy nagy 
terjedelmű, pazar kiállítású albumban a művelt magyar 
közönség karácsonyfája alá. E díszalbumot az új előfizetők 
is ingyen kapják meg. 

A Vasárnapi Újság népszerű melléklapja, a VILÁG¬ 
KRÓNIKA hetenként egy íven, számos képpel illusztrálva 
jelen meg és az általánosabb érdekű napi eseményeket tárgyaló 
czikkeken kívül rendesen közöl elbeszéléseket, regényeket, 
útirajzokat, mulattató kisebb közleményeket és hasznos 
tudnivalókat. 

f negyedévre 5 korona A aVasarnapi Ujsag» előfizetési ára: l . | félévre 1O « 
évre 6 a c Világkrónikáival együtt: 

Mutatványszámokat levelező-lapon kifejezett kívánatra 
bárkinek készséggel küld 

a VASÁRNAPI ÚJSÁG kiadóhivatala 
BudapestfJV., Egyetem-utcza 4. 

TULIPÁN CMEK-OTTHON 
DARVAS JENŐ 

6 csásx. és kir. fensége József fiherceg udvari szállítója, 

Budapest, IV,fKorondherceg-u,8/a, 
Telefon 109-02. 

Kizárólagos 

gy Érmek ru¬ 
házati cik¬ 
kek áruháza 
csecsemőid! 
IBívBSkorigi 

deczember hó 1-étől kezdve 

január hó 1-éig 

a szigorúan előirt árból 10%-ál, 
a mosó és visszamaradt téli holmik 
tetemesen leszállított árban 

adatnak el. 

Vidékieknek 
árjegyzékből ugyancsak 10", árenged¬ 
ményt nyújtok. Árjegyzéket ingyen 

és bérmentve küldök. 

14644 

Bevonult .^erb tartalékotok a topcáideri táborban, (v. u. ,9,*. 4,. ̂ . w u 

Akik szeretik gyermekeiket, 
fizessenek elő 

SEBŐK ZSIGMOND 
és BENEDEK ELEK 

Jó PAJTÁS 
képes gyermeklapjára 

Előfizetéseket elfogad 
minden könyvkereskedés 

Mutatványszámot ingyen küld 
mindenkinek a ki kér: 

a JÓ PAJTÁS kiadóhivatala 
Budapest, IV, Egyetem-utca 4. 

A JÓ PAJTÁS érdekes, mert elbe¬ 
széléseit, regényeit, meséit, ver¬ 
seit a legjobb magyar írók írják 
a gyermekek számára. 

A JÓ PAJTÁS szép, mert képeit jeles 
magyar művészek rajzolják. 

A JÓ PAJTÁS minden héten meg¬ 
jelenik, mindig új, egyre kedve¬ 
sebb tartalommal 

A JÓ PAJTÁS minden karácsonyra 
gazdag tartalmú és díszes ki¬ 
állítású almanachchal lepi meg 
olvasóit. 

A JÓ PAJTÁS rejtvényeinek meg¬ 
fejtői értékes könyvjutalmakat 
nyerhetnek a sorsoláson. 

A JÓ PAJTÁS olcsó, mert elölizetési 
ára negyedévre csak 2 K 50 f. 
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STEINWAY 
New-York, London, Hamburg 

=zongorák= 
A legtökéletesebb gyártmány. 

Magyarországig képviselő: 

KOHN ALBERT 
Budapest, Kossuth Lajos-u. 1. (Ferenciek bazára.) 

- - • • •• 
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Meinl Gyuh 
rész. társ. 

Budaji e, 
Kávé behozatal 
tea behozatal 

kakaó és csokoládé. 
Központ 

Dandár-utcza 15. 
Fióküzletek: 

JSudafiesfen minden 
kerületben 

e's 

Posta-küldemények Magyarország minden helységébe. 
Kérjen árjegyzéket ingyen és bérmentve. 
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