
Nyilatkozatok! 
Azért használom a Kerpel 

kézfinomitót, mert a kezet 3nap 
alatt bársonysimává teszi. 

A Kerpel kézfinomitót az 
összes kézfinomitók között a 
legjobbnak találtam, mert ha
tása gyors és biztos. 
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A Kerpel kézfinomító feles
legessé teszi a ragadós glicerin 
és vazelin használatát, mert 
hatása sokkal jobb, nappal is 
használható, nem zsíros és nem 
ragad. 

A Kerpel kézfinomító min
den nőnek nélkülözhetetlen 
toalett cikke. Minden tekintet
ben jobb, mint bármely más 
kézfinomító. 
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nap alatt 

Nyilatkozatok! 
A Kerpel kézfinomító nél

külözhetetlen mindenkinek, a 
ki ragyogó fehér kézre akar 
szert tenni. 

ufáMifL 

A Kerpel kézfinomitót nem 
győzöm eléggé dicsérni, mert 
használata a legkellemesebb és 
hatása a legjobb. A bőrt pu
hítja és a kezet finommá teszi. 
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A Kerpel kézfinomitót az 
eddig használt kézfinomitók 
között a legjobbnak találtam 
és azért használom. 

A Kerpel kézfinomitót ki
válójónak találtam és ezentúl 
csakis ezt fogom használni. 

~zf<jL*p 

ragyogó fehérré és bársonysimáva 
lesznek a 

KERPEL kézfinomító 
használata által. 

1 üveg ára 9 0 fillér. 4 üveget bérmentve küld: 

sy«árEu(lapestJ.,Lipót-kőnit28. 
Kerpel bőrfinomitó mosdó-szappan 3 darab 1 korona 30 fillér. 

A Kerpel bőrfinomitó mosdó szappan kellemes használatára, csodás hatására és remek illatára nézve felül
múl minden más toilette-szappant és a mellett jóval olcsóbb. A Kerpel bőrfinomitó mosdó szappan a legenyhébb szap
pan, mely még a legérzékenyebb bőrt sem izgatja, sőt jótékonyan hat, megfosztja a bőrt minden tisztátalanságtól és 
annak üde fiatal szint és bársonysimaságot kölcsönöz. 
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Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

A KEISZTUS-TIPUS. 

A
KERESZTÉNY hit ábrázoló művészete lassan 

és óvatosan jött létre. A katakombák ke
resztényei sok időn át idegenkedtek, sőt 

irtóztak a művészettől, a mely akkor még csak
nem kizárólag a pogány eszmék szolgálatában 
állott. Nem merték ábrázolni a legmagasabb 
eszményt, a Megváltót, mert tartottak a félre
értésektől s különösen attól, hogy bálvány-
képnek fogják nézni Krisztus fizikai meg
jelenítését. 

A kereszténység a katakombák rejtekében 
erősen elkülönödve élt a pogányoktól, kerülte 
a külsőségeket, de lassankint mégis átvette 
sok szokásukat s átvette egyúttal a gondolat
nak, az érzésnek s a hitnek képekben való 
művészi megörökítését. Az antik világnak a 
szépre való törekvése utat tört a keresztény 
érzésben s létrehozta a Krisztus-ideál ábrázo
lásának a gondolatát. Nem idegenkedtek többé 
a művészettől s a misztikus katakombák szen
télyei csakhamar díszesekké váltak a vallásos 
szimbólumoktól. A Megváltó típusának állan

dósításában igen sok eltérő leirás és tradiczió 
elé volt állítva a művészet. Az a Krisztus, a 
ki emberré alázta magát, csak szép és fensé
ges lehetett s mint ilyen, csak a legtökélete
sebb ideál képében jelenhetett meg a művé
szetben, a keresztényi felfogásban. 

Krisztusról, mint Isten-emberről,T gazdag le
irás rejlik a négy evangéliumban, de külső 
megjelenéséről vajmi keveset tudunk meg ezek
ből. Origenes magasnak, megjelenésében méltó
ságosnak mondja. Dávid egyik zsoltára pedig 
így szól felőle: «Te vagy a legszebb az em-

I 
Fra Bartolommeo: Keresztről levétel. 
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Lucca della Robbia : Bambino. 

ber fiai között és gyönyörűségesek a j k a i d . . . * 
Aranyszájú Szent János, Jeromos és sokan 
mások hasonló felfogással nyilatkoznak Jézus 
emberi külsejéről. A XI. század óta ismert, de 
apokrifnek tartott Lentulus levele szerint«Krisz
tus magas férfiú, karcsú és tekintélyes külsejű. 
Arcza oly tiszteletreméltó, hogy a ki ránéz — 
szereti is, fél is tőle egyszerre. Homloka sima 
és derűit. Arczán, melyet mérsékelt pir borít, 
semmi ráncz, semmi makula. Orra, szája és 
szemei csodálatosan szép szabályosságot mu
tatnak. Hajzata fényes, göndör, középen el van 
választva, mint a nazireusoké — s oly hosszú, 
hogy vállait érinti . Ha korhol valaki t : rette
netes, ha i n t : szelíd és szeretetreméltó. Min
dig derűit, de egyszersmind komoly, senki sem 
látta nevetni, de sírni gyakran.* Érdekes le
írást nyújt még damaszkuszi János, Nicepho-
)iis Callistus s az athoszhegyi kolostorban ta
lált ú. n. Festő kézikönyv. Mindezek az ada
tok azonban csak amolyan sokszor megismé
telt szép legendák, a melyekre a vallásos mű
vészet nem igen támaszkodhatott. A Krisztus-
tipus eredeti alakját nem ismerjük — a Pas-
tor Bonus allegorikus képtől mindmáig, csak 
a művészi ábrázolás variánsait tudjuk meg
állapítani. De nincs is arra szükség, hogy az 
eredeti t ipus alapján mondjunk ítéletet. «Valódi 
Krisztus-tipus az, melyben kifejezésre ju t az is
teni fenség, a tökéletes és igaz ember ideálja!* 

Krisztusnak emberi alakban való ábrázolása 
eleinte visszatetsző gondolat volt a katakom
bák keresztényei e lő t t Az ábrázolás ebben az 
időben pusztán szimbólumokra szorítkozott. 
Ilyen volt a közismert Krisztusi monogramm: &. 
A hal, a bárány, a jó pásztor s Orpheus (alle
gória) mindmegannyi érdekes emléke a múlt
nak, de a művészettől még nagyon távol eső 
szimbolizálása az Üdvözítőnek. A különböző 
apró jelképek u tán az antik művészetre em
lékeztető allegorikus ábrázolások hirdetik a 
Krisztustt ipas kultuszának kezdő-fokait. Ilyen 
volt a katakombák Krisztus-típusa, mely szám
talan változatban díszítette a temetkezési he
lyek oltárait s a mely egészen az ötödik szá

zadig csak jelképesen ábrázolta az Isten-ember 
megdicsőült alakját. 

Az első, értékesebb Krisztus-képek: mozaik 
alkotások, melyeken részint az antik, részint 
a bizánczi művészet motívumai érvényesül
nek. Ez az ábrázolás magából Bizánczból in
dult ki s Olaszországban állapodott meg, a 
hol a negyedik századtól csaknem a kilencze-
dik század végéig, különösen Eómában és Ba-
vennában gazdagon virágzott. A mozaik-mű
vészet Krisztus-tipusa tündöklő, ragyogó. Mé
reteiben rendszerint kolosszális, de egyúttal 
kifejezéstelen. A mozaik-művészet az anyag 
nehéz kezelhetősége miat t képtelen a belső 
élet finomabb moduláczióinak a kifejezésére, 
képtelen a távlatok harmonikus érvényesíté
sére s csak a hata lmas méretek árán tud ha
tást kelteni. Innen van az, hogy a mozaik 
Krisztus-képekben nincs gyöngédség, nincs táv
lat és melegség, csak imponáló, rideg komoly
ság és valami sajátos, lesújtó szigor. Legneve
zetesebb mozaik-képek az ötödik és a hatodik 
századbeliek, melyek Eóma és Eavenna temp
lomaiban s más olasz városok székesegyházai
ban láthatók. Sok kegyeletes hagyomány s 
színes legenda őrzi az első Krisztus-képek em
lékét. Szép számmal maradtak ránk a callisztói 
s más katakombák s szenthelyek bizánczi ha
tást feltüntető Krisztus-képei, melyekről már 
Iraeneus, Epiphanicus és Szent Ágoston is tesz 
emlí tés t A legendák révén leghíresebbé vált 
a csodás edesszai s a Vatikánban szent ereklye 
gyanánt őrzött Veronika-féle archierotypikus 
Krisztus-arczkép, úgyszintén a Scala Santa 
Üdvözítő képe, melyet a hagyomány szerint 
maga Lukács evangélista festett Mindezek 
számtalan másolatban forognak közkézen, de 
eredetüket, valódiságukat mindmáig maga az 
egyház sem tudta megállapitani s végleg szen
tesíteni. Értékük s érdekességük inkább csak 
aíMegváltó személyével szoros összefüggésbe 
hozott csodás tettekben és legendákban rejlik. 

A katakombák Krisztusa ifjú, szelid arczú 
és szakálltalan. így jelenik meg a katakombák 
falam, a szarkofágokon, freskókban és mo

zaikokban, kódexekben és evangeliáriumok-
ban. Kezdetben nimbiis nélkül ábrázolták Krisz
tust. A glória alkalmazása csak a negyedik 
században kezdődik s azóta, leszámítva a kín
szenvedések egyes jeleneteit, alig van Krisztus-
tipus, melyen sugárzó fényével ne hirdetné az 
Isten-ember megdicsőülését 

A korai renaissance mesterműveiben drá
maibb lett a jellemzés, nemcsak a Megváltó 
életére vonatkozó események csoportosításá
ban, hanem külön-külön, az egyes szereplő 
alakok individuális megjelenítésében is. Az 
ábrázolás erőteljes és főleg történeti jellegű 
lett. Az új Krisztus-ideál megteremtésében 
része van a képzeletnek, a históriának s je
lentősége a Megváltó életéből vett drámai moz
zanatokban rejlik. Giotto és Fiezole korában a 
vallásos érzés már rendkívüli finomsággal jutott 
kifejezésre a művészetben. Krisztus emberi éle
téből tömérdek jelenet nyert megörökítést. De 
sok tekintetben még ezek a mesterek sem tud
tak erőteljesebb jellegzetességet kölcsönözni 
az emberinek. A test tanulmányát , megisme
rését elhanyagolták. Bő ruhában jelennek meg 
a krisztusi dráma alakjai s az arczvonások 
sem olyanok még, a melyek a Megváltó földi 
pályáját és mennyei dicsőségét egyben tolmá
csolni tudnák. 

Krisztusnak emberi és isteni ábrázolása csak 
Lionardo da Vinci, Rafael és Michelangelo 
művészetében nyer mélyreható és úgyszólván 
végleges megoldást. Lionardo da Vinci Úr-
vacsorájának Krisztusa állandó típussá lelt. 
Századokon át ez vésődött legmélyebben az 
emberek szivébe s képzeletébe. Ez a Krisztus
alak a megtestesült nyugalom, az őszinte meg
bocsátás, a szomorú megadás és fenséges felül
emelkedés "a szenvedéseken. Giotto és Fiezole 
is már ennek a karakterisztikus vonásnak a 
kifejezésére törekedett, csakhogy az eszme töké
letessége mellett elhanyagolták a Krisztus-
t ipus szépségeit Lionardo Krisztusa harmo
nikus isteni és emberi vonásaival elmondotta 
mindazt, a mit a kereszténység Krisztus ajkai
ról hallott és hal lani akart. E vonások leg
jobban és mindmáig legtökéletesebben az olasz 
művészet mesterműveiben jutottak kifejezésre. 
Hasonló individualitással csak a német művé
szet mesterei munkálkodtak. De bármily töké
letes alkotások vannak más nemzetek művé
szetében is, az igazi Krisztus-tipust mégis el-
vitázhatatlanúl a renaissance fénykora terem
tette meg. Ez a művészet az, mely az ó-kor 
tanulmányozása alapján az emberi vonások 
kidomborítását vitte be a Krisztus-tipus meg
teremtésébe, mely nélkül a művészet nem tu
dott kellő összeköttetést találni az élettel. 

A Krisztus-tipus legismertebb ábrázolásai: 
Krisztus a Madonnával, az Utolsó vacsora, 
Krisztus a keresztfán, a Haldokló Krisztus, a 
Meghalt Krisztus, a Gyermek Krisztus s a Meg
váltó egész földi életére vonatkozó jelenetek
nek a megörökítése. A többi Krisztus-ábrázo
lás típusai, habár ismeretesek és elsőrangú 
művészi alkotások, mégsem tudtak az állandó 
krisztusi ideálok magaslatára emelkedni. Az olasz 
művészet nyomdokán haladó modern alkotá
sok mesterei Jézus ábrázolásánál egyrészt kor
hűséget kerestek a ruházatban, másrészt pedig 
a glória helyett a konczepczió révén iparkod
tak Jézus alakjának fenségességet kölcsönözni. 

Azok, a kik legújabban a naturalizmus s a 
verizmus alapján teljes korhűséget kerestek 
Krisztus ábrázolásában, megfeledkeztek arról, 
hogy a vallásos művészet nem hagyhatja 
figyelmen kívül a Megváltóhoz fűződő eszmék
nek az érvényesülését, Krisztust dicsőítő es 
idealizáló felfogást, ha csak nem akar vallás
ta lanná és érthetetlenné válni. Az ilyfajta al
kotások, habár igazi mesterművek, sohasem 
fognak utat törni a köztudatba, nem keltenek 
áhítatot s vallásos érzést, mert nem fejezik ki 
a bennünk élő közös krisztusi ideált. Olyan 
Krisztus-tipus, melyben az emberi vonások 
mellett az isteni fenség nem jutott kifejezésre, 
elterjedni nem tudott . A szobrászat teljesen 
nyomon követi a festészet Krisztus-típusait, 
az alakításban ugyanazokat a vonásokat jut
tatja érvényre, min t a festészet, de viszont 
csakis azokat a t ípusokat választja az ábrázo
lás tárgyául, melyekhez a szobrászat anyaga 
is könnyen idomúi. A tökéletes isteni és em
beri vonásokkal felruházott Krisztus-típusok 
mindannyia helyet biztosított magának szi

vünkben, otthonunkban s a templomok oltárain 
egvaránt. Legnagyobb mesterei ezeknek a típu
soknak a sok közül : Lionardo da Vinci, Ba-
fael Michelangelo, Tizian, Carlo Dolci, Guido 
Béni, Dürer, Bembrandt, Van Dyck, s még 
számos olyan mester, a kik Krisztus isteni és 
emberi alakját s a fenséges Megváltás jele
neteit a meggyőző vallásosság és idealizmus 
nemes eszközeivel tudták elénk állítani. A mo
dern művészet alkotásai, bármily mesterművek 
legyenek is, csak úgy foglalhatnak helyet a 
vallásos művészet keretében, ha tipikus ki
fejezői a keresztényi felfogásnak s mindannak, 
a mi az Isten-ember ideálját állandó áhítat 
tárgyává tudja avatni lelkünkben. 

Csudáky Bertalan. 

GOLGOTHA VIRÁGA. 
Krisztus monda. 

Mária felzokog ott a kereszt alatt, 
A mint fia síri álomra szenderül. 
A nap is elborul . . . lenéz onnan felül, 
Gyászfátyolt öltve fel, az égen ugy halad 

Kietlen Golgotán egyetlenegy virág 
A kereszthez közel mégis csak kivirul 
S reá a Megváltó kicsordult vére hull, 
Hogy ezt is jelképül tekintse a világ ! 

Szegény Passi-flóra! a töviskoronát, 
Kalapácsot, szeget s azt az öt mély sebet, 
Miknél iszonyúbbat képzelni sem lehet, 
Kelyhed tükörébe híven berajzolád. 

S mintha szégyeneiné, kit e világra hoz, 
Fátylát kibontani komor éjjelre vár; 
A szeg, a kalapács s mindaz, mi véle jár, 
Bövid egy nap után hervadva porladoz. 

Szomorú egy virág . . . de kedves tünemény, 
Ha kertemben búsong, ugy el-elnézem én, 
Hiszen ez is Urunk vérével irt levél! 

"Képzeld levelemen Megváltód sebeit, 
Ha tudsz lemondani : erényre lekesítI» 
Sötét keresztfáról virágnyelven regél! 

Könyves Tóth Kálmán. 

FÖLTÁMADOTT! 
Ne mondjátok : csoda a húsvét, 
Legenda a föltámadás; 
[Nem csoda-é maga az Élet ? 
S ebben a milljó változás ?] 
Hogy csak Nagypéntek bűne, szennye 
A természetes és való, 
S a hit és eszmények világa 
Nem e mai kornak való ! 

Hitünk magasztos, szép világa, 
Lelkünk nemesebb része te : 
Oh jajj, ne hagyj magunkra minket, 
E föld sarában idele. 
Mi lesz velünk, ha te nem adsz majd 
Lelkünknek égi szárnyakat ? 
Hisz' éltünk minden szebb virága 
A te vetésiden fakad! 

• . , Jer most is áldott ünnepünk, jer, 
Örök, felséges Győzelem, 
Ragyogj édes hit sugarával, 
A csüggedt embersziveken. 
Oh csoda e, hogy az Igazság 
Megölve nem maradhatott ? 
S a Szeretet kiszállt a sirból ? . . . 
— Föltámadott, föltámadott!! 

Szabolcska Miliály. 

EGY CSENDES ALKONYATKOR. 
Jártam az erdőt és jártam a rétet 
Es űztem a lepkét, míg végre sötét lett. 
Wtem meseföldön, voltam regetájon, 
Es láttam a tündért az esti homályon, 
Kerestem a fényt és kerültem az árnyat, 
**vértem a színt és kötöttem a szárnyat, 
A szárnyat, a melylyel a csillagig szállok — 

01 vannak a vágyak — hol vannak az álmok ? ! 

- Garay Ákos rajza Mikszáth Kálmán elbeszéléséhez 

TÖVISKES KIALKUDOTT EGY PÁR CSIZMÁT. 

Játszottam a balgát, a léha bohóezot, 
Elroptam a tánezom és ettem a kóczot, 
Keserű kenyerem volt, savanyú italom. — 
Kikaczagtam a sorsom — ma is kaczagom. 
Ha élve a napnak, ha nyögve, ha holtan 
Félig a kíntul — én egyre daloltam. 
Volt énekem édes, tüzes, fiatal — 
Hol van az a tűz és hol az a dal ?! 

Pogány kikeletkor, csók tavaszán, 
Az asszony enyém volt, s szeretett a lány. 
Szórhattam ezüstöt, fürödtem a borba', 
Hallottam a tapsot, s ujjongva, dalolva 
Ültem a dicsőség vad szekerén — 
Minden az enyém volt, minden enyém ! 
Bám szórta pazar gyönyörét a valóság. 
— Az alkonyi csendben hervadtak a rózsák, 
S illatuk halkan leng át a szobámon — 
Mit ért a való, és mit ért az álom ? ! 

Mczey Sándor. 
« 

TÖVISKES LÁTOGATÓBAN. 
Elbeszélés. 

Irta M i k s z á t h K á l m á n . 

Töviskes József épen olyan nagy dinaszta 
volt a mi vármegyénkben, mint akár gróf For-
gách Antal. Sőt Töviskes József még talán na
gyobb volt s jobban megbámulták, ha a balassa
gyarmati vásáron néha-néha megmutatkozott. 
Egymást figyelmeztették az emberek a nagy 
nevezetességre : «Nini, ott megy Töviskes». Né
melyek utána szaladtak, vagy legalább szem
mel kisérték, míg csak el nem tűnt valamely 
vaskereskedésben szerszámokat vásárolni, vagy 
a sátorok valamelyikében, hol a losonczi csizma
diák rakodtak ki az árúikkal. Gyakorta meg
esett e helyeken, hogy miután olcsón kialku
dott egy pár csizmát a maga számára, végső 
kísérletül még hozzátet te: 

— És mennyivel adná olcsóbban, ha a cse
lédeimnek is itt vennék? 

A csizmadia, ha nem ismerte Töviskest, csak 
úgy foghegyről kérdezte: 

— No és mennyi cselédje vagyon kendnek? 
. A mire kevélyen fölemelte a fejét Töviskes. 

— Hm, és mennyi csizmája van az ú rnak? 
-— Mind ez itt, a mit a két szeme lát. 
— Nem tudom én, — mondja elgondolkozva 

Töviskes, — talán elég volna. 
Szóval nevezetes ember volt Töviskes, neve 

úgyszólván fogalommá vált és ha valaki mér
téken felül költekezett vagy nagyzolt, azzal 
volt szokásban megszólni : «Azt hiszi magáról 
a nyavalyás, hogy Forgách gróf vagy Töviskes 
József.» 

így került együvé a néptudatban a két leg-
irigyeltebb, messzehangzó név, melyek közül az 
elsőnek a gazdája Árpád-kori nádorispánok 
ivadéka, Kékkő vár ura s nemrég a birodalom 
kanczellárja, a másiké pedig gatyában já ró pa
raszt, vagy száz sessio tulajdonosa s nemrég 
községi biró Bolonyón. 

Mint Bagi uramat Csongrádon, olyan nim
busz övezte Töviskest a mi vidékünkön. 
Fiatal korában kupeczkedéssel nagy vagyont 
szerzett, de a mellett megtartotta egyszerű 
életmódját. Télen künn az istállóban hált 
a jószág melletti nyáron az udvaron, maga 
fogta az ekét a béresei élén s vágta ki a ren
det kaszáláskor, míg göthös nem lett és köhé
cselő. 

Mert hát az idő ö kelmével is bír. Es jó 
hogy bír, inert oly gyorsan gazdagodott, hogy 
egy dologtalan váczi matyikus kiszámította, 
miszerint hasonló arányú gyarapodás mellett 
hatvanöt év múlva az egész Nógrád vármegye 
Töviskesé lenne, száznegyvenhat esztendő alatt 
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Magyarország s kétszázhuszonhárom év múlva 
már egész Európát ő kigyelme birtokolná. — 
Már pedig ez aztán nem volna jó a többinek. 

A mintegy száz Mária Terézia-féle sessióból 
álló földbirtoknak, mely több szomszéd község
ben volt elszórva, talán ezer darabkában is, 
minden barázdáját ismerte s ő rendelkezett, 
mit hova vessenek a béresei. Fiai is (két fia 
volt) segítettek, de ezeket rövid pórázon tar
totta, azonfelül egy kasznárt tartott, a kit «te
kintetes úr»-nak titulált (s az őt csak röviden 
gazduramnak szólította), de a mellett vigyázott 
a körmére, a közmondáshoz tartva magát: ((Mi
helyt úr, roszban túr.» Persze a kasznárnak, 
Zajtai úrnak szintén volt magához való esze, 
ő meg a másik közmondást tudta: «Mihelyt 
egy araszt, hunczut a paraszt*, s így kölcsönö
sen fölfegyverkezve ismeretekkel, hosszú eszten
dők során át nem tettek egymásban semmi 
kárt. 

Valóságos legendák szálltak Töviskesről, egész 
mesés alakká nevelték ezek, mire a vármegye 
felső részébe elhatoltak. Különösen a köznép 
fantáziáját fogta meg erősen s a gubáján nyája 
mellett heverésző pásztor el-el tűnődött magá
ban : Vájjon mit csinálhat most Töviskes Jó
zsef? Talán épen uzsonnái. S ugyan miből áll
hat az uzsonnája? Nyilván szalonnát eszik s 
olvasztott vajat iszik rá. 

Az úri renden levők többé-kevésbbé szemé
lyesen is ismerték. Sokan megfordultak a bolo-
nyói zsupfedeles, padozatlan házban, nem mint 
vendégek (mert Töviskes uram nem ért rá 
vendégeskedni), hanem üzleti ügyben. Házasu
landó gavallérok fölkeresték, hogy jó négyest 
válogassanak össze a csikóiból (drága lesz, de 

V A S Á E N A P l _ Ü J S A a 

aztán döfi), okszerű gazdák tenyészállatokat 
jártak hozzá vásárolni, mert kupecz korában 
külső országokban való jártában-keltében össze-
hordta a legjobb fajtákat. 

Nem egyszer meglátogatta ilyen czólból maga 
Forgách gróf is, de ez korántsem volt olyan 
feltűnő esemény, mint mikor egy nyárszakán 
Töviskes uram hajtatott be fürhéczes kocsiján 
a kékkői várba, mely egy kékesszürke sziklán 
kevélykedik egy egész napi járó útra Bolonyó-
tól, fent a tótságon, a hegyek között. 

Nem lehetett semmi panasza; a gróf nyája
san fogadta, a hogy illik az egyik dinasztának 
a másikat. 

— Hozta Isten, Töviskes uram, hozta Isten. 
Hol jár itt kegyelmed, a hol a madár se jár? 

— Hát elméltóztattam jönni, — felelte Tövis
kes uram, egyet rántva az ünneplő fekete mánd-
liján, hogy a ránczokat kiegyenesítse, — egy 
kis kívánságban instálnék szívélyesen. 

Finoman beszélt, válogatva a szót az úriasak 
közül, a gróf ellenben a népies szólamokat 
keresgélte. Mint a fejedelmek, az egymás szel
lemi uniformisába öltözködtek. 

— No, csak ki vele szaporán, — monda a 
gróf, — de üljön le talán kigyelmed, tegye ma
gát komóczióba. Mert azt már pedzem, hogy 
nem lehet kis dolog, a miért ilyen nagy munka
időben (épen cséplés, nyomtatás szaka volt) 
idáig fáradt. Tudom, nem szívesen hagyja ott 
ilyenkor a gazdaságát. 

Töviskes sóhajtott, a mely sóhajtásból fokon
ként egy kis köhögési roham képződött s rán-
czos, öreg arcza olyan vörös lett, mint a tégla. 

— Kucz-kucz, öreg tüdőm, — pirongatta meg 
a tüdejét, miután a köhögése megszűnt. — Öreg

szünk, kegyelmes uram. És hát jól esik az em
bernek a barátság. Gondoltam magamban, meg
tisztelem egy kicsit a kegyelmes grófot, benézek 
hozzá. 

— Igazán szép magától. 
— És mivelhogy építkezem is otthon az ősz-

szel és egy kis fára volna szükségem az épület
hez, hát mondom, elmegyek az én jó grófom
hoz, mert magamnak nincs erdőm, és egyúttal 
kiválogatom a szükséges épületfát ott a tövin. 
Kapok-e, vagy nem kapok? 

— Akár az egész erdőt, Töviskes uram. 
— Köszönöm alásan, mindössze vagy negy

ven búrfára van szükségem, szarufa és geren
dának. 

(Búrfának a fenyőt nevezik arrafelé.) 
— Csak? — vélte a gróf. — Azért bizony 

kár volt személyesen eljönni ilyen messzire; 
egy üzenet is elég lett volna. 

— No már csak így szép az, — erősködött 
Töviskes uram, -— megér nekem az is valamit, 
hogy szinről-szinre láthatjuk egymást. 

— Hát azt én is sokra becsülöm, — viszo
nozta a gróf az udvariasságot. 

— Majd meglássuk az ár megszabásánál, 
hogy mennyire becsüli a kegyelmes úr, — ve
tette oda ravasz pislantással Töviskes. 

— Hát tudja mit, — nevetett a gróf, — az 
első tiz fát ingyen adom, ez a vendégnek szól, 
csak a harminczat fizeti. 

— De hátha aztán a harminczra nézve nem 
tudnánk megalkudni? — kérdezte Töviskes fé
lig tréfásan, félig kíváncsian. 

— A tiz fát, ha már mondtam, akkor is meg
kapná ajándékba. 

A grófnak tényleg örömet okozott az «arany
paraszti) látogatása. Úri vendég úgyis kerülte a 
kékkői várat. Az ős megyegyűlés azt kiáltotta 
a Forgách Antal neve után, hogy «meghalt» — 
és meg volt halva a szereplő magyar uraknak. 
Forgách Antalban azonban mélyen belül jó ma
gyar sziv dobogott s ha már nem szerethette az 
urakat, a kik iránta hűvösek, kénytelenségből is 
arra játszotta magát, hogy ő a magyar parasz
tot szereti. Hiszen valakit mégis csak szeretnie 
kellett miközülünk! 

Nagy szívességgel látta hát Töviskest, kije
lentvén, hogy ma haza nem bocsátja. 

— Nem is szándékozom, — pecsételte meg 
Töviskes. • 

— Érezze kend magát otthonosan én nálam, 
nézegesse meg a kertet, a várat s mulassa ma
gát a hogy tudja, a vacsora idejéig. 

Nyomban kiadta a rendeletet a szakácsnak, 
hogy jó magyar vacsorát készítsen, aztán a 
grófnőnek dicsekedett el, hogy milyen eredeti 
vendégük lesz, elmondván az ezernyi minden
féle anekdottát a bolonyói Krözusról, a mi lát
hatólag érdekelte a Csehországból hozott asz-
szonyt. 

Jó volt a vacsora s ott költötte el Töviskes 
uram, a kegyelmes grófnő mellett ülve, a ki 
mosolyogva töltögette a pompás borokat poha
rába. Kár, hogy beszélni nem tudtak együtt, 
mivelhogy a grófnő nem értett magyarul, ha
nem látszik, okos asszony volt s jó, mert 
észrevette a Töviskes köhócselését s mikor va
csora után jól kibeszélgették magukat a gróf 
úrral és a komornyik a szobájába vezette Tövis
kest, hol finom selyemágy várta felbontva, nem
sokára egy pohár párolgó herbatheát hozott bs 
a kulcsárnő, — hogy azt mondja, a kegyelméé 
asszony küldi a köhögés ellen. 
^ A komornyik szolgálatkészen kérdezte, nem 
kivánja-e, hogy segítségül legyen a vetkőzésnéL 

— No, még csak az kellene, — tiltakozott 
Töviskes, — hanem tudja mit a tisztelt úr, ba 
valahogy tehetné, hogy a szekeremről felho-

TÖVISKES TELI TÜDŐVEL SZÍTTA A BALZSAMOS LEVEGŐT. 
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zassa a gubámat, bizony nem adnám egy vak
lóért. 

__ Most mindjárt szükséges, vagy csak 

reggel ? 
j£0St mindjárt, mert azzal akarok taka

rózni. 
j)e 'iszen itt van arra a paplan. 

Töviskes a fejét rázta. 
Nem ér semmit. Nincs meg annak az a 

bizonyos jó szaga, a mi az alváshoz kell. 
A komornyik ennélfogva megkerítette a gu

bát mire Töviskes uram most már levetvén a 
mándliját, végigdőlt a divánon, magára terí
tette gubáját, de egész éjfélig nem bírt elaludni, 
vagy hogy melege volt, vagy hogy túlságos 
puha volt alatta a díván, utoljára is kiment a 
folyosóra és az ott levő kőpadon kinyújtóz
kodva, csakhamar hortyogni kezdett. 

A kakasokkal kelt a gróf is, Töviskes is, mire 
a gróf lement sétálni a parkírozott udvarba a 
pompás fenyő-gruppok közé, már akkor ott 
találta Töviskest, a mint tele tüdővel szítta a 
balzsamos levegőt. 

— Csak úgy éled itt az ember, — dicseke
dett Töviskes, — szinte dagad bennem a lélek. 

— Magasan vagyunk a tenger szintje fölött, 
határozottan jó a levegő. 

— Nem jobb ennél semmi a világon, csak 
még talán a gálócsi dohány füstje, — vélte 
Töviskes. 

— Akkor hát ide hozassuk a früstököt, mit 
gondol ? 

— Bánja a szösz, — hagyta rá Töviskes egy
kedvűen. 

Eeggeli utánra odarendelte a gróf az erdé
szét és így szólt Töviskeshez : 

— Tudom, hogy már nyugtalan és szeretne 
hazamenni, hát nem merem tovább tartóztatni, 
itt van az erdész, Miklovics úr, mondja meg 
neki, mekkora hosszúságúak és vastagságúak 
legyenek a fák, s ő majd gondoskodni fog. . . 

— Magam szeretném a fákat kiválasztani, — 
vágott közbe Töviskes. 

— De az erdő egy kicsit messze van s fölös
legesnek tartanám oda fárasztani. 

— Már csak mégis az annak a rendje, — 
erősködött Töviskes. 

— De tudom, mennyire drága az ideje, s ha 
most kimennek az erdőbe, akkor ma már nem 
ér el Bolonyóra. 

— Hát mért kell nekem ma Bolonyóra ér
nem, — pattant fel kedélyesen, — mikor én 
Kékkőn is lehetek? 

— No, ez már beszéd! — kiáltott fel vidá
man a gróf. — Ez már más. Akkor hát csak 
válogassa ki a fákat Töviskes gazda a kedve 
szerint. Szeretem, hogy itt jól érzi magát. 

Töviskes uram be akarta eleinte fogni a két 
pejkót, a melyeken jött, de a mint körűinézett 
az istállóban s meglátta, hogy a táltosai vígan 
ropogtatják a zabot, sajnálta őket elvonni ettől 
az épületes foglalkozástól és azt proponálta az 
erdésznek, hogy jobb lesz gyalog menni. 

— A hogy gondolja, — monda az erdész. 
Kékkő vára mellett közvetlenül szelid gesz

tenye-erdő terűi el, de a másik erdő, a honnan 
Töviskes fát akart, messze esik Lest felé és 
«Homolyá»-nak nevezik. Jó egy óráig mentek, 
mendegéltek, míg odajutottak az erdészszel s 
meg csak ott kezdődött a voltaképeni nagy ve
sződség, kivált a tiz ajándékfa kijelölésével. 

oviskes mindenáron a legnagyobb faóriásokat 
rta a feJ'8ze alá juttatni s a mint valamelyik 

agy példányhoz eljutott, még mindig nem volt 
i , n e m taJálna-e nagyobbat. Már pedig az 

,g e 9 Z t o b b e z e r holdnyi erdőt mégsem lehet 
*jami. Az eltartana két hétig is. 

Miki ovies az erdész immár türelmetlen kez-

Garay Ákos rajza Mikszáth Kálmán elbeszeléséhez. 

A FÖLDESÚR ELÉ IS ODAUGROTT EGY CSINTALAN MENYECSKE. 

dett lenni, bosszúsan harapdálta vereses baju
szát s váltig morgott. Hát még mikor aztán ké
sőbb a gyomra is kezdett morogni! Most már 
ketten voltak lázadóban és okvetlenül nagy 
összekülönbözés támadt volna, ha közbe nem 
lép a gondviselés a gróf képiben. Ugyanis a 
grófnak eszébe jutott, hogy az öreg Töviskes 
nem bir ebédig hazajutni s egy szolgálót me
nesztett utánok, ki némi hideg sültet s két pa-
laczk ó-bort vitt ki kosarában az erdőbe. 

Ezen aztán szépen kibékültek, falatoztak 
leheveredtek egy fa alá a puha selyem gyepre 
(Hagyjuk addig is nőni a fákat) s míg az erdész 
a leánynyal csintalankodott (helyes szőke por
téka volt), addig Töviskes behunyta a szemeit; 
nem azért, hogy ne lássa, a mi történik (hiszen 
úgyse történt semmi rósz), hanem mert az 
álomtündér, mely a palaczkból jött elő, erő
szakosan betapasztotta a szemhéjait. 

Mikor fölébredt öreg uzsonnatájt, jó han
gulatban, felüdülve, most már valahogy mégis 
kiválogatta a tiz fát, valamint megalkudott a 
többi húszra az erdészszel. Esti szürkület volt, 
mikor hazavetődött a várba, hol azzal fogadta 
a gróf: 

— Bizony már aggódtunk, hogy elveszett. 
— Inkább az történt, instálom, hogy egy 

Töviskes helyett kettő jött haza. Ehol ni a má
sik töviskes. 

Egy töviskes disznót (sünt) húzott ki a pa
nyókára vetett mandli madzaggal összekötött 
ujjából, melyet hazajövet a mezőn talált s a 
kis grófoknak hozott. Azok majd kibújtak a 
bőrükből örömükben s nyomban összevereked
tek, hogy kié legyen. 

A vacsoránál (pompás juhpörkölt és túrós
csusza volt a Töviskes uram kedvéért) szó for
dult a túróról a gazdaságra, a gróf híres meri-
nói juhaira s különösen annak adott kifejezést 
a bolonyói dinaszta, hogy az akkor divatban 
levő kékkői túrónak a készítési módját szeretné 
látni. A grófnak gyengéje voltak a juhai, a 
nagyszerű angol kosok. Hát biz azokat érde

mes volna megmutogatni, hanem hát az akol 
messze van. 

— Hiszen ha még itt maradhatna kegyelmed 
egy napig. 

— Már iszen miért ne maradhatnék itt? — 
egyezett bele Töviskes nagy készséggel. 

Örült a gróf, de csodálkozott is. Mi az ördög 
lelte ezt a Töviskest? Hát nem törődik ez a 
maga gazdaságával egy csöppet sem? Csodála
tos, hogy ilyen nagy munkaidőben flangérozik 
s épen ő, a kiről az a hit, hogy a sírjából js ki 
fog jönni sarnyu kaszáláskor és gyűjtéskor, 
hogy rárecscsentsen a munkásokra. Megfogha
tatlan dolog ez! 

Mint valami rejtély, váltig foglalkoztatta az 
exkanczellárt. A tiszttartójának, Kiss Jánosnak 
is említette mosolyogva: Mit szól, hogy Töviskes 
még holnap is itt marad? Nem értem ezt az 
embert. Idejön ilyen hosszú útra harmincz hit
vány gerenda miatt, nem hogy a tisztjét, de mit 
beszélek, a tisztje Írnokát küldte volna és most 
meg itt ragad valóságos «lengyelnek*. Hát ki 
hitte volna ezt Töviskesről ? 

Kiss János vállat vont. 
— Bizonyosan jól érzi magát, ez az egész. 

A kegyelmes úr szivélyessége megragasztja. Nem 
tud megválni innen. Aztán már öreg. Ilyenkor 
az ember gyerekké lesz. S a gyerekséggel vissza
tér a léha gondtalanság is. Ebből magyarázható 
meg az eset. Mert bizonyára Töviskes sincs ki
véve az általános emberi törvények alól. 

A következő nap befogatott a gróf s könnyű 
kocsiján bejárva a gazdaságot, mind a két akol
ban megfordultak. Az egyikben épen lakzi volt. 
A juhász leányát az alsó-esztergályi szűcs vette 
el. Javában szólt a duda s a mindenünnen össze
gyűlt pásztor famíliák a holt birka bűvös meke-
gésén ugyancsak rakták a csárdást. Nosza a 
földesúr elé is odaugrott egy csintalan me
nyecske, ringatva magát a csípőin. 

— Hopszá hop! Jöjjön velem tánczolni a 
kegyelmes gróf! 

Egy másik szemrevaló begyes vászoncseléd 
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Carlo Dolci: Megváltó. Annibale Caracci: Krisztus-fej. 

pedig megtiszteltetés okáért Töviskes uramat .— Nem illendő dolog a magunk szőrű embe- Mire haza kerültek a két majorból és a 
hítta fel egy fordulóra. reknek az ilyen fajta keveredés. «Eocska» pusztáról, hol az ispánné főzött pom-

A gróf elmosolyodott és már-már kötélnek S elutasító mozdulattal intett távozást a mé- pás ebédet, tyúklevest csipetkével és kapros 
állott volna, de Töviskes uram szigorúan rán- zes pálinka élvezetétől megtévelyedett vakmerő lepényt, épen a Töviskes kedvencz ételeit, a két 
czolta össze homlokát s méltósággal szólt rá menyecskéknek: gróffiu, János és Antal eleikbe jöttek jó messzire 
az ex birodalmi kanczellárra: — Ejh no. mi jutott az eszetekbe, ti csipások ! s már messziről kiabálták : 

Michelangelo: Pietá. Ecce Homo a római Scala Sántában. 
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Carlo Dolci: Krisztus megáldja a kenyeret és bort. Guido Reni: Ecce Homo. 

— Mit hozott, Töviskes bácsi ? 
— Semmit, kedves virágszálacskáim, sem

mit, — sopánkodott Töviskes — ma semmit 
se leltem útközben, csak egy ürgét. 

— Mért nem hozta el hát az ürgét ? 
— Mert beszaladt a lyukba. 

- Mért nem ment maga is utána? 

— Mert én be nem férek. 
— Az igaz, — monda a kis Antálka — 

magának nagy hasa van. 
— Az ám. A lyuk pedig olyan piczinyke, 

kedveskéim, hogy azon épen csak az ürge fért 
be. Hanem iszen kilehetett volna önteni, ha 
tudtam volna, hogv magoknak kell. 

No lett ebből sok szófia beszéd. A két gyerek 
elborította szemrehányással, kérdezéssel. 

-— Mit? Ki lehetett volna önteni? És maga 
még se öntötte ki? 

— Nem ám, —- mentegetőzött Töviskes — 
mert nem volt hozzá vizem. 

— Hát vízzel kell azt kiönteni ? 

Sebastiano del Piombo:i A keresztet vivő Krisztus. Lucas vau Leyden: Töviskoszorús Krisztus. 
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Pálma Vecchio: Az emausi lakoma. 

— Természetesen vizzel. 
— És borral nem lehetne ? — tudakolta 

János. 
— Azzal is lehetne, — nevetett Töviskes, — 

csakhogy bor se volt. 
— Ejnye, hiszen az apa két pala<ízkot tett a 

kocsiba, mikor reggel elmentek. 
— Hja, azt megittuk az ebédnél, aztán kár 

is volna az ürgékre bort pazarolni. 
Tömérdek anyag lett ezzel odadobva a fiúk 

fantáziája és kíváncsisága elé. Hogy megy az 
az ürgeöntés? Mért fél az ürge annyira a víz
től? Megszeppen ugy-e, mikor az árvizet érzi 
a házában? Nem visít, vagy nem bömböl? Mi
kor menekül kifelé, nem harapja meg az em
bert, a ki a lyuknál várja? 

Ezer kérdést intéztek az apjukhoz is. De az 
egyáltaljában nem tudott semmit az ürgékről 
(pedig ö maga is olyan kiöntött ürge volt). Ezért 
aztán nem is vették sokba az apjukat. Mennyi
vel okosabbnak látszott nekik most Töviskes 
bácsi. Felmásztak az ölébe vacsora után s vál
tig az ürgékről folyt a szó, míg végre azzal 
biztatta meg a fiúkat, hogy ha már ennyire 
nagy a kívánságuk és ha az édes mama, a ke
gyelmes asszony megengedi, holnap kimegy 
velők a határba ürgét önteni s egy csebret is 
visznek magukkal. 

Hát ez meg épen meghatotta az egész grófi 
famíliát. A gróf különösen nagyra volt vele s 
mikor Töviskes elvonult lefeküdni, vagyis le
ment még előbb egy kicsit trécselni az istál
lókba s megnézni a pejkókat (biz isten, napról
napra teltebbek a zabocskától), büszkélkedve 
emlegette a grófnő előtt. 

— Látod, ilyen a magyar paraszt. Született 
gentleman. Nincs ennek párja a világon. Ez 
most háromezer holdon pepecselhetne otthon, 
sarnyúja renden, gabonája kicsépeletlen, nyil
ván sok elpusztul, sokat meg ellopnak a meg
szokott felügyelet hiányában s daczára an
nak, hogy takarékos ember, szenvedélyes gazda, 
mégis annyira gavallér, hogy itt marad a gye
rekek miatt, mert azok ürgét akarnak vele ön
tetni. Mesébe való ez, fiam. Nagyon meg kell 
az ilyen embert becsülni. 

S tényleg kiment a következő napon a fiúk
kal s öntötték az ürgét egész délelőtt, isteni 
mulatság volt, — délután pedig ott üldögélt 
velük a várudvaron a fenyvek alatt s vizipus-
kát faragott bodzafából s ijjat zsindelyből. Bop-

pant hanczura és sok kellemetes dévajság tá
madt ebből, különösen a vízipuska tetszett a 
fiúknak, a kik husz-huszonöt lépésnyi távolról 
is megfrecskelték belőle az udvaron és a folyo
sókon a sürgő-forgó mindenféle frajjokat, ko-
mornákat és varróleányokat, kikkel tele volt a 
grófi udvar. Vidám sikoltozás, elevenség, csa
tara, vihanczolás verte fel a vár szokott mo
gorva csöndjót. Még a piczi grófkisasszonyok 
is (voltak vagy hárman) előjöttek apránkint s 
Töviskes bácsi körűi csoportosultak a franczia 
frajlával, hogy hátha nekik is faragna valamit 
az öreg, a mint hogy-csinált is'azon" nyomban 
egy-egy hosszú lánczot pitypangokból, a mit a 
nyakukba akasztott és hát az is elég öröm volt. 
Értékesnek találták, mert nem volt aranyból. 

Ezenközben beszélt a gyerekeknek a kis ró
kákról, melyek szintén olyanfajta lyukakban 
laknak az anyjukkal, mint az ürgék, a móku
sokról, melyek a Homolya fenyvein fel s alá sétál
nak olyan könnyedén, mintha sima földön jár
nának. Azoknak bezzeg nincs asztmájuk, mint 
nekem, (már mint Töviskes bácsinak) nehéz is 
őket elfogni, ámbár ő tudja egy módját. 

— Menjünk, fogjunk el egyet, — sürgeté 
János. 

— Most már későn van, kis grófocska. Máris 
esteledik s az erdő messze van, most már vala
hol egyebütt alusznak a mókusok. 

— Hát akkor menjünk el reggel. Ugy-e el
megyünk reggel? ígérje meg, Töviskes bácsi! 

— Egy szót se többet, gyerekek, — hangzott 
most közbe a kavicsos úton közeledő s a bokrok 
által eltakart öreg gróf korholó hanja. — Nem 
szabad visszaélnetek a Töviskes bácsi jóságával. 
Töviskes bácsinak egyéb dolga is van, mint 
veletek játszani. Nem szabad őt többé vissza
tartanotok. Nem engedem meg. Nem mentek el 
innen mindjárt! 

A gyerekek szét is rebbentek erre, bár az 
öreg Töviskes, a ki most magára maradt, bizta
tón integetett utánok, ekképen szólva a kegyel
mes úrhoz : 

-— Már pedig ón holnap is itt akarok maradni. 
— Hogyan ? — hebegte a gróf némi zavar

ral a meglepő kijelentésre. — Mégis rávették 
volna? Ugyan ne hallgasson rajok! 

— Nem a kis grófot miatt, — mondta Tövis
kes akadozva, titokzatos körültekintéssel, suso
góvá törpítve hangját — hanem sokkal maga
sabb okok irányában. 

— Magasabb rokok? Nem értem kegyelme
det, — mosolygott a gróf — még bizony kíván
csivá tesz. Maradjon, kedves Töviskes, hiszen 
én csak örülök rajta, de milyen magasabb okok 
lehetnek azok? 

Töviskes egészen odahajolt a gróf füléhez s 
hamiskás szemhunyorítással súgta: 

— Asszony van a játékban, ha már meg kell 
vallani az igazat. 

— Asszony ? — csodálkozott az exkanczellár 
hogy a nagy kék szemei kerekre nyíltak és a 
szája is tátva maradt. 

— Az bizony, fehér cseléd. Nincs egyébkópen. 
—• Terringette ! — monda a gróf halkan. — 

És hány éves most kegyelmed? 
•— Hatvan és valami. 
— Mi az a valami? 
— Az úgy hét esztendő telibe. 
— Ejha! Gratulálok, kedves Töviskes. És itt 

van az a személy a várban ? 
— Itt, — felelte Töviskes rejtélyesen. 
— És ki az ? 
— Hm, azt nem mondhatom meg. 
— Ha már ennyi bizalomra méltatott, ezt 

sem szabad elhallgatnia. 
— De mikor épen abban van a dolog funda

mentuma, — szabódott Töviskes, — hogy az a 
bizonyos perszona meg ne tudja. 

Most még jobban megütődött a gróf. 
— Hogy mit ne tudjon meg? 
— Azt, hogy én szemet vetettem rá. 
— Engedje meg, Töviskes, de én egyáltalá

ban nem értem magát. Mintha össze-vissza be
szélne, vagy nekem volna nehéz fejem. Sze
relmi kalandról szól, de azt akarja, hogy a nő 
ne tudjon róla . . . Hiszen nem lehet az a 
nélkül . . . 

— Oh, no! — kaczagott fel Töviskes, a szá
ját megtörülve. Még mit nem gondol a kegyel
mes úr? Szópím Ítélkezik' Töviske-s' J'ÖzteáfrÖl! 
Ejnye, ejnye! Már hogy én ? (És itt megint 
elkezdett hahotázni.) Oh, jaj nekem, bűnös fe
jemnek. Hiszen csak épen hogy a világon va
gyok. A fiamra gondoltam, édes kegyelmes 
uram, a hatvanhét évemmel s az ötlött eszembe, 
a mint ezt a sok takaros vászoncselédséget lá
tom itt somfordálni, hogy meg kellene házasí
tani s legottan kinéztem a számára egyet, egy 
jóképűt, — mert otthon a sok sült parasztból 
nincsen mit válogatni. Mégis valami jobb faj
tát, valami finomabbat akarnék a kölyöknek. 
Tunikás legyen, de legyen rajta mit fogni is, 
sőt ne legyen erő hián sem. Egy pozsonyi mérőt 
az asszonynak is föl kell tudni emelni, vagy 
különben lekvárnak való. Hát mondom, kinéz
tem egyet, tökéleteset a külső szalmájára nézve 
s azért akarok még itt maradni, hogy áspis 
szemekkel kikémleljem, mi lakik benne, s úgy 
vegyem szemügyre a természetét, viselkedését, 
dologbani ügyeskedését, hogy ő maga sejtelem
mel se legyen róla. Hát én bizony olyan spion-
féle vagyok itt most. 

— Most már értem, — nevetett a gróf a 
félreértésen. Okosan teszi kegyelmed. S bizo
nyára nagy szerencse lesz az én személyze
temre, akármelyiket éri a kitüntetés. Az ör
dögbe, nem tréfa dolog Forgách cselédjéből 
egyszerre becsöppenni fiatal Töviskesnének. 

Ez a szó, úgy látszik, fölbirizgálta a hiúsá
gát, dölyfösen vágott vissza: 

— Hiszen választhatnánk mi tán kastélyos 
kisasszonyt is, de én olyat akarok, a ki el ne 
fintorítsa a száját, mikor parancsolok neki. 

— Persze, persze. (A grófot láthatólag érde
kelte az eset.) De talán hasznos felvilágosításo
kat adhatnék magam is, ba megsúgná, me
lyik az.' 

— A világért sem, — tiltakozott Töviskes. 
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Mert ha megmondanám a kegyelmes úrnak és 
ha a kegyelmes úr nem is szólna senkinek, nem 
lenne meg többé az a hitem, hogy a leány nem 
kiszámításból mutatkozott olyannak, a milyen
nek én láttam. 

Erre aztán nem lehetett semmit se felelni, 
i<mza volt Töviskesnek (de iszen okos, hideg 
eszű ember az), a gróf tehát nem is firtatta 
tovább, hanem azt mégse állhatta meg, hogy 
este lefekvés előtt el ne újságolja a grófnőnek. 

Az pedig épen annyi volt, mintha egy ele
ven hangyát eresztett volna el a nyoszolyá-
jába, egész éjjel nem hagyta aludni, hánykó
dott ide-oda, találgatván, melyik komorna lehet 
(de hátha a franczia nevelőnő), reggel aztán az 
első dolga volt kimenni a konyhába, a hol a 
reggelit főzik s elmondani a személyzetnek nagy 
titokban: 

— Vigyázzatok magatokra, mert a gazdag 
Töviskes menyasszonyt akar választani közüle
tek a fiának. 

Hanem úgy is volt az ezentúl kiszolgálva, 
meggyámolitva a várban, mint egy középkori 
fejedelem. A komornak, frájjok, varrólányok 
csodálatos figyelemmel iregtek-forogtak körü
lötte, mint a karikák, a zöld gályákkal minden 
két órában kihajtották a legyeket a szobájából 
s ha leült a fenyvesben, zsámolylyal rohantak 
ketten is utána, hogy a lába alá tegyék — hát 
még a pipájára, hogy hordták szaporán kis 
lapáton az égő zsarátnokot. 0 kelme aztán 
nagy rangosán csak a csillámló ezüst kupakot 
csattantotta rá. 

Délben feljött a várba a tiszttartó s a mint 
megpillantotta, hogy Töviskes ott fújja a füst
karikákat a fenyvesbeli padok egyikén, csodál
kozva jegyezte meg a gróf előtt: 

— Hát még mindég itt van az öreg? 
— Itt ám, — felelte vidáman a gróf — de 

most már tudjuk, hogy miért van itt. • 

Pedig dehogy tudták. Az meg "csak [egy hét 
múlva fog kisülni s akkor sem itt, csak Bolonyón. 
Itt talán nem fogják azt megtudni sohasem. 

Bolonyón ugyanis körülbelül egy hétre ezek 
után a sziráki Murczuk zsidó kereste Töviskes 
uramat valami fontos sürgős ügyben, de az még 
mindig nem jött haza 

— Elment az uram, — panaszkodott Tövis-
kesné asszonyom, a ki épen kenyeret dagasz
tott. — Jaj, hol van az most! Mert bizony 
beteg volt ő kelme, csak úgy volt, hogy min
den szempillanatban megfulad a görcsös köhö
gésben, csoda, hogy ki nem szakadt a lelke; 
ebhez járult éjjelenként a nagy testi forrósága, 
úgy sütött annak a képe, lelkem Murczukom, 
mint a tüzes vasaló, a melle meg úgy járt, 
mint a legjobb fujtató a kovács-műhelyben. 
Epén itt volt az orvos a tekintetes úréknál, a 
kasznáréknál. Elmentem érte. Eljött, megvizs
gálta s nyomban kimondta rá a szentencziát. 
Itt azt mondja nagy baj van, tüdőt kellene vál
toztatni, de minthogy azt nem lehet, hát leg
alább levegőt változtasson; tüsténtelen-tüstént, 
egy órát se késve, üljön kocsira s kerül a mibe 
keml, meg se álljon, csak vagy a tengernél, a 
merre a fecskék mennek, vagy a Tátrában, a 
nol fenyves madarak vannak, szóval valamely 
enyves helyen legyen vagy három hétig, mert 
a nem, hát el nem kerüli a tüdőgyuladást és 

» halált. Hát erre aztán megijedt az apjuk, be-
°gott, elment s most már hat hete szórja vala-

„ a tömérdek pénzt. Óh, ezek a doktorok ! 
V a n azoknak lelkük? Istenem, mi is lesz 

™ar a vi la8ból, mi is lesz? Még az ág is 
izza az embert. Még a tüdőt is vasalni kell, 

nemcsak a kereket. 

Paolo Veronese : Krisztus a farizeus lakomáján. 

— És nem tudja kegyelmed, hová ment, mert 
írnék neki? — sopánkodott a sziráki zsidó. 

— Nem tudom én, lelkem Murczukám, — 
felelte Töviskesné egyszerűen — mert semmit 
se szólt, mikor elment. Csak annyit tudok sze
gényről, hogy nyaral valahol. 

KIÁRENDÁLT URAK. 
REGÉNY. (Vége.) 

Irta R Á K O S I V I K T O R . 

Jól bent voltak már a hegyek közt, mikor 
egyszerre csak a rengeteg elkezdett zúgni. Egy 
hirtelen jött szélroham vágtatott végig rajta. 
Utána pár pillanatig tartó csend következett. 
Azután a szélnek újabb rohama. Ez már fagyos 
volt és hópelyheket hozott. A színész összebor
zadt és aggódva nézett társára, a ki nem vett 
észre semmit az időváltozásból, hanem mólyen 
lehorgasztott fejjel haladt tovább a gyalogúton. 
Most egy tisztásra értek és látható volt, hogy 
az eget piszkos-szürke hófelhők borítják. A szí
nész figyelmeztette Szentlélekit, a ki megállt, 
körűinézett, a szeme villant egyet és így szólt: 

— Jó helyre kerültünk. A gyilkos-szakadék
nál vagyunk. Betérhetünk az öreg Vitányihoz. 

Félrecsapott az útról s egy fertály óra múlva 
egy a hegyoldalhoz ragasztott szalmafödeles 
házikóhoz érkeztek. Ekkor már sűrűn hullott 
a hó és erősen sötétedni kezdett. A szélroha
mok egyre gyakrabban jöttek és erősebbek let
tek. A háztól le lehetett látni a szakadékba, 
melyen, nagy darab sziklákon megtörve, patak 
zúgott végig. Szentléleki levette süvegét, hosszú 
ősz baja csak úgy lobogott a szélvészben. És 
a színész maga előtt látta Lear királyt a vihar
ban, a mint megy hűséges Cordéliáját meg
keresni. 

A házikó egy szobából, egy rongyos istálló
ból és egy kamarából állott, mely tele volt fa
vágó szerszámokkal. A szobában, az alacsony, 
lapos kemencze tetején, barátságos tűz égett 
A tűz mellett egy öreg ember pipázgatott, a ki 
felkelt, levette süvegét és zsebretette pipáját, 
mikor az urakat meglátta. 

— Megszorította az urakat a vihar? Tessék 
a tűz mellé telepedni. 

— A leánya nincs itthon ? — kérdezte Szent
lélek! 

— Csak a tehénért szaladt ki. 

Ezzel az öreg otthagyta őket s a ház elé 
ment a leánya^után nézni. A két ember a tűz 
mellé ült egy padra s pipára gyújtott. Szent
léleki egy darabig a tűzbe bámult, azután lassú 
hangon megszólalt: 

— A vihar megállított utunkban. És épen a 
Vitányi házánál állított meg. Tudod-e, ki ez az 
ember ? 

— Nem. 
— Ez a Vitányi agyonütötte a vejét, hogy 

megszabadítsa tőle a leányát. 
A színész összerázkódott. Mint távoli menny

dörgés hallatszott be kívülről az őserdő zúgása, 
a kéményben pedig a meszorúlt szél sikoltozott 
és lobogtatta a tüzet A színész azt hitte, hogy 
a gyilkos dühének tombolását ós az áldozat jaj
gatásai hallja. 

— Hogy is volt csak ? — suttogott maga elé 
Szentléleki. — Ez a vő egy kegyetlen gazem
ber volt, a ki sokszor félholtra verte a szegény 
asszonyt. Az asszony egyszer hazaszökött az 
apjához. Az ura utána' jött ide, vissza akarta 
vinni magához. így történt a dolog. Én azt 
mondom neked, színész, hogy az öreg Vitányi
nak igaza volt. Vannak isteni törvények és van
nak emberi törvények. Az isteni törvények sze
rint Vitányinak volt igaza. Ő nem tett egyebet, 
mint megjavította a rósz emberi törvényt. 

A színész nem felelt rá semmit. Szentléleki 
folytatta : 

— Fegyházba került, de csak rövid időre. 
Enyhe büntetést kapott, mert az emberek is 
érezték, hogy az ő részén van az igazság. 

Elhallgatott. Vitányi is megjelent egy har-
mincz és negyven óv közötti menyecskével, a ki 
kezet csókolt Szentlélekinek s aztán rögtön hozzá
látott, hogy valami jó meleg levest főzzön az 
uraknak. Szikrai is átadta az asszonynak a ta
risznyát és az elmaradhatatlan pálinkát, mond
ván, hogy azt is rakja a vacsora-asztalra. Szent
léleki kinézett a viharba, s a vizsgálat ered
ményeként kijelentette, hogy itt kell tölteniök 
az éjszakát. 

Vacsora után az asszony két zsupp szalmát 
hozott be, az egyik sarokban elhelyezte, s kérte 
Szikrait, hogy elégedjék meg ezzel az ágygyal. 
Szikrai megköszönte s mindjárt le is feküdt, 
mert nagyon el volt fáradva. Éjfélre járhatott 
az idő, mikor hirtelen fölébredt Odakint a vi
har még egyre zúgott és tombolt. Olyanféle zaj 
volt ez, mintha rémült embertömegek rohanná-

t 
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nak keresztül hatalmas faládákon. Ajtón, abla
kon folytonos zörgés volt, mintha láthatatlan 
alakok bebocsátást sürgetnének. A tűz mellett 
ült Szentléleki és Vitányi. Az öreg paraszt oda
hajolt Szentlélékiliez és így szólt: 

— Hallja ezt, nagy jó uram? A megölt em
ber keresi rajtam az életet. Ilyenkor nem fek
szem le és nem alszom. Mert arról az ember
ről álmodom. A szája le van csukva és mégis 
beszól, mert tele van véres sebekkel és minden 
sebe egy száj, mely kiabál rám , . . 

Az öreg paraszt kérges két tenyerébe temette 
arczát. Szentléleki arczán rémület mutatkozott 
és verejtékes homlokát törülgette. 

— Ettől engem nem szabadít meg se temp
lom, se pálinka. Se imádság, se káromkodás. 
De nem bánom, ez légyén az én büntetésem. 
Viselem. 

Elhallgatott és néhány fadarabot vetett a 
tűzre. Szentléleki fölkelt, az ágyhoz tántorgott 
és beledobta magát. 

Hajnalhasadtakor elült a vihar. Szentléleki 
fölült ágyában ós körültekintett. A kemencze 
kuczkójában a földön (csak egy ködmön volt a 
feje alá gyűrve) feküdt az öreg Vitányi és mé
lyen, nyugodtan aludt. Hadd aludjék, gondolta 
Szentléleki, és ő maga is visszadőlt az ágyba. 

A tél kiadta utolsó mérgét s gyönyörű tavaszi 
napra virradt az erdő. A laza kései hó is rög
tön olvadásnak indult, csak itt-ott tarkázták 
fehér foltjai a földet. Mikor Vitányi megmoz
dult és kinyitotta szemét, Szentléleki rögtön 
kiugrott az ágyból s rámordult a színészre. 
Hamarosan fölkészültek. Búcsút vettek az erdei 
embertől, kinek minden látogatója csak a saját 
lelkiismeretének rémalakja volt s folytatták 
zordon útjokat. 

Napfényes, meleg időben köszöntöttek be 
Lucskon, Impérfalvi házához. A gazda nem 
volt otthon. Esztike ujjongva futott Szikrai 
karja közé s a vén színész meghatottan csókol
gatta szőke fürtös fejecskéjét. 

— Látod Esztikém ezt a bácsit? Ez a te 
nagyapád, a kit neked szeretned kell. Ugy-e 
eljösz velünk, kis leányom? 

S ezzel elővette a czukrot és átadta Esztiké
nek. A kis leány vigan tapsolt és ugrált Szikrai 
körűi. Azután nagyapjához futott s megragadta 
a kezét. Szentléleki valami édes zsibbadtságot 
érzett a szive tájékán. 

— Nagy jó uram, — szólt a színész, — ölbe 
veszem a kicsikét és induljunk. 

Szentléleki szomorúan intett nemet. 
— Nem, barátom. Nem lophatom el azt, a 

mi az enyém. Ezzel elismerném, hogy nincs 

jussom a gyerekhez. Ha jön Impérfalvi, csak 
küldd be a szobába. 

És ezzel bement a házba. Alig tűnt el ott, 
nagy robajjal kicsapódott az utczára nyiló kis 
ajtó és belépett rajta Impérfalvi. Majdnem futva 
jött, melle zihálása mutatta, s durván rászólt 
Szikraira: 

— Mit kerestek itt? 
- A színész szemébén föllobbant az indulat, de 

hangja nyugodt volt, mikor felelt: 
— Majd megmondja az, a ki odabent várja. 
És Impérfalvi bement Szentléleki után a 

házba, de lépései most már lassúbbak voltak. 

XV. 

Impérfalvi kábultan kérdezte magától: hogy 
történhetett ez? 

Egyszer csak az egeknek örökké szürke és 
borús, bús kárpitja kétfelé szakadt s egy fényes 
és meleg sugár esett alá Impórfalvinak Lucski 
házára: megjelent Szikrai, a vén színész, kezé
nél fogva bevezetett egy négy-öt évesnek látszó 
kis leányt, a kit mint Szentléleki Esztert mu
tatott be, Impérfalvi Eszter leányát. 

Nagy nap volt ez az Impérfalvi-házban, a 
mely Lucskon korántsem volt oly nyomorúsá
gos, mint Ér-Tarpán. A hálás falu böcsületesen 
eltartotta ezt a kiárendált urat, a ki búcsújáró 
helylyó tette Lucskot. Impérfalvi Miklós azért 
vedlett úr volt most is, mint régente, de a nyo
mor nem rítt úgy le róla, mint Ér-Tarpán. Jár
ván emberek közé, külsejét se hanyagolta már 
úgy el. Minthogy jutott jóravaló belső cselédre 
és napszámosra, a kertje is szemrevalóbb volt. 
Akadt benne gyümölcs, meg virág is, nemcsak 
kukoricza, tök és napraforgó. Nyugodtan és 
megelégedetten élte volna itt le hátralevő nap
jait, ha ott nem lett volna életében az az óriási 
rejtély, leányának titokteljes eltűnése. Ezt nem 
tudta megérteni, megmagyarázni, kideríteni. 
Nem tudta elfelejteni a leányát, pedig külön
ben közömbös és szeretettelen lélek lakott 
"benne. 

Az örömnek és a fájdalomnak egy csodálatos 
keveréke támadt benne, mikor beállított hozzá 
a markáns arczú idegen s hozta az unokáját, 
Eszter leányát. Ekkor tudta meg, hogy hova 
lett a leánya és hogy már meg is halt. S mikor 
a kis Eszti a gyermekek boldog elfogulatlan
ságával, megérkezése után pár perczczel elkez
dett ide-oda szaladgálni, a vén Impérfalvi resz
keteg tenyerét végighúzta homlokán, mert ezt 
a látványt szinte káprázatnak vélte: valami 
húsz év előtt szakasztott így futkosott a leánya, 
ugyanezzel az arany hajjal, ugyanezekkel a kék 

szemekkel. Lassan legyőzte zavarát, meglepeté
sét, izgalmát, felölelte és csókjaival halmozta 
el kis unokáját. Azután bement a szobájába 
letérdelt az ágya fölött függő feszület előtt s 
imádkozni akart. De csak sírni tudott. S ezek 
a- könnyek bizonyára ép úgy megtalálták a z 

utat Istenhez, mint a hogy az imádsága meg
találta volna. 
• Mikor Impérfalvi fölkelt a feszület elől, ki 
volt bókülve- a világgal, az Istennel és az em
berekkel egyaránt. Valami nagy megnyugvás 
töltötte -el egész belsejét, mgy fogta fel a dol
got; hogy a menybóli hatalmak végre is belátták 
hogy miyel tartoznak neki és megfizették az 
adósságukat. 
- Szikrai a nagyapa örömét hallgatagon és ko

moran'nézte végig. A hálás Impérfalvi. marasz
totta, hogy töltsön nála egy pár napot. De a 
szinész visszautasította, mondván, hogy a vá
rosban 'nagyobb szükség van rá. Ekkor jutott 
eszébe Impórfalvinak valami, a mi.iránt eddig 
nem érdeklődött. • • - . • - ; -

— Csudálom, — monda Impérfalvi Szikrai-: 
nak, mikor este á vacsoránál ültek, ~^- hogy' & 
Szentlóléki-fiú idéküldte Esztikét. 
i A színész komor' vonásaira még sötétebb 

felhő'ereszkedett. - • ..' ' ._- ."• 
— Egyáltalán nem küldte volna ide, de'nagy 

beteg s kórházba készül. Tán már be is ment. 
Az pedig, hogy a gyerek idejöjjön'és ne a má
sik nagyapjához, az anya kívánsága volt. Úgy' 
látszik, az döntött, hogy uraságod jobb ^mód
ban van, mint Szentléleki. Legalább ők úgy. 
voltak értesülve. 

Itt a szinész körülj ártattá tekintetét s olyan 
képet vágott, mintha azt akarta volna mon
dani, hogy ez áz értesülés alighanem rósz volt, 
mert itt elég nyomorúságosan fest minden. 
Impérfalvi nem vette észre ezt a lenéző tekin
tetet, ő most az egész világot jónak, kedves
nek, ragyogónak látta. Azt akarta, hogy örömé
ben a szinész is részesüljön s ezért elkezdte 
itatni. A szinész megivott mindent, a mit eléje 
tettek, de megdermedt lelke nem engedett. Ket
tős szomorúság fagyasztotta : a tüdővészés fiú 
réme s az, hogy az édes Esztikét • itt kell 
hagynia ennek az utálatos, vén, idegen ember
nek a körmei közt. A bor hatalmas démona, 
mely az élet annyi keserűségén könnyen átse
gítette, most gyönge ficzkónak tetszett. A má
mor nem tudta megölni a bánatot. Szokáöa el
lenére, egyre hallgatagabb ós melankolikusabb 
lett. Impérfalvi hiába remélte, hogy majd a 
leányáról mesél, attól az időtől fogva, hogy el
tűnt a szülői háztól. Végre is Impérfalvi meg
unta a dolgot, megmutatta a színésznek, hogy 
hol fog hálni, ő maga pedig felhúzta csizmáját 
s Esztike ágyához lopódzott. Sokáig gyönyör
ködött a halkan pihegő kis angyal álmában. 
Azután lefeküdt s boldogan álmodozva töltötte 
az éjszakát. 

Másnap reggel Szikrai elbúcsúzott a kis 
leánytól. Korán el akart menni, de nem volt 
rá képes. Minduntalan térdére ültette Esztikét 
s szivére kötötte, hogy ne felejtse el Szikrai bá
csit és jegyezze meg magának jól, hogy Szikrai 
bácsinál jobb barátja sohse volt ós sohse lesz. 
Végre már szógyenleni kezdte elérzókenyülését 
és egy berámázott, fakó arczképet kotort elo 
zsebéből. 

— Ezt neked adom, Esztikéin, hogy el ne 
felejtsd az afczomat. Önt pedig arra kérem, 
Impérfalvi úr, hogy ha némi hálát érez irán
tam, a mért hazahoztam az unokáját, ezt az 
arczképet akaszsza majd a kis leány ágya föle. 

— Meglesz. 
A szinész aztán még egyszer megcsókolta 

Esztikét, a ki szintén elszontyolodott kissé, 

* 
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azután kezet szorított Impérfalvival s gyors 
léptekkel elhagyta a házat. 

Impérfalvi azzal kezdte új életét, hogy leg
szebb ruhájába öltözködött s kis unokáját meg
sétáltatta a faluban. Először is elvitte a pap
hoz, hogy eldicsekedjék vele, azután betért 
Rojkó asztaloshoz, a hol egy kis ágyat és egy 
pár gyerekszéket rendelt neki. Majd benézett a 
tanítóhoz, a kinek a leánya Budapesten kita
nult varróné volt s csinos ruhákat rendelt 
Esztikének. Még az is eszébe jutott, hogy egy 
kis leánycselédet fogadjon, a ki ne csak szoba
lánya, hanem játszótársa is legyen az unokájá
nak. Első pillanattól kezdve az a félelem élt 
benne, hogy majd ez a gyerek is itt fogja őt 
hagyni, ha nem veszi körűi a kellő szeretettel. 
Unokájának fölbukkanása oly váratlan, meg
lepő, majdnem csudás volt, hogy az öreg em
bert egészen kiforgatta magából. Egyszerre 
tisztán állott előtte, hogy egykor a leányával 
szemben nem viselte magát apailag, és szent 
fogadást tett magában, hogy az unokájánál 
fogja pótolni régi mulasztását. Az Isten külö
nös kegyelme nyilatkozott meg abban, hogy 
késő öregségének földerítésére egy angyalt kül
dött a házhoz. S ez az isteni kegyelem elárasz
totta, végigsöpörte, kitisztította ezt a durva lel
ket _si nemes érzelmek magjait hintette el benne. 

Uj élet kezdődött az ócska házban. Magába 
mélyedt: ez hát az az állapot, melyet az embe
rek boldogságnak neveznek ? 

Egybefolytak nála a nappal és az éjszaka: 
édes, bódító mámorban élte át mind a kettőt. 
Szerette ő a feleségét, szerette a leányát is, de 
az olyan passzív érzés volt; mostani indulata 
átjárta, átitatta lelkének minden porczikáját. 

keddig tartott ez? Tíz napig, három hétig, 
azaz évig? Nem tudta volna megmondani. A ha-

as, intenzív érzés a végtelenség benyomá-
,a tette rá. így volt mindig és így lesz örökké. 

k°zségházánál volt, mikor jelentették neki, 

hogy vendégek érkeztek hozzá. Impérfalvi meg
rettent. Maga se tudta, miért? Remegés és 
n a gy gyöngeség fogta el. Úgy érezte, hogy rög
tön elájul. Azután futva elindult háza felé. 
Miért? Sejtelme se volt róla. Hátranézett: nem 
kergette senki. De tán ő kerget valakit, a kit 
utói kell érnie? . . . Futott tovább. Belökte a 
kis k a p u t . . . a szinész! . . . ez intett feléje, ő 
tovább rohant. Felszakította az ajtót, előtte 
állott Szentléleki Gáspár. 

Mintha falnak futott volna, úgy visszapat
tant s az ajtó felé hátrált. Egy parancsoló hang 
durván rászólt: 

— Megállj, Impérfalvi! Futsz előlem ? Ebből 
látom, hogy rám ismertél. 

Impérfalvi megállt, mintha leszögezték volna. 
A két farkas egymás szeme közé nézett. 

— Nem jöttem ide ellenséges indulattal, — 
folytatta Szentléleki, — de le akarok számolni 
veled. 

Impérfalvi türelmetlen mozdulatot lett. 
— Ereszsz, — szólt az izgatottságtól reszkető 

hangon, — csak azért fogsz itt, hogy az a szi
nész azalatt elszökjék az unokámmal. 

És ezzel ismét egy lépést tett az ajtó felé. 
Ekkor Szentléleki odament az ajtóhoz és neki
vetette a hátát. 

— Nem mégy ki addig, míg el nem intézzük 
a dolgot. Eltaláltad, hogy az unokámért jöt
tem. Azt a gyereket nekem teremtette az Isten. 
Egyszer már utamba álltál és ezzel megölted 
az életemet. Akkor a boldogság te melletted 
ment el és te megragadtad. Jó. De most rajtam 
a sor. Most nekem kínálkozik az alkalom, ne 
állj megint az utamba. Egyszer elvetted tőlem 
azt, a kit szerettem, másodszor nem fogod el
venni. Te még hozzá szerencsétlenné tetted 
Ságody Mártát is. Én velem talán, boldog lett 
volna. De én mindenesetre boldog lettem volna. 
Megölted mind a kettőnknek az életét . . . Hall
gass ide, Impérfalvi, a fiamat is elveszítettem. 

Meghalt . . . Magam vagyok. Ez az egy virág 
nyílik nekem . . . ezt is le akarod tépni ? . . . 
Nincs Isten az égben, ha ez lehetséges. 

A vén ember, miközben ezeket a szaggatott 
mondatokat hol elsuttogta, hol elrikácsolta, 
egyre közelebb jött Impérfalvihoz. Impérfalvi 
pedig ez ijesztő arcz láttára, melyen vagy düh, 
vagy fájdalom czikázott végig, lassan hátrált. 
Végre megkapaszkodott az asztalban és így 
felelt : 

— Nem úgy van, Szentléleki Gáspár. Te ha
zugságokkal áltatod magad. Ságody Márta en
gem választott, önként jött hozzám. Ez az egyik. 
A másik meg az, hogy a te fiad megszöktette az 
én leányomat s elvesztett leányom helyett most 
az Isten egy másikat küldött öreg napjaimra. 
Ez az igazság. 

Szentléleki összehúzta a szemeit, arcza ke
gyetlen kifejezést öltött. Tompa hangon így 
szólt: 

— Annál roszabb rád nézve, Impérfalvi, ha 
így gondolkozol. Mert tudd meg, hogy élet 
vagy halál, de én ma azt a kis leányt elviszem 
magammal. 

Oly szilaj elszántság volt e hangban, hogy 
Impérfalvi megrázkódott. Szentléleki durva 
energiája mellett majdnem könyörgésként hang
zott, mikor így szólt: 

— Nem, Szentléleki . . . azt nem fogod 
tenni . . . azt nem teheted . . . 

Szentléleki fagyosan végignézett rajta, vállat 
vont s kifelé indult. A mint hipnotizáló tekin
tetét elfordította Impérfalviról, ez mintha egy
szerre erőre kapott volna. Vad káromkodással 
Szentlélekire ugrott s a mutatóujján levő, aczél-
ból készült, nehéz pecsétnyomó-gyűrűvel halán
tékon sújtotta. 

Szentléleki megtántorodott, a vér elöntötte 
arczát. A következő másodperczben fölegyene
sedett, lekapta váUáról a puskát s rálőtt Impér
falvi Miklósra. 
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rok tövében ibolya és gyöngyvirág ütögette fe
jét. A virágok láttára a kis leány megállt. 

— Tudja mit, Szikrai bácsi? Előbb leszedem 
a virágaimat, hogy itt ne maradjanak. 

Azzal hozzálátott a virágtépéshez. Csak
hamar egész csomó volt a kezében. Szikrai 
meg leült egy bokor alá s tekintetét a házra 
fizegezte. Mikor onnan tompa dördülést hallott 
fölugrott. Csakhamar kilépett Szentléleki vére
sen, kezében a puskával. 

— Fogd a kis leányt, gyerünk ! — szólt re
kedt hangon. 

A szinész fölkapta Esztikét s gyorsan, meg
lapulva, szinte lábujjhegyen, mintha rablott 
kincscsel menekülnének, a kapu felé indultak. 
Itt megszólalt a kis leány csengő hangja: 

—• Hát a másik nagyapától nem búcsú
zunk el? 

A két férfi, mint két rajtakapott gonosztevő 
megrettenve összepillantott. Szentléleki elfor
dította a fejét. 

— Most nem lehet, Esztikém, — hebegett a 
szinész. 

— Akkor nagyapa vigye be neki ezt a vi
rágot. 

Szentléleki elfehéredett arczczal tekintett a 

Impérfálvi Miklós megingott, egy darabig 
kapkodott a levegőben, mintha valamibe meg 
akarna kapaszkodni, azután lezuhant. Néhányat 
vonaglott, hörgött s meghalt. 

XVI. 

A megújhodó tavasz szinte a feltámadás ho
zsannájával töltötte be a völgyet. A felhőtlen 
égről csak úgy szakadt alá a fény és a meleg
ség. Az új életre kapott földből viszont tódult 
fölfelé a virágillat, a madárdal s a sütkérező 
emberi lelkekből kitörő hálasóhaj, elfojtott 
vágy, ébredő remény. . . Mindez a sugaras lég
ben egy diadalmi himnuszszá olvadt össze . . . 

És a szinész fázott És a színésznek a fogai 
vaczogtak. 

—- Gyere Esztikém, majd bújócskát játszunk 
a bokrok közt. 

A kis leány összeverte apró tenyereit. 
— Jaj de jó lesz, Szikrai bácsi. 
Messzebb mentek egy kicsit a háztól. A bok-

RÓNA JÓZSEF PÁLYATERVE. 

HORVAY JÁNOS PÁLYATERVÉNEK ALSÓ RÉSZE HÁTULRÓL NÉZVE. 

a kis leányra. A virágért nyúlt s kinyúj
tott keze láthatólag remegett. Mikor a virágot 
kezeiben érezte, levette süvegét s nehéz léptek
kel megindult a szoba felé, melyben áldozata 
feküdt. (A hazatérő cselédek így találták a 
halottat: mellén imára kulcsolt kéz, benne 
virág.) 

Szikrai a ház mellett vezető gyalogúton, a 
merre jöttek is, futott a kis leánynyal az erdő 
felé. Az erdő széléről visszanézett s látta, hogy 
Szentléleki emelt fővel, ölés, nagy, de könnyű 
léptekkel jön utána. Megvárta. 

Szentléleki karjai közé vette unokáját s 
aranyszőke hajára fektette fejének azt a felét, 
mely nem volt véres. Szemeit forró könnyek 
töltötték meg. Teste összerándult néhányszor, 
mintha zokogás szaladt volna végig rajta. De 
mindez hamar véget ért. A könnyek felszárad
tak, tekintete tiszta és nyugodt lett A vén em
ber szivébe béke tért és soha ily boldognak 
nem érezte magát . . . S a kis leány szeretettel 
simult nagyapja mellére . . . pedig nem i8 

tudta, hogy oly végtelenül szerette őt ez a ven 
ember, hogy érette gyilkosává lett annak a má
sik vén embernek . . . 

A KOSSUTH-SZOBOR PÁLYÁZAT J U T A L M A Z O T T PÁLYATERVEI . 

A KOSSUTH-SZOBOR PÁLYÁZAT. 
Igvek-zzünk elfelejteni azokat a tolakodó 

felindulásokat, melyek minden zsűri-döntés 
nvomában felhangzanak; igyekezzünk elfelej
teni a sértett becsvágy, kapzsiság és más ezer 
magánérdek vásári lármáját, mely el nem ma
radhat egy [közel egy milliós «üzlet» meg-
kaparítása körüli tülekedésben s vizsgáljuk a 
Kossuth-szobor pályaműveit tisztán artisztikus 
szempontból. Ez artisztikus szempontok között 
e helyütt első sorban jő figyelembe: megfelel-e 
Horvay pályakoszorúzott szobra a czélnak, 
melyet szolgálnia kell ? És itt rögtön ki kell 
jelentenünk, hogy a Horvay szobra az egyet
len mely ennek a czélnak minden tekintet
ben megfelel, még pedig épen azért, mert ez 
a legkevésbbé szobor. A Horvay szobra em
lékmű: Kossuthnak, a negyvennyolczas idők
nek, az első felelős magyar minisztériumnak, 
a Kossuth eszméinek monumentális emléke. 
Sőt még ennél is több: emléke a magyar nem-

nagy idők tanuja, egy agg honvéd ülő alakja 
van elhelyezve. Az'egész kompoziczió nyugodt, 
nem kiabáló, bántó végletekkel nincs túlzsú
folva. Szobrász és építész itt igazán megértet
ték egymást. Az emelvény és a két oldalszárny 
gyönyörű háttér gyanánt simul a szoborcso-
portozathoz. Hátsó része is szerencsésen beállít
ható a szabad térbe, a nélkül, hogy hátul egy 
suta falat adna. S a mi fő, egyszerűségében 
van monumentalitása. 

Versenytársa, mely a külföldi bírálóknak 
állítólag jobban tetszett: a Róna József szobra 
épen ellenkező hatásokra pályázik, mint a 
Horvayé. Ez az agitátor Kossuth szobra, fáj
dalom, sokkal inkább az agitátoré, semmint 
szeretnők. Mert elvégre Kossuth tán mégis 
valamivel több volt nekünk egyszerű lázítónál. 
Egyébként is sok a páthosz és vezérczikk 
ebben a szoborban és erénye inkább az épí
tészeti rész lendületessége. Ez az építészeti 
rész terraszszerűen van tervezve, a térnek meg
felelő kertészeti megoldással, melynek egyes 

Szinte még szerencsésebb a harmadik, sőt 
a negyedik díjjal jutalmazott pályamű is. 
A Holló-Istók-féle terv főalakja például szem
beszökően jobb s ha az obeliszken nem gub
basztana ott az a Merkúr (vagy őserő ?), a leg
szebb hatású terv lehetett volna belőle. A mint 
hogy hatalmas masszáival, végtelen, szinte vad 
erejével, még így kiforratlan állapotában is 
zseniális a negyedik dij nyerteseinek: Kolozs
vári Szesziík Ferencznek és Horváth Gézának 
emlékműve. Fadruszi erő van ebben a tüzes 
kompoziczióban. 

Szerencsétlen tévedés szülötte azonban egy 
különben igen tehetséges művészünknek,Kallós
nak, «Modern görög stilü» emléke. Ez ugyan 
az építészek Ízlésének az aberrácziója, de a szob
rásznak is észre kellett volna vennie, hogy 
Kossuth derék magyarjai hogy kirínak a jón 
oszlopközök közül. Viszont úgy hiszszük, több 
méltánylást érdemelt volna a GdrdoH Aladár, 
Tdtray Lajos terve, mely plasztikai és építé
szeti szépségekben egyaránt bővelkedik. Egy-
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zet háromszázados titáni küzdelmeinek és kőbe 
vésett emléke annak a fájó rezignácziónak, 
melylyel a nemzet ezt a küzdelmet három 
század óta a szivében hordja. 

A kik jobb szerették volna az agitátor 
Kossuthot látni a talapzaton, azoknak lehet 
kifogása a művész felfogása ellen, de azok 
sem dönthetik meg azt az igazságot, hogy 
Horvay alapgondolata monumentálisabb, na-
gyobbszerű, mint a milyen lehetett volna pél
dául egy pendantja a Petőfi-szobornak, mely 
a felébredt nemzeti lelkiismeret tüzeshangu 
tarogatósát adta volna át az utókornak. Aztán 
az államférfiú tán inkább illik a parlament 
ele. De megoldása is a legszerencsésebb, leg-
narmonikusabb. Hosszúkás, mintegy 23-50 mé-
er széles és 14 méter mélységű négyszög-

aiaku lépcsős alapépítményen emelkedik az 
ennek megfelelő talapzat, ennek középső, ki
emelkedő részén van a főalak elhelyezve. 
A talapzat kinyúló szárnyai előtt az első fele-

s magyar minisztérium tagjainak szoborcso-
Portozata áll kétoldalt. A talapzat hátulsó ré-
>zen kétoldalt két szoborcsoportozat — egyik 
hn A t l m i h a r e z ' m á 8 i k a harczba induló 

°nvea búcsúja — látható, míg középen a 

alkatrészei az architektúrával organikusan len
nének összekötve. Lépcsős alapépítményen in
dulva, az építészeti vonalak jobbról és balról 
a közép felé emelkednek olyképen, hogy a sze
met a főalak felé vezetik. Fájdalom, ez a fő
alak kissé banális, a mint szónokol. A két 
oldalt alkalmazott repülni készülő sasok — 
szavának magas röptét és nagy erejét szimbo
lizálják — még banálisabbak. A csoportozatok 
sem mondhatók túlontúl eredetieknek, a mint: 
«szavának varázshatása alatt: a magyar nép 
különböző osztályai, a nemes, a polgár, a 
munkás, a tanuló és katona egyesülnek, hogy 
ott hagyva mindent, a mi nekik drága, életü
ket és vérüket áldozzák a hazáért, szabadság
ért!» — vagy a mint a hátsó második cso
portban ofeléled a nemzet áldozatkészsége: 
asszonyok, gyermekek drágaságaikat hordják 
össze a haza oltárára és felszabadulván a nem
zeti erők, letiporják a nemzetrontó Ármányt* 
aztán a «Jog és Igazság*... Igazán, ha ünne
pélyes nyugalma, mely szinte a mauzóleumo
kéra emlékeztet, nem fogná meg a nézőt s ha 
oly szervesen nem lenne belekomponálva a 
parlament gótikájába, alig értenők: mi lelke
sítette a zsűrit ezen a pályaterven? 

szerűség, momumentalitás és bámulatos együtt
érzés árad ki ebből a munkából, bár karak
tere — sajnos ! — ép olyan nemzetietlen, mint 
a Kallós tervéé. 

A többi pályaművön is fel-felcsillan itt-ott 
a tehetség nyoma, de a szorgalomnál és igye
kezetnél többet bizony a legtöbbjénél alig mél
tányolhatunk. 

EGY LELKIISMERETBE!! KÉRDÉS. 
Elbeszélés. 

Irta Paul Bourget,fiancziab&\ fordította König György. 

Tizedmagammal vacsoráztam azon az estén 
egy családnál s tudtam, hogy találkoznom kell 
ott F . . . tanárral, a ki nemcsak egyike Paris 
legnagyobb orvosainak, hanem alkalom adtán 
kitűnő kifejező képességgel rendelkező elbe
szélő is. A társalgás ebéd után a lelkiisme-
retbeli kérdésekre terelődvén, a híres orvos 
elmondott nekünk egy merőben szakbeli je
lentőségű ilyen esetet, a mely azonnal oly 
különösnek tűnt fel előttem, hogy engedelmet 
kértem tőle arra, hogy novellában felhasznál-
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hassam. A mikor pedig belefogtam, azt talál
tam, hogy jobban teszem, ha egyszerűen visz-
szaadom a tanár szavait a maguk valóságában, 
íme tehát elbeszélése, úgy a hogy előadta. 
Számtalan magyarázatot lehet hozzáfűzni. Azon 
<iz estén, a melyről beszélek, az elbeszélő tá
vozása után még két óráig együtt maradtunk 
és vitattuk, hogy vájjon igaza volt-e vagy 
sem abban a rendkívüli esetben, melyet nekünk 
elmondott. Hozzáteszem azonban azonnal, mert 
nem akarom eltitkolni a magam véleményét: 
én azok között voltam, a kik igazat adtak 
neki. Be kell azonban vallanom, hogy a prob
léma kérdéses és a vita eldöntetlen. 

I. 

— Hogy vájjon ismertem-e orvosi pályám 
alatt ily lelkiismereti tragédiát, a milyenről 
ön beszél? — feleié ő egyikünknek a hozzá 
intézett kérdésre : — egyetlen egyszer és pedig 
pályámnak csaknem legelején. Ez az eset azon
ban annyira komoly s annyira kivételes volt, 
hogy próbára tette és mindenkorra áthatotta 
orvosi gondolkozásomat. Ez alkalommal kellett 
magamévá tennem, és magamévá is tettem 
egy oly elhatározást, hogy azóta követem ha
bozás nélkül mindig a lehető legszigorúbban 
azt az elismert és elfogadott szabályt, me
lyet így foglalhatok össze: az orvosra nézve 
a nagy feladat, mely minden egyebet megelőz : 
a beteg szolgálata. Az orvosnak csak erre 
szabad tekintettel lennie, mást még látnia sem 
szabad. Hogy a beteg gazdag-e vagy szegény, 
barát-e vagy ellenség, gazember-e vagy derék 
ember, hasznos életű-e vagy kártevő? Az or
vosnak minderről tudnia mit sem szabad. Az ő 
szemében csak arról van szó, hogy egy élő 
gépezetet vizsgáljon, magyarázzon és ápoljon 
a rendelkezésére álló teljes értelemmel és erő
vel Ez ennek a mesterségnek alfája és óme
gája. Elvben nem is lehet kétség erre a pontra 
nézve. . A gyakorlatban azonban, önök ma
guk is megállapíthatják, az egyéni lelkiisme
ret könnyen ellenkezésbe kerülhet ezzel a hi
vatásbeli lelkiismerettel, a melyet épen most 
formuláztam. Jaj annak az orvosnak, a ki 
meghajlik azon kísértés előtt, hogy szere

pét a páciens ágyánál magyarázgassa! Soha 
sem lesz meg többé az a belső nyugalma, a 
melyet én, a ki önökhöz szólok, megőriztem 
harminczhat esztendőn át folytatott orvosi 
gyakorlat alatt, azért, mert ezen kis lelki dráma 
óta, a melyet most akarok elmondani, soha 
sem irányította más a tetteimet, mint a beteg
séggel való harcz, bárki lett légyen is a beteg 
s egyáltalában nem törődtem, a következmé
nyekkel. 

Ez a történet oly időben játszódott le, 
melyet nem felejtettem volna el akkor sem, 
ha nem volna összekapcsolódva rám nézve 
ezzel a különös eseménynyel. 18(17 június kö
zepén történt ugyanis, már pedig e hónap 
23-án halt meg az a mester, kit legjobban 
csodáltam, legjobban szerettem mind között, 
az a bámulatos Trousseau, kinek gondolatai 
ma is jelen vannak még és feltalálhatók tu
dományunk minden felfedezésében, ez a fé
nyes elme és kitűnő jellem egy személyben, a 
ki gyengéd szivet is tudott mutatni azon ta
nítványaival szemben, a kiket megszeretett ! 
Én voltam egyik legutolsó orvos az ő klini
káján. Tudta, hogy nagyon szegény vagyok s 
egyik fő aggodalma az volt, hogy hogyan sze
reztesse meg velem a dolgozatom kinyom
tatásához szükséges pénzt. Ennek a június 
hónapnak elején azt izente nekem egyszer, 
hogy menjek be a szobájába. Ekkor láttam 
utoljára. Arcza már azt a lesoványodott képet 
mutatta, melyet egy másik tanítványának, 
Dieulafoy tanárnak, kartársamnak ós barátom
nak megkapó rajza őrzött meg számunkra. 
Nem ringatta magát semmiféle illúzióban egész
ségére nézve. Halála előtt állott. És tudta. De 
talpon állva akart meghalni. A mint most be
szélek, képzeletem előtt áll még ez a keserűség
gel és büszkeséggel, értelemmel és szenvedés
sel eltelt alak. Mintha még hallanám, hogy 
egészségére vonatkozó kérdésemre ezt feleli: 
"Júliusban nem leszek már az élők között." 
Majd rögtön hosszú, fehér és sovány kezével 
elutasító mozdulatot téve, a mely megtiltá a 
feleletet: «Azért kérettem, — folytatá, — mert 
el akarom küldeni egy beteghez, a ki most 
egyik vidéki birtokán tartózkodik és nem jö
het fel Parisba. . . Nagyon megbízható embert 
kivan, a ki jól megérti utasításaimat. Önre 

gondoltam . . . Sőt a tiszteletdíjat is megálla
pítottam . . . » Megmondá nekem az összeget, 
mely akkoriban óriási volt előttem. E kitűnő 
mester tehát még erről a részletről sem feled
kezett meg! Majd, a nélkül, hogy megköszön
hettem volna szívességét, belefogott a szóban
levő beteg physiologiai történetének elmondá
sába, azzal a ritka tisztasággal, melyet csak 
nála tapasztaltam még s a melyről két kötetes 
műve nyújthat önöknek képzetet, ha ugyan 
érdeklődnek iránta annyira, hogy elolvasnál;. 
Egyik fejezet a betegségek specziticzitásáról 
szól! Mint Napóleon monda, nagy csatáiról 
szólva, — érczből való ez a fejezet és nem 
fog elpusztulni soha. S mennyi más ilyen van 
m é g ! . . . Egyik sem éreztette velem annyira 
az ő felsőbbségét, mint ez az utolsó beszél
getése, a melyen pedig, — mosolyogni fog
nak — nem volt egyébről szó, mint egy az 
idegrendszer részéről fellépett komplikáczióval 
súlyosbított vesebajról. Bocsássák meg nekem 
ezt a részletességet. De hiszen orvosi anekdo
tát akarok elmondani. Igen komoly krizis lé
pett fel, melyet Trousseau táyolból eléggé Vft 
szélyesnek itélt. Ugyanazzal a tisztasággal elő
adta nekem azon okokat is, melyek miatt vég
zetes fordulattól tart. ((Mindazáltal, így fejezé 
be, ha követi azon utasításokat, melyeket adni 
fogok, azt hiszem, hogy most még megment
heti a beteget. A dolog sürgős. . . Még ma 
este oda kell utaznia. Megteheti?" Az a lel
kesedés, a melylyel igent mondtam, tetszett 
ennek a fáradhatatlan munkásnak, a ki magá
nak sem engedett soha halasztást. «Vártam is 
ezt öntől, — monda — ön fogja vinni vala
mire. Ezt megígérem önnek. Én már nem ló
gom meglátni, de tudom, és örülök neki, hogy 
tudom.» Megfogta kezemet, midőn felállott. 
Én tiltakozni akartam, de ő a küszöbig kí
sért s ezt mondotta: «S most még egy utolsó 
tanács. Ne feledkezzék meg ez esetben sem, 
de máskor sem egész életében a hippokratesi 
esküről: Xec visa, nec audita, nec infeUecta* 
(Az orvosnak nem szabad emlékeznie sem arra, 
a mit látott, sem arra, a mit hallott, sem arra, 
a mit megértett a beteg ágya mellett.) Ezek 
voltak az utolsó szavak, melyeket e férfi ajká
ról hallottam, a ki annyi csalhatatlan diagnó
zist mondott ki. 
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II. 

Az a bizonyosság, melylyel éreztem, hogy 
kétségkívül soha többé nem fogom viszont
látni e kitűnő mestert, annyira meghatott, 
hogy egyedüli gondolatom volt ezen egész dél
után alatt. Csupán a vonatban, mely czélom 
felé vitt. tért vissza emlékezetembe a nec^visa, 
n,r audita, nec intelleeta. Miért helyezett oly 
na«y súlyt a gazda — így neveztük Trous-
9 e a u t erre a pontra? ezt kérdem magam
tól. Nem szokta a szót vesztegetni. Van-e hát 
valami ebben a házban, a hová megyek, a 
m i t nem szabad látnom? az a veszély fenye
get, hogy a beteg deliriumában oly vallomá
sokat tesz, melyeket nem szabad meghallanom ? 
Játszódik-e ezen haláltusa körül egy oly tra
gédia, melyet nem szabad megértenem ? . . . 
Meghánytam - vetettem a fejemben ezeket a 
gondolatokat, de nem voltam képes tisztán 
látni. Nem volt más adatom, mint ennyi: a 
betegnek neve, a kihez utaztam, gróf . . . de 
nem akarom megmondani igazi nevét. Mond
juk, hogy gróf Rocqueville. Ebben az időpont
bán ugyanilyen nevű kastélyában lakott — ez 
volt utazásom czélja, — 18 kilométernyire 
Noyellestöl, ez pedig a második állomás Abbe-
vilíe után. Azt is tudtam, hogy tiszt volt a 
hadi tengerészetnól és hogy hatvannégy éves. 
Ennyiről volt tudomásom. Nős volt-e gróf 
Rocqueville, agglegény-e, vagy pedig özvegy, 
volt-e családja, vagy sem ? mesterem nem mon
dotta meg. — Eh mit! — gondolám ifjúi nem
törődömséggel, miután képzeletem néhány má-
sodperczig e rejtély körül csapongott: «nem 
fogok látni semmit, nem fogok hallani sem
mit, nem fogok megérteni semmit. Ez a leg
biztosabb s addig is, aludjunk.» Abban a kor
ban voltam, a mikor a programm ezen pontja 
magától is megvalósul. Kilencz órakor este 
hagytam el Parist. A mikor kiszálltam a vo
natból a noyellesi pályaudvaron, fél négy óra
kor reggel, már jó részét lealudtam rendes éj
szakai álmomnak. A mi még hiányzott belőle, 
azt kipótoltam a kocsiban, a mely várt reám. 
A hajnal első hasadásakor kiszálltam Rocque
ville kapuja előtt ép oly frissen, ép oly tiszta 
elmével, ép úgy elkészülve feladatomra, mintha 
kórházi fekvőhelyemen nyugodtam volna s az
zal a feltett szándékkal, hogy képességem sze
rint tiszteletet szerzek kiváló tanárom nevének, 
a kit képviselnem kellett. 

Rocqueville vára a száz éves háborúból ma
radt fenn, a milyen épület több van még 
Somme-ban és Pas-de-Calaisban. Masszív kül
seje semmiféle stílust nem mutat; a veszély
től való félelem ül rajta mindenütt és férfias 
szépséget ad ezen tisztán a háború szükségei
hez alkalmazott épületnek. Képzeljenek csak 
el koczkakövekbŐ^ álló alapon négy óriási 
tégla-tornyot, oly szorosan egymás mellett, 
mintha csak össze volnának ragasztva. A szé
les falakon ablakokat nyitottak most már, az 
árkot kiürítették, s a felvonóhidat lépcsővel 
cserélték fel. Ez az alkalmazkodás a mai fi
nomabb erkölcsökhöz nem változtatta meg a 
kastély szigorú képét, a mely rám nézve egy 
annyira izgalmas benyomással van összeforrva. 
Annyira összekapcsolódott agyamban annak a 
borzasztó embernek a képe, kinek ott halálát 
láttam e félelmes kastély képével, hogy ma 
már nem is tudom, hogy a mikor leszálltam 
a kocsiból, csakugyan volt-e oly előérzetem, 
nogy e félelmes külsőnek hasonló szörnyű-
segü jeleneteket kell magában foglalnia, vagy 
pedig ez csak később keletkezett illúzió. Nem 
is fontos különben, hogy ez a várkastély, mely 
aajdnem vörös volt a reggel világos fényé
hen, azonnal borzongatott-e meg, vagy pedig 
ĵ sak később. Nem vagyok azok közül való, a 
Kik a tájak és emberek feltétlen kapcsolatá-
j>an hisznek. De ha ez a kapcsolat oly mér
őkben all fenn. mint a hogy én Rocqueville-
hh t a p a s z t a l t a m - nagy erőfeszítés szükséges 

annoz, hogy az ember ne azt higyje, hogy 
f-sakugyan praedestináczió lebeg e föld egyes 
,ajai fölött. [ 

III. 

Egyike ama kérdéseknek, melyeket útköz-
,;*. m tez tem magamhoz, válaszra talált első 

Pesemkor ,.bben a komor kastélyban. Egy 
jelente nekem, hogy a grófné vár en-
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gem, hogy a grófhoz vezessen. Rocqueville 
gróf tehát nős ember volt. Alig hogy arczom 
és kezem megmostam és helyreállítottam a 
sietős éjszakai utazás által előidézett rendet
lenséget, az inas bevezetett a grófnéhoz. 
Visszatért eszembe a nec visa, nec audita, 
nec intelleeta. Itt rejlett-e hát az a titok, a 
mely elől Trousseau előre meg akart engem 
óvni? Talán magánál sokkal fiatalabb felesé
get vett el gróf Rocqueville és féltékenykedett 
rá? Ezek a regényszerű gondolatok azonnal 
eloszlottak, mihelyest a grófnét megpillantot
tam. Körülbelül ötvenöt esztendős fehér hajú 
hölgy volt ez, kinek arczát a számos virrasz
tás által okozott fáradtság megviselte, szeme 
pedig olyan lázat mutatott, melyet kezdetben 
csupán a férje egészsége iránti aggódásnak 
tudtam be. 

— Türelmetlenül várja önt. Én csak arra 
kérem, hogy mondja meg nekem a teljes iga
zat . . . 

Ez a pár szó, melylyel a betegnél megfi
gyelt utolsó tünetek igen tiszta előadását fe
jezé be, mély aggodalmat fejezett ki, mely 
azonban oly természetes volt egy minden 
perezben bekövetkezhető katasztrófa mellett, 
hogy nem is csodálkozhattam rajta. Megígér
tem neki, hogy teljes őszinteséggel leszek vele 
szemben, mire ő a grófhoz vezetett, kinek 
szobájában egyik kartársam, egy a szomszéd 
faluból való orvos töltötte az éjszakát. Meg 
fogom kímélni önöket azon szak-részletektől, 
melyekkel tán már amúgy is visszaéltem. 
Azonnal megláttam, hogy ez az ember el van 
veszve. A halál ott ült halavány arczán, de az 
a halál, melynek még a legjobban megokolt 
előrelátást is meghazudtoló életerővel kell 
megküzdenie. Ezt az életerőt kiolvastam a be
teg tüzes szemeiből, mihelyest beléptem. Én 
képviseltem az agonizáló beteg előtt az egyet
len személyt a tudományos világban, kiben 
teljes bizalma volt. Megértettem, hogy ez eset
ben a mesterem nevében van az a hatalom, 
melyre hivatkoznom kell e végnapjait élő szer
vezet előtt. E távolból való szuggesztió cso-
daszerűen annyira hatott, hogy a mikor elő
adtam ő rá vonatkozólag nyert részletes uta
sításaimat, észrevettem, mint lesznek pirosab
bak az ajkai, mint éled fel az egész ember. 

— Hihetetlen, — monda nekem a falusi 
orvos, midőn az első vizsgálat után consultá-
tió ürügye alatt ketten visszavonultunk, azt 
hittem, hogy még az éjszaka fog meghalni . . . 
Pusztán az ön látása feltámasztotta. 

— Már mint Trousseau neve, ezt akarja 
talán mondani, meg az, hogy ön ápolta. 

— Ah! kedves kartárs, — feleié nevetve — 
sohase mentegetődzzék . . . majd komolyan, 
csendesebb hangon: «Ön nem is sejti, mily 
gond alól ment fel engem az ön ittléte és 
mennyire örülök, hogy lerázhatom magamról 
ezt a felelősséget... A betegség ezen hirtelen 
súlyosbodása egy előttem ismeretlen okból 
ered, melyet nekem nem mondtak meg. A gróf 
nem hűlt meg. Vizes ruha nem ért hozzá. 
Nem tért el az előirt életmódtól... A vesék 

majdnem elpusztultak ugyan, de a beteg álla
pota javulásnak indul t . . . Nincs eredmény ok 
nélkül . . . S-ón csak egy okot tudok elkép
zelni : valami nagy felindulást. Megkérdeztem 
a kocsist, a ki idevaló liu. Az a hír járja a 
házban, hogy az utolsó héten kegyetlen jele
net játszódott le a gróf ós a grófné közt . . . 
Trousseau nem szólt önnek semmit a házas 
('létükről ? . . . 

— Épenséggel semmit — felelém. 
— Kartársak, egymás közt, — folytatá tár

sam néhány pereznyi habozás után, — min
den felvilágosítással tartoznak egymásnak . . . 
Nos tehát ! A grófné nem volt hü feleség. 
Éveken át majdnem nyilvános viszonya volt 
férje egyik rokonával, a ki a szomszédunk
ban lakik. Midőn azt mondom, hogy nyilvá
nos viszonya volt, ezt csak a közvéleményre 
nézve értem, mert a gróf természetesen nem 
tudott róla semmit. Azt mondják, hogy az 
egyik liú. négyes vannak — az utolsó
előtti, a szeretölöl való, a ki most négy éve 
halt meg. Hogy gróf Rocqueville abban az 
időben semmit sem gyanított még, azt abból 
a viselkedésből tudom, melyet ezen ál-barát 
halálos ágyánál mutatot t . . . Hogyan és miért 
ébredt fel gyanúja most, midőn már csak 
megmérgezheti vele utolsó perczeit? Ezt nem 
tudom. De felébredt. Mikor? Ezt sem tudom. 
Elég az hozzá, hogy egyszerre csak teljesen 
megváltozott feleségével szemben tanúsított vi
selkedése. Kezdetben ez — oly tanuk előtt is. 
mint magam, — alig visszatartott nyers bánás
módban, majd később egészen bevallott dur
vaságban mutatkozott. A vesebajos betegeknél 
gyakori könnyen izgathatóságnak tulajdonítot
tam volna, ha más jel is nem lett volna: tel
jesen képtelen volt kiejteni felesége szeretőjé
nek a nevét, vagy csak hallani is, ha más 
említi. Erről egy napon meggyőződtem. Érve-
rését vizsgáltam. Megneveztem azt az embert, 
és ott volt az ujjam alatt annak a bizonysága, 
hogy most már tudja, vagy legalább is, most 
már kitalálja.» 

— Nos és mit következtet ebből? 
— Hogy ennek a krízisnek, mely végét 

fogja okozni, — mert hisz ez a vég, ön is 
bizonyára az én véleményemen van, — elő
idézője ós oka egy a grófnővel e tárgyban 
folytatott vitája volt. A grófné tett-e vallo
mást? Valami névtelen feljelentést kapott a 
gróf? Vagy valami kétségtelen bizonyítékot 
egy régi szobaleánytól? Valami levélre jött-e 
r á ? . . . ha ön meg fogja figyelni a beteget öt 
perczig, a míg a grófné jelen van és azután 
öt perczig, míg a grófné nincs jelen, önnek 
sem lesz több kétsége, mint nekem. . . Az a 
körülmény, hogy nem hivta magához a gyer
mekeit állapota daczára, szintén bizonyíték. Nem 
bizonyos benne, hogy ő-e az apja mind a 
négynek.. . Érti tehát, miért örülök annyira 
az ön jövetelének... Ha itt valami baj törté
nik az utolsó órák alatt, ön nem veszti el 
egyik párisi pácziensét sem, én azonban, ha 
véletlenül jelen találnék lenni, milyen volna 
a helyzetem azután az özvegynél? Konkur-
rensem van még itt is, uram, ebben a nyo
morult kis fészekben... A grófné őt fogadná 
fel bizonyára a kastély számára. . . Érti ezt 
ön i s . . . 

IV. 
E szegény kis falusi orvos előadása, a ki

nek aggódása legjövedelmezőbb látogatásaiért 
oly nevetségesnek látszott előttem, nagyon jól 
megvilágítja azt a titokzatos tanácsot, melyet 
az a nagy jós adott nekem, a ki Rocquevil-
leba küldött. Az az adomány, hogy a léiket 
ép úgy ki tudja fürkészni, mint a testet, s ugyan 
oly csalhatatlan bizonyossággal, ez állapítja 
meg az igazi nagyságot az orvosnál. A pár;si 
kórház tanára ép oly tisztán állapította meg 
az ebben a családban rejlő tragédiát, mint gróf 
Rocqueville veséjének bizonyos elpusztulását 
határozott idő múlva. Ekkor is megcsodáltam 
éleslátását s azt a diskrécziót. melyből lecz-
két adott nekem, midőn a nélkül, hogy fel
fedné előttem, figyelmeztetett arra a rejtélyre, 
a melyre bukkannom kellett Mily ellenmon
dás ezzel a fecsegessél szemben, melyet végig 
kellett hallgatnom! De nem volt okom pa
naszkodni miatta, mert ekkor nyertem azt a 
bizonyosságot, hogy nem fogok elkövetni egves 
hibákat a beteg gyógyításánál. Első gondom 



320 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 16. SZÁM, 1908. 55. ÉVFOLYAM. 

Az ifja házaspár a banderisták lóversenyére indul. 

az volt, mikor visszatértem a gróf mellé, hogy 
teljes egyedüllétet rendeljek el a betegnek. 
Szemében különös öröm kifejezését vettem 
észre, midőn a grófné ezen kérdésére: «Rám 
is vonatkozik ez az utasítás?. . ." A leghatáro
zottabb : — Önre is, grófnő-vei feleltem. — 
Csakugyan nem sejthettem akkor, hogy ennek 
a parancsnak a következménye épen az lesz, 
a mit elkerülni szerettem volna, az t. i., hogy 
bele kell avatkoznom ebbe a családi drámába, 
melyet csupán nagy vonásaiban ismertem ek
kor még. Nem voltunk egyedül háromnegyed 
órája sem a beteg meg én s már is oly szí
vességet kért tőlem, mely látszólag igen egy
szerű volt, tulajdonképen azonban annak a 
boszutervnek volt része, melyet magában ki
eszelt. Én e negyven perczet oxigén belélegez-
tetésére használtam feL — ez volt ugyanis a 
Trousseau által előirt gyógyítási programm 
első pontja. Gyakran tapasztaltam már ezen 
eljárás rendkívül hatásos voltát. Ez esetben 
az oxigén csak hozzájárult ahhoz az óletaka-
rathoz, mely már jövetelemkor annyira meg
lepett. Néhány pillanatig az agonizáló beteg 
helyett, kinek jóformán halálát megkönnyíteni 
jöttem ide, az a férfi volt előttem, a ki Roc
queville valamikor lehetett. Energikus és szí 

különösnek látszott a házi orvos előtt. A négy 
sürgöny egyformán volt fogalmazva: apjuk 
súlyos betegségének bejelentését és azt a ké
rést foglalta magában, hogy jöjjenek hozzá 
azonnal. 

— Megnéztem a vonatokat — monda egyet
len magyarázatképen a négy izenethez. — Mind 
itt lehetnek holnap délutánig. Csak annyit te
gyen meg, hogy addig életben maradjak.. . 

Biztosítottam arról, hogy semmiféle közvet
len veszélyről nincs szó. Ő csak ennyit mon
dott: 

— Bírom becsületszavát arra nézve, hogy a 
sürgönyök azonnal elmennek? 

— Igen — mondám a nélkül, hogy még 
valami valótlant állítottam volna egészségére 
nézve. 

— És hogy ön maga fogja feladni őket a 
postán . . . 

— És hogy én magam fogom feladni őket. 
— És hogy senki sem fog tudni arról sem-

r,iiL hogy átadtam önnek a sürgönyöket, mi
előtt el nem mennek f 

Ha csak egy perczig is fontolgattam volna 
ezen utolsó kérés jelentőségét, az a hang, a 
mint a grófné kérdőre vont, mikor a szobát 
elhagytam, azonnal felvilágosított volna. Várt 

nevét viselték. Eltépte volna-e vájjon a sür
gönyöket, ha a haldokló ő rá bizza feladá
sukat? Nem hiszem. Rocqueville gróf azon
ban azt hitte. Minthogy csak évekig tartó vak
ság után jött rá arra a csalásra, melynek ál
dozata volt, természetes, hogy ez az asszony 
az álnokság szörnyeként tűnt fel előtte. Pedig 
ez csupán asszony volt, egy szegény asszony, 
a ki meghajlott egy szenvedély előtt, melyet 
nem lett volna szabad éreznie és a ki, mint
hogy egy ellenmondást nem tűrő bizonyíték 
által hibája rábizonyíttatott, most már leg
alább azért küzdött, hogy a hibájából szár
mazó fiú jövőjét megmentse. Azon fenyegeté
sek, melyekkel ura nyilván illette s a melyek 
annál is jobban megrémítették, mert még nem 
tudta, hogy mi lesz a boszú, őrületszerű két
ségbeesésbe sodorták a nélkül, hogy tudta 
volna, mitől fél. Ez a bizonytalan és kinzó 
aggodalom tartá fogva abban a kis szalonban 
mely azon szoba mellett volt, a hol ón a gróf
fal együtt voltam több mint egy órán keresz
tül. Mit mondott nekem a gróf? Ezt a kér
dést olvastam ki tekintetéből s éreztem, hogy 
elpirulok, bár ajkai más, teljesen eltérő kér
dést intéztek hozzám : 

— Rosszabbnak találja állapotát? Hiszen 
megígérte nekem a teljes igazságot... 

— Csakugyan nagyon rósz állapotban talál
tam, — felelém neki — de az oxygén annyira 
használt, hogy most nyugodt lélekkel igazán 
nem mondhatok véleményt. Semmi izgalom. 
Egyedüllét. Azután megint oxygén; így a krí
zist talán el lehet hárítani. 

— így tehát, — kérdé tőlem növekvő izga
lommal, — nem gondolja, hogy kötelességem 
volna értesíteni a fiaimat... 

Még jobban elpirultam. Megmondhattam-e 
neki, hogy zsebemben van a beteg által dik
tált négy sürgöny ? Becsületszóra ígértem meg, 
hogy nem szólok róluk senkinek. 

— Okosabb volna, ha itt volnának — fe
lelóm. 

— Mert van köztük egy, a ki oly érzékeny — 
monda, az utolsó előtti, — ki a nagykövetség
nél van Londonban. . . Szivbántalmai voltak 
egy izületi rheumatismus után. Trousseau nála 
is annyira kívánta, hogy minden izgalmat ke
rüljön . . . 

Én hallgattam és ő nem folytatta. Hogy 
elhagyhassam a kastélyt és azonnal a faluba 
mehessek, azzal a kifogással éltem, hogy meg 
kell beszélnem egyet-mást a gyógyszerészszel. 
Ez nem volt hazugság. 25 vagy 30 liter oxy-
gént kellett elkészíttetnem, ennyire volt szük
ségem minden nap. Az a kis készlet, a mit 

lárd, kissé nyers, de egyszersmind igen disz- engem, ideges zavarodottságban, melyet alig Parisból hoztam magammal, kifogyott volna 
tingvált modorú, mint a milyenek az előkelő volt képes elleplezni. Most már tudom, hogy két ujabb belélegeztetés után. Egy órával ké-

- - " ' II * - - '- _»1_1_ _ _ J _ .~ » _1 i. . „;„„„„iÁriam születésű katonatisztek. Elkezdett beszélni ne
kem Trousseauról, a ki engem hozzá küldött, 
irántam érzett hálájáról azon készség miatt, 
melylyel azonnal eljöttem ily távol Paristól s 
azon reményéről, hogy semmi sem fog hiá
nyozni nekem Rocquevilleban; még sajnálko
zott is a fölött, hogy ő maga személyesen nem 
állhat rendelkezésemre. 

— Kis sétát fog ma tenni a faluig — foly-
tatá. — Jobban érzem magam, mint már na
pok ó t a . . . Hagyjon pihenni kissé. . . Nagyon 
szeretném, ha látná templomunkat. A XI. szá
zadból való és igen érdekes. Különben is va
lóságos szívességet kell kérnem öntől. Néhány 
sürgönyt szeretnék elküldeni és arra kérem, 
hogy ön adja fel őket . . . Elvállalja? 

Hangja oly különös volt, midőn ezen utolsó 
mondatokat kimondta, szemeiben újból valami 
különös fény mutatkozott. Nyilván azért kérte 
Trousseautól egyik tanítványát, hogy legyen 
egy megbízható embere, a kitől egy rá nézve 
óriási fontosságú szolgálatot kérhessen. Mit is 
felelhettem volna neki egyebet, mint azt, hogy 
megteszem, — remegtem azonban, hogy mi
csoda szívességre fog kérni? Megkért, hogy 
üljek le az asztal mellé és irjam meg a há
rom szóban levő sürgönyt, úgy a hogy ő dik
tálja. Az elsőnek czime megborzongatott. Boc
queville János gróf volt a czimzett, dragonyos 
kapitány Nancyban. A második Rocqueville 
Lajosnak szólt Poitiersba, a harmadik Rocque
ville Róbert grófnak, attaché a londoni nagy
követségnél, a negyedik Rocqueville Aymery 
grófnak, a párisi École Polytechnique növen
dékének. Ez volt négy fia, kiknek távolléte oly 

mily nagyon is jogosult oknál fogva nem ér- sőbb a négy sürgöny elment: visszatértem 
tesítette négy fiát annak végnapjairól, a kinek Rocquevilleba s a betegnek, ki visszatérésem 
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után azonnal hivatott, elmondtam, hogy pa
rancsa teljesíttetett. 

V. 
Huszonöt éves fiúra nézve, a ki az életből 

nem ismer egyebet, mint kórházi termeket és 
az előadó szobát, egy ily megragadó rejtély 
hirtelen felfedezése nagy kisértés volt arra nézve, 
ezt önök is elismerhetik, hogy ne tartsa szem 
előtt a hippokratesi szabályt. Bárha kíváncsi
ságom a következő órák alatt a legmagasabb 
fokig emelkedett, azt a kijelentést a magam 
igazolására minden esetre megtehetem, hogy 
kielégítésére nem tettem semmit. Ugy foglal
koztam betegemmel, mint hogyha akármelyik 
szám lett volna a kórház egy tetszés szerinti 
ágyában. Meg volt írva azonban, hogy az a 
szándékom, hogy ezen bonyodalmon kívül ma
radhassak, meg fog hiúsulni egy véletlen kö
vetkeztében, mely magának a kastélynak el
rendezéséből eredt. Mondottam, hogy Rocque
ville régi várkastély volt, rendkívüli vastag
ságú falakkal. Modernné való átalakításakor 
felhasználták az által, hogy helyenként háló
szobákká bővítették, azt a körbe menő folyo
sót, mely az egész óriási téglasánczot megke
rülte. Egy ilyen szoba állott a gróf által el
foglalt szoba mellett. Ez a meglehetősen szűk 
és hosszúkás alakú helyiség ez idő szerint 
kis patikává alakíttatott át. Két ajtó nyílt be
lőle, egyik az alvószobába, a másik az emii
tett körbe menő folyosóra. Úgy történt a do
log, hogy ezen nap estéjén, mely amúgy is 
oly termékeny volt felfedezésekben, midőn or
vosi jelentésemet készültem megírni az első 
órákról, nem találtam meg a beteg szivdobo-
gására vonatkozó feljegyzéseimet. Bizonyosan a 
hálószobában hagytam. Féltem attól, hogy a 
beteg kezébe kerül. Rögtön elindultam keresé
sére, a körfolyosón, lábujjhegyen, hogy ne éb-
reszszem fel Rocqueville-t az esetben, ha el
aludt volna. Alig hogy átléptem a küszöbön, 
meghallottam a hálószoba alig betámasztott 
ajtaján keresztül hangját a grófnak és a gróf-
nénak, oly tisztán, mintha csak az ágy mel
lett álltam volna. Azzal azonnal tisztában vol
tam, hogy ottlétemet, köhögés, vagy valame
lyik bútordarab eltolása által rögtön tudomá
sukra kellett volna juttatnom, minthogy be
szélgetésükbe el lévén merülve, a szobába való 
belépésem zaja nem ért el hozzájuk. De nem. 
Mintegy hypnotizálva a csodálkozástól és ször-
nyűködéstől, a mint a beteg feleségét faggatta, 
még pedig abban az értelemben, melyet az 
egykori hóhér adott e szónak, ott maradtam 
állva és hallottam, mint felel neki a grófné oly 
bangón, mely r majd a szivemet tépte össze, 
annyira rezgett benne a szenvedély: 

Az őrmezei kastély. 

— Igen, — monda Rocqueville gróf, — hol
nap itt lesznek. Maga azt hitte, hogy meg
akadályozhat engem abban, hogy értesítsem 
őket. Én is tudok csalni, ha akarok.. . 

— Ismétlem, hogy nem volt szüksége erre 
, a cselre, — feleié a grófné. — Ha csak meg
mondotta volna, hogy látni akarja őket, azon
nal sürgönyöztem volna nekik magam. . . 

— Az én eljárásom sokkal biztosabb volt, — 
feleié ő nyersen. — Igen, itt lesznek.. . De, 
mielőtt megérkeznek, utoljára, akar vallani? 

— Megmondottam mindent, a mit meg
mondhatok. 

— Utoljára kérdem — f oly tata a gróf, — 
annak a nevét, a ki nem tőlem való! 

Ezt soha, - - jajgatott a grófné, soha. 
— Soha? — kiáltott fel. — Tudni fogom 

kényszeríteni rá. 
— Ha az ember annyit szenvedett, mint a 

mennyit én szenvedtem, nincs már semmi, a 
mit ne lehetne elviselni... Maga tudja, hogy 
mit szenvedtem, mert elolvasta azt a szeren
csétlen levelet... 

— A mit én tudni akarok, az a név! . . . 
Lássuk csak. János, a legidősebb ? Ez lehetet
len. Lajos, a második? Ez is lehetetlen. Hisz 
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maga oly fiatal volt. Róbert? Aymery? . . . 
Az utolsó ? . . . Az utolsó volna ? Annyira sze
rettem. Ah. Az én vérem ő is . . . Az utolsó 
előtti? Azt is hogy szerettem. Hát melyik, 
melyik ? 

— Nem fogok felelni. 
— Felelni f o g . . . Vagy pedig megalázom sze

mük láttára. Oly igaz ez, mint hogy meg fogok 
halni. Holnap, érti, itt lesznek mind a négyen 
ágyam körül. El fogom mondani nekik, hogy 
maga mit tett, hogy szeretője volt, hogy ki
csoda, hogy hogy tudtam meg. El fogom olvasni 
nekik annak a gazembernek a levelét, melyet 
nem volt bátorsága elégetni. Hogy szerethette!... 
Ok is el fogják olvasni. Meg fogják tudni, hogy 
egyikük nem ugyanattól az apától való, mint 
a többi. Ekkor aztán én meghalhatok. Meg 
leszek boszulva . . . 

— Amadéé! . . . kiáltott fel a grófnő, — 
nem fogja elkövetni ezt a gyalázatos dolgot. . . 
Nem fog arra kényszeríteni, hogy egész hátra
lévő időm alatt szégyenkezzem gyermekeim 
előtt! . . . 

— Akkor hát mondja meg a nevét. Melyik 
nem az enyém? 

— Nem fogok felelni, — monda. — Az anya 
nem felelhet, nem szolgáltathatja ki önnek ezt 
a gyermeket, mikor lelkében ekkora gyűlölet 
dú l . . . Jobb szeretem, hogy engem sújtson . . . 

— Fogom is, — feleié a gróf, még nyer
sebb hangon. 

— De az Isten, uram, — könyörgött. — 
Gondoljon arra, hogy meg fog jelenni előtte. 

— Holnap már halott leszek, — feleié, — 
de nem a nélkül, hogy meg ne boszultam volna 
magam . . . 

* 
A hangok elhallgattak. Kétségbeejtő jajgatás 

adta tudtomra, hogy a grófnőnek nem volt 
meg az ereje, hogy folytassa ezt a szörnyű 
beszélgetést. Nekem magamnak sem volt meg, 
hogy tovább hallgassam. Kiosontam a háló
szobából, lényem fenekéig megrázva. Ennyi 
kegyetlenség ennél az embernél, ennyi nyo
morúság ennél az asszonynál szörnyüködést 
és részvétet keltett bennem. Emlékezem, hogy 
a mikor visszatértem szobámba, egy órahosszat 
reszketett minden tagom, annyira, hogy egy 
sort sem tudtam megírni abból a jelentésből, 
melyet Trousseaunak kellett volna elküldeném. 
Szinte haragudtam e perezben erre a különben 
annyira tisztelt mesterre, a ki engem Rocque-
villeékhoz küldött, tudva azt, a mit e család 
rejtélyes titkairól tudott: 

— Minek is jöttem ide? — gondolám magam
ban, összegyűrve kezemben az asztalon fekvő 
előkészített papirost. Hogy lehetővé tegyem a 
találkozást ezen megtévelyedett ember és négy 
derék fia közt, kik ártatlanok anyjuk hibájá
ban ? Ez hát az én feladatom ? ! . . . Mert úgy 
fog tenni, a hogy monda . . . íme ezen élet
akarat titka, mely annyira meglepett ma reg-
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gel . . . Boszút akar és mily aljas boszút! 
Mennyire igaza van a grófnőnek, hogy nem 
akarja kiszolgáltatni neki szeretője fiának a 
nevét! A gróf elárulná őt testvérei előtt, míg 
igy, ha hallgat, inegvan legalább az a reménye, 
hogy meghátrál vagy meghal, mielőtt elkövetné 
ezt a bűnt. Mert bűn az, lealacsonyítani az 
anyát gyermekei szeme előtt és férfiak szivében 
a születésük iránt való kétkedést hinteni e l . . . 
Hogy lehessen megakadályozni ezt a gazságot? 
Ha csak valami megvolna benne az osztály abeliek 
vallásosságából, egy pap megtenné . . . De nem 
hisz semmiben . . . En meg még el is küldtem 
a sürgönyöket! . . . Miért is nem tudtam akkor, 
a mit most tudok! Nem mentek volna e l . . . 
De hátha mégis az ezen jelenet által okozott 
izgalom ujabb krízist okoz és a gróf meg
hal ? . . . 

Idáig jutottam gondolataimban, midőn valaki 
lázasan kopogott ajtómon, mire én rémláto
másaimból felébredtem. Egy inas jelent meg 
kétségbeesett arczczal, s jelenté, hogy a grófnak 
újabb rohama van. Megreszkettem, azzal a 
babonás reszketéssel, mely akkor fog el, mikor 
a hatalmunkon kívül álló események hirtelen 
egy oly kívánságunk előmozdítójául szegődnek, 
a mélyet szerettünk volna azonnal visszalökni. 
Pedig itt csak egészen közönséges dolog történt. 
Azon beszélgetés izgalma, melyet titokban én 
is meghallottam, eléggé megmagyarázta az 
esetet, melyet igen súlyosnak ítéltem, mihe-
lyest a beteg szobájába mentem. A kastély több 
szolgája az ágy mellett állott és igyekezett a 
gróf szolgálatára lenni, a ki martaléka volt 
egy borzasztó rohamnak, mely annyira ha
sonlít az epilepsiához. A roham elnyomására 
megkísértettem egy Trousseau által gyakran 
használt eljárást, de eredmény nélkül. Ez alatt 
megfigyeltem a grófnét, ki az ágy mellett tér
depelt s fejét kezébe rejtve imádkozott. Mit 
kért vájjon Istentől ő, a ki hivő maradt hibája 
daczára? Azt-e, hogy — miután halálát már 
amúgy sem kerülheti el, — így haljon meg, 
mielőtt még teljesítheti szörnyű fenyegetését? 
Vagy talán azért könyörgött, hogy ellent tudjon 
állni annak a vágynak, hogy halálát lássa, 
menekvést keresve a kísértés elől? Avagy kín
jait ajánlá fel kiengesztelésképen egykori bűnös 
örömeiért? Csak később vetettem fel magam
ban ezeket a kérdéseket. Abban a perczben tel
jesen a betegemé voltam, kinek életét láttam 
koczkán, ha rohama meg nem szűnik. Trousseau 
eljárása nem vált be. Hátravolt még a radi
kális mód: az érvágás. 

VI. 
Ebben a perczben és a következő perczek-

ben, melyek — most a távolból legalább úgy 
tűnik fel nekem — igen soká tartottak, ala
kúit ki előttem ez a lelkiismereti probléma, még 
pedig oly világosan, hogy szinte bajos önök
kel elképzeltetnera. Ha egy kartársam jelen 
volna, az megértene engem. De hiszen önök 
is láttak bizonyára mindannyian egy konzul-
táczióra meghívott hires orvost, és megfigyelték 
azt, hogy mily változáson megy keresztül az 
arcza, a míg kikérdezi és megvizsgálja a bete
get. Láttak bizonyára sebészt is és megfigyelték, 
hogy közvetlenül az operáczió előtt szintén 
ilyen átalakuláson megy keresztül az arcza. 
Mesterségünk ezen rendkívüli fontosságú másod-
perczeiben a belső megfeszültségnek oly tüne
ménye játszódik le, szerveink izgatottsága oly 
nagyfokú, annyira hatalmas, hogy ismertem 
kitűnő orvosokat, a kik nem tudtak ugyanazon 
a napon két nagyobb konzultáczióban részt
venni és sebészeket, a kik a korházból való 
eltávozásuk után ágynak dőltek és órákon 
keresztül aludtak a kimerültségtől. Azért mon
dom ezt el, hogy megmagyarázzam önöknek, 
miként támadt bennem egy pillanat alatt ez 
:i megfontolás, melynek részletes kifejtéséhez 
pedig órák kellenének; nálam mindez pil
lanat műve volt. A beteg ott feküdt előttem, 
meg-megrázva attól a borzasztó görcstől, a 
mely miatt a régiek az epilepsiát szent baj
nak nevezték, annyira úgy látszik, mint hogyha 
á szegény emberi gépezetet ilyenkor valami 
ismeretlen hatalom szállna meg. Ha nem cse
lekszem, a beteg el van veszve. El van veszve, 
ha cselekszem. Legföljebb azt remélhettem, 
hogy az érvágás elhalaszthatja a krízist. El
halaszthatja huszonnégy, negyvennyolcz órá
val, három nappal legföljebb. Azaz épen annyi 
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erőt és időt fogok neki hagyni, hogy véghez 
vigye azt a bűnös boszútervet, melylyel fele
ségét megfenyegette . . . Ezt a kis mondatot 
ejtettem ki magamban ugyanezen szavakkal. 
Mint hogyha csak egy hang ejtette volna ki 
e szótagokat. Csakugyan czinkostársává sze
gődjem-e hát e gaztettnek az által, hogy meg
hosszabbítók egy életet, melyet elveszettnek lát
tam, tegyem pedig ezt azért, hogy öt ember-' 
nek szerencsétlenségét okozzam: ennek a sze
rencsétlen Eocqueville grófnőnek, kinek jajga-
tását hallani annyira roszul esett nekem és 
négy fiának, a kiket, pusztán foglalkozásukból 
következtetve — kettő a hadseregben, egy a 
diplomatiában, és az utolsó az École Poly-
technique-on — szép jövőre váró, tettre kész 
fiatal embereknek ítéltem ? . . . Nem, folytatá 
e hang, nem fogod előmozdítani ezt az ügye t . . . 
Végre is az érvágás esetleg nem sikerül. Fel
tétlenül nincsen szükség rá . .'. Vannak orvo
sok, a kik nem tanácsolnák ebben az eset
ben . . . - - Igen, feleié egy másik hang, de ha 
máshol volnál, egy másik beteg előtt, mit 
tennél ? . . . S önkénytelenül ezt felelém: eret 
vágnék . . . Nec visa, nec audita, nec intel-
lecta... A Trousseau által használt ősi és 
tiszteletreméltó mondás hirtelen megint eszembe 
jutott. Úgy kell eljárnom, mint hogyha nem 
láttam, nem hallottam volna semmit, úgy 
kell eljárnom, mint a hogy a kórházban jár
nék el. Ebben állott orvosi feladatom: an
nak a parancsnak szigorú követésében, mely 
azt kívánja, hogy a beteg mi előttünk elő
ször is a beteg, azután megint a beteg és 
végűi is csak a beteg legyen, függetlenül min
den egyéb megfontolástól. . . De hát emberi 
feladatom? Minthogy rájöttem arra a titokra, 
melyet most már ismerek, nem vagyok-e szi
gorúan köteles megakadályozni azt, hogy ez a 
gyalázatos tett megtörténjék? Elég, ha hagyom 
a betegségnek véghez vinni a maga művét, 
néhány órával előbb . . . S aztán? . . . Gondo
latomban hirtelen előttem állt Rocqueville gróf 
halva, én pedig a mint hazatérek Parisba 
mesteremhez és számot adok neki küldetésem
ről. Ezt kérdezné tőlem : «és nem próbálta meg 
az érvágást ?» Láttam azt a tekintetet, mely
lyel súlyt ad ezen kérdésének. Éreztem, hogy 
testileg lehetetlen elviselnem. Saját orvosi 
lelkiismeretem nézne rám ezen átható szeme
ken keresztül, a mely elítélne . . . Ez a kép 
azonnal elsöpörte aggodalmaimat. Összeszed
tem teljes energiámat és elrendeltem, hogy 
készítsenek elő minden szükségeset az ér
vágáshoz. Egy negyedórával később Rocqueville 
grófból négyszáz gramnál több vért vettem 
ki. A mint a vér kifolyt, a hánykolódás meg
szűnt, a lélekzet visszatért, és vele együtt az 
öntudat. A halál el volt hárítva . . . 

VII. 
Annyira, folytatá e különös eset elbeszélője 

kis szünet után, hogy a négy fiú, megérkezé
sekor, gondolata, beszélőképessége és gyűlölete 
teljes birtokában találta ezt a kegyetlen sze
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mélyiséget. Reméltem, hogy ellen fogok sze
gülhetni rémes tervének az által, hogy meg
tiltom, hogy egynél több látogató lépjen egy
szerre a szobájába. Csakhogy nem számítottam 
e férfi fékezhetetlen akaratával, a mely előtt 
még parancsaimnak is meg kellett hajolniok. 
Inkább felkelt volna ágyából, hogy maga 
keresse fel azokat, a kiknek megvetés tárgyául 
akarta odadobni a feleségét. S a gyalázatos 
jelenet bekövetkezett. Csak akkor halt meg, 
mikor már megalázta az anyát gyermekei 
szemében és elhintette lelkükben a borzasztó 
bizonytalanság mérges csiráját. A csapás any-
nyira lesújtotta Rocqueville grófnét, hogy ő 
'is meghalt egy évnél rövidebb idő alatt, máj
bajban, melyet az állandó bánkódás idézett 
elő. A mi a négy testvért illeti, ezek azóta 
folyton menekültek egymás elől. Ma már csak 
kettő van meg, a legidősebb és a legfiatalabb, 
a kik sohasem látják egymást. Önök talán 
azt hiszik, hogy tekintve a következményeket, 
némelykor azt kellett gondolnom: «Hátha 
mégis akkor hagytam volna meghalni ?» Nos 
hát: nem. Ha visszatérhetnék harminczhat 
évvel ezelőttre, ismét csak mindent megpró
bálnék, mint akkor, hogy teljesítsem orvosi 
kötelességemet. Lelkiismeretem azt állítja, hogy 
jól cselekedtem, és hogy az ember nem magya
rázgatja ezt a feladatot. Csak végrehajtja. Lát
hatják, hogy ez némelykor nem könnyű do
l o g . . . 

KONCZ IMEE. 
Koncz Imre helyettes püspöke a dunamel-

léki református egyházkerületnek, s 35 év óta 
esperese e kerület egyik népes egyházmegyé
jének. Az ősz pátriárka, bár 88 év terheit hor
dozza vállain, bámulatos erélyével, ritka munka
kedvével, aranyos humorával, mint örök-ifjú 
említtetik tisztelői körében. 

Erdemei elismeréséül király Ő Felsége a 
királyi tanácsos czímmel tüntette ki s ez al
kalomból arczképét is közöljük. 

Nem lesz talán érdektelen olvasóink előtt 
az sem, hogy benne a «Vasárnapi Újság» egyik 
legrégibb olvasóját szemlélhetik, ki lapunk meg' 
indulása óta'mai napig az előfizetők gárdájába 
tartozik. 

A SZÉCHENYI-HÁZASPÁR ŐRMEZŐN. 
Két hónapi nászút után őrmezői birtokára 

utazott gróf Széchenyi László és neje, Van-
derbilt Gladys. A házasság megkötése után 
valósággal bujkálva menekültek Vanderbilt 
Cornél egyik farmjára, hogy két heti tar
tózkodás után előbb átkelve a tengeren, majd 
Anglián, Francziaországon, Felső-Olaszorszá
gon keresztül haza térjenek. A zemplénmegyei 
tót falucska, Őrmező volt az első hely, a 
hol nyilvánosan szerepeltek. Széchenyi László 
grófnak közel négyezer holdas birtoka terül 
itt el, mely nagyrészt erdő. Itt tartózkodik 
állandóan édes anyja, néhai Széchenyi Imre 
gróf, volt berlini nagykövetünk özvegye. 

A falu végén gyönyörű angol parkban emel
kedő kis egyemeletes kastélyban minden a 
nagykövetre emlékeztet. A hallban áll Bismarck
nak Lenbach festette arczképe a vaskanczellar 
saját kezű aláírásával. A nagyszalonban három 
német császár, I. Vilmos, H. Frigyes és II. Vil
mos saját kezű aláírásai, arczképei értékes 
rámákban. Továbbá Viktória angol királyné 
értékes ajándéka, egy saját arczképét ábrázoló 
bronzplakett. Az ebédlőben egy hatalmas por-
czellánváza I. Vilmos császár ajándéka. A drága 
régi bútorok, többnyire olasz renaissance fa
ragással stílszerűen alkalmazkodnak a világos 
termek nyújtotta kerethez. 

A grófi házaspár fogadtatása •., igen kedves-
és diszes volt. A falu az állomástól a kas te-
lyig gyönyörűen volt díszítve. Az utczákat, e 
lepte a község és a környék ünneplőbe öltö
zött népe, mely az úttest két oldalán h e y ^ ' 
kedetfc el. Az asszonyok és gyermekek a J ° ? k 
ról és balról emelt egy-egy tribünön vart* 
az ünnepelteket, kiket az állomáson szastag 
paraszt bandérium és a környék inte1ige' 
cziája fogadott. A házaspár virágokkal i 
díszített négyes fogaton hajtatott a kozseg, . 
hol a tribünök előtt a község ősz plébános 
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szíves szavakkal fogadta a hazatérő grófot 
és nejét. Nagyon poétikus volt az a jelenet, 

mikor az üdvözlés után helyi szokáshoz 
híven előlépett egy fehérruhás kis lány és 

énhimzéses párnácskán mézeskalács szivet 
"dott át a grófnénak, annak szimbolizálására, 
hogy a házasság boldog legyen. 

A fogadtatás után a banderisták számára 
lóverseny volt, értékes ajándékok kiosztásával. 
Este pedig szerenád lampionos menettel és 
utána nagyszabású bankett. 

dróf Széchenyi László esküvője emlékére 
25,000 koronás alapítványt létesített, melyből 
őrmezőn kisdedóvót fognak emelni. A kultúra 
és a magyarság szolgálata, mondotta a gróf, 
a Széchenyi családban tradiczionális köteles
ség. Ennek akarja Széchenyi László szentelni 
tudását és erejét és a most létesített alapít
vány,-csak a szerény kezdet. 

Férjéhez mindenben méltó Szóchenyinó Van
derbilt Gladys grófné, ki a maga nemes egy
szerűségében fogja fel életének hivatását. Miként 
férje, úgy ő is, méltó akar lenni ahhoz a 
nagy névhez, melyet visel és mindenekelőtt 
meg akarja tanulni nyelvünket. E téren máris 
szép. síkerei vannak, a mennyiben azt a keve
set, a mit a rövid idő alatt megtanulnia sike
rült, hibátlanul ejti ki. «Nem is törődöm az
zal — mondotta a grófné, — ha kiejtésemórt 
ki találnak nevetni, azért én beszélni fogok 
magyarul és meg kell tanulnom ezt a nyel
vet oly tökéletesen, mintha édes anyanyelvem 
volna.» Jármai Rezső. 

A SEMLEGESEK. 
— Zboray Aladár színműve, — 

ürömmel látjuk, hogy a magyar színpadi 
szerzők, bármennyit tamilnak is Paris és Lon
don bizonyos színműíróitól, még mindig meg
őrzik szellemüket oly elfajulásoktól, a milyeneket 
a beteges szenzualizmus hoz létre. Lám, ugyan
akkor, midőn egy angol szerző a férfi és nő 
közti viszonyt a maga teljes bomlottságában 
állítja szemünk elé, Zboray Aladárt még a 
Metélem erkölcsi kérdése foglalkoztatja. Az ő 
szerelmes párja boldogulásának még erkölcsi 
akadály áll útjában s az egész szinmű nem is 
egyéb, mint erkölcsi kérdés tárgyalása. Bár
milyen is e tárgyalás, elismerés illeti a szer
zőt azért, hogy a házasságot még erkölcsileg 
tisztának óhajtaná látni s a drámát mozgató 
nőalakban még a bűn fölött való felháboro
dást szólaltatja meg." 

A szerelmes pár, a mely között az akadály 
felmerül: egy tapasztalatlan, naiv gyermek
leány s a nálánál 18 évvel idősb vőlegény. 
Mélyen és igazán szeretik egymást, egymás 
nélkül nem élhetnek, — de a férfi évek előtt 
oly könnyelműséget követett el, a mely most 
boszulja meg magát. Nem is romlottságból, 
nem is tervszerűséggel, csak egy gyönge pilla
nat hatása alatt elcsábította volt menyasszonyá
nak fogadott nővérét, a ki azóta férjhez ment. 
S most az a kérdés merül fel, elveheti-e a 
férfi az ártatlan gyermekleányt ? Nem is a férfi 
veti fel a kérdést, hisz ő az egykori botlást 
nem veszi komolyan. Menyasszonya lelkében 
sem merül fel aggály, hisz ő mit sem tud 
arról a régi ballépésről. Még az egykor elcsá
bított fogadott nővér sem lép fel tiltakozón, 
hisz ő régi botlását örömest titkolja. De van 
a menyasszonynak még egy nővére, egy igazi 
testvére, ez tud a dologról, és semmi áron 
sem akar abba beleegyezni, hogy a pár egybe
keljen. Felháborodik azon a gondolaton, hogy 
egyik nővérének csábítója másik nővérének 
férje legyen. De hát fölháborodását két fel-
inason át tartó vonak'odás után sikerül le
győzni s végül mégis csak egymásé lesz a 
szerelmes pár. 

Csakhogy ezzel a szerző korántsem oldotta 
meg a kérdést. Vagy van a szerelmesek közt 
Komoly erkölcsi akadály, vagy nincs. Ha van, 
niaba huny szemet az egész család, a dolog 
mégis csak fölháborító marad. S az igazi er-

1 összeütközés, vagyis a tulaj donképen i 
ma, csak a mű befejezte után támad, mikor 

eevWy l8~?°n y m a j d rn^udja, hogy mit tett 
sz^rVi volegenye. S vájjon ő is oly könnyű-
Dedia ••?^D g 8 Z Í k m aJ 'd b e l e a r egi bűnbe? Ha 
^ ' g utók marad előtte, mily boldog családi 
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élet kerekedhetik ott, a hol az egész család 
egy régi bűn emlékével terhelve él s csak 
épen az nem tud semmit, a kit legközelebbről 
érint! Épülhet-e itt tiszta családi otthon ? 
Ámde a szerző úgy fogja fel az egészet, hogy 
a szerelmesek közt nincs is igazi erkölcsi 
akadály, bátran egybekelhetnek, mint a hogy 
végül egybe is kelnek. De ha e felfogás áll, 
nincs is komoly összeütközés s az akadékoskodó 
nővér, a ki megbotránkozott a házasságon, ok 
nélkül pazarolta el ellentálló erejét. Egyébként 
is méltán kérdezzük, hogy az erkölcsös nőt 
mi birta arra, hogy megbotránkozását abba 
hagyva, végül mégis beleegyezését adja a 
frigyhez ? fia elébb visszataszítónak látta a 
házasságot, utóbb miért látta tűrhetőnek? Az 
csak nem lehet ok erkölcsi felháborodásának 
megszűnésére, hogy immár neki is akad kérője. 
A szerző ritka erős és nemes jellemnek fes
tette e hajadont, a család oszlopának, az erkölcs 
megszemélyesítőjének és őrének. S íme alig 
kínálkozik alkalma, hogy maga is a házasság 
révébe evezzen, már nem bánja ártatlan húga 
üdvét s megengedi azt az egybekelést, a me
lyet a szinmű végéig visszataszítónak és ret
tenetesnek tartott. Ezzel a jellem-változással a 
szerző alászállította tulajdonképeni hősnője 
alakját s az erkölcs őrét épen ellenkező szín
ben mutatta be. 

A rokonszenves szerző a mai életből leste 
el a mű környezetét. Vonzón és jellegzetesen 
festi a lányos házat, a jámbor anyával, eman-
czipált lányokkal, a kik maguk keresik kenye
rüket s a kiket azért nevez a szerző «semle
gesek »-nek. Stílszerűen illeszkedik e környe
zetbe egy nyugalmazott törzstiszt patriarkális 
alakja. Ez alakok a társalgási jelenetekben a 
divatos nő-kérdést is érintik s nem egy izben 
ügyes ötleteket mondanak. A mű hangja köny-
nyed, élénk, kedves. Több megható és hatásos 
jelenet a közönség teljes tetszését vívja ki. 

A szereplők közül Vizváry Mariska, a ko
moly nővér alakjában egyre fejlődő tehetsége 
jeleit adja. Palágyi Lajos. 

MUNKÁCSY MIHÁLY MINT INAS. 
Visszaemlékezés. — Irta O d r y Lehe l . 

1801 tavaszán Horváth György színigazgató 
társulatával, mint népszinmű-énekes színész, 
Békés-Gyulára kerültem. A társulattal három 
hónapon át működtem ott. Már az első na
pokban megismerkedtem Szamossy Elek festő
művészszel, a ki később hangomért is kedvelt. 
Elmondtam neki, hogy rajztanulással is foglal
kozom és hogy szeretnék tőle a festőművészet
ben oktatást nyerni. 

Tetszett Szamossynak igyekezetem és magá
val vitt a Wenckheim-féle kastélyba, a hol az 
alsó földszinti teremben műterme volt és ott 
a grófi család megbízásából másolta a családi 
arczképeket. 

Három hónapon át minden délután kizáró
lag festéssel foglalkoztam. Ha a délelőttöm 
szabad volt, azt is festésre használtam fel. 
Ilyenkor már korán mentem a mesteremhez 
és addig, a míg a műterem takarítása folyt, 
Szamossyval sétálgattunk a parkban. Mikor 
pedig Szamossy sejtette, hogy a takarítás kész, 
bevonultunk a terembe. 

Készen vagy, Miska? 
— Kész ! — volt a válasz. Máskor az is 

megtörtént, hogy Miska kijött a parkba jolen-
Irni, hogy a terein rendben van. 

Bevonultunk a terembe, Szamossy bemu
tatta nekem Lieb Miskát, az asztalosinast ós 
az ő rajztanítványát. 

Lieb Miska a bemutatáskor kék asztalos
kötényt viselt. Ingújja fel volt gyűrve, mint 
a ki munkát végezett. 

Egészséges, szép termetű, 14 -1") éves, kék 
szemű fiú volt, bozontos szőke, égfelé meredő 
sűrű kreppszerű hajzattal, vastag szájszélekkel 
és a szemöldöke fölött erősen kidomborodó 
húsos homlokkal. Kellemes benyomást tett rám. 

Szamossy leült dolgozni. Én Paolo Vero-
neze egy tanulmányfejét festettem, közel ülve 
Szamossyhoz. Lieb- egy távoleső szögletbon 
karmolászott korommal egy táblán. 

Szamossy olykor megnézte Miska rajzát, 
azután hozzám jött, megkorrigálta és meg
magyarázta a szinek keverésének módját. 

Egészen iskolaszerűén folyt az oktatás. Sza
mossy nagy szorgalommal másolta a családi 
képtárat. Bámulatos hűséggel hozta ki a leg
nehezebb feladatokat. Kitűnően értett a szinek 
vegyítéséhez. Sokat tanultam abból, a mit tőle 
láttam. 

Hol én mentem Szamossy háta mögé bá
mulni, hol Lieb Miska. Néha egymás munká
ját néztük meg és így szövődött közöttünk, 
mint tanítványok között, egy kis barátság. Miska 
akkoriban a Szamossy által elébe rajzolt dol
gozatokat másolgatta. Nem volt még a rajz
ban elég előrehaladott. 

A nagy terem egyik sarkában kiselejtezett, 
széthullott könyvek hevertek. Miska egy alka
lommal arra kérte Szamossyt, engedné meg, 
hogy a kiselejtezett könyvek képeiből azokat, 
a melyek a római időkből való háborúkat 
karczokban mutatták be, hazavihesse. Sza
mossy megengedte. Miska ezekből a képekből 
külön csataképet rajzolt. Nagy rajz volt ez. 
Egy nagy ív regál papiros — akkor így nevez
ték, — tele volt vele rajzolva. Egy hétig is 
bajlódhatott vele Miska. Bemutatta tehát kom-
poziczióját Szamossynak és nekem. 

Szamossy nagy kaczagással fogadta ezt a 
kompozicziót, a mely egy csatát ábrázolt. A nagy 
csatakép távlatának a közepéből egy ágaskodó 
mén vált ki, vagdalkozó hősével együtt, a mely 
minden távolság daczára nagyobb volt, mint 
az előtérben harczolók alakja. Azért elisme
résre méltatta Szamossy Miskának a rajzban 
kifejtett szorgalmát. 

Elmondhatom tehát, hogy én láttam Mun
kácsy — akarom mondani Lieb Miskának 
első kompoziczióját. 

Hatheti együttmunkálkodásunk után Sza
mossy Miskát már közelebb ültette magához 
s nagyobb rajzokat bízott rá. Miska mindig 
irigykedett rám, mert én már festettem. 

— Hej, ha én már így tudnék festeni, — 
sóhajtott fel, mikor én Paulo Veroneze képé
vel elkészültem. 

Ezt a Miska által megdicsért képet akkor
tájt a zentai kaszinó megvette tőlem. 

Szamossy szeretett bennünket. Egy napon 
Miskát meglepte és a míg egy rajzzal volt el
foglalva, crayonnal leportraitirozta. 

Kitűnő arczképe volt ez Munkácsy Miská
nak 15 éves korából. . . Megvan-e még vala
hol, ki tudhatná? 

Számomra nagyobb meglepetést csinált Sza
mossy. Jutalomjátékomra a direktoromnak aján
dékul festett egy előfüggönyt, melyet a juta
lom játékom estéjén lepleztek le. 

Ezt az előfüggönyt Szamossy lefestette ki
csinyben. A nagy terem falán Miskával ketten 
kifeszítették a már egyszer enyves festékkel 
bevont vásznat 
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A nagy vászon ós a kis kép koczkákra volt 
beosztva. A függöny rajzát, az erdőt a kis kép
ről át kellett rajzolni a nagy vászonra. 

A függönyre tervezett kép egy nagy ives 
oszlopcsarnokot ábrázolt, a melynek nagy 
függönye szét van nyitva. — A csarnok bal
oldalán Vörösmarty Mihály szobra áll talap
zatán. A kép hátterén rézsút vonalban a Láncz-
hid látható Buda várával. 

Szépen kombinált színházi függöny volt. 
Egyik nap délutánján, a szokott órában fes

teni siettem. Beléptemkor a műteremben már 
folyt a munka, Miska egy állványon állva, ko
rommal, szénnel rajzolta a kezében levő min
táról az előfüggönyt. 

— Hát maga mit fest, Lieb barátom? — 
kérdeztem Miskát. 

— Szinházi függönyt, — volt a válasz. 
Ekkor adta tudtomra Szamossy, hogy a 

függöny az én jutalomjátókomra készül. 
A 15 éves Lieb Miska néhány hó alatt nagy 

haladást tett a rajzolásban. Ő rajzolta meg 
az egész függönyt. A Vörösmarty-szobor meg
rajzolása azonban túlhaladta erejét, — azt 
Szamossy maga rajzolta meg. — így aztán az 
egész függöny rajzát a crayon-vonalakon Mis
kának kellett kivonalozni. 

A függöny a jutalomjátékomra kész is lett. 
Ez után még egy ideig jártam festeni Sza-

mossyhoz.j 
A jószívű mester hasznos utasításokkal is 

ellátott bennünket. Az ecset-mosás mesterségé
től kezdve megtanított a festő vászon elkészí
tésére, hogy segíteni tudjunk magunkon arra 
az eshetőségre, ha nem kaphatunk festő vász
nat. Különösen szerette a híres olasz mesterek 
festő modorát magyarázgatni, és be is mutatta 
a szürke, a rózsaszínes l i la ' és a satinober-
Bzínü aláfestés hatásait, a prima vista festést. 
Ezzel összhangba hozva, bemutatta a lazur-
színek keverésének módját és hatásait. Mun
kácsy tehát körülbelül ezeket tanulta Szamossy-
tól. Három havi tanulás után elmentem Gyulá
ról, a színtársulattal; de az első napok emléke 
soha se enyészett el előttem. 

GRÓF SZÉCHENYI LÁSZLÓ ÉS NEJE. 

— Készen vagy, Miska? Ez a kérdés min
dig a fülembe hangzott. 

Feltűnt előttem, hogy az asztalos inas soha 
sem járt munkába, mindig ott volt Szamossy-
nál : tehát már nem volt asztalosinas, hanem 
tanítvány. 

Ahhoz azonban Miska szegény volt, hogy 
a mestert fizethette volna, tehát ellenszolgála
tért tanította őtet a mester, 

Készen vagy, Miska? Készen! Ebben a kér
désben és feleletben megtaláljuk azt az ellen
szolgálatot, a mit szegény Lieb Miska Szamossy-
nál teljesített. 0 takarította t. i. a szobát. 

Tanítvány társammal, Lieb Miskával később 
találkoztam Budapesten a Huszár-ház előtt 
Nagyon megörültünk egymásnak, nyomban 
tegeződtünk is. Lemorzsoltuk az elmúlt idők 
élményeit rövid párbeszédben, a minek a végén 
Miska felvitt a Huszár-féle ház harmadik eme
letén levő műtermébe. Szobának is kicsi volt 
biz az, de egy festőállvány és a rajta lévő 
vászon azt igazolta, hogy itt festőművész 
lakik. 

A kép, melyet akkor festett, Dobozit ábrá
zolta, a mint nejét megvédi a török ellen. 
Miska elmondta, hogy ő nem Lieb többé, 
hanem Munkácsy Mihály, és hogy már készí
tett egy pár képet, szerencsésen túl is adott 
rajtuk. 

A kukoricza-paltoglatáx képét eladta 80 
forinton és reménykedik, hogy a Doboziért is 
kap annyit. Szóval megindult a keresetforrás 
és ő dolgozik — erősen. 

Meg is látszott azon a Dobozi-képen a szor
galom. Hogy többet ne említsek, Dobozi pán-
czéljának minden lánczszeme külön ki volt 
dolgozva. A vászon lehetett a mostani mérték 
szerint egy méter húsz czentiméter magas ós 
nyolczvan, czentiméter széles. Dobozi egy dom
bon állva kivont karddal, sisakosán, pánczél-
ban vissza tekint a távol jövő törökökre, míg 
neje átfogja térdét, kérve, hogy ölje meg. Ezt 
a képet azóta sem láttam többé. 

Munkácsyval azután nem találkoztam öt-hat 
éven át. 0 elkerült Budapestről, én Kolozs
várra kerültem operaénekesnek. Művészi pá
lyánk ez alatt az idő alatt tört utat magának. 
A hetvenes évek elején én a budapesti Nem
zeti színház tagja voltam, mint opera énekes 
ós opera rendező. 0 akkor tájt nyerte «Sira
lomház)) czímű nagyszerű művével a párizsi 
nagy érmet. 

AZ IFJÚ HÁZASPÁR BEVONULÁSA ŐRMEZŐRE. 

GRÓF S Z É C H E N Y I LÁSZLÓ ÉS N E J E , VANDERBILT GLADYS ŐRMEZŐN. — Erdélyi fölvételei. 
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HÚSVÉTI TOJÁSOK. 

A HÉTRŐL. 
Föltámadás. Valami régi kalendáriumban 

olvastam egyszer ezt az elmésséget, hogy a 
nagy ünnepek a mi zászlónk színeit viselik. 
A pünkösd piros, a karácsony fehér, a húsvét 
zöld. Az ünnepek kalendáriomi sorrendje nem 
felel meg ugyan a mi színeink elhelyezési 
rendjének: de ezen nem illik fönnakadni. 
Most a zöld ünnep napjainak áhítata borul 
ránk: a legélőbb levegőjű ünnepé valamennyi 
között. A természet valóban mintha tele lenne 
a föltámadás lelkével, a mi életet, erőt, ener
giát a tél elnyomott, mind szabadul, erjed, 
forr, kiárad és magát kifejti. Csudálatosan 
gazdag a természet élete, hogy nincs válóság, 
hit és fantázia, a mire a maga munkájából 
képpel, szimbólummal szolgálni ne tudna. Nagy 
igazság van a franczia költő szavában, a ki 
megénekelte, hogy az egyetlen szó, a mit a 
Gondviselés a halhatatlanság, az örökkévaló
ság titkából számunkra elejtett: a tavasz. Ez 
a folyton megismétlődő föltámadása a termé
szet energiáinak, a melyeket megbénultaknak, 
halottnak, dermedtnek láttunk a tél uralmá
ban — mintha egy rés lenne, a melyen az 
örökkévalóság misztériumába betekinthetünk, 
ha nem is a szemünkkel, legalább a sejté
sünkkel. Megérezzük belőle, hogy mindenben, 
a mi élet, már benne van a föltámadás eleme 
is és a vágy, a mely a lelkünkben ég, hogy 
olyat is tegyünk, alkossunk, a minek a haszna, 
az értéke vagy a dicsősége a földi pályafutás 
megmért idejénél többre érvényes, ez a vágy 
az örökkévalóság bennünk szunnyadó sejtésé
nek a lelkiismerete. Föltámadás ünnepére nem 
kívánhatunk szebbet és emberien nemesebbet: 

legyen a lelkekben ez a vágy minél munká-
sabb és a munkája minél eredményesebb. Az 
emberiség igaz haladása nem lehet más, mint 
gyarapodás jóságban, megértésben, az érzés
nek, a gondolkodásnak, a vágynak és a czél-
nak emelkedettségében. Ez a fejlődés az ige 
igaz és teljes értelmének a' föltámadási folya
mata. Lassú,- akadályos és tétova, mert hi
szen emberékben és emberek által megy végbe, 
de. ez nem baj. a fő az, hogy mégis csak 
előbbre haladunk az útján. 

A lembergi dráma. Nincs az a legnagyobb 
raffineriával kieszelt dráma, a mely az ellen
tétek lelkét olyan éles és izgató világításban 
tudná bemutatni, mint a lembergi politikai 

^merénylet. Ez a véres szenzáczíó csupa meg
rázó sajátosság. Hogy előbb a legkülsőbb kö
rülményeket vegyük: ime ebben a drámában 
mint elnyomóra tör rá a keserűség egy népre, 
a mely a világ , köztudatában szinte mint az 
elnyomottság szimbóluma szerepel. Hatalmas
kodását sújtja a keserűség egy nemzetnek, a 
mely mint hatalom már régen elitéltetett, ki
végeztetett és földaraboltatott. A mi képzele
tünk szerint a lengyel nép adhatott az ese
ményeknek szabadsághősöket és vértanukat: 
de nem tudtuk elképzelni, hogy adhasson, 
még pedig magának a lengyel eszmének szol
gálatában zsarnokokat vagy elnyomókat. Ha 
a szétdarabolt Lengyelországnak is lehetnek 
külön elnyomottjai: akkor hol a határa az 
erőszakos hajlandóságnak? Ha Lengyelorszá
got is érezheti elnyomónak egy nép: hol a 
népek rabságának a határa? Milyen sajátsá
gos egy perspektíva! De nem ez az egyetlen 

sajátosság és gondolkodásra késztető jelenség 
ebben a tragédiában. Nézzük a szereplőket. 
Azt mondja Shaw, hogy egész életünk a ha
zugságé, de az utolsó óránk az igazságé. A sze
gény Potocki gróf ezt az óráját odaadta az 
egész világnak. Olvastuk utolsó perczeinek tör
ténetét. A karakter, a mely e perczek képéből 
elénk lép vájjon egy zsarnoké-e? Valóban 
nem. Inkább úgy halt meg, mint egy egész 
ember, áldozata, de hőse is a maga meggyő
ződésének. Utolsó szavaiban egy olyan ember 
öntudata csengett, a ki legjobb meggyőződése 
szerint hűségesen teljesítette minden köteles
ségét. Megadta a császárnak is, a mi a csá
száré, Istennek is, a mi Istené. Semmiféle 
bűnnek az érzése nem árnyékolta be örök 
búcsúzása pillanatait. A zsarnokok, a gono
szak, a kegyetlenek nem igy halnak meg. — 
De viszont, ha tette még olyan szörnyű is, 
lehet-e a közönséges gyilkos erkölcsi mértéké
vel mérni meg egy embert, a ki ölt ugyan, 
de mikor ölt, a kezét semmiféle egyéni ha
szonnak vagy egyéni sérelem megtorlásának 
vágya nem emelte. Lehet-e közönséges gonosz
tevőnek mondani az ifjút, a kinek a legna
gyobb érzése a népe fájdalma és keserűsége 
volt és a ki a maga életét is ép úgy zsákmá
nyául adta végzetes tettének, mint az áldoza
táét ? íme: egy elnyomott nép, a mely egy 
másik elnyomott népet vádol zsarnokának és 
két ember, a ki a gyilkosságban találkozik, 
holott mind a kettő kötelessége szent meg7 
győződésében halad : micsoda rettenetes képe
ket tud festeni a tragikum fantáziája! 

Csikós, Pandúr. írják az újságok, hogy a 
monarkia tengeri ereje megint meggyarapodott 

H Ú S V É T I TOJÁSOK. — D.-. Bónaky Kálmán gyűjteményéből. 
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ogy féltuczat torpedó-nasziddal és a féltuezat 
kisebbrendű vizi szörnyeteg közül a fele, há
rom hajó, a pari tásnak megfelelően, magyar 
nevet kapott. Hívják pedig az egyiket Turul
nak, a másodikat Csi/fós-nak, a harmadikat 
Fandur-BBÍk. Igazán eszünk ágáhan sincs, 
hogy — hadihajókkal keressünk konfliktust, 
ha ezek csak torpedónaszádok is és különösen 
nem akarunk csatázni a tulajdon hadihajóink 
ellen. Azt is készséggel elismerjük és ho
noráljuk, hogy a hajók elkeresztelésében mél
tányosság nyilatkozott meg, a minek az érté
két nem kisebbíti, hogy ehhez a méltányos
sághoz jogunk van, mert busásan fizetünk 
érte. Az is bizonyos, hogy mi minden magyar 
szóban édes gyermekét szeretjük a nyelvünk
nek, a miben a költő szava szerint a nemzet 
él. Örömmel és gyönyörűséggel lá tunk tehát 
minden magyar szót minden olyan alkotáson, a 
mely energiái, díszt, hatalmat, tekintélyt, erőt 
képvisel. Sajnos, kevesebb helyen láthatjuk, mint 
a mennyi igazság, jog és érdem szerint meg
illetné. De épen ezért, a hol módunk van rá, 
hogy a magyar szó valóban a jogába lépjen, 
nagyon kívánatos, hogy ez a szó — meg legyen 
válogatva. Bizonyos, hogy a csikós is jó magyar 
szó, a pandúr is jó magyar szó : de nekem mégis 
az az érzésem, hogy ha már nevet, magyar 
nevet választottak tengeri hajóknak, a melyek 
ezt a nevet, ezt a szót elviszik alkalomadtán 
messze idegenbe, a magyar nyelv kincsesháza 
tudott volna szolgálni más karakterisztikusok
kal is, mint ezek. A rólunk való tudat fra
zeológiája odakünt, a határokon túl úgyis 
körülbelől ebből a néhány szóból telik k i : 
gulyás, csikós, kanász, jogász, Marischka, pap
rika, fokos. Csupa jó magyar szó, csak a mi 
malőrünk, hogy valami különös kizárólagos
ságot öltött az értelmük, min tha egyéb se 
lenne itt minálunk, csak gulyás, csikós, ka
nász, fokos meg paprika. Pedig van. Van ne
künk szavunk minden nagyra, szépre, emel
kedettre, minden nemesre és minden derék-
ségre, históriánk és kultúránk neveket is pro
dukált, a melyeknek a viselése diszt ad min
den alkotásnak : miért ne ragadnánk meg tehál 
minden alkalmat, a melyben ezekkel a szavak
kal, ezekkel e nevekkel jelezhetjük egy alko
tás magyarságát? 

* 

. l /»' ' '•• Eggeurópai nagyhatalom uralkodó-
cSaladjanak egy berezegi sarja, az olasz kiralv 
unokaoesc.se bizonyára nem <-zigányprimás 
es ha az abruzzói herczeg eljegyez egy ame
rikai dollarherczegnöi. Kunipában bizonyára 
senki se fog arra gondolni, hogy a herczeg — 
hozományt vadászott. Az európai nagy dinasz
tiák herczegei nem élnek nvomo°rúságban 
anyagi gondok nem igen zaklatják őket és ha 

mégis aranyért akarnának házasodni, nem 
kellene okvetetlenül átkelniük az Óczeánon. 
Ennek a tudatában valóban elképedve kell 
néznünk azt a vad, csúnya és skandalózus 
manőverezést, a mit az amerikai újságok az 
abruzzói herczeg és Elkins Katal in eljegyzése 
körül, a házasság megakadályozására folytatnak. 
Miután az abruzzói berczeget nem tehetik me« 
se Rigó Jancsinak, se nyelvmesternek, a leányra 
bocsátják az ellenséges szenzáczió szennyes 
hullámait , még a becsületében se átallják meg
gyanúsítani,^ csakhogy — a milliói otthon ma
radjanak. Ennek a «patrióta» szellemnek a 
lelkével és tulajdonságaival volt a lkalmunk 
már némi kóstolóból}' a közelmúltban meg
ismerkedni. Bizonyos megnyugvással láthatjuk, 
hogy ez a szellem hű marad önmagához akkor 
is, ha egy olasz királyi herczeg áll is vele 
szemben. Mi ennek a magyaráza ta? Semmi 
más, mint a Pénz mindenekfölött való kultusza 
és - - gőgje. Az utolsó izig való átérzése a 
Pénz mindenhatóságának és annak, hogy ez 
a mindenhatóság — náluk lakik. A «jingó» 
meg van szentül győződve arról, hogy az óvilág 
egy nagy koldus-tanya és a ki onnan az ő 
földjére j ő : aranyat keres. Az ő dicsősége, 
álma, büszkesége, sőt nemzeti ö n t u d a t a : a 
gazdagság. Az ő nagyjai, a kiket irigyel is, 
bámul is, de a kikre büszke i s : a dollárfeje-
dehnek. A Gouldok, a Vanderbiltek, a Mor-
ganok, a Carnegiek, az Elkinsek. A világnak 
semmiféle ansztokrácziját nem tánczolja és 
lebegi korul olyan hódolat és a hasonlóságnak 
olyan mohó vágya, mint ezt. Ezt a hódolatot 
semmiféle Bzemérem nem köti, hiszen a gaz
dagság vágya a legdemokratikusabb érzéssel 
se ellentétes. Ezért tombolhat olyan leplezet
lenül és minden fegyver-válogatás nélkül a 
féltékenység az irigység és a gyanúsító haj
landóság a hányszor odaát egy csomó millió 
megmozdul es vándorútra készül. Nemzetgaz
dasági szempontból ez a tulajdonság nem ha
szontalan, de erkölcsét és etikáját igazán nincs 
miért ir igyelnünk. 

KIS EMBEREK RÉGI VILÁGI 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Fogazzam Antonio. - Fordította Bezerédj István. 

Lujza férjenek felkiáltására gondolt Gilar-
eloni észrevette, hogy titkot gvanit és azt kér-
, l , , / t " ,<,

1
1:' h " - v elterelje éttől a gondola t tó l : 

vájjon l 'ranco hamarosan szándékozik-e el
utazni. Emez felelt. Egy t u n n i |,.V(1 | t ( i, f ü „ „ 
ez. Talán egy bet múlva: 1.-feljebb két 1,77 
múlva. Lujza hallgatott s a beszélgetés meg-
szunt. Franco ekkor politikáról beszélt arról 

hogy a háború lavaszszal kitör. Ez a beszélge
tés is csakhamar abbamaradt. Ugy látszott, 
min tha Gilardoni és Lujza másra gondolnának, 
min tha hallgatnák, a mint a hul lámok a kert 
falát csapkodják. Végre Ismael visszatért, meg
kapta a puncsát, bizonyította, hogy a tó nem 
nagyon nyugtalan s hogy e l indulha tnak 

Alig hogy Maironiék a hajóban voltak, alig 
hogy Mária ott elaludt, Lujza megkérdezte fér
jétől, van-e valami dolog, a mit ő nem tud s 
a mit Gilardoninak nem szabad megmondani . 
Franco hallgatott. 

Elég, — szólt amaz. Ekkor férje egyik 
karjával átölelte nyakát, magához szorította, 
tiltakozva oly szavak ellen, mehyeket nem is 
mondo t t : 

— Oh, Lujza, Lujza ! 
Lujza engedte nyakát megölelni, de nem 

viszonozta.az ölelést; mire férje kétségbeeset
ten megígérte, hogy elmond neki mindent. 

— Kíváncsinak tar tasz? — suttogta Lujza, 
férje karjai között. 

— Nem, nem. - s el akart neki azonnal 
meséim mindent, megmondani , hogy miért 
nem beszélt előbb. 

Az asszony ellenkezett ; jobb szerette, hogy 
férje utóbb beszéljen és önkén t 

Kedvező szól fújt s a lámpa, mely a loggia 
egyik ablakában világított, jó ezélpontúl szol
gált Ismaelnek. Eranco fohyton átölelve tartotta 
felesége nyakát s hallgatva nézte azt a fénylő 
pontot. Egyikük sem gondolt a r ra a szerető es 
gondos kézre, mely meggyújtotta, de gondolt 
reá Ismael, erősítette, hogy sem Veronika, sem 
Cia nem képesek ilyen szellemes cselekedetre, 
s áldást kivánt a mérnök úr fejére. 

Kiszállván a hajóból, Mária felébredt s a 
házaspár látszólag csak ő reá gondolt. Mikor 
ágyban voltak, Eranco eloltotta a gyertyát. 

— A nagymamáról van szó, — mondta . 
Hangja megindult és megtört volt. Lujza sut
togta : 

—• Kedvesem! — s szeretetteljesen megfogta 
egyik kezét. 

— Nem beszéltem soha erről, — folytatta 
Franco, — hogy ne vádoljam a nagymamát s 
azután m é g . . . 

I t t szünet kiivetkezett ; ezután ő volt I I X . il ki 
szavait a leggyengédebb iiyájaskodással vegyi
tette, ellenben neje többé nem viszonozta ezt : 

— Fél tem — így szólt, — benyomásaidtól, 
érzelmeidtől, a gondolatoktól, a melyekre rá
jöhetnél . 

Minél bizonytalanabbak voltak szavai, annál 
gyengédebb lett hangja. 

Lujza érezte, hogy nem szóváltás, hanem tar
tósabb és komolyabb ellentét közeledik, most 
m á r nem akarta, hogy férje beszéljen, s férje 
érezvén, a min t meghidegül, nem folytatta. 
0 vállára tette homlokát és halkan, szinte aka
rat lanul így szól t : 

— Beszél j ! 
Ekkor Franco hajába suttogva, ismételte az 

elbeszélést, melyet a tanártól hallott esküvője 
éjjelén. A min t emlékezetből idézte nagyatyja 
levelét és végrendeletét, kissé mérsékelte az 
atyjára és nagyanyjára vonatkozó gyalázó sza
vakat. Az elbeszélés közepén, Lujza, a ki nem 
várt hasonló leleplezéseket, felemelte fejét férje 
válláról. Ez félbeszakította szavait. 

— Tovább, — szólt amaz. 
Mikor befejezte, kérdezte tőle Lujza, vájjon 

be lehet-e bizonyítani, hogy nagybátyja végren
deletétels ikkasztot ták? Franco határozott nem
mel felelt. 

— Há t akkor — szólt, — miért beszéltél a 
gondolatokról, melyik bennem t ámadha tnak? 

Gondolatában hirtelen felvillant a nagyanya 
vétkességének valószínűsége, a bevádolás lehe
tősége. 

1 )e ha a vád nem volt lehetséges ? 
Franco nem felelt s ő kevés gondolkodás után 

felkiáltott : 
Ahá, a végrendelet másola ta? Azt felhasz

ná ln i? ölyáii végrendelet az, mély érvényes 
lehet? . 

— Igen. 
— S te nem akartad érvényesíteni? 

Nem. 
— Miért, Franco ? 
— íme, — kiáltott fel Franco s tűzbe jött. -

L á t o d ? Tudtam ezt ! Xeui, nem akarom érvé
nyesíteni, nem, határozot tan nem. 

— Be az okaid mik ? 

-— Istenem, az okaim ! Az okokat erezluded, 
érezned kell, a nélkül, hogy megmondanám. 

~^- Nem érzem. Ne hidd, hogy én a pénzre 
gondolok.^ Ne vegyük el a pénzét, add, a kinek 
akarod. É n az igazság érveit érzem. Itt van 
nagyatyád akarata, melyet tisztelni kell, itt van 
egy bűn, melyet nagyanyád elkövetett. Te oly 
vallásos vagy, be kell ismerned, hogy ezt az 
i ra tot az isteni igazságosság hozta napfényre. 
Te az isteni igazságosság s ezen asszony közé 
akarsz állni ? 

— Hagyd békében az isteni igazságosságot, — 
felelt Franco hevesen. • Mit tudunk mi az is
teni igazságosság útjairól? Há t az isteni könyö
rületesség? Ilyen is van ! Atyáin anyjáról van 
szó, tudod-e ? S nem vetettem-e meg mindig 
ezt az átkozott pénz t? Mit tettein, mikor nagy
anyám fenyegetett, hogy egy garast sem hagy 
nekem, ha téged elveszlek? 

A gyöngédség ós a harag összevegyülve, 
összeszorították torkát. Nem tudva tovább be
szólni, megfogta Lujza fejéi és kebléhez szorí
totta. 

— Megvetettem a pénzt, hogy te az enyém 
lehess, — folytatta elfojtott hangon. Hogyan 
akarod, hogy most vissza akarjam szerezni a 
pénzt pörökkel ? 
i :— De nem ! — szakította félbe Lujza, fel
emelve fejét, -r— A pénzt a n n a k fogod adni, a 
kinek akarod! É n az igazságosságról beszédek ! 
Há t te nem érzed az igazságosságot.? 

I s t enem! — szólt amaz, mélyen felsó
hajtva. — Jobb lett volna, ha ma este sem 
beszélek neked. 

— Talán igen. Ha semmi esetre sem akartál 
eltérni elhatározásodtól, akkor talán jobb lett 
volna, 

Lujza hangja ezen szavaknál szomoriiságot, 
nem haragot fejezett ki. 

—- Különben is, -— tette hozzá l ' ranco, — 
ez az irat már nem létezik. 

Lujza összerezzent. 
— Nem létezik m á r ? — mondta halkan, ag

gódva. 
— Nem. A tanárnak meg kellett semmisí

tenie, az ón rendeletemre. 
Hosszú szünet következett. Lujza szép lassan 

visszahúzta fejét és a saját párnájára tette. Az
után Franco hangosan felkiál tot t : 

— Pert i nd í t an i ! Ezekkel az i r a tokka l ! Ezek-
kid a sértésekkel! Apám anyja e l len! A pénz 
kedvéért! 

- De ne ismételd ezt a dolgot! - kiáltott 
fel neje méltatlankodva. — Miért ismétled min
dig ? Hisz tudod, hogy nem igaz! 

Mindketten ingerülten beszéltek; észrevehető 
volt, hogy az előbbeni szünet alatt gondolataik 
tovább foglalkoztak ezzel a tárgygyal. 

Franco haragba jött a szemrehányás miat t 
ós vaktában felelte : 

Semmit sem tudok. 
Oh, Franco ! — szólt Lujza sértődve. 

Amaz m á r megbánta a sértést és bocsánatot 
kért, saját lelkületét okozta, a mely meggondo
latlan szavakra kényszerítette, s egy jó szóért 
könyörgött. Lujza sóhajtva felelte «igen, igen», 
de Franco nem elégedett meg ezzel, azt akarta, 
hogy m o n d j a : «megbocsátok)), s hogy meg
csókolja. Az édes ajkak érintése sem vigasz
talta meg, a min t szokta. E lmúl t néhány perez 
s ő hallgatózott, vájjon neje elaludt-e. Hallot ta 
a szelet, Mária könnyed lehelletót, a hul lámok 
moraját, néha az üvegtáblák zörgését, más sem
mit. Suttogta : 

— Igazán megbocsátot tál? — s hallotta a 
nyájas feleletet: 

— Igen, kedvesem. 
Kevés idő múlva az asszony hallgatózott és 

ő hal lot ta a széllel, a hul lámokkal ós az ablak
táblák zörgésével együtt a kicsinek s ugyan
csak férjének is egyenletes, szabályos lélegzését. 
Ekkor ismét egy sóhajtásban, egy kétségbeesett 
sóhajtásban tört ki. Istenem, hogyan já rha to t t 
cd így F r a n c o ? A m i szivének legélesebben fájt, 
az volt, hogy férje kevéssé látszott érezni a 
szegény mamájával s a bácsival szemben elkö
vetett sérelmeket De ennél a gondolatnál nem 
akart megállapodni, legalább addig, a míg meg 
nem fontolta férjének hibás felfogását más 
irányban, az igazságosság eszméjével szemben 
s it t érezte keserűséggel, de mégsem elnézés 
nélkül, mennyire ő alatta áll Franco, a kit a 
képzeletéből származó gondolatok irányítanak, 
míg az ő saját érzelme át van hatva az ész-

szerüségtöl. Annyi gyermekes vonás van F i a m é 
ban ! íme, már aludni is tud, míg ő bizonyos 
Volt benne, hogy reggelig szeméi sem huny
hatja be. Lujza azt hitte önmagáról, hogy nincs 
képzelő tehetsége, mert nem indult meg egy
könnyen. A ki azt mondta volna neki, hogy ö 
nála a kópzelőtehetség többre képes, mint fér
jénél, azt kineveti. 8 mégis így volt. Csakhogy 
ennek bebizonyítására fel kellett mintegy fordí
tani mindkettőjük lelkét, mert Franco képzelő-
tedietsége látható és felszínes volt, és egész 
okossága mélyen lenn, ellenben Lujzánál a 
kópzelőtehetség volt a mélyben és esze nagyon 
is lá thatón a fölszinen. Csakugyan nem tudott 
aludni s egész éjjel azon gondolkodott a lelke 
mélyén lévő kepzelőtebétséggel, hogy mennyire 
kedvez a vallás a szentimentális gyengeségek
nek, mennyire képtelen ő, a ki az igazságosság 
szomját hirdeti, az i ránta hűséges lelkeket az 
igazságosság helyes felfogására irányítani.. 

A tanár is, a kinél a kepzelődés nyirkos be-
szüreinlései úgy agyának gondolkodó, mint szi
vének szerelmet termelő sejtjeiben észlelhetők 
voltak, lámpáját eloltván, az éjnek nagy részét 
a kandalló előtt töltötte, s működött a tőzfogó-
val és képzeiődésével, felemelve, nézegetve, el
ejtve parazsat és terveket, mit; végre egy utolsó 
világító széndarabja s egy utolsó gondolata ma
radt meg. Ekkor fogott egy gyújtót s a parázs
hoz közelítvén, ismét meggyújtotta vele a lám
pát, vette a világító és égető gondolatot is és 
magával vitte az ágyba. S ez a következő volt : 
mindenkinek tudta nélkül elutazik Brescilba, 
felkeresi a marchesát a rettenetes okiratokkal 
éa kapitulálásra birja őt. 

VII. FEJEZET. 

Az ü tőká r tya kivágása. 

Három nappal utóbb Milanóban reggeli öt 
órakor Gilardoni tanár, orra hegyéig beburko
lózva, kilépett az Angyal-szálloda kapujából, 
elhaladt a Dóm előtt és befordult a sötét Kast-
relli-utczábá egy sor ló után, melyeket a pos
tások kézen vezették, belépett a kincstári dili-
gence-ok hivatalába. A kis udvar, a hol most a 
posta van, már tele volt emberekkel, állatokkal, 
lámpákkal . Postások és kocsisok hangja, lovak 
léptei, csörgők csengése, a valsoklai remetének 
mindez olyan volt, m in t a világ Vége. 

Befogták a lovakat két diligeiue-ba, négyet 
mindegyikbe. A tanár Lodiba uta/.ott, mert meg
tudta, hogy a marchesa egy barátnőjénél Lodi-
ban van látogatóban. A lodii postakocsi félhat
kor indult. 

Nagyon hideg volt s a szegény tanár nyug
talanul járt-kelt az óriási nagy kocsi körűi, 
lábaival topogva, hogy felmelegedjék, annyira, 
hogy egy másik utas óleseszűen így szólt 
hozzá: 

• — Hűvös van, mi t ? Hűvöseeske, hűvöseeske ! 
Mikor Isten úgy akarta, befejezték a lovak-

befogását s egy hivatalnok névszerint felhívta 
az u tasokat ; a jó Benjámin eltűnt a kocsi gyom
rában két pappal , egy öreg cseléddel, egy ele
gáns ifjúval és egy öreg úrral együtt, a kinek 
arczán óriási zsirdaganat volt. Az ajtókat be
csukták egy parancsszóra, a csengők megzör
rentek, a kocsi megmozdul t a papok, az öreg 
cseléd s a daganatos úr keresztet vetetted;, a 
tizenhat lópatkó kopogott a szűk utczában, 
majd mindez a zaj elcsendesült s a diligence 
jobbra fordult a Por ta Romána felé. 

Most már a kerekedi szinte csendesen szalad
tak s az utasok nem hallottak mást, mint a 
t izenhat patkó rendetlen kopogását a köveken. 
A tanár nézte, min t maradnak el a sötét há
zak, a lámpák ri tka világossága, egy-egy kis 
kivilágított kávéház, egy-egy őrház. Mikor a 
diligence eljutott a Porta í ioinana-útra, mely 
úgy el volt borítva köddel, hogy az ablakokon 
át alig lehetett valamit látni, a tanár behunyta 
szemeit s átengedte magát a gyönyörnek, hogy 
elképzelte a szivében lévő egyéneket és dolgo
kat és elbeszélgetett velük. 

Már nem a dagadt arczú utas ült vele szem
ben, hanem donna Eszter, egészen bekurkolva 
fekete köpenyébe és kucsmával a fején. Mere
ven nézte ő t ; szép szemei azt m o n d t á k : «he
l y i s ! Ön szépen cselekszik, sok bátorságot mu
tat, nem hi t tem volna. Csodálom önt. ()n már 
se nem öreg, se nem csúnya nekem. Bátorság!)) 

Erre az intelemre, hogy legyen bátor, meg
szállta őt a félelem, feltűnt elméjében a niiir-
eliesa képe; s a kerekek tompa zöreje átalakult 
az öreg hölgy önhangjává , a mint ezt mondta 
nek i : "tessék leülni. Mit kiván?i> 

Hogyan kezdjem? — gondolkodott Gilar
doni. Karácsony éjjele óta nem tett mást, mint 
magában elképzelte és megbeszélte a módot. 
hogyan jelentkezzék a marchesánál , hogyan 
térjen tárgyára és hogyan fejtse ki, minő kapi-
tulácziót ajánljon fed. Csakis ez utolsei volt 
világos elméjében; feltéve, hogy a marfchésa 
asszony bőséges járadékot jut tat unokájának, 
ő meg fogja semmisíteni az i ra tokat Ezeket 
az iratokat nem hozta magával ; másolata volt 
róluk. Megdöbbentő hatást kell előidézniük; 
ele hogyan kezdje e l? A kigondolt sok bekez
dés egyike sem edégítette ki. Most is csukott 
szemmel fantáziálva, feltette magának a felada
tot, kiindulva az egyetlen ismeri tételből : ' 'tes
sék leülni. Mit kivan ?» Elképzelte a feledeted. 
melyet azután vagy nagyon is alázatosnak, vagy 
nagyon merésznek, vagy a tárgytól igen távoli
nak, vagy ediliez nagyon is közelinek talált és 
Újra kezdte az utat a szokott kiindulástól : eunit 
kivan?)) 

Fakó hajnali szürkület, telve kedvetlenség
gel, szomorúsággal és álommal, hatolt be a 
diligence-ba. Most, a mikor a találkozás órája 
közeledett, ezer kétség, ezer új bizonytalanság 
zavarta meg a tanárnak minden e lha tározásá t 
Maga számításainak alapja is váratlanul össze
dőlt. H á t h a a marchesa nem mondaná neki 
sem azt, hogy «Üljön le», sem hogy mnit ki
van?)) H á t h a . Isten tudja minő más zavart 
okozó módón fogadná? S ha nem is akarná 
fogadni? Szent egedí, ha nem is akarná fo
gadni? A tizenhat lópatkónak váratlan csatto
gása a kövezeten dobogásba hozta szive't. De 
még nem Lodi kövezete volt; csak Mélegnanó 
kövezete. 

Lodiba kilencz óra tájban érkezet t Leszállt 
a Nap-szállodában, olyan szobát kapott, a hol 
nem volt sem nap, sem tűz. Nem mervén 
szembeszállni az út ködével sem a konyha 
gőzével, e helyett inkább ágyba feküdt, felvette 
hálósapkáját, mely ismerte bajait és gondjait 
és a kámfórczigarettával szájában, várakozott 
valami je't gondoláira <;s a délre. 

Pont (ledben ment fid az X. palota lépcső
jén, azzal a bölcs elhatározással, hogy elfelejt 
minden előre kigondolt beszédet 8 a pi l lanatnyi 
ihletre hízza magát. Egy fehér nyakkendős inas 
bevezette őt egy sötét nagy szobába, melynek 
tégla-padlózata, sárga selyemmel födött falai 
és stucco-s mennyezete volt, s meghajtva ma
gát, kiment. Néhány antik, fehér és aranyos 
karosszék, vörös kelmével bevonva, félkörben 
állott a kandalló előtt, melyben bárom vagy 
négy óriási tuskó lassan égett a sárgaréz-rács 
mögöt t A levegőben régi, dohos sütemények, 
régi sült alma, régi kelmék, régi bőreik és el
avult e^szine'k szaga terjengett, a régiségnek 
linóm illata, a melytől szinte megránezosodott 
az emberi lélek. 

Az inas visszatért s bejelentette, Gilardoni 
nagy felindulására, a marchesa asszony köze
ledését. Hosszas várakozás után ime nyílik egy 
aranyos keretű nagy ajtó, ime egy szaladó 
eseiigetyű, ime Friend, a mely ügetve szag-
lászsza a padlót jobbra és balra, ime egy nagy 
ha rang fekete selyemből, fölötte fehér csipke-
kupolával, ime két kék szalag között fekete 
pariikaja. márvány homloka, kihalt szemei a 
inarediesának. 

Minő csoda tanár urat Lodiban l á tn i? 
szólt az álmos hang, míg az ebecske a tanár 
csizmáit szagolgatta. Ez medvén meghajolt s a 
hölgy, a ki valóban a régiség illatszeres üvegé
nek látszott, elhelyezkedett egy székben a tűz 
mellett és elhelyezte állalát egy más ikban ; ez
után pedig intett Gilardoninak, hogy ő is ül
jön le. 

- F e l t é t e l e z e m , így szólt, hogy valami 
rokona lehet az Angol kisasszonyoknál. 

- Nem, felelt a tanár, - - igazán nem. 
A marchesa élezés volt néha, a maga módja 

szerint. 
Akkor Egy szólt, talán azért jött, 

hogy bevásároljon. 
F/.t sem. marchesa asszony. Ügyeim miatt 

jöt tem. 
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— Helyes. Nincs szerencséje az idővel. Űgy 
látszik, hogy most esik. 

Erre a váratlan fordulatra a tanár attól félt, 
hogy elveszti a helyes irányt. 

— Igen, csöpörög, — monda, miközben 
érezte, hogy ostoba lesz, mint a diák, a kinek 
vizsgája roszúl megy. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Bazsalikom. Mai számukban befejeződik Rákosi 

Viktor regénye. Utána következő nagyobb elbeszélő 
közleményünk Erdélyi Zoltán Bazsalikom, czímű 
verses regénye lesz, mely tavaly nagy dicsérettel 
nyerte meg az Akadémia Nádasdy-díját s melynek 
meleg hangulata, magyaros levegője, költői képei 
bizonyára meg fogják találni az utat az olvasó 
szivéhez. A verses regényt illusztrácziókkal diszítve 
fogjuk közölni. 

Homo és homunkulusz. Harsányi Kálmán tö
rekvéseinek komolyságát nem lehet kétségbe vonni. 
Becsvágya nagy dolgokra tör s az eszközök, melye
ket használ, nem olcsók. Valami azonban hiányzik 
belőle, olyan dolog, a mi nélkül nagy czélokat el
érni nem lehet. Eszme, érzés nem tör ki szabadon, 
magától értetődő könnyűséggel a lelkéből, sőt az a 
színe műveinek, hogy nem is belülről, az író lelke 
mélyéből szakadtak ki, hanem kívülről jutottak 
bele. Vagyis más szóval az ambiczió hajtja mun
kára, s nem az a belső lelki feszültség, a mely a 
művészi ihlet szülő anyja. Ez az oka annak, hogy 
majd minden munkáján erősen megérzik az eről
ködés s a legjobb esetben is geniális pózokat látunk 
tőle genialitás helyett. Legújabb munkája, a Homo 
és homunkulusz czímű dialóg is ilyen. Ha jól ér
tettük meg — a mi nem bizonyos, mert homály és 
zavarosság akad a dialógban — az ember két alap
tulajdonságát vetíti elénk a két dialogizáló antago-
nibtában. Az ember a természet produktuma, a ter
mészettel kapcsolatban levő lény, a mely a termé
szettől ösztönöket kapott: ragaszkodást a szülők
höz, a családhoz, a nemzethez, az emberiséghez s 
ezzel korlátokhoz van kötve élete. Ez a homo. A.z 
ember a kultúra terméke s a kultúra mind jobban 
eltávolítja a természettől s lerombolja azokat a 
korlátokat, melyeket a természet elébe szabott. Ez 
a hamunk-idusz-Á. kultúra-által-még nem illetett 
ős-ember még csupa homo volt; a k i az első kő
baltát csiszolta, abban jelent meg először a homun
kulusz csirája, a mely azóta mindjobban erősödik, a 
lángelmékben már-már túlsúlyra jut s idővel agyon 
fogja fojtani mindazt, a mi az emberben homo. 
A homunkuluszra nézve nincs érzelmi és erkölcsi 
kötelék, fajhoz, nemzethez tartozás, nincs semmi
féle korlát, még a természeti törvények korlátja 
alól is függetleníti magát, — csak a korlátlan sza
badság létezik számára. Nincs érzése, csak értelmi
sége van, a mely legyőz minden akadályt stb. Ezek 
ép annyira nem új eszmék, mint a mennyire igaz
ság nélkül valók ; mi nem tudjuk a kultúrát a ter
mészettől annyira elkülönítettnek, a természettel 
szemben állónak elképzelni, mint Harsányi ; a mi 
szemünkben a kultúra is természeti produktum: 
alkalmazott természet, vagyis a természet törvé
nyeinek s az általuk nyújtott lehetőségeknek fel
használása az emberiség létének fentartása érdeké
ben. S a kultúra csakugyan módosítja az egyes em
bernek s az emberiségnek viszonyát a természet
hez, de csak módosltja, nem lazítja, még kevésbbé 
szakítja szét. Harsányi egész okoskodásában nem 
látunk egyebet, mint ideológiát, a fogalmakkal 
űzött üres játékot. A valóság, az élet lehellete nem 
érzik egy során sem, egészen hidegek maradunk 
utána. Mottója szerint művével nem akart egyebet, 
csak gondolatokat ébreszteni, — ha ez nem sikerül', 
akkor kárba veszettnek tekinti. Megvalljuk, mi 
bennünk nem ébresztett gondolatot 

Magyar ősi ri tmus. A magyar hangsúlyos ritmus 
kérdését tudvalevőleg Arany János emelte a tudo
mányos probléma színvonalára nevezetes értekezé
sével. Azóta nagyon kevesen foglalkoztak vele, be
hatóbban, érdemlegesen csak Négyesy László fej
tette tovább az Arany megvetette alapon. Most 
Gábor Ignácz adott ki nagyobb tanulmányt e fon
tos kérdésről, a mely poétikai kérdés ugyan, de 
erősen beleszögeilik a zenébe is. Gábor Ignácz tör
téneti módszerrel dolgozik, nyomon kiséri a ma
gyar ritmus fejlődését a középkor verses emlékein 
kezdve Arany Jánosig s ily módon hozza ki ered
ményeit Fő eredménye pedig az, hogy megdöntött-
nek véli a hangsúlyos ütemkezdet szabályát, vagyis 
Aranynak azt a megállapítását hogy az ütemnek 
mindig hangsúlyos szótaggal kell kezdődnie. Ö 
fölveszi az ütemelőzőt, vagyis egy vagy több súly
talan szó tagot az ütem súlyos szótagja előtt, tehát 
szerinte ütemelőzővel, egyfázisú ütemekkel kell rit
mizálnunk, sohasem vétve a hangsúlyos ritmus 
alaptörvénye ellen, mely szigorúan megköveteli az 

értelmi ós ritmikai hangsúly azonosságát. Hogy ez 
a főeredmény és Gábor Ignácz egyéb, a részletekre 
tartozó megfigyelései mennyire állják meg a tudo
mányos kritika tüzét, azt megállapítani nem a mi 
feladatunk, hanem a szakembereké. Mindenesetre 
azonban elismeréssel kell fogadni azt a nagy gon
dot, finom elemzést és tárgyszeretetet, melylyel 
munkája készült, valamint azt az elfogulatlanságot, 
a melylyel állást foglal az addigi nézetekkel szem
ben. Az az érdeme is kétségkívül megvan, hogy 
egy régóta elhanyagolt ügyben kérdéseket vet fel, 
a melyekre a tudomány vagy elfogadja az ő felele
teit vagy nem, — de a kérdezőknek csaknem oly 
fontos szerepük van a tudomány előbbrevitelében, 
mint a felelőknek. 

Karnevál ő fensége. Csudáky Bertalan szemes 
ember, sokfelé jár, utazik, sokat lát, van érzéke a 
képek, a szinek iránt. A világot egy kicsit az át
utazó turista szemével nézi, élénk megfigyelésével a 
felületnek, nem sokat törődve a mélységekkel. S 
előadása is színgazdagságra törekszik, mozgékony 
fantázia mozgatja, de néha el is ragadja a logika 
egyenes, csapongást nem ismerő ösvényeiről. Most 
a, karneválról adott ki egy könyvet, olvasmányai, uti 
benyomásai eredményeképen. Négy fejezetben tár
gyalja először a karnevál őseit: eredetét, elterjedé
sét, elnevezését, aztán az antik orgiákat és Baccha
náliákat, a melyeknek elemei fenmaradtak a mo
dern népek karneváljaiban, majd az álarcz és a 
marionette szerepét s végül a különböző farsangi 
ünnepeket, a hogy azok ma divatoznak a különböző 
népeknél. A könyv szórakoztató olvasmány, sok 
felvilágosító tanulságot is nyújt, sok tetszetős kép
pel van illusztrálva, élénk, temperamentumos elő
adása kiválóan alkalmassá teszi arra, hogy a nagy
közönség tetszését megnyerje. 

A magyar bohém-világ. A Budapesti Újságírók 
egyesülete szokásos évi almanachját az idén a ma
gyar bohém-élet ismertetésének szentelte. A nagy 
közönség számára alig találhattak volna érdekesebb 
témát: az emberek napról-napra olvasnak újságot, 
elvétve könyvet is, látnak színdarabot, képet, szob
rot, — érzik, hogy azok, a kik ezeket csinálják s 
néha akarata ellenére is tömik beléje a szellemi táp
lálékot, — másféle emberek, máskép élnek, máskép 
gondolkodnak, máskép mulatnak és dolgoznak mint 
a többi; jóformán másféle emberfajtából valók. Csak
hogy ennek a másféle emberfajtának a természet
rajza, élete, szegényes örömei, kicsi és nagy kelle
metlenségei teljesen ismeretlenek az olvasó pub
likum előtt. Erről akar valami fogalmat adni az újság
írók almanachja, betekintést az újságírás, irodalom 
és művészet színfalai mögé. S ez annyival is érde
kesebb, mert a budapesti társadalomnak egy köre 
sem fejlesztett magának olyan jellemzetes, tipikusan 
budapesti életet, mint az a kör, a melyet a «bohém-
világ» nem egészen találó elnevezésével szoktak 
egységbe foglalni. S érdekes a díszes és terjedelmes 
könyv tartalma is : a mai sajtónak jóformán minden 
nevesebb munkása írt bele valamit, czikket, rajzot, 
tréfás leirást, a bohémség egy-egy vonásáról. Van 
benne ezenkívül még, csemegéül, költők bemutatko
zása ; egy sereg mai költő egy-egy verse s egy másik 
szakaszban a magyar Írónők írnak legkedvesebb 
témáikról. Az egyes czikkek mellett ott van írójuk
nak arczképe s ezen kívül is számos művészi kép 
díszíti a szép könyvet, melyet Szerdahelyi Sándor 
szerkesztett. 

Az angolkórság. A szülők réme, gyermekek pusz
tulása, az angolkórság a tárgya az Egészség könyv
tára czimü vállalat legújabb füzetének, melyet dr. 
Preisich Kornél egyetemi magántanár, a fiatalabb 
orvosi nemzedék legkiválóbb tagja irt. Olyan könyv 
ez, melyre mindenek fölött szükség volt, mert az 
angolkórság épen azoknak a betegségeknek egyike, 
a melyeket beálltuk előtt kell kezelni, vagyis mely
lyel szemben a profilaktikus megelőzés a leghatáso
sabb gyógyszer. Más betegség véletlenül, ragály út
ján jut az emberbe ; ezekkel szemben a laikus nem 
sok hasznát veszi ismeretterjesztő füzetekből szerzett 
tudásának, mert ha megvan a baj, úgyis csak az 
orvos segíthet. Az angolkórságot meg kell előzni, 
csirájában kipusztítani a gyermekből s erre adja 
meg a kellő tanácsokat Preisich dr. könyve, még 
pedig nagyon világosan, nagyképűség nélküli, egy
szerű előadásban, úgy hogy tanulsággal olvashatja 
mindenki. 

A gyümölcsfa. Szépen fejlődő gyümölcstermelé
sünknek nagy hasznára lehet ifj. Tejfalussy Fe
rencz ily czímű műve, mely népies előadásban is
mertet meg a gyümölcstermelésre vonatkozó tudni
valókkal s a szemléltetni való dolgokat képekben 
is bemutatja. A gyümölcsfa élettanán kezdi, aztán 
a szemzés és oltás mesterségéről szól, majd a faül
tetésről, a fa ápolásáról s a gyümölcsről tájékoztat, 
Egészen az egyszerű ember felfogásához van alkal
mazva a könyv előadási módja s épen ezért kívána
tos minél szélesebb körben való elterjedése. 

Modern vallásbölcsészet és sociologia. A so 
ciologia most ugyancsak divatban van, ezért nen: 
csodálhatjuk, hogy hölgyek is mind többet foglal 
koznak vele. Perczelné Kozma Flóra is ebből a kör 
bői való dolgozatait, felolvasásait, beszédeit gyüj 

tötte össze Felolvasások és közlemények a modern 
vallásbölcsészet és sociologia terén kissé nehézkesen 
hangzó czím alatt, Ferencz József unitárius püspök 
előszavával. A munka nem egységes, nagyszámú 
kisebb-nagyobb közleményből áll, de egységes fel
fogás foglalja össze a változatos tárgyú és hanmí 
czikkeket, melyek közt van aktuális, könnyed elme
futtatás, van mélyebbre ható elmélkedés, alkalmi 
beszéd, rövid felszólalás, — szóval minden, a mi
ben egy nagy műveltségű és komoly gondolkodású 
asszony agilitása riyilvánulást talál. "Vallásos lélek 
nem dogmatikus, hanem a dogmák alatt lappangó 
igazságokban találja meg a vallás értelmét és érté
két ; ismeri a mai nőmozgalmakat, rokonszenvez is 
velük, de kritikával áll velük szemben. A czikkek 
mögött, úgy veszszük észre, Írónőjüknek élénk és 
tevékeny társadalmi munkássága áll mint háttér • 
ebből kell irodalmi termékeit is nézni, hogy meg
kapjuk a kellő távlatukat. 

A magyar nyelv és a választási reform. Ba-
loghy Ernő országgyűlési képviselő ily czímmel röp
iratot adott ki, a mely a mai magyar politika legfon
tosabb és legérdekesebb problémáját feszegeti : hogy 
milyen arányú hatása lesz az általános választási jog
nak abban az irányban, hogy a nemzetiségek töme
gesebben jutnak szavazáshoz. Az eredmény, melyre 
eljut, az, hogy a ki eddig választó volt, annak meg 
kell hagyni a választó jogát élete fogytáig, de új 
elemeket csak akkor vegyünk fel, ha az egységes 
magyar politika erősödik meg velük. Vagyis azokra 
nézve, a kik eddig nem voltak választók, legyen a 
választói jog föltétele a magyar nyelvnek szóban 
való tudása. 
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törvényhatósági bizottságának tagja 82 éves korá
ban Pécsett. — Bottenbachi EIEGEB JÓZSEF, a zala
vári apátsági uradalom felügyelő számtartója 74 
éves korában Zalaváron. — Szilasi és pilisi id. Szi-
LASSY BÉLA, a losonczi református egyház gondnoka, 
a dunántúli református egyházkerület megválasz
tott tanácsbirája, Nógrád vármegye törvényhatósági 
bizottsági tagja 69 éves korában Budapesten. — 
Szentkatolnai CSEH LAJOS nyűg. magyar királyi 
bányatanácsos, a bányageológiai osztály vezetője, 
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, G9 éves 
korában Selmeczbányán. — BÜRGER ADOLF dr. or
vos április 11-én 67 éves korában Kalocsán. — De-
teki és tengerfalvi ifjabb MECZNEB GYULA, Zemplén 
vármegye sárospataki járásának főszolgabírója, 
Zemplén vármegye főispánjának, Meczner Gyulá
nak fia, 33 éves korában Budapesten. — Id. GACH 
ISTVÁN 72 éves korában Budapesten. — KREISZ JÁNOS 
magánzó, a szerb királyi koronás házi érem tulaj
donosa, 63 éves korában Budapesten. — GALDON 
KÁROLY veszprémi egyházmegyei áldozópap, nyűg. 
plébános, 62 éves korában Keszthelyen. — SCHUSZ-
TER GYULA 50 éves korában Budapesten. — OBKB-
MAYER GYÖRGY, az esztergomi reáliskola igazgatója 
75 éves korában Esztergomban. — KOKÁNYI LAJOS 
54 éves korában Pusztavrébics községben. — MŰL-
LER KÁROLY, Almássy Pál gróf pusztatenyői uradal
mának intézője Pusztatenyőn. — HORVÁTH FERENCZ 
47 éves korában Győrött — Ifj. FÜGH Jenő posta-
és táviró-növendék 20 éves korában Győrött. 

KRECSÁNYI SAROLTA, a magyar színészetnek majd
nem egy félszáz éven át munkás, nagytehetségű és 
sokat ünnepelt művésznője Budapesten. Halálát 
kiterjedt rokonság gyászolja, köztük testvérei: Kre-

csánvi Ignácz színigazgató és Krecsányi Kálmán 
budapesti államrendőrségi detektivfőnök. Teme
tése április 14-én ment végbe, nagy részvét mel
lett — Özv. PBUSOVSZKY ISTVÁNNÉ, szül. Kovács 
Amália 84 éves korában Jászberényben. — Özv. 
RTEINEB LAJOSNÉ szül. Schön Bona 49 éves korában 
Budapesten. — HAVERDA MÁTIÁSNÉ, szül. Sárcsevics 
Erzsébet 63 éves korában Szabadkán. Özv. HEGE
DÜS FEBESCZNÉ, szül. Klein Anna 67 éves korában 
Fadd községben. — Özv. BŐHLER VILMOSNÉ, előbb 
férjezett Ecker Pálné, szül. Weinszeisz Erzsébet 75 
éves korában Budapesten. — Zsarolyári MÁRTON 
IMRENÉ, szül. Biedl Erzsébet 48 éves korában Buda
pesten. — BÓTH EDÉNÉ, szül. Grünvald Fáni 34 
éves korában Budapesten. — Özv. BENES JÓZSEFNÉ, 
szül. Hesz Anna 61 éves korában Komáromban. — 
Özv. réthei HEGEDÜS SÁNDORNÉ, szül. bogdi Papp 
Rozália 80 éves korában Kunszentmiklóson. — 
SCHTTTER JÁNOSNÉ, szül. Tangl Emília 52 éves korá
ban Budapesten. — MÉSZÁROS MICZIKE, Mészáros 
Antal és felesége, szül. Szenessy Katalin hét hóna
pos gyermeke Budapesten. 
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F O R S T I V E H 

Haja-Panama üzinszappan 
szenzácziós uj m a g y a r ta lá lmány , m e l y 30 % (Quillaja) Panama-gyökér -k ivonato t tártai-
szenzaczios uj B J l a n g y o s v ízben azonnal ki lehet m o s n i a nelkul , hogy 
" f n i t v s t e n é Az új o l c T A F o L t n e f Quillaja Panama Szinszappan n a g y m e g t a k a r í t ó 
L l n d e n h íz tar tá tra Ű z v e . Darabja 20 és 4 0 fillér. Kapható m i n í e z füszerkereskedésben 
és drogériában. Egyedül i főraktár: " l e l e i o n 1 4 - 2 7 . 

TIRGRAM-TÁRSASÁG, Budapest, IV., Károly-ntcza 1. sz. 

Szépítő Kúrát 
v é g e z h e t m i n d e n k i o d a h a z a , h a e g y 

dr . J u t a s s y - f ó l e s z é p i t ő k é s z l e t e t b e s z e r e z . 

Bőrszépitő készlet 1™^X$^Z 
megőrzésére; S7áraz, sőmörös, durva, hámló, feszülő, viszkető, 

hervadó bőrre ; ráncok és lihubör ellen. 

Bórgyógyitó készlet X'n.=resfiS 
nasos (vimmerlis), eres, vörös arc, vörös orr, vörös kér, fagyási 

foltok és izzadás ellen. 
T lnrt i<57t í tr í V p w l p t E l s á r g u l ' , lebarnolt napsü-JJUlLlbZl lbU i_ebzUB- . tött arcok fehérítésére, szeplő 

és májfoll ellen. 
rTf lTTl l f lwtá V p w l p t Lencsefollok,tógp6rusok,pat-
JJ.ajJ_J,ttö_i-U J-Ob&IBb. unás-nyomok, rózsanatlaná*. 
(rosacea) börkeményedés, borvirág, liimlöhelv és sebhely ellen. 

Haj-gyógyitókészlet^ 
Ezen készletek fel vannak szerelve'a megfelelő szappannal, sziik-
séges kozmetikai eszközzel és szerekkel, melyeknek biztos hatását 
IN! 13 óta ezer és ezer arcon tapasztaltuk s a melyeknek ártal-
matlansigáról az intézel főorvosa : dr. Jutassy József koz
metikus bőrgyógyász, egészségtanár kezeskedik, kinek 
receptjei szerint a szerek készülnek. A kimerítő használati uta
sítás alapján mindenki sikerrel kezelheti önmagát azon szépség
hibája eben. melynek megfelelő készletet beszerez. Jutassy dr. 
•Szépségápolás* c. könyve minden készlethez mellékelve van. 

Mimién egyes készle t á r a 5 k o r o n a . 
Készili és elárusítja személyesen vagy posta uiján a 

Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV.. Kossuth Lajos-utca 4 . sz. I. em. 
Kapható vagy megrendelhető az intézeten kivül minden gyógy
szerárban. — FörakiáF: Török József gyógyszertára 
12403 Budapest, VI., Király-utca iá. szám. t2402 

CHINA-BOR VASSAL 
Hy^ienikus k l i l U t á s 1906. Legrmag-as-bb kitűnt . 
E r ő s i t ó s z e r g y e n g é l k e d ő k , v é r s z e g é n y e k é* 
l á b b a d o z ó k s z á m á r a , x - t v á g y g e r j e s z t ő , i d e g -
12660 e r ő s i t ő és v é r j a v i t ó s z e r . 
Kitűnő íz. 5000-nél több orvosi vélemény. 

J . S E R R A V A L L O , T r i e s t e B a r c o l a . 

L Vásárolható a gyógyszertirakban félliteres üvegekben 
á K 2.60, egész literes üvegekben á K 4.80. 

MflNPULfl KORPA 
ARC ÁPOLÁSRA 

LEGJOBBAN BEVÁLT SZER 

mOTSCHfl.ésPi.BÉCS 

BRÁZAY-Í-E 
EAU DE COLOGNE 

kiváló alkatrészeivel , s z e r e n c s é s össze té te léve l 
é s rendkívül finom illatával fe lü lmúl min
den m á s , kölni viz néven i smert p iperec ikket . 

KAPHATÓ i l latszerészeknél , gyóg;ytárak'ban, drogé
riákban, úgyszintén minden finom és előkelő üzletben. 

Üvegje 50 f i l l . , I K, 2 K és 4 K. 

200,000 drb 

disz- és sorfa. 
Különös szép vadgesztenye, gömb-
ákácz, gömbkó'ris, krisztustövis. 
juhar stb., valamint különféle «»o~ 
morufa. Ára drbonként 80 fillértől 
feljebb. 1 millió gyümölcsfa min
den kelendő minőségben és leg
becsesebb fajban. — 100 darab 
almafa a mi fajválasztásunk 
szerint 50 kor. 100 drbból álló 
dis/,- és sorfa gyűjtemény legalább 
10 fajban és 100 drb diszbokor 
15 fajban 70 kor., ugyanaz egy-
egyből csak 50 drb ára 40 kor. 
Legjobb sövénynövény élőkeri-
tésnek a Glaeditia 1,2 és 3 éves 
1000 drb 5-30 kor. 15.000,000 
erdeicsemete lucz-, rrdei- és 
feketefenyő 1. 2 éí 3 éves magoncz 
1000 drb 2—8 kor. Fekete fenyő 
1 és 2 éves magoncz. ezer darab 
3—6 korona. Kocsányostölgy 
1. 2 és 3 éves magoncz 1000 
drb 6—15 kor. Képes árjegyzéket 

kívánatra ingyen küld : 
G r ó f B a t t h y á n y Z s i g m . 
uradalmi intézősége C s e n d l a k , 

u. p. F e r e n e z l a k . (Vas ni.) 

Hessen nagyherczegségi = 

,MHauheim" 
Frankfurt/M. mellett. r 

S z í v b e t e g s é g e k . 
Köszvény . 
Rheuma. 
Női b e t e g s é g e k . 
Görvélykór. 
I d e g b e t e g s é g e k . 
1907-ben 29,668 látogató 

419,277 fürdő. 
Utókurára a N'idda közelében fekvő, bájos fekvésű kis és csendes nagyherczegi fürdő, Salzhausen 
(a Friedberg-Nidda-vonal megállóhelye) igen ajánlatos. Szép erdei sétautak, sósfürdő, ivóvizforrások. 
12795 pompás levegő. 

G A N Z ÉS T Á R S A Z^^&^SSSt^±' 
KOTOROK benzin-, sp lr t tus - , g*s-, « Z 1 T 4 B ^ - é«_kohég-az-nzemr«i minden nagyság-
TZt^ní^rőiaüíemköltziir: IVr-9Vi fillér lóerőnként é s óránként. Emelődaruk 
l^l^^et^elm^elfklrimVs hajtásra, Közúti nen*.rl6g;épek, Oózekék. <Ws-
m ó t o r o i í s s m é l y s - á U i t ó T s s u t l koeatk kis- es nagyyasutak szamara. Mindenfele 
Timutl kocsik • zemély - e s t e n e r s - a l U U s r a . — Vasún felszerelesek. Keregontesu kere-
k?k<GrifAn rendszere). Hengerzzékek malmok számára kéregöntésú hengerekkel. Minden-
?e

?i« W ^ ^ z t o é t í m a a m o k berendezés* é s f e l szere lé se . Brikettsajtók szén- és 
fürészTcTét"efelé*" brikettezésére. Turbinák minden egyes esetben a helyi szükségletnek 
megfetelóen szerkesztve, tehát az elérhető legnagyobb hatcuroktnztosUas<na}Bp.cniilU 
Zenék a papír- é s ozeUulóze-gyártásboz. Transmlssz lok. FustemesstS-késsulékek. 

Oyári berendezések. Árjegyzékekkel és költségvetésekkel szniesen szolgaiunk. 

Ganz-féle Yillamossáéi R.-T. Budapesten, II., Lövőháí-utcza, rerai^lirouronabSér«e^-uü5. 
Slaktromos T-UurUé é s e r ő á t v i t e l i berendezések egyen- és váltakozó aramra. Kol ibr i 
M á m n a k reklámczélokra. Klektromoz üzemek berendezése uradalmakban. Meglévő 
berendezések átalakítása. E lektromos üzemű szi-rattyuk, teigazdasagi bereniezesek, emelő
dének, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, cséplő-, apritó-. és takarmanyozó-berendezések. 
i l e k t r o m o s k i s - é s nagTTasutak. Bányavasutak. — Árjegyzékekkel és költségszámítá

sokkal szivesen szolgnlunk. 1Í698 

o ZEISS féle 

PALMOS KAMARÁK 
=-___= könnyű fémből, gyúpontréselzáróval = = 

é s 

ZEISS- fé l e tárgyüvegek 
a legjáratosabb rétnagyságokban. 
___ T e s s é k p r o s p e k t u s t kérni P 157 . ZZ. 

12471 

ZEISS-féle TÁBORI TÁVCSŐ 
a képek t o k o z o t t plasztikájával . 

= UJ M I N T Á K . = 
B e s z e r e z h e t ő valamennyi optikai üz l e tben , ú g y s z i n t é n : 

•
BERLIN C\ A R I 7 C I O O LONDON 1f 

rniMifFUDT Í M . v n r V L . Z_ l— I O O ST. PETERSBUR6 \ i T FRANKFURT A. M. 
T HAMBURG J E N A (NÉMETORSZÁG) 

ST. PETERSBUR6 
WIEN 

A már 55 « óta dicséretreméltólag ismert, « a 71012. «i. Bm. leirat köietelménjeinek teljesen megfelelő 

= U J - V U K Ő V Á R I -= 
. . . i : . - l ! i ; L A H ; ' . szeplő, himliihelv. sömör. májfoltokJ^ 

SrCIISZIIlO K6D0CS díi^j^»™^^^ 
uj-vu kővári 

és mindenegyébarévirápzások ellen._r»laaSL!í 

mely az arckenőcsosel a használaüntasitaj 
szerint alkalniazva.niégkorogahheggJ?|: 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nek is viruló és fiatal kinézést kolcsuffig; 
Egy nagy tégely ára 1 kor. 6 0 fill., kisebb 1 kor., szappan 1 kor. — Utánzásoktól * J a ^ o d ^ ; 
Csak K r a j o s o v i c s álul V u k o v á r o n készíteti kenőcs valódi. Minden tégelyen BLrajcso ^ ^ 

a készítő arcképe látható. 
Főraktár: Budapest, liraly-o. 12. és Andrássy-út 26., TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára. 

bőrszépitő szappan 

K\*FOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

^ > | ( | ,IA. tt|t.||||.|,ul4..I.IA..yt, J.lt».iüá..l.lAl.lilAt.JáA.hiáA.)dÉt.UáA.kláA. 

_ _ = = = = Ajánljuk megtek in tés végett a = 

KALAPÁRUHÁZ 
Old A m e r i c a n , Budapest, Belváros, E g y e t e m - u t c z a 7 . 
r^-7-s koronás elsöreudn t a v a s z i k a l a p különlegességeit. 
= = = = = Taiaszi divatlap bérmeiitce küldetik. = = = = = 

'^•TWH'IrT'fl'' 'W 'flHl'THl'fW'fWl^''fnl'f|W'*Wl^f|W'*fPll*fWlTfF 

Téli fiirdőkúra a Szt.-Lukácsflirdőben. 
Természe tes forró-me

leg k é n e s forrabok. 
Iszapfürdők, iszapboro
gatások, m i n d e n n e m ű 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ thermál i s fürdők, viz-
gyógykezelés, massage . Lakás és g o n d o s e l látás . Csuz, 
köszvény, ideg-, bőrbajok gyógykeze l é se é s a tél i fürdő-
kúra felől kimerítő prospektust küld i n g y e n a 

Szt.-Lnkácsfürdó igazgatásága, Budapest-Budán 

S p o r t e s z k ö z , h á l ó - é s . k ö t é l -
y y á r t ó i p a r t e l e p . 

Tennis- és 
tornaterek 

teljes berendezése. 
Támlászék, fiigjráf.v. turista-
zsák, lóliálú, tekejáték, kerti 
bútor, ponyva, zsák és zsineg 

^ legolcsóbb beszerzési forrása: 

I SefferAntal 
Budapest, Karoly-utcza, boltsz. 12. 

Központi városház épület. 
Képes árjegyzék kívánatra ingyen. 

I a e r e n *» o é r m e n t e i e n ! 
küldöm meg 
mindenkinek 

| nagy és gazda
gon illusztrált 
föáijegyzéke-
met 3(HMt-nél 
több képpel 
mindennemű 

szolid, jé és ol
csó zenemüvek
ről, cs. és kir. 

udv. szállító 

Konrád János 
| zenemösz;liitó-

háza Hrnx 4 « i 
___________ (Csehország.) 

K T S O T S ? Toné ™"«' « * 
ír ' i ^ a • * , ' e-—• Hegedinonó 

r^ ^ k ' í í r m o n i k i * »"< raktá-
'••Tessekkatalognstkerni. 1«76 

A világhirB holland 

Pndding-porból 
bárki tejjel rendkitüli kellemes és 
finom torlát készíthet. Feltétlenül 
sikerül. N e m l u x u s é t e l , ha
nem olcsósága és táperejénél fogva 
egyszeri kisérlelutánmindenkony-
hán szükségessé válik. 1 csomag 
(U személynek elég) 2 0 fillér. Utal
ványon küldött 1 K 3 0 fillérért 
5 csomag 5-féle izzel bérmentve. 
Recept mellékelve. Magvarországi 
főraktár P L u K L é s H A A S 

sportiizleteben. B u d a p e s t , 
V I . , A u d r á s s j - n t 1 3 . SS. 
Viszontelárusitóknak minta^yiijte-
mény. 20 csomag bérm.3K60f. 

ES TÁRSA 
császári és királyi udvari szállítók, 
— szerb királyi udvari szállítók — 

uj lizlet-iielyiséí-i 
Budapest, V., Deák Ferencz-
utcza és Bécsi-utcza sarkán 

április 21-én, kedden, nyulainak meg. 
Üzletkörünket 

tetemesen kibővítettük. 
Dúsan felszerelt raktárt tar
tunk a következő czikkekben: 

Vásznak, asztalnemüek, törül
közők, törlők, zsebkendők. Női-, 
férfi- és gyermekfehérnemüek. 

Menyasszonyi 
kelengyék. 

Női divatáruk: blúzok, pongyo
lák, fésüköpenyek, matinék. 

Uri divat-áruk. 
Magyar háziipari himzések. 

(Külön osztályban.) 

SZŐNYEGEK. 
Függönyök, ágy- és asztalteritők, takarók, 

paplanok, matráczok, ágyelők, lábtörlők. 

Fajbaromfi 
és ezek tojásai. 
Fehér és sárga Cochin-China, vi
lágos llralima. Ilorking. Hondán, 
fehér és fekete Langshahn, fehér és 
sárga Orpington, I'lymoulh-Rocks 
ára törzsenként (I kakas és _ tyúk) 
18—50 kor.. 1 tojás 5 0 - 8 0 fillér. 
Peking, Aylesbury és pézsm-ka-
rsák ára törzsenként 50 kor., 1 to
jás 1 kor. Bronz és virginiai hó
fehér pulykák, óriási emdeni ludak 
ára törzsenként (1-2) SO kor.-tól 
feljebb, i tojás 1 "50 kor.-tól feljebb. 
Továbbá nagy készlet különféle 
gyümölcsfák-, díszfák-, diszbok-
rokban stb. Magastiirzsii ró
zsák 2 éves koronákkal a leg
keresettebb fajokban. Ára drbon
ként 1 —3 kor. Képes főárjegyzé

ket kívánatra ingyen küld: 
G r ó f B a t t h y á n y Z s i g m . 
uradalmi intézősége C s e n d l a k , 

u. p. F e r e n e z l a k . (Vas m.) 

! illatszerek 
t nagyban és kicsiny-
r ben legolcsóbban kap-
t hatók: 

ÍGaraGézaésTsa 
t íllaUzergyárában, 

Bpest.YIII. József-körűt78 
Képes árjegyzék vidékre ingy. 

l Hajhullás ellen használja a 
v GARA-féle 
t Pe tro leum 

h a j s z e s z t 
| mely a legbiztosabb s?er 
• hajhullás és fejkorpa ellen. 

Ára 2 korona. 

fAfmmm 
UBIX! 

-^*^fig>l§AVANYÜ VÍZ. 
HHWB 

r 

A KRIGGNEIt-féle 
szépi tő -szerek 

és pedig az 

Akáczia"-krém 
2—3 nap alatt minden arezot fehérré, 
simává s üdévé varázsol. Eltávolít szep
lő!, májfoltot, mitesserl. pattanást, ráii-
ezokat stb. Téliesen ártilmitlan. Ára 

2 korona. 

„Akáczia"-szappan 
kellemes illatú, lartós és üdítő hatásn. 

Ára 1 korona. 

„Akáczia"-púder 
megvéd a nap és szél befolyása és arcz-
tisztátlanságok ellen. Ára 1 korona. | 

______^B Főraktár: 
„KORONA"- gyógyszertár, 
Bpest , VTEt., Kálvin-tér Baross-a. sir. 

Postai szétküldés naponta. 12(il(i 

nrí 

Valódi keleti szőnyegek. \ \ • PARÁDI ARSEN JÍSte 
Mindazon igen tisztelt vevőinket, kik 
külön meghívót esetleg nem kaptak, 
és a n. é. közönséget ez nton hívjuk 
meg áruházunk megtekintésére. 

'fPfPvfifFWrPIFfF 

*"g fddig a régi borbetegségek, a legkülönbözőbb snlyos 
idegbajok (neurastuenia, Wtustancz), a sápkór a nöi 
arezot eléktelenítő pattanások s a nöi nemi szervek 
folyásokkal kombinált hurntos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre voltunk utalva 

iddig Djabban 128_8 

olyan kincsünk- van, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető s 
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel
karolják s a fogy asztok egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
Fgy postaláda (7 palacik) parádi araen vastartalmú gTógjviiet 
Magyarország ösazee postaállomásaira 6 korona 50 fillérért 

bérmenteaen Bzülit a , 

Főraktár: ÉDESKÜTY L. ^ ! ? ^ Í Í T B £ 
Kapható minden gyógytárban éa megbízható füszerkereskedéslen, 
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• • A Z t f i 7 T A t O S O K S Z Ö V E T K E Z E T I B Ü T O R C S A R N O K A . m , 

B Ú T O R C S A R N O K 
VITI József-körút 28. sz., 2JSTÍSS5IV., Belváros, Ferenciek-tere 1. 
A B l l t O r C S a r i l O K . S Z O y e t K . < 3 Z e t Budapest környékénkész í te t t , - vagy bécsi silány áruk eladásával nem foglalkozik. 

Megrendeléshez tervezetet és költségvetést kívánatra készittinki 12817 Minden egyes bútordarab bizottság által fölülbírálva. 

j Jövedelmező 
mellékipar. 

Csekély 

befektetés. 

ha czementtel lesz keverve és k é z i v a g y e r ő - l 
ü z e m r e b e r e n d e z e t t g é p e i n k k e l elismert 
elsőrendű betonfalazótéglák, czementfödélcsere-
pek, fali és padlólapok, vályúk, csövek stb. 
gyártásra fel lesz dolgozva. A gyártás e g y s z e r ű 
s é g é n é l f o g v a m i n d e n ü t t ű z h e t ő hol ho
mok,, kavics, vagy salak stb. áll rendelkezésre. 
Ajánljak üzemünket megtekinteni. Gépek külön
böző árakban. — 66. számú jegyzék ingyen. 

Tievelezés magyar nyelven. 
| Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co. 

Harkranstádt bei Leipzig. 12771 
| Különlegességi gépgyár homok értékesítésére. 

Ha őszül a haja 
ne használjon mást, mint a 

„STELUTHAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti szírét adja vissza. Ü v e g j e 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapes t , V 49, S*abad»ágtér, S é t a t é r - a t o * a 

1Í446 

/eltűnést keltenek' 
TITANIAay°« 
gözmosogépckjpH 

Ü&ü-' 

Egy gyermek 
mossa vele 

az előbbihez képest V» idő 
alatt 

a ruhát hófehérré. 
Minden gépet próbára 
55 koronától feljebb. 

:: Képviselők kerestetnek.:: 
Bizonyítványok, prospek
tusok ingyen. 12607 
TITANIA-müvek.Welsl79 

O.-Oeslerr. 

Rozsnyay vasas china bora. 
Igen hatásos vérszegénység, sáp
kor, neurasthenia eseteiben. Egy 
/• literes ttveg ára 3.50 kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a. legelterjedtebb és. leg
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül
múlja. Vérszegényeknek különö

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
j minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógyszer
árában Aradon, Szabaisag-tér. 

J irr! QÍQOQlf felvétetnek a kiadóhivatalban, 
nílUClGOolV Bndapest, IV, Egyetem-u. 4. 

FÖLDES M ^ L ^ E / f 
LEGJOBB ARCZSZÉPITD 

SZER 

J 

• • • • • — • • — • I1 * » f » W » M ^ ^ W M W l i 

Uj áruházunkat 
e hó végén 
megnyitjuk, ennekfolytán 
• • a raktáron levő • (~) 

vászon asz ta lnemű, 
• f e h é r n e m ű • 
és szőnyegáru inkat 

az átköltözésig 

igen jutányosán 
:: árusítjuk. :: 
Egyúttal uj áruházunk részére 
érkezett .mosókelmék:- zefirek, 
batistok, levantinok, cretonok 
stb. dus választékának árusítását 

még e helyen megkezdtük. 

KUNZ JÓZSEF 
= Ö T A M A = 
csász. és kir. udvari szállítók 
: : B U D A P E S T : : 
V., Deák-tér I. s z . 

A gége, torok, tüdő, gyomor, 
bél, vese, hólyag hurutos 
bántalmainál felülmúlhatatlan 

MALNASi 

ARTÉZI GYÓGYVÍZ 
KAPHATÓ M I N D E N Ü T T ^ ) 

, fő- BRAZAY KÁLMÁN^, 
| R f tKTAR BUDAPE5T. VIII.J0Z5LFK0RUT 37/39. 

Csak „SICULA" névvel ellátott üvegek 
valódiak. 

összeosaphalúsra 
nagy messzelátássíl, 

| - egyúttal nagyitófifeg. 
gyujtóuveg és szem
tükör gyanánt hasz
nálható, kényelme-en 
zsebben hordható, 

darabonként csak K 
1.30, 3 db K i.-. 
Ha nem tetszik, pénz 
vissza. — Szétküldés 

^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — . előrefizetés vagy utln-
vétel mellett. — Cs. és kir. udvari szállító 

K o n r á d J á n o s szállitóbáza Briix 1268. sí. (Csehorsi.) 
Ingyen és bérmentve küldőm kivánaira minaeukinek fó'árjegyzékemet 

3000 képpel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 

A legnagyobb 
hatalom. 

Mi a legnagyobb hatalom a föld kerek
ségén? A női szépség. A töiténelem bi
zonyítja, hogy a női szépség trónokat 
emelt, trónokat döntött romba. A köz
mondás is azt tartja, •Férfi sorea a nő«. 
Ápoljuk, gondozzuk szépségünket a leg
tisztább, legártalmatlanabb és teljes si
kert biztosító pipere-boraxal, melynek 
gyártója Rogátsy Kálmán droguista 
(Budapest, Bakóczy-ut 10) s mely min
den gyógytárban, drogueriában és fűszer-
kereskedésben kapható. 12550 

RÉZBUTOR 
12575 VAS-SZOBABÚTOR 
gyártmányaink, modern, stílszerű kivitelben 
városi üzletünkben kiállítva megtekint
hetők. Eladás jutányos árak mellett. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld 

P Á P A I és N Á T H Á N SEX* 
B u d a p e s t , "VT. , A . n c l r í U » » y * i t *• 

" -*—— (Fonciére palota). = = = = = 

+ Soványság + 
Szepesiéit testidomokat keleti erő 
porunk által, kitüntetve: Párís 
1900, Hamburgl901,Berlin 1903. 
6—8 hét alatt 30 font súlygyara
podás, garantált ártalmatlan. Or
vosilag ajánlva. Szigorúan lelki
ismeretes. Nem szédelgés. Szamos 
köszönöirat Ára kartononként 
használati utasítással, posUulal-
ványnyal vagy utánvéttel, de portó 
nélkül 2 márka. Hygien. intézet 
D . Frami S t e l n e r & Co., 
Berlin, 57, Königgriuerstrasse 78. 
Budapesten kapható Török József 
gyógytárában Kiraly-u. t i 12403 

Olcsó 
cseh 

__ aWtf! 
;, kiló; uj fosztott Ü;Kfch;j 
pehelypuha fosztott 18 *<• 
K,hóihérpehelypnbaf»;^ 
SÓK, 36 L Szállítás p £ 
mentesen, utánvéttel. A «' 
réléséí^ssMvételpor'o^, 
térítés ellenében ""'ge,D|05 

tetik. r I - r ^ 
BenecUkt SactoseL 

Lobes > r . W. 
Pilsen meUett. Boümen-

Franklin-Társulat nyomdája Bndapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

17. SZ. 1908. (55. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. 
i 

BUDAPEST, ÁPRILIS 2(5. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. Előfizetési feltételek. 

Egész évre 
Félévre _ 
Negyedévre 

16 korona A. iVilágkronikát-\a\ 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag 
határozott viteldíj is csatolandó. 

VAJDA ÓDON. 

A
MAGYAB cziszterczi-rend apátjáról, kinek ne
vét soraink élére irtuk és arczképét be-

Lmutatjuk, teljes igazsággal elmondhatjuk 
Tacitusnak sokszor idézett szavait: a jó em
bert könnyen kinézi belőle bárki, a kiválót 
szívesen. Kiválóságáról nemcsak közvetlen kör
nyezete és szivéhez nőtt egykori tanítványai, 
de általában a magyar nemzeti kultúra ügye 
iránt érdeklődők szélesebb köre is tanúskodik. 
Olyan testület élén áll, mely minden anyagi 
és szellemi javait a köznek áldozza. Színma
gyar érzéssel párosult bölcsesége olyanok mun
kájának szab irányt, a kik hivatásuknak vall
ják hazánk határai között a keresztény nem
zeti művelődés fentartását és fej
lesztését. Kevés zajjal, de sok 
gonddal járó tevékenysége közben 
életének nevezetes fordulójához ju
tott: húsvét vasárnapján ünne
pelte székhelyén, Zirczen, szerze
tesei és tisztelői körében, ötven
éves papi jubileumát. Ez az ün
nep azonban nemcsak a magyar 
cziszterczi-rend ünnepe; részt kór 
abból mindaz, a kinek szivén fek
szik hazánk ifjabb nemzedékének 
sorsa s ezzel együtt fajunk jöven
dőjének biztosítása. Már előre reá 
vetette fényét ez ünnepre az apos
toli király kegye, mikor néhány 
héttel ezelőtt a főrendiház tagjai 
sorába iktatta a zirczi apátot. 
A nagy érdeklődés, a melyet ez a 
fejedelmi tény a legszélesebb kör
ben keltett, a sok őszinte üdvöz
let, a melylyel a kormány tagjai
tól kezdve az egyházi és világi 
előkelőségek, a cziszterczi-renddel 
közelebbi érintkezésben lévő tör
vényhatóságok felkeresték őt, tel
jesen indokolttá teszik, ha a kró
mkas, felhasználva a ritka szép 
alkalmat, kiváló egyéniségére irá-
" y ^ J a a n agy közönség figyelmét, 

Vajda Ödön Kaposvárott szü-
etett, 1834 január 29-én. Tősgyö-

68 8°mogyi magyar család sarja ' 
' h a egyáltalán valamire, hát 
^ e büszke. Heten voltak test-
V 6 r e k 8 ttvüle még kettő lépett 

egyházi pályára. Az egyik a piarista rend 
kiváló tagja és jelenleg a kolozsvári egye
tem tanára, Vajda Gyula. A másik, az 
idősebb, Vajda Fakund, mint szent-ferencz-
rendi kiérdemült házfőnök halt meg né
hány év előtt. 0 volt ki öcscsét ma
gával vitte Pécsre • és ott a czisztercziták gim
náziumában végeztette vele tanulmányait. Pé
csett, mint egészen fiatal diák élte át a sza-
badsághareznak sok izgalmakkal járó esemé
nyeit s szerzett oly benyomásokat, a melyek 
későbbi pályáján gyümölcsözők lettek. Elvé
gezvén a gimnázium hét osztályát, 1852 augusz
tus hó 28-án Zirczen a cziszterczi rendbe 
lépett. Gimnáziumi tanulmányait az egri fő
gimnáziumban fejezte be. Apátja, Villax Ferdi-

VAJDA ÖDÖN ZIRC'ZI APÁT. 

nánd, a theologia elvégzésére az osztrák czisz
tercziták hirés apátságába, Heiligenkreutzba 
küldötte, azonban tanulmányait már nem itt, 
hanem az egri érseki liczeumban fejezte be. 
Innen került egész fiatalon, mint fogadalmat 
tett, de még pappá nem szentelt rendtag, 
1856-ban a székesfehérvári főgimnáziumhoz 
tanárnak. Tizenkét esztendőt töltött itt s fő
ként a magyar történelem lelkes előadásával 
formálta a vezetésére bizott ifjú sziveket. Nagy 
dolog, még idősebb tanárnak bölcs tapintatát 
is erősen próbára tevő hivatás volt ez az 
önkényuralom szomorú korszakában. És Vftjda 
Ödön elismerésre méltó módon tudta betölteni 
hivatását, a melynek Scyllája lett volna az 
ifjú lelkek lobogó szenvedélyének meggondo

latlan szítása, Charybdise pedig a 
hazafiság tiszta lángjának elfoj
tása s így az áldatlan viszonyokba 
belenyugvó vértelen nemzedék ne
velése. Számos kiváló tanítványá
ban hozott a haza javára értékes 
gyümölcsöket az az odaadó buz
galom és szeretettel párosult ka
tonás szigor, melylyel nemcsak 
az elméket akarta gazdagítani, <le 
elsősorban férfias jellemeket akart 
képezni. Kiváló tanítványai köfcé 
tartoznak Wekerle Sándor minisz
terelnök, Gulner Gyula pestmegyei 
főispán, Endrődi Sándor jeles köl
tőnk. 

1868-ban rendjének érdekei mas 
munkakörbe szólították. A röQd 
legnagyobb birtokára, a fehérhe
gyei Előszállásra került és néhány 
év múlva már egészen önállóan 

kezeli, mint jószágkormányzó, a 
32,000 katasztrális holdnyi gazda
ságot. Hivatalát épen oly lelkiis
meretességgel tölti be itt is, nüi^t 
tanár korában. Szigorú, de hu
mánus bánásmódjával ragaszko
dást kelt alárendeltjeiben, a kik
ben munkatársait látja és becsüli. 
Mindenképen azon van, hogy a 
gazdálkodás intenzivebbé tótelével 
fokozza rendjének jövedelmét ög 
így képessé tegye azt egyre nö
vekvő terheinek elviselésére. Mmt 
a rendi vagyon hűséges sáfárja 
nyeri meg rendtársainak bizaboat 




