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Arjef y*ék ingyen éi bermen've.

- és bársonybeégető
szerszámok és anyagok, lombt'ilrész,
A

faragás,

dús választókban

Fischer
Lászlónál.:
Jnwel fabeég-ető.
Amaleur csikkek, kurcsolyik, háztartási és egyéb vasáruk üzletében
kaphatók. B u d a p e s t , I V . , K á r o l j - n 1. VIII. sz. boltban.
Tessék árjegyzéket kérni; ingyen és bementve küldőm.

A M A R O I T - C R E M E l fórango hölgyek kt-dvenoz
siépitő szere, az égési világon el van terjedve.
Páratlan hálása szerencsés összeállításában rejlik, a bor
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt
észlelhető.
Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, meri csak
ílven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, aortáim, vegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett.
Ara l X. Murg-H-sxappan 7O flll. Maurgit-pondn l '20.
G y á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n .
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizletben.

Magyar-Lengyel Eliíe Társas Utazás
Palesztina és Egyptomba.
A Icmbcrgi előkelő társaság tagjai dr. Teodorowitz József érsek szemé¬
lyes vezetése melleit 1911 márczius havában, rendkívül érdekes prog¬
rammal Keleti utazást tesznek, melyre a magyarok is megbírálnak.
A társaság a tengeri utat egy minden kényelemmel berendezett külön
hajóval tes/i meg. A programm felöleli Bukarest, Konstanza—Konstan¬
tinápoly—Smyrna- Nazarelli—Caifa—Jeruzsálem, illetve Cairo—Alexandria és Aliién városok meglátogatását. Utazás időtartama 24—25
tiap. Készvételi árak: Egyptom bevonásával I. oszt. 1050 kor. II. oszt.
850 korona- Egyptom kihagyásával I. oszt. 900 kor. II. oszt. 700 kor.
(összes költségek beleértve). Prospektussal szolgál a tecbn. rendezó'iég.

Hyrenbach utazási iroda Villach (Karintia),
vagy Bárd FerenCZ-féle zeneműkereskedés és
szinházjegyiroda, Budapest, KoSSüth LajOS-U. 4.

MARGIT

Tnrista
R e g bevált Kromatikus bedörssölés az inak és izmok
erősítésére és edzésére, mint segitöszer köszvény, rheuma,
isohias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és
lovasok által sikerrel használva elfi- és utóerősitésre na¬
gyobb túrák után.
£ g é u üveg ára 9-- K.
Fel ttveg ára 1-20 K.

Kwizda-féle Fluid
Török József gyógysi., Bpest, KiráJ.r-n. 12. Andrássy-ul26.

Beregmegye.

gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a leg»ő•mervek hnrntog bántalmainál ígeu j ó hatású még
•. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'.

KOCSIÁRUCSARNOK
BUDAPEST, VII., KAKÓC.ZI-tíT 72.

A monarchia legnagyobb'kocsirakfára. * Árjegyzék ingyen.

Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és
• forrás kezelőgégénél Munkácson.

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántalmaktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt.
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér tiszta
és finom legyen.
Csakis a híres bőrápoló szerekhez:

Diana krém-, Diana szappan¬
hoz keli fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre.
. Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt

DIANA-PÚDER
szmü

Egy
.—..— . t .

ERÉNY.

, amely szín olyan nők arczán
(nappali és éjjeli
l kor. 50
Diana-crém

Diaoa-s.appao

l
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kor 50
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y*egeben
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az rendelje meg a központból

LOQUI T.QQUENI3O DISCITUR.

A llerlilz-isknla Hannoverben.

«.\z amerikai Herlitz
szerint minden nyelvtaní¬
tásnak legjobb módja a
dajkamód.szer. És kétség
nélkül ez a legáltaláno¬
sabb is. mert ezen a ré¬
ven tanulja meg az anya¬
nyelvét a világ mind az
ezernégy.-zái vagy hány
millió embere.*
(Tóth Béla : A gram¬
matika, l'esti Hírlap.
1ÍKIO szeptember Ili.)
*

• Európaszerle csudála¬
tos erednién} ín el dolgozik
példának okáért a lleilitz>cliuol... Abban minden
európai nxelvet elég olcsó
pénzért meg lehet tanulni
és valóban ez iskola cliiu'.és gyakorlati módszere
szerint, ha valaki akarja.
egy év alatt többre viheti
bármely nyelvben, mini
akárhány év alatt az is¬
kolai módszer szerint, a
hol tudvalevőleg nem is
igen akarják a gyerme¬
kek megtanulni az idegen
ín el veket.»
Budapesti Hírlap vezérczikkéből 1900 oki. 18.
*
• Ép annyira lehetetlen
csupán nyelvtani oktatás
réven egy élő nyelvet oly
mértékben
elsajátítani,
hogy a társalgásban tel¬
jesen otthonosak legyünk,
a mennyire lehetetlen
bonc7tani
tanulmányok
utján járni vagy úszni
tanulni.»
*

smegye Singlér községében, Eperjestől két órányira; kies fekvésben, gazdag ős fenyves közepette, 657 méter a tenger színe felett.

Az a mesterkélt mód,
a melylyel át idegen
nyelvek tanítását megne¬
hezítették és összezavar¬
ták, szemünk elöl téveszt¬
hette azt az alapelvei,
hogy minden nyelvtanu¬
lás minden ponton olyan
kell. hogy legyen, mint a
gyermeke, aki anyanyelvét
tanulja. Ez az alapelv az
egészséges, józan észből
folyik.
Pestalozzi.
*
Mindenki sokkal job¬
ban tanulja meg a nyel¬
vet az élő beszédből a
házban, a piaczon és a
prédikáczióliól. mint a
könyvekből.
Dr Luther Márton.

A nyelvet a haszná¬
latból tanulja az emb'-r.
a izramrn niká\al csak
tökéletesíti.
Leibnltz.

Dcrlltz-lskola, európai f6ijjazflaiós.%
Paris 27, Avenue de l'Opéra.

M. D. IJerlitz,
a módszer megalapítója.

•T)

Berlilz-iükola. Wien, I., Gralien 13.
A magyar korona területén
e:enkiin~il Temesváron és Szatxiillí'in is i'tm Berlitz-itkola.
A Berlitz-iskola Brünelhen.

Berlitz úr a párisi idegenforgalmat
szolyáló rendőrük vizsgálatánál.

Kolozsvárolt a Berlitz-iskola
1910. január 17-én nyílt meg
Deák Ferencz-utcza 38. sz. a.
A Berlitz-iskola New-Yorkban.
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A Berlitz-iskolák elterjedésük és kiváló
működésük következtében ma már annyira
ismeretesek, hogy alig szükséges a köznapi
éleire, a kultúrára és a nemzetközi forgalomra
és kereskedelemre vonatkozó jelentőségét ki¬
emelni, és ez mindenkinek a ki Francziaországban. Angolországban, Németországban,
Amerikában stb. utazik, azonnal feltűnik, mert
csaknem az egész világon mindenütt újra és
újra olvassa a Berlitz School nevét.
Hány ember lemondott már arról, hogy a
külföldön tanulmány, üzleli vagy kéjutazást
tegyen, egyedül csak azért, mert nem ismerte
az illető ország nyelvét, és felnőtt ember lé¬
tére nem akart a régi, hosszadalmas módszer
szerint idegen nyelvet tanulni.
A St.-Louisi világkiállítás alkalmával a
Borlilz-nyelviskolák működéséről össze¬
állított általános statisztika Európában és
Egyptomban, a mely számok azóta máilényegesen emelkedtek :
19O4 január 1-től deczember 31-ifl:
Nyelv :

Az év alatt
adott leckeórák száma :

Tanulót
Tanárok
száma egy száma egv
év alatt :" év alatt:

Francia
_ 737168 39090 544
AngoL.
742946 36592 526
Nénid
251784 14820 258
Olasz
138644 9510 186
Spanyol
63643 3098 116
Orosz
17178
810
42
M HÍJ var
5634 278 2 0
Svéd _ .
4080
7
364
Holland
3118
144
12
Arab _.
1914
74
10
Dán
1556
84
5
Lengyel
602
5
42
Norvég
4
554
38
Görög
278
2
10
Hindosztán _ _
6
92
9
m
Horvát _
70
6
Japán ...
66
3
Ji
Román _
50
1
2
Bolgár _ _ _ _ _
25
1
1
Összesen 1.969,402 104,992 1743
W

-——

1

Ma már senki sem csinál magának ebből
gondot, mert mindenki tudja, hogy milyen
röviden és könnyen lehet ezen a bajon a
Berlitz-iskolában segíteni.
Ilyen módon a nemzetközi forgalom emel¬
kedése és a Berlitz-iskolák terjedése szoros
összefüggésben állanak egymással. Mert ha
az alanli kél kimutatást megtekintjük, egy¬
idejűleg a Berlitz-iskolák számának meglepő
gyors növekedését és az óriási és fontos mun¬
kát is látjuk, melyet ott a nemzetközi forga¬
lom érdekében végeznek.
Ha meg tekintetbe vesszük, hogy kik az isko¬
lák látogatói, akkor arra nézve is biztosítékot
kapunk, hogy jó hírnevünk a kiérdemlőit bizal¬
mon és eredményes munkán alapul. A Bérlitziskolákhoz fordultak idegen nyelvekben való kiképezlelésük czéljából: Alphonse spanyol ki¬
rály, a nemei uralkodóházak tagjai, az Egye¬
süli Államok jelenlegi és Francziaország
előbbeni elnökének családtagjai.
A budapesti iskola sem kisebb tckinlélyekkel dicsekedhetik: lanítványai sorában találunk
államférfiakat föl a miniszteri székig, a buda¬
pesti tud. egyetem 2 volt rektorát, számos
tanárát, országgyűlési képviselőket, ügyvéde¬
ket, orvosokat, tanárokat, mérnököket, a had¬
sereg tiszti karának számos tagját, valamint a
kereskedő világ szine-javát, s mindazonáltal
mérsékelt árai miatt a nagyközönség előtl
is hozzáférhelő.
A Berlitz-módszer kiválóságát a leg¬
nagyobb psedagogiai tekintélyek is elismerték,
ezért a legmagasabb katonai halóságok, állami
intézetek s magántársaságok is igénybe veszik,
sőt több helyen maga az állam is támogatja.
Ennek tulajdonítható az a számos kitüntetés,
mellyel a Berlitz-iskolák fontosságát régeb¬
ben és ujabban elismerték, u. m. az 1900. évi
párisi világkiállításon 2 arany- és 2 ezüstérem¬
mel, 1902. Lilié I aranyéremmel, 1902. Zürich
l aranyéremmel, St. Louis 1904. Lültich 1906.
Grand Prix, és legutóbb 1908-ban a FrancoBritish kiállításon ismét Grand Prix-vel lüntették ki a Berlitz-iskolákal.
Hogy a Berlilz-módszer a legkiválóbb a
nyelvtanítás terén, ahhoz kétség sem férhet,
azonban főfeltélele, hogy azt helyesen kezel¬
lek, különben a tanuló ki van annak téve,
hogy nemcsak e módszer előnyeit nem élvezi,
hanem idejét is veszíli. Elismert tény, hony
csupán a Berlitz-iskola prospektusá¬

ban felsorolt eredeti Berlitz-iskolák
nyújtanak a módszer helyes alkalma¬
zására nézve kellő biztosítékot.
Az összes Berlitz-iskolák egy szerves egé¬
szei képeznek, berendezésük a közönség kényei¬
méi a legmesszebbmenőén kielégílik egyrészl
azáltal, hogy a csoportokat maga az iskola
állítja össze, belépni bármikor lehet, a tanílás
időlarlama pedig egész éven át, megszaldlás
nélkül reggel fél nyolczlól este fél tízig terjed.
Budapesten a Boisserée Ottó igazgató
vezetése alatl 1895 óla fennálló Berlitz-iskola
csakErzsébet-körut 15., II.emeleten van.
Az iskola a nyelvoktatáson kívül a közön¬
ségnek mint fordító intézet is nagy szolgálalol tesz.

A Berlitz-nyelviskola fejlődése:
1878-ban
D
1 iskola
1888-ban

Fj

11 iskola

1892-ben

~

18 iskola

1896-ban

1903-ban

30 iskola

25 éves
fenn¬
állásakor

230 iskola

SZULTÁN-FORRÁS vizét 1909. évben
dr. Weiser István fövegyész, főiskolai ma¬
gántanár analizálta. A Szultánvíz bor- és
dús lithion-tartalmánál fogva páratlan a
vese- é s hólyagbajok ellen. Cukor¬
betegségeknél, csúzos bántalmaknál,
továbbá a légző- és emésztő-szervek hurutos
bajainak gyógyítására kiválóan alkalmas. Mint
húgyhajtó és húgysavoldó gyors és sikeres
hatásánál fogva egyedülálló az egész konti¬
nensen. A bilini, faschingeni, preblaui, radeini
hasonló külföldi gyógyvizek hatás tekintetében
elmaradnak a Szultán-forrás vize mellett. Nincs
kellemetlen mellékíze. Az orvosok hólyag- és
vesebántalmaknál mint páratlanul álló szert
rendelik. Külföldi exportra fényesen bevált és
már ma több külföldi városban elismerik gyógyhatását. Tiszta, kellemes ízű, természetes szén¬
savdús, állandó összetételű. Steril-csiramentes
és a már palackozott víz sem tartalmaz
pathogen baktériumokat. A Szultán-forrás nem¬
csak páratlan gyógyvíz, de kellemes ízénél és
csiramentességénél fogva a legalkalmasabb
élvezeti ital és egyúttal óvszer a vízzel ter¬
jeszthető fertőző betegségek ellen. A forrás
vezetősége ez okból a hygienikus viszonyok¬
nak megfelelő óriási töltőházat építtetett. Ki¬
emelendő, hogy a Szultán lithion-gyógyforrás
vállalat tulajdonosai, Holénia Béla, Huszár
Béla és Weinberg Gyula urak ennek az első¬
rangú élvezeti és gyógyvíznek bel- és külföldi
elterjesztése által közgazdasági szempontból
is elismerésre méltó tevékenységet fejtenek
ki, amennyiben a hazánk felső vidékén amúgy
is határtalan mérvet öltött kivándorlást kor¬
látozzák azáltal, hogy számos munkakereső
embernek állandó foglalkozást nyújtanak. A kormány által
a XVI-ik nemzetközi orvosi kongresszus külföldi kormány¬
képviselői tiszteletére a Park-Klubban adott fényes estélyen is kizárólag a Szultán-forrás vizét szolgálták fel és
ez alkalomból előkelő napilapjaink: Az Újság, a Budapesti
Hírlap, a Pesti Hírlap, a Pester Lloyd stb. kivétel nélkül
igen elismerőleg emlékeztek meg a Szultán-forrás párat¬
lanul álló termékéről.
Az alábbiakban közzétesszük a) dr. Pálfy Mór, a
Magy. Kír. Földtani Intézet főgeológusának véleményét,
akit messze, hazánk határain túl is mint kitűnő tudóst
ismernek; b) dr. Weiser István kir. fövegyész, főiskolai
magántanár elemzését.

chemiai elemzés kimutatott, a Szultán-forrásban
különösen a tekintélyes mennyiségű lithiumot.
E vetődési vonal mentén a singléri völgyben két
helyen törnek fel a szénsavgázzal ily módon telített
vizek. Egyik a Singlér községben levő Szultán-for¬
rás, mely a Singlér patak hordalékán át fakad a
felületre, a másik ettől körülbelül 1000 méterre
északra Szinyelipócz község határában a Salvatorés a környékén levő források, amelyek nagy¬
kiterjedésű láp közepette jutnak a felületre.
Látható tehát a hydrológiai és geológiai viszo¬
nyok ezen leírásából, hogy úgy a singléri for¬
rásnak, mint a Salvator-forrásnak teljesen
ugyanaz a képződési módja s minthogy a szén¬
savval telített víz mindkét forrásnál hasonló
képződményekkel érintkezik, a vízben oldott
anyagoknak is hasonlóknak kell lenniök. És
tényleg, ha a két forrás chemiai elemzését
összehasonlítjuk, feltűnő a megegyezés, sőt az
egyes alkatrészek mennyisége is nagyon közel
áll egymáshoz. A Szultán-forrásnak annyiban
előnyösebb a helyzete, hogy az a singléri patak
hordalékának közepette fakad és láp nin¬
csen körülötte. A tapasztalás ugyanis azt mu¬
tatja, hogy majd mindenik szénsavas víz,
amelynek közelében lapos területek vannak,
esőzés vagy hóolvadás után jodoformszagú.
A jodoformnak vagy ahhoz hasonló vegyüle¬
teknek képződése még nincsen kellőleg tanul¬
mányozva, de alighanem a lapos területen
szénsav vagy szénsavas víz jelenlétében végbe¬
menő oxydatiós folyamatoknak kell tulajdoní¬
tanunk . . . stb. Budapest, 1908 november hó
11-én. Dr. Pálfy Mór, a Magy. Kir. Földtani
Intézet főgeológusa."

A

b) A SINGLÉRI SZULTÁN-FORRÁS ANALYSISE.
Physikai vizsgálat:
A forrás hőmérséklete
T5f C. A víz fagyáspontja... .
r<3023
Ösmosis nyomása
A víz fajsúlya
Elektromos vezetőképessége
0.032370 l, Ohm cm.

Chemiai vizsgálat:
10,000 cm • vízben
Calcium
Ca
Mágnestűm Mg
Na
Nátrium
K
Kálium
Li
Lithium
SO4
Sulfát
Cl
Chlor
Bt 0 ,
...
Bórsav
H CO,
Hydroc.
CO,
Szénsav
SiO,
Kovasav
Timföld
Ál, 0 ,

_

gramm egyenérték
0-1959
3=920
0-0714
0-870
0-0454
— 1-046
0-0036
0139
0-0022
00158
0-0350
- 1-683
0-0129
0'458
0-0005
— 0042
0-2701
.
16-479
06910
15-210
O'"219
0660
0-0493
0-034

0118" C.
l'430atm.

százalék
61-51
Ca
22-43
Mg
14-25
Na
1-11
K
0-70
Li
10-99
SÓ,
4-06
Cl
0-16
B, O,
H C 0 3 8479

Összes szénsav (CO,) = 27'1 gramm 10,000 cm.1 vízben.
1908 november 4-én általam személyesen vett vízmintában az
összes szilárd maradék mennyisége l '7090 gr. literenként, egy-két
év előtti mintában pedig T7160 gr. Ezen adatok, valamint a fenti
összetétel alapján a singléri Szultán-forrás vize állandó összetételű,
elsőrangú lithium-tartalmú bicarbonatdús ásványvíznek minősítendő.
Budapest, 1909. január hó 15-én. Dr. Weiser István, kir. fövegyész,
főiskolai magántanár.

a) GEOLÓGIAI ÉS HYDROLÓGIAI VÉLEMÉNY.
„A singléri völgy mentén halad végig a vetődési vonal,
amely vonalon a föld mélyéből feltör a szénsavgáz. E szénsaygáz a vetődési vonal mentén telíti a fennebb említett
idősebb képződményektől összegyűjtött vizet és a szén¬
savval telített víz a (vele érintkező) kőzetekből kioldja
azokat a gyógyító hatású ásványi anyagokat, amiket a
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Egyedüli elárusító
a Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli R.-T.

1910 december
kb. 400 iskola

kitüntetés ért minket, hogy e kiváló szaklap vizünkkel rész elesén is

f

°y°

z

'£
batá-
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T e l e f o n ' 162 —84.

"
^ hely.
hely.
Budapest.
rozottan
az'úgynevezett"áznltán-íorrás
termékéti illeti meg a legelső
Budapest.
A londoni kiállításon a SZULTÁN-FORRÁS vizét
A párisi 1910. évi nemzetközi élelmiszer-kiállításon a
Szultán-Forrás vizét a nagy aranyéremmel tüntették ki.
kiváló és állandó vegyi összetételéért tüntettek ki.

Mutatváiijttiy.
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SZERKESZTŐ

ÖTVENHETEDIK ÉVFOLYAM.
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PINKEKTON.
Mikszáth Kálmán «Az amerikai menyecskéi)
czí mű; hátrahagyott regényéből.
Ü g 2E

íst'l

L FEJEZET.
«Mi sohasem alszunk.»
Ez a jelmondat áll felírva a Pinkerton iroda
pecsétjén, a levélpapírjain és mindenféle rek¬
lámjain, hogy ők sohase alusznak. De igaz is,
hogy jól ki van nyitva a szemük. És mennyi
szem ! A Pinkerton detektivjei mindenütt jelen¬
valók, ott ülnek a pénzkirályok salonjaiban
és a csőcselék lebujaiban, pólót játszanak herczegnőkkel vagy pedig rongyokba öltözve csa¬
varognak a legsötétebb zugokban, a bűnök

HOITSY
Előfizetési l E ? é s z é v r e
f ,1 •! i t { Félévre „
feltételek: \ N e g r e d e v r e

PÁL.

20 korona.
A iFiUpkninUctfi-va]
1O korona, negyedévenként l koronával
5 korona.
több.

legkövérebb termőföldjén. Ott vannak ők min¬
denütt, a hol senki se gondolna az Oczeánon
innen és azon túl és mindent meglátnak.
A pápa csak mondja, hogy csalhatatlan, de
Pinkerton majdnem az. Sőt azonfölül minden¬
tudó is. A detektivjei mind az ő számára lát¬
nak. Ah, a szegény Árgus csak egy liliputi
szörnyecske volt Mr Pinkerton mellett! A mi
alakot Gaborieau vagy Conan Doyle kigon¬
doltak Le Cocque-ban vagy Sherlock Holmesben személyesítve, az mind elevenen van ín cg
a Pinkertonék szolgálatában. A Pinkertonét
intézete ma a világ legnagyobb magándetektív
irodája, melyet 1859-ben alapított Pinkerton
Allan. Amerikát e nélkül már el se lehet kép¬
zelni. Annyira hozzá illik a roppant dimen¬

—
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MR PINKERTONHOZ VAN SZERENCSEM V

Külföldi eUSfizetésekhM a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

ziókhoz és az egész világból oda özönlő nép¬
tömegek örökös hullámzásához. Az amerikai
rendőrség nem hiú. A hol már nem bir mo¬
zogni vagy nincsen elég ősze, ott Pinkurtonéktól kér kölcsön. Pinkertonóknak maga az állam
is csak egyik kliensük, melyet olyan jól és
pontosan kiszolgálnak, mint akárki mást. Hogy
miért fürgébb és ügyesebb a Pinkerton iroda,
mint a világ bármely rendőrsége, annak egy¬
szerű oka, hogy a rendőrség a közegeit bizo¬
nyos melléktekintetekkel társadalmi pozicziók
r- iskolüi kviililikiícziók mérlegelésével hozza
össze, ellenben a Pinkerton iroda nem ismer
más kvalifikácziót. 7iüntliogy valakinek \ele
született hajlama és tehetsége van e pályához :
ami, hogy valamelyes példát hozzunk fel, lég-
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alább is olyan különbség, mint
hogy ha valaki az ef/órfof/ásJioz
az összes állatországból válasz¬
taná a személyzetét, a vidrát
azért, mert szép bundája van,
a nyulat azért, mert jobb futó
az egérnél, az ökröt azért, mert
imponáló (ennek főnöki rang
jár), a rókát, mert ravasz, a
medvét, mert en'is - mennyi¬
vel nagyobb eredményeket érne
el ezzel szemben az, a ki kizá¬
rólag csak a macskákkal végez¬
tetné ezt a feladatot.
Az öreg Pinkerton Allan, az
iroda megalapítója, igazi génié
volt. A Eeno rablóbandájának
kézre kerítésével, mely a hat¬
vanas években rémületben tar¬
totta Indianát, a Bidwell test¬
vérek felfedezésével, a kik több
mint húsz millió forintig csap¬
ták be csodálatos furfanggal az
angol bankot, majd a rejtelmes
ezüst király, Warren nyomozá¬
sával egy karikacsapásra híressé
vált. Mr Pinkerton Allan fiatal
korában egyszerű kádárlegény
volt; a szó szoros értelmében self mádé mán:
mtg a szüleit is ő maga hozta létre.
Egy dúsgazdag öreg asszonyság kiskorában
elveszett fia után nyomoztatott Pinkerton Allannal. Addig-addig járt, kereste a szálakat, kuta¬
tott a nyomok után, hogy végre gyúrhatóvá
vált az egész nyomozási anyag és tisztán látta,
hogy mit nem lehet már ltulni, mit takar el
végkép az idők harasztja és mit tehet járha¬
tóvá az asszonyság áldozatkészsége és naivsága, szóval kiösmerte a teljes circumstancziákat és úgy irányozta ezentúl a nyomokat biztos
kézzel, hogy azok egyenesen ő hozzá vezesse¬
nek. Ő maga lett a dúsgaz¬
dag kliens feltalált fiacs¬
kája. (Voltaképen azon¬
ban egy glasgowi rendőr
fia volt'.)
Eoppant vagyonhoz jut¬
ván ezeknek az önalkotta
szülőknek a révén, egyre
nagyobbította
irodáját,
melyet történetünk idejé¬
ben két fia, William és
Koger vezetett, az előbbi
New-Yorkban a fiókot, az
utóbbi Washingtonban az
anyairodát, melyet azon¬
ban a fiók már túl¬
szárnyalt. Oly nagy és
hatalmas az ma már, hogy
szinte a mesével határos.
Az intézet egyetlen inté¬
sére sok száz detektív áll
készen, hogy Paris vagy
London valamennyi ven¬
déglőjét kikutassa, vagy
hogy Dél-Amerikában egy
egész rablóbandával vias¬
kodjék.
Történetünk
azonban
nem vezet ben un két ilyen
színes kalandok között.
Egy razziára se vállalko¬
zunk a nagyvárosok vala¬
melyikében. SzÖVevéllVeS
bűnügy nem áll előttünk.
Mindössze csekélység, a
miért Pinkertonékat föl¬
keressük, azaz nem is
annyira mi, hanem az az
előkelőén öltözött hölgy,
a ki most lépett be a
detektíviroda ajtaján. A
szoknyasuhogás rendesen
elöli a tollak perczegését. Itt is az történt; a
mindenféle írnokok és al¬
kalmazottak, kiknek orrá¬
hoz eljutott a rezedaszag
is, felütötték a fejeiket és
nem minden bámulat nél¬
kül követték tekinteteik¬
kel a belépőt. Pedig a
Pinkerton irodában szép
nők megjelenése nem rit-

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

GÓTH MÓRICZ: KÖDÖS REGGEL.

kaság. Az asszonyok az operencziás tengeren
(az Oczeánon) túl is ép olyan kíváncsiak, mint
a korhadt világrészben s akad egy és más
magokból a szerelmi viszonyokból s házassági
szövevényekből (esküvő előtt és után) a mit
e réven megtudni nem árt.
Hogy a belépő hölgyet mégis megbámulták,
bizonyos bájos disharmonia okozta. Alacsony
termetű volt s nem is nagyon fiatal, de vég¬
telenül kedves babaarcz tündökölt ki egyszerű
matrózkalapja alul. Kifogástalan válla volt s
nyúlánk dereka mint egy bakfisché, a csípők¬
től lefelé azonban olyan különös terjedelmet

MÓLNÁR FERENCZ «A TESTŐR» CZIMŰ DARABJÁBÓL.
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vett fel a termete, mint a W
elhízottabb nmtrónáké, a minő¬
ket csak Európában, leginkább
Marit-nbadban lehet látni.
Fogadni lehetett volna,'hogy
a szemeiket rajta legeltető urak
azon tűnődnek egy perczig h o v a
tegyék, emlékeik melyik reke¬
szébe: a hol a szépségek van¬
nak, vagy a monstrumok? Egy
kis fantázia füstjénél olybá tűnt
fel. mintha a természet rejté¬
lyes műhelyében heverő ezer¬
féle női testrészekből csak úgy
hevenyészve alkottatott volna
minden szimmetriának és har¬
móniának mellőzésével, innen
keze, onnan lába, Juno mintájá¬
ról a dereka, Venustól az arcza.
egy bajor sörfőzőné csípőjéről
másolva a keresztcsontja. S kü¬
lönös, még a külön testrészek
is nagy ellentétben voltak ön¬
magukkal. A babaarczból merész
férfias tekintetű szemek izzó
fénye lövelt ki. A kedves fe¬
jecske túlságos kurta nyakon
mozgott a fölséges vállakon, a
szemek szine a búzavirágot juttatta az ember
eszébe, a haj szine a pörkölt kávét. A meg¬
testesült formátlanság volt és még sem lehetett
volna tőle megtagadni, hogy egészben véve
rendkívül kecses, sőt elbűvölő. A vélemények
legalább ilyen irányban képződtek ki Pinkertonéknál. Az öreg Mr Smith, a ki a pénztár¬
nál ült és meglehetősen értett fiatal korában
a nőkhöz, akképen nyilatkozott később, hogy
az illető látogató azt a benyomást teszi rá, mint
egy idomtalan kőből kifaragott szép női szo¬
bor, isteni felső test, a meddig a művész vé¬
sője járt, alul azonban még kidolgozatlanul
maradt a gránittömb. Ezt a
hasonlatot többé-kevésbbé
kitűnőnek találták mind¬
nyájan, kivéve mr Snagsbyt, a piperkőcz írnokot,
a ki azt mondta, hogy
nem valami örömmel látná
őt maga előtt görög jel¬
mezben se nappal se éj¬
szaka. (Nono, ne volna
csak savanyú a szőlő, oh
Snagsby.)
Az efféle dolgok külön¬
ben eldönthetlenek. Bizo¬
nyos azonban, hogy maga¬
tartásában is kellem, elő¬
kelőségnyilvánult s valami
olyan virgoncz könnyüség,
mely a kurta nyak és
roppant csípők mellett
szinte a csodával határos.
Hasonlóan megnyerő, kellemetes volt a hangja is, a
mint megszólította a him¬
lőhelyes Hudson Harryt,
mintha szándékosan ke¬
resné a legrútabb fiúkat.
— Beszélhetnék a főnök
úrral ?
Hudson Harry szótalanul mutatott a nagy öblös
teremhelyiség balszögle¬
tébe, a hol üvegfallal el¬
kerítve a levelező osztály
főnöke, a kövér Mr Blo' ming székelt egy mahagóni
asztalnál. Itt az asztalok¬
ról lehetett megismerni az
illetők állását. Az asztal
az volt, a mi a katona¬
ságnál a gallérhajtóka. Ma¬
hagóni Íróasztalnál csak
az egy Mr Bloming dol¬
gozott, azaz hogy ebben
a perczben deresedő fejét
(A regény teljes meglevő
szövegét megtalálhatja az
olvasó a Vasárnapi Újság
díszes karácsonyi mellékle¬
tében, a KARÁCSONY-ban
melyet az újévkor belépő
előfizetők is ingyen kapnak
meg.)
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De ha mán úgyis veszekedés lesz belőle, hát
legalább • bepofáz» annyit, a mennyit bír. De
Irta Móric/; Zsigmond.
minden kanál után megeresztett egy-egy szót.
- Nem jó e Zsuzsi! Híjjá van! Sajnállottad alá a zsírt! Só sincs benne.
Mihály nagy gonddal figyelte a merítőhálót.
- Van azon minden.
A Tisza szőke habja csak úgy sodorta bele a
- Van ezen frász. Nincs ezen semmi. Nincs
halat; egy-kettőre megelevenedett a háló s
ennek annyi íze se, mint a töreknek. Hej, mit
Mihály tele marokkal szedte ki belőle a pom¬
csinált von az én anyám ebbül a halbúi! Mi¬
pás kövér potykákat. Csak úgy dúskált bennük,
csoda paprikást!
az apraját visszahányta a vízbe, hadd nőjjenek.
A fiatal asszonyt már a hideg lelte, ha az
Egy-két harcsa is belekerült a fogásba s nagy
ura az anyjával hozakodott elő. Az mindent
bajuszát módosán meresztgette; utoljára még
jobban tudott az ura szemében az egész világ¬
kec-sege is akadt, szép, fehérhátú, karcsú kecsege.
nál, különösen meg a feleségénél.
— Hő uramisten, — kiáltott fel Mihály - Mit csinált von ebbül az én anyám! micsoda paprikás lesz ebből!
ismételte
Mihály s egy szép falat kecsegét vett
És a kicsi kis feleségére gondolt, a kivel
a
szájába.
mindenkép meg volt elégedve, már a hogy
Az asszonykából kitört a pulykaméreg.
egy hónap alatt kiismerheti az ember az élete
— Vidd haza! Vidd haza! Mért nem vitted
társát, de azt sehogysem szerette, hogy az
haza az anyádnak!
asszony nem igen kapott a halon. Hogy lehet
— Bizony kár vót,
mondta Mihály s
az, hogy valaki a halat nem szereti! Két szent
újabb kecsegedarabot kotorászott elő a piros
étel van a Tiszaháton: az aratási búzapép,
léből.
meg a paprikáshal. Ezt a két ételt úgy kell
- Na hát nekem ne hányd mindig az anyá¬
venni, mint az isten fő-fő jótéteményét, egyik
dat ! Erigy haza! Nem megyek utánad! Sose
a föld magvát, a másik a vizek áldását jelenti
is mentem. Vigyen a szösz . . .
az asztalon. De úgy is kell elkészíteni. Vagy
Mihály elhallgatott. Ez kényes pont. Maga
nagyon jól, vagy sehogy, különben szentségtörés.
az asszony se folytatta, félt, hogy nagyon erő¬
Mihály tarisznyára rakta a halat, kievezett
set talál mondani. Csak azt mormogta még oda:
a partra, a ladikot kikötötte a vízimalom czölöp- Annyit mindig tudok, mint az anyád,
jéhez, a molnárnak bekiáltott:
Mihály belepiszkált a lábasba, turkált benne,
- Gergő bátyám isten áldja! Köszönöm
mint a jóllakott malacz a moslékos dézsában.
a szívességet!
- Látom! . . . Ilyen halat elrontani! Sokat
- Vöt legalább hasznod benne ? — kiáltott
tudsz ! Megmutattad! Jól megtanultad az anyád¬
ki a molnár az ablakon.
tól! . . . Persze, ü maga se igen sejt hozzá.
- Hát akadt egy-két kis rossz keszeg, czi- Hallod! Hagyj békét az anyámnak!
gányhal, miegymás, - - kurjantotta be Mihály.
— Az anyád! Az öreganyád se tudott egy
Nem kell azt a halászmesternek tudni, hogy
paprikáshalat megcsinálni. A hetvenhetedik
milyen nagy az elnézésből engedett zsákmány,
öreganyád se, - - piszkálódott Mihály.
így is szíjjá a fogát miatta, de a patvarba is,
Az asszony elképedve állott s azt nézte, mit
tán ő csinálta a Tiszát, hogy abból másnak
vágjon
a szerelmes ura fejéhez.
nem szabad egy ebihalat se kifogni.
Ez pedig nagy hidegvérrel bicskára szúrt
Vígan koczogott ha,za a jól megrakott vászon¬
egy szép darabot s bekapta.
tarisznyával s otthon maga emelt le a falról
- Hal ez ? — pöfögte teleszájjal — hal ez ! ?
egy kis fateknőt, abba öntötte a halat.
TOLSZTOJ OROSZ PARASZTRUHÁBAN.
Pröff-phű-trcsfiha! . . .
— No békám, — szólt a fanyar arczczal néző
Szálka akadt a torkán s elkezdett prüszkis feleségéhez — ebbül jó paprikás legyek!
Mihály odahátul, az ól körül talált magának kölni, krákogni, köpködni, mint a macska.
Az asszonyka elfordult, úgy fmtorgatta az
Levágta a kést, kanalat, felugrott s az egész
orrát, szerette volna az egész tálat kihajítani dolgot, míg az ebédet főzte az asszony. Már
az udvarra, az urával együtt. De hát fiatal jó délutánra hajlott a n a p ; a parasztember szobát telefujta. Az asszonykának se kellett
asszony nem igen mer ellene mondani a gazdá¬ harap ha éhes, de csak akkor eszik, mikor kész több, kaczagásra fakadt, úgy hogy hol az aszjának, mert még nem tudja, mi lakik az em¬ az étel; csak az uraknak korog órára a gyomruk. taLra, borult nevettében, hol az ágyra, szinte
A paprikás nem sikerült.
berben. Kivált meg hogy Mihály nem is falu¬
szédelgett.
Mihály kanalazta, mártogatta, nem ízlett
béli. Más faluba való. A farsangon egy lako¬
Végre keservesen rendbejött az emberke, sze¬
dalomra átjöttek a szomszéd kóródi legények, neki. Már az első falat se volt kedvére való, méből is kitörülte a könnyet, s a torkán egyetköztük volt Mihály is, akkor ismerkedtek meg. sajtalan volt-e, borsatlan, hagymátlan, de va¬ egyet köszörülve, repedt hangon nyögte:
Megszerették egymást és kapáláskor mezőn, lami híjjá volt az ízének. Oda is kapta egy
- Mi ? nevetsz ? kinevetsz ? az uradat ki¬
kicsit a tűz, az isten pusztítana el minden neveted? Egy paprikás halat nem tudsz meg¬
aratási
kalákán
újra
találkoztak,
egy-kettőre
aratási kalákán Újra taiaiKoziaK, egy-nemuio JU^EUI; «, „«*., -..
r_
csinálni, az uradat ki tudott nevetni ? Ilyen
házasság lett a játékból. A lány szüleinek az vaslábast,
bezzeg
azhanem
anyja a cseréplábasaiban
nem
ég
óda
semmi,
inán teremtéssel éljek én? Soha én! Sohase kinló--íj. a. i_.-i_..-j./_-4u
v,„^„ Mihály
MíViáW ide
idp jön
inn lakni nem ég oda semmi, hanem a feleségének
feleségének inán
volt
kikötésük, hogy
dok én veled! Nem én ! Van két ökröm, szeke¬
a faluba. Ő kész is volt rá, mert otthon úgyis vasedény kell.
Nem ízlett sehogy. Már az első kóstolás után rem, van egy új gubám, az az enyim. Azt el¬
kicsi volt a ház, nagy a család, itt meg egy
egész külön kis házacskát kapott az asszony¬ megérezte Mihály, hogy ma baj lesz, ebből viszem. Te meg maradj magadnak. A mit főz¬
nagy veszedelem lesz, mert ezt ő nem hagyja tél, edd meg.
nyal, mert ezeknél se fértek.
e
az
lett
nogy
mmaiy
o»»*
ug,
2
Kapta gubáját a kis ágyról s kiment. A két
De így meg az lett, hogy Mihály csak úgy szó nélkül, hogy azt a fájintos halat í p elJ d * & 3 ? k ' t S t begya feleségéhez. Nem pocsékolta az asszony. Isten ellen való vetek ez. piczi kis ökrét kivezette az ólból, befogta a
volt neki semmije, még
fakószekere elé, a gubát is
csak a ruháját is otthon
fellökte, maga is felült a
fogták az öccsei számára.
szekéroldalra és se szó, se
Ő csak egy új gubát hozott
beszéd, kihajtott az udvarmagával, meg a mi rajta
. ról csendesen, még a kaput
volt; az asszonynak már az
se zárta be maga után.
első héten ruhát kellett
Az asszonyka ott leskevarrni az urára, ha le
lődött az ablakban, de ahogy
akarta váltani róla a szenymeglátta az ura mérges arnyest. Az anyjok meg azt
czát, újra, meg újra elfogta
izente a fiatal asszonynak,
a kaczagás, ki se tudott
varrjon, nincs más dolga,
szólni.
ő nála még négy legény fiú
Ellenben a két kis ökör
van, nem pazarolhat. Elég
ment, mendegélt, végig a kis
hogy kétökrös szekeret ad¬
falun. Az iskola előtt letért
tak a fiókkal, azt is igen
a kóródi útra s lassacskán
megsinylik.
kiértek a málóskertig, a nagy
diófáig.
Lett ebből nagy harag;
— Hopp ! — rikkantott
de az is lecsendesedett. Az
az
emberke, mert valami
asszonyka nem zúgott soká,
jutott
az eszébe — baj van!
mert látta, hogy jó puha
Mindjárt szólította az ök¬
ember az ura, persze erő¬
reit, visszatérítette. Magya¬
sen asszonykéz alá volt
rázatképen meg is mondta
szoktatva otthon is. Azért
nekik: "
még mindig csinyján kellett
— A kemenczét én csinál¬
bánni egy s más dologban,
tam, azt letöröm!
így a nagy bálázás kedvé¬
Úgy is tett. Hazaballa¬
ben is, ha úgy bele volt
A PARSEVAT. HADI LÉGHAJÓ A BUDAPESTI KATONAI GYAKORLÓTÉREN.
gott
a két ökörrel; még a
bomolva a halba!
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.~>7. ÉVFOLYAM.

BUDAPBSI,JjlQ. DECZEMBEE.

Hanem mikor kiment az ólba és bekötötte
kapu is nyitva volt. Dühös is lett érte.
Az az asszony csakugyan nem tud rendet, be a két kis ökrét a régi helyére, azt mondta
se teszi a kaput az ura után. Nem baj, már nekik, megveregetve a tomporukat:
- Nem b a j ! De letörtem a kemenczét!
mindegy. Úgy se hajt be rajta. Megállott a
Eltelt egy nap, két nap, el egy hét. Máiház előtt, leugrott a szekérről, felment az ud¬
varon, végig a kertre, lent a szilvásban volt a épen beleszoktak, hogy jól van úgy, a hogy
paticsból font sütőház, abban a kemencze, a van, csak Mihálynak volt mindig új meg új
mit ő csinált. Bedűtötte az oldalát, avval, mint baja . . . Már olyan jól megszokta, hogy ő
a ki jól végezte a dolgát, ki a szekérre! Felült, gazda, a ki egy szép kis asszonycselédnek úgy
parancsol, a hogy neki tetszik s most egy¬
elhajtatott, most már örökösen.
Jól fenn volt a vacsoracsillag, mikor haza¬ szerre visszacseppent legénysorba, az apja keze
alá. Már olyan szépen rákapott volt a felesége
ért a szülei házába a két kis ökörrel.
- Hát te hogy kerülsz haza? — támadtak jóízű főztjére, hisz az új asszony mindent meg¬
rá. — Halljátok, ezt elkergette az asszony! . . . tett, hogy az ura szeresse az éltelét - s most
Mondtam én, hogy kardos kis menyecske az ! . . . újra itt van az anyja sovány kosztján, mert
No fiam, hamar kitőtt a komenczió! . . . Ez itt bizony nem sok jó falat jut egyre! S a mi
a legnagyobb baj volt, újra kint kellett hálni
elmehetett hazulról, házasodni egy hétre.
így lármáztak rá nevetve apja, anyja, testvér- az ólba, a szájas öcscsei közt; a kemény, görbe
vessződikón, a hol oly keservesen lehetett el¬
öcscsei.
gondolni,
hogy valahol milyen szerelmesen
Mihály izgett-mozgott, nem igen hirdette,
mi volt, hogy volt. Mért kellett ott hagyni az várja őt egy puha, paplanos, melegített ágy!
Szóval szombaton hajnalban valami jutott
asszonyt.
- Nem tértünk össze, — dünnyögte, mikor a Mihály eszébe.
- Hopp! - - kiáltott fel, - - baj v a n !
mégis színt kellett vallani. — Nekem elég vót.
Rögtön szólította a kis ökröket s befogta a
- Jó van fiam, itthon vagy. Helyed van
itt! — mondta az anyja, a ki persze mint a szekere elé a járomba. Még a gubáját is fel¬
jó kotlós, mindig maga mellett szeretné látni vetette a szekérbe. Kestelkedett egy kicsit a
a gyerekeit; úgyis eleget siratta a Mihálykáját, jámbor állatok előtt, hogy félreértik, - - más
hogy olyan messzire vitte a sorsa; haj bizony, nem látta, - - hát magyarázóan odavetette:
egy félórajárás gyalog, ökrösszekéren három
- Menjünk vissza, piczikém! A kemenczét
óra, mert meg kell kerülni a Halvány-mocsárt. meg kell csinálni, mert nem tud az asszony
Mihály nem merte volna elhinni magamagá¬ hétfőn kenyeret sütni! . . .
nak se, hogy sehogy sincs ő már itthon a
A két ökör bizonynyal jónak látta a dolgot,
régi jó otthonában.
mert rögtön megindult csendesdeden a poros

úton. Hát persxe. hétfőn kenyérsütés, így S X o .
kott ez lenni rendes gazdasszonynál.
A kapu már nem volt nyitva, takarosán be
volt az téve, még a vesszőguzs is fönt volt
rajta; ez a sövénykapu zárója. Hanem a z
asszony meglátta az ablakon, hogy itthon az
gazda. Kiszaladt, kinyitotta a kaput, s az ember
egy szó nélkül beállott az udvarra.
Leugrott, hátrament a kertbe s neki gyűrközött sárt csinálni, napraforgó-kórót szabni a
kemeuczéhez.
Délre készen is lett vele. Nagyon takarosán
sikerült, maga is megcsóválta rá a fejét. Még
ha sokszor próbálnám, — gondolta magában, túltennék a czigányon a mesterségében.
Felballagott az udvarra a kertből.
De az ökör is az ólba, a guba is lekerült a
szekérről.
Az asszony jön elibe, mintha semmi sem
történt volna.
- Gyűjjön na befelé, édes uram. Kész a
paprikáshal . . .
Az emberke megvakarta a fejét a kalap alatt
s restellt szót szaporítani.
Bement, leült a lábas mellé s belekóstolt.
TÓ!mondta, - e mán jó ! E mán
gusztusomra való. Látod békám! . . .
És az asszonyka csendesen, édesen moso¬
lyogva nézte az emberét, a ki jóízűen falato¬
zott. Várta, hogy neki is hagyjon a pompás
halpaprikásból. Az se baj, ha nem hagy, csak
itthon ragassza a drága hala, egye meg.
De eszi is, nyeli, mint a gém. Mert hát
hiába, mindig jó az - - a mi jó !
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Előfizetési felhivás.

A VASÁRNAPI ÚJSÁG

57 éve szolgálja mái- a magyar művelődés ügyét, és
általánosan ismertté és kedveltté vált a művelt magyar ol¬
vasó közönség köreiben. Hatásának és elterjedtségének esz¬
köze az volt, hogy fennállásának hosszú ideje alatt mindig
lépést tartott kulturánk és irodalmunk haladásával s fontos
tényezője volt a nemzeti irodalmi törekvéseknek.
A Vasárnapi Újság lenntartolta a nemes irodalmi
és nemzeti hagyományokat, hű tükre közéletünk és társa¬
dalmi életünk nevezetes mozgalmainak és tájékoztatja olvasóit
a külföld mindazon eseményeiről is, melyeket a művelt magyar
embernek ismernie kell.
A Vasárnapi Újság hasábjain a magyar élet, irodalom
és művészet tárgyilagosan és mindig a legmagasabb szem¬
pontokból tekintve tárul a közönség elé. Belső tartalmára,
külső díszére, illusztráczióinak gazdagságára a Vasár¬
napi Újság a lehető legjobbat és legtöbbet adja; munka¬
társai a mai magyar irodalom legkiválóbb művelői¬
nek egész serege. A hét aktuális eseményeit évenként
másfél ezernél több képben örökíti meg; a ha/ai és
külföldi írók legjobb regényeit közli s Írásban, képben
állandóan bemutatja a női divat változásait. Mindezeken felül

A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára e(jy évre 20

előfizetőinek karácsonyra olyan díszes kiállítású, fényes
iinnpni -illmimtl a d infly°n'
lUIIlOl lap t e i j e s e v

KARÁCSONY
czímű ez ünnepi ajándékunk kitűnő elbeszélő-irók és költők
legbecsesebb szépirodalmi műveinek egész sorát teszi le egy
nagy terjedelmű, pazar kiállítású, kiváló művészek illusztraczioival és színes műmellékletekkel díszített albumban
a művelt magyar közönség karácsonyfája alá. E díszalbumot
mely nagy terjedelme és fényes kiállítása mellett

a legszebb karácsonyi ajándék
azok az előfizetők is ingyen kapják, kik januártól
kezdve lepnek előfizetőink sorába.
,)i Újság népszerű melléklapja, a VILÁGKKUIM1KA számos képpel illusztrálva jelen meg és az általáosabb érdekű napi eseményeket tárgyaló c/ikkeken kívül !;özöl
elbeszéléseket, regényeket, útirajzokat, mulaltató kisehl)
közleményeket és hasznos tudnivalókat.

korona, a «Világkróniká»-val együtt 24 korona.

Mutatványszámokat levelezőlapon kifejezett
kívánatra bárkinek készséggel küldünk.

VASÁRNAPI ÚJSÁG kiadóhivatala
Budapest, IV., Egyefem-iitcza '>.

Minden¬
kinek

FRANKULN
KÉZI LEXIKONA
mely három uiigy nyolcxadn'tii kötetben rövid és tömör leírásokban tárgyalja
az öss/.cs tudnivalókat

S/öv»Mjét szú/iiál több tábla — köztük sok színes — teszi
szemléletessé.

nélkülöz¬
hetetlen

A F r a n k l i n K é z i L e x i k o n a lesz tehát a magyar közönség minden¬
napos használatra való. könnyen kezelhető, praktikus és hű tanácsadója.
A három pompás kötet ára 5 4 korona.
Az I. kötet 1911. év elején jelenik meg, a II. és ü l . kötet rövid időközökben.
Megrendelhető:

LAMPEL K. könyvkereskedése (Wodianer F, és Fiai) R,-T,-nái
Budapest, VI., Andrássy-út 21.

és minden könyvkereskedésben.
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MIKSZÁTH KÁLMÁN «Az amerikai menyecske» czímü regényének töredéke.

ELSŐ FEJEZET.
«Mi sohasem alázunk.»
Ez a jelmondat áll felírva a Pinkerton
iroda pecsétjén, a levélpapírjain és minden¬
féle reklámjain, hogy ők sohase alusznak.
De igaz is, hogy jól ki van nyitva a sze¬
mük. És mennyi szem! A Pinkerton detektivjei mindenütt jelenvalók, ott ülnek
a pénzkirályok salonjaiban és a csőcselék
lebujaiban, pólót játszanak herczegnőkkel
vagy pedig rongyokba öltözve csavarog¬
nak a legsötétebb zugokban, a bűnök leg¬
kövérebb termőföldjén. Ott vannak ők
mindenütt, a hol senki se gondolna az
Óczeánon innen és azon túl és mindent
meglátnak.
A pápa csak mondja, hogy csalhatat¬
lan, de Pinkerton majdnem az. Sőt azonfölül mindentudó is. A detektivjei mind
az ő számára látnak. Ah, a szegény
Árgus csak egy lüiputi szörnyecske volt
Mr Pinkerton mellett! A mi alakot Gaborieau vagy Conan Doyle kigondoltak Le
Cocque-ban vagy Sherlock Holmeslten sze¬
mélyesítve, az mind elevenen van meg a
Pinkertonék szolgálatában. A Pinkertonék
intézete ma a világ legnagyobb magán¬

detektív irodája, melyet 1859-ben alapított
Pinkerton Allan. Amerikát e nélkül már
el se lehet képzelni. Annyira hozzá illik
a roppant demenziókhoz és az egész világ¬
ból oda özönlő néptömegek örökös hul¬
lámzásához. Az amerikai rendőrség nem
hiú. A hol már nem bir mozogni vagy
nincsen elég esze, ott Pinkerlonéktól kér
kölcsön. Pinkertonéknak maga az állam
is csak egyik kliensük, melyet olyan jól
és pontosan kiszolgálnak, mint akárki
mást. Hogy miért fürgébb és ügyesebb a
Pinkerton iroda, mint a világ bármely
rendőrsége, annak egyszerű oka, hogy a
rendőrség a közegeit bizonyos mellék¬
tekintetekkel társadalmi pozicziók és is¬
kolai kvaliíikácziók mérlegelésével hozza
össze, ellenben a Pinkerton iroda nem
ismer más kvalifikácziót, minthogy valaki¬
nek vele születeti hajlama és tehetsége
van e pályához; ami, hogy valamelyes
példát hozzunk fel, legalább is olyan kü¬
lönbség, mint hogy ha valaki az egérfogáához az összes állatországból válasz¬
taná a személyzetét, a vidrái, azért, mert
szép bundája van, a nyuhil azérl. meri.
jobb futó az egérnél, az ökröt azért, mert
imponáló (ennek főnöki rang jár), a rókát,

mert ravasz, a medvét, mert erős — meny¬
nyivel nagyobb eredményeket érne el ezzel
szemben az, a ki kizárólag csak a macs¬
kákkal végeztetné ezt a feladatot.
Az öreg Pinkerton Allan, az iroda meg¬
alapítója, igazi gcnie volt. A Kenő rabló¬
bandájának kézre kerítésével, mely a hat¬
vanas években rémületben tartotta Indinnát, a Hidwell testvérek felfedezésével,
a kik több mint húsz millió forintig csap¬
ták be csodálatos furfanggal az angol
bankot, majd a rejtelmes ezüst király,
Warren nyomozásával egy karika csa¬
pásra híressé vált. Mr Pinkerton Allan
fiatal korában egyszerű kádár legény volt;
a szó szoros értelmében self mádé mán:
még a ázüleit iá ő maga hozta létre.
Egy dúsgazdag öreg asszonyság kis¬
korában elveszelt fia után nyomoztatott
Pinkerton Allannal. Addig-addig járt, ke¬
reste a szálakai, kutatott a nyomok után,
hogy végre gyúrhatóvá vált az egész nyo¬
mozási anyag és tisztán látta, hogy mit
nem lehet már tudni, mit takar el vég¬
kép az idők harasztja és mit tehet járha¬
tóvá az asszonyság áldozatkészsége és
narvsága, szóval kiösmerle a teljes circumstancziákat és úgy irányozta ezentúl
l
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a nyomokat biztos kézzel, hogy azok
egyenesen ő hozzá vezessenek. O maga
lett a dúsgazdag kliens fellaláll fiacskája.
(Vollaképen azonban egy glasgowi rendőr
fia voll.)
Roppant vagyonhoz jutván ezeknek az
önalkotta szülőknek a révén, egyre nagyobbitotta irodáját, melyei lörténelünk
idejében két fia, Williams és Roger vezelelt, az előbbi New-Yorkban a fiókot,
az utóbbi Washingtonban az anyairodát,
melyet azonban a fiók már túlszárnyalt.
Oly nagy és hatalmas az ma már, hogy
szinte a mesével határos. Az intézet
egyetlen inlésére sok száz detektív áll
készen, hogy Paris vagy London vala¬
mennyi vendéglőjét kikutassa, vagy hogy
Dél-Amerikában egy egész rablóbandával
viaskodjék.
Történetünk azonban nem vezet ben¬
nünket ilyen szines kalandok közölt.
Egy razziára se vállalkozunk a nagyváro¬
sok valamelyikében. Szövevényes bűnügy
nem áll előttünk. Mindössze csekélység,
a miért Pinkertonékat fölkeressük, azaz
nem is annyira mi, hanem az az elő¬
kelőén öltözött hölgy, a ki most lépett
be a detektíviroda ajtaján. A szoknyasuhogás rendesen elöli a lollak perczegését. Ilt is az történt; a mindenféle
írnokok és alkalmazottak, kiknek orrához
eljulolt a rezedaszag is, felütöllék a fejei¬
ket és nem minden bámulat nélkül kö¬
vették tekinteleikkel a belépőt. Pedig a
Pinkerton irodában szép nők megjelenése
nem ritkaság. Az asszonyok az operencziás
tengeren (az Oczcánon) túl is ép olyan
kíváncsiak, mint a korhadt világrészben
s akad egy és más magokból a szerelmi
viszonyokból s házassági szövevényekből
(esküvő előli és után) a mit e réven meg¬
tudni nem árt.
Hogy a belépő hölgyei mégis meg¬
bámulták, bizonyos bájos disharmonia
okozta. Alacsony termetű volt s nem is
nagyon fiatal, de végtelenül kedves babaarcz tündökölt ki egyszerű rnalrózkalapja
alul. Kifogástalan válla volt s nyúlánk
dereka mint egy bakfisché, a csípőktől
lefelé azonban olyan különös terjedelmet
vett fel a termeié, mini a legelhízoltabb
matrónáké. a minőket csak Európában,
leginkább Marienbadban lehet látni.
Fogadni lehetett volna, hogy a szemei¬
ket rajla legeltető urak azon tűnődnek
egy perczig, hova tegyék, emlékeik melyik
rekeszébe: a hol a szépségek vannak,
vagy a monstrumok? Egy kis fantázia
füstjénél olybá tűnt fel, mintha a termé¬
szet rejtélyes mühelyében heverő ezerféle
női testrészekből csak úgy hevenyészve
alkottatott volna minden szimetriának és
harmóniának mellőzésével, innen keze,
onnan lába, Juno mintájáról a dereka,
\ enustól az arc/.a. egy bajor sörfőzőné
csípőjéről másolva a kereszlcsonlja. S kü¬
lönös, még a külön testrészek is nagy
ellenlétben voltak önmagukkal. A babaarczhól merész férfias tekintetű szemek
izzó fénye töveit ki. A kedves fejecske
túlságos kurta nyakon mozgott a fölséges vállakon. a szemek s/.ine a búzavirá¬
got juttatta az ember eszébe, a haj színe
a pörkölt kávéi. A megtestesüli formát¬
lanság volt és még sem lehetett volna
tőle megtagadni, hogy egészben véve

rendkívül kecses, sőt elbűvölő. A vélemé¬
nyek legalább ilyen irányban képződtek
ki Pinkertonéknál. Az öreg mr Smith,
a ki a pénztárnál ült és meglehetősen
értett fiatal korában a nőkhöz, akképen
nyilatkozott később, hogy az illető láto¬
gató azt a benyomást teszi rá, mint egy
idomtalan kőből kifaragott szép női szobor,
isteni felső test, a meddig a művész vé¬
sője járt, alul azonban még kidolgozat¬
lanul maradt a gránittömb. Ezt a hason¬
latot többé-kevésbbé kitűnőnek találták
mindnyájan, kivéve mr Suagsbyt, a piperkőcz Írnokot, a ki azt mondta, hogy
nem valami örömmel látná őt maga előtt
görög jelmezben se nappal se éjszaka.
(Nono, ne volna csak savanyú a szőlő, oh
Suagsby.)
Az elfelé dolgok különben eldönthetlenek. Bizonyos azonban, hogy magatartá¬
sában is kellem, előkelőség nyilvánult s
valami olyan virgoncz könnyüség, mely
a kurta nyak és roppant csípők mellett
szinte a csodával határos. Hasonlóan meg¬
nyerő, kellemetes volt a hangja is, a mint
megszólította a himlőhelyes Hudson Harryt, mintha szándékosan keresné a legrúlabb fiúkat.
— Beszélhetnék a főnök úrral?
Hudson Harry szótalanul mutatott a
nagy öblös teremhelyiség balszögletébe,
a hol üvegfallal elkerítve, a levelező osz¬
tály főnöke, a kövér mr. Bloming székelt
egy mahagóni asztalnál. Itt az asztalok¬
ról lehetett megismerni az illetők állását.
Az asztal az volt, a mi a katonaságnál a
gallérhajtóka. Mahagóni íróasztalnál csak
az egy mr. Bloming dolgozott, azaz hogy
ebben a perczben deresedő fejét a tö¬
mérdek írásra hajtva, csöndesen szundi¬
kált, daczára, hogy a feje felett ott ragyo¬
gott arany betűkkel a Pinkerton jelige:
«Mi sohase alszunks. De hát absolut
igazságok nincsenek és végre is ezen a
forró délutánon ilyenkor ebéd után, nem
csoda, ha elnyomja a könnyű lelkű ke¬
resztény embert egy kis álom.
Hudson Harry, a mint arra a helyre
mutatott, egyszersmind észrevette, hogy
Bloming úr szundikál, minélfogva udva¬
riasan előre futott, gyöngéden (elköltötte.
Ijedten ugrott ki üvegkalitkájából, meg¬
dörzsölte szemeit és már messziről meg¬
hajlottá magát a feléje közeledő höl-v
elölt.
- Mr Pinkertonhoz van szerencsém? —
kertié az.
-- Nem, nem mosolygott nir. Bloming,
közben ásított is egyet - legalább nem
egészen. Én Bloming vagyok és ha szol
gáIhatnék valamivel...
Mocsánal, de én mr Pinkerlonnal
óhajtanék beszélni.
Egészen az ő személyével? - - kérdé
az apró kövér emberke.
Egészen? Hogy érti azt?
l'gy értem
felelte mr Bloming
vontatottan - - hogy mr Pinkertont úgy
kell képzelni, mint egy fát, melynek mi
mindnyájan a gallyai, lombjai és minden¬
nemű kiágazásai vagyunk és ha teszem
azt valamely madár valamely ágára száll,
az akkor rajta ül a fán; megteheti a nél¬
kül, hogy magái a törzsöt érintené.
A babaarczon gunyoros mosoly jelent
meg.

- Köszönöm uram a színes, sőt költői
magyarázatot, de én legkevésbbé sem tar¬
tom magamat pintyőkének, az ügy pedig
mely ide hozóit, eléggé kényes arra, hogy
egyenesen Pinkerton úrral tanácskozzam.
Bloming úr a kezeit dörzsölte.
- Lehet. Oh lehet. Pinkertonéknál semmi
se lehetetlen. Még az se, hogy az ember
mr Pinkertonnal tanácskozzék. Williams
úr épen itthon van most. Erre tessék be¬
sétálni. A legutolsó szoba balra!
Egy egész sor szobán ment végig a
csinos látogató, egész sereg dolgozó hiva¬
talnok közt, míg végre egy szalonban
találta magát, a hol szinte sokan voltak,
de nem dolgozlak, hanem vártak Zöldes
bőrszékek, dívánok, cseresznyefa kis aszta¬
lok képezték a váróterem bútorzatát, mely
egészen azt a hangulatot kellette, a mii
egy divatos orvos vagy egy miniszter elő¬
szobája. Tarka-barka alakok hullámzottak
itt össze-vissza, elegáns delnők. finom
urak, kopott ruhájú, gyanús kinézésű
egyének, matrózok, bankárok, öreg anyó¬
kák. A falakon az Egyesült-Államok dom¬
borművű térképei lógtak és az alapító
Pinkerton Allan nagy olajképe.
A belépő hölgynek egy nyápicz, rőt
kecskeszakállú fiatalember állta útját. Ez
volt a titkár.
- Mr Pinkertonhoz tetszik?
A nő a fejével biczentett; de milyen
kecses mozdulat voll az !
- Nagyon el van foglalva - - monda a
tilkár, a ki hadart egy kicsit. - - Kit je¬
gyezzek fel, asszonyom ?
— Winyd Hawkinst, uram.
- A titkár egy papirosra írta fel a ne¬
vet a többiek mellé, a hogy az audiencziákon szokták, miközben megkérdezte.
- Az egész neve ez kegyednek?
Természetesen.
- Akkor hát iniss Hawkins.
- Honnan gondolta, hogy férjnél va¬
gyok ?
Hawkins, Hawkins! Ügy rémlelt,
mintha olvastam volna az eljegyzését va¬
lamely lapban.
Miss Hawkins gyengén elpirult, azután
sóhajtott és kelletlenül felelte:
- A Hawkins név igen gyakori NewYorkban.
Bizonyára, bizonyára
hadarta a
titkár gépiesen. - - De ime itt van az ön
száma: harminczhét. Önre csak délután
kerülhet a sor, miss Hawkins, vagy a jó
Isten tudja, mikor.
- Kétségbeejtő — morogta a kisasszony
bosszúsan - - mondja csak, mit csináljak?
— N árjon, hiszen egyebet nem tehet.
- Az igaz ~- monda miss Hawkins
és leült egy székre.
- A mi klienseink mind türelmetle¬
nek, — csevegett a titkár, némi legyeskedési
szándékot legott elárulva, - - e z a dolgok
természetében van. A mi klienseink ren¬
desen kergetnek, vagy nyomoznak s ehhez
kétségen kívül minden elveszett perez
drágának látszik.
- Nem vihetne ön be a névjegyemet? —
kérdé miss Hawkins.
— Minek? Nálunk egyenlőség van. A
szám szám. A harminczhetet akár így,
akár úgy, harminczhatos szám előzi meg.
Bang, tekintély itt nem használ. Az a
szőke nagy orrú úr olt
súgta bizal¬

masan
lord Clive Halton. Angliában
peer, nyilván roppant birtokok ura, de itt
csak a tizenkilenczes szám tulajdonosa
és az ördög vigyen el engem, ha még
valami egyéb is.
A virgoncz titkár nagy hajlandóságot
mutatott csevegni a harminczhetessel,
de minduntalan félbeszakították, ide-oda
rángatták a várakozók, kivált a közeli
számok.
— Ki van most odabent?
— A tizenegy.
— Nem tudja, milyen ügyben ?
- Nem mondla
jegyezte meg a
titkár - - d e úgy látom . . .
Nos mit lát, fiatal ember, mit?
ütötte fel a fejét a (tNewyork Héráid»-ból
egy ránczos képű öreg úr, ki ezüst fülbe¬
valókat viselt,
- Azt látom, uram, hogy hosszú ügyben.
- Helyes — bólongatott egy tengerész¬
kapitány az óráját nézegetve. — Az ügyek
az előszoba szempontjából csupán két¬
félék : hosszúk és rövidek.
Gyönyörű időnk van odakünn szólalt meg egy kék kabátos uracs, ki¬
bámulva az ablakon, de mindenki rest
volt társalgást kezdeni vele.
Nagyobb hallgatóság gyűlt ellenben egy
pisze orrú úr körül, ki a Pinkerton William egyik legutóbbi trükkjét mesélte.
Friscóban (San-Franciscót hívják így) a
Breglet ékszeres rejtélyes meggyilkolása
esetében az ő tanácsát is kikérte a rend¬
őrség. William úr gyanúja egy előkelő
háztulajdonosra esett, a mit közölt is a
rendőrséggel, de az kinevette őt, mert
semmi jelentékenyebb gyanuok nem támo¬
gatta véleményét. Pinkerton tehát magára
hagyatva, a saját szakállára folytatta tevé¬
kenységét s megtudván, hogy a háztulaj¬
donosnak abban a szobájában, a melyben
hál, telefon van, bekéredzkedett a telefon¬
központba és egész éjjel hörgőit és sóhajlozolt a házlulajdonos vezelékébe, a hogy
a haldokló szokott hörögni és a hogy a
lélek sóhajt. S ezt három egymásután
következő éjjel ismélelte.
— S mi lett a vége?
- Az, hogy negyednapra önként jelent¬
kezett a háztulajdonos a rendörségnél s
lelkileg összetörve bevallotta a gyilkossá¬
got - végezte be a piszeorrú.
- Csodálatos — lelkendezett egy kisírt
szemű, az alsóbb osztályokhoz tartozó
anyóka.
- Nincs benne semmi csodálni való szólt oda a titkár diadalmas tekintettel. Régi dolog, hogy Pinkertonéknál a pszicho¬
lógiával is dolgoznak.
- Azérl én mégis azt mondom, hogy
csodálatos — kiáltott fel az anyóka —
és ő meg fogja találni a papírjaimat.
- Ah a papírjai vesztek el, jó asszo¬
nyom - - vette fel a kínálkozó fonalai a
kék kabátos.
- Úgy van, a papírjaim. És milyen
megfoghalatlan módon. Szinle hihetetlen.
Ha nem ösmerne a titkár úr, ha nem
tudná, hogy Brock mama kicsoda, el¬
mondani se merném, azt hinnék, bolond
vagyok, vagy hazug. Szent Isten atyám,
egész életem megtakar Holt fillérjei. Nem
sok, de minden.
- Hát hogyan vesztek el?
— Egy este, mikor lefeküdtem, sorba

néztem őket, mind megvoltak, reggelre
pedig, mikor felkellem, nyomtalanul el¬
tűntek, a nélkül, hogy belörés történt
volna. Az ajtó belülről volt elreteszelve.
Talán az ablakon jött be valaki?
- Nem voltak érintve leikeim az ab¬
lakok, annyit se, mint egy mákszem, sza¬
kasztott úgy voltak, a hogy becsuktam
lefekvéskor.
- Nem-e a kéményen mászott, be valaki ?
- Bolondság, nincsen ott kémény.
- É' mikor történt mind •/ ?
- Ma egy hete — monda az anyóka mindjárt akkor ide jöllem mr Pinkerton¬
hoz és jelentettem, mert ős .iere.m öt,
azelőtt egy kis gyümöloskoreskedésem
voll a Weslendsti célén és fiú korában
gyakran veit körtét, almát Brock anyónál . . .
- No és mit mondott Pinkerlon úr?
— Följegyczte a dolgot és azt mondta,
jöjjek el egy hét múlva, akkor már többet
lóg mondani.
Imitt-amott néhány megjegyzést váltot¬
tak a beszédesebb várakozók az esetre
vonatkozólag, egy csokoládékereskedő, a
ki közvetlen rnrs Brock melleit ült, a fejéi
rázta: «A mi lehetetlen, az lehetetlen,
Pinkerton se islen», a mivel hangos za¬
varba hozta Brock anyót. A tengerés'.
kapitány elővette a monocliját és miss
Hawkinst kezdte fixirozni, az ennélfogva
szükségesnek látta helyet változtatni; át¬
ment az előterem balsarkába s útközben
megszólította a titkárt, ki épen egy újon¬
nan érkezett kliens nevel és foglalkozásai
jegyezte fel a kezében levő ívre.
Ks ezt a papirost beviszi ön mr Pin¬
kertonhoz?
Természetesen. Ez benmarad az ő
tájékoztatására.
- S mik vannak oda írva?
- A jelentkezők nevei, a foglalkozás
s esetleg óz én megjegyzéseim.
- És mikor viszi ezl be?
— Mikor majd a benlevö lajstrom elfogy.
- Mit gondol - - kérdé miss Hawkins
szelíden - - nem vezetne hamarább czélhoz, ha ön odajegyezné a nevem ulán,
hogy Hawkins Nátháméi, a Newyork Herald czikkirójának nővére?
- Mr Nalhaniel Hawkins kétségkívül
nagy név a tudományok világában és
egyebütt, gratulálok önnek, miss Hawkins
ilyen fivérhez, ide fogom ezt jegyezni, de ...
- Azl akarja mondani, hogy nem hasz¬
nál?
- Úgy van, a mi a sorrend megváltoz¬
tatását illeti, egyébként azonban minden
esetre latba fog esni Pinkerlon úr előtt,
a ki nagy bámulója a tudományos és
irodalmi férfiaknak.
- Milyen világ! — fakadt ki egy czifra
asszonyság (nyilván idegen), kinek szép
gyémánt boutonja, de csúnya veres orra
volt s a ki ezt az orrát szívesen beleütötte
mindenbe. - - Könnyebb egy köztársasági
elnökhöz bejutni, mint e szerencsétlen
Pinkerlonhoz.
— Hja, az természetes - - vágott vissza
a titkár
a köztársasági elnök csak
választott halalom, mr Pinkerton ellenben
született hatalom. A születés, milady,
Amerikában is számít valamit.
A milady szemei kigyultak s nyelvére
háborús lövegek gyülekeztek, de szeren¬

csére odalépett gólyalábaival a szőke
liórihorgas úr. ki Clive lóriinak volt
feljegyezve a listán és félrerántotta a kis
titkári az ablakmélyedésbe.
Hallja, én teljességgel meguntam a
várakozást, az én dolgom felelle sürgős,
csakugyan nem volna semmi mód soron
kívül jutni a főnöke elé?
- Nincs, milord.
- Valami jutóit eszembe - - folytatta
a lord szavait meghalkílva
nem lehetne
valamely szegény ördöggel számol cse¬
rélni, ha megfizetném?
- Az ördögbe -- lepődött meg a lilkár - - erre soha se gondoltam. Ilyesmi
csak egy európainak juthat az eszébe.
Én azt hiszem, lehetséges volna, és nem
is támaszthalnánk cléhc semmi akadályt,
pedig . . .
- Nos? - kérdé a lord felhúzva a
szemöldjeit.
- Kellemetlen következményei is lehel¬
nének.
— Nem értein.
l la a közönség észreveszi, hogy
ilyesmivel pénzt lehet itt keresni, holnap
már könnyen akadhat valaki, a ki ha
semmi dolga nincs is mr Pinkerlonnal,
röggel elsőnek állít be, hogy jó számot
kapjon esetleges értékesítés czéljából. Az
amerikai embernek jó szimatja van a
könnyű kereset iránt. Szóval rés ez belát¬
hatatlan visszaélések elkövetésére.
Még ez is csak az iroda nymbusál
emelné - - vélte a lord.
- Ebben igaza lehet - hagyla rá a
titkár elgondolkozva.
Úgy látszott, tetszik neki a perspektíva,
melyet képzelete kinyitott, belátta, hogy
ez nagy reklám lenne s önkénytelenül
elmosolyodott.
- Kísérelje meg, ha úgy tetszik.
E perczben megnyílt a kipárnázott zöldposztós ajtó, mely a szentélybe vezetett s
kilépett rajta a tizenegyes, egy pápaszemes,
púpos úr. Bizonyos megelégedésszerű
csillanl meg a szemekben és az arczokon
is álsuhant. Mint akik hosszú utazásban
egy kilométerjelző oszlopot hagynak el az
országúton.
A tizenkettes szám, a tengerész kapi¬
tány, sietve osont be irigy tekinlelektől
kisérve.
A lord még mindig az eszméjén furlfaragott s barátságosan megfogta a titkár
kabálgornbjál.
- Ön lenne talán szíves. Lássa, nekem
távoli fogalmam sincs az itt levő tiszte¬
letreméltó gentlemanokról és ladykről,
még kevésbé a számaikról. De ön a mint
látom, felette ügyes és hasznavehető
ficzkó . . . bocsánat, hasznavehető gentle¬
mant akarlam mondani. Ha akadna olyan,
a ki egy kicsit tovább várakoznék néhány
dollárért, míg az én számomra jönne a
sor, én a tizenkilencz vagyok, igen nagy
köszönettel tartoznám önnek.
- Ál right - egyezett bele a titkár úr
ujjával pettyentve — hány dollárt Ígér¬
hetek?
Tizet vagy húszat - - felelte a lord
olyan zordonan, mintha pofonokról volna
szó. nem dollárokról.
A titkár gyorsan szemügyre vette a
második tízes-sorozat alakjait, ha nincs-e
köztük ügynök, a ki csak referálni jött
l*

észleleteiről, vagy a ki egyenesen berendeltetett, hogy valamely feladattal bizassék
meg, az ilyenek nem türelmetlenek, de
ilyet nem találván, Brock anyóhoz ment s
annak tette meg halkan az ajánlatot.
Brock anyó a 14-es szám birtokosa,
hirtelen beleugrott.
Top - monda mohón s átadta a
számát a titkárnak.
A csokoládé kereskedő, a kinek a tizenhármas száma volt s ki szinte utána sze¬
retett volna kapni az elsiető titkárnak,
úgyszólván felszisszent.
- Húsz dollár! Micsoda bolond szeren¬
cséje van.
— Persze — nyelvelte le Brock anyó. Nagy szerencse. Annak találja? No köszö¬
nöm. Épen olyan, mintha valakit meg¬
lőnek, vérbe-fagyba elpusztulni belelökik
egy árokba és ott négylevelű lóherét
talál. Az ilyen szerencsékből nem kérek
jó uram, a melyekkel a szerencsétlenség
országútján kell találkoznom.
- No, no, no, mr Brock. Hogyne volna
szerencse. Magának tizennégyes száma
van, nekem tizenhármasom s mégis a
magáét fizeti meg egy siető gentleman.
Hát mondja aztán valaki, hogy a babona
bolondság és hogy a tizenhármas szám
nem szerencsétlen és hogy az emberek
praktikusak.
Lassan telt az idő, de mégis csak telt.
A kliensek mint a lepergő olvasószemek
egymás után fogylak. Pedig más dolgok¬
kal is unos-nntalan zavarni kellett a belső
tanácskozásokat. A világ minden részéből
érkező sürgönyöket be kellett koronkin t
vinni s azokra mr Pinkcrton esetleg nyom¬
ban válaszolt (nagyon sürgős esetben),
félbeszakítva beszélgetését a féllel.
Kijött a tengerész kapitány, bement a
csokoládé kereskedő, majd a lord, majd
a többiek. Brock anyóra körülbelül dél¬
tájban került a sor; arcza a boldogságtól
sugárzott, mikor kilépett, papir paksamétát szorongatva a hóna alatt.
- Holla, Brock anyó, hát ne rohan¬
jon — tartóztatta fel kedélyes hangon a
titkár, látván, hogy nagy sebbel-lobbal
az ajtónak tart kipirulva, nagy lihegéssel,
mint egy hízott kacsa - No mi van az
értékpapírokkal ?
- Itt vannak a hónom alatt — monda
vidám szemhunyorgással.
- Mi az ördög? Hogy lehetséges az?
- Tudtam én, éreztem én, hogy meg¬
fogja találni
áradozott repeső jókedv¬
vel. - - Borzasztó esze van annak.
- Hát hol csípte fel a papírokat?
- Jaj, furcsa története van ennek. Min¬
denek előtt megfigyeltette az embereivel
azt, a kire gyanakodott, és . . . és meg¬
találta.
- No és ki volt a tolvaj?
Brock úrnő elrestelkedett egy kicsinyt,
úgy látszott, mintha nem szeretné a kér¬
dést, de olyan nagyon pompás kedve volt
hogy még se akart hazudni, elnevette
magát jóízűen és így szólt:
- Itt van ni!
S balkeze mutatóujját saját mellének
bökte, mire megint felkaczagott és körül¬
nézett, hogy a szavai hatását kiélvezze,
mert hát olyan pompás, jó tréfa ez.
- Mit beszél? Hogy ön . . . Már mint
ön . . .

_- Igen is, igen is, magamat loptam
meg lelkem. Pinkerton úr gyanakodott,
minthogy épen holdtölte volt azon a ne¬
vezetes éjszakán, hogy holdkóros vagyok
s egy detektív megfigyelésére bízott, de
én arról persze semmit se tudtam és ki¬
derült, hogy ha a hold besüt az ablakon,
felkelek éjjel, kinyitom az ajtót, végig
megyek a konyhán s onnan fel a garádicsokon a padlásra, a hol egy üres hordó
van, mindennemű szeméttel, korpával, gezemiczével az alján. Az én deteklivem,
vagyis az önök detektivje ott találta meg
a papírokat, hogy azt mondja, oda rejtet¬
tem tudtomon kívül s a mint Pinkerton
úr felsorolja az ott talált egyéb tárgyakat,
melyeket a detektív kikotorászott és ott
hagyott (mert azt mondja, csak a papí¬
rokra volt megbízása) úgy látom, minden¬
féle évek óta elveszelt becses tárgyaimat
oda bontogattam, mint az öreg csóka,
egy rakásra.
— No ez igazán nevezetes. Hát nem
tudta eddig, hogy holdkóros?
— Oh igen. Gyermekkoromban a ház¬
fedeleket jártam, többször mondták ezt
ott falun, Ohióban, a hol születtem, mert
pajkos, virgoncz leányka volt a kis Speer
Kelty, (ez a leánykori nevem). Úgy kúsz¬
tam fel a fákra, mint egy mókus. De most
istenem, hiszen nappal se igen tudok
azokon a meredek garádicsokon felmenni.
Gondolhattam volna-e ilyesmire ? Pedig a
megboldogult Brock ha becsipett, mindig
incselkedett velem, isten nyugosztalja,
hogy egy létrát csináltat nekem, a melyen
felsétálhatok a holdba, a honnan jöttem,
aztán kiveszi alólam, mert már ideje, hogy
haza nézzek és örökre ott maradjak.
Brock anyó eltávozott, a rezes orrú
hölgy elgondolkozva jegyezte meg:
- Csakugyan olyan képe van, mint a
holdnak.
MÁSODIK FEJEZET.
(Hova lett Vukovicá György ?)
Körülbelül két óra lehetett, mikor végre
miss Hawkins is beléphetett a zöld ajtón
és szemben találta ír: agát mr Pinkertonnal.
Közepes termetű, mozgékony, zömök
úr volt, a kire bizonyos megdöbbenéssel
tekintett. Az amerikaiak meg tudják be¬
csülni a nőiességet, sehol sem imponál
az annyira, mint itt - - mert itt pénzt is
jelent. Feje, arcza, szeme olyan volt, a
minőt nem várt volna az ember s a mibe
csak lassanként nyugodhatott bele, olybá
tűnvén az fel, mintha az eszével és fur¬
fangjával maga Pinkerton úr választotta
volna az arczok és szemek millióiból,
mint a legalkalmasabbat az emberek félre¬
vezetésére, illetőleg elaltatására, vagyis
a saját czéljainak előmozdításához. Ala¬
csony homlok, apró. lusta, szürke szemek,
melyekből minden szellem hiányzik és
ehhez egy teljesen kifejezéstelen arcz.
- Foglaljon helyet, miss Hawkins
monda hidegen, de udvariasan. — Hogy
érzi magát az én tisztelt barátom, Nathaniel?
- Köszönöm, uram, jól. Ő küldött en¬
gem ide.
- Bocsánat, hogy kissé megvárakoz¬
tattam, de a nagy elfoglaltság, a sok em¬
ber, lelkemre mondom, még nem is regge¬

liztem ma. Maholnap ki fogjuk íratni az
eddigi jelszó mellé azt is, hogy mi sohase
eszünk.
Erre az t'-lczre elmosolyodott s egy
fürkésző tekintetet vetvén a szemközt ülő
hölgyre, könyökét a mindenféle iratokkal
teleszórt, telefonkagylókkal, csengetyűgombokkal ellátott asztalra támasztá ós
így fő ly tata :
- És mosi mivel szolgálhatok, kedves
miss ?
- Igen egyszerű a dolog
kezdé
miss Hawkins - - bár egy kissé kényes
és rám nézve feszélyező, mert bizonyos
intim érzelmekről kell szólanom . . . (el¬
pirult és lesütötte a szemeit). Igazán nem
tudom, hol kezdjem.
- Csak röviden és lehetőleg őszintén,
mintha a gyóntató papjának mondaná
miss Hawkins vagy az orvosának.
- Nos tehát az az eset mr Pinkerton,
hogy ezelőtt másfél évvel egy fiatal gentlemennel ismerkedtünk meg én és bátyám.
Találkoztunk vele egy ismerős családnál,
majd egy kiránduláson vett részt egy tár¬
sasággal, a Monongahelle völgyben Pittsburg mellett
- Szabad kérnem, csak a szükséges
részleteket.
- A fiatal ember igen megtetszett bá¬
tyámnak, sokat megfordult házunknál
azóta és . . . izé . . .
- És?
- És bizonyos barátság fejlődött ki
kettőnk között is — monda csukló hangon.
— No csakhogy végre átestünk rajta.
Hallgatom, kisasszony.
- A fiatal ember otthonos lett házunk¬
nál, úgyszólván mindennapos. Azt mondta,
tanulmányúton van itt, az amerikai viszo¬
nyokat tanulmányozza. Vukovics György¬
nek hívják.
— Vukovics György - - ismétlé Pinker¬
ton úr és feljegyezte egy papirkoczkára a
nevét.
— Mr Vukovics egy évi ismeretség
után egy este megkérte a kezemet és én ...
- És én?
- Tekintettel arra, hogy bátyám is
mennyire ragaszkodik hozzá, igent mond¬
tam - - monda hevesen,— a szabályszerű
eljegyzés megtörtént, a lapok közölték,
és minden rendben volt, az esküvő napját
is kitűztük, a legnagyobb barátsággal vál¬
tunk meg egymástól egy délután ((viszont¬
látásig holnap», de többé sohase láttuk
egymást. Mr Vukovics nem jött el se
másnap, se harmadnap. Tudakozódtunk
a lakásán, ott azt mondták, becsomagolt
és elutazott azzal az Ígérettel, hogy nem¬
sokára viszszatér, de bár közel egy év
múlt el azóta, ő nem tért többé vissza
és nem adott magáról semmi életjelt.
Hát nem furcsa ez ?
- Hajlandó vagyok annak tartani, ki¬
vált ha így szemtől-szemben látom önt.
- Ön nagyon kedves, mr Pinkerton szólt beszédes mosollyal.
- Én csak egy igazságot konstatálok.
És mit gondol ön az esetről, miss Haw¬
kins, ha szabad kérdenem?
- A házmester, a kivel beszéltem, azt
állítja, hogy mr Vukovics egy sürgönyt
kapott az nap, mielőtt elutazott, valószínű,
hogy a sürgöny folytán utazott el. Én
attól félek, mr Pinkerton, hogy valami

bűntény történt s ez az, a miért végre
rászántam magam Önhöz jönni.
S mit gondol kedves bátyja, mr
Hawkins?
_ Oh istenem, ő azt gondolja, hogy
megszökött, hogy elmenekült az esküvő
elől, előlem.
Van erre a föltevésre valami oka?
_ Szót sem érdemel, de mégis meg
kell említeni. Mr Vukovics néhányszor
igénybe vette Nathaniel bátyám erszényét,
sőt egy ízben én is adtam neki kölcsön
ezer dollárt. Úgy monda, hogy örökséget
v; ir s pillanatnyi pénzzavarban van.
- Ó maga kérte az összeget?

- Épen az, hogy nem tudjuk, hová való.
— Hogyan lehetséges az, miss Hawkins.
Ön eljegyzi magát valakivel és nem tudja,
hová való?
Sohase említette. Én azt hittem,
Nalhaniel tudja ezeket, Nathaniel bátyám
pedig engem gondolt tájékozottnak. Hisz
ő annyira el van foglalva.
- De csak voltak más ismerősei 'is
New-Yorkban?
- Lehetlek. De mi csak egyet ismer¬
tünk, mr Northingot, a kinek házában
találkoztunk vele először, s mr Northing
is csak annyit tud róla, hogy orosz vagy
lengyel, de mindenesetre szláv.

mint gondoltam. Lássuk csak, a ház¬
mester nem tudja, hová utazott el? Vagy
nem emlékszik a kocsisra, esetleg a hor¬
dárra, a ki podgyászát vitte?
A kisasszony a fejét rázta mélabúsán.
- Nem, nem. Ezeket már én mind
kikérdeztem, semmi nyom, de épen seggel
semmi. Megjegyzem azonban, hogy épen
azokban az időkben olvastam a macedó¬
niai rablókról, a kik utasokat elfognak s
azokat addig tartják rabságban, néha
évekig, míg váltságdijat nem kapnak ér¬
tük. Ez igazán szomorú volna.
Nyugodjék meg, miss llawkins, min-

— És mos! mivel szolgálhatok, kedves Mis:

— Ő csak panaszkodott. Bizalmasak
voltunk egymáshoz. Én ajánlottam neki.
Alig akarta elfogadni.
_ Úgy? Hm — dünnyögött mr Pmker
tön - - és mi az végre, a mit tőlem sze¬
retne ön tudni?
Hogy hová lett.
Pinkerton mester legyintett a kezével,
mintegy akaratlanul jelezve, milyen
csínynek találja az ügyet önmagához
Mintha mr Longfellowhoz állítana
valaki, hogy írjon mézeskalácsos szível
versikéket.
, . ,
_ Tudakoztak már az illetőségi
l y e n ? _ kérdezte a detektivkirály.
— Nem.
- És mért nem? hiszen ott bizonyosan
tudják.

- Sohasem emlegette övéit vagy szülő¬
földjét?
Beszélte, hogy egy nagybátyja van,
a ki után örökölni fog, és özvegy anyja
él, de sohase kérdeztük, hol. Különben
igen jó embernek látszott, szeretettel be¬
szélt az otthon valókról, jó módban volt,
urasán öltözködött s a legjobb vendég¬
lőkbe járt. Nathaniel bátyám behozta őt
a Héráidhoz munkatársnak s mint kiváló
talentumot dicsérte, a kire nagy jövő
várna, ha Amerikában maradna. Mi azt
hittük és úgy beszéltük meg együtt vele,
hogy csak egy nászútat teszünk az ó-világ¬
ban s ide térünk vissza.
Mr Pinkerton vígan dobolt asztalán
ujjaival; kezdett neki az ügy tetszeni.
— Hm. A dolog nem olyan könnyű,

dent meg fogunk tudni. De legyen szíves,
mondja meg nekem, hol lakott mr Vuko¬
vics?
- - Madison avenue 5 street 20 szám.
És még egyet, írja le nekem röviden
a személyét.
- Magas, erős ember volt, csinos, hoszszúkás arczú, szeghaj, nagy homlok. Borot¬
válkozni szokott, csupán bajuszt visel, mely
fölfelé kunkorodik. Szeme . . . oh istenem
a szeme . . . nem emlékszem a szemeire.
Nincsenek különös ismertető jelei?
- Nincsenek. Ha csak azt nem veszszük, hogy balkezes.
Mr Pinkerton most felállott, jeléül, hogy
az audienczia véget ért.
- Tehát végeztünk volna — szólt a
kezeit dörzsölve. — Nyomozni fogjuk a dől-

— Vagyis még egy negyedik kiadás —
ugyan sokat elvert, de azért halála után
még mindig maradt annyi, hogy a mi monda Nalhaniel úr vállát vonva.
Nalhanielünk jól élhetett és Winyd húgát Ah, asszonyok, asszonyok!
— Neked nincs szíved, Nathaniel.
tisztességes hozománynyal adhatta volna
férjhez — ha ez a Yukovics eset közbe
Mr llawkins az időre bízta a Winyd
nem jön. — Alapjában jó ember volt mr bánatát, ő maga folytatta régi életét. Winyd
Hawkins, szerelte is a kedves kis Winy- pedig, míg a fejéből ki nem gőzölög az
det, de jövőjével mit sem törődött, se a egész szerencsétlen kaland, elkezdett Vu¬
jósága, se a szeretete nem érvényesült. kovics után nyomozni, fölkereste még
Elfoglalta a New-York Héráid, melynek egyszer Northingékat, de semmi lényegcegyik tulajdonosa és czikkirója volt, a mi set nem tudott belőlük kivasalni, majd
kis ideje maradt, azt a klubban töltötte. ellátogatott a Madison Avenue 5 streeti
Winydet pedig hagyta a társalkodónőjével, házba, ott agyonborravalózta a házmestert,
cselédjeivel a Montgomery streeti lakás¬ ugyancsak fölkereste a hatodik emeleten
ban, hová csak hajnal felé vetődött, hogy a tiszteletreméltó Szeltner családot, a ki
lefekhessék.
Németországból szakadt ide, két egymásba
nyiló
szobát bérelt tőlük mr Vukovics;
Bírt a nagy emberek összes hibáival,
szórakozott volt, kissé naiv, szeszélyes és igen pontos fizető volt és komoly, jóraönző. Sokszor épen az ilyen hibák vetik való fiatal embernek látszott. Ámbátor
felülre az embert és jobban imponálnak, nem volt közlékeny, utolsó napokban em¬
mint a valódi nagyság, annak a megszo¬ lítette Szeltnerék előtt, hogy nősülni szán¬
kott ismérvei nélkül. Nalhaniel úr tekin¬ dékozik és a lakást nem sok ideig tartja.
télyes ember volt, arra teremtve, hogy a
Winyd kisasszony nyomozási kedvéi
lakomáknál elől üljön. Gesztusai méltóság¬ nagyban élesztette Vukovicsnak ez a nyi¬
teljesek voltak s megjegyzései kijelenté¬ latkozata.
sek gyanánt mondattak el.
- Nem mondta, kit vesz el? - kérdé
Vukovics eltűnése kellemetlenül érin¬ mohón.
tette, mert nagyon megszokta Vukovicsot,
- Nem - - felelte mrs Szeltner.
ki föltétlen bámulója volt. Kinek fogja ő
- Egyáltalában nem emlegette?
ezentúl felolvasni czikkeit? Kivel közli
Nem, de sokat gondolt rá.
terveit, gondolatait, melyek igen gyakran
- Miből gondolja ?
csak arra valók voltak, hogy Vukovicsot
— Délutánonkint elővette hegedűjét s
ejtsék bámulatba és megrázzák? A Winyd olyan szíve szerint húzta rajta azokat a
dolga hidegen hagyta. Hiszen világos, melankolikus édes-bús nótákat, a hogy
gondolta magában, hogy a ravasz ficzkó azt csak a szerelmes teheti.
nem szerette Winydet. Én kötöttem őt ide
- Gyakran kapott otthonról leveleket?
a szellememmel, tudományommal, de
- Igen ritkán.
Winyd a tudatlanságával, hogy férjhez
—
Nem ügyelték meg, honnan szólott
akart hozzá menni minél előbb, elugrasza postabélyeg?
totta a városból.
- Ilyesmire csak az asszonyok képe¬
Winyd másképen gondolkozott, meg volt sek — jegyezte meg bizonyos méltóság¬
győződve, hogy Vukovics szerelte és min¬ gal mr Szeltner, a ki hivatalszolga volt
denféle mentségeket találgatott ki szá¬ a német Consulátusnál.
mára. Valóságos meséket költölt ki (a
Mrs Szeltner a fejét rázta, hogy ő se
szerelem megtrágyázza a képzelődő tehet¬ tudja, de talán a levélhordó tudja, a mel¬
séget) olyan helyzetekről, melyekben nem lett kifogyhatatlannak látszott a szobaúr
• juthatott papiroshoz, hogy őt értesítse; magasztalásában.
hajóra szállt, a hajó elromlott útközben,
- Micsoda finom, gyöngéd lélek volt!
valamely lakatlan szigeten dangubál, míg
Azt
csak én tudom megítélni, a ki odaát
javítják, levelet onnan nem küldhet. Az is
születtem.
Előkelő szülőktől kellett szár¬
lehet, hogy meghalt. Az is lehet, hogy a
maznia.
Bizonyos
szokásai kétségtelen
szárazföldön rablók kezébe került. Minden
jelei
ennek.
Bár
pontos,
rendtartó ifjú
lehel, csak az nem, hogy őt nem szerette.
Mindenáron nyomozni akarta Vuko¬ ember volt, egyre nem tudta magát rá¬
szánni ; nevezetesen hogy a csizmáit ő
vicsot. Nathaniel azonban ellenezte :
maga tisztítsa. Mert Európában a leg¬
Minek az? — monda. — Vagy meg¬ nagyobb nyomorúság, ha egy úrfi maga
csalt, és akkor kár magadat hírbe hozni, tisztítja a czipőit. Ennél már csak a disznó¬
az egy pár ezer dollárt vigye az ördög, pásztorság van lejebb. Hát nem akarta
vagy pedig tényleg bűntény áldozata lett,
mondom a czipőit tisztítani. Azt akarta,
akkor mit érsz vele, ha megtudod?
hogy én tisztítsam, a ki egyébként is
Tudni akarom, punktum.
takarítottam a szobáit, de nehogy meg¬
Nem ér az a nagy kíváncsiság sem¬
sértsen kívánságával, ezt így adta elő:
mit. Oh ti szerencsétlen Éva-leányai, mi¬
Nézzen meg engem, kedves mrs Szeltner,
nek az nektek? — szólt Nathaniel ásítva —
Amerikaiasan kell gondolkozni Winyd. én egy bizonyos fokig jó és normális
A vőlegény, a ki megcsalt, nem ér már eszű ember vagyok. Hanem van bennem
egy fületlen gombot sem, a vőlegény, a bizonyos öröklött őrültség, az, hogy a
ki meghalt, még a fületlen gombnál is czipőimet nem szeretem magam tisztí¬
kevesebbet ér. Mért akarsz hát még egy tani. Miért, miért nem, nem tudom. Hogy
csomó pénzt beleverni, a mit a Pinker¬ ostobaság, tudom. Hiszen kicsiny munka
is aránylag, néhány kefevonás, de nem
ton iroda számol majd fel?
szeretem, iszonyodom ettől. Betegség ez
- Te azt nem érted. Nekem minden mrs Szeltner és bocsássa meg nekem,
áron tudnom kell, hogy a lelkem hábor¬
gását megszüntessem. Ha megcsalt, bosz- hogy önt terhelem fogyatkozásaim fel¬
szút állok rajta, ha meghalt, sírkövet tárásával, tiszteletteljesen kérdezve: nem
tudna-e rajtam segíteni?
állítok neki.
- Francziska lelkem ne fecsegj annyit,

gót és rövid idő múlva mindent meg fog
tudni. Most már csak az a kérdés, meny¬
nyire terjeszkedhetünk a költségekben?
— Nem akarok e tekintetben korlátokat
szabni
monda a kisasszony és ő is
felállt, hogy távozzék.
Mr Pinkerton meghajtotta magát.
- Egyelőre száz dollárt fizet a pénztárnál.
Ezt pontosan elszámoljuk. Ha több kel¬
lene, értesítjük. Isten önnel, miss Hawkins,
isten önnel! A legtehetségesebb ügynö¬
kömet, mr Blackfort Samot fogom meg¬
bízni a nyomozással és még ma hozzá
fog. Adja át üdvözletemet mr Hawkins
Nathaniel barátomnak. Good bye! Sok
dolgom van, még nagyon sok, mert külön¬
ben kikisérném, miss Hawkins.
HARMADIK FEJEZET.

(Az első nyom.)
Mr Nathaniel llawkins igen tiszteletre¬
méltó gentleman volt, a ki a nc\\-yorki
arisztokráczia közé számította magát,
mert nem kell felülni azoknak a nagy
frázisoknak, melyek az Óceánon innen
bámulatot keltenek, az emberek mindenütt
egyformák abban, hogy nem szeretnek
egyformák lenni. Vagyis nem csak ész¬
ben, vagyonban, hanem származásban is
észrevétetni kívánják a különbözést. Ilawkins Nathaniel szerette mondogatni: «mi
llaukinsok még az első hajók egyikén
jöttünk be és minket már mindenki itt
lalált». Ügy is tett, mint akár Parisban
a St. Germain nemesei, a világért se
ment volna ki a város déli, vagyis régi ré¬
széből az avenuek levegős mellékutczáiba.
Egy ódon ház első emeletén lakott
bugával, a szép Winyddel s főleg tudo¬
mányokkal foglalkozott, leginkább poli¬
tikai bölcselettel, s mint ilyen, nagy hír¬
ben állott az amerikai komoly körökben.
Már huszonötéves korában olyan nagy
tehetségnek tartották, hogy igen sokszor
kellett hallania: «A lurkó egy nap a fehér
házban fog fölébredni*, s ez a jóslás ölte
meg. Fagyos, dölyfös modort vett fel,
mintha már is bent ülne a fehér házban.
Kevesen szerették, mindamellett ;i St. Nicholas club, mely nagyrészt régi patrícius
családok ivadékaiból állott, elnökének
választolta, a mi jelentékeny súlyt és
tekintélyt kölcsönzött neki. kivált ez idő
szerint, midőn a Nicholas club nyílt ver¬
senyzésben, úgyszólván szünetnélküli há¬
borúskodásban állt a Democratic clubbal,
mely mind a demokraozia erén íjé t foglülta magában, tudósokat. Írókat, politi¬
kusokat és mindenféle bölcselőket, Scho¬
penhauer és Rousseau szobra állt a vesztibülben és e két ó-világi ember kultu¬
szában lett egyöntetű a demokrata club.
Hawkinsék «a ludak jótevői)) (így ne¬
vezte magát a család) csinos vagyont
örököltek. Nagyalyjok Hawkins Eduárd
találta fel az aczéltollat, miáltal a ludak
nemzetsége megszabadult azoktól a sa¬
nyargatásoktól, melyeknek hajdan ki volt
téve az által, hogy szárnytollait elevenen
is kitépdessék kalamusnak. Most már csak
a puha tollait és pihéit dézsmálják meg,
de, istenem, hiszen úgy se viheti el a
másvilágra. Eduárd apó hatalmasan megtollasodott e találmányából, fia, Dániel

mert fárasztód a kisasszonyt. Mondd e"y-Miss Hawkins láthatólag kipirult az mennyi? - szólt aztán kihivóan a fejét
gúnyosan hátra vetve.
szerűen, hogy elvállaltad a czipőtisztílást örömtől.
és ennyi az egész. A suvixnak semmivel
- Kétszázezer tallér és a san-franciscói
- Van tehát nyom?
sincsen roszabb szaga, mint a szegény¬
Természetesen!
ház negyede.
ségnek. Annyi az egész.
- Nem mondhatná meg nekem
- Önök csakugyan mindent tudnak.
Miss Hawkins semmit sem tudhatotl kérdé a kisasszony mohón.
E szerint azt hiszi, meg fogják találni?
meg a gyermektelen Szeltner pártól. A
Ne legyen türelmellen, miss llawkins.
— Sőt úgy rémlik nekem, hogy már
házmester még ugyan bolondította őt egy
- De ha nagyon szépen kérem.
meg is találtam.
pár hónapig, azt állítván, hogy Vukovics¬
S ezzel kedves naivilással tette össze
— Ah ! Már is? Valami nyomra akadlön?
nak egy barátja volt, egy himlőhelyes hóri- a kezeit s fölnézett Bleakford úrra, mint
- Úgy van. Egy csekélység vezetett rá.
horgas úr, ki gyakran kisérte őt haza a az igen kis gyerekek azokra a szigorú A kis halak jó halak, lartja egy német
kapuig. Ezt az urat még most is látja bácsikra szoktak, a kikről tudják, hogy közmondás. A ini mesterségünkben pedig
néha napján a ház előtt elmenni és az czukros gesztenye van a zsebükben.
épen csak a kis halak a kedvesek. A nagy
első kedvező alkalommal szóba áll vele,
— Ámbátor nem volna szabad mester¬ halakat a bolond is ki tudja fogni, de a
vagy legalább megtudja nevét és lakását ségünk belsejébe betekinlést engedni, kis halakhoz a Pinkertonék ügyessége
Winyd mint az utolsó reményszálhoz, tekintettel azonban, hogy az olv mély
•és.
Azt magam is látom — monda miss
fogódzóit a himlőhelyes úrhoz s ellátta kút, melynek fenekére úgy se láthat be
Hawkins türelmetlenül - - hogy nem va¬
előlegekkel az emberséges házmestert, senki, kivételt teszek az ön kedvéért.
lami nagy czápát foglak, mert én is mega kit különböző időkben fel is keresett,
- Köszönöm, mr Bleakford.
hogy tudakozódjék tőle, de a házmester
— Mr. Vukovics egyébként is igen próbállam valamit kihúzni a Vukovics
még most se bíii találkozni a himlő¬ rokonszenves személy volt előttem s bizo¬ szállásán, de még egy arcuelli se volt.
- Pedig én épen ott találtam meg a
helyessel, egyszer lálta öl, de akkor nyos fokig a saját kíváncsiságom is fel
fogantyút.
kocsin volt, máskor utána fuloll egy mat¬ van csigázva.
róz-verekedés alkalmával, de a rendőrség
Leheletlen. Szellnerék semmit se
— Hogyan? Ön ismerte öt?
hirtelen közbelépte szélsodorta a tömeget
tudnak.
Mr Bleakford a fejével bólintott.
- Az ostoba emberpárnak csakhamar
s nem bírt többé ráakadni.
- Pinkertonéknál mindenki megfordul.
békét
hagytam és az élettelen tárgyaktól
Mr
Vukovics
kliensünk
volt.
(Egy
fehér
Ám minél kevesebb kilátás volt, annál
igyekeztem
kicsikarni, a mit tudni akartam.
lapot
vett
fel
az
íróasztalról.)
Tizenöt
jnbban tüzelte a lehetetlen munka Éva
Igazán
kíváncsi vagyok.
hónap
előtt
egyik
ügyében
jártam
el.
leányát s így szánta rá magát, a mint
— Megkaptam. A padló megereszkedett
— S mi volt az, ha szabad kérdenem?
láttuk egy szép napon, hogy társalkodó¬
fakoczkáinak egyik hasadékából kihúztam
- No ez már üzleti titok.
nőjét, bátyját otthon hagyva, egyedül men¬
- A saját nevemet látom a papíron - egy réznadrággombot, melyen ez a kör¬
jen a Pinkerton irodába.
kiáltott
fel miss Hawkins élesen és izga¬ irat olvasható: «Weiner és Grünbaum,
Türelme azonban ezekután sem hagyta
tottan.
Budapest.»
nyugodni. Miután hetek múlva sem kapott
- Gonosz szeme van, miss llawkins - Érdekes.
hírt, egy nap Bleakford Sámuel urat ke¬
- Azonnal írtam Bécsbe egyik ügynö¬
reste fel, meg akarván tudni, hogy csak¬ hadarta nem kis zavarral és némi kedéugyan őt bízta-e meg Pinkerton úr az lyességgel a madárképű ügynök, a papir- künknek, mr Geywoodnak, hogy a leg¬
ügygyei és belefogott-e már? Az irodá¬ koczkát sietve keverve el a többi papír¬ közelebbi vonattal utazzék Budapestre és
tudja meg a czégtöl, van-e Vukovics György
ban azt a felvilágosítást nyerte, hogy lapok közé.
Winyd a lábával toppantott s olyan har- nevű megrendelője és mikor, hova küldött
mr Bleakford munkában van ilyenkor és
csak szerdán reggel kilencz és tizenegy czias mozdulatot tett, hogy Milly szüksé¬ Vukovics Györgynek ruhát?
gesnek látta együttérzésének hangot adni.
óra közt található hivatali szobájában.
- Mi az a Budapest?
kérdé miss
Pszt
Milly,
hallgass
Milly!
No
ne
Winyd kisasszony tehát eljött a leg¬
llawkins
közelebbi szerdán, szép kis kövér fox okoskodj. Hiszen Bleakford úr úgyis meg¬
- Az egy jelentékeny város Európa
terrierjét, Millyt selyemzsinóron vezetve fogja nekünk mondani. Oh a Milly nem keleti oldalán a Duna nevű folyó mellett.
és egy madárképű apró fekete emberke harap. Csendesedjél, kis barátom. Nos mi
— No és mi volt a válasz?
fogadta a Bleakford aranybetűs nevével volt az az ügy mr Bleakford? Most miután
- Hogy igenis az illető czég csak¬
tudom, hogy engem illet, éppenséggel ugyan varrt és küldötl ruhái mintegy
jelzett ajtajú udvari szobácskában.
nagy súlyt fektetek rá.
- Mr Bleakfordot keresem.
három év előtt Zágrábba Vukovics György¬
- De ismétlem, kisasszony, hogy ezt nek. Vagyis a helyes nyomon vagyunk
- Szolgalatjára — monda mr Bleakford,
miss.
szúrós szürke szemeit fölvetve az íróaszta¬ nem szabad önnek megtudni.
— Bravó uram! És mit tud ön még?
lán felhalmozott czeruza-jegyzetekről.
- Ön hirdeti ezt? — szólt a kisasszony
- Egyelőre semmit. Az ügynököt Zág¬
- Miss Hawkins vagyok.
gúnyosan. — S épen ezen a helyen, mely
- Ah a Vukovics ügy... Foglaljon arról akar nevezetes lenni, hogy itt min¬ rábba küldtem tudakozódni mr Vukovics
után. Nem adok neki néhány hetet s
dent meg lehet tudni.
helyet, miss Hawkins.
kimerítő
tudósítással keresem fel a kis¬
Mr. Bleakford majd az egyik, majd a
A kis madárarcz csupa mosoly lett,
másik manchettejére nézett, mind tele asszonyt.
minden porczikája ragyogott.
•><
- Ön tehát már tudja - monda miss voltak ezek is írva czeruzajegyzetekkel.
Mr
Bleakford
szavát
állottá. Pinker¬
Mintegy a napi teendőit nézte így végig,
Hawkins némi megelégedéssel.
tonék különben is pontosak. Egy hónap
majd így szólt:
- Benne vagyok a legközepében
- Minthogy a nevet már megpillan¬ se múlt el, midőn a jelentkező Bleakford
hadarta a kis ember.
totta és mivel némileg hozzá tartozik a urat miss Wynid kis kék salonjába ve¬
- Van remény, uram?
fiatalember jelleméhez s jelleme kulcs zette Katje, a szobalány.
Mr Bleakford fekete szemöldjei föl sza¬ lehet a kiderítendő esethez, ezúttal kivé¬
- Nos uram — ugrott fel élénken miss
Wynid
a pamlagról, lecsapva az Aldrichladtak a homloka legtetejére és szemre¬ telesen (s különös súlyt kívánok a akivé¬
hányó hangon monda:
telesen» szóra fektetni) elmondom, hogy féle regényt, a mit olvasott. Mi újság?
— Megtaláltuk mr. \ ukovicsot — monda
- Hogy van-e remény? Hát kinek gon¬ mr Vukovics az ön hozományát illetőleg
a tisztviselő egyszerűen.
dol bennünket, az Isten szereimééri? Avagy bízott meg minket puhatolózással.
- Él ? - - kiálta a kisasszony örömé¬
elveszhet-e valami a természetben, a mi
— A szemtelen ! - szisszent fel miss
ben
elpirulva (tehát még mindig szerette.)
már egyszer megvolt? Ugyebár nem. Ennél¬ llawkins elhalványodva. - - És kinyomoz¬
— Él és ez idő szerint tagja az ottani
fogva miként volna az lehetséges, hogy a tak ? - telte hozzá halkan.
parlamentnek.
a Pinkerton iroda meg ne találja az ön,
Azt hiszem — mosolygott mr Bleak¬
— Megfoghatatlan! — szólt bágyadtán. —
hogy is mondjam csak, vőlegényét, miután
ford
de ő sohase jött többé tuda¬ Mikép történhetett mindez?
az el se veszhet? Még ha elveszhetne is,
A fiatal embernek az atyja halt el.
megtalálnók, higyje meg nekem miss kozódni.
Furcsa
morogta
a
kisasszony
Egy
kábelsürgöny
szólította haza. Otthon
Hawkins. Égy pár nap múlva a pontos
egyik
meglepetésből
másikba
esve.
Hát
czimet fogja tőlem átvenni.

Meglalúlluk ínr. Vukovlcsol.

Horvátországban épen képviselőválasztá¬
sok voltak, az egyik kerület szemet vetett
rá, megválasztotta s ő nem jött el többé.
Más rétek, más virágok, mondják a mé¬
hek, miss Hawkins.
— De legalább írt volna.
- Hátha írt is, csak elveszett a levele?
— Hagyja el, kérem. A régi regények
és színdarabok bonyodalmának alapjai.
Ócska dolgok. Ma már nincsenek elveszett
gyermekek és elveszett levelek. Lássuk
csak, hogyan él a tisztelt képviselő úr ?
- Adataim keveset mondók, miss Haw¬
kins, noha kiterjesztettük azokat az elhatá¬
rozások lélektani szempontjára is, Vukovics
úrról nem lehet tudni egyebet, minthogy
nagy stréber. Egyébként semmi feltűnő
nincs életmódjában. Némi közepes vagyont

örökölt, pénzt, de nem sokat, egy öreg
erdőt, melyhez nehéz hozzáférni, tehát
nem ér sokat és fiatal sógorasszonyt, a
régebben elhalt fivére gyermektelen nejét,
kihez könnyű hozzáférni, tehát az se ér
sokat. Bocsánat, hogy olyan szabadon be¬
szélek a miss előtt.
Tehát azt gondolja ön, hogy viszonyt
szőtt a sógornőjével?
- Semmit se gondolok. Pinkerlonék
vagy tudnak, vagy nem tudnak, de nem
gondolnak semmit. Ez a legelső regula a
szakmánkban. Vagy konstatálható valami,
vagy nem. Ezúttal csak az van konsta¬
tálva, hogy Vukovics György él és parla¬
menti tag Horvátországban s ezzel ki van
a tárgy merítve.
Mr Bleakford meghajtotta magát.

— Várjon még kevéssé, mr Bleakford s
tájékoztasson némileg a dolgokról. Hol
fekszik ez a Zágráb?
Mr Bleakford a jegyzőkönyvecskéjét
vette elő.
— A keleti hosszúság 16° és az északi
szélesség 45 és 46° közt.
— Az ország?
— Horvátország!
— Ki ott az uralkodó? — kérdezte miss
Hawkins.
Mr Bleakford elmosolyodott s vállat vont.
— Hja, mindent már Pinkertonék se
tudhatnak.
S ezzel újból meghajtotta magát és el¬
távozott, ott hagyván a Wynid kisasszony
szivében a tüskét.
*
Mikázáth Kálmán e munkáját, meJylyel utolsó éveiben sokat s nagy kedvvel
foglalkozott, töredékbe szakasztottá a
halál. Nagyon eredeti és az irodalmakban
páratlanul álló dolgot akart benne meg¬
csinálni: egy regény történetének folya¬
mán megismertetni a magyar közjog
bonyodalmas szövevényét. Főkép idegen
olvasó közönségre gondolt, a mely az
ilyen magyarázatra leginkább szorul rá s
az volt a terv, hogy a regényt lefordítják
minden főbb nyelvre.
Mikszáth úgy fogta meg a dolgot, hogy
miss Hawkins a Pinkertonék adta nyomon
elmegy Horvátországba s ott megtudja, hogy
Horvátország nem önálló állam, sorban
megismerkedik a horvát tartománygyülés,
a magyar parlament, a delegáczió intéz¬
ményeivel, a leghatásosabb tanmódok sze¬
rint : a saját maga kárán és vesződségén.
Keresi Vukovicsot, a ki horvát tartománygyűlési képviselő, de most nem Zágrábban
van, hanem delegálva van a magyar or¬
szággyűlésre. Budapesten sem találja meg,
mert Bécsben van delegáczióban. Mialutt
így lót-fut, észrevétlenül tisztába jön s vele az olvasó is — a magyar politikai
intézményekkel. A közjogi felvilágosítás
tehát nem merő czafrang lett volna,
hanem uralkodó eleme a regény cselek¬
vényének.
Jóformán utolsó napjáig foglalkozott
Mikszáth e munkájával, tervben a legap¬
róbb részletekig megvolt a fejében, kör¬
nyezetének, családjának sokat beszélt róla,
de megírni már nem tudott többet annál,
a mit itt talál az olvasó. A töredék eleje
az iró halála után megjelent «Az Új sági¬
ban ; a többi eddig kiadatlan volt s most
itt jelenik meg először.

POLITIKA.
Nagyúri, áelymeá, cxifra dáma
Sétál az ablakunk
alatt.
Ah, Politika ő nagyáága'....
Nekem .izól a kacáintgatááa,
Engem cáal, csalogat.

A Múzáám, hitef> feleáégem,
Egy pillanat, á mindent
megélt.
.S uézéáe váddá leáz ázivemben:
«Hái el tudnál-e hagyni engem,
Egy czéda aóázonyétt! ?»

. . . Nagyúti, áelymeá, czifra, dáma,
Hiába cóábítáz, nem megyek!
Nem adom erted dalom, álmom,
Elégé óz eddigi világom,
ázeielmemet!
Szabolcska Mihály.

Irta SZIKRA.

— Ismert bűnösök vagytok, bűnhődni
fogtok — szólott az Angyal az Úrnak
nevében.
Ámde se Ádám se Éva nem értették
szavát.
— Bűn? Mi az? — Kérdezte az asszony,
mialatt piczi piros nyelvével körül nyal¬
dosta, keze fejével végig törülte az alma
levétől még mindég nedves, czukros ajkát.
— Az Úr parancsát szegted meg szeren¬
Ez csak bűn!
felelt az
csétlen !
Angyal.
De Éva mosolyogva nézett - - úgy oldalvást reá. — Oh ne mondd ezt, kérlek, kérlelte engesztelő kedveskedéssel.
Lásd, igazán nem volt szándékomban
ellenszegülni, de a mikor megláttam azt
a hamvas, édes gyümölcsöt, annyira, de
annyira megkívántam, hogy egyszerűen
elfelejtettem az Úrnak parancsát. El.
Mintha kitörülték volna a lelkemből, mintha
soha se is lelt volna bele vésve... Pedig,
hogy megígértem magamnak, hogy min¬
dég mindég eszembe fogom tartani!
mégis, mikor legnagyobb szükségem volt
reá, elfeledtem. Igazán e l ! . . .
Az angyal önkéntelenül elmosolyodott, -

de milyen szomorúan. Hiszen tudta, hogy
Éva igazat szólt. Elfelejtette. Persze hogy
el. Mert éretlen kis fejében még nem fért
meg egyszerre két gondolat. Talán ha
már sok-sok ezer esztendőt élt volna, el¬
fért volna. De í g y ? . . . Mindegy. Bűn volt,
s bűnhődni fog.
— És te Ádám, - - szólt a férfihez, —
mivel védekezel ? — De Ádám nem vála¬
szolt, hanem szerelmesen feledte tekinte¬
tét Éván, s nem is hallotta az angyal kér¬
dését, csak midőn az megismételve szavát,
felelt neki hebegve, akadozva :
— Ó adta. Szerelem . . . Nem is tudtam,
hogy mit tart a kezében. Nem néztem.
Nem bántam. Csak azt tudtam, hogy ő
adja . . . s hogy ő szép, nagyon szép . . .
— Nem ludtad, hogy bűnl követsz el?! —
kiáltott az angyal. - - Te? a kinek az Úr
maga adla ki parancsát?
- Nem tudtam . . . Szeretek.
Az Úr küldöttje még szomorúbban mo¬
solygott : Szegény ember. Még ő is meny¬
nyire fiatal. Még neki is hány ezer évig
kell újra és újra bűnbe esnie, a míg végre
a bűntudat választó vize belé mar szívébe,
hogy megtisztítsa azt. Mindegy. Bárha

nem tudta is, — bűnt követett el, s ezért
bűnhődni fog.
És az angyal magasra emelte kezében
a lángpallost és egyszerre elnémult min¬
den hang a paradicsomban.
A madarak megszűntek danolni. A pa¬
takok nem csacsogtak tovább. Falevél
nem mozdult. S a tarka apró pillék, bo¬
garak ijedve húzták meg magukat a rájuk
záruló nagy virágkelyhekben, — nehogy
szárnyuk zirrenése megszentséglelenítse
a mozdulatlan, a végtelen nagy csendet.
Ádám és Éva megilletődve simultak
egymáshoz és remegni kezdtek.
Félek,
súgta Éva összebor¬
zadva. — Félek! — s most még kevésbé
értette mint az előbb, hogy az angyal mi¬
vel vádolja.
Ádám azonban dühösen szökött fel he¬
lyéről.
- Mit akarsz velünk ? - - kiáltá az an¬
gyal, felé rázva ökölre szorított kezeit. Mit bántod ezt az ártatlan asszonyt?
Az én asszonyomat! Tehetünk mi arról,
ha szivünk mélyén otl lobog a vágy? Ki
üllelle oda? Talán én? vagy Éva? Egyi¬
künk se. Ott van. És tudod nagyon jól,
2
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hogy az az erősebb, hogy még ha birokra érünk, kérünk, alázkodunk, hizelgünk, mit
mennék is vele, mindég az maradna a tudom előre !. . . De meglásd, kinyíljak!
Vagy - - megostromoljuk! - - Ébredt a
győztes... Hát akkor mit akarsz? .Mit
remény Ádám lelkében.
ijesztgetsz bűnnel, bűnhődéssel? . . .
És visszafordultak. Csakhogy lábuk nyo¬
— Szegény lázadozó kis féreg - - só¬
hajtott az angyal, mert tudta, hogy most mát elvitte a szélvész, s bárhozá néztek
már cselekednie k e l l . . . És ismét magasra is, csak sivatag homok.
Ádám lehetetlen dühében öklét harapemelte a kezében tartolt lángpallost és
egyszerre menydörögve tárult fel a Para¬ dálta, majd fenyegetőn, ellenségesen az
dicsom kert kapuja.
asszonyhoz lépett:
- És ha elgondolom - - kiáltá, kezel
Ádám és Éva földre roskadva, szótlan
irtózattal bámult ki rajta. Mert a meddig ülésre emelve, - - ha elgondolom, hogy
néztek, mert a meddig láttak, homok. Nap l e . . . te vagy az oka mindennek. . .
hevétől átizzott, mindent betemető, sem¬
Éva azonban oda simull hozzá:
mit vissza nem adó, meddő, szomjas ho¬
- Ne bánls, én szerelmem!... — Kérlelte
mok. Feleslegessé vált világok semmivé szelíden. Meglásd én meglelem, meglásd
őrölt csontváza: homok.
én visszavezellek. Majd módjai lalálom.
- És kiűzlek titeket a Paradicsomból —
- Ugyan már miképen ? gúnyoló¬
hallszott az égből, mely telve volt villám¬ dott Ádám.
mal, s a földből, mely dübörögve nyilt
- Megmondjam? Nos halljad: varázs¬
meg körülöttük,
szóval, édes ! — súgta az asszony titko¬
Ádám és Éva roskadozva, vérző tagok¬ lózva, s legott elkezdett soha nem hallotl
kal, láztól kinzotlan vánszorgott ki az szavakai mormolni, bűvös lánczot járni,
izzóvá lelt kapun. Forró szélvész támadt. meztelen karjával a világ négy Iája felé
Óriás felhőként hömpölygőit a homok fe- csodás mozdulatokkal hivni, inlegetni.. .
léjök, elsötétítve a napnak fényét, szűrőn,
És íme, mintha otl messze a láthalár
élesen vágódva szemeikbe.
szélén látszanék valami. Egy nagy kőfal.
Minden lépés újabb veszedelem. Minden Kérlek. Csodás szép virágok... De nem.
lépés egy újabb fájdalom.
Ellünl újra. Délibáb volt csupán.
Nem, nem birom tovább. Ezt nem
Éva zokogva velelle magát a földre, s
érdemeltem! - - kiáltott Éva dacczal, mél- körmeil a homokba vágva, reménytelen
lallankodással. S kézen fogva párját: lecsüggedéssel adta át magát kélségbeJer vissza ! - - unszolta.
esésének...
Vissza ? Ámde hogyan? ! — sóhajtott
- De mi ez? Szárnyak suhogása hal¬
Ádám, a ki máris csüggedni kezdett
latszik. Világosság lerjed.
De Éva biztatta : — Lábunk nyomát ke¬
- Az angyal! azangyal! — Ujjong Éva,
ressük. Az majd visszavezet.
helyéről felszökve. - Nézd Ádám, az an¬
— S ha rá is találunk . . . a kapu már gyal ! . . . - - s máris fut feléje.
zárva . . .
- Üzenetlel jöltem,
mond az ég
- Ejh mit aggódsz máris. Majd ha oda küldöltje.

- És viss
is vezelsz ugyebár a pa¬
radicsomba? - kérdé Éva az angyaltól,
kezét hálás csókkal borítva, majd Ádám¬
hoz futott, s beszélt a lelkére, sírva
kaczagva magyarázta, hogy hát még se
érti? az Úr megbocsátotl, az Úr meg¬
engedi, hogy visszatérjenek a Paradi¬
csomba . . .
- Szegény, szegény asszony! — sóhaj¬
tott az angyal, — hányszor fogsz remélni,
hányszor fogsz csalódni, a míg végre
újra - - az elveszteti utat meg fogod ta¬
lálni . . .
- Hát nem azért jöttél? Hát nem ve
zetsz vissza? . . .
- Nem — felelt az angyal. — Ez nincs
hatalmamban. Paradicsom kertje csakis
annak nyitva, a ki önmagáló: tud oda
találni. De más módja nincsen. És bár
lenne angyal avagy a nagy Isten, ha lel¬
ked nem vezel, még 0 se vezethet oda
soha - - vissza !
- Akkor hát miért jöttél? — lázadozik
Ádám.
- Mert megsajnált az Úr. S hogy lel¬
ked ne járjon örökké sötétben, hogy az
utat mégis valaha megleljed, az ő széni
nevében ajándékot hozlam.
— Ajándékot nekem?
- Igen, neked, Ádám. Örök küzdelmed¬
ben, hogy másokért is fáradj, és hogy e
fáradtság a saját lelkedben fakaszszon úlmutató-világosságot, melegsége t, íme adom
te néked a Gondot. . .
- És nekem ? - - kérdé Éva.
- Neked pedig asszony,
mert te
fogsz vezetni, - hogy Éden-kertjére le
találj legelébb, vedd az Ég legnagyobb,
legszebb ajándékát, Emberiség anyja, ím
vedd" a — Bánatot.

TERJEDŐ VÁROS.
Nem

.^etetem

ne:ni

/•'c/.>:c üíü/t ci-m/J i1'/J/i; kidőttét,

Ha gyöke te. toppan
S megmáttja a pótban
Levegőtől dajkált lombja vidám zöldjét.
A nagy palotáétt
Mely C/J////O.K'/; /// kel, nem adnám a fe'.\:kct,
Hol lombfakadáókot,
I 'adrózáajtpifaákot
/ü/r /'0//J. .t;etetnie.) tigó fülynté.^etl.

Nem kÖAZÖnti többe
Mámoroá madátázív boldogan a reggeli,
S kizengve a lombból
Hajnali álomból
Hatrnatoá tigófütty ezután mát nem kelt.
Szomotúan látom,
Égte totnpoóulva hogy nőnek a házak;
Az ily kőhalomban
Cóak gond, unalom van,
De ázelid őtőmek áohaáem tanyáznak.

Mint fékeikétől elvett
fiadat menekül el az őröm éá béke;
S a kevely embernek,
Kit önátka ver meg,
Ladánként cáupán a áír leáz menedéke.
Vargha Gyula.

,

Nagy irodalmi szenzáczió tartotta lázban Pest felpingálva a mondóka. A grót'né ugyanis
lilerátus köreit. Két hét óta másról só be¬ rövidlátó volt s e mellett cseppet se nagy
széltek, mint Róla, az újonnan felfedezett szónok. De nagy volt a társadalmi és egyleti
nagy Költőről, kit éltében senki se ösmert, ambicziója s éhez képest bátran vágod neki
de a kit tragikus vége: koldushalála egyszerre a maga csillagkereszles bécsi magyarságával :
- Tisztelt műpártolók ! Hazafias lelkesedés¬
avatott a nemzet új Petőfijévé. A hivatottak
sel
jelentek
be, hogy az országos szenzáczió
nézete szerint ((Madách óta nem volt ekkora
meglepetése hazai irodalmunknak)). És ez az benyomódása alatt a mi clubunk s e . . . izé...
egyéniségét takaró rejtély csak fokozta az új tarthat tovább némán, hanem kell, hogy mi
tünemény iránti érdeklődést ; híre terjedt ro¬ is ünnepeljünk azt a kiváló . . . i/.é . . . írno¬
hamosan, már a vidéken is kapkodták csudás kot . . . («író» súgta Csákli kélségbeesetverseit. . . Mind e mozgalommal szemben a ten), no igen : írót, költőt, zsenit, a mely . . .
főváros elegáns egyesülete, a ((Műpártolók a k i . . . szóval ezért mi a választmányt össze¬
Clubja)), nem maradhatott néma. Szeptember hívtunk. Igen fontos dolgokat akarok elmon¬
se múlt még, — az előkelő világnak felette dani, ép ezért átadok a szót tisztelt alelnök
alkalmatlan idő, — de az elnök, gróf Szobor- barátnőmnek, mondja el helyettem ő !
Bravó, éljen ! A taps szűnni nem akarl. il<házyné nem habozott : sürgős ülésre hívta
össze palotájába a választmányt. Délután öt máris szólásra emelkedett az alelnöknő maszfelé csakugyan temérdek fogat és automobil szív alakja. A Mesterné, kit mint kiváló
szobrász atyamesterünk nejét tiszteltek meg
jelezte az érdeklődő főúri társaság jöttét.
e névvel, — már egészen másfajta egyéniség
Az inasok lenn a kövezeten ásítottak, a
volt. Tőről metszett magyar és honleány a
dámák fenn az emeleli gobelin-szalonban.
negyvenes évek legtúlzóbb értelmében, — egy
Fájdalmasan trccseltek : «borzasztó, ez a
rajongó, kegyeletes lélek, ki csak honi kel¬
Gábriellé így faluról czitálja fel az embert!»—
mében járt, negyvennyolczas honvéd-pitykékel
ttBenne.teket is feltelegrafált ?» - - «Persze !
gyűjtött s a magyar íróknak oly kompiét
szerencsére ép útban vagyunk Bellagio felé,
gyászjeleni és-kollekcziójával
dicsekedhetett,
ott egy jó új hotel van.» - - aBellagióban ?
(Kazinrzylól ináig!), a milyennel senki maAkkor menjetek inkább Pallanzába, ott jobb
rajla kívül. A Mc-terné /rinyi ilonás mozdu¬
az új hótel.s — dlgazán? Nem bánom én,
lattal lépett elő, — észre se vélte, hogy ráhá¬
csak el innen. Quelle horreur ez a Pest így
gott a visító kis Csákh Gézuka lábára s lel¬
szeptemberben ! Senki sincs itt, csak pár
kesen gyújtott rá :
iskolás fiú, no meg a miniszterek. Én sohse
— Tisztelt választmány! Szükségtelen hoszvoltam még itt nyáron . . . » - - «Én se, ma
szasabban
ösmert élnem azt az országos lel¬
chére.» — «Én se . . . » lódította a finomkodó
kesedést,
mely
itt előttünk, szemünk láttára
udvari tanácsosné, mire persze nagy csend
avat
költ
oki
rálylyá
egy eddig névtelen ifjút,
lett. Csak a szép, nyugodt Torjay grófné je¬
ki
fájdalom,
csak
élete
árán nyerhette el a
gyezte meg alt hangján: «Ön se, kedves
halhatatlanság
koszorúját.
Dó elnyerte máris
tanácsosné? Lám, én azt hittem, ön valaha
és
alakja
piedeszlálon
áll
a
nemzet szívében,
a Terézvárosban nyaralt. Nemde, ott volt az
annak
legnagyobb
nagyjai
közt.
Ám új hal¬
üzlete a kedves papájának?...» Még kínosabb
csönd ; szerencsére a selypítő, szöszke kis hatatlanunk élete rejtély, története ránk nézve
Blendorff báróné közbecsacsogott: «én? én voltakép csak a halálával kezdődik. Meghűli.
szavamra nem is ludtam, hogy Pest egyálta¬ mondjuk ki : nyomorban éhenhalt egy kül¬
lán létezik nyáron. Azt hittem, az egészet városi padlásszobában. Meghalt : e^y senki,—
becsukják, mint a svájczi hoteleket télen...» de ime, párnája alatt egy gondosan írt füzetkét
«Csitt !» sipított ekkor Szoborházyné. — «um találnak, a takarílóné megmutatja a szom¬
(lotteswillcn, hallgassatok már !» S a kegyel- szédban lakó újságírónak, ez elviszi egy aka¬
mes asszony nagy komolysággal foglalta el démikushoz, ez (a történet, látják, esnpa
az elnöki széket. Csákh Gézuka, a bohém csudákkal van tele !) — el is olvassa s be¬
miniszteri fogalmazó és költő, mint titkár mutatja a kincset az irodalom itélőszékének.
melléje telepedett. Nőies ügyességgel sikkasz- Döbbenés, bámulat, öröm, — halálával egytotla az elnöknő kezébe a czédulát, melyre perczben. egyszeri'.- szülelik meg az új, mo¬
mint ő felségének, ákombák betűkkel volt dernebb Pelöfi, ki most. midőn már mindenik

azt hitte, hogy a költ eszel ere ki \an merítve,
a szívnek egészen új húrjait pendíti meg.
Kell-e ösmerletncm e csudás, eszményi poézist ? Nem, honleányok, más az én kötelessé¬
gem, az, hogy egyesületünkéi e nagy perczben
hazafias kötelességére figyelmeztessem. (Hait¬
ink, halijuk- :> Nos hát, kérem, e kötelesség nem
más. mint hogy mi is kivegyük a magunk
köteles részéi a Költő élete rejt (''Ivének a fel¬
derítéséből : .leien perc/ben a/, égés/ irodalom
azt kérdi: ki volt e zseni mini ember? Annyi
a föltéve-! l)e hagyjuk, e/.l a/, oldali dr. Per¬
gament és Avas lanái- urak, az irodalom próba¬
fúró geológusai, már amúgy is kisajátították.
Ránk más feladat vár; mi nők vagyunk
és azt kérdjük : ki az a nő, a kit a Költő
szeretelt, a kit úgy eszményit, a ki mint Múzsa
ihlette? Ez a mi problémánk és siessünk meg¬
oldásával, mielőtt dr. Pergament és Avas ta¬
nár urak ezt is kisajátítanák. Mert t. mű¬
pártolók, ez az eszményi nő, e Múzsa létezik !
Eddig kételkedhettünk existencziájában, de
mostan, hála a Csákh Géza társunk (Ki/,-n!)
kutatásainak, már pozitivabb alapon állunk.
Megtudtuk, és pedig egy tegnapelőtt felfede¬
zett, <'<ldig kiadatlan verséből, hogy a Költő
élete legfontosabb utolsó éveiben, mikor a
legszebb költeményeit írta, egy alföldi faluban.
Egyházas-Szulkán lakolt. Hl kell rejtőznie a
Költő Múzsájának! Ki lehet ez? Még nem
jelenlke/elt. s e nemes szerénység elnöknőnk
ő Exczelleucziájának véleménye szerint is
előkelő volta melleit

b i z o n y í t . . . (Igen. igen!)

Lehet, sói. valószínű, — ennem vitatom, mért
hisz ép azért szólalok fel, hogy a dolognak
a végére járjunk. Indítványozom : jelöljön ki
a választmány kebeléből egy hölgybizottságot,
mely tán ép magának ő Exczellencziájának
vezetése alat t . . . (Helyei '. elfogadjuk, éljen !) el-

zarándokolna Egyházas-Szalkára. És pedig
háromszoros felmlaltal: (halijuk:> először is a
Múzsa kilétét megállapítani, másodszor a
Köllő ereklyéit, esetleges ösmerellen verseit
slb. a Nemzeti Múzeumban berendezendő
-/obája számára birtokba venni, harmadszor
pedig az ottani lakóház emléktáblával való
megjelölésének módozatairól jelentést tenni.
Ennyit akartam mondani. (Éljen, elfogadjuk! Tapj,
áaónoknft azámoáan üdvözlik.)

A kegyelrnes asszony végre is csengetni
volt kénytelen :
— Igen. ennyit akartam mondani és kö¬
szönök szépen az ováczióU Tehát a Commis-
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sión ! Ez lesz: persze én és kedves alelnök
barátnőm, no meg természetesen a kis Csákh !
Aztán . . . Torjay grófné, nemde? die kleine
Blendorff, ő is, ugy-e? Kommst mit? No és
hogy a Commission . . . izé . . . hm . . . kissé
színesebb legyen, tán a szép udvari tanácsosné
is lesz szíves jönni, nemde ? Holnap reggel
gondolom, ülhetünk vasútra, ugy-e? és fel¬
kereshetünk a Múzsát... (wie heisst das Nest?)
igen, Egyházas-Szalkán. Nincs ideám, ki lehetde bizton dáma, és alelnök barátnőm ajánla¬
tára fogunk neki a ((Műpártolók Clubjas nevé¬
ben ezt az albumot prezentálni a tagok nevei¬
vel ; tessék beleími. És most, ügy e Csákh?
térhetünk egyleti szempontból a Commission
fontosságára. Mi a Múzsa ő nagyságát, vagy
Méltóságát, még nem tudom . . . majd fel¬
kérjük, hogy tartson nekünk téli saisonra
néhány előadásokat a Költőröl és költésze¬
téről zenekisérettel... Ez lesz attractio, ügy- e?
és ezzel elintéztünk a programmkészílés ag¬
gasztó kérdését is, nemde? Ezzel hazafias
ülést bezárom. Alászolgája . . . hm . . . nemde ?
A tagok éljenezve kellek fel. Hivatalosan
örömmel vették tudomásul, hogy így a téli
prográmm is biztosítva van, félhivatalosan
pedig pletykáivá találgatták : ki lehet az a
rejtélyes Múzsa? «Majd megtudjuk !...» Még
egy éljen, — aztán a végzett hazafias munka
tudatában benzinbűz közepette oszlani kezdett
a főúri a utó mobil-tábor.

A vonat száguldott a nagy alföldön á t . . .
Szoborházyné nyugtalanul né/egetett ki ismét
a kupé ablakon, de Csákh Gézuka lecsendesitette:
- Még két állomás, kegyelmes asszonyom.
A kegyelmes asszony laveruler-salls üveg¬
cséjét szagolgatta s izgatott mosolylyal fordult
hölgyeihez :
- Valóban . . . hm . . . oly aufgeregt va¬
gyok, nemde ?
— Mi is. Gábriellé. Ki lehet ez a mú/sa?
A Mesternó szónoki hangon mondta a szentencziát :
— Csupa rejtély e költői életben minden . . .
- De létezik-e igazában ez a Múzsa-hölgy? —
kételkedett Torjayné.
- Fellétlenül I — szólt Csákh Gézuka dia¬
dalmasan csörgetve karpereczének brelokjait. — feltétlenül létezik : név nélkül ugyan,
de mégis meg van nevezve: sitt nyílsz te
álmaim virága, — lelkemnek ihlető világa, elérhetetlen, szálló csalogánya...* Erre az
aelérhetetlens szóra méllózlassanak figyelni.
Ez a fontos, ez bizonyltja a dáma előkelő
voltát. De különben is, kérem, egy hölgy, a
ki egy költőt oly magasztos szárnyalásra ihlet,
mint a Bealrice-szonelt, vagy a Madonnalitánia, az nagyon európai, nagyon evolvált,
nagyon előkelő lélek lehet, az bizton voll
Parisban és ösmerte Henri de Régnieii . . .
Ah, az a Héloise-románcz !

_ A mennyibe tetszik, - - incselkedett a
tanácsosné, — ezer korona? . . .
A Mesternó a lejét csóválta. Szoborházyné
is megbolránkozotl kissé:
— Nem, kérem, ne gseftcljünk . . . Inkább
azt nézzük, ki lakik ott az úri tarsaságból,
izé... wie heisst das Nest ? . . . igen, Egyházas
Szálka táján? Kinek van ott kastélya? Én
nekem mondták valamit, hogy egy Szentinczey
bír ott . . .
A tanácsosné közbe szólt:
— Tudom. Már eladta.
- Kinek?
- Oh . . . valami zsidónak.
A dámák összenézb-k : biztos ez? A kegyel¬
mes asszony vállat vont:
— Oh a Holrathné bizton jól van értesülve.
A kedves férje bankjából, u g y - e ? . . . No,
mindegy: valami úri fészeknek, kastélynak
mégis kell ott lenni, a hol ez a dáma rejtő¬
zik, a hová ez a szegény Írnok . . . pardon :
író feltekintelt. . .
— Szegény nagy Költő ! - - álmodozott a
Mesterné.
Szoborházyné elérzékenyedell:
- Bizony, szegény ! ó nem tud a dicső¬
ségéről . . .
- Semmi haszna belőle ! - - ábrándozott a
lanácsosné is.
- Nem a haszon, Kedves Hofrathné, de ép
a mi kárunk, hogy így misérablement meg¬
halt és nekünk nélkülöznünk kell ölet. Éhenhalt. eltemették őt, mi marad belőle?
— Trágya! - hangzott ekkor a férjek
szomszéd kupéjából a kegyelmes úr dörögte :
trágya kell ide erre a földre, kedves tanácsos
úr, trágya és nem jelzálog !
- Aber Iván? — méltatlankodott Szobor¬
házyné.
De a vonat zökkent. Szálkára értek.
- Hamar! - - szólt Csákh Gézuka, még
egyszer a tükörbe pillantva, - csak egy
perez !
- Hol az album? - aggódott a Mes¬
terné, — és a bokréta?
- Itt a másik hónom alatt. Mehetünk.
.*

Kis állomás, poros perron : először is hadi¬
tanácsot kellett tartani. A férjek mint prak¬
tikus emberek, gyanakodva nézlek körül.
Szoborházy gróf kényesen fintorította exczellencziás orrát :
- Csúnya porfészek. No nem tudom, hogy
találunk rá e sok zsíros paraszt közt a li
Múzsátokra. És maga, kedves Csákh, az albu¬
mon kívül még bokrétái is hozoll ?
- Az enyém, — szabódolt a lelkes Mes¬
terné, — eddig eldugtam, de most már ki¬
rukkolok vele. Majd ezl is átadjuk a Mú¬
zsának.
Ám kihez forduljanak? Az udvari tanácsos
úr vállat vont:
- Én nem Iátok itt kastélyt. De ott látom
— Az én kedvenczem ! — merengett masszív az állomásfőnököt. Menjünk hozzá.
sóhajjal a Mestcrné.
Hozzámentek. A főnök, egy hatalmasra hí¬
- Én az «Imperia»-t szeretem, mormogta zott, bibircsókos ember, ép szóvirágosan hor¬
Torjayné.
dott le egy bakteri. A lársaság szinte ellűnl
- Én a Szép Heléna-ódát, — erősítette a a rengeteg hát mögött, melyen feslésig feszült
tanácsosné udvariasan. — és a báróné?
a blouse és zsákmánykereső nagy legyek gyaA kis Blendorffné selypítve sóhajtott:
ogoltak fel s alá.
- Oh én szeretem valamennyit. De még
Kedves főnök ú r . . . kezdte Gézuka legegyiket se olvastam . . . Engem a múzsa szenegédesebb hangján, de szava elveszeit. «A ki
mélye érdekel. Vajon szőke-e?
hétszázegy bakter mialyánkja van magának ! !»
- Mint te, ugy-e?— kaczagotl Torjayné, —
zengetl az óriás hát, melyből a hangok mint
no, én barna vagyok, hát azt remélem, hogy
barna. Ön tanácsosné, persze azt, hogy arany¬ valami földalatti grottából, tompán dörögtek
elő. Gézuka újabb kísérletet tett:
vörös, ugy-e?
- Kérem, mi a Műpártolók Clubja ne¬
— Természetesen, — nevetett a tanácsosné vében
...
készséggel, — rajta, fogadjunk a haja színére !
- Majd adok én magának, ebadta sín¬
Leszek én totalisateur . . .
csősze ! !
- Bravó, — tapsolt Blendorffné, — fogad¬
A tanácsos úr megfogta a karját :
junk, hogy szőke! Mennyibe?
— Nézze csak, a kegyelmes úr óhajt...

Az óriás hát végre megfordult:
- Pardon, ezer bocsánat l Kérem, tán ide
az irodába, kegyelmes u r a m . . . Mivel szolgál¬
hatok?
A Mesterné lépett elő s kissé túlünnepélyesen szóll:
— Uram, láthatja, mi bizottság, nemileg
küldöttség vagyunk. Ő Exczellencziája vezet
a Műpártolók Clubja nevében . „ . Kegyelites
czél, sejti már, ugy-e? hát igen, mi azt a nőt
keressük, a ki a Költőt ihlette, szóval a Mú¬
zsáját. .. Itt kell e hölgynek lennie, itt Egy¬
házas-Szalkán !
A főnök izzadni kezdett. Dülledt szemmel
nézle az albumot, meg a bokrétát a Csákh két
hóna alatt.
— Kiről tetszik beszélni,, kérem?
A Mesterné oda volt: «nemo propheta!» . . .
Gézuka azonban annál rikácsolóbban türel¬
metlenkedett :
- Kiről beszélünk? Hát Róla, a Költőről,
hisz itt é l t . . .
A főnök kétségbeesett :
— Sajnálom, nem szolgálhatok vele.
— Nem ösmcri? !
- Nem én. Tévedés lesz a dologban, ké¬
rem. Nem laknak itt költő urak a mi hatá¬
runkban. Tessék tán inkább Budapestre fá¬
radni. ..
Kaczaj. Torjay szólt:
- Hisz onnan jövünk! Nézze, barátom,
egyre feleljen : ki van itt előkelő, úri hölgy ?
Fiatal?...
A főnök elgondolkozott:
— Intelligenczia? a doktor felesége... De
az is már ötvenes... Én magam meg, szolgálatjukra, nőtelen volnék...
Szoborházyné ideges lett.
- Nem magáról van szó ! Arra feleljen,
micsoda kaslélyok vannak ill a lájon?
- Kastély, kegyelmes asszonyom ? Bocsá¬
nat, de azzal se szolgálhatok. Nincs itt kas¬
tély még a hetedik határban sem. Nincs
mágnásuradalom. Csak parasztbirtok.
— S a gentryből ?
- Az sincs, ihstálom. Az egy tönkrement
Dombrády familia a falu végén . . .
- Ez az ! — kiáltott Gézuka ! — Ott lesz
a Múzsa ! Ki van ott a háznál... valami szép
fiatal leány ?
- Jaj, dehogy is, nagyságos uram. Nincs
ott a szélütölt öreg úr házában lélek hatvan
esztendőn alul.
Elhallgattak. Csak a távíró készülék zaka¬
tolt. «Menjünk», ajánlták végre a férjek, amenjünk haza».
- Hohó, nem addig van az — kiáltott a
Meslerné, honleányi keseredéssel — semmi
leimunka ! Egy kérdést még, uram l Egyházas-Szalka ez?
- Az, felelt a főnök álmélkodva.
- Akkor ajánlom magamat. Utánam, tisz¬
teli küldöltség, be a faluba !
Neki a pornak, — kocsi hiján bizony gyalog¬
szerrel kellett bebaktatniok. A hölgyek pipiskésen emelgetlek a lábukat, csak az egy Mes¬
terné laposott bátran, vaskos honi czipellőiben.
Egész homokfelhő kavarodott utána, mire a
jámbor falu kálomista tornya alá értek. Szem¬
pillantás alatt köröltük volt minden gyerek
és liba. No mi lesz most?
- Elendes Nest, töprengett a kegyelmes
asszony, de hát nincs itt valami Auskunftsbureau ?
- Bureau ? ! — kaczagott az Exczellencziás
úr — no ez nem rossz !
- És mégis van - - erősködött Gézuka, a
brelokjait csörgetve — ott a Kohn Mór boltja.
- Helyes — döntött a Mesterné — a zsidó
mindent tud. Oda hozzája !
A társaság porfelhőstül együtt átvonult a
téren. Kohn Mór enyészetes koczkás nadrág¬
ban ült a bolt küszöbén és gondosan köpte

agyon a pipája revierjébe kerülő legyeket.
Ezúttal Gézuka mondta el a mondanivalókat.
A kereskedő gyanakodva nézett rá. Nem ér¬
tette. Azt hitte, venni akarnak tőle valamit.
— Költő? Múzsa? szólt végre töredelmes
magyarsággal, sajnálom, nem kapható nálam.
A tanácsos úr erélyesen lépett fel. Még
egyszer megmagyarázta neki. Hozzátette:
— Die Dámé .. .seine Geliebte, ez hol lakik?
Az öreg Kohn félve tiltakozott:
— Kérem, az én feleségem tisztességes nő
és nálam csak ő lakik... Regina, komm doch
heraus ! Itt van kérem, becsületben őszült
m e g . . . Regina, sag'doch, mi a z : költő?
Az öreg asszony már jobban tudott ma¬
gyarul.
— Költő? Az öreg Dombrády nagyságos
úr szokta mondani, mikor bejön snapszra,
hogy a fia, az Ákos úrfi, nagy pénzköltő volt.
— Dichter! — segítette a lanácsosné.
— Ah, Dichter? Tudom már, nézd Móricz :
ein Mensch, dér was immer schreiben t h u t . . .

- Überall stinkt's !
Ezalatt az urak a házigazdát sürgették.
Ó a fejét csóválta :
- Nincs itt, kérem, költő úr a mi falunk¬
ban. Én magam írogattam verseket fiatal
koromban...
Bővebben magyarázták meg neki. Főként
a Mestcrné vette munkába erélyesen. A jegw.ü
gondolkozni kezdett. Végre összehúzta bo¬
zontos szemöldökeit:
- Köllő és Múzsa itt Szálkán? Hm, li'issuk csak. Kezd már valami motoszkálni a
fejemben. Volt itt kérem, még tavaly is egy
szegény éhenkórász amice... de biz' isten,
nem merem hinni, hogy erre gondolnának —
- Tovább, tovább.
- Mondom, egy eszelős amice, csak úgy
hívták faluszerte : a ((szomorú bolond))...
Nem lehet ez az, kérem, a kit ekkora uraságok keresnek l
A Meslerné még közelebb húzta székét:
- Nyomon vagyunk. Ember beszéljen I

Legalább semmi olyat, a mit az iskolában ta¬
nítanak. Nem is vállalta, azl mondta, ha éhe¬
zik is, de jobb szereti a szabadságát, egyebe
sincs ! Hát jó — hagytam. A markába nyom¬
tam három pengőt, sőt, hogy mulassak ki¬
csit, még el is kértem a poémáit. Ide vele,
amice, én is értek Im/zá kicsit, majd simítok
rajtuk . . . De ö csak nevetett és a világért se
merte volna megmutatni őket. Hogy is mondta?
Csak Istennek, meg a Múzsájának szánja
azokat a verseket!... Gyengék lehettek. Sze¬
gény bolond l Tavaly aztán elgyalogolt innen
Hol lehet most, a jó Isten tudja...
('.send. A Mesternó felvetette a fejét:
- Hát mi is tudjuk. Meghalt - Meg-e?
. . . de hogy mint Magyarország legna¬
gyobb költője támadjon elénk halottaiból !
A nótárius kábán bámult a köréje sereglő
dumákra. A Meslernö lelkesen folytatta:
- Tudja-e rnár most, miért jöttünk mi ide?
Maga az ő szavaival említelte a «Múzsát»,

:
A tanácsos úr megfogta ax állomásfőnOk kar|&L

Az Örog Kohn kiverte pipáját. Eszmélt már :
- Ah, só. Alsó Advokat ! Ott a téren túl
Blau dr
A kegyelmes asszony üvegcséje után kapott.
- Da stinkt's aber entsetzlich.
Elkeseredten álllak odább. De megfogadták a
Kohnné tanácsát s a jegyzőhöz kopogtattak be.
*
A jegyző afféle magyarnadrágos, sarkantyús
csizmás ősalak voll még a régi jó világból.
Zavarában csak úgy félfüllel ügyelt a Gézuka
beszédjére, inkább a vendéglátásra gondolt.
- Beljebb tessék, kegyelmes uraim, nagy
nap, nagy megtisztellelés ez szerény, de be¬
csületes hajlékomra. . . Tán valamelyes kis
papramorgóval ha szolgálhalnék ?
Szoborházyné, ki felette ájtatos volt, egész
megrökönyödött.
- «Papramorgó ?s súgta — ez egy istente¬
lén, antiklerikális ember
Az Exczellencziás úr megint jó nagyot ne¬
vetett. A jegyző szabódott :
- Pálinka, kegyelmes asszonyom, kis üstön
főtt ! Jó egészséges tüze vagyon . . . Tessék !
A kegyelmes asszony rémülten fordult el.

- Hát mit mondjak, kérem alássan ? Olyan
betegcsontú vézna legényke volt. ;r/. istenadta,
a lélek is csak hálni járt beléje. Isién tudja,
kicsoda, micsoda voll, honnan kerüli ide.
Hogy is hívlak az igazi nevén? No ininde g y . . . majd eszembe jut. Elég soká tengődött
itt a tájon, két-három évig, igen, olyasfor¬
mán . . . Hol ilt, hol ott lakoll; egyszer a
kántor, máskor meg az állatorvos, vagy a
tanító fogadta be kis másolás fejében, ke¬
gyelemkenyérre — De hát mit csinált itt?!
- Oh, dolgozott az, olvasott, tanult egész
nap. Mindig könyv volt a kezében. Vagy a
levegőbe bámult. A gyerekek csúfolták, utána
szaladlak, de ő sohse haragudott reájuk.
Észre se vette, mert írt még menetközben i s . . .
- Tehát írt? És mit, verset?
— Persze hogy verset. Sokat !
- És látta maga ezeket a verseket?
- Nem én, de beszéltem vele róluk. Ez
akkor volt. hogy könyörületből nevelőnek
akartam fogadni a gyerekeimhez. Szóltam én
vele akkor okosan, kikérdeztem, de hát bi¬
zony . . . nem tudott az amice semmit se !

nohát mi ezt a Múzsát keressük ! Hol az a nő,
a kinek ő a verseit mutogalta, ki az, kibe
volt szerelmes?
Az öreg jegyző végkép zavarba jött. Illetődve, szinte szégyenlősen nézett az elegáns
asszonyokra :
- Hogy kibe? El se merem én azt mon¬
dani, kérem —
- Csak ki vele !
- Hát instálom... a kocsmáros szolgáló
leányába volt ő szerelmes.
A dámák elképedve néztek egymásra:
- Mit? Kibe?!
- A mint mondom : az Iszalag Annába.
Tudom, mert tudta az egész falu és nevette
is mindenki, legjobban pedig maga a szép
Annus. Mert szép leány ám, már t. i. úgy
paraszti szemmel nézve. Hát ő neki hordta
azokat a verseket. Mindig körülte lábatlankódolt ; és meg is gyűlt a baja e miatt több¬
ször a legényekkel. Egyszer pláne majd hogy
kuruczul helyben nem hagyták.
A bizottság csak bámult. Csákh Gézuka
feltette a monokliját!
- És hol ez a leány?
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- Ja igen, töprengett a leány, ezt
_ Itt van tíz forint, sietett a szóval és
írta, mikor már beteg \ol( ^/cgenv.
bankóval a tanácsosné.
_ És ez a többi koczkapapir? Az egész télen volt. Feküdt a tanító úrnál a kis f
goriában.oszl én herbatheát vittem neki T"
stósz? kérdezte Csákh.
A gazda Annusra nézet t : ((bolondok ezek ?» a hideg, hát olt maradtam kicsit. Még boi^
ő okos ember volt, menten a lajbiba kebe¬ gátast is teltem a lejere...
lezte a bankót és aztán szólt nagylelkűen :
A kegyelmes asszony hosszan bólintg a t ott .
- Ráadás. Vihetik az egész sí oszt, Tessék !
\/ én Madonna-utániam !
Drága zsákmány ! pillanat múlva már künn
Csend lett. Iszalag Anna nézte a ((tekintetes
A dámák fellett lorgnonna), némán álltak voltak vele a kapufélfa előtt, Gézuka és a urakat», bökdöstc Sétálló Andrást és eo-yr
meg a sarkon.
Mesterné lázas buzgalommal állították össze jobban zavarba jött. Mi lesz most? Hát
Összefont karokkal egy jól megtermett, a szomszéd padocskán a tépett lapokat.
lett, hogy az uraságok zsebbe nyúltak '-,
kaczkiás parasztleány támaszkodott oda a
— Hohó, újak is vannak itt l És minden bugyelláris után. Az a hosszú vékony (a U
kapnfélfához. Rengő szoknyája alatt barnán vers a maga dátumával !
g\elmés úr) összeszedte a bankókat és a
vesztek el csupasz lábai az út porában. Nem
A Mesterné felkelt és jelentette egyszerűen : markába nyomta, mondván :
volt szép, inkább csak nagy egészségű és
- Itt az egész kötet.
- fogja, lelkem; kis aprópénz azokért a
bolondítóan kívánatos. Sétálló András tartotta
A dámák meghatottan sereglettek köréje, czédulákért, meg a fáradságáért.
szóval, véle évődött olyan vihogva. Látta ő a kis Blendorffné könyezett már. Óvatosan
- Meg itt még ez a bokréta is, telte hozzá
már a fényes társaságot, hogyne látta volna ? nézegették az összeállított lapokat egymás hirtelen ötlettel a lelkes Mesterné,
és ne
De azért kellette még magát jó darabig. Csak után. És ekkor odasompolygott Iszalag Anna is: kérdje, kitől, vagy miért?
nagysokára kaczagott ki az utcza felé :
— Tessék csak megengedni egy kicsit...
Iszalag Anna csak bámult hol a jobb. hol
- Hát már mint kit tetszik keresni?
A termetes leány az ülve maradt Gézuka a balkezére, l'lóbb mégis csak a jobb mar¬
A tanácsosné aggódva töprengett: «hogy fölé hajolt és a hogy forgatták a aczédulá- kán állapodott m g a pillantása, a melyikben
szólítsuk?» de a kegyelmes úr már előlépett: kat?, kérges ujjúval rá-rámutatott egy-egy a pénz volt :
- Lelkem, maga az az Iszalag Anna?
versnek a díszesen kirajzolt kezdőbetűjére.
- Szent atyám! kezét csókolom, köszönöm
— A' volnék ! felelt a leány évödő daczczal. Nem tudott ő olvasni, de az inicziálék rajzá¬
alássan. Ennyi pénz. Megolvasom, úgy-e Bandi?
Hát aztán igaz-e, hogy maga ösmorte ról visszaemlékezett az alkalomra, a mikor
- Hocczi, majd én ! szólt Sétálló András.
azt a z . . . izé . . . azt a furcsa embert... azt a «czédulát» kapta.
Ekkorra
bizony este lett már. Víg czigányno, a ki verseket írt ?
— Erre jól emlékszek, kezdte, ezt akkor muzsika zendült a kocsmából s pár legény
Iszalag Anna nagyra meresztette a két kaptam, mikor ez a legény, ez a Sétálló
duhajon jött ki az ivóból. «Anna te?!»
szemét. Egyszerre aztán elnevette magát:
András a többi elől felkapott és kiszaladt
Érette jöttek, hogy tánczba vigyék.
- A aszomorú bolondot ?» Már hogyne velem a kocsmából... Ugy-e Bandi ?
A leány habozott egy perczig. Lassan aztán
ösmertem volna. Mi van vele?
A tanácsosné felpillantott :
csípői ringani kezdtek a csárdás dallamára.
— Meghalt, vette át a szót a Mesterné.
- Az én Szép Heléna-ódám !
Le a bokrétát hamar a lóczára, azt se mondta,
Meg-c? Ejnye... no Isten nyugosztalja
- Ezt meg, folytatta Annus, akkor dugta befellegzett, csak szaladt be Sétálló Andrással
a hrplikás lelkit. Mindig nyavalygott szegény.
a kötőmbe szegény, mikor . . . már ne hara¬ a kocsmába.
Jobb is nz ilyen dologkerülő, hóbortos em¬
gudjanak
a tekintetes urak, de én bizony
bernek a föld alatt.
megmondtam neki, hogy nekem ugyan nem
A küldöttség bús képpel maradt ott a lócza
- Nagyon szerette magát, úgy-e?
kell és menjen a nyakamról. Hát nem tehe¬
meg az árva bokréta előtt. Nem igen szóltak.
— .Hej' de még mennyire ! Mindig a nya¬ tek róla, nem szerettem . . .
kamon volt.
Az egy Mesterné összegezte a hangulatot.
- Az én Impéria-versem I csóválta a fejét Vagyis annak az egyik felét:
— És maga ?
Torjayné.
- Szegény nagy Költő !
Kn? Már ugyan hogy szerethettem volna
- Hát ez? sürgette Csákh.
ilyen kótyagos mitugrászl?
A hangulat másik felét a kegyelmes úr tol¬
- Ezt... hadd lám csak. Igen, ezt a ha— Nem sajnálja?
mácsolta. Nézte egy darabig a czéltalanná
rangozóval
küldte nekem azután, hogy fe¬ vált albumot a Gézuka hóna alatt, aztán ke¬
- Dehogy is nem. Hát csak nem sírhatom
jemre hajtott szoknyával látott Ataljönni a sernyésen mosolyodott el :
ki a szemem illanna, mikor nem szereltem!
virágos réten. Szegény feje, azt mondta, olyan
A Meslerné kiegyenesedett:
- No ezért ugyan érdemes volt idejönni!
vagyok,
mint egy apácza... Még ilyet?!
— Hát aztán ludja-e, ki is volt ez a dolog¬
- Aber Iván? !
- A Héloise-románcz ! sóhajtott a Mesterné.
kerülő mitugrász voltakép? Magyarországnak
- Bizony, tette hozzá a praktikus tanácsos
Böngésztek tovább: «a Bealrice-szonett !
most a legnagyobb költője l
úr, nem tudom, ezzel a Múzsával hogy fo¬
Annus kérdőleg nézett Sétálló Andrásra. Hát ez Annus?»
gunk a télen Műpártoló-elöadásokat tartatni...
- E/.! Tudom már, ez a pünkösdi vers
Nem értei le :
A
téli programm, kegyelmes asszonyom?
- Már nem tudom, mi volt, de hogy futó ezt akkor kaptam, mikor pünkösdvasárnapon
Indultak
már, de e szóra döbbenve állt
fi templomból látott kijönni.
bolond volt, az egészen bizonyos.
meg Szoborházyné. Összecsapta a két kezét:
- Hát ez, kérdezte Szoborházyné hirtelen
A hölgyek egymásra néztek, r.sákh Gézuka
- Az igaz! Herrjemine... mi lesz a téli
iclyikre ez a kereszt van rajzolva?
megigazította a monokliját:
programmunkkal ?
- Mondja csak, galambom, aztán igaz-e,
hogy verseket is írt magához?
- l>e még mennyit! A hói ért, mindig
czédulákal dugott a kötőmbe. Mondta is,
micsoda, de én nem értettem. Olvasni bizony
nem tudok, meg ha tudnék is, dolgos leány
csak nem ér rá ilyen irkafirkákal bőt fizni.
- Megvannak még e/.ek a czédiilák?
Annus \allal vont :
- lü/, én nem tudom. Finom papiros, szép
írás, hát gondoltam : elteszszük és odaraktam
a ládám alá a konyhába. De lehet, hogy azóta
már pakolónak vágta azt a sok czédulát a
gazda. Akkor ott lógnak mad/.agoa a boltban.
Tetszik Ián?
A nótárius kivezette őket az ulcza porába.
Esteledett már, az őszi alkonyban a templo¬
mon túlra mutatott:
- Ott áll ni a kocsma melletti kapuban!
— És ki az ott mellette az a bojtárforma?
- Az? bizony tulajdon az a Sétálló András,
a ki akkor úgy megszorongatta az amicét!

Bementek. Túrták a konyhaláda alját, de
ott semmi se volt, csak százados piszok. Bel¬
jebb csoszogtak hát a maszatos boltba. Két
oldal szalonna közt nagy csomó koczkapapir
lógott alá a mestergerendáról. Egyik koczkába
ép akkor pakolt a hízott gazda «három vas»
ára túrót egy vevőnek. Gézuka odaugrott:
— Pardon ! Aztán súgva fordult a kegyel¬
mes asszonyhoz: «ez az hölgyeim, az ő írása!.
A gazda szájtátva bámult:
— El van már adva az a túró, kérem .'

Irta

SZEMERE GYÖRGY.
I.
Koller tanár úr, miután elolvasott nyolczezerháromszáz kötet könyvet, elhatározta,
hogy megírja a nyolczezerháromszázegyediket.
A nagy vakácziót arra szánla.
Ám jött a guta és megsimogatván a tanár
urat, kiütötte kezéből a pennát: Hohó, nem¬
csak neked vannak ambiczióid, a természet¬
nek is ; az ő törvényeit meg kell tartani.
Doktor Kulik, miután a tanár úr nem ér¬
tette meg, megmagyarázta pacziensének, hogy
mit mondott a guta.
— Meghalsz, ember, ha ezt az életmódot
folytatod, — toldotta meg a magyarázatot a
maga véleményével. - - Nem könyvet fogsz
írni a vakáczióban, hanem mozogni fogsz.
- Hogy mozogjak? - kérdezte a meg¬
szeppent pacziens.
- Vadászni fogsz.
- Hogyisne, mikor öt lépésnyiről már nem
tudom megkülönböztetni a rövidlátó szemem¬
mel a nyúltól a hajló gyereket.
- A levegőbe fogsz lőni, — jelentette ki a
leleményes doktor, — ott nincsenek hajtó
gyerekek.
A tanár úr csak az asszonytól félt jobban,
mint a puskától, de nem szólt semmit, mert,
bár nem telt benne semmi kárt, igen meg¬
ijedt a gutától.

között Vakkancscsal, a házőrző pulival, segített
neki és háziasszonyának a csirkefogásban.
egy pár nap alatt odáig fejlődőit a virtusa,
hogy már a mérges pulykakakastól se leli.
még neki állt feljebb s ha a vité/. madár nem
volt elég mérges, megpiszkálta az orrát egy
vesszővel, vagy ráuszította kcn\eivs pajtását,
a pulit.
E mellett azonban kötelességeiről sem fe¬
lejtkezett meg a tanár úr, hat órakor kelt,
korpacziberét reggelizett, hét órakor kiment
a pocsogóra vadászni, találomra belepuffogtatott a tóba, s csak akkor ment haza, midőn
félig belesiketült volt a puskas/.őba. Akkor
megebédelt — csirkéből, zsámiskóból és szilvá¬
ból állott az ebédje — ebéd után kifeküdt a
napra, hogy elolvadjon a haja, aztán megint
vadászott egész naplementéig, még azontúl is,
hiszen a kacsát délben se látta jobban, mini
akár éjfélkor.
Ez az egyszerű nomád élet apránként igen
megtetszett a tanár úrnak, congenialisnak
érezte magát Rousseauval, a ki tudvalevőleg
azt prédikálja egyik könyvében, hogy az em¬
bereknek vissza kellene vadulniok abba a
boldog ősállapotbá, a melyben a majmoktól
alig voltak megkülömböztelhelők.
Mindent elkövetelt, hogy megközelítse e/.t
az állapotot. Ha otlhon volt, levetette c/.ipőEzelőtt ötven esztendővel még csupa tó- jét s mezitláb mászkált az udvaron, nem tö¬
fenék volt a szatymazi határ, de addig bab¬ rődve vele, hogy mibe lép bele. Vakkancsnak
ráltak vele a kultúrmérnökök, míg ki nem megengedte, hogy megnyalja a száját, ha
szárították a süppedékes talaját. Ma már csókolhalnékja kerekedett. Bácsinétól meg¬
egerek és kabóczák tanyáznak a békák régi követelte, hogy megmossa a lábát s megkenje
birodalmában ; sás, czicza és kalokány helyett a gerinczét, ha a vadászatról, (a mi az ős¬
búzát és krumplit terem a föld. Egy-két po- embereknél a létért való küzdelmet jelentette)
csogó azonban még mindig akad a szatymazi fáradtan hazatért. A kőkorszakbeli ember is
kultúra leltárában. Derék pocsogók ezek, né¬ úgy bánt az asszonynyal, még őrnagyabban,
pesek és hangosak. Lakosainak száma meg¬ mert szonika eltörte a kulcscsonljál, ha roszhaladja a milliót. Vagy négyszá/.ötvenezer béka állású nadrágot varrt neki az általa elejtett
tanyázhátik benne, csík se sokkal kevesebb, a vadállatok bőréből, pedig akkor még nem
pióczát még ma is azokból halásztatj a Rot- volt angol tű, csak agácza tüsök.
Csak az fájt a tanár úrnak, hogy nem laktenbiller s a pesti vadász urak oda járnak
kacsázni, bár többnyire csak nyálra szárcsá¬ hátik barlangban, mint az ősök, s a vadai
kat lőnek és bicsakot, a minek vöcsök a nem nyíllal és furkósbotlal hajkurászsza,liancm
becsületes irodalmi neve, de kár neki ez a srétes puskával. Ebben pedig nem talált
megkülönböztető kitüntetés is, mert olyan seimiii vicczet. Szinte szégyellte volna magái.
buta állat eme bicsak, hogy el nem röpül a ha valami bolond kacsa beleszaladt volna a
vadásztól, csak a vízbe dugja lejét, hogy ne sréljébe.
lássák egymást kölcsönösen.
A barlang és tigrisbőr ruha hiányát egyéb
kőkorszakszerű
praktikákkal pótolta a tanár
Koller tanár urat a tanév lezajlása után
ebbe a faluba szállította az orvosa, egyben úr. Megnövesztette a szakáilát és a világért
rokona: doktor Kulik Lajos. Kibérelt neki sem kefélte volna meg egyébbel, mint a te¬
egy helyes kis parasztházat, melléje és alája nyerével. Aztán a szabad ég alatt hált csiz¬
rendelte annak tulajdonosát, özvegy Bácsinét, másán, ruhásán egy szekér alatt; lapos sza¬
egy hatvan vagy hetven éves menyecskét, kajtót tett a feje alá s a néhai való Bácsi
vagy hatszor kisétált vele a határba a tócsák gazduram gubájába burkolódzott, hogy meg
felé, hogy behunyt szemmel is oda találjon, ne egyék a szúnyogok, a bolhák eléggé rág¬
ha magára marad ; a levegőbe puffogtalott ták a nélkül is.
Ilyetén kemény életmód mellett nem csuda,
vele vagy háromszázszor, hogy hozzászoktassa
a puskaropogáshoz, aztán keményen ráparan¬ hogy új ambicziók kérezkedtek ki a tanár úr
csolván, hogy két hónapig azontúl is úgy él¬ kebeléből. Suttyomban hősiességre pályázott
jen, a hogy neki megmutatta, ha kedves az a lelke. Egy hat kötetes tudományos munka
sikerét nem adta volna oda egy derék párélete, visszazónázott Budapestre.
harcz
dicsőségéért. Elgondolta magában, hogy
A tanár úr magára maradt a vénasszonynyal, egyetlen könyv nélkül, (mert az olvasás milyen szép lenne, ha a szomszéd törzsbeli
is meg volt neki tiltva). A klasszikus elha¬ fekete ember egy szép éjszakán rajiütne or¬
gyatottság olyformán nehezedett rá a lelkére, vul, bosszúból — talán mert elrabolta a fele¬
mint az élvetemetkező hindu lakir gyomrára ségét, a ki mosott reá — s az irtózatos viasa föld. Szurkolt egy kicsit, de egyben büszke kodásból ő, a fehér kerülne ki győztesen.
is volt, hogy ilyen hőstettre képes. Megbarát- Megrepesztené a fekete koponyáját, eltörné a

síncsontjál és még eg\eb islenlelenséget is
követne el rajta. Micsoda örült, semmi polgári
élve/.ethe/ nem hasonlítható gyönyörrel járna
eg\ iKeii g\o/.elem. Az elrabolt fekete as-/iin\
örömében bájláiic/.ol Icjlene neki, megcsó¬
kolná a nyaka csigolyáját s a végén clielö
szederkoszorút fonna a fejére. Meri alighanem
így csinálhatták ez l a százötvenezer év előtti
asszonyok is . . .
Immár belemúszott a tanár úr feje a képzelödés lündérvilágába, de a káprá/.alok ludomáiiNos feldolgozásáról még nem tudott le¬
szokni. A tudományt összekeverte a poezissel,
a miből igen vad dolgok sültek ki. Órákig
elhasalt egy egérlyuk vagy hangya/somi>ék
elölt. meghangSEOrelte a rigó füttyéi, meg¬
tanulta a tücskök czirpclését, egy-egy kompli¬
káltabb czinkeféazekérl még a fára is l'elmá
szolt, komoly beszédbe eres/keilell Vakkancs¬
csal (s boldog volt, ha az, nyilván meri megértelle a s/.a\ál, viss/.angaloU neki). F.g\szóval
kérésié a lanár úr az összefüggést az ember¬
es állalvilág közölt. Azt nem találta meg, a
helyeit azonban sikerült Bácsinél úgy meg¬
ijesztenie, hogy —apage Salanas !— mindig
kérésziét velell magára, valahányszor hozzá
szólt. A derék asszony egész lélekkel hitte,
hogy fulóbolond a bérlője, csak abban nem
volt bizonyos, vájjon Asmodias örddg bújt-e
beléje, avagy csupán csak a szelídebb Luc/.iper.
Mindegy ez, a tanár úr egész jól érezte
magát az ördöggel a beleiben, mert a leikéi
nem adla el neki, csak a haját bocsátotta a
nagyúr rendelkezésére, a mii az el is vili
apránként, annyit sem hagyott meg belőle, a
mennyire szüksége van még a kengyel futó¬
nak is. Alighanem a doktor úr c/.inkosa lehelell a jóféle sátán.
De egész ingyen nem szolgálta még a
czimboráját sem, ha nem is rajla, de a pac/.iensén megvelle a pokol adóját, ha csak
pro forma is . . .
Az eset úgy tőrtént, hogy ülvén a tanár úr
vadászterülete, a pocsolya szélén, kezében a
felaj/.oll nyíllal — pardon : a
glöllötl hauimerless Lancaslerrel, egyszerre csak felbuk¬
kan kél lépésnyire lőle, lehat még látó távol¬
ban egy fekete szörnyeteg, azaz egy hitvány
kis bicsak, a mi épen egy parázs búvárúszást
produkált. A tanár úrnak égnek meredi mind
a hajaszála, meri a bicsak nem szaladl el
lőle (tud az a vizén is szaladni) csak eldugta
a fejét szokása szerint. Koller az első pillanat
döbbenetétől nem tudla magái elhalározni:
meglöjje-e a bolond állatkát (még elhibázhalnáj avagy csak agyoncsapja a puskalussal.
A vér össze-vissza szaladgált ereiben, míglen a fejében megállapodoll s ki nem oktatta
az agyvelejét, hogy a srétnél biztosabb lesz
a puskatus. És szebb is. Lőni lőttek már elég
bicsakot egyéb emberek is, de puskát ussal
az utolsó 50,000 esztendőben aligha vertek
agyon egyel is.
Koller lanár úr kimérte a distancziát, a
parttól a hunyó bicsokig. Hát nem ért odáig
a puskája, a lanár úr, ha ütött volna, három
centiméternyire a bicsakon innen a vizet
csapta volna agyon. Már pedig nem akarta
elmulaszlani a kedvező hősi alkalmai. El¬
határozta, hogy az egyik lábával belemászik
a pocsolyába, hogy elérje kiszemelt áldozatát.

17
itt lépett közbe az ördög. Nem súgta meg
Koller úrnak, hogy lápra akar lépni, ellen¬
kezőleg, addig-addig piszkálta még mindig
fogyatékos virtusát, míg végleg el nem csábí¬
totta szegény fejét.
A tanár úr (lassan de biztosan) elkezdett
süppedni, puskája belepotyogott a vízbe, a
bicsak meg észre tért és visítva elczaflatott
a vizén.
Egy fegyelmezett professzor, ha térdig me¬
rül a pocsolyába, még nem esik kétségbe,
csak csudálkozik ; a csípőknél azonban már
vagy imádkozik, vagy káromkodik ; attól függ,
katholikus-e vagy csak kálomista. Ám azon¬
túl, mikor a víz már a hóna alját kezdi csik¬
landozni, vége a hidegvérnek : a világ vala¬
mennyi professzora igénybe veszi a torkát,
akármilyen hiten legyen is.
Koller tanár úrnak a nomád élet-e vagy a
félelem igen élesre fente a gégéjét. Egész a
faluig nyilallott a hangja, midőn segítségért
kiabált.
- Segítség ! Megfulok...
Mire a segítség megérkezett, már csak az
orra látszott ki a vízből és tíz ujjának vala¬
mennyi hegye.
- Jézus Isten ! — kiáltott fel a Segítség
és leoldván kötényét, annak egyik végét oda¬
dobta a vízbefulónak, a másikat meg meg¬
csikarta s megvetvén lábát egy kiálló fűzfa¬
tönkben, hozzáfogott az életmentés munká¬
jához.
- Fogja meg a kötényt, majd én kihúzom
A tanár úr ösztönszerűleg engedelmeske¬
dett. Ropogott a kötény, a tanár úr ina is.
ropogott, de nem hiába : öt percznyi erőlkö¬
dés után kikerült a professzor a slamaszlikából. További öt perez alatt arra is rájött,
hogy mi történt vele. Legalább úgy rémiéit
neki, hogy halálos veszedelemben forgott s
valaki megmentette az életét. De ki? l Csak
most jutott eszébe, hogy megnézze meginentőjét. Rákapta a szemét, de menten le¬
sütötte, mert igen furcsát látott. Egy pompás,
duzzadt csipejű, telivér parasztleány állott
előtte, térdig feltürt szoknyában, pironkodva,
kaczagva, mert maga is belátta, hogy kissé
fogyatékos a toalettje ; egyik kezével szemér¬
mesen összefogta keblénél megoldott ingvállál, a másikkal rendbehozta a viganóját,
miközben az egyik lábával minduntalan a
másikra lépett.
A professzor makogott valamit, de semmi
összefüggés nem volt a inakogásában. Két
körülmény igen megzavarta a fejét. Az egyik
az volt, hogy eszébe jutott, mis/.erinl a leány,
midőn kifelé húztu volna őt, nemcsak a köté¬
nyét vette igénybe, de a karjait is; odaliajnll
a derekához, átkarolta, magúhoz szőritől t a
egész szemérmetlenül, a végén ölbekapla, úgy
tette ki a partra, mint valami kis kutyát...
Iszonyún elszégyelte magát. Egy nő ölében
volt, ha csak egy pillanatig is, harminczkét
éves létére s nem is az édesanyja volt az a
n ő . . . A másik körülmény, a mi zavarba hozta
a tanár urat, a leány viselkedése volt. Miért
kaczag, mikor egy hőstettet követelt el s
miért lép az egyik lábával a másikra? Talán
hogy ne lássa egyszerre mind a kettőt ? . . .
Különös egy bolondos leány ! A professzor
nem mert a s/eme közé nézni, csak a lábát
szemlélgette : meztelen kerek bokáját s láb¬
ikrája unom hajlású vonalait. Pingálva látott
6 már ilyen szépet, de természetben még soha.
Mialatt igy legeltette a szemét, ismeretlen
vérforrások fakadtak fel a tanár úr megujhodó testében. Az erein átcsobogó forró
jótékony hullámok mintha kicsaptak volna
medrükből, elárasztották a jámbor úr esés?
testét...
A leány nem mozdult helyéről. De nem
mondta meg, mire vár. Nyilván az ismeretlen
úr szavát leste. Csak jó öt perez múlva szó-

lalt meg, hogy a férfi végkép belebambúlt a
különös helyzetbe, a mi láthatólag nagyon
feszélyezi'- őt.
— Dolgom van, tekinleles úr, kenyérdagaszláslól szöklem el, de ha parancsol még
valamil...
A lanár úr felocsúdott. Tekintete végigséláll a leány termetén, erőteljes csípőjén,
üde, duzzadó leány-mellén, fel egész a szeméig.
Ott megállapodott, mert szerencsére lesütve
találta a leány szeméi.
- Hál, izé, kérem, — dadogta, — nagyon
köszönöm, hogy megmentette az életemet,
tudom is mivel tartozom magának, de most
nincs nálam pénz, jöjjön a lakásomra, Bácsménál lakom, a feledi soron.
Erre fölriadt a leány; büszkén fölvétellé
szemérmesen lehajloll fejét. Tágra nyílt, vil¬
logó sötét szeme szinte belemarkolt a taná¬
réba, a midőn mondta :
- Nem tartozik nekem a tekinletes úr
semmivel. Nem azért váriam, hanem, hogy
letisztílsam a ruhájáról a csatakot.
Koller végignézeti magán... Az ám. csu¬
rom víz volt a ruhája, a nadrágja meg térdig
iszapos is azon felül. Összeborzougotl, csak
mosl jutotl eszébe, hogy fázzék.
- Nem lehet azon segíteni, — vélle, meg kell várni míg megszáradok a napon.
- Arra nekem nincs időm, — mondta a
leány, - - de a kabáljál kifacsarom, hogy
hamarabb száradjon, a sarat meg lekaparom
a nadrágjáról.
Koller gépiesen levetette kabát ját és ál adta
a leánynak. Az nekigyürkőzötl a nedves ruha¬
darabnak. kic>ikarta belőle a vizet, kirázla,
kisimitolla, aztán fölsegítette a tanár úrra.
Hajnal piros izmos karja ezenközben véletlenül
védencze arczához ért. Mintha villamos szikra
ülöll volna bele : összeborzongoll a lanár úr.
A leány igen röslellle az ügyetlenségét, pirulva
bocsánatot kéri.
— Jaj, engedőimet instállok, nem akartam...
Most már tessék leülni erre a zsombékra, tetle hozzá, - - lekaparom a czipőjéről és
nadrágjáról a sarat.
Koller úr leült a zsombékra ; a leány le¬
kaparta egy darab fával az iszapot. A férfi
csak nézte a szorgoskodását. a mint előtte
térdelt kipirult arczczal, komolyan és mégis
derülten s különös meghatoltsag vett erőt a
szívén. Vérébe fogant ösztönszerű idegenke¬
dése a női nemtől egyszeriben fölengedett az
egyszerű parasztleánynyal szemben. Soha nővel
egyellen bizalmas szót nem váltolt, (hiányzót!
hozzá a bátorsága), most - - vágyva-vágyotl
rá, hogy pólolja ezl a mulasztását. Minden
elfogultság nélkül kérdezte a térdelő haja¬
dontól.
- Hogy hívják magát, édesein?
- Én — válaszolt a leány kérdezője szeme
közé nézve, — az Éltesek Juliskája vagyok.
Éltes Juliska... Juliska... Igen szép
név, telszik nekem.
- Mink csak olyan egyszerű emberek va¬
gyunk . . .
- Az egyszerű emberekben néha nagyszerű
lélek lakik... maga igen jó leány Juliska, lám szép a maga lelke is. «
Julis megrázta a fejéi. A hizelgés nem tet¬
szeti neki. Láthatólag sietett a ruhalisztitáss midőn készen lett vele, felszökött térdé¬
ről, s mint a kire nincs többé szükség, hirte¬
len elköszönt a tanárlól.
De az nem eresztelte magába. Melléje sze¬
gődött s az egész úton elbeszélgetett vele
mintha tudja Isién mióla ismerte volna
A leány elfogulatlanul, kedvesen válaszolt
minden kérdésére, elmondta neki, hogy
dül, gyermeke szüleinek s apja, a k i
atal, mindössze negyvenkét éves ember, igen
búsul, hogy nincs fia, a kire ráhagyhatná a
loldecskejét.

— Lesz veje, - - bátorkodott megjegyezni
a tanár úr, — egy ilyen jó leánynak, mint
maga, nem kell attól félnie, hogy pártában
marad.
- Attól nem, - hagyta helyben Juliska
fönséges őszinteséggel. - - paraszt leánynak
mindig akad párja, akármilyen is, csakhogy tetle hozzá - a szülém igen válogatós és
kevély, senki se jó neki.
Most egy igen indiskrét megjegyzést koczkáztatolt meg a professzor.
— Biztosan, mert gazdag ember, — mondta
s kérdőleg a leányra nézett.
— Módosak vagyunk, — ismerte be ez, —
első gazdák a faluban.
Koller úr elhallgatott A leány felvilágosí¬
tása kellemetlenül érintette. Azt szerelte volna,
ha szegény, de nagyon szegény leli volna a
leány, hogy a maga csekély lehelsége sze¬
rint némileg hozzájárulhalott volna a boldogílásához. Meii végleien hálát érzett iránta
nemrsak azért, mert kihúzta a posványból,
hanem meri önkénylelenül megtanította őt
rá, hogy a női nemtől nitics oka félnie. Úgy¬
szólván egy új, előlié eddig ismeretlen világot
fedezelt fel a számára.
Még jobban elszonlyolodotl a tanár úr,
midőn meglátla az Élles-poiiál, a hatalmas
nemesi kuriaszerű kőépülelével. tágas, virágos
udvarával s terjedelmes szilvásával.
— Itl l a k i k ? - - kérdezle szinte megdob
benve a leányt, midőn az figyelmeztette őt,
hogy helybe értek.
- Itt. Ez a m i e n k . . . Ha elkisérl idáig a
tekinletes úr, — invitálta be az elképedt profes>zorl, — ne vesse meg szegény hajlékunkat
édesapám örülni fog, ha megtiszteli.
Koller elfogadta a meghívást. A leány be¬
vezette a szép hálulsó szobába, széket törült
neki és leüllette.
— Szólok a szülémnek, — mond la aztán s
az ajtó felé sielelt.
De visszaszólította a professzor.
— Ne .szóljon senkinek se, Juliska, majd
eljövök máskor, szégyellem ezt az elázottruhát.
Szégyelte is. Gyűrött, piszkos ruhájában,
ápolatlan szakállával sehogysem illett bele a
dús parasztszoba előkelő egyszerüségű, tiszte¬
letet parancsoló tisztaságú miliőjébe.
— Bocsásson meg, — folytalta a tanár úr, —
azok után, a miket velem tett, nem lehetlem
lisztában azzal, mennyi tisztelettel tartozom
a házuknak.
A leány elpirult.
- Mit tettem én a tekintetes úrral?
— Kiszolgált engem, mint valami cseléd ;
igen röstellem, hogy elfogadtam a jóságát.
— Szívesen tetlem . . .
Mondván, kinyújtotta a szép leány a kar¬
ját egész hosszában a professzor felé:
- Jó, hát jöjjön el másszor, várni fogjuk,
A tanár úr megragadta a leány életmentő
kezét s rövid habozás után egy tiszteletteljes
csókot lehellt reá.
- Egyébbel nem tudom a hálámat és tiszlelelemel leróni. — mondla reszkelő hangon,
de azlán szaladt is hazafelé, mert egy kéz¬
csók már mégis több volt, mint a mennyit
a lelke, (ha átalakulóban volt is), különösebb
szédülések nélkül elbírhatott volna.
A leány, a ki zavarában jóformán azt se
tudta, hogy mi történt vele, egy darabig még
ott maradt a szoba közepén akkor is, a mi¬
kor már eltűnt a tanár. Vérpirossá csattant
arczára ráborította kötényét. Pedig senki sem
volt a szobában. De igen igen szégyellette
magát saját magától is.
III.
- Bácsiné, vesse meg éjszakára az ágyat,
nem hálok többet a szekér alatt.
Ezekkel a szavakkal köszönlöll be a lanár
úr szállásadójához, midőn az Éltes portáról

hazaérkezett. Aztán borbély után kérdezős¬
ködött.
Borbély nem lakott a faluban. A hajszak¬
mába vágó teendőket Szatymazon egy juhász¬
bojtár látta e l . . . A ki meg tudja nyírni a
birkát, elbánik az emberi hajjal is,
vélték
a szalymazi emberek és minden skrupulus
nélkül rábízták fejüket a bojtárra.
Koller se sokat okoskodotl, belenyugodott
a szurrogátumba s szárbaszökölt gubanczos
szakáiiát lenyiratta vele tövig. Aztán megberetválkozotl sajátkezüleg, mert a juhászberetvától már mégis féltelte a bőrét és a
nyakát.
Elkészülvén toalettjével,
mert persze
ruhát is váltott, — a tükörbe nézeti a lanár
úr s úgy megtetszett magának, hogy akarat¬
lanul elkaczagta magát.
Bácsiné alig ismert rá, midőn így kilisztálkodva a szeme elé került. Még több ke-

•— Ojjé,hál le vagy?
- Eljöttein, hogy megnézzelek, mert azt
álmodtam, hogy a helybeli férjek agyon akar¬
nak ütni.
Nonono, — morogta a professzor — én
az ilyesmire nem adok okot.
— Tréfáltam pajtás, komoly ember megérti
a tréfát.
- Paradox mondásod — állította a tanár
úr, - alapjában véve conlradictio in adjecto,
de azért én értelek téged. Te egy nagy csirke¬
fogó vagy, egy ravasz róka. mindent össze
véve egy elsőrendű doktor, egy betyár.
A két jóbarát egymás nyakába ugrott.
Hát végre valahára megjötl az eszed ! ujjongott az orvos.
— Meg, — kiabálta a tanár,
nem Írom
meg a könyvemet.
- Mindennap vadásztál?
Reggeltől estig, átlói jölt meg az eszem.

hálával tarlozom neked is . . . Alapjában véve
az a leányka kúrált ki, a ki kimenteit a po¬
csolyából.
A doktor barálja szemébe fúrta tekintetéi.
Te szerelmes, vagy ember, - - mondta
szinle ijedlen, — mi lörténl veled?
- Szerelmes a . . . . majd megmondlam ki¬
csoda — tiltakozotl a professzor úr meggyanusíltalása ellen, de azlán hálál is fordított
az orvosnak, mert tiltakozása megismétlésére
már nem érzett magában elég bátorságot.
Kulik a nélkül is tudla, hányadán áll a bél.
- Kibe szereltettél bele - - kérdezte, ebben a szurlos fészekben ?
A lanár úr elkomolyodolt. El is sápadt
hanem kis>c.
- Ez a fészek nem szurlos,
állilolla ke¬
ményen. — A mi pedig a szerelmet illeti:
azt én nem olt keresem, a hol li. léha ficsurok . . .

öt percznyi erőlködés után kikerült a profemor a •lamantlkábóL

resztet vetett magára, mint rendesen. Igaz,
hogy okot adott neki a tanár úr az ijedtségre a beszédjével is. így szavalt hozzája :
— Kedves barátom, Bácsiné, marhaság az
egész rousseaui állapot. A mi elmúlt, nincs
többé és vissza nem fog térni soha. Száraz¬
földön tanyáztak valamikor egynémely halak
is,-de ma már ugyan megjárná, teszem a
sügér, ha eszébe jutna, hogy ősei szokásait
kövesse . . . A hal, tisztelt Bácsiné asszony,
maradjon halnak, az ember meg embernek,
vissza felé kapálni tisztára hülyeség.
Bácsiné rémülten szaladt ki a szobából s
s meg sem állott a szomszédasszonyig :
- Az én lakómba végkép belekőtözködöll
Asmódiás ördög,;, holnap] vagy holnapután
alighanem örökre elviszi...
Nem kellett a professzor az ördögnek, (nyil¬
ván egyéb dolga volt), de budapesli czimboráját, a doktort a nyakára küldte. Épen pattogalolt kukoriczát rágcsált, midőn a reczeples
ember megjeleni a küszöbön.
- Szervusz, hékás, élsz még? !

— Óriási! Ezl magam sem reméllem ..
Hát annyira megkedvelted a vadászatot?
— Nincs annál egészségesebb dolog. Teg¬
nap majd belefullam a pocsolyába, de meg
merített egy leányka.
Az orvosnak kétfelé kérezkedelt a füle.
— Egy leányka ? !
Leányka hát. Mi van azon bámulni való?
Na hallod, most már igazán nem tu¬
dom, nem ártotl-e meg neked a kúra. Csak
nem hagytad magadat egy leánytól megmen¬
tetni ?
A tanár dühbe jött.
— Nem ellem meszet, hogy csupa férfiúi
hiúságból belefuljak a pocsolyába ! Talán be¬
teg vagy, ember, hogy ilyen zöld ideáid
vannak!
A doktor elnevelle magát örömében.
- Hallod-e pajtás, téged úgy kigyógyítotlalak, hogy egészség dolgában túlteszel a pa¬
raszton is. Csókolj nekem kezet.
A tanár hátbavágla az orvosi.
— Nem le gyógyílotlál ki, hanem azérl

- Hát'.keresed?
A'lanár úr dühbe gurull az indiskrél szem¬
telen kérdéstől.
- Keresi az öreg ördög ! — pruttyanl rá
a dokiorra. - - Mi közöd hozzá?
Csak annyi, - válaszok a ravasz tu¬
dor, — a mennyi egy kedves barátom és ro¬
konom életéhez. Most egészséges vagy, mint
a makk, — folytatta, — de nem szabad ma¬
gadal elbiznod. Hajlandóságod van a guta¬
ütésre, már pedig a tanév alall azl a kúrál,
a mi ideiglenesen megmenlett, nem folytat¬
hatod. Szórakozott ember vagy, nem tudsz
magadra vigyázni, feleség kell neked, a ki
helyetted is gondolkozzék.
Én — heveskedett a lanár úr, - semmi¬
féle parfümös fővárosi kisasszonyba nem fo¬
gok beleszeretni. Kikérem magamnak !
- Nem kívánom én, hogy parfümös és fő¬
városi legyen, — csilílotta a doktor, — gyere
velem Inotára a sógoromhoz, olyan derék
falusi leányokat fogsz ott látni, hogy. . .
Tapodlal se megyek innen, — kiabálta
3
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Juliska kifordult az ajtón, de alig egy-két
a professzor ingerüllen, — míg a vakáczió
IV.
lart, ill maradok. És ne piszkálj engem, — perez múlva visszaperdült a szobába, kezében
- Mit szólsz hozzá? - - kérdezte a tanár
folytatta
mert azérl se te fogsz nekem egy hatalmas, megrakott lálczával. Suhant az
a látogatás után, hazafelé menet.
az
orvostól
asztalkendő, csendült az üveg, csörgött az
feleséget választani.
Az
még
mindig
össze volt zavarodva a szer¬
edény: egy szempillanlás alatt terített aszta¬
- Hát ki ?
zett
benyomásoktól,
kitérő teleletet adott:
A stereotyp kérdés végkép zavarba hozta a lon parádézott a lálcza lerhe. A mesebeli lünMi
laleinerek
nem
ismerjük a mi né¬
lanár urat. I!e kelleti ismernie, hogy meg dér se csinálhatta volna szebben és sebe¬
pünkéi
;
ilyenről
nekem
fogalmam
sem volt
van fogva. Érzésvilágának egy olyan lilkát sebben.
Miről?
csalta ki belőle a doktor, a melyről idáig alap¬
Tessék, tekintetes urak, - kínálkozott a
- Ezek a parasztok, ha mind olyanok,
jában véve maga sem tudott.
leány, — előre kijelentem, — tette hozzá ár¬
mini
a mienk, előkelőbbek, bölcsebbek és
Majd csak olyan leányt veszek el,
tatlan kaczérsággal a tanár úrra kacsintva,—
jobbak,
mint mi vagyunk.
mondta szemét lesülve, — a kit magam néz¬ hogy nem fogadok el kosarat.
A
leányról
beszélj.
tem ki magamnak ; nekem nem imponál
Az urak a czivilizált kifejezés hallatán fel¬
Az
orvos
megvakarta
a fűlő tövét.
semmiféle társadalmi állás, én nem ott fogok kapták a fejüket. A házigazda jóizüen elneA
leány
.
.
.
a
leány
'. Hát nem csudakereskedni, a hol te gondolod.
velle magát
lom,
hogy
beleszereltél,
de mondj le róla.
- Hol?
Bolond az a jány avval a kosár szóval.
A lanár végkép lehangolódott, de semmit
— A hol jólesik. A nőnek a rangja a szép¬ A városban tanulla ezl az eszlelenségel, a pol¬
se szólt. Belátta, hogy barátjának igaza van.
sége és a szive.
gáriba.
Mi - folytatta ez • - arra vagyunk
A sunyi doktor ráütötte a fejével.
Polgári iskolába járt? - • kérdezte az
Gratulálok pajtás, ez már bölcs beszéd. orvos meglepődve, miközben helyei foglalt az kárhoztatva, hogy a magunk osztályából
És most — telte hozzá hatalmasat csapva a asztalnál.
vegyülik feleséget Szivünknek semmiféle
professzor vállára, - - vedd a kalapodat és
N égj polgári osztályl végeztem, - fe¬ fényűzést meg nem engedhetünk. A középen
mutasd meg nekem a kibazsalt párodat
lógunk két kemény réteg között, a melyeket
lelte Éltes Juliska, - Fehérváron.
A professzor megcsóválla fejéi, mosl széáttörnünk nem lehet A felső réleg embere
A tanár kipirult, mint a pipacs.
gyelle magát, de már nem ellenkezett, leküz¬
lenéz
bennünket, az alsóé nem bizik bennünk.
- És — kérdezte - - jó bizonyílványokal
dötte álszemérmét
A
mienk
ellenben hozzánk tapad, lelkünket,
hozott haza ?
Jól van, öreg, - - mondla, mialatt 4beleakaratimkal
felszívja a magáéba ; leányaik
- Én mindig egyesi kaptam mindenből,
trombilált a zsebkendőjébe, - megmutatha¬ tanulni igen könnyű . ..
kizárólagos jusl formálnak hozzánk, férfiaik
tom neked, de azt még nem tudom, hozzám
A házigazda töltölt a borból s koczintott szinte természetrajzi alapon, az egyszerűség
jön-e?
vendégeivel, miulán helybe nyomla az asztal elméleténél fogva megkövetelik tőlünk, hogy
Miféle leány? Az a bizonyos leányka, a mellett bambáskodó tanár ural.
velük erezzünk s közlük maradjunk; bojkotki kihúzott a pocsolyából?
Bort, búzát, békességet, szép asszony lálják azl is, a ki fölfelé lör közülünk, azl
Igen, az a bizonyos.
is, a ki lúlleszi magái filiszter erkölcseiken
feleséget!
A tanító leánya vagy a papé?
Azlán leüli maga is vendégei közé. Juliska és szokásaikon . . .
Sem a tanítóé, sem a papé külömb... állva serénykedett körülöttük, pironkodva
Elhallgatott a doktor. Röstellelle, hogy
A két barát kipödörte a bajszál, bolol véli
ajánlgatta a ccmaga főztjél». A hideg süllel, belevágott a filozofálásba, mini a mi szerinte
a ke/ébe a falusi kutyák ellen, azlán clbakmeleg pogácsát s ropogós csörögét. Telerakla gyöngévé leszi az ember fiát.
tatolt Éltesek felé.
Való, hogy lőlibe kerekedéit a tanár.
a vendégek lányérját, miközben szemmel lát¬
Juliska épen a kapuban állott, midőn az hatólag kitüntette a tanár urat. Úgy a kezére
- Az - mondla,
nekem tökéletesen
úri vendégek a portájuk elé értek.
járt, hogy még a tányérjai is megigazgalta, mindegy lenne, hogy mint vélekednek rólam
- Jaj, tekintetes úr - - üdvözölte a tanár ha nem voll jó helyen s felkapta s ölébe tette a kollegáim, ha áttöröm azokat a keretekéi,
ural. — de szép magától, hogy megtartotta a elejtett asztalkendőjét
a melyeket nekem kipéczéztek. Ember vagyok
szavát.
A professzort roppantul feszélyezte ez a s jusl formáihalok a boldogsághoz a magam
A professzor bemutatta barátját illő czeri- túlzott előzékenység. Méltallannak érezte ma¬
módja szerint. Nem otl a hiba.
moniával :
gát rá, mert igazságos volt, elméleli ember
- Hol.
- Hatalom és rokonom, doktor K u l i k . . . léiére ki ludta hámozni a lálszalból a való¬
Ott, hogy az a leány nem szerélhel
- jutott hirtelen az eszébe, - hiszen ságot az evenlualilásokból a lényeget. És
engem,
meri hozzá képesl csak afféle felemás
még őt magát sem ismeri névről a leányka... tisztában volt a maga értékével is. Össze¬
alak
vagyok.
Bemutalkozoll neki: doktor Koller vagyok, hasonlítván magát a leánynyal, minden habo¬
- Elvennéd? Szereled?
budapesti főgimnáziumi tanár.
zás nélkül konstalálla, hogy az ő kvali¬
Elvenném. Szerelem. És — folylalla a
A/ orvosnak nem volt elég a szeme a csu- tásai, emberi értéke, egész lénye tesleslül
lanár
szenvedélyes hangon, miközben megdtíkozashoz. Hol a portát nézte, hol a leányt lelkeslül messzire mögötte marad azoknak
álloll
az
utcza közepén s kereszlbefonla kar¬
hol a tanárt I),- öss/.eczikkáztak n gondo¬ a ragyogó természeti kincseknek, a melyelatai is. A helyzet oly különös volt, a harmó¬ kel. a dús parasztkisasszony képviselt. Igaz¬ jait, — nem is fogok mást elvenni, ha kiko¬
niát sehogy sem tudta benne fölfedezni. Egy ság szerint neki kellene őt kiszolgálni be- saraz. Nekem nem kell abból a fajta nőből,
a melyből az én társadalmam feleséget szánl
remekbe teremtett pompás parasztleány, egy
czézni s boldognak kellene magát vallania, nekem. Az a bizonyos cselédkinzó «naccsága»,
kopaszodó csopák profess/orka s egy csinos
ha a leány annak fejében csak egy kedves a kinek teher a kötelesség s életszabály az
<»;>*sm- úrilak virágos kerttel \ Valami lévemosolylyal is honorálj buzgó, behódoló igyeélvezet; a kinek ambicziója, hogy lekopirozza
•l.'snek kell lenni valahol, - morfomliro/otl
ke/eiét . . . Mi ő? Egy félrefejlődött famagában a jeles férfiú. - - ,„,.,., ha,,,,,, j ,
az előkelő úri cláma külsejét, de a hozzá való
germczű lanárember, a milyen százezer van
''•".ve/o nem állhal ,„eg ^ „ ^ „
^
műveltséget már lusta megszerezni; nem kell
a világon, ha nem egy millió. Az a leány
lekenek beljebb Sétálni, kérte Juliska
a félmüveit, szinházbavágyó, nagykalapos, seellenben valóságos kincsesháza az emberi
az urakat. - . mialatt betolta a kis kapui
lyemrnhás asszony, a ki megvet, ha nem luérzésvilágnak, csupa eleven őserő, lélek kebog; elörebocsáiM a vendégeket
dok
neki elég pénzt adni, vagy ha háziassá¬
ély, jóság és szerénység. Isten szűz álkogot követelek tőle ; nekem olyan nő kell, a
\ *:ép'Bubában
hatalmas bikafejű férfi tása, a melyről az égi zománczot a város
iogadta okét : M házig,„la. Semmi csodálko- iskola sem volt képes leőrölni, maradi
az ki kevesebbre becsüli magát, mint a meny¬
l*» vagy elfogódottság nem látszott meg az
nyit ér s el se fogadna lőlem áldozatot és
a
mi
H. a minek született igényfönséges, kaarczán. büszke magatartásából, hangja érczémegalázkodást
czago gyermek, alá/alos. szégyenlős parasxt
bo. ,gész valójából kitetszett, hogy egy feje- leány.
A doktor bólintott.
leien látogatása sem lepte volna meg. Épen
- Igazad van, csakhogy nem kapsz olyat.
- Juliska kisasszony, _ kí . rt ,. ., , e& _, _
Pipázóit. Egy „yogod,, s / m t o m é l i ó s á U
A
két barát folytatta útját Hazaérkeztek.
mozdulattal k.velte sójából a lajlekedényl s üljön le közénk maga is.
Vakkancs
megszimalolván őkel, álugrotla a
A leány elfordult és lesütötte szemét
;>/ aulaira tette, aztán katonásan. hValosan
kerítésl
és
szapora farkcsóválások közöli a
A/ nem illik, _ mondta pirulva, - de
l.--/okolt Békéről s jobbját már messziről
lanár
úr
lába
közé kígyózott.
lelejuk nyújtva, ezekkel a szavakkal üdvözölte !•«•••! -utlyomban apjára sandított Hátha meg¬
Bácsiné
fellálalla
a vacsorái: gyenge rán¬
vendégeit:
engedi neki, hogy az egyszer
tott
csirkével
kedveskedett
vendégeinek. De
M'-" ho/lti a tekintetes „rakat, s/e-,,.,,,. az illemszabály alól.
azok
csak
immel-ámmal
piszkáltak
a pompás,
hajiokomban.
Nem engedte meg. Hirtelen mcgkeményeropogós sültben, elkalandozó gondolataik el¬
S/ékre tessékelte vendégeit, aztán a lányavitték az étvágyukat Hosszas hallgatás után
hó/ fon!ült. . .
találja helyénvalónak. Szerénven
az orvos szólalt meg először.
halkan
bár,
kifejezést
adott
a
m
é
l
l
a
l
l
a
n
k
S
Szíveskedjél, jányom, az uraknak eg v
~ K'gyógyílottalak pajlás s ez a fő. Formát
kis áldással, tán nem fogják megvetni a « e serélt nemcsak a lested, a lelked is. Nincs
génységünkel.
Az én leányom nem kisasszo n
y ; az én rám többé szükséged, mosl már megtalálod
myom e gJ egyszerű hajadon.
a helyes utat magad is.

A tanár átnyújtotta kezét az asztalon.
- Köszönöm, jót akartál, de nem ludom,
jól lellél-e velem. Talán jobb lett volna, ha
bula maradok. A mióla rájöttem az élet szép¬
ségeire, vágyom is ulánuk, de nem tudom,
elérhetem-e.
Az orvos megszorította s egy pillanatig meglarlolla a baráti jobbot.
- Itt maradok veled, — mondta szívvel, megkérjük a leányt.
A tanár arczát elöntötte a vér.
— Nem merem.
— Semmil sem lehel tudni, — bizlalla az
orvos, — gyávának lenni nem szabad. A leány
kedves voll veled.
A lanár szomorúan mosolygott
- Kedves, meri megmentette az éleleméi
s nem akarja, hogy adósának erezzem maga¬
mat Tapinlalból voll kedves, mert a lelke
előkelő. Lehet, hogy még az apjának sem
dicsekedett el a hősteltével. Vagy hogy az is
olyan nemes, hogy nem emlegeli előliem a
szégyenemet!
Eltakarta az arczát Most már ő is érezte
egy leány általi megmentetéséuek groteszk
komikumát. . .
. . . Harmadnap ismét ellátogalolt a kél ba¬
rát Éltesékhez. A gazda a mezőn járt. A cse¬
lédek közül sem voll otthon senki. Juliska
meszelt A konyhában végzett nagylakarílást Dalolt hozzá. Egy szerelmi dalt csatto¬
gott szabadon és merészen, mini a kék ég
pacsirtája. Épen háltál állott az ajtónak, mi¬
dőn az urak felbukkantak a küszöbön. Szok¬
nyája fel volt tűrve térdig, derék nem volt
rajta, mindössze egy patyolat ingecske ta¬
karta szűzies keblét, dagadó hallyúnyakát
A férfiak nem szólílották meg. Szinte belekábullak a nőiség szemük elé láruló vará¬
zsába. A tanár ocsúdott fel először. Elrántotta
adoklorl a nyill ajlóból, még mielőtt Juliska
észrevette volna őkel.
— Ne bántsuk, majd eljövünk másszor, most
szégyellene magát.
Elkésett. A leány meghallotta a szaval Ajkán
egyszeriben megfagyott a tüzes dal, kipirull
lejecskcjét kidugla az ajlón s meglálva a fal¬
hoz lapull urakat, ijedten eltakarla keblei
mind a kél kezével.
— Jaj, nem láttak, úgy-e? — kérdezte könyörgő őzszemét a tanárra meresztve, mintha
félne annak felelelélől,
- Nem, nem láttuk, Juliska . . . Bocsánalol kérünk, hogy zavarluk . . .
- Elmennek?
— Azl hiszem . . . Majd eljövünk másszor.
A leány lálhalólag elszomorodoll.
- Ne menjenek el, - kérte bizonytalan,
halk hangon, most már a doktor felé fordítva
fejét, — mindjárt felöltözködöm.
Jóhoz folyamodott.
— Szívesen megvárjuk, — jelentette ki az
orvos, — addig leülünk az ambitusra.
Juliska bekapta fejéi az ajlóból. Parasztlányos, halk kaczagása kihallalszott a tornáczra
s elárulta örömét.
A doktor odasugta a lanárnak.
Ha kijön, hagyj vele magamra. Négy¬
szemközt szeretnék vele beszélni.
A tanár reszketett.
- Miért?
— Nem lehetetlen, hogy szeret téged. Ki¬
veszem belőle.
A professzor habozott egy pillanatig. Aztán
elszánta magát
— Jó, kérdezd meg tőle, hogy lehet-e re
menyem, én úgy sem merném megtenni sohaAzzal felkelt s az udvar fenekén lévő mé¬
hesbe osont
A doktor leült a lornáczon egy zöldre feslell padra és várt Öl perez múlva kilépett a
lány a konyhaajlón s magában lálva a doktort
összerezzent meglepődésében, majd el is sápadt.

A másik tekintetes úr elment? — kér¬
dezte s lehajtotta a fejét
A doktor felállt s eléje menvén, kezet fogott
vele.
- Nem, nem menl el, csak a méhesben
van. Én kértem, hogy hagyjon magamra, mert
kérdezni szerelnék a . . . a kisasszonytól valamit
A leány lágranyilotta sötét, bámész szemét
- Mit?
A doktor nem meri egyszeriben kirukkolni.
- Nem haragszik meg, ha ajtóstól roha¬
nok a házba?
Juliska csak a fejét csóválla.
- A tanár úr, az én barátom, — vágta ki
a doktor elszántan, - - megs, érette magát s
boldog lenne, ha a feleségévé lehelné.
Juliska a szivéhez kapott. Meglanlorodoll,
minlha meglökte volna valaki.
- Engem ? — kérdezte elfúló hangon. Engem ?!
- Magát.
Erre már nem szóll a leány semmit Las¬
san, mélázva megíbrdull a sarkán s mar a
konyhaajlóban voll, midőn hirtelen szeméhez
kapta kötényéi s elkezdett zokogni.
Eltünl a konyhában; belelte az ajlól maga
ulán ; zokogása apránkénl halk hüppögéssé
csendesedett De nem jött ki többé az ambilusra, sől magára reteszelte az ajtót. Úgy
szólt ki a doktorhoz:
- Szépen köszönöm a megtiszteltelést, de
nem lehetek a lanár úr felesége, mert én egy
egyszerű parasztleány vagyok . . .
A doktor a méhesbe sietett a tanárért, a
kit időközben egy méh is megcsípett, tetejébe
lelke izgalmainak.
- Gyere . . .
- Hová menjek?
— Ne kérdezd. Szerel és gyere . . .
Mondván a doklor, megragadta a tanár úr
karját s kivonszolta őt az utczára s nem szólt
hozzá, hiába idegeskedett, míg haza nem te¬
relte őt. Vakkancs meginl álugrotla a kerí¬
lésl s ismét lába közé csúszott a tanár úr¬
nak, de az egyszer furcsán honorálták a hódolalál, úgy belerúgott a boldogtalan pro¬
fesszor, hogy csak úgy nyekkent.
A doktor elnevetle magái, de a szobába
érve elkomolyodott. Leültette a lanár ural s
clmondla neki lapaszlalalait így végezte:
- Az a remek leány szerelni ludna léged,
boldog ficzkó, de nem mer szeretni az apja
miatt — szerencsétlen fiú.
V.
Ráfogják a tanár urakra, hogy csak olyas¬
mihez értenek, a mi meg vagyon írva ; az élet
ama alkalmi problémáit, a melyekhez nincs
nyomtatott úlmulalás, képtelenek helyesen
megoldani. A sorrendel mindig elszoktak vé¬
teni.
Való, hogy Koller professzor úr, midőn sze¬
relme odaállította a válaszút elé, roppant együgyüségeket követelt volna el, ha a praktikus
doktor el nem kapja vala a kabátja leffenlyüjét
s be nem állílja a helyes nyomba: no most
haladj az orrod irányában s meg se állj valameddig Tündérország kapujához nem érsz,
ott majd meglátod, mekkorák azok a szörnye¬
tegek, a melyek a királyleányt őrzik, mert
lehet, hogy a mesebeli sárkány csak holmi
gyík a valóságban, azt meg talán lebirod
te i s . . .
A professzor úr ugyanis meg akart fulamodni azzal a nyíllal, a mii Ámor a szivébe
lőtt. Hogy ő olyan rengeteg halmaz ember¬
rel, mint Elles üábor, ki nem kezdhet Aztán,
vélte, az se biztos, hogy viszontszerettetik.
A doktor tévedett, a leány sajnálja őt, de
sokkal okosabb, minthogysem csupa szána¬
lomból olyan férjei válaszszon magának, mini
az ő csekélysége. Hogy a társadalmi állása
hizeleghet neki ? Bolondság ! . . . Valójában

sokkal fentebb vannak Juliskáék nála, csak a
viseletük parasztos, a módjuk, a lelkűk, kon¬
zervatív, lisztes erkölcsük, sől a foglalkozásuk
is előkelőbb, mini az övé. Háromszáz holdas
büszke urak, punktum. Ő meg csak egy egy¬
szerű napszámosa a kultúrának, ha meg talál
rokkanni, mehet Kukutyinba zabol hegyezni a
6(K) forintos penziójával.
A prolesszor úr bepakkolta a pakktáskáját.
Hogy hazamegy Pestre. A vadászainak semmi
értelme nincs többé, vélle, nem akar még
egyszer beleesni a pocsolyába, inkább meg¬
írja a könyvéi, bármennyire ulálja is.
A doktor kezdetben nem ellenkezett vele.
Hadd tombolja ki magát
Úgy végződöli a boldoglalan lérfiú tombolása, hogy ráült a becsomagolt bőröndjére s
miként Marins Karthágó romjain, elkezdeti
rajta keservesen zokogni.
- Elvételtem az éleleméi, — keseregte. —
számomia nincs többé boldogság ezen a földön.
Midőn kizokogla voll valamennyi könnyéi
nekiment a doklor a fejének.
- Kelj fel arról a pakkláskáról. Nem szégyelled magadal sírni?
A tanár úr engedelmeskedett. A doktor
megkapta a bőröndöt, (elcsatolta és kifordí¬
totta a belsejét. Csak úgy gurullak a földön
a fogkefék, papucsok és czipők.
- Mit csinálsz? Megőrültél? — támadt rá
a tanár.
- Te örültél meg. Itt maradsz és végigjálszod a játékot, majd én kibiczelek neked.
A lanár felemelt egy kefét és az asztalhoz
vágta.
- Bolondot űzöl belőlem?
A doktor nem reflektáll a kifakadásra. Meg¬
fogta pacziense egyik mellény gombját s tele¬
beszélte a szemét.
- Ide hallgass . . . Szólni fogsz a leány¬
nyal, szerelmet vallasz neki. Azlán megkéred
az apjálól a kezel ünnepiesen, föltéve termé¬
szetesen, hogy szerelmi vallomásod meghallgattatott. Ez két lépés, a harmadik attól függ,
mit mond az apa. Ha elfogad vönek, a nya¬
kába borulsz, de nem sírsz, mert az ő fajta
kemény ember megveli a könyeket. Ha elutasíl, ismét a lánynyal beszélsz, megigérteted
vele, hogy várni fog reád.
- Mire várjon? - - kérdezte a lanár el¬
képedve.
- Akármire, -- oktatta a doktor, -— vala¬
mire, a mi még nem volt, de a minek jönnie
kell. A szerelmes leányok az ellele várakozást
igen szerelik.
— Azt tanácsolod nekem, hogy bolondítsam ?
- Azt.
Hát — pukkant ki a lanár s kiszakí¬
totta mellénygombjál az orvos kezéből
én
ilyen alávaló lelkiismerellenségre kaphaló nem
vagyok.
- Azl te nem tudhalod, - - pimaszkodolt
az orvos. — Az első kél lépési mindenesetre
meg kell tenned, mert az a sorrend. Háza¬
sodni úgy, hogy az ember megszalad a sze¬
relmétől, mielőtt megkérte volna, nem lehel.
Milől lelsz ? — folytatta a doktor a leczkét —
Agyon nem fognak ülni. Vagy ha igen, antól
jobb neked. A le életed - - belelátok a lelkedbe - úgy sem ér neked egy fadarabul
sem a Juliskád nélkül.
- Hál ebben igazad van, — ismerte be a
meggyölörl professzor, bánatosan lehajtva fe¬
jét. — Meggyőztél: a két első lépést meg¬
teszem, ha agyonütnek is.
VI.
A szerelmesek pufók égileslje, a hold ki¬
bukott az Éltes portál szegélyező fák koro¬
nája fölött s beezüstözte a ház tornáczál, sze¬
líd fénykoszorút font a Juliska fejére s a
professzor sápadt arczát zöldes zománczczal
vonta be.
3*
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A tanár és a leány kint ültek a zöld padon:
addig mesterkedett a doktor, míg odakerül¬
tek valahogy, míg ő és a házigazda politi¬
kát űzlek a szobában a lámpa fényénél. Szid¬
ták a kormányt, a gazda meggyőződésből, a
doktor a gazda, illetve a professzor kedvéért.
Ők megvoltak valahogy. Pipáztak, kvalcrká/.tak, megemlékeztek, (ha kifogyott a jelen
thémája), régiekről: Kossnthról, Rákócziról,
Mátyás királyról . . . (Hej mi lett volna ebből
az országból, ha Mátyás nem eszi meg a mérges
fügét, ha nincs Károlyi Sándor és Görgey?)
De a szerelmesek : azok már nagy bajban
voltak. Szerencse, hogy két vége van minden
padnak, különben talán le se tudlak volna
ülni, alighanem hátai fordílollak volna egy¬
másnak, meri szembe nézni már mégis túlságos vakmerőség lett volna lőlük. így azon¬
ban jó kél mélernyire kerüllek egymáslól
(mert hosszú volt a lócza), s belenézhetlek
a holdba, a nélkül, hogy lalálkozoll volna a

K* mi most sötétben vagyunk, — vonla
le az eredményi a lanár úr.
Sölétbon vagyunk, — viszhangozla aleáuy
összeszorull keble.
A jég meg volt törve, folytalni lehetett az
eszmetársílásl.
— Én nem szerelem a holdat, — mondta a
tanár úr, — olyan hideg és sápadt, jobb sze¬
relem a kis fényes, szikrázó csillagokat.
- Én is . . .
— Szebb világ lehet odafent, mint idelent.
- Szép lenne idelent is, - mélázott a
lány, - ha minden vágyunk teljesülhetne.
- Milyen vágyai vannak magának, Juliska?
A leány nem felelt. A professzor bátorsá¬
got vett magának s lopva ráemelte szemét.
A hold átúszta a felhőt. A lány arczán két
könycsepp pergelt, A professzor majd belel'idt a szóba, de megkérdezte:
Juliska,maga sír?
Miértsír,Juliska?...
— Nem tudom . . .

ditotta tőle lángoló arczát, a mi a professzor
szivébe új bátorságot öntött a közebdésre.
Ismét odébb csúszott a lányhoz . . .Már nem
volt köztük csak egy tenyérnyi üres tér a
padon. Ha lelt volna bátorságuk, egymás ar¬
czára hajolhattak volna a szerelmesek.
Csakhogy ezzel igen megnehezedett a be¬
széd sora. A holdnak ismét bele kellett búj¬
nia egy felhőbe, hogy a professzor meg mer¬
jen szólalni.
- Juliska! — szólítoüa meg a lányt resz¬
kető, szinte könyörgő hangon --Juliskám!
- Tessék.
A professzor elkezdett szédülni. Reszkető
keze tétován keresett valamit. Megtalálta
a leány kezét. Aztán lecsúszott a padról,
térdre esett. Most már maga a nagy minden¬
ható természet diktálta nt-ki, mit kell csele¬
kednie, az pedig el nem véti a maga dolgát
soha. A tanár a leány ölébe ejtette fejét.
S annak görcsösen, az imádat erejével meg-

t

1'l«'l< a szobában a láni|ia fényinél.

trkinlflük a földön. Olt a lioldhan niur talál¬
kozhatott.
A tanár úr hor/as/tó ^/nrkokat állolt ki,
mert nőm maradhatott a hallgatásnál, a dok¬
tor feladta neki a leczkót s horsülotszavát vette,
hogy elreczitálja a padon. Szőreimet kellőit
vallania Juliskának. Azt India, lio-v mikópon
szerolmeteskedtok szivük hölgyével ,-, osinkvecsento lovagjai
arról m-m egy könyvet
olvasott — a pápuák udvariad ozeremoniáiról
i- tudóit egyet inast, dó az ö esőiéről, annak
megvilágításáról szerinle nőm gondoskodóit
az irodalom. Neki magának kellett rá a kadono/iát kitalálnia. Szívó úgy kopogott, hogv
majd kitört köböléből, de "ha igazán kitört
volna, se lőtt volna belőle has/,,,,. m ,. r l e g y
csöpp bátorságot som tartalmazón.
Szerencsére egyet gondolt az örog hold s
Jlbujt egy rongyos felhő mögé. Legalább volt
miről beszélni, de azonkívül is, ;, sötétben
bátorságosabbá lett az állapot. Hát végro neki
is durálta magát a professzor a szónak.
Nini, eltűnt a holdvilág, — kezdte
- Elbújt, - konstalálla halkan a leány is

' .oak egy lehellet volt a lány válasza, dó a
""••"• ni.-gl.alMl.-, azért. A szivével hallotta
n«'g. H.-irmmczötczentiméterrel odébb bátor¬
kodóit ;, lányhoz.

ragadott kezét a világért sem eresztette volna
el, míg el nem halmozta csókjaival.
Szeretem, - - rebegte, — soha senkit sem
szerettem a világon, magát, ha a feleségem
N'-kem kellene sírnom, - susogta, lesz, imádni fogom.
Embere" " ' ^ * ^
Boldogtalanabb
A lány elalélt. Értelme felmondta a szol:álatot,
egész lénye felolvadt a szívében. Forró,
A lány összerezzent, szinte megijedt
!t
e'etteljes
karja a professzor vállára esett.
Miért? - - kérdezte bensőséges, szívbeli
Én
is
szeretem,
— susogta s karjai után
h-"gon - - Egy olyan jó, okos embert, min
ejtette
kigyúlt
fpjét.
. lekmtetes úr, mindenkinek szeretnie kell
A professzor egy áhitatos csókot lehellt
A szerein, szóra végre alaposan neki vauH a profes,zo, Csakhogy nem neki kellé t tiszta, szűz homlokára.
Aztán visszaült a padra és visszavelte a
í í C l ? T klC J tenie - A folytatáshoz már elég
leány kezét. Majd a párjához simult szorosan
bátorságot érzett magában.
ebiére vonta fejét. Reszkető kézzel, csen- Hiszen- sóhajtott fel,- „em akarom én
simogatta a haját. A leány lehunyta
hogy nundenki szeressen, lemondok a " S
emét.
Sírt és mosolygott. Inkább sírt. ..
— ö n erzéskincséröl egy-egyetlenegy
Ulyan egyszerű, igénytelen szíve volt: a nagy
Idogság igen fájhatott neki.
A leány j s me

1 lovább rukkolt

VII.

A he|jelt

rvoller tanár urat benne lehetne hagyni
szerelem legközepében — a divat kedvéért,
3 vájjon mindenkinek tetszik-e a divat?

Aztán meg nem is költemény ez a történet:
valóság, a mivel alkudozni bajos. A professzor
ina is el ugyan kikérné magának, hogy az
Író, megírván FIZ ő regényét, azt egy szenti¬
mentális holdvilág, -elenettel zárja le. Hiszen
csak azután jött a java . . . Pedig keservesen
folytatódott. . .
Éltes (labor ugyanis kikosarazta a tanár
urat. Igaz, nagyon finoman, de csak úgy fájt
az az árvának, mint ha kilökte volna az ajtón.
— Nem érdemeljük meg a tiszteletet, mondta, — suba subához, guba gubához . . .
Nekem olyan vő kell, a ki, ha megcsikarja a
rúdját, félkézzel kirántja a szekeret a kátyú¬
ból. Kemény a magyar föld, kemény embert
kivan, a gyöngének kicsúszik a talpa alól.
Addig meg se tudnék halni, míg az enyémet
biztonságban nem tudom.
A tanár úr, megkapván a kosarat, egyszerűen
meg akart halni. Remélte, hogy még megy a
dolog öngyilkosság nélkül is, csak erősen kell
akarnia. A doktor nem volt azon a nézeten.
- Csacsi, — szidta a professzort, a ki szó¬
rói-szóra közölte vele az apa válaszát, — ne
meghalni akarj, hanem azon légy, hogy kemény
ember váljék belőled, a ki kirántja a szekeret
a kátyúból félkézzel is. Vívjál, tornászszál és
tanuld meg a mezei gazdaságot, majd nem
lesz a gazdának ellened kifogása.
- Hiszen, hiszen, — motyogta a tanár úr,
de azt már nem mondta meg, hogy mért
hiszen.
A doktornak úgy kellett azt kitalálnia.
- Persze, te azt hiszed, — folytatta a leczkét, — bogy nem vár reád a leány. Hát ezt
majd megtudjuk. Ha neked nincs merszed
hozzá, majd megkérdezem tőle én.
A doktor másnap reggel akart Juliskával
beszélni, de nem került rá a sor. A leány
megelőzte őt.
Épen vacsoránál ült a két barát, midőn meg¬
csörrent az ablak halkan háromszor egymás¬
után.. Vakkancs kivágta a halberdót, ergo nem
a szél okoskodott, valaki járt az udvaron. Ki
lehetett? Miért nem az ajtón kopogtatott, ha
beszédje volt velük?
A doktor félrehúzta a függönyt és kinézett
a sötétbe. A körvonalairól legott megismerte
a kései vendéget. Juliska volt.
- Neked szól a látogatás, - - jelentette a
professzor úrnak izgatott örömmel, — ugorj...
Ugrott a tanár úr, meg sem állott addig,
míg karjaiba nem zárta a minden izében resz¬
kető leányt.
- Egyetlenem, gyönyörűségem, mindenem !
Juliska kibontakozott az öleléséből.
- Ne, ne, — gügyögte, — ne kivánja, hogy
tetézzem a bűnömet, ereszszen el.
Roller engedelmeskedett.
- Csak azért jöttem, — folytatta a leány, hogy megkérjem, no nehezteljen rám. Azért,
hogy nem lehetők a felesége, én mindétig
szeretni fogom, minden este imádkozni fogok
érte és soha senkié nem leszek.
- Juliska ! Oh Juliska I . . .
A leány elszaladt. A férfi kitárta a karjait
utánna, majd összekulcsolta kezét a feje felett,
úgy ismételte meg-megcsukló hangon :
- Juliska ! Oh, Juliska ! . . .

gondolt, fütyült Schleiermacherre, inkább az tette a tanár urat, valóságos sintérség volt,
okszerű disznótenyésztést írta meg. Majd a a mit a jámbor úr testével elkövetett.
szarvasmarhára kerítette a sort, a földjavításra,
Hanem aztán meg is volt a látszatja.
a takarmányozásra. Hat népszerű gazdasági A tanév végén azon vette magát észre Koller,
könyvecskét firkantott össze hat hónap alatt hogy félkézzel egész könnyedén fölemeli a
s valamennyit megküldte Szatymazra illő dedi- nyolczvanöt kilós doktort.
káczióval: «Éltes Gábor urambátyámnak — Most már mehetek Szatymazra, — mondta
tisztelete jeléül: a Szerző.»
akkor s úgy megrázta jóllevője kezét, hogy
Más formában nem tudta volna beadni majd kimászott a helyéből.
. . . És elment Szatymazra.
Éltes uramnak, hogy megtanult gazdálkodni,
És olt is maradt örökre.
de a neki ajánlott példányon kívül egyetlen
Valahányszor egy ökör vagy szekér bont¬
könyve sem került forgalomba, valamennyi
hatalmas ládákban szépen elrakva a padlásra ragad a sárban, csak öt hijják. Ha valaki, ő
kiemeli.
került.
Rüszke is rá az apósa szörnyen. De nem
Ezt hát meglehetősen impraktikusan csinálta
a tanár úr, körülbelől olyformán cselekedett, mutatja. Mert egyébként haragszik rá. Azért
mint Kéraban, a vasfej ü, a ki inkább meg¬ haragszik rá, inert hat gyermeke van. (Mi
kerülte a Fekete-tengert, mint hogy vámot jut majd egyre a gazdagságból?)
fizessen a Rosporuson.
Hanem azért nem szól semmit, csak morog
Ha a maga esze után megy, alighanem néha. De hamarosan kibékítik a gyerekek.
hasonló eljárási követeli volna a testedzés Az a fő mulatságuk, hogy rámásznak egy¬
terén i s : biztosan kitalált volna valami szerre mind a hatan, ki a vállára, ki az ölébe,
methodust, a mely miatt vagy Ceylonba kellett ki a feje tetejére ül. Ilyenkor elmosolyodik
volna fáradnia, vagy a déli jegessarkot nolle- Gábor gazda s ráripakodik gyönyörű me¬
velle fölfedeznie, de ezen a téren szerencsére nyecske leányára, midőn ez rendre inti szilaj
csemetéit, hogy a nagyapjuknak ne alkalmat¬
Kulik után haladt.
A doktor már okszerű munkát végzett. lankodjanak.
— Mért bántod a gyerekeket? Tán irigyled
Egyenesen nekiment a czélnak. Fürdette,
massziroztatta, tornáztatta, vívatta, Xanderez- ükét tülem?

VIII.
Koller tanár úr mégsem állottá meg, hogy
könyvet ne írjon. Mindössze, hogy thémát
változtatott. Osszándéka az volt, hogy a budhisták ezoterikus tanait kritikai párhuzamba
állítja a Schleiermacher ethikájával körülbelől
hatszáz lapon. Szatymaz óla azonban egyebet

Hát végre is neki durálla magát a profcsiznr a szónak.
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Irta

SZŐLLÖSI ZSIGMOND.
L
Ezelőtt vagy tizenöt esztendővel egy magá¬
nos öreg ass/onyjött lakni Szlenóra. A l V leházat vette meg, a melyet az öreg Pete Samu
elhalálozván, másutt lakó örökösei elárvereztetlek. Elég takaros kis ház volt, s/ép lom¬
bos kerttel, de a/érl nem igen licitáltak rá.
Egyrészt azért, mert nem valami jő helyen
volt, piac/tói, vasúttól mesv/e. másrészt meg,
azért, mert Szlenón iyen mindenkinek meif
van a maga há/a. Iiry aztán olcsón kell el
iiia/án árán alul.
A vevőről csak annyit leheteti egyelőre
megtudni, hogy o/ve-y Pirklhalernéiiak hivják. Több később -e iyen -/ivariról! ki róla.
Nagyon magának való öregasszony volt. S/épen rendbehozta a há/.at. udvart." de azután
ki se mozdult a portájáról. Nem érintkezett
senkivel és méír egy macskát se tartott ma¬
gánál.
A siketncma Miiliter Rózái járt be hoz/.á
takarítani, főzni, mosni, de e//el metr c-ak
ő tudott társalogni. Soha látogatója nem
jött, soha levelet nem kapott, a templomba
se járt, pedig azt beszéltek róla, hoiry örökké
imádkozik, legalább örökké könyv van a
kezében.
Egy darabig i/.gatta az embereket a kíván¬
csiság, de mert soha senkinek se került az
útjába és mert az öregasszonyok különben
se nagyon foglalkoztatják az érdeklődést (a
fiatal asszony sokkal érdekesebb téma), lassannkét napirendre tértek föJötte.

Szenzácziót a magános, öreg özvegy PirkIhalerné csak akkor csinált, mikor meghalt.
Akkor se a halálával — hiszen senkinek se
élt, hát kinek halt volna meg? — hanem a
végrendeletével, a melyet annak idején a la¬
pok is közöltek. Szólt pedig ennek az írásnak
a rendelkező része következőképpen :
Maganyossagomban sokat elmélkedvén
a világnak sokféle szerencsétlenjein, szivem
azokhoz fordul, a kiket indulat vagy kénys/rniseg egyszer megtántorított és bárha T
torvény betűje szerint bűnüket már meg¬
fizettek, a sorompó zárva maradt előttük
mert a társadalom kidobta és vissza néni
fogadja őket. Legyen a darabka föld, a mit
sors szegénységemnek meghagyott, az ő
visszatérésük útja. Legyen házamnak lakója
kevés hagyatékom kamatjának élvező e
nindfg egy ilyen szegény, már megbűnhödött
ember és lássa hasznát háborgatás nélkül
mindadd.g a m,g az a törekvése, hogy n tár¬
sadalomnak becsületes, munkás tagja tegyen
és áment,™ nagy és kellemes föltü^
-t kelteti. A szlenói jegy ző , Német Sándor
kiválóan humánus és „emes érzésű ember
T * ' l Í 1 , n a g y ° n f Ö l f ° ' g t a " rendelkezés je¬
lentőségél, megértette a lelkét és méltányo l,
gyönyörű gondolatát. A végrendeletnek*!
s ment. a fő varos, lapok is foglalkoztak vele
«* mcgirtak, hogy « s z , e i l ó i k i s h á z
™
lom a melynek a megbocsátás isten? e r é Z
s/entelle meg a falait

Szlenón, a jegyző indítványára azonnal bi¬
zottság alakult a hagyaték gondozására és
annak az örökhagyó nemes akarata szerint
való fölhasználására. A bizottság három tagú
elnöksége a jegyző úrból és a két jótékony
nőegylet elnöknőiből, Walter Islvánnéból és
Dr. Kormos Miksánéból alakult. A bizottság
átvette a hagyatékot. Egy ládikában négyezer
korona készpénzt is találtak : ezt a takarék¬
pénztárba tették és Kormos doktorné elő¬
terjesztésére megállapodtak abban, hogy a
házat, az örökhagyó nemes eszméje érdeméiek megfelelőleg adandó alkalommal bizonyos
unnepiességgel fogják fölavatni. Ez az ünnepiesség nem lesz meddő, mert kétségtelenül
propagandát fog csinálni az eszmének, a mclyk íme Szlenón áll első hajioka. És éppen
- noha a bizottság minden tagja kijezte idegenkedését attól, hogy bármiféle
népies középpontjába kerüljön — elhatá¬
rozták, hogy a fölavatásra meg kell hívni a
•ispánt, a jótékonysági egyesületeket és a
óvárosi sajtó képviselőit.
Bizony, ez nagy munkát ró ránk —
Ita a jegyző, - de hiába, meg kell tenni
a kötelességünket.
II.

rendben lett volna h

. °gy a

Sék n e m e s és
A
s ^ P h.vatáfÖl8zerelését
etLz é í * í ,
teljessé tették, az
egész épületet újra meszelték, festették, a

kerítését kijavították, a kissé elhanyagolt ker¬
tet rendbe hozatták : olyan volt az egész,
mint egy kis paradicsom. Az avató ünnep
programmja is meg volt állapítva az utolsó
pontig. Csak az volt a baj, hogy az ünnepet
nem lehetett megtartani.
Az a bizonyos adandó alkalom ugyanis
sehogy se akart adódni. A tisztes társadalomba
való visszatérés küszöbén — pedig egy igen
kedves hajlék küszöbje volt már - nem
jelentkezett senki. Nem azért, mintha Szlenón
csupa angyal laknék. Akadt bizony a faluban
olyan ember, a ki korcsmai verekedésért meg
a becsület útjáról való holmi kis félretántorodásért egy-két napra vagy hónapra «bekivántalódottB a megye-székhelyre, a hol nem
a vendégfogadóban volt elszállásolva, de pá¬
lyázó ezek közül nem került. Mert Szlenón
csak egy hely van, a honnan kidobják az
embert, ha nagyon tántorgós a magaviselete.
A korcsma. A társadalom nem ilyen kényes.
Onnan nem dobnak ki senkit, ha egy kicsit
huzamosabban volt is el hazulról.
A bizottság különben se ilyen vezeklőről
és visszatérendőről ábrándozott. Hanem va¬
lami olyan emberről, a ki maga is hoz vala¬
mit a házhoz. Már tudniillik valami neveze¬
tességet. Valami olyan «megtántorodottat». a
kiről beszéltek annak idején. Egy nagy sikkasztót vagy haramiát, a ki Váczról vagy
Illaváról térne vissza a lisztes társadalomba
legalább is tíz vagy tizenöt esztendei távol¬
lét után.
Ez a szép ábránd azonban csak ábránd
maradt. Pedig Kormos doktorné titokban le¬
velet is írt a nagyobb fegyházak igazgatóinak
és csalogatóul a szlenói ház fotográfiáját is
elküldötte, hogy inkább akadjon pályázó a
szabaduló rabok között ; de csudálatoskép¬
pen ennek se volt foganatja. Nem akadt
jelentkező
Pedig a bizottság később már lejebb szál¬
lította az igényei. Már nem kívánt prima¬
donnát : keres bűnöst. Beérte volna egy jó
közepes sikkasztóval is első lakónak. Hiába :
minden kezdet nehéz és meg kell alkudni a
viszonyokkal ! Elég, ha megindul valahogy
a dolog.
De sehogyse .akart megindulni. Egy esz¬
tendeje áll már üresen a néhai Pirkthalerné
háza és senki se akart beköltözni barátságos
fehér falai közé. A bizottság már ideges lett
a várakozástól és a sok csipkedéstől. Mert az
általános lelkesedés kezdett megsoványodni
és a csúfolócló .kedv bátorságra kapott. Ez fő¬
ként a Kovács tanító inlrikájának az ered¬
ménye volt, a ki évek óta hasztalan kérte a
községet, hogy csináltassák már meg a házát,
mert az eső becsurog a szobájába és minden
pillanatban rászakadhat a tető.
A sikertelenség magában a bizottságban is
éreztette kietlen és romboló hatását. Kormos
doktorné szemére lobbantotta a társainak, hogy
itt igazában csak ö dolgozik, már pedig ha
eredményt akarnak, mindenkinek meg kell
tennie a magáét !
A jegyző úr mentegetőzött:
- De nagyságos asszony, hát mit tegyek?
Hogy szerezzek ón kiszabadult rabot, ha ma¬
gától nem jön?
Erre a kérdésre bizony a temperamentumos
doktorné se tudott feleletet adni. Itt más
teendő nem lehetett, mint várni a jó sze¬
rencsét.
Hát vártak tovább.
És nem is vártak hiába.
Egyszer, egy esős szeptemberi délutánon
egy idegen férfiú jelent meg a községben.
Előkelő idegennek nem lehetett mondani.
Hongyos czipője és foltokból összerótt nad¬
rágja merő sár. Látszott rajta, hogy messzi¬
ről jött és nem automobilon. Görnyedi hátú,
éllesebb ember volt, az arcza egy bozontos,

vörös szakáll-erdő. az erdő mélyén alázatos és
ravasz nézésű két kis szürke szem. Az idegen
a községháza után kérdezősködölt. Mára kapu
előtt levelié rongyos, ütött-kopott kemény
kalapját a fejéről és jelentette a kisbirónak,
hogy a tekintetes jegyző úrral kívánna be¬
szélni.
A jegyző úr meglehetős komor kedvében
volt és mordul szólt rá a toprongyos jöve¬
vényre :
Mi kell?
Az idegen benyúlt a kabátja zsebébe és
meglehetős hosszú kotorászás után a bélés
fenekéről egy vászonba csavargatoll Írást hú¬
zott elő. Kihámozta a papirost és ezzel a szó¬
val nyújtotta át a jegyző urnák :
- Itt a bizonyítvány, tekintetes uram.
- Micsoda bizonyítvány?
Az idegen lebajtolla a fejéi és szégyenkező,
alig hallhaló hangon mondta :
- Tekintetes uram . . . Illaváról jövök . . .
A jegyző úr, mint a gummi labda úgy
pattant föl egyszerre. A szeme csupa boldog
ragyogás lett, a két karját kitárta :
-Illaváról j ö t l ! ? . . . harsogta. Illaváról,
tisztelt barátom . . . Isten hozta tisztelt bará¬
tom . . . Foglaljon hát helyet, tiszteli barálom ! . . . Nem oda... ide tisztelt barátom ! . . .
Ez puhább, tisztelt barátom !. . . Nagy utat
tett maga, tisztelt barátom ! . . . Jól esik az
ülés . . .
Az ülés ? . . . Kapott a szón az idegen
és furcsán rándult meg az arcza. Az ülés?...
A jegyző úr elérlelte és mosolyogva mentegelőzött:
- Nono ! . , . Nem kell azt rcstelni . . . Em¬
beri dolog az ! . . . Mindnyájunkkal megeshetik . . . No de lássuk csak azt az írást! . . .
Gyújtson addig rá erre a szivarra, tiszteli
barátom . . .
A jövevényt láthatólag meglepte, meghatolta
és megzavarta a lelkes fogadtatás. Csak haj¬
longott esetlenül, de se leülni, se a kínált
szivarhoz nyúlni nem mert, a mire a jegyző
úr erőszakkal nyomta le a pamlagra, a szá¬
jába dugta a szivart és tűzzel is szolgált neki.
Mikor azután az írást elolvasta, talán még
zsámolyt is tett volna lába alá. Méltán. Mert
az írás —- az illavai fegyház obsitja — pecsé¬
tes, hiteles bizonyítvány volt róla, hogy a
tulajdonosa, Stip Mátyás, a büntetőtörvény
könyvnek a tulajdonjogot védő egész sor
szakaszával történt sajnálatos, de határozott
összeütközései következléhen nem kevesebb,
mint hét esztendőt töltött az «intézetben».
Nem kettőt, hanem hetei.
A jegyző úr alig tudta megállani, hogy
tánczra ne perdüljön örömében. De uralko¬
dott magán és csak a hangja vibrálásán érzett a palástolt izgatottság, mikor föltetle a
kérdési:
Ön tehát, Stip Mátyás, azért jelentkezett
nálam, hogy . . . hogy pályázzék arra a . . .
A jövevény a szavába vágotl :
- Igenis, tekintetes uram . . . Alázatosan
vagyok bátor . . . Feleségem és három gyere¬
kem van, tekintetes urain . . . Nagyobb jót
senkivel se tehet, tekintetes uram . . . Ha en¬
gem méltóztatnék választani, a jó Isten meg¬
áldaná, tekinleles uram . . .
((Választani . . . » A jegyző úr magában el¬
mosolyodott. Ez a jó ember hát nincs tájé¬
kozva a viszonyokról. Sejtelme sincs a maga
értékéről. Annál jobb. Legalább nem fog el¬
bizakodni. A jegyző úr tehát diplomatikusan
válaszoll :
- Hát bizony, kedves Slip Mátyás, pályázó
az van szépen. A mi hát természetes is . . .
Hiszen ilyen intézmény, mint ez a mienk,
csak ez az egy van az országban . . . Hát jön¬
nek . . . jönnek ! . . . Igen érdemes, igen szép
pályázatok jönnek . . .
Stip Mátyás ijedten kelt föl :

- Akkor hát . . .
- Nono ! - • kiállóit rá meghökkenve a
jegyző úr. — Csak semmi csüggedés... Maga
letszik nekem . . . Családos ember ! . . . Ez so¬
kat nyom a latban. Valami mesterségei is tud?
Foltozó szabó vagyok, instállom.
- Bravó ! A szabókat mindig pártollam . . .
Slip Mályás, én a maga embere leszek . . .
A jövevény szeme megteli könynyel. Imád¬
kozva tette össze a kezét:
- A jó Isten áldja meg érte a tekintetes
urat . . .
- Csak egy kis formalitás van még hat rá.
Meg kell tárgyalni a dolgot a bizottsággal...
Egy óra múlva meg lesz minden. Addig
maga . . . Ebédelt-e már?
- Még tegnap, inslállom.
A jegyző úr a vállára ütött a jövevénynek.
Vicczes ember maga Stip Mátyás . . .
Kedvelem a vicczes embereket . . . Az ember
sose veszítse el a humorát . . . Hát itt van
egy forint, Stip Mályás, menjen át a korcs¬
mába és egyen egy jó ebédet. . .
A jegyző urnák itt egyszerre eszébe jutott
valami.
- Várjon csak ! Majd a kisbiró elkíséri
hogy oda... meg vissza is találjon. Hé. Imre !
A kisbiró bejött az ambitusról :
- Ezzel az úrral,-— mondta neki a jegyző —
elmegy a korcsmába. Ha megebédelt, visszajösz vele.
A jegyző úr a kapuig kisérte a két em¬
bert, ott odasúgta a kisbirónak :
- Vigyázz rá, mint a szemed világára . . .
Stip Mátyás a felét se ehette meg az ebéd¬
jének —- pedig nem igen aprózta a falatol már jölt a doktorok kocsisa, hogy a kisbiró
«azzal az úriemberrel! induljon rögtön a
községházára. Várják.
Stip Mátyás fölhajtotta a borát, intézkedett,
hogy a mi még maradi az ételéből, legyek
el neki, azután a kisbiróval meg a kocsissal,
mint díszőrséggel, megindult vissza a község¬
házára.
A jegyző úr szobájában most már egy
csomó ember volt. Stip Mátyás éktelen za¬
varba jött. Szédülve hajlongott az ajtóban és
maga se tudta, miként történt, hogy két arany¬
gyűrűs, finom, puha kis kéz került a keze
közé. Ki is akarta rántani ijedtében, de a
két fehér kéz nem engedett. A doktorné erő¬
sen fogta a Stip Mátyás reszkető jobbját és
meleg, lelkes hangon beszélt neki :
- A társadalom fog most önnel kezet!
Ragadja meg bátran! A mit ön vétett a
társadalom erkölcse ellen, azért megbűnhödöll férfiasán, híven, becsülettel! Mi ezennel
megnyitjuk ön előtt a tisztes élet kapuját.
Emelje föl a fejét és lépjen be rajta ! Isten
hozta ! Isten hozta !
Isten hozla ! - zúglak kórusban a je¬
lenlévők és Stip Mátyás jobbja kézből kézbe
vándorolt. Rázták, szorongatták úgy, hogy a
szive mélyéig meghatolt férfiú nem tudta le¬
törölni könnyeit, melyek végig pereglek az
arczán.
A doktorné észrevette. Csöndesen mondta:
- Nézzék. A férfi sír... Tudják, mit jelent
ez ? . . . A férfi sír . . .
A férfi végre hozzájutott, hogy letörölje a
könnyeit. A jegyző úr hivatalosan is tudomá¬
sára adta Stip Mátyásnak, hogy a «pályázata»
sikeres volt és annak a reményének adott
kifejezést, hogy Stip Mátyás, most már Szlenó
legújabb polgára (Éljen ! Éljen !) tudni fogja
kötelességét . . .
- Hogyne tudná ! Hogyne tudná ! — vágott
a szavába a doktorné. Ez a figyelmeztetés
talán nem is olyan szükséges . . .
És hogy jóvá tegye a «tapintatlanságol»,
menten meginvitálta Stip Mátyást egy kis
egyszerű uzsonnára magához, bizonyságul an¬
nak, hogy minden ha/ ajlaja nyílva van a
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bfmhödésben megtisztult szenvedő embertestvér számára.
Stip Mátyás este egész más körülmények
között utazott el Szlenóról, mint a hogyan
délután a kü/ségbe érkezett. A vonallal ment
takarosán kiöltözködve, jókora bőrönddel, a
miben a felesége meg a gyerekei v/ámára
\ilt mindenféle ruhanemű a doklorék gard¬
róbjából és a zsebében száz koronával, a mii
az álhurezolkodás koll-égére utalványoztak
ki neki. Még három hatos borravalót j.s adott
a kisbirönak. a ki a csomagját az állom;.-!..,/
kivitle.
Csak másnap julott valami eszébe a jegy/ő
urnák, mikor a doktornév ál találkozott, hogy
a fölavatás részleteit vele megbeszélje.
- Egy dolgot elfelejtettünk, mondotta.
Mit?
A/l. hogy retour-jegyet vegyünk neki...

dozasaikkal elévülhetellen érdemekel szerez¬
lek. Azt is megígérte, hogy a mint ideje les/,
személyesen jön el gyönyörködni a humaniz¬
mus ez új alkotásában.
. Egy franczia író mondta, hogy a boldogok¬
nak nincs törlénelük. A szlenói híres ház
lakóinak két esztendeje minden történet nél¬
kül telt el. Legfölebb az lörlénl, hogy a Stip
család e két év alatt szépen meggyökerese¬
dett a közbecsülés talajában. Igen jóravaló,
rendes népségnek bizonyullak. A mit külö¬
nösen megbecsüllek Stip Mátyásban, az a
tulajdonsága volt, hogy egy szikrát se volt
gőgös. Kivételes helyzete nem koptatta le
róla a szerénység virtusai. Csöndes, józan és
hálás lermészetű ember volt, a mely utóbbi
tulajdonságainak a jegyző úr vette hasznát.
Olyan élesre vasalta a nadrágjait, hogy akár
czeruzát lehelell volna velük hegyezni. Korcs-

Ugyanezen nevezetes csütörtöki nap dél¬
utánján történt az is, hogy egy házaló
esernyőcsináló érkezett Szlenóra. Épen jól
jött, mert a jegyzőné napernyőjében baja
eseti a dróloknak. mosl már legalább e miatt
nem muszáj bemenni a városba. Helybe jött
a professzor, a ki meggyógyítja.
Látszólag a két eseménynek ugy-e semmi
köze egymáshoz? Nem is voll. De — lett. Ez
pedig így történt.
Az esernyőcsináló nagy buzgalommal ope¬
rálta a beteg napellenzőt az ambitusou.
A jegyző úr érdeklődéssel nézte a műveletet.
Egyszer csak nyílik a kisajtó. Stip Mátyás
érkezeti egy frissen vasalt nadrággal a karján.
Az esernyőé sin aló fölnézett az érkezőre és
a következő pillanatban hangos örömkiáltás¬
sal ugrott föl a zsámolyszékről :
- Nini, a Wrabetz ! Szervusz Wrabetz !

Nlnl, n \Vrabela! Sierruai Wrabeti!

A doklorné homlokán felhő futott át. Egy
kicsit meghökkent, de azután megrázta a
fejét:
Nem . . . Nem olyan ember ez . . . Vissz;,
fog ez jönni. . . Korrekt ember ez . . .
- Az... Az : ~ hagyta rá a jegyző úr. _
Különben is: itt van az írása nálam. Ezt csak
nem fogja itt hagyni.
III.
A doktornénak igaza voll. Négy nap múlva
ÍUp Mátyás egész családjával megérkezett
Szlenóra és « legközelebbi vasárnapon a/,
unnepies beiktatást is megtartották. Az ünnep
leírása benne volt az újságokban : mindenki
olvashatta. Szép volt és lélekemelő. Idegen
vendég kevesebb jött, mini a mennyit várlak
de a főispán is küldött táviratol, á melyben
utalt arra, hogy az eli.smerés nem fog elma¬
radni azoktól, a kik e gyönyörű és igazán
úttörő intézmény körül maguknak lelkes fára-

mába soha se járt, de a templomba annál
uzgóbban. A múltjával - pedig a falusiakat
ugyancsak érdekelte volna a .próbált ember),
«>k tapasztalala - nem dicsekedett, a mi
•etcs bizonysága volt a megtérése őszinte
voltának. A felesége is dolgos, tiszta asszony
ereké, illedelmes apróságok, szóval a Stip>alád valóságos minta-familia volt A proeklorai méltán büszkék lehettek raja. A mint">gv így is volt. A bizottság alig várta, hogy
'ispán egyszer már szabadulhasson a sok
lolgától és eldicsekedhessék neki a választasával.
IV.
Egyszerre azután megindultak az es
"vek. Csütörtökön délelőtt a jegyző ú,
kapta az értesítést, hogy „ « J g ű r _
)saga szombaton végre beválthalja két évvel
-elöl, tett Ígértét és Szlenóra jön megnUn
» Megbocsátás házát és lakóit.

A jegyző úr meglepetve nézett körül : ki¬
nek szól a szíves üdvözlet? Egészen különös
dolgot látott. Azt nevezetesen, hogy Stip
Mátyás ledobja a hozott nadrágot és — mint
a kinek az ördög jelent meg - rohan vissza,
az utczára. Egy pillanat alatt eltűnt.
A jegyző úron mintha villám futott volna
keresztül. Még a lába ujja is elzsibbadt. Alig
tudta kinyílni a száját:
M i . . . Mi e z ? . . . Mi volt ez?
Az esernyőcsináló maga is nagyon el volt
csudalkozva :
- Én bizony nem tudom, tekintetes úr,
'l ijedt meg úgy ez az ember ! ? . . Én nem
tudom megérteni
Hát maga ismeri ezt az embert?
— Hogyne ismerném, instállom. Ez a Wra¬
betz ! . . . Jó barálom . . . Szomszédom volt
lurdosmban, a hová való v a g y o k . . . Persze,
-smerem... I g e n t i . s z t ; s s é g e s , becsütes ember. Talán ez is az oka, hogy sehogyse

tudott boldogulni szegény. Mert nagyon is
becsületes ember és az ilyennek a mai világ¬
ban . . •
A jegyző úr idegesen vágott a szavába :
— Hová való? Turdosinba?
— Igen, instállom. Ott volt szabó, de bi¬
zony sehogy se ment a mestersége . . . Tet¬
szik tudni, nem élelmes ember . . .
- És mikor jött el Turdosinból?
— Most tán két esztendeje . . . Valami ro¬
konától egy kis pénzt kapott, meg ruhát is,
miegymást, így azután fölment lakni Pestre
hordárnak . .. Nekünk legalább így mondta . . .
Most aztán ebun la ! — egyszer csak itt lá¬
tom . . . De mitől szaladt el a bolond?
A jegyző úrral forgott a világ. 0 már tudta,
hogy mi történt itt. A szivéhez kapott. A fő¬
ispán levele zörrcnt meg a kabátja zsebében.
Szinte fuldokló hangon kérdezte :
— Biztos maga, hogy nem tévedett?
Az esernyőcsináló méltatlankodott:
— Hát csak megismerem azt, a ki húsz
évig a szomszédom volt ! Föl is keresem, ha
itt lakik l
A jegyző úr e pillanatban még maga se
tudta miért, de megérezte, hogy ennek nem
szabad megtörténnie. Mohón felelte :
- Nem lakik itt ! . . . A harmadik faluban
lakik ! . . . Ott keresse ! , . . Itt semmiféle Wra¬
betz nem lakik . . . Magának is jó lesz, ha
minél előbb elhordja magát a faluból . . . Van
iparigazolványa? Nincs ! . . . No hát akkor jó
lesz, ha nem látom . . . Itt van egy korona
és — indulj !
- De tekintetes uram . . . Az ernyő . . .
- Hagyja, a hogy van ! . . . Indulás I
A szerencsétlen reszkető kézzel kapkodta
össze a holmiját és kotródott esze nélkül.
Meg volt győződve róla, hogy a jegyző úr
hirtelen megbolondult. Még jó, hogy puska
nem volt kezében, mikor a baj kitört rajta . . .
V.
Szó sincs róla, a jegyző úr közel volt
hozzá, hogy búcsút mondjon a józan eszének.
Röglön rohant a doktornéhoz, a kinek fakó
ajkakkal, a fölinduláslól reszketve beszélte el
a történteket. Egészen desparatus volt. Majd,
hogy a haját nem tépte.
— Jön a főispán . . . dadogta. Micsoda fölsülés ! . . . Az egész világ kaczagni fog raj¬
tunk . . . El kell bujdosni az embernek . . .
A doktornéra megdöbbentő hatással volt az
újság. Az történt nála, a mi még soha éle¬
tében. Elvesztette a szavát. Egy negyedóra
hosszat némán meredt maga elé. Azután is
csak annyit tudott mondani:
— Hát most mit csináljunk?
A jegyző ura vállát vonogatta :
- Hát mit csináljunk? . . . Hát mit csinál¬
junk ! . . . Oh, az a gazember l Annak kiteke¬
rem a nyakát!

A sors ezúttal kedvében járt a jegyző urnák.
— Kérem alázatosan . . . hiszen a mi azt
A cseléd nyitott be az ajtón és'jelentette, i l l e t i . . . a mi azt illeti . . . olyan nagyon tisz¬
hogy Stip Mátyás van itt. A jegyző úr után tességes ember én mégse vagyok . . . Bűnöm,
jött, a nagyságos_asszonynyal is szeretne be¬ az nekem is van !
szélni.
A jegyző úr szeme fölvillant:
Jöjjön csak be l kiáltották egyszerre
— Bűne van ! Micsoda bűne van ? Mi az a
mind a ketten.
bűn?
Kétrét görnyedve sompolygott be a szo¬
Stip Mályás halkan felelte :
bába a bűnös. A tenyerét az arczára szorí¬
Hát az írásaim . . . Azokat én hamisí¬
totta és a világ minden kincseért föl nem tottam !
emelte volna a szemét. Mintha mázsás terhet
A doktorné meg a jegyző egymásra néztek.
ezipelt volna görnyedt vállán.
Az öröm ragyogása áradt szét az arczul'on.
A jegyző urat elfutotta az indulat,
Süp Mátyás észrevette a hatást és most már
- Maga gazember ! sziszegte a nyomorult bátran, emelt hangon beszélt tovább.
felé.
- Az ilyet keményen bünteti ám a tör¬
A doktorné pedig a kezét tördelve mondta : vény . . . Közokiralhamisílás . . . Ezérl olyan
- Mit tett velünk, maga szerencsétlen ? . . . biztosan kapok három esztendőt, mint két¬
szer kettő négy . . . Tántorodás ez kérem !
Mit tett velünk?
Stip Mátyás egy pillanatig nem tudott Nagy tántorodás. . .
szólni. Azután hirtelen levetette magát a földre
A jegyző úr a homlokára kapott.
és elkezdett keservesen sírni, így zokogva
- Hogy ez nekem az eszembe nem jutóit!
tördelte :
Stip Mátyás büszkén nézett rá :
- Gazember vagyok . . . Az vagyok . . .
- No, ugy-e kérem !. . . Nincs itt semmi
Tessék bezáratni . . . vagy kidobatni . . . Meg- baj ! . . . Ha nem is ültem Illaván. azért tánérdemlem . . . Csúnyaság, a mit műveltem, torodott ember vagyok én . . . Egy pár esz¬
de . . . nem csak magamért tettem . . . A nyo- tendő múlva jussom lenne ahhoz a házhoz . . .
moruság . . . A gyermekeim éheztek . . . Nem De minek álljon addig is üresen, mikor már
bánom, ha föl is akasztanak . . . Most már itt vagyok? Kinek lenne abból haszna?
úgy is vége mindennek . . .
A jegyző úr csóválta a fejét, de a doktornét
A jelenet megrendítő volt. A jegyző úr lei¬ valósággal föllelkesítette ez a fordulat :
kéből egy pillanat alatt elröpült az indulat
Igaza van ! A mi hivatásunk nem az,
gőze : a doktorné pedig könnyek tüzet érezte ' hogy megbélyegezzünk és kitaszítsunk a tár¬
a pillái alatt. Stip Mátyás egész teste reme¬ sadalomból egy szegény, meglántorodolt em¬
gett a görcsös sírástól és fulladozó hangon bert, hanem épen ellenkezőleg ! . . . Ez vilá¬
folytatta :
gos ! Az a nyomorult esernyős úgy se teszi
- Elmegyek . . . De sohase fogom elfelej¬ be többé ide a lábát! Mi pedig hallgatni fo¬
teni azt a temérdek jóságot. . . azt a temér¬ gunk. Ön is jegyző úr l . . . De maga is Stip
Mátyás . . . Lakatot tegyen a szájára !
dek jóságot . . .
Stip Mátyás menten letette a fogadalmat :
A jegyző úr nem állta tovább. Komor,
csöndes hangon mondta :
- Én nem szólok, ha kerékbe törnek, akkor
— Keljen föl . . . Keljen föl no .'
se . . . Nem én ! . . . Én bennem meg lehet
A doktorné a szemét törölgette :
bízni.
- Én sajnálom magát, Stip Mátyás . . . Én,
VI.
bizony Isten sajnálom magát . . . De mit
csináljunk, ha maga . . . tisztességes ember !
íme : így vonult el Szlenó fölül a fenye¬
gető botrány veszedelme. A főispáni látogatás
A jegyző úr bólintott :
- Ez az I Tisztességes embert mi nem teljes fénynyel és minden zavaró inczidens
használhatunk l . . . A végrendelet világosan nélkül folyt le. Ő méltósága valósággal el volt
megmondja : nekünk bűnös ember kell! . . . ragadtatva. A doktornét «az angyalok földi
Bűnös ember . . . Ha csak egy kis lopást, vágy- képviselőjének» minősítette, a jegyző úrral há¬
valami olyat is elkövetett volna? . . . De romszor is kezet fogott és az elismerés-nyil¬
így !. . . És most jön a főispán !. . . Szerel¬ vánítást azzal a rejtelmes Ígérettel fejezte be,
hogy afolytatása következik . . .»
mes Isten ! . . .
A jegyző úr, a ki a legutóbbi eset óta kissé
A főispán említésére a doktoráéban föllán¬
feszüli viszonyban volt Stip Mátyással, most
golt az indulat.
- J a j ! Micsoda blamázs ! . . . Micsoda skan¬ már végkép kiengesztelődötl. A főispán eltá¬
vozása után odalépett hozzá és barátságos
dalum !
Kínos, hosszú szünet következett. Stip Má¬ hangon mondta :
Jól viselle magát. Meg vagyok magával
tyás ott kuporgott az ajtó mellett és a ka¬
lapját gyűrte. Egyszerre csak fölkapta lehor- elégedve... Ha nem is ült Illaván, azért
gasztott fejét és halk, bátortalan, de izgatott maga egészen jóravaló ember . . . Holnap
megint eljöhet a nadrágokért!
hangon szólalt m e g :

A SZÖGES TALP.
— Uti könyvemből. Szűzhavaá otmok oldalában játok.
Előttem cóend, utánam iá a cáend.
Halk fuvalom, az etdők lelke, leng
Az utamon A bakóinak a vitágok.

S im egyázette durván áátozva látom
A tét hatmatoá, üde bátáonyát,
Rajta dutva, ázögeá csizmák nyomát
S holttá tipotva áok kicái virágom...

Félóá finomak, mint étzékeny lélek.
Azétt iá bújtak bizonnyal ide
A völgyi zajtól magaá-meáázite.
Zavarni őket ázememmel u félek.

Szegény haldoklók, rám oly kétdvc néztek?
- Ah, ottlenn iá cáak ilyen a világ:
Szöget talp gázol rajtunk ott iá át,
Bárm ín t rejtőzzek az érzékeny lélek...

l.ampérth Gáza.
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Láttuk, hogy nincs kegyelem, de mostmárjp De most, már arra is emlékeztünk, miként
őrülctesen bosszantott bennünket az életnek történt Emberdy tanár úr megváltozása, a ki
ez a folytonos emlegetése. Mi láttuk akkor az két év előtt még jóságos, jó ember volt. Nap¬
életet, az embereket, a vármegyei urakat, a ról-napra lett türelmetlenebb, kegyetlenebb
tanárokat, a pénzügyigazgatót, a tanfelügye¬ soványabb, sápadtabb s egyre ócskultahb,
lőt, ügy láttuk, hogy azoknak éppenséggel rosszabb ruhákat hordott.
nem ártott meg az élet, az éleinek inkább
Esett a hó, az utczán lármáztak a szánok,
árt az, ha a hatodik osztály felét elbuk¬ egy nap múlva jött volna az értesítő-kiosztás
tatják.
és a vakáczió. Latin óra előtt voltunk, fásul¬
— Igen, az élet, — csúfolódott most már tak, semmiféle fontosat már nem várók s Em¬
harsányan és bátran a vörös Klein, a ki kü¬ berdy tanár úr helyett az igazgató lépett be
lönben is nagyszerűen tudott csúfolódni, a a terembe. Izgatott volt, de nagyszerűen lep¬
mikor Emberdy tanár úr ott hagyott ben¬ lezte, megkérdezte, mi a leczkénk s egy óra
alatt majdnem valamennyien feleltünk egynünket.
Most már láttuk, hogy nincs segítség s a egy leczke-kérdésre. Az óra végén elmondta,
vörös Kleinnak rögtön akadt három-négy hogy a vakácziót két nappal később fogjuk
társa s mindnek volt egy eddig eltitkolt tör- kikapni s addig is ő meg akarja tudni, hogy
csakugyan olyan hitvány fiuk vagyunk-e. Em¬
lénete.
A történeteket talán a fiatal, dühös, akara- berdy tanár úr ugyanis beteg s ő, az igaz¬
tos fantázia nevelte szörnyűségekké, de mi gató, fogja hirtelenében kikutatni, mennyit
elhitlük. Valamelyikünk elmondta, hogy Em¬ tudunk a latinból és a görögből.
így is történt, de mi e két nap alatt észre¬
berdy tanár urat már vagy nyolczszor hagyta
el a felesége s csak nagy könyörgésre ment vettük, hogy nem mi vagyunk most a diákok,
mindig hozzá vissza. Emberdy tanár úr mu¬ hanem Emberdy tanár úr. Gyáván, szökve
lat, sokat utazgat Budapestre s ha színtársu¬ érkezett délutánonként, a mikor mi hazamen¬
lat jön a városkába, mindig udvarol egy-egy tünk s beosont a zárt ajtójú tanári szobába.
színésznőnek. A vörös Klein azt is tudta, hogy Hallottuk, hogy tanácskoznak, hallottuk, hogy
a többi tanár már majdnem fél Emberdytől, Emberdy tanár úr váltókra írt idegen neve¬
ket s most vagy menekül, vagy börtönbe jut.
a ki új és új váltókra kér aláírást.
- Igen, az élet, — kaczagta keserűen megint Hallottuk azt is, hogy minden rendbejött,
a vörös Klem, a ki szintén a bukott-jelöltek nagy hallgatás lesz, de Emberdy tanár úrnak
el kell bujdosnia.
közé tartozott.
Kikaptuk a vakácziót, a latinból és a gö¬
S mi szétoszoltunk, szertehordtuk színezve,
szörnyítvc, nagyítva az Emberdy tanár úrról rögből senki sem kapott szekundat s kitörő,
szóló történeteket. Egyébként pedig mind¬ bolond nagy kedvvel tódult ki a hatodik osz¬
egyikünk, a ki félhetett a bukástól, készí¬ tály az udvarra. Valaki elkiáltotta, hogy ((él¬
tette a saját regényét, melyet majd elmond jen Emberdy» s evvel a kiáltással rohantunk
ott, a hol kell. Mind elhitettük már önma¬ keresztül udvarán a vén kollégiumnak.
És szaladva, mint egy szegény, üldözött,
gunkkal is, hogy mi szegény áldozatok va¬
gazdátlan
kutya, ekkor ment ki a kapun Em¬
gyunk s azért lakóiunk, mert Emberdy tanár
berdy
tanár
úr is. Véglegesen, örökké, a vi¬
úr összeveszett az élettel, azzal a sokat em¬
lágba,
da
megállóit
a mi lármánkra egy perlegetett élettel.

czig s nézett bennünket ölelő, nagy szeretet¬
tel. Azután okvetlenül sírt volna, mint egy
kicsapott hatodik osztályos, tehát még veszetlebb futásnak eredt. Mi elkezdtük egymás¬
nak, mini máskor, a víg vakácziól kívánni,
de elcsendesedve és szomorú hangon. Elhall¬
gattunk, valami elfojtotla a hangunkat, a
kedvünket s ijedezve, először láttuk magunk
előli az éleiét. Az életet, mely e karácsonyra
úgy elbuktatla Emberdy tanár urat, akár egy
hanyag hatodik osztályost.
A hatodik osztály nem töltött túlságosan
vidám vakácziót s megöregedve, elkedvetle¬
nedve, de újféle bölcseséggel seregeit vissza
tizenöl nap múlva. Nem ludoll senki közü¬
lünk bizonyosat Emberdy tanár úrról, csak
azt tudluk mindannyian, hogy eltűnt.
- A felesége nem hagyta el, — újságolta
Ciolea Liviusz, a ki az oszlály szeniorja,
majdnem húsz eszlendős voll. Ez a Liviusz
hatalmas legény, csöndes, szép bánatos oláh
volt, a ki utálta az iskolát. Sokszor mondta,
hogy hazamegy az apja kis földjén gazdál¬
kodni, megházasodik s mi irigykedve hallgat¬
tuk és bámultuk ezért.
Egy szép napon Liviusz elbúcsúzott tő¬
lünk s nagyon, szokatlanul bizalmasan beszélt
hozzánk :
— Emberdy tanár urat legnagyobb Ínsé¬
gében se hagyta el a felesége, holotl máskor
könnyen elhagyta. Én nem akarok a világgal
birkózni és nagy bajokba jutni, hazamegyek
parasztnak és megházasodom.
A hatodik osztály majdnem olyan megdöb¬
benten nézeti Liviusz, mint Emberdy tanár
úr után. Azután fölvetlük a könyvekel, zava¬
rodott fejjel, majdnem a felejlelő részegséget
keresve tanultunk. A hatodik osztály lelké¬
ben, némán kimondta, hogy fél az élettől, de
élni akar s nem fog gondolni sem Emberdy
tanár úrra, sem a fölszabadult Ciotea Liviuszra.

MálILWIL
(EGY VÉN

ELBESZÉLÉS.

DIÁK TÖRTÉNETÉBŐL.)

irta SZÍVÓS BÉLA.

irta ADY ENDRE.
Már szánkókon csúsztak le a városka pén¬
teki vásárára azok a szop, magvar are/ú olá¬
hok, a kik a Hideg-hegy túlsó lejtőjén laklak.
Az úri piacz fenyöerdő volt s mi a tfzpcrczes
pihenőkön ádáz hógolyó/ásokal csapiunk az
iskola udvarán, tiz nappal karáesonv előtt.
Pedig különösen a mi osztályunknak, a haló¬
dik osztálynak, néni sok örömet Ígért ez a
karácsony, mi voltunk ebben az éviién a kol¬
légium szégyene. Különösen Emberdy tanár
úr dühödött föl ellenünk, a ki osztályfőnökünk
volt s a latint és görögöt tanította, llarminrzegyen voltunk az osztályban s tizenöten le¬
heltünk biztosak, hogy s/ekundás értesítővel
megyünk haza szfilók-szomoritó vakáczióra. Öt
oláh fiú volt közöltünk, ilyen nevekkel, mint
Aurélián. Valérián, Traján, Oktávián, Liviusz
és mind az öten halálra voltak Ítélve a latin¬
ból. Ezen néha jókat nevettünk, de inkább
csak hazudtuk a vidámságot, mert még a je¬
les diákok is aggódva jártak keltek. Pedig
milyen szép tél, milyen szép vakáczió lett
volna az, különösen azoknak, a kik a kicsi,
téli falvakba készültek haza.

Váratlanul ért bennünket a csapás és csak
szeptember óta lettünk egyszerre ilyen ha¬
szontalan, rossz fiúk. Az ötödik osztályban
még hivatalos, általános, nagy dicséretben is
volt részünk : komoly, értelmes, jó viseletű
fiúk voltunk. Pedig Emberdy tanár úr az
ötödik osztályban is tanított bennünket s már
akkor kezdett elégedetlenkedni velünk. De
szeptember óta minden megváltozott, napról¬
napra vigasztalanabbá vált s a mi fiatal ön¬
érzetünk már olyan véres és sértett volt, hogy
talán már csakugyan rosszak lehettünk. Lát¬
tuk, hogy úgyis mindegy, bármit teszünk, bár¬
hogyan iparkodunk a jóságra, megbízhatóságra.
Az utolsó három napon, mely megelőzte a
(élelmes tanári gyűlést, összeszedtük magun¬
kat s ősi szokás szerint jelentkeztünk javí¬
tásra. Emberdy tanár gúnyosan hallgatta meg
a jelentkezésünket, bánló, gúnyos, hitellen
arczczal vette sorra a tudásunkat a latinból
és a görögből. Talán kellen vagy hárman
kaptak tőle valami vigasztaló igéretfélét. a
legtöbbünk véglegesen megpecsételte kará¬
csonyi sorsát.

Tanár úr, kérem, engem az apám be se
enged a házába, ha megbukom, - - jajgatta
közlünk a leggyávább, a ki bár hatodik osz¬
tályos volt, de kurta nadrágban járt.
- Ha szekundat kapok, tanár úr, elveszteni
a stipendiumomat s nem jöhetek vissza, —
sírta egy másik.
Bár szerettünk már férfiaknak, büszkéknek,
éretteknek és keményeknek látszani, ezúttal
nem csúfoltuk anyámasszony katonáinak a
siránkozókat. Bizony a szekunda a legfélelmesebben komoly, nagy és emberi dolog, a
hatodik osztályban is az. De Emberdy tanár
úr hóhéros nyugalommal írt kegyetlen, biz¬
tosan kegyetlen szavakat rólunk a kis jegyző¬
könyvébe. Hidegen, sértően, hangosan szakí¬
totta félbe a rívó panaszokat s elmondta ta¬
lán századszor az ő rideg mondókáját:
- Ne legyenek már gyermekkorukban ilyen
kényesek, meg fogják látni, hogy az élet sú¬
lyosabb szekundákat ad, mint egy tanár. Én
szeretném, ha maguk mindannyian jeles, erős
diákok volnának, de így maguknak teszek
jót, ha egy kicsit megedzem magukat az életre.

Sűrű, sölét köd ereszkedett a falura ; neki
keseredve szitáit a hűvös őszi eső, mintha
sohasem akarna vége lenni. Bús csendesség
mindenfelé, csak éppen az eresz halk csopcgése, meg a szállingó varjak szomorú károgása hallatszott.
Nyilas Pál gazda magános szobácskájában
bosszúsan betűzgette az adóinlő czédulát, a
mit az imént kapott:
- Már megint emelték! Csak legyen miből
fizetni! A nyáron egy szem sem esett, most
meg kirothad minden. Aztán a sorlésvész, meg
a liszthannal, meg egyéb! Hej, nem is tudóin,
minek szülelik az ember a világra!. . .
Lekönyököli az aszlalra s komoran nézte,
hogy folydogálnak végig azok az apró kis
patakok a homályos ablak üvegein. Mélységes
gondolkozásba merült, Eszébe jutott minden¬
féle baj, kellemetlenség, a mivel küzködnie
kell.
És kinek, minek? Voltaképp miért is kell
húzni az igát, mikor egyedül áll. mint az ujjom. Házasodni már úgy sem házasodik meg,
ha eddig nem tette; podig nehéz sor ez pa-

raszti embernek. De hát, ha nem kell neki
senki, de senki ezen a világon! . . . Hej, csak
egy kellett volna, egyetlenegy . . . Hanem hát
az sem lehetett . . . Akkor is éppen így keser¬
gett az eső, mikor utoljára látta . . .
— Hej Tercsi, Tercsi, szívem Kovács Tercsi!...
Nagyot sóhajtott s elfordult az ablaktól. Az
asztalon egy darab ujságpapiros hevert; do¬
hányt hozott az elébb a boltból s abba takarta
a boltos. Gépiesen utána nyúlt s egy helyen
kövér betűket pillantott meg rajta: Öngyilkos¬
ságok a fővárosban.
A mint végig olvasta, felvillant a szeme s
nagyot csapott öklével az asztalra:
- Minek éljek? Én sem kínlódom tovább,
elemésztem magam!
S ha olyan ember Pál, mint más, tán nyom¬
ban meg is cselekszi, a mit elhatározott. De
hát nem olyan volt. Különös természet szo¬
rult bele. kivált pedig a tempót, a pontosságot
szerette módfelett s attól soha egy hajszálnyit
sem tágított. Jizt a fontos dolgot sem akarta
hát hebe-hurgya módon végezni. Azért min¬
denekelőtt rágyújtott s fejét a tenyerébe tá¬

masztva, komolyan hozzálátott a halálozáshoz
szükséges dolgok kieszeléséhez.
Mire a pipa kiégett, takarosán kidolgozott
minden részlelel, az ulolsó porczikáig, hogy
abban ugyan hiányosságol nem talált volna
senki ember fia. Azután mindjárt hozzáfogott
a gyakorlati kivitelhez. Hadd legyen minden
készen . . . Vájjon ha Tercsi meghallja, ugyan
ejl-e egy-két könnyűt utána? . . .
Legelébb is a puskát velle elő. Bele fújt,
hogy jól szelel-e? — azlán meglöltötle. Nem
sajnálta a belevalói: félmarék por, félmarék
söréi apró szeggel vegyest, Bátran elég lett
volna akármely tiszles korú medvének. De hál,
ha akar: legyen!
A mini helyre akaszlolla a mordályt, egye¬
nest az asztaloshoz indult, Koporsót rendelt
nála, erősen megparancsolván a csudálkozó
mesternek, hogy szakasztott olyat csináljon,
mint a minap Sóvágó Imrének, csak a lábait
emberségesebben kifesse.
Sorra következett az öreg Darvas, a ki
főtől való fákat szokott faragni. Értésére adta:
milyen fára van szüksége, hova és hány luli4*
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Palira. Csakhogy Nyilas Pali még akkor na¬
pántot messen rá, az írást hogy ejtse? A be¬ már kedves uramecsém, micsoda látást látott, gyon szegény legény volt. Egyszer aztán el¬
tűket kisallangozza, a hogy illik; apróra ne awagy az álomnak ő minéműsége, milyen is vitték katonának s mire hazakerült, a vén
vala?
szabja, hogy a vak is el lássa olvasni.
Kovács hozzáverte Tercsit egy vidéki gazdá¬
Pál gazda azonban már indult kifelé:
Beszélt a sírásókkal is: főkép, hogy a padhoz, a ki elvitte messze, valahova a harmadik
— Majd kitudódik minden . . . Hát majd
malyt valamimódon szűkre ne hagyják, aztán
vármegyébe.
czolosdeszkát tegyenek a szájához; olt van rsak eml.erke.djenek, hiba ne legyen. Nem kiEttől fogva Pál sohasem telte be többé a
egy szál az ól végénél, kitelik iibból. C.sak vánom ingyen a fáradságukat. Egy-egy véka lábát a Csengős-utczába, de a tájékát is el¬
búza lesz kendteknek kikészítve zsákba a mun¬
keresztléczczel jól összefogassák.
kerülte. Nagy keserűségében rá akarta gyúj¬
Azután bekopogtatott a paphoz. Tisztesség¬ kájukért. Na Isten áldja meg jó egészséggel!
tani
Kovács uramra a házat, de csak megKatáék majd nem tudtak hová lenni a nagy
gel elmondta, hogy az ember minden órán eljuházott.
Hanem sohasem volt jó kedve s
szólilódhatik e/ árnyékvilágból, hát ha őrajta izgalomban. Csak már legalább azt az álmot,
különös
érsekes
természetű, akkurátus, peris ilyesmi találna lörténni, az volna a kérése, vagy látomást mondta volna el! De hát mindig
sónátus
ember
lett
belőle.
hogy mivel Pál a neve, hát a halotti prédi- ilyen szűkszavú szokott lenni . . . Vagy tán
No,
hát
ebbe
a
Csengős-utczába
vágyakoUram
bocsa
—
valami
rossz
szándéka
van
az
káczióban is Pál apostolból venné fel tiszte¬
zott
a
Pál
gazda
szíve.
Hadd
lássa
meg
még
ecsémnek.
.
.
Jaj,
jaj
ebben
a
mai
gonosz
lete* urain a leczkét, még pedig a filippibeliekegyszer,
utoljára
azt
a
házat,
a
mely
előtt
hez irt levél első részének harmadik verséből. világban minden megeshetik... De legyen
A kántorhoz is beszólott, hogy a háznál ezt bármikép, majd kiterítik ők úgy, hogy csudájára valamikor olyan hűségesen várták volt estén¬
énekelje, a prédikácziónál emezt, a sírnál pedig járnak. Itt már nagyon ki kell mutatni a tudo¬ ként. Hej, hej! . . .
A mint az utczába bekanyarodott, mindjárt
azt, hogy: nTérj meg immár nyugovóra* .. . mányt, mert mindenképpen különös eset lesz,
megpillantotta
a pintlisvégű házat:
Csak ne kímélje a torkát, jól megnyujtsa az nagyon különös.
—
Ni,
a
nagy
diófa nincs meg. Csakugyan
Pál gazda pedig tovább serénykedett a ké¬
éneket s urason kikanyargassa, mint mikor
a jegyzőnél temették. Nem lesz háládatlan, szülődésekben. Többek közt dohányt vágott kivágatta az öreg, mert mindig koporsónak
mert «azonfelüb még egy kanta bort sem a nagy útra, azután a rőfös boltban gyász- szánta magának . . . Az eresz is lecsúszott egy
fátyolt tűzetett a kalapjára. Úgy sem fogja kicsit, a pintli hasonlatosképpen. A kerítés
sajnál.
Mikor mindez megvolt, lekanyarodolt a falu őt meggyászolni senki, hát meggyászolja ő kifelé kívánkozik . . . Hiába, ilyen a gazdátlan
túlsó végére. Ott lakott az öreg Varnyú Kata maga magát. Ne legyen hiányosság ebben ház . . . Onnan meg már két szál deszkát el
néni régi hűséges társával Tyúkodi Rébék sem, meg kell adni mindennek savát-borsát. is vittek . . . Hej, hát a kapu! Csak az imád¬
asszonynyal együtt; ők szokták a halottakat Körülnézte a készülő koporsót is. A fenék¬ ság tartja még. A két halványa is jobbra-balra
öltöztetni, kiteríteni, még pedig nagy szak¬ deszka helyett mást tételetl, mert görcs volt hajlott. Itt szoktak volt beszélgetni, egyikőjük
értelemmel s igaz lelki gyönyörűséggel. A mi benne s a szálát sem szerette. A főtől való az egyik, másikojuk a másik halványhoz tá¬
nem is leheléit másképp, mert hiszen ó kel- fának az alját füstöltette meg még egysoron, maszkodva... Régen volt, nagyon régen volt...
mök szemében legkívánatosabb része volt e hogy hamarjában ki ne rothadjon. Szóval, De minden el is múlik e világon! . . .
Ilyenféle elmélkedések közben bandukolt
földi életnek a halál, ennek koronája pedig jött, ment, tett, vett, hogy valamikép semmi
Pál gazda a szűkös utczán a ház felé.
mi lehet más, mint a módos, hiba nélkül való el ne maradjon.
eltakarítás?
A mint közel ért, hirtelen zavart lárma üti
Ilyenféle épületes foglalkozások közt elkö¬
Pál gazda így szólt hozzájuk:
vetkezett a nevezetes szerdai nap. Pál gazda meg a fülét az udvarból, nagyot recscsen az
- Hallják kendtek, szerdán ilyenkor, a mint mindjárt reggel hazaszállította a koporsót is, ócska kapu s hangosan bőgve iramodik rajta
a déli harangszó megkondul, pontomosan meg¬ a főlöl való fát is. A koporsó fedelét odatá- kifelé egy kis, daruszőrű szilaj tinó, mintha
halok. Ezen a napon, ebben ,-iz órában szü¬ maszlotla a ház elébe, mellé a fát, a mint a világból is ki akarna szaladni.
lettem, hát a halálom is akkor lesz. Addig a szokták, hogy mindenki lássa: itt halott van.
— Elébe, utána! — hangzik egy csengő szó —
koporsó, egyel más szükséges, minden elkészül. Azután kiment a temetőbe, ott volt még egy kicsapódik a kapu s gyorsan kipenderedik
rajta egy tűzről pattant karcsú menyecske,
Rébék néniék hamarjában meg sem igen kis dolga: az utolsó.
értették a dolgot; mintha tán nem is jól hal¬
Csak mostanában hallotta meg, hogy Szűcs egyenest utána a borjúnak.
lották volna, de azért ránczos arczaikat valami János azt hiresztelte róla, mintha ő képviselő¬
Pál gazda mintha sóbálványnyá vált volna,
különös derű lepte el, beesett szemeik megvil¬ választáskor száz koronát elberhelt volna a még a szívverése is elakadt, úgy állott meg
lantak, mint a vén katonalónak, mikor trom¬ fuvarpénzekből. Igaz, hogy Szűcs Jánost a az utcza közepén. Megdörzsölte a szemét s
bitaszót hall.
múlt héten agyonrúgta a ló, de azért a dolgot csak nézett, nézett.
— Hogy-hogy, kedves uramecsém, hogy is nem lehet annyiban hagyni. Botja végével
Hiszen Tercsi ez, Tercsi, a maga valóságá¬
megkopogtatta a Szűcs uram főtől való fáját: ban! Jól lát-e, vagy pedig a mennyországban
ejté szívem?
- Hallja kend! . . . Tudja meg, hogy egy van már . . .
Magyarul mondtam - - szólt Pál gazda garas sem ragadt az én körmömhöz. De sze¬
szerdán meghalok.
A borjú nagy bakugrásokkal ugyancsak vág¬
Kata félretette a tálat, a mibe éppen krum¬ mébe is szeretném kendnek megmondani. Ma tatott az utcza másik vége felé. Tercsi a nyo¬
déli harangozáskor odaát leszek . . . Már nem mában, még az a hosszú hajfonadéka is kiplit hámozott:
— Ne mondja kedves ecsémuram! Csak¬ tudhatom, hogy hová jutott kend, de ha ér¬ bomlott s csakúgy repült utána.
ugyan, valósággal? Teremtő Jézusum, tán bi¬ dem szerint osztogatják: nyilván oda, a hol
- Boczi te, boczi te, nem arra tel
nem kell fiilenivalóról gondoskodni. . . Nem
zony megálmodta . . .
Szerencsére valamelyik kapu alól egy puli- Vagy látást látott - - lódította Rébék baj. Hanem ha így van: kérezkedjék ki kend kutya dühös csaholása megfordította a nekiasszony. Jaj, micsoda dolog, micsoda dolog!... arra az időre, hadd beszéljek a fejével. Ha szelesedett borjút, mely aztán visszafelé
Éppen így látta meg a halálát szegény Tőkés pedig valamikép a jobbik helyre szabadult kezdett futni, egyenest Pál gazdának, a ki
Mari is, így a, szakasztott így. De hát ersém volna be, ott várjon kend a kapu körül. Mert rnég most is azonraódon ott állott az utcza
uram, lelkem, hogy is tudta ki? Hogy esett a mennyország nagy tartomány lehet s vagy közepén.
akadnánk egymásra, vagy sem. No, addig is
aranyom, mint esett?
Tercsi egy kicsit bosszús hangon odajó
egészséget!
Pál gazda erélyesen legyintett a kezével:
kiállott :
- A halál az én gondom. A kendteké meg
Ezzel aztán minden földi tennivalót elinté¬
- Ugyan, jó ember, ha Istent ismer, ne
az lesz, hogy rendesen felöltöztessenek, ki¬ zett, rendbehozott a gondos Pál gazda s nyu¬
eressze már tovább azt a borjút, no!
terítsenek. Az erre való ruhát mind kikészí¬ godt lelkiismerettel megindult hazafelé. A te¬
Erre Pál is magához tért, elébe ugrott a
tettem a lóczára rendbe, azt adják kendtek metőkapuban azonban felpillantván a napra,
borjúnak,
elkapta a szarvát, elébb az egyiket,
rám; a lábomra meg az új csizmámat húz¬ lát la, hogy még csak tíz óra tájon van az idő
azután
a
másikat.
zák . . . Aztán, már akárhogy s mint, de a s mit csinálna otthon déli harangszóig?
- Hóha te, hóha!
pipámat, meg a dohányzacskót mellém kell
Nem az egyenes úton megyek — gon¬
Egy kicsit ficzkándozott volna még a szilaj
tenni, mert sohase lehessen tudni, milyen dolta
hadd teljék az idő. Merre is kellene
világ lesz odaát. A fejem aljái jó magasra m e n n i ? . . . A Kis-köz nem nagy kerülés, a jószág, de aztán érezve, hogy emberére akadt,
szépen megadta magát. Mire Tercsi bazsarózsa
hagyják kendtek, mindig úgy szerettem.
Kárász sem, hanem az izé ... a Csengős-utcza, módjára neki pirulva odaérkezett, már egész
Meglesz bárányom, meg, úgy cselekesz- az jó csavargós . . . De még sem megyek
lecsendesedett, csak éppen a farkával csapszük. A mi munkánkat megnézheti akárki. . . arra
Én? Hát mért ne mennék? Nem pa¬ dosott még egy kicsit.
Jaj, Teremtőm, de szép halott is lesz! De rancsol nekem senki. Csak azért is megyek!
Tercsinek első dolga volt, hogy a kezében
hogy ne lenne, hogy ne lenne, hiszen még Hiszen nem a-.ert megyek, nem biz é n ! . . .
levő
galylyal végig vágott a rakonczátlan bor¬
csak most töltötte volna be lelkem uram¬
Pedig dehogy nem azért!
jún s csak akkor tekintett arra, a ki a szar¬
ecsém a harmincznyolczat.. .
Hej, az a Csengős-utcza, az a Csengős- vát fogja.
Rébék élénken közbevágott:
ulcza! . . . Ott lakott valamikor a szép Kovács
Azt gondolta volna az ember, hogy a me¬
- Azt ám: a harminczhetel. Jól tudom, Tercsi, a kinek párja nem voh széles e vilá¬
azon nap loptak el három szép lúdamat, nii- gon . . . Majd elvesztek érte a legények, de nyecske már pirosabb sem lehet, de bizony
kor megszületett... De ni, már mégis, mondja Tercsi egyre sem nézett, csak éppen Nyilas még jobban elpirult, a gally is kiesett a ke¬
zéből s alig tudott ennyit mondani

- Jézusom, maga az Pali?! Adjon Isten jó
napot.
- Én, én, de hát ez te vagy Tercsi? Adjon
Isten neked i s . . . Azt gondollam, a mint meg¬
láttalak, hogy tán álmodok, vagy a paradidicsomban vagyok.
Tercsi lesütötte a szemét:
- Ugyan már n a ! . . . Pedig azt hittem,
hogy tán már rám sem ismernek itthon s
azonmódon rég elfelejtettek . . .
— Akad, a ki sohasem felejtett el . . . De
hát mondjad, hol jársz most itt?
- Én? Hát tán még nem is hallotta: öz¬
vegyen maradtam s gondoltam, hogy jobb lesz
visszaköltözni a szülőfalumba. Ma reggel ér¬
keztem meg a jószágocskáimmal, de hogy
aztán az öreg szolgát még visszaküldtem a
malaczokért, hát ez a szilaj borjú elszaladt
a kezem alól. Az egész úton sok baj volt
vele . . .
Pál elköhintette magát:
- így szokott az lenni, ha a borjúféle nem
érez férfit a ház körül . . .
Tercsi megint lesütötte a szemét:
- Bizony, bizony . . . Nem is tudom, hogy
kötöm a jászolhoz, mert nagyon akaratos.
- Hát majd bekötőin én, ha nem bánnád —
szólt hirtelen Pál.
Tercsi a kötője szélét morzsolgatva, igen
halkan felelt:
- Ugyan már hogy bánnám. Tán azt gon¬
dolja, hogy izé . . . Pedig akkor sem vollam
én hibás, ríttam is eleget, de hát muszáj volt,
muszáj volt. . .
Hirtelen erélyesebbé vált a hangja:
- No, hát ha nem sajnálja, kötözze be.
Ni, már a szomszédasszony is ott leskelödik
a kerítés hasadékán. Haladjunk.
Tenyerével rácsapott a borjúra:
— Tála le, befelé!
Be is vonultak s Pál gazda megkötötte a
borjút. Még pedig ugyan alaposan dolgozha¬
tott, mert annyi idő alatt akár egy egész rideg
gulyával elbánhatott volna.
Hogy aztán a borjúkötözésen túl mi esett
még, mi nem: azt tán a szomszédasszony a ki most már a kerifés másik oldalán leskelődött — jobban meg tudná mondani. Elég
az hozzá, hogy mikor Tercsi kikisérte a ven¬
déget, ennek kalapján híre sem volt a gyászfátyolnak, ellenben egy nagy csomó muskátli
piroslott mellette, az ábrázata pedig úgy ra¬
gyogott, mint mikor hosszas eső után hirte¬
len kisüt a sugárzó nyári nap.
Tercsi a kapuból egész az utczakanyarodásig
nézett Pál után, a ki félrecsapva bokrétás
kalapját, délczeg léptekkel igyekezett hazafelé.
Nem soká ment, három hegedűs czigánynyal
találkozott szembe, a kik vedlett szerszámai¬
kat hónuk alá csapva, álmosan kullogtak az
út porában.
Pál gazda vígan rájuk kiáltott:
- Hol jártok erre, móré, a hol a madár
se jár?
- Lakodalomban voltunk nemzetcs uram,
egész eddig tartott.
- Lakodalomban? No, majd lesztek másik¬
ban is. még pedig nemsokára, azt mondom!

Most pedig reszeljétek meg azt a szárazfát,
kisérjetek haza. Legclébb is azt húzzátok, hogy:
<í£arna menyecskének szeme közé nézekv . . .
Egy útban eső csapszékben egész üveg
bort felhajlott Pál gazda, a másik üveget
pedig megtölttette s úgy haladtak tovább.
Az utcza népe kicsődült, a kutyák versenyt
ugattak, de gazduram sem látott, sem hallott,
csak nagyokat kurjantott s bele-bele dalolta
muzsikába.
Ez alatt Kata néniók hűségesen várták a
((halottas ház»-nál a jó szerencsét.
Türelmetlen buzgalmukban már tíz óra táj¬
ban előszerkőzködlek, fekete kendősen, kiöl¬
tözve a hogy illik, még csak a halottas köny¬
vet sem felejtették otthon.
Útközben szépen elképzelték, hogy azóta
Pál gazda javában készül a nagy útra, szépen
kinyujtózkodva, hanyatt fekszik az ágyon, a
kezei a mellén össze vannak téve, a szemeit
behunyta s csendesen imádkozva, úgy várja
a halált. Mindezt kimondhatatlan szerették
volna szemlélni.
A mint halk kopogtatásukra senki sem vá¬
laszolt, az ablakra kerültek, de biz ott hiába
nézlek be, nem láttak egyebet, mint a czirmos
macskát, a mint az ágyon kedélyesen nyalo¬
gatja a talpát.
- Korán jöttünk bárányom, még soká lesz
dél. Nyilván egyet-más eligazítani valója ma¬
radt még ecsémuramnak, de majd haza ér¬
kezik, mikorára kell.
Addig is szemügyre vették a koporsófedelet,
körühnustrálták, szeretettel körülsimogatták.
- Jaj de fájintos, jaj de gyönyörű! Bizony
ilyen alatt elfekhet ecsémuram . . . Hej, ha
nekünk is ilyen lehetne! . . .
Azután a főtől való fát tapogatták végig:
— Lám, még csak az is rá van írva, hogy
ccmeghalt déli tizenkét órakora . . . Tölgyfa,
jó száraz, tartós lesz. Nyilván a Darvas mun¬
kája. Hanem ni a vén lator, ni! Nézze csak
kend: itt más fával toldta ki! Bizonyosan
podvás volt. Hej, vén álnok, teljes világéleté¬
ben mindig hamisságban sántikált.
A mint ezt megállapították, letelepedtek a
ház elébe, a padkára, ott kényelmesen meg
lehet várni, míg a gazda érkezik valamerről
s déli harangszóra szép csendesen elhalálozik.
A déli harangszó ideje el is érkezett, de
Pál gazdának sem hire, sem hamva. Katáékat
kínzó nyugtalanság fogta el: Ián nem is lesz
a halálból semmi. Csak abban reménykedtek
még: hátha csakugyan maga emészti el magát.
- Igen, úgy kell lenni, azért titkolózott
olyan nagyon. Hej, hej. Azóta nyilván végbe
is vitte már. Szegény, áldott jó lelkű ecsém¬
uram, Isten nyugosztolja . . . Jaj, mire száná
magát, mire! . . . Csakhogy nem itthon akarta
cselekedni. Bizonyosan a gulyakútba ugrott,
mert annál mélyebb nincs a határban. Hoz¬
zák is mindjárt, mert a milyen szépen el¬
rendezett mindent, hát arról is nyilván gon¬
doskodott.
A két vénasszony egész megnyugodott erre
a gondolatra s újult erővel vártak. Hogy
azonban jobban teljék az idő, elővették a ha¬
lottas könyvet s elkezdtek roppant kásás han-

gon és reszelésen ugyan, de annál nagyobb
élvezettel énekelni.
' Már a hatodik ének is járta, minden ver¬
seivel együtt, de Pált csak nem hoztak.
Éppen arra kezdtek rá, hogy:
aSzomorú az halál a gyarló embernek^ . . .
Midőn hirtelen nagy zajjal megnyílik a kapu —
sőt nem is nyílik, hanem berúgják — s rop¬
pant vidám álirázattal betoppan rajta Pál
gazda, torkaszakadtából hasítva:
íHeje-huja, lakodalom,
Magam is megházasodom.'»
A kegyes párnak torkán akadt az ének s
ha mennydörgős mennykő csap le clébük,
attól sem rőkönyödtek volna meg jobban,
Kata egész magán kívül csapta össze ránczos
tenyerét:
- Teremtő Jézusom, hát nem haláloza meg
ecsémuram?
Pál előreluszkolva a czigányokat, vidáman
kurjantotta:
- Csak nem ment el a hajam ! Ihajja,
csuhajja, néném asszony, sohase halunk meg!
Rébék nem nyelhette el ezt az istentelen
beszédet:
— Az halál elkövetkezik mindnyájunkra.
Mindennek meg kell ezt kóstolnia!
Azután szemrehányó tekintettel mutatott a
koporsóra:
- Hát ebben a gyönyörűséges portékában
ki fekszik már most? . . .
Pál nagyot kaczagott:
— Felőlem akár kendtek is belefekhetnek,
ha kedvük tartja. De nem a. Majd jó lesz
zabos ládának . . . No, de jobb bizony, ha
kendtek is isznak egyet, búsuljon a ló, elég
nagy a feje. Itt az üveg, kotyogtassák meg
jól, inkább félre nézek addig!
De az asszonyok határozottan visszautasí¬
tották az italt s a mélységesen csalódott Ré¬
bék sértődve tekintett Katára:
- Úgy látom én, szívem, itt már miránk
semmi szükség sincs; akár mintha útunkra
is mehetnénk.
A jókedvű Pál megveregette a vállát:
- Nana, néném asszony, azért nem kell
búsulni! Ha ki nem teríthetlek kendtek, sem
olyan nagy baj. Majd csak kibírom tán vala¬
hogy! . . . Hanem hát kendteknek se essék
porba a pecsenyéjük: a mi búzát odaszántam:
vigyék el Isten hírével. Meg van mérve em¬
berséggel.
Hamarjában vállára vetette a zsákot min¬
deniknek s intett a czigányoknak, hogy húz¬
zák rá a Rákóczi-indulót.
A nénikéket egy kicsit megvigasztalta ugyan
a véka búza, de még sem bírlak a dolog ilyetén
fordulásával kibékülni. Miféle gonosz indulat
szállhatta meg Pál ecsémet? . . . Csudálatos,
nagyon csudálatos . . . A zsákok terhe alatt
meghajolva, lassacskán, dünnyögve csoszog¬
tak hazafelé:
- Ne te, ne . . . lám, lám . . .
- Ni, már ni . . . hűm, hűm . . .
Végre Katából így fakadt ki a keserűség:
- Hej, hej, bárányom, micsoda bizonyos
ez világon, mikor még az halál sem bizonyos!

Irta

KAFFKA MARGIT.
Közel a ligethez egy keskeny útcza igen
nagy házából szökött elő a két gyerek.
Mert Palkó mondta Julikának:- <^;ik
jer, csak átszaladunk egy darabon a nagy
sor fa közölt és fűbe is lépünk, mert nem
szabad; és most eső volt, hát jó vizes
lesz a czipőm és a te mezítlábod, Julika.
Aztán egy nagyot, nagyot kiáltunk, hogy:
hop, hop ! a milyet csak bírunk és vissza¬
futunk. Mit bámulsz rám? És kaczagunk,
hogy legalább csináltunk valamit. Olyan
hosszú volt a tél, az embernek néha kell
csinálni valamit, Julika!
A leányka nem felelt, csak biczczentett
a szöszi fejével, mert őneki minden meg¬
tetszett, a mit Palkó mondott. Mert ő
csak a viczéek kis Julija volt, a Palkó
apja pedig hegedűtanár úr és a harma¬
dik emeleten laknak bár, de háromszobás
lakásban. Már alkonyodott, mikor a sar¬
kig lopództak és látták, hogy az ismerős
kofa csudálkozva néz utánuk. Akkor csak
azért is megfogták egymás kezét és fu¬
tottak ; a kislány szőke varkocsa repüli
utána a kis kék pántlikával, lihegve ne¬
vettek egymásra és már a fasorban voltak.
Palkó erősebben fogta a Julika kezét.
- Ne félj, te kis szamár! Fussunk még!
Nézd, oda csak a mutatványos bódékig,
ott nagyszerű. Aztán visszajövünk!
Arrafelé néztek és látták, hogy a mu¬
tatványok terén máris nagy, esteli fényes¬
ségben úszik minden a sok villanylámpa
fehér sugárzásában.
De a hogy közeledtek, úgy vált lassankint minden dolog inkább ködössé, álom¬
szerűvé. Nagy plakátok rikító szinei elé
fátyol húzódott, és a mozik, panorámák,
czirkuszok és paprikajancsik tarka bódéi
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egyenkint tűntek fel úgy, mint felhős raj¬
zok, m i n t a délibáb árnyképei vagy
ködfátyolfigurák, a mik szinte áttelszőn
vonullak fel előttük és elvesztek a szemük
elől. Egy helyen különös, ormótlan és
sötét sziklatömbök csoportja feketéllett,
mely félelmes és furcsa volt egyszerre ;
és a kis sziklahegy oldalában egyetlen
mély é s rideg, nagy barlangnyilás. Fenn
az ormok borzalmas szakadékaiból három
nagy sárkánykígyó emelgette szörnyű fejét
és féltestét; furcsa, r ú t lánczmozdulalokkal ringatództak és taktusra öltögették
hosszú, tüzes nyelvüket. Julika felsikoltott
és ész nélkül futni akart, de Palkó neve¬
tett és magával húzta.
• Te, kis s z a m á r ! Csak csinált sárká¬
nyok azok é s g é p mozgatja őket. A bar¬
langvasút ez, tudom én.
Akkor a nyilas előtt, a kis pénztárfül¬
kében meglálták az öreg anyókát, a ki a
barlangvasut tulajdonosa volt. Nagy, zöld
szemüvegen á t nézett feléjük és olyan
szúró, kemény v o l t a tekintete; ezermillió
ránéz a képén, de azért kényszeredetten,
édeskésen mosolygóit. A két sovány csonlvázkiirjával sebesen vetélve p a m u t o t gornbolyíloll, valami igen erős, szürke fonalat
és előtte m á r e g y egész szakajtó tele volt
a nagy, k e m é n y gombolyagokkal. Kedveskedön, vigyorogva integetett feléjük.
.Irrlek csak közelebb, jertek, kedves
kicsikék !
Palkó megállt előtte, a szemébe nézett
•'•s lis/.intén m e g m o n d t a :
- Nincs á m pénzünk, n é n i !
• Sebaj ! - kiáltotta és most úgy kaczagolt, mint mikor a bagoly h u h o g . B e úgy is, mert én szeretem a bátor
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gyermekeket. T u d o m én, hogy kik vagy¬
tok ti és m i t a k a r t o k ; m é g azt is t u d o m ,
a mit ti m a g a t o k s e m álmodtok. Jertek,
hadd simogassalak meg! Jaj de szép ha¬
jatok van! Adjatok emlékül egy-egy szá¬
lat, beengedlek a barlangvasútba.
Már ki is húzta. Szép, hosszú, aranyos
szálat a Julika hajából, hogy az felszisz¬
szent rá ; - - aztán a fiú sűrű, barna üs¬
tökéből is. Megcsillogtatta a szeme előtt,
vigyorgott, és aszott ujjaival sebesen be¬
lefogta a gombolyagba, aztán tekert, vé¬
telt tovább, közben nyájasan integetve.
- No rajta, csak lépjetek be ! Már in¬
dul a vasút. Halljátok a muzsikát?
A gyermekek alig tudták, hogy mi tör¬
ténik velük. A zene szólt, olyan édeszömmögően, mint anyánk bölcsődala, ők
már a vonaton ültek és az berobogott velük
a sötét barlangfalak közé. És a szűk fo¬
lyosó kiszélesült nemsokára és a vasút
megpihent az első állomáson.
Gyönyörű, térés mező volt ez pompás,
magas fűvel és ezerféle tarka virággal.
Friss, reggeli napfény tánczolt a harma¬
tos gyepen és pillangók raja szállott arany
és ezüstös, csillogó szárnyakkal. A hát¬
térben egy kedves villaház erkélye látszott
és ott asztal volt terítve reggelihez. Érezni
lehetett a kávé pompás zamatát, habos,
fehér tejszín volt ott és fényes, piros ka¬
lács. A mezőn két gyerek labdázott fehér
ruhában : egy fiú és egy leány; egymás¬
nak dobáltak és kaczagtag olyan édesen,
gyöngyözőn, hogy a szív közepéig hatott
és megtöltötte boldogsággal. De a terraszról kedves, ismerős hangok szólongatlák
őket. Akkor a fiucska eldobta a labdát és
repesve szaladtak mindaketten a szép
kastély felé. Ám a labda valahogyan a kis¬
leány vállát érte röptében, a fiú pedig
megbotlott egy kőben és elesett. Ebben
a perczben Julika erős fájdalmat érzett a
vállán, hogy csaknem elpityeredett. Pal¬
kónak meg a lába sajgott az ütéstől.
0, — mintha ők lettek volna az a boldog
kisleány és fiú, de ezt csak most vették
észre, mikor a fájdalmat érezték. A vonat
akkor dübörögve indult tovább. «Ez volt
a gyermekkor öniudailansága!» — szólt
egy hang mögöttük, — de senkit sem lát¬
hattak. - - Miért nem mondták ezt előbb,
hisz most már vége! — sóhajtottak.
fc De a zene változott, most lágy lett,
finom és gyöngéd, méla zengésű; és egy¬
szer csak új kép előtt voltak. Egy szép,
lombos kertet láttak rózsaszínen virágzó
gyümölcsfákkal; és ha enyhe szellőcske
jött, a halvány, üde szirmok úgy perme¬
teztek, mint a hópihék. Árnyas bokrok
hűs alján, fehér orgonavirágok közt ült
egy fiatal, szép leány és himzőráma fölé
hajolt. Deli ifjú állt előtte, aranysujtásos,
zsinóros katonaruhában. - - Várni fogsz-e
rám, kedves, míg visszajövök a háború¬
ból? - - kérdezte suttogva. - - Igen, felelt,

__ és imádkozom mindennap, hogy épen
jöjj vissza !
Míg ezt mondta, ránézett az ifjú leventére
szép, könnyes szemével, majd felállt és
kezét nyújtotta neki, az pedig tisztelettel
megcsókolta és kicsinyke gyűrűt húzott
ujjara. Mosolyogtak egymásra könnyei¬
ken át és kart karba fűzve lassan indul¬
tak tova. De mikor pár lépésről vissza¬
néztek, látták, hogy a bokrok között sír¬
hantok vannak és ők fejfák lépcsőjén
ültek. Arany betűk ragyogtak a fehér már¬
ványon és fekete írás egy szerény kis
fakereszten. Édesanyjuk fejfái voltak.
A vonat újra megindult ekkor és valaki
mögöttük mondta: «Ez a boldog ifjúság

nat megindul. A leányka észreveszi, hogy
barátja megint mellette ül hunyt szem
mel, fáradtan pihegve. - - Miért nem jö¬
hettél te is velem? - - kérdezte kedvetle¬
nül, —- ez volt a gyönyörök ünnepe!
De a zene most már halk volt, álmatag,
zümmögő és titokzatos. És egy tükörsima,
mély és átlátszó nagy kék tó közepén
voltak. Tündéri hattyúk úszkállak lassan
a ködlő és hűs világításban a víz színén,
távol sziklák elmosódó rajzai látszottak
ezüst patakokkal A hold méla fényében
olyan volt minden, mint egy északi tündér¬
mese. Egy távoli sziget ormán most lát¬
hatóvá lett az ősi regevár, a magános és
hallgatag vizi kastély. A leányka egy
hattyúvonta
csónakba ült és az elvitte
volt h
öl
a
vár
kapujáig;
az magától megnyilt
De a vonat továbbment. Hízelgőén lágy,
előtte
és
ő
belépett.
Minő csodákat lát¬
mámoros és könnyű tánczmuzsika hal¬
hatott
itt!
Az
ablakokon
színes, eleven
latszott most, oly nehéz, mint a tuba¬
rózsák illata. Egy ezerszeres fényben ra- képekben úsztak el a mesék történetei,

arczczal, buzgón forgatta a bográcsban a
készülő, Ízletes vacsorát. Pár lépésre tőle,
kip-kop, ütemesen, szünetlenül csattogott
a szekercze; ott egy deli. java-erejében
lévő férfi vágta a fát, hogy csurgott a
veríték homlokán. Most már elmúlt a za¬
varó, idegenkedő érzés, mindaketten érez¬
ték, hogy egymáshoz valók és egymásért
dolgoznak. Észre sem vették szinte, mikor
a vonat már ismét haladt velük tovább.
- Oh, hisz' nem lehettem készen! — só¬
hajtott akkor mindakettő és szemük meg¬
telt könynyel. Ezek a munka évei voltak.
Komoly és szertartásos, ünnepi zene
ragadta őket és nemsokára dúsan teritett
asztalt láttak. A vendégek ünnepi ruhá¬
ban, feszesen ülték körül és komoly csend¬
ben hallgatták a szónok beszédét. Mert az
ép felköszöntőt mondott, pohárral kezében
egy éltesebb házaspár tiszteletére, a kik a
lakoma ünnepeltjei vollak. A kellő, a kiknek

A barlangvagútban.

gyogó és pazarul díszes teremben találták
magukat. A padló a legdrágább malachit¬
kőből volt és lapislazuliból, a falakon
nehéz és tarkaselymű szőnyegek függtek,
mint az ezeregyéjszaka meséiben, és a
terített asztal aranytól és ezüstedényektől
csillogott. Drága borok és bódító virágok
illata terjedt szét; a terem közepén a
leggyönyörűbb leányok lej tették a tánczot
aranynyal átszőtt fátylakba öltözötten és
hajlékony alakjuk elbűvölő mozdulatok¬
kal ingott, lengedezett. A fiú hirtelen fel
ugrott társnője mellől és elvegyült a to¬
longó, fényes vendégseregben. A leányka
látta, mint koczczint különösen ragyogó
szemmel az asztalnál ülőkkel, énekel és
kaczag velük, semmi mással nem törődve,
aztán tánczba fog a bajadérek legszebbiké¬
vel és a vad forgatag közepeit ajkán különös,
gyermekies mosoly játszadozik. Ám egy¬
szerre csak elsötétül minden fény, mint¬
egy varázsütésre, elpattan a kép s a vo-

a néma termekben emberkéztől nem
érintett kincsek voltak s a kertekben
sohasem látott csodavirágok. De egyszer
ennek is vége volt. Szétvált és elgördült
a kép, mint a félrevont fátyolfüggöny
szövete és a leány ott ült megint a bar¬
langvasut ülésén. A társa szemrehányóan
és kérdően nézett rá; nem tudta megér¬
teni, mi keresnivalója lehetett ott, az
Ábrándok Várában. — Miért nem jött
velem ő is? gondolta szomorúan a
leányka és valami idegenség lopódzott
közéjük e perczben
Ám most kedves, otthonos, bájos zene
szólt, olyan, mint egy egyszerű, falusi nóta
dallama, a mit dolgos parasztleánykák
dúdolnak a pergő rokka mellett. Nappali
világításban, szép, erdős, hegyes vidék
látszott és középen a tisztáson csinos kis
fehér ház. Takaros, fiatal menyecske for¬
golódott szaporán a nyitott tűzhely körül,
piros fejkendővel és piros, mosolygós

szólt, mosolyogni próbált. Ám az arczuk
azért fakó volt és fáradt, feszengve, idegenül
ültek a díszes ruhákban ; elszokott szemü¬
ket bántotta a sok gyertyafény. — Milyen
jó volna már az ágyban lenni és aludni! sóhajtották titokban. Behunyták szemü¬
ket ; és mintha lágyan, hintázva ringatta
volna valami, csaknem elbóbiskoltak. Ak¬
kor vették észre, hogy a vasút viszi
tovább őket. És elhagyták ezt is, a Siker
Estéjét.
És odaértek végre a kis, kerek szobába
és nem volt már zene többé, csak egy
nagy, fehér cica dorombolt a kályha mel¬
lett, öreg kakukkos óra tiktakkolt a falon,
serczegett a parázs néha és zömmögött
a viz a theaforralóban. Ez volt a hetedik
állomás.
Ügy hiszem, az utolsó is
már! - - nyögte egy őszhajú emberke a
tűzhely melletti padkán és az öreg anyóka
fehér fejkötőjében most rezzent föl sznnyókálásából. Ez az Öregség Terhe!
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nemsokára megismerték a kis utczát, a
szólt akkor ő is fáradt hangon,
és arra fog születni és temagad is megifjulsz,
hol
a Jülika szülei viczék voltak és a
gondolt, milyen kár, hogy innét ültő he mint valamikor az északi mesékben . . .
A banya merőn, kutatón nézett a sze¬ hegedűtanár urék fenn laktak a harmadik
lyukból mégis csak fel kell majd állani.
Mert minden mozdulat olyan fölösleges¬ mébe, kikapta kezéből a gombolyagot, egy emeleten. De már sötét, volt, és erős
nek, haszontalannak tetszett már. Pedig perczig habozott még, aztán reszkető tavaszéji köd, hogy a gázlámpák fénye
ez a kis szoba azért mindenestül haladt kézzel, őrült sebességgel kezdte lefelé te¬ alig egy lépésnyire törte át, — a kofa már
velük tovább, vagy tán maga a vasul volt kerni. .Milyen hosszú voll ez a fonál! És nem ült a sarkon és ebben a perczben
ez, mert látni lehetett az ablakok mögölt csak légiéiül szürke, később homályos senki nem járt az utczán, a nagy csend¬
száguldva visszafelé rohanni a képekel, violába menl át, majd kékek és sárgák ben csak az angyal szive dobbanásai halaz élet emlékeit. És akkor jéghideg, változatai jöttek egyre élénkülve, mint a latszoltak. A ház közelében letette a földre
szivárvány hét színe a tüzes pirosig. És a két gyermeket. Aztán érczes, de kelle¬
liüs szd csapott feléjük élesen;
és vége volt az egésznek. A vonat nem csodák csodája ! A kél megöregedett gyer¬ mes hangján így szólt hozzájuk:
— Ti most az élei képeit láttátok elvo¬
volt sehol, - - és ők künn álltak a sza¬ mek azalalt fokonkint kezdle visszakapni
nulni
a ven varázslónő barlangjában, régi
alakját;
a
fonál
színváltozása
szerint
badban, a hűs, koromsölét éjszakában.
de
nem
rendes és törvényes módon, ha¬
változtak,
gyermeki,
üde
arczuk
lett,
gyön¬
De egymásra néztek, és meglátlak egy¬
nem
vadul
meggyorsítva és eltorzítva.
géd
alakjuk,
majd
visszatért
hangjuk
más ősz haját, ránczos, töpörödött valóját.
Nekem
higyjetek,
kis emberek! Ebből így,
csengése,
könnyű
mozgásuk,
játékos
gon¬
Két aggastyán! — Oh! — szóltak zo¬
a
hogy
nektek
gonoszul
mutatták, semmi
kogva, - - m i lett Palkóból és Julikából? dolataik. Végre pedig, mikor előtűnt a
sem
igaz.
Ti
most
újra
fogjátok
kezdeni
De akkor látlak, hogy a pénztárfülké- gombolyag mélyéről a két elveszített haj¬
ben még mindig ott ül a szúrószemü, szál, akkor eltünlek ősz fürleik és megint az egészet, de akkor magatoknak is hozzá
aszott vén némber és szörnyű csonlkar- aranyszőke varkocsa lett egyiknek és a kell látni és résztvenni mindenben. Igazjával csak vétel, gömbölyít - - gömbölyít másiknak fényes, barna kis üstöké. . . cjalni\ie\\ ennek a nagy mutatványszinházfolytonosan. Sanda, ijesztő vigyorgással De a banya szikrázó szemmel ugrott fel, nak a képeit, nem az Időre bízni. Persze,
meredt rájuk fogallan szája. De ők mosl mikor észrevette, hogy rászedték. Hirtelen ha csak vitetjük magunkat tétlenül egy
biz ez így nem
már nem törődtek vele, odarohanlak két¬ mérgében kapkodva összegabalyította ve- vasúti kocsiban, ségbeesett bátorsággal és meg akarlak télő száraz karjait és lábait, a letekert megy fiókáim! De én hiszem, hogy ti
ragadni az örökké húzódó, rút, szürke sok-sok fonál összevissza szálaiba, amik megálljátok majd emberül! Hanem első¬
fonalat, hogy megállítsák vagy széttépjék ; összegöböződtek és erősen behálózták őt, sorban is szükséges, hogy ezt a mai lá¬
de az mindig elsiklotl kezük elől. Most mint a pókfonál, hogy mozdulni se bírt. tomást teljesen kitörüljem a telketekből,
már tudták, ki ez a szörnyű öreg; ő az Dühösen erőlködöll, hogy kiszabaduljon mert ez mindig megzavarna. Tehát rajta!
Idő-banya ; maga az idő a legvénebb az de nem ludoll elég gyorsan boldogulni. Felejtsetek! - Hopplá, kicsikéim ! - - szóll ekkor
egész világon. — Mond, hova télied arany¬
E szónál végighúzta meleg, izmos ujjait
csengő
neveléssel az angyal és kél aczélos, a két buksi főn, és Palkó meg Juliska
szőke és dióbarna hajunkat?— kiálloltak
rá sírva és követelve. - - Add vissza, add kemény karjára kapva a két gyereket, fel¬ abban a perczben semmire sem emlékez¬
vissza nekünk!
De ő csak vigyorgott röppent velük. - - Lám, lám, - mondta tek többé az életállomból. Minden eltűnt
útközben kedves tréfával, - - a vén Idő is
és némán gömbölyítő!! lovább.
nyomtalanul s az angyal sem látszott
csak asszony! Hogy rá lehet szedni, ha
De ahogy ott álllak lélekzelfogytan és
többé sehol. Csak annyit tudtak, hogy
azzal hizlalják, hogy megfialalodik!
erőtlenül a fagyos éjben, egyszerre egy
kiszöktek
ma este egy kicsit és végig¬
Azért, mégis szerencse, - - tette hozzá, földön t úlian fényes, gyönyörű alakot pil¬
hogy így el tudtunk vele bánni. De én szaladtak a fasoron, de eltévedhettek
lantottak meg hátuk mögött. Oriásian nagy
tudom a bogarát, régi ismerősök vagyunk. a liget bokrai közt. Milyen jó, hogy végre
volt ez, de mégis szelíd, szép és jóságos
A sötét fasor fölött szálltak most és hazataláltak és becsöngethetnek az isme¬
arczú ; s valami rendkívüli erűben sugárzó.
rős kapun.
Izmos szárnyizületei még melegek voltak
a gyors repüléstől és ez a melegség szerié
áradt belőle, mint édesanyánk kebeléből,
ha magához ölel. Most összecsapta szár¬
nyait és parancsoló alakjával nyugodtan
állt mögöllük, vállukra léve kél kezel.
- Mii lettél megint? — kérdezte a ba¬
nyát szigorúan. - Újra megloptad az
éleiét, az én birodalmamat!
Nincs igazad, - - feleselt kissé meg¬
hunyászkodva a vénség. — Mert ezek ma¬
guktól adlak ide nekem hajszálaikat azokért
a képekért, a miket megmutattam nekik.
Ők mindenáron csinálni akartak valamit,
és a kiben ez az izgágaság lakik, észre¬
vétlen múlik el fölötle az idő.
- De le nem engedted, hogy tegyenek
is valamit, csak hurczollad őkel éveken
át öntudatlanul Éhez nem volt jogod!
— Hajszálaik itt vannak, begöngyölve
az Idő fonalába, — nevetett a vénség újra
nekibátorodva és lovább gombolyíloll.
- Bocsásd szabadon őkel ez egyszer
még!
kérte most már szelídebb hangon
az ángyul, - - de az csak nemet intett és
vigyorgott. Akkor a szép jelenség hirtelen
elmosolyodott és kiválasztotta a kasból az
egyik gombolyagot.
- Ha tudnád, - szólt kedves hangon
a banyához, - - ha tudnád, mit csavarlál
bele ebbe önludallanul! Ha ludnád, hogy
ennek a tekercsnek a közepén már megfogamzotl és benne rejtőzik az a titok¬
zatos madártojás, a melytől a világ újra

Szólni szeretnék s hallgatni akarnék;
Ne kelljen szólnom s mégis értsenek;
Szolgáljanak, de én ne parancsolnék ;
Legyek menyasszony s ne öleljenek.
Velenczei népdal.

FO GAZ ZARO ANTAL

VERSES LÍRAI REGÉNY.

A LEVÉL.
Májusi nap van. Forró déli órán
A tiszta ég alatt nyárfák remegnek
És tág mezőség terjedez körül,
Mely az ekével forgatott határig
Egy tengerévé egyesül a /ölelnek.
Titkos erek szivárganak a fű közt
S táplálják gyökerét. A róna mélyén
Fehér ház áll. Nagy szilfák tábora
Védi hátát és szárnyait. Az útról,
Hol a por éget, elnyom a meleg,
Az utazó, kit gondja erre űzött,
Szerencséseknek hogyne mondaná
E fehér ház lakóit ?
A magas
Teremben, melyet ó történetekről
Bizarr sztukkók diszitnek, szabadon jár
A szél s a nap. Kitárva minden ablak
S a tág ajtó a nyílt mezők felé.
Egy szögletben a ház úrnője ül,
Mária asszony s némán kölöiret;
Közel hozzá a falu orvosa
A poharai s njságot váltogatja s
Szemöldökét fölhúzza majd leszöií/i.
S egy ifjú szép lány lassan, csendesen
Mélázó aiv/.e/al inetrv a zongorához
S ujjai halkan tVit-le. föl-le futnak
A zengő billentyűkön.

Anyja most
Letette munkáját, az orvos is
Lapját s úgy tetszik mintha csöndesen
Szót váltanának. A leány föláll.
Hangjegyei közt keresgél, figyel,
S ők elhallgatnak erre. Most a hangok
Viharszerűen kezdenek ömleni.
A lányka szive gyorsan ver, a könyv
Előtte elhomályosul, maguktól
Rohannak ujjai, egy gondolatra.
Mely őt egyszerre meglepé. Szokatlan'
Gyakorta jön most öreg orvosuk,
S nagy munka ám az óvatos anyától
Fölöttébb nagy, kérdetlenűl kitudni
Beszélgetésök okait. Pedig
Világos, róla terveztek. Midőn
Elment az ősz agg s anyja hű szemét
Magán érezte függni a leány,
Aggódva félt nem ösmert szavaiktól
S még több erővel játszott. De kiment
Jó anyja is, lépése halk neszét
Elnyelte a csönd, a lány hirtelen
Hátra vetődött székén s megereszté
Türelmetlen eszméi fékeit.
Tizennyolcz éves múlt el épp e lány.
Lágy szőke haj övezte homlokát
Könnyű felhővel ; nagy, félénk szemei
Sötétek voltak. Finom ajka végén,
Kezén, komoly tartása kellemében
Vérének nemessége. — s keresetlen,
Egyszerű, választékos öltözésén
Érzéseinek nemessége — látszott.
Állat kezére támasztván, merengett.
Titok van itt valohan. Pár nap óta
Anyja csókjában és nézésiben
S az orvos arc/án egy titok dereng.
Most az a hirtelen csönd, ama csókok,
Szokatlan nézés, mind ez együtt, cgygyig,
Szivének azt kiállák : Henrik! Henrik!

Minő édesség, millyen félelem
Érezni benn' kigyúlni a Bzerelmet,
Érezni, hogy első az és utolsó.
Melyet számára szánt a földi sors !
Maga előtt véle megint az ifjút,
Midőn orvos bátyjától legutóbb,
Búcsút vevén, a városba visszatért.
Az a sáppadt arcz, azok a szemek
Eszében vannak és az a hideg kéz,
Mely egy perczig szorítá az övét,
S a hétköznapi búcsú tört szava !
Eszébe tűnt az a nap, az óra, perez,
Midőn megszállta lassan őt a rontás,
Mit a félelmes szerelem nevén
Nevezni félt. A városból szokott
Orvos bátyjához jönni Henrik ősszel.
Ünnep fogadja ott. Az öreg úr
Büszke az öccse szívére, eszére,
Melylyel kitűnt. Az ifjú ily napokban
Szorgalmasan szokott eljárogatni
A szilfás házba. Ösmert lépteit
Midőn remegve hallá a leány,
Midőn egy könyvre, egy virág fölébe
Együtt hajlék fejők, midőn szemük
Találkozék és egy villámba gyúlt:
Gyorsan haladt az édes láng olyankor
Idegeiben.
aMiranda!»
Talpra szökkent
Anyja szavára s elpirult a lány.
Mint homlokára hogyha lenne írva
A mit gondolt.
«Miranda, mehetünk.
Megnézzük a réten, lehetne-é
Kaszálni már, a míg derült az ég,
Tiszta a hegy s a száraz levegő
Állandó jó időt igér.»
Mióta
Miranda atyja meghall, egyedül
Viselte gondját háznak és mezőknek
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Szivében eirybe buzgóit. A mikor
Anyját maira l ól nn-ss/e hulla már.
A lűbe röppeni. Nevetett az ég
l -. a mező rá. Távol ősi házuk
Csiipa-szeretet képé! látta voll.
EgytUI
Siii'ár tornyát szemlélvén hosszasan
Mentek a nyárfa sorl.iin, mely alatt
l-'alueskájok eyyszerű templomának.
Kicsiny patak szerényen folydogáll.
Hálás hévsésrel erezett szivében,
Sötéten ill, csillogva otl ; az útnn
Imának, hitnek ös>zeláiií,'olásál.
A nyárfa-lombok árnya reszketett.
l-'elejlésél. mindannak, a mi bús va<í\
Hallgatva, lassan, mentek eggyütt ők :
Gonosz e földön. Házuk küszöbénél,
Az anya, mini ki elgondolko/ék
Megállt, meirfordúll s a kék védtelent
S beszéde útját bajjal keresi,
S a lány, ki kétes szókra félve vár.
szony?> Olyan közeinek érezé magához.
Futott tükréhez és remeirve nézte:
«Tudod? — szólt anyja, — hogy Adél in<-ny;i-/
Miranda-é még ő? Aztán lehajlolt
«Úgy? s ki a vőlegény .'
Irgalmasan eir) .sápaill rózsaszálhoz,
Gyászos vázája szélén át a mely
«Az műveli.
Kihajtott függő levelek közül.
Derék és gazdag. Szóval, nagy szerencse.
Nem éppen ifjú, de meglásd, (iám.
A haldokló virág lábához egy
Ha e világon majd löbbet tapasztalsz,
l.r\ elkel 'tőn. Közömbösen körül
Hogy az örök szent érzet békéjéhez
Nézett Miranda, zongorához ült
lljú kornál az éreti jobban illik.»
És öntudatlan ujjai szeszélye
Nem szólt Miranda, szíve elszorult.
Szerént próbálva zengelé a húrt.
«\em hiszed?*
Majd hirtelen sejtéstől megkapatva
••És tetszik Adélnak is?»
Fölkélt, futott ki. Levelet lalált ott.
«Én nem tudom, de édes anyja azt
Henrik irt néki. Sose látta bár
El nem viselné, hogy irtózva lássa,
Kezeirását még szerelmesének,
Nem kívánt frigyre lépni lányát. Oh, mert
Megösmeré azonnal. Reszketett
Vén álmodok mi. álmokat szövünk mind,
Telötől-lalpig, arcza elborult,
Makván törékeny várakat a légben
Ügy félt e sokszor álmodott levéltől.
Gyermekeinknek. a kétes jö\öl
Habozott i s : megvárja vagy ne várja
Legszebb reményink mintájára szabjuk.
Anyját is ezzel. Végre elcsitul l.
Hogy kevésbbé lássék majd messziről
Szorgos elmével anyja szavait,
Szörnyűnek a nap, melyen ti kopáron
Emlékezetben összegyüjtögetvén
Itt hagytok minket. Elrontja az í r
Vágyával őket öszhangba voná,
Halandók tervét s bölcsek úgy vagyunk, ha
Szűzi fészkébe futóit hirlelen
Nem szedjük össze a szétszór! rónáit ;
S bezárkózván, reszketve olvasott,
Vigye szél [ csak ti boldoguljatok.
így szólt pedig az a levél :
Atyád házába én tiatnlon,
Reszketve jöttem, mikor s/ép fején
- «Miranda !
Ősszel kezdeti már szöghaja vegyülni.
Vannak napok az életben, midőn
Tudd meg, ha Isten ágy gondoskodott, hogy
Mini száguldó vihar, ügy jő a gyors
.Más úton áld meg, lányom, tégedet :
Szerencse ránk és mindent egyesít
Holtomig áldom értté.»
Örömben avaíry könyben. Ismeretlen
A leány
Ismeretlennel szóba áll, a büszke
Keble hullám/ott, arczán lángok égtek.
S/olgákkal fog kezet, mindenkinek
Okos jó anyja rögtön észrevette.
Ajkán a szíve akkor, így lehull
"Tudod?
folytatta másról,
a kovács
Köztünk, Miranda, im, ez ünnepi órán,
Kis lánya már javul. Imént beszélte
Emléke melynek sosem múlik el,
Az orvos. Kedves orvos ! Boldog ember!
Iií) hull le köztünk is ma gyönge sáncza
Henriket várja most, ki egy időre
A nagyvilági illemnek. Ma én
Föl vidám ft sa elhagyott lakát.
Lelkem Önéhez emelem, Öné meg
Oh, hogy szereti! óh. mily büszke rá!
Hozzám lehajlik : tudom és beszélek.
Koldulni tudna értté. S a liű
Megérdemelné azt is tán. Kiváló
Ama jóságos agg, ki engemet
Lelkét mindenki magasztalja és
Fiának tartolt mindig, burkolózva
Tiszta erkölcsét. Ha a tudást, a nagy észt
Megírta gyöngéd czélzással, hogy ő
Számba \es/ed még, mikről oly híres már,
Rég tudta már meg az Ön édes anyja
Ki fogható hozzá úgy?» Mária
Szerelmünket és összeesküvőnek
Mintegy kétkedve, elnémult s leányát
Boldoggá lenni minket. Ha van Isten,
Figyelte. "Az sem árt, hogy vagyonos.))
Ki földi sorsot intéz, óh soha
Végzé. Miranda elragadtatással
Ne adjon Önre ily vad bánatot,
A part hosszában némán sietett,
Mint ez. mely engem öl most.
Fejét a vfz felé fordítva. Érzé,
Hogy ösmerellen mámor szállja meg.
Éjjel írok.
Erővel elnyomá azt. félelemből,
A durva toll minden mozdulatára
Hogy anyja olt v;in s ösztönből, a mely
Ég) árnyal űz kezem és egy-egy árnyék
Megzabolázza :\ Immár remén)!.
Kél kebelemből s hirlelen körül fog
így érlek a rélség legszéléig,
Engem. Hazudni mért ? Szerettelek.
Hol a mozgó patak elvágja azt a
Hullattam érted élő könnyekéi,
Szántóföldektől. A rögös mezőn
Minőkéi minden férli-szív sir egyszer.
Négy ökör húzta lomhán az ekét,
Ittasan tőled
jártam a magányt,
Lassan járták a tért nagy csülkeikkel
Esőnek, szélnek vad haragja közt,
S fejők lóbálták. Engedelmesen
H«>g) vágytól izzó homlokom lehűtsem.
Engedlek s/ónak, ösztökének és
Nap-estével menekvém templomokba,
Fordultak a láras/.tó útra vissza.
A nép közé, az ének s fény közébe,
A 'irazda» most, ki messziről kisérte
Csak téged hallva, léged látva csak.
Az eke útját, gyorsan oda ment
S most, hogy enyém lehelnél: ég veled!
Kalaplevéve jó úrasszonyához.
Vizbehaló végkiáltása ez.
('Nagyságos asszony, lessék jönni esak
A kis patak töltéséhez, melyei
Soká azt bitiem, föl se vesz Ön engem.
Tennap az árvíz megbontott. Sülyed.
Emlékszik-é még? egy ősz estveién.
Az éjjel újra nairy része beomlott."
Midőn kint ültünk a szilfák alalt a
Mirandáboz fordul! az anyja most.
Szabadban. Ott volt édes anyja, én,
«Te visszatérsz?" Szólt. -Vissza., feleié
Meg mások többen. Öreg bácsikám'
A lányka erre s a távol fehér
Régi dolgokra] szólóit, ajkain
Háznak forditá lassú lepleit.
Függött mindenki. Ön. az éjhomályban
Futni óhajtott volna, ámde nem mert.
Bízván, merengett: kiolvashatám
Sováron vágyott titkával kicsiny
Lelkének titkát lágy tekintetéből.
Szobécskájába, hogy kiontsa ott mind
Vak szédülés fogott el, erezem,
Azt a sok könnyet, s kae/agást. a mi
Magam fölé mikép emelkedem.
M;íria asszon). Anyai szen-letböl
Szelíd elméjét és tartózkodó
Asszonyi (élénkségét ily s/okiillan
Férfi munkára fordílá.

lincsúzni sem morénk az otítve mi.
De én, mikor távoztál, visszatértem
Nyomát csókolni picziny lábaidnak
A fűben, mely omló ruhád mögött
Lassacskán, lassan újra talpra állott.
S emlékszel-é a kisded verskötetre,
Mely hímzéseden volt akkor? Szalaggal
Ez égő dal volt benne megjelölve :
«Midőn legjobban forr a táncz körüliem
S a mulatók kaczaja hallatik :
Sötét szobámba elhúzódva, lelkem
Csak rólad, rólad, rólad álmodik.
Jöhet a bánat, az árulás, a szégyen !
Készítse csak, — mit bánom ! — sors, idő.
Az én szivem, bármily próbája légyen,
Csak tőled, tőled lesz megtörhető.))
Talán véletlen volt csak szalag ottan ;
De hogyha nem, ha oly nagyon szerettél,
Jöjj s kiragadlak gyermek-álmaidból
Miket az élet tudománya szétfú.
Téged a költő neve hódított meg
S a vers, mely engem a nép fölé emelt.
Midőn, kis lányok, fölnyilja a sors
Azt a bűbájos könyvecskét Önöknek,
Melyben könnyű toll zengzetes sorokba
Szívrészegítő édességet öntött :
Szegények, Önöknek szívok úgy dobog,
S leikökben egy nagy gondolatkirály
Emelkedik föl, oly szépség, a melynek
Semmi halandó forma nem való ;
Egy lánglélek, mely úgy megindítá az
Önök lelkét, a hogy nem volt soha,
Sem örömétől felbuzgó hitöknek,
Sem anyakönnyek édességitől.
Hozzád közel jött ekkor az a költő,
Te szép, ő ifjú s ime, lásd, övé vagy !
Szörnyű neked s nekem, hogy megtudod majd
Mennyi anyagból lett a hamis isten.
Minden nagyért felgyúlad a poéta,
De lángja múló. Kielégülést
Magas gyönyörrel a versben talál,
Mit lázban ír. Művészetét imádja,
De az sem ér szivéhez. Csak az észnek
Száraz, finom, kevély érzése az.
Csak egy szerelem ostorozza és
Szaggatja szívét: az önszeretet,;
Egyetlen álom, mely zavarja éjét,
Melyért, halványan, munkában leli
A hajnal őt; a hír, a diadal,
Tapsa a népnek s a hatalmasoknak,
Minden szeszélyre büntetlen szabadság
S egy síron túli élet álma, vágya.
Ez a költő. Mint egy szinpadkirály
Ragyogva lép ki, lámpafény között.
S most dörgő hanggal, majd szerelmesekkel
Tölti meg a tért. Hullámzást idéz föl
A hallgatók közt. Azután az éjben
A nép közébe sápadtan vegyül.
Ha elvakított, szegény csalatottnak,
Ő maga szól ma néked így : ((Vigyázz !
Hitvány szövés e köpönyeg, silány
Gyermekjáték e fényes korona ;
Nem szívem súgja e nagy szókat, ámde
Egy más szellem. Szeretni tégedet
Nem tud ily ember. Hagyj sorsomra engem !
Desdémonát hadd szeretnem ma este,
Oféliát holnap. Jöjj, nézz meg és sirj !
De ha repülő kocsitok, leányka,
A csöndes házak során haza visz,
Hamlettel ne törődj, ha pillanatra
A futó lámpás megmutatja őt,
Gyalog az utczán, vágyó szemeit
A mint reád függeszti.*
Hagyj te engem.
Árnyék vagyok az árnyak csapatában.
Utunk eltérő. Könnyű csalfaságom
Fölgyujta, ám, volnék bár az a nagy szív,
Kinek álmodtál, nem tudnám feledni
Kebleden sem amaz égő csókokat.
Mikkel, bölcsőmben, csókolt ama büszke
Szépség, a Múzsa ; nem lenne egészen
Tiéd a lelkem soha !
Felelek
Bátyámnak is. Mily bú, szegény öregnek !
E levélről is írok néki is.

Szökő és zárkózott mint Margaréta.
Mezők szülötte, magad is virág,
Miranda, ég veled ! Mint két hajó
A puszta tengeren ha összejő,
Egyik megáll a másik oldalánál
S piheg a habon ; lassan, csendesen
Megválnak aztán és a tat-ra gyűl Mindkettőjén a sok n é p : Ég veled !
Ég veled ! így találkozánk. De most
Hajóm vad tengerekkel szembe készül,
Hol maga kell legyen. Más, békésebb
Mosolygó tenger, más partok azok,
Mik az Önére várnak. Napja ha
Leszáll, derülten, szóljon majd eképpen :
Szegény jó bujdosó, tán mostan épp
Merül örvénybe és a fekete
Hullám fölötte győztesen kiáltoz.
Lehet, ha Isten, ki ma küld, hazug,
Ha elárul vagy elmém vagy szerencsém,
Homályban, koldusul, elhagyva, — mindent
Megvetek még majd amaz égi perczért,
Midőn mély szemed, teli szerelemmel,
Szemembe nézett.»
Többször olvasá.
Lassan, lassan halálos gyöngeségnek
Egy-egy hullámát érzé tagjain.
Fájdalma nem volt; emlékezetét
És értelmét dermedtség fogta el.
Letette lassan azt a levelet,
Hallgatva állott, merengett a távol
Szántó hangján és a vidám mezőség
Tekintetén ; lassacskán rendbe rakta
Leveleit, könyveit és kiment
S álmodva félig, a falusi házak
Felé irányzá csüggedt lépteit,
Kedveskedett nem ösmert kisdedeknek,
Kedvenczeit mellőzte és nyugodt
Orczával anyja megtértére készült.
Csak ajka volt halvány, nézése lett
Félelmesen riadt és hangja más hang.
Megjegyzé anyja ezt, de hallgatott.
Azt hitte, lánya nincs még oly nagyon
Zsarnok szerelme hatalmában és
Váratlan násza híre megzavarta,
S anyja iránt s a szülőház iránt
Érzett gyöngédség ejti aggalomba.
Fölment a nap a sikrul a hegyekre.
Ők kikocsiztak a magános útra,
A lány szerette azt, Henrikkel ott
Gyakran találkoztak — véletlenül.
Türelmetlenül, a tüzes csikók,
Hogy fékezik futásukat, a zablát
Rágták remegve s a kemény utón
Egyforma gyors ütemben vágtatának.
Bolygó fuvalmak hozták a bozót
Nehéz illatját s május éltető
Lehelletét és nyájasan legyezték
A hallgató két hölgy arczába azt
A kocsiban. Emitt látszott a hegy
S egy ormon a hold szürke sarlaja ;
Amott, homályban, róna végtelenje
És messzi nyárfáktól megszaggatottan

Az ég határa tündökölve látszott.
És vágtattak, vágtattak a lovak.
Fájdalmas édes erezet dagasztá
A lányka keblét : most a szörnyű seb
Kínját érezte, majd, hogy könnyei
Kétségbe ejtő árját visszafojtsa
Véresre marta gyönge ajkait.
És vágtattak, vágtattak a lovak.
A futó utón függ a lány szeme
És egyre látni vonul hosszu sorban
Elűzhetetlen ábrándképeket,
Egy orczát, mely hol vidáman mosolygó,
Hol meg komoly, hol zordan szigorú,
És szavait a keserű Írásnak.
És vágtattak, vágtattak a lovak.
Az egyhangú kerékzajba merülvén,
Az ő hangját hallá abból időnként
S hallá neszét ösmert lépésinek,
Hallá zúgását egy mély gyors folyónak
És óhajtá, hogy hátra dőlve rajtok
Vinnék el őt a részvevő habok
Egy ösmeretlen, J ni s ország felé.
Megállt a két ló, megszűnt a varázslat.
S lassú lépésben míg megfordulának,
Sóhajtva, anyja így kezdett beszélni.
"Egy régi est jutott eszembe most,
Atyád velem volt és te kis leányunk,
Közöttünk ültél s vigan tapsolál
A vágtató lovaknak. S mert ily órán
Szeretnek, a kik egymást szeretik,
Beszélni hosszan multakról, jövőrül:
Mi azt a kort beszélgetők, Miranda,
Midőn te majd házunkat elhagyod.
Atyád, emlékszem, így szólt: Nem adom
Mirandát annak, a kit nem szeret:
Előbb szivét, kezét úgy adja aztán.
A nő, mondotta, erre született.
S látván, hogy én aggódom és veszélyre
S bizonytalan jövőre gondolok,
így szólt: Hiába futni a sors elől,
Jobb elfogadni. Ha az érzelem
Folyóit tudjuk helyesen vezetni
S a szőke szép fejecske sem üres,
Talán megadja Isten, hogy a lányka
Végtére sem csalódik s így a sorsot
Várjuk derülten. — Aztán rám maradtál.
A mit tudtam, Miranda, megterem
S ezért hiszem, az örök béke-honban
Elógült vélem boldogult atyád.
Tizennyolcz éves múltál, Isten áldjon !
Ha majd el is hagysz engem, Isten áldjon !
Megfogta a lány anyja fél kezét,
Felé se fordult és egy szót se szólt,
Csak megszorítá forró szívbül azt.
«Látod ? nehéz az én sorsom. A kétes
Jövőhöz mindig szók tatám magam.
Gyakran találkozunk majd és ki lesz
Boldogabb nálam akkor?»
Mária
Derűit szavakat mondott reszkető
Hangon. Miranda nem felelt reájok.
Mert ím, egyszerre a gyors kerekek
A falubeli köves úlra értek.

Leszállt a két nő a templom előtt
S betért oda. A két ló csöndesen
Pihenni ment a kocsival haza.
Kicsiny mécs függött az oltár előtt
S halk susogás hallatszék a sötétben.
Imádkoztak. Az oltárt Mária
Kigyúlni látta és a templomot
Megtelni néppel és amott elől
Látott egy drága, térdelő leánykát
Fehér fátyolban, fehér koszorúval;
Hallott ünnepi, komoly szavakai
S egy rég elnémult hangot hallá, mely
Fülébe súgta ama pillanatban
Reszkető gyöngédséggel: «ne remegj!»
Midőn a langyos utczára kijöttek
Sötét éj volt már. Az anya sietve
Fordult haza, mert ilyenkor szokott
Az öreg orvos átal jönni hozzá
Beszélgetésre.
Ilyenkor gyakorta
Miranda ment, örömmel, nyitni ajtót.
Ma félt őt látni, elvonulni vágyott
S előbb mint szokta, szobájába tért.
Alig lépé át köszöbét, úgy érzé.
Hogy álcza hull le arczárói, szivéről.
Történetét ösmerték e falak,
A vánkos tudta álmait, a tükör
Ösmerte első gyermek-habozását,
Melylyel, szerelmesen, először állott
Elébe, nézni ott magát, ha szép-e?
És bájolóan állnak-é ruhái ?
És mostan ő és mindezek csalódtak.
Elveszve minden, minden hasztalan,
A szépség és a bájoló ruhák.
A fal s az ágya vége közzé, a földre tette
A gyertyát és roskadtan könyökölt
Nyílt ablakának párkányára, honnan
A halhatatlan hold fényében úszó
Párás mezőkre látni.
Ámde ott
Megérezvén a maga ültetése
Jázminfa illatát, mely épp virágzott
Hogy ünnepeljen: szíve elszorult,
Visszahúzódott, sírt keservesen.
Láz-eszmék szálltak rá a zokogástól,
Hév mozdulattal fölemelkedett,
Ágyához ment, letérdelt, könnyes arczát
Párnákba rejté. Soká volt, soká.
Míg így maradt, nem hallotta az orvos
Meghatott hangját, lassú lépteit
Lent, oda kint. Már késő este, halkan
Léptek közelgtek a lépcsőn, a zaj nőtt,
Egy pillanatra szűnt s kinyílt az ajtó.
Mária jött be, fölugrott Miranda.
Komoly arczával egyenest feléje
Ment édes anyja, némán átkarolta,
Megcsókolá s gyöngéden kényszerítő
Hogy vetkeződjék, mert későre jár,
Szerelmesen az ágyba fekteté
Elfujta mécsét, megcsókolta újra
S némán kiment és ott künn zokogott.
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A gyerlyaláng lobbanva nemet intett :
((Szenvedj, költő, de méltó czélt keresve,
Mngartb végzet ró vagy te eljegyezve.))
Fejem lehajtani, behunytam szemem :
így kell legyen hát álmaimban is,
Hogy véle járjak holdas esteken,
Kezét kezemben erezzem, beszéljek,
Meszeljek lágyan, gyöngéd szerelemről
És szilváimat hordja el a szél.
S ha csak véletlen' volt, ott pántlika?
S-hiú képzelgés tőlem az egész?
XII.
Holnap elúla/.om.
Egy halovány szép rózsán
Merengtél hosszasan :
Mi titkot rejteget
Szirmai közepeit ?
Itúsabban mint a vád,
Nézett a rózsa rád.
Mi bűvös írás volt azokban
A sötét szemcsillagokban ?
Holnap elutazom.
XIII.
Tenuap este elhagytalak
Mosolylyal ajkamon,
Aztán egész éjjel sirattalak.
Mostan, melléd leülve,
Arczod melegjét érzem arczomon,
S lehelletét a te finom
Illatos, lágy hajadnak ; megremegtel
Ruhádnak könnyed érinlése. Álom.
Álom ez a hiú élet,
Nem vagyok véled.
XIV.
Sohase voll ily elhagyott e város.
Nincs nép sehol, ki járjon utain ;
Árnyak szememben ők s beszédjüket
Nem ösm.erem. Szivemben egy világ van.
Oly szép, oly nagy! E másikat ulálom.
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HENRIK KÖNYVE.
ELSŐ RÉSZ.
1.

Miranda, édes név.
Kicsinyke székén
Ügy ült a szilfák lábánál a kedves,
Mint grácziák ha tették von oda.
Bátyám beszélt a régi jó időkről;
Sötét volt, este, és Öt néztem én.
E perczben gyorsan támadott esőnek
Éreztük ritkás, kövér cseppjeit.
Ő kelt föl legelőbb, legvégül én.
II.
Midőn először láttam, nem beszéltünk,
Csak azt láttam, hogy szép nagy szeme van.
Már másod (zben dobogott szivem ;
De az estén úgy besötétedett
Minden körűlem ! Féltemben remegve
Láttam szemében egy másik világot,
Egy másik életet, s a mélybe', mélybe',
Egy lelket láttam ott valóban én.
Ekkor magától bezárult szemem.
III.
Nyomodat jöttem csókolni a fűben.
Nem sínylék a virágok léptidet.
Csak jobbra-balra könnyen meghajoltuk
És társaiknak sugdostak felőled.
Szemed színét mondák egymásnak el,
Ruháidnak beszéltek illatáról.
Átázva tértem haza vissza, — mondták.
IV.
Hiába csupa fagy minden szavad,
Mint ama jeges hegysor keleten.
Szép tekinteted olyan mint a nap,
Mely mindent fölgyujt, mikor lemegyen.
V.
Ablakja alatt, a kövek között
Szagos rezeda n,r;. Ha arra járok,

A házbeli dal, az illat szívemet
Megdobogtatja. S éj, sötét legyen bár,
Homályban is úgy látom, mintha holdnál,
A jázmint, a falat s az ablakot fönt.
VI.
A haragos folyó hullámain
Szálltak a fenyvek csupasz törzsei.
Valami lángész szállt meg hirtelen :
Beszéltem a fenyőkről, a hegyi
Forrásról, mely tán épp árnyuk alól
Ébredt szülő barlangjából. Akárki
Megtapsolt volna. Ő némán maradt.
Talán lenézett. Soha nem beszélt
Verseimről nekem ! Egy szó dicséretet
Nem nyertem tőle rolók! Óh, ha játék,
Hogy rám fordílád barna szemedet,
Ha ki akarsz nevetni, nem szeretsz :
Meg fogsz szeretni, sírni fogsz, epedni!
VII.
Midőn a nap haldokló sugarában
Csend vesz körül s ékes hímzéseden
Pihen végsőt a fény s te, szemedet se
Mozdítva, egy-két félénk szót susogsz :
Áriéi hangját hallom a magasból.
VIII.
Tán azt hiszed, hogy a te ajkaidról
Ügy tűnnek, hullnak el csak a szavak,
Mint, a magasból a szelíd forrásra
A hogy' hull egyre-másra
Lágy-könnyedén a száraz falevél,
És árnyéktalan', nyomtalan'
A csöndes úton némán tova kél.
Oh, nem ! nem ! Úgy száll lelkembe alá
Nyájas beszéded minden hangja, mint
Nagy súlyú szirt
Száll mozdulatlan, mély vizekre le,
Míg oda pillantsz, elmerül bele
Legmélyebb mélyire.
IX.
Megszólaltatta hangszerét. A húrok
Érzéseit elmondták énnekem,

A ki mögötte a homályban ültem.
Szeret, mondák gyöngéden, eped érted ;
Megtörik szíve, súlyosan zokogták;
Hajolj hozzája, folytatták enyelgve ;
Kérdezd meg öt: megérlett-é ? nevess rá ;
Orczádat hajlítsd pihengő szivére, —
Végezték édeson — s hallgatva várj.
Majd kiáltozni látszott valamennyi.
Tört hangzatokkal, felzokogva szóltak
Fékét szakított büszke indulatról,
Köréje fonódott férfi karrul és
Két szívről, mely egymáson ver dobogva.
Ilyen zenét nem hallottam soha !
Midőn fölállott, nem mertem dicsérni.
X.
Mint a derült rét, mely fölött a nap
Felhők között jár, úgy változik arcza.
Egyszerű kis lány egyik perczben ó,
Majd ifjú asszony, merengő, komoly.
Csak szökés-barnás, dús hajában él,
Hullámzik eggyütt napfény és homály.
XI.
Éjfél van, ámde fáradt tagjaimnak
Nyugalma nincs. Kötése közt ma reggel
Kis aranyos könyvet leltem a pamutban.
Fehér szalaggal egy dalt megjelölt benn'
Külföldi hangú, lángoló dalocskát.
Tekintetemnek egy villámlatával
Eszem mélyébe zártam rögtön a/t :
«Midőn legjobban forr a tán,;/, körüliem
S a mulatók kaczajja hallatik,
Sötét szobámba elhúzódva, lelkem
Csak rólad, rólad, rólad álmodik.
''Jöhet a bánat, :,z. árulás. ;, gzógyen,
Készítse csak, - ,„it bánom ! - sors, idő,
Az én szivem, bármily próbája légyen,
Csak tőled, tőled lesz megtörhető »
Miranda jött be. Kózsaláng futott
Arczára végig, hajáig elpimit.
Most. Henrik, most valld
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Midőn 7iiagamban ülök, az engedetlen
Verssel vesződve és kibontanom
Nem sikerűi kuszáit eszméimet:
Rögtön kihull a gyönge toll kezemből.
Ilyenkor, nyáron, mikor délfelé,
Porzsol a rettenlő nap, forr a lég,
A holt mezőkön minden néma lessz.
XV.
Betértem a templomba tennap este.
Fő-oltárán viaszgyertyák lobogtak.
És a sötét hajókban szerte ömlött
Az áhítattal meghajolt hívőkön
Az orgonaszó diadalmasan.
Míg otl mindenki Istenhez könyörgötl,
Szemem lehunyva, elmerülve, Róla
Merengtem én. Az ünnepi zene,
Úgy tetszék nékem, szerelemmel és
Búval telűlten én hozzám beszél csak.
Nem imádkoztam. Rég nem ösmerem
Már az imát én, hittelen vagyok.
A nép közt mégis, kifelé jövetkor
Lelkemben érzem veszteti napjaim
Édességét, mikor mint, ájtatos
Gyermek, a hittől meg-megittasodtam.
XVI,
Mily dur\a will máig az én szivem!
lís musi a koldus szerencsétlenek,
Az éhenkórász nyomorgók iránt
Mindig mélységes szánalom fog el.
XVII.
Múlik a nap. egyik úgy mint a másik
És egy se hoz újságol O felőle.
Ma reggel keltem ágyamból elős/ör,
Hirtelen hévtől minlegy niegkapalva.
Hogy térjek újra megunt könyveimhez.
FöliiN itogallam sorra valamen) ny il.
Olvasni kezdtem, óh, de nem tudék.
Az ó-költőkben már nem erezem
A művészetnek gvöniréd érveréséi :
A legnagyobb kollól s/ivemb^n ér/.em.

XVIII,
A fehér égből hulldogál a hó,
Egyformán, lassan. Mint szerettem egykor,
Midőn magas csöndjével betakarta
A felgyűlt lángész fanyar műveit;
S midőn, éjenként, elhagyóit utakról
Különcz barátim bolond csapalával
Be-beronlánk színházak fényibe.
Komoran nézek én mosl, álmodom.
Nyájas tavaszról, első gyenge szélről
És nyíll mezőrül álmodik szivem.
Óh élei, élei! Sövények közé
Rejtett, szerény, halk ösvényekre vágyom.
Ha itt a tavaszt látni s érzeni.
Langyos kövek közül kinőtl fűszál,
Szélben remegve szólna nékem : «Én is !»
A piániáknak, felhőknek, a derűnek
Szerelmemről beszélnék.
Ah, ki ad,
Ki ad nekem lavaszl ? Oly bús vagyok ma.
XIX.
Régóla nem nyilam ki könyvemel.
Minden zavar: létlenség, munka egyképp.
S ha elfáradtam, nincs hol megpihennem.
Erőllen gondoláiban visszahívom,
Arczát, alakját, hangját, mosolyát.
Szeretlek, úgy szerettek ! mindig itl vagy!
Ma esle Fauslol adják. Csalfa doklor,
Szerelmei vásár'lt lelkén a pokoltól;
S azlán az ördögöl is rá szedi,
Ki az Örök Alyálól rablotl árút
Adottá el neki.
Elmegj'ek. Lelkem dalra szomjazik.
XX.
Midőn szerelmes lelke teljességét
Szóban, sóhajban Margarét kiönté
Gyönyörteljes sugárinál a holdnak :
Elmém és arczom elborult nekem.
Nevetsz, Mefisztó ? Kámzsában magad
Az éden útját készíted nekik.
És mosl, hogy lassan, néma ölelésre
Száll le a függöny, emberfölötti ének
Borúi a nézők sutlogó neszére,
Démon-kaczajod visszafojtva szólsz :
((Szeressenek csak ! fognak sírni még !
Szerelem, szenvedés, nem más az élet.»

Téveteg szőke fürtök incselegnek,
Hogy csengő ezüst kaczagása és
Szava gyöngéd és rám tekint gyakorta
S hogy megszorítni kezemet szokása :"
De csak ma vettem azt először észre.
XXIII.
Megőrülök? Mikép ragyog a nap?
Hogyan kaczag a nép az utakon ?
S hogy van, hogy ez oly törékeny levél
Vasból van ? Mindkét kézzel szorítom
Kél halánlékom ? Való, süt a nap.
Az utcza víg s vasból van nagyon is
Ez a levélke. Nem lehetné Isten
Meg nem írtakká az írottakat ?
«Tiéd Miranda, boldogan halok, jöjj !»
írja nagybátyám. Letettem elém
Levelét. S egymás után hallom az
Óra-ütést. Álljatok meg! kiáltnék.
Nem ! nem ! nem I nem ! felelnek.
így van, így !
Az ég felhőktől sötétül be, messze
Dörögni kezd, szél lámád hirtelen
S üvöltve rázza ablakom zsalúil.
Ki ! Ki! Tanils meg, Termeszei-anyára,
Sugallva nékem édes dali magadról:
Oly vad tűzben, oly szerelemben érlled
Méri ég e portest, mely részed s tiéd ?!
XXIV.
A szomorú, a sárga ház-sorok közt
Görbedve futottak
A járókelők ;
Villámok gyujlógattak
Világot lábuk előtt.
A szél taszigált, kiabált:
Előre! előre !
Mint a levél, mely a magasba himbál,
Mint a hullám, mely tajtékozva hintái,
Mint a vihar-madár.
Szárnya-szabadján mely vijjogva jár:
Zavart örömtül elragadt
Szivem úgy vert s dagadt,
Előre ! előre !
Ki a falak közül!
Sírtak a fák odakünn,
Nagy, ritka, hangos
Csöppek hullotlak.
Ide, a köllő homlokára
Hulljon a csókok élei-árja,
Óh Természet, anyám !
Sápadva, lihegve,
Mennynek és földnek egybe dörgő hangján
Kiáltatni haliam :
Szabad ! szabad ! szabad !
Szabad dalok, szabad szerelmek.
Viharok, szenvedelmek !
Virág lesz a porból,
Por lesz a virágból,
Szabad, minden szabad !

Kimentem és az éjbe elmerültem. '
Bolyongtam ulczák puszla tömkelegjét.
Rohantam és nem tudtam, hogy hová ?
Mögöttem, oldalt, ily szavak kisértek :
((Szerelem, rejtelem, mi vagy, ha puszta árnynyal,
Ábrándos álarczokkal megelégszel?))
(^Őrültség! — így susogtak, — őrültsége
A balga észnek, tűnő, üres illat,
Az érben égő vérfolyam ne'kűl,»
XXV.
Futoltam. A tündöklő ablakokból
írtam. Vége. Csak szívem fáj miatta.
Kiszökken, im, a dallam, mely előbb
Ó szép volt és kedves volt a neve.
A húrokon őrjöngve tánczol, aztán
Első szerelmét bár hamar feledné !
Kéjben sóhajt körültök s Margitot
Tánczolni hívja. Jöjj, — szólt, — ittasúlj meg !...
Szeretni, az álmodtuk nőt keresni,
A fényben úszó átrium előtt
Őrjöngni, feledni, szeretni mégis !
Álltam . . . Küszöbjén kis csokor feküdt.
Magas léleknek mindnek sorsa itt ez.
Fölvettem és olt eszembe jutoll
Ma Ofélia, Desdémona holnap.
Ugyanez illái és Miranda képe
Köznép nem tudja azt. mely vádol értté,
És legelső szívdobogásaim
Minket mily égi kisértet kinoz.
És egy virág, mii néki adtam a
Szilfák alatt. Lelkembe béke tért.
Más vágy az, a mi bennem mostan érik,
Lángoló liiz. méh lelkem részegíti,
XXL
Nincs álma, nincs bánatja, ég csupán.
Bár visszatért a tavasz a világra,
XXVI.
Én nékem mégis minden színtelen.
Kéjes
a
hangja,
elmés
a szava,
Miként a partra vissza száll a csönd,
De
mikor
hallgat
és
nevet
e nő.
Ha a dagály biillámi elvonultak:
Csupa kedvessel.'-, csupa neveles,
Oly néma lön. oly elliairyoll e szív.
Csupa hamisság, repdeső hajától.
Homlokától nyugtalan lábáig.
XXII.
XXVII.
Lehet ez ? lehet ez ? Ki mondta volna !
A sűrű függönyön át gyenge fény
Áradt keresztül. Tűnő, könnyed illat.
Igaz, hogy két nagy égs/in s/eme van.
Mint átal vitl virágé, volt a légben.
lu-az. hoiry ragyogó fehér nyakán
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S alig hullám a puha sz
Kis lába léptét, mikor megjelent.
Rózsás volt arcza, hamvas a haja.
Mely hálán, barna hár.somon terült szél.
Meglógván azt a könmű kis kac-.nl.
Mely hófehér csipkékből tűnt elő,
Érintni véltem réiri árusakat.
Midőn, ifjan méír, ó köllók honiálvos
írási közt virras/.lék e<r\ maiMin.
li.'\ szállt elém elsárifiilt lapjaikról.
Rejtelmesen, csodásán mosolvoi_'va
A májas szépség ábránd-angyala.
Megrészegfilve hag\t.am el lakát.
A hullámzó lömeirbe \ elvűtek
A legzajosb ntczákon. Sebesen.
Emelt fővel haladtam. Ott a boltok
Raííyoifö pompája, a népmoraj
Hatalmas zúijása. a lániruló
Lovagok és a rsillotró kocsikban
Haiivatt dűlt höliryek büszkesége, mindez
Az én gőgömliöz porszem volt csupán.
liátyám haragszik, keserűen ír.
Nem akar látni, míg szándékomat
nem másítom. Késő az ma már.
XXVIII.
Mint kis fiú a fémes hold tdé
Tártam gyakorta kél kicsin) kezem',
És kértem, kértem szárnyakat.
Hogy a bölesőbül a holdba repüljek,
Ékes ezüstjét elszedni magamnak.
Mint ösmerellen. elhayyott fiút már
Olyan forró vágy lüzell a világ
Részegségeért, rag\óvásiért.
És mostan szárnvakat érzek,
És most, \ilaLr. envéni \ai_M.
A vers igézetével
líüv öllek én meg léged :
S/ereimet adj nekem
És dicsőségei '

XXIX.

Napkeletén a barna föld ölébe
Zárkóznak d a nap sugarai
És drágakő terem belőlük ott.
Kön> vein, bezárlak. Lesz idő, mikor
E lapokon keresem majd s lelem föl
Sugárzó terűben ifjúságomat.

A vendégnép előtt, aztán gono-/
Miüoirást hint szél változó mosolylyal.
E hazug világban, hová a hír tőn,
Ez dokelö barátok közölt, kik
Tinlás. hiúság felfújt töinlei,
Kik már mit -.cm csodálnak, béli izetlen
Gyümölcs xatry itt le. óh megunt dicsérd.
Nem téiredet vásárllak-é naponta?
Nem vagyok-é e nyájban én is egy?
Lábuknál csúsztam, ők föh-irielének ;
Most rnár m.-i.'iiöllrm. Drágán vett haszon!
S c többiek'.' K díszes pórtömegben,
Mely köriilv.-sz, kémlel s divaltalan
lii'ikokkal untat, ulczán fitogatja.
Hogy bizalmasom, kövér asztalukhoz
Vendégül hivat és orczátlanul kér,
Mint tengertől vizd. költőiül verseket:
Ki ért meg engem itt? A munka kínját
Ki sejti a műben? az engedetlen
Szó ellen vívott makacs harczokat?
A lángész lankadásit? Szeretik
A szép dalt s amaz édes húrokat,
Mik sose kérnek sóhajtást hiába,
De a titkos mestert, kinek a felgyűlt
Képzelet szolgál, ők nem ösmerik.
Homályos nékik ama szent magaslat.
Hol én magam nagyobbnak erezem.
Jobb a bírálok mértre, mardosása.
IV.
Éjfél után van. Ezüst arczú hold,
Tekints rám tépett fel légid mögül.
- «Költő, — így szólt, — hiában keresetek.
Hol voltál ?» — Elmúlt, fehér arczu hold,
Elmúlt kora édes szerelmeinknek.
Úri falak közt voltam, gyertyaláng közt,
Gyász-öltözetben ; hölgyek s lovagoknak
Olvastam ott föl ihlett verseket.
Csak téged énekeltelek, fehér hold.
Kaptam üres hizelgést ostobáktól,
Fanyar pedánsok némaságál, kaptam
Gvöngéd tekintetet, nyertein mosolyt
S kaptam döl'ésl titkos féltékenyektől.
S most a magános árnyékon bolyongva,
oly gyöngeség, oly gyávaság fog el.
S hallván, mi vigan fújja énekét
Neháii) boldog járókelő az ntczán,
Iloz/.ád, istennő, sírva föltekintek.

K- mint Lukréczius, tudom szivemben,
Hogy nem törődik Isten mivelünk.
A többi jó bolonddal porba' csúszni
Hasztalanul, azt mélyen megvetem.
S ily keserű bár ez az én tanom,
Egy hő vágy néha megrohanja lelkem
Isten után és emlékszem olyankor,
Hogy szeretett Isten, ösmertem Öt,
Nem tudom: hol s mikor? Ha a halandó
Lelkek e földre úgy vándorJanak
Egy más csillagról, érzem, hogy a költő,
Ottan, nagyobb volt, egykor, eme nyájnál,
Mdy most körűié nyüzsg. és kedve ellenére
Zuhant ide velők ; nem látni, hogy
Nyomná a súlyos levegő e fajt
S a lelkiösmeret, melytől a jó
Fuldoklik itt lenn ; könnyen, kilanúltan
Jár-kél a földön mind, hol a balga költő
Hasztalan szárnyát nevetségre vonja.
Kérték az Istent. Őrültség. De mégis,
Ki nem megyén szivemből édes álmom.
VII.
Versekrül szólt ő nékem, én pedig
Előtte állva néztem azt a gyöngyöt
Ékes arany keresztbe fogva melyKeblére függött, kivágott ruhája
Légiesen könnyű csipkéi közt.
Szemén villám gyűlt. Rám fordítva arczát,
Nyomott hangon beszélt nekem sokat
Háborgatásról, búbánatról és a
Sivár világról, melyben eddig élt.
S gondoltam én : jó volna gyöngy helyett
Abba az ékes, szép arany keresztbe
Egy költő-szívet foglaltatni be,
Hogy, azt viselvén, példát adna másnak.
VIII.
Kevésbbé gyöngédek tán csókjai
És ölelési már?
Költő, tudod :
Néha a mámor kellős közepében
Támad keserv s virág közt fojtogat.
Ha a felejtés elföd, útközépen
Elfárad elmém : mely kebelre hajtsam
Fejemet akkor ? Hol találjak annyi
Eltűnt hiúság múltán hű szivet?
Óh nő, hazudj, de mondd, szerelni fogsz !

MÁSODIK RKSZ.

I.
Kimitom köm vem. Négy év elfutott,
/.avaros lelt a gyémánt.
Kialudtál
Dicsőség első viráira.

Egek,
Kit var e bamba nép'.' Kíváncsi majmok
Az utast látni g\ érmek módra futtok,
Ki a mesék hónából érkezeit.
/ájulok körülié, megtapogat játok,
S midőn húsnak és csontnak éivilek.
Farkat fordulok s eltűntök. I),- később
Megtér eyy-cify ironos/ és nemtelen
Körmét s löyát hátulról bele váiíja.
Moslaii. hosr) a kapzsi könyvárus újabb
Verseimmel árulja nevemet,
Reszketni hallom a lesdkcdoket.
H.
Óh, műhiráló. az én verseim
Tíiz-vér csikók csapatja \nllak eirykor.
Fejők, sörén) ük. lábuk a szélbe járt.
l'ámvát veiéi te rajok és lemérted
Marokkid őket. Istenért, viirvázz!
Királvi vér mind.' sarkantyúi nem értő
Népet, se m érire t meir nem tűr e faj.
Most hogy nietrmérted. összctapoirallad.
Saját ízlésed' s/abnád rajok is.
Tán jobb, — di' én a mairaméra s/.abtam.
Mégis megórzél hát picziny ayyadhan
A költészetből eg\ parányi csöppet?
Műhiró. jól van. most menj másfelé:
Hadd, ítéljék egyenlők az eyvenlőt.
III.
És te, dicséret, mi vagy? Ilajrsoirón
Hódolva, mosolyogva jö-sz elém,
Mint szép asszony a bálba. Hajladoz

V.
Eyy nagy barlang van szülőföldemen.
Bejáratát zöld erdő koszorúzza.
A víg hegyoldalt a magasba fenn
Csillogó csermely lajlékozva mossa,
Virág közölt nevetve jár. De olykor,
Ha lilk
lí-v-e-í) könnye hull,
Vak utakon a barlangba nyomul
S a habkövön Kiir\ötiir>öz, csillog, elfoly
S egy kopáram l hág) ott. ha leeselI.
Az élet is, méh |'nt\a csillan el.
Ily titkosan, ily csöppenként növel,
Kis könyvem, tégedet.
VI.
A nagy. szent Hesiódnst olvasám.
\gvam fejénél égéi l még a gyertya,
Midőn a könyv kezemből kiesett
És elaludtam. Egy pár pillanat
Tölt el. Felébredek és hallgatóztam.
Halk. édes hangok, az ég távolából
S/ál l lak felém.
De gyertyám serczenése
Elűzte a varázst s csend lön megint.
Elmentek, vélem. A felhők alatt
Himnuszt dalolva szállottak a múzsák,
Az éj zarándok népe.
Vert szivem ;
Hiába kísérlem emlékezetben
Megőrzeni az égi szavakat,
Csak bág\adl viszhang maradt meg belőlük
Öntudatomban. Imádkoztak érttem
Az ( 'rökkévalóhoz és a hang
I líy tetszék, nem volt nékem ösmeretlen.
Imádkoztak az Örökkévalóhoz
Érttem. Ha álom volt is. megzavart.
Hiszek Istenben, utálom az emberi.

Magatokéból s máséból ti vesztek.
Még ha ruhátok egyszerű s azon
Pecsétet éjitek : művészet az is !
Oh istennők, az nyomja még a költőt:
Nem tudtok elhervadni, mint a rózsa,
Ha letörlek. Egy szerelemből másba
Érintetlen megy át szépségetek.
XI.
Diána! Vajh' ki az, ki nékem így ír?
Azt írja, angol s nagy család leánya.
Talán Hekáté maga. Elfelejtett
Első szerelmem jutlalá eszembe, s
Keményen megszidott. Szegény Miranda !
Toskána partiról jötl a levél.
011 a folyók sze'ídek, langy a szellő
S a jóbarátnők gyöngéd szívüek.
A tenger partján, naplenyugtakor
Megvallá néki titkail. Tüzes
Ez a Diána s őszinte fölöttébb.
És ifjú is még. Diána kisasszony,
Ösmerni vágyom Önt; megmondom Önnek,
S az nem lesz tréfa, hogy csalatkozik
Ifjú szivével, ha szakadt fonált
Szerencsésnek vél újra összekötni.
Vajh' szép-e még? Éretlen alkatát
Meggömbölyílé négy év, vagy talán
Azt kérni jár épp Tyrrhén Vénusánál ?
Finom kezével, apró lábain,
Azzal az arczczal, fátyolos hangjával,
Olyanka volt, mint egy fél énk királynő.
XII.
Orjőngni, feledni, szeretni mégis!
Szárnyas, komoly lángészről álmodott,
Ki megrikassa szerelmével őt,
És halhatatlan keblére ölelvén,
Röpülve vinné át a mennyeken,
S kérnék együtt az Úr bocsánatát.
Én asszonyról álmodtam, ki szeressen
Szárnyak ne'kül, dicsfény ne'kül, halandón.
Holdkórosok módjára sieténk
Kilárult karral egymás ellenébe ;
Ám első érintésre fölriadtunk.
Szemem kinyílt s úgy mormolám : abocsánat.»
Bólinta erre ő és szét siettünk.
XIII.

IX.
Szép kedvesein, színházban, bálokon
Láttak veled ; a kívánt verseket
Megkaptad, mikből a nép megtanulta,
Mily lángész szeretőd volt! s lágy hajad
Mily kívánságos hullámokban ömlik
Fehér kebledre, márvány vállaidra,
Ha lebontod. Most agyő! Megelőzlek.
X.
Kedvesek mégis! Égig emelek
Verseim a nők ; egy se volt közöttük,
Ki legalább két hétig künn ne tartsa
Piperés asztalkáján könyvemet,
C.zukrok s virágok közt, beillatozva,
Kedvesen összegyűrve ilt-amott,
Mintha tündérek tépték volna meg.
Erői telesre-é vagy szerelemből
Az udvarlók a könyvesboltba mentek.
Keztyűbe, versbe került a hír nekem.
Éretletek kerestem azt is én !
Mint az a könnyed illat, melyet a
Kristály urnába ügyes emberek
Bemesterkedtek, megkívántat egy
Nem ösmert, szép virágot mi velünk :
Engem forró vágy és láng képzelet
így vont hozzátok, hogy szeresselek,
Oh minden szépség s báj edényei!
De már az illatban, mely élvet ad,
Megérzem a megölt virágokat.
Ti száritátok meg s szűrtétek el ;
A holt természet báját elvonátok :
Klmésséget az elcsavart lejekből,

Szép téli nap-leszállat! Mennyi tűz
Vöröslik az egén ! s a barna földre
Kékesfehéren mennyi hó borúi!
Nagy költő, fénynyel, írta ez eget.
Lángot szerelnék híres verseimbe.
A gyönge slíl s a zsibbadt nyelv hideg
Mesterkedése, magam összemérnem
Ama költővel — s tőle kérni fényt
Egy mérkezésre!
Mennyi hév a szívben
És a nyomorú szóban mennji j é g !
XIV.
Zúgott az erdő és megingatá
Iménl csak újra nőit zöld fürtéit
Körüliem. A hegylejtőn lefelé
Fénylő patakok folytak a fűben,

A nap fényében zúgok gyöngyözének
S a fatetőkön rigók gurgulá/lak.
Magam valék, se driádok, se nimfák
Körül nem vettek olt, de bizonyos,
Hogy a rigók, a patakok s az erdő
Valami jóbarát szellemhöz szóltak,
S látszott, igyekszik mind, legyőzni társát
A hangnak nyájas gyöngédségiben.
Közbe vegyítni vágytam hangom én is,
Fölállni, édes versekel szavalni.
Madárszónál, vízcsörgésnél vígabban;
Lágy verseket, minőt nem hallá még
Eleven lélek. Bárki légy te, Isten,
Dalolni Néked s láb alá taposni
Az emberi dicsőséget! Ah, érzi'in,
Ki kormányozza a termés/etet,
S annak minden hangját. Ah, benned érzem
Merengő, szép gyermekkorom borús
Első szerelmét, mely dalokba ömlött
S melyekben, könnvet ontva, magamat
Szolgálatodra szántam mindörökre,
Múló idővel, sírral nem törődvén,
Se szerencsével. Mind ama napig,
Midőn reszketve megyek s tiszlelellel
A litokzatok szent küszöbjéig
S meglátlak otl imácloll alakodban:
Dalolni Értted, Néked I Ha e porlesi
Fölbomlik és a köllő atomonkint,
A mindenségbe áradt szerte már:
Emberfölötti dala kél a sírból,
Mint szentegyházban zeng az orgona,
Bár födje árnyék a görbedt zenészt.
A termeszeibe halolok, ügy érzem
S a természet belém h a t ; mély nyugalma
Elárasztóit A fehér déli felhők
Közé fátylazta most magái a nap ;
Arany sugári lankadoz.va hulltak,
Az erdő lombja és a fű közé
Majd, újra élve, gyorsan felragyogtak
Meg elhamvadtak. A hegyek felől
Erős szél fútt s a futó fellegek
Szétfoszlottak előtte hirtelen.
így volt, gondoltam, üres árnyak így
Zavarlak lelkem', ifjú éveimnek
Első hevében ; most a béke vár.
A síron lúl van a le dicsőséged,
Én lelkem, érzem, s nem az emberi
Dicsérel állal, mely kísér. Hiú
Neved letészed, burok az, valódat
Egészen eltakarja ide lent.
S e szűk partról, mely itl fog, megvelö
Lélekkel szállasz föl majd islenedhez,
Hatalmas lángész, tiszta szerelem,
Szűz képzelel, világok alkotója,
Az Ő nevében, az Ö lelke által.
Isten, így hiszlek, siratlak, imádlak.
XV.
Minden eremben égek. Újra láttam
Almomban őt, első szerelmemet.
Sokan valánk együtt, egy nagy, magános
Hegy tetején, sáppadt sziklák közölt.
011 voll nagybátyám, olt Miranda anyja
S egyéb orczák, mik egyre változának.
Tréfálkozott, ó édesden nevetvén
És nem törődötl vélem, a ki őt
Mindenhová kisérgetém hiába.
Virág voll a hajában, gyöngy fülében,

S kék ruhájának szegélye alól.
Nem tudom hogy', meztelen lába látszott.
Míg Ő tréfált és én keservesen
Fájlaltam könnyű eltelejtelésem',
Egy álczás nő jött. «Diána vagyok,
Súgta nekem, — lám hogy' megváltozott !»
Egyszerre most felém fordult Miranda.
Eltűnt a többi. Azonnal megértem.
Miért valánk e szomorú helyen,
De feledém. Nem volt már gyöngy fülében
Mirandának, se hajában virág.
Kitárta karját és körül ölelt,
Fejem magához vonta, rám hajolt
S oly hangon, mely elmét s érzékeket
Elhomályosít, ekkép suttogott:
- «.\likor legjobban forr a táncz körüliem
S a mulatók kaczajja hallatik,
Sötét szobámba elhúzódva, lelkem
Csak rólad, rólad, rólad álmodik.» Mezíllen lábát csókolni lerogylam,
Mely sebhedt volt és vérzetl s melytül én
Könnyekbe törtem. — «Messziröl jövök !» Szólott szegényke, aztán elfogódva :
- dCsak értted, értted, értted !» — folytatá.
Szerelemtől őrülten ébredek,
Testének érzem illatos lehet,
Erinthelése mondhalatlan kéjét,
Őrjöngve, sírva ismételgetem :
Csak értled! értted! Éltemet magát
Ód' adtam von', csak álmodjam tovább.
Kiugrottam az ágyból, átfutottam
E könyv legelső lapjait, közöltük
A levelel is, melyben oly türelmes
Gonddal megírtam örüli búcsúinál.
Mért írlam ekkép, hogyha másl szerettem ?
Lelkembe nézek, reszketek, sötét az.
Lelkem, visszás vagy? És e megvetés.
Ugyanaz, mely magam iránt is elfog,
Múló lesz.-é és terméketlen öszlön ?
Midőn a költőt festem, azt hívem,
Hazudnom kell, hogy nagynak lásson Ő :
Nem tudva tán bevallani a valót?
Képzelet, képzelet, gyász adomány,
Te költesz mindent: megvetést, szerelmei,
Lovagi érzést, jóságol, reményi,
Mindent? mindent? És szívünk, óh hazug lény
Nem is egyéb hát fátylaid alatt mint
Formatálon hús'.' Oh nrm. könnye van,
Bőséges könnye, mely szemembül omlik ;
Áldott minden könny ! Ügy tetszik nekem,
Hogy bennem újra ébred valaki s
Szól édesen: «Engem hivél halottnak?))
Gyöngéd érzésben olvadoz-e szív,
Jobb részem az, mely bennem most beszél.
Szív olvadozz! Könnyek, omoljatok,
Miként a hegység zokogó patakja,
Mdy télen elvész, lavaszszal kitör
És régi útján tajtékozva árad.
Első szerelmem, mely szivembe megtért,
Megújít engem tiszta ifjúsággal.

XVI.
Végzet akarja hát így ! Oly makacs
Nagy hallgatás után, először írt
Ma nagybátyám. Egy szót mindössze: «Vérlak.«

IX.
Barbárnak tartam egy időben a
Német. /énét. Most egy-egy fűzetét
Ha fölnyitom s próbálom játszani,
Ösmérctleh templomba lépni vélek.
Ott annyi hang imáját hallani!
És az egész térdeplő sokaságnak
Meglátni rejtett gondolatjail.
Tollam, mit írsz? Vagy ellelejled-é,
Minő csekély a kéz, a mely vezet?
Olyan e zene olykor, mint magam,
Egyről beszél s egészen másra gondol.
Szerette és azt mondta róluk ő,
Tréfálva egyszer hangokról, színekről,
Hogy valósággal szemem-színüek.
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MIRANDA KÖNYVE.
E fényes lapokat jó anyja adta
Mirandának, hogy följegyczze rajok
Jövő napjai boldog perczeit.
I.

Kgy gerániumot leszek ide.
ódon lapok kö/l leltein azt ma reggel.
Szegény anyáin, virágot őrző csak meg.
Víg pere/.ekel.'! Nem tudom, jönnek-é?
Oly sok idő után, hogy fölnyitám.
Minő hús illat szállt föl ama könyvből! . . .
Nem azért szerelem, mivel poéta.
Értelmem oly szegény s rövid nekem.
Magamba nézek, emlékszem, merengek.
S/eretlem, semmi más. () meg nem ösmert.
Nagyobbnak hitt. mint a minő vagyok.
Míg engem s/eretett, mi mindent szeretett !
Könyveit, a zenét, a hegyeket,
Virágot, csillagot. És én? Csak őt.
Mennyivel nagyobb szíve az enyénmél!
II.
Anyám, igaz, igaz,
Édes szavakhoz nem szoktál te tőlem.
Ha elvett volna, néki tartogattam.
Fösvények csókban ;</. én ajkaim,
De a/, ó kél ke/ét én, reggel, este
Csókoltam volna, minden pillanatban,
Ha szabad lett vön. És most eltemetve
Meghalnak bennem szóim, csókjaim.
Növendék-lány koromban, este, gyakran
Oly bús voltam, hogy sírva fakadék.
Miért? nem tudtam; óh de mostan értem.
III.
Ama nap óta, hogy ő nékem írt,
Negyedév múlt el, három hosszú hónap.
S mintha csak tcnnap lett von'. Eleinte
Nem tudtam v o lna mégse szomorú

Eszméimet könyvemben így leírni.
És ha talán bűn oly nagyon szeretni?
Istenem, óh nem, nem lehet bűn az,
Mivel nem tudtam annak ellenállni,
S igaz Uram te, rosszat nem akarhatsz.
Jól esik írnom. Bárki mondta volna,
Hogy egykor én is, mint a szellemes nők,
Gondolatimnak és emlékeimnek
Könyvet tartok majd : niegmosolygom őt.
Való, hogy nem csak ebben változám.
Mily sok homályos dolgot átalértek
Csak egy-egy nap most, s többé nem adok,
Mint rég, hitelt, — heh fáj ! — a puszta szónak.
Szenvedek. Éjjel szívein egyre kínzott.
Hallgattam eddig; de holnap bírok-é?. . .
IV.
Majd meghaltam ; megmondták azután.
Nagyon szenvedtem, de nem hittem azt,
Hogy meghaljak. Tán kedvező előjel ?
Nem ! nem ! Szegény anyám kémlel szünetlenűl,
Újult életre nem kapok-e már?
S a lázzal együtt elhagy-é szerelmem?
Oly éles ész ő és ezt mégsem érti !
Kérdezte mindig az első napokban :
«Mit mondott néked?/) — «SemmiU, felelém.
Kgy nap pedig: uHogyan lehet, hogy úgy . . .
Reméltél*, — szólt és mondani akarta:
«Hogy úgy szeretted ?» — Oh, hát vannak oly nők
A földön akik csak kissé szeretnek,
Kis ideig?
Anyám elvette tőlem
Azokat a hervadt virágokat.
Ha, mint azok, elszáradna a szív is!
Ma, kocsizáskor, a mint a lovak
Jobbra fordultak, rám nézett anyám,
Hogy fölfedezze, arczoinra jön-é.
Egy árnya a panasznak vagy kívánság,
Hogy forduljunk a régen kedves útra.
-Mint a gyalázat, úgy esett e nézés.

V.
Anyám, anyám, óh anyám, az a szó
Megsebzett itt belül. Arczomba szállt
A vér. Ne merjen ily sértést szemembe
Mondani senki. Sem tiszteletet
Nem ösmerek, se félelmet ez egyben.
Lelkem ő hozzá hű leend halálig.
Hogy szeretett, ő sose mondta meg,
Kivévén mikor elhagyott. El kellett
Hagynia engem, Isten hívta, helyes.
Hogy nézett rám, hogy nézett rám anyám,
Mint hogyha többé nem volnék leánya.
VI.
Meghalt Adélnak első jegyese
S ő már menyasszony. Örömhír gyanánt
Közlék ezt vélem ; szívem megfagyott.
Ez a világ. S ezt még nekem beszélik!
VII.
Tudtomra adták homályos szavakkal,
Hogy ő rossz ember lett, rossz útra tért.
Talán hazudtak. Ám, ha tán való,
Uram, könyörgök értté, Istenem !
Egyedül áll e földön s ifjú még.
Én nem tudom : az a rossz út minő ?
Ám, ha miatta téged elfeledne,
Uram, legyél te a gonosz világnál
S az ostoba nőknél kegyelmesebb,
Kik szent nevedben ítélgetnek itten.
VIII.
Szegény jó doktor, hogy' megváltozott!
Hogy tréfált vélem egykor! hogy örült,
Ha hallott tőlem régi dalokat.
Föl nem vidítja őt ma már zene,
Bár én a vígját választom neki.
0 búsan ül s midőn végére értem,
Hallgat, kezet szorít és elmegyen.
Fürkor, bizonyos, örültem ha láttam,
Most, mint atyámat, úgy szeretem őt.

X.
A patak mentén jártam egymagám ma.
A másik parton hajladozni láttam
A fákat és erősen hullani
A lombokat a szélben. A kaszások,
Láttam, beszélnek, de lódobogást
Hallottam csak. Olyan volt, mint egy eszme,
Mely oly erős, hogy minden mást legyőz ;
Épp mint enyém. Megálltam. Egy óra telt csak
S már egybe hangzott elmém s a folyó.
Száraz levélkék, ágak, habcsomók
S fenyől'aszálak úsztak. Láttam őket
A barna sziklán még, mit e patak
Ostromlóit akkor. Henrik szólt: «E fenyvek
Árnyékolók a születő vizet, mely
Most viszi őket. Felhők közelében
Csöndes hegyháton ered kútfeje.
Egymást szerették forrás és fenyő.
De megjön egy nap bárddal a favágó
És a szelíd fát lábáról ledönti.
Suttog a patak néki : Ég veled,
Viszontlátásra. És ekkor a hegy
Felhőket hív a tengerről magához.
Testvéreit a tiszta patak is
A föld alól, völgyekből összehívja
S boldogtalan barátját fölkeresvén,
Csörgő morajjal átölelgeti
Öröm s harag közt. De a bús fenyő
így felel néki : Már mit sem segít,
Kedvesem, innom nyájas csöppjeidből.
Nincs többé gyökerem, nincs levelem
Innom levegőt, éltető sugárt!
Elviszi a víz és körűlte sír . . .»
Ritkán szokott így szólni Henrik és
Magát nevetve, egyszerű szavakra
Tért mindig átal. Én akkor nem értéin,
De hangjából s szeméből egy nem ösmert
Csodás varázslat bűvölt engemet.
Mindig hallottam e bús szavakat:
«Nincs többé gyökerem, nincs levelem
Innom levegőt, éltető sugárt.»
Ha visszatérne s így kellene szólnom
Hozzá: «Már nem segít, nincs életem!"
XI.
Honnan jő néha némely gondolat?
Egy iinakönyvet olvastam előbb
S az a kérdés villámlott bennem á t :
Mért élek-én ? Mi czélt ér fáradalmas
Éltem ? Sírni ? Nem ezért adta azt
Isten nekem. Egy felhő árnya, mely
A száraz pástot perczre fölüdíti,
Nem volt haszontalan. S mért éljek én ?
Erlte, ki úgy szeret és azokért,
A kik szenvednek.
Lelkem, nem elég.
XII.
Imádkozom értté. Ott fönn a hegyen
Bokrok közében kis kápolna ál),
Hol éjjel-nappal örök mécses ég,
Mely érttünk könyörög s nem látja senki.
Mint érttünk az örök mécs a hegyen,
Könyörgök én majd éjjel-nappal értté.
Korán elveszte anyját és talán
Hitét is veszté s nagy ritkán lehet,
Hogy istenéhez küldje gondolatját.
Imádkozni fogok. De az a mécs
Olajat kap a kegyes asszonyoktól,
Kik szénát és fát hordanak. Csak egyszer
Tudnám meg, éjjel hogy megállt az úton
És engem hallott imádkozni bent!
Magad gyötörve jársz nyúgvástalan' ;
Oh, mondd, szegény szív, hát remélsz le még?
Élni akarsz, hogy mellette doboghass.

XIII.
Két hónap óla nincs eső. Ma reggel
A kápolnába ment a nép a hegyre.
Én is velők. Aggok és gyermekek
Valónak ott. lígy rész a gyalog úton,
A gesztenyésben térdepelt a más rész,
S imádkozott emelt szóval együtt.
Bús volt, levert a barna férfi-nép ;
A gyermekek szétoszlottak az erdőn
Szamóczát szedni és némely leány
Még imádkozva térdeli, cziklament
Szedeti a közben és keblébe rakla.
Uram ! — sóhajlék, — clégílsd meg őket,
Olyan kévései kérnek. E pillanatban
((Imádkozzék! sugá egy nagyanyó, Kisasszony oly jó, mondjon egy imát.»
Szívmardosás lepell meg. Oh szegény nép,
Éleiét kéri! Szegény gyermekek,
Elhanyagolt, nyomorgó kis leányok,
Míg van szamóeza és van szép virág
És annak vidám színe, illala :
El nem hiszik, hogy sorsuk éhezés.
Némán lávoztak. Csak a Szűz-Anya
Lábánál hagylak egy bokréla rózsát.
A hű szegények virág-áldozalja
Ügy meghatotta szívem'. Magaméri
Akarlam, de nem tudtam, könyörögni.
XIV.
Költő: mi az? Oly ember, a ki ékes
Szókat keres érzelmeire és
A nép közé kiáltja. Nem ezért
Szeretlem őt. Ha nem hiú remény
Mindaz, mi bennem kél és tova fut
Minduntalan, s eljő a nap, melyen
Övé leszek : ne írja versbe majd
Soha szerelmét, nékem mondja csak,
Súgja fülembe, hozzam lehajolva,
Keresse a leglágyabb szavakat,
S mikor nem lel már többet, szög-haját
Erezzem lágyan, lágyan elvegyűlni
Enyómmel! Ennél nincs nagyobb gyönyör,
Már gondolatjától is reszketek.

Itt a könyvtárban ülök és Írok.
Mint minden zugnak e házban, ennek is
Meg van saját illatja. Szememet
Beköthetnék s mindig tudnám azért.
Mely részén, hol vagyok. A könyveké-e
Vagy az állványoké ez ódon illat,
Mely magányról és békéről beszél itt:
De szeretem. Nem emlékezem úgy
Másull atyámra sem, mini e helyen.
Oh, hogy' szerelle a köllőket ő !
A legjavát mind ide gyűjlögelte.
Kedvenczeit majd most elolvasom.
Nem ériem őkel akkortájban én ;
Nem volt szükséges értenem ; csupán
Csodálnom kellé őket s én csodáltam,
Mint más kívánta, engedelmesen.
Tetszettek? Untattak? alig tudom már.
XVI.
Olvastam a « Vihar»-l. Gyakorta hallani,
Hogy nevemet atyám onnan vévé.
De tiltva volt olvasnom azt a könyvet.
Nem is bántolt lilaima, nem valék
Túlszenvedélyes olvasó soha.
A kis állványon lellein a minap.
Hol alyám lartá kedvencz könyveit.
Húsz évet éltem újra s mintha most
Kétannyi volnék. Nem tetszeti a könyv.
Különcz képzelet. Én nem szeretem.
Olyan lennék én, mint az a Miranda,
Ki oly beszédes, míg csak kedvese
Ferdinándnak s mint asszony néma lesz.
S hogy' maradt mégis szíve és szeme
Úgy megcsodálni Alonsót s a többit?
Egészen más név illett volna rám.
XVII.
Megleltem a könyvben arczkópemet.
Gyermek valék. Jól látszott még a zsámoly,
Amelyre ültem. Az arczból nem maradt
Csak egy mosolygó, messze, messze árnyék.
Bizton melleltem állt atyám : «Vigyázz
Miranda, — szólott, — nézz oda ama
Fényes üvegre.» És én oda néztem.
Nem jól láthaltam, szegény kisded, én,
Mert oly boldogan mosolyogtam ott;

Vidámnak láttam benne éltemet.
Be bús dolog, megcsalni gyermeket!
Uram, Isten, ki szent vagy és igaz
Áldom a bút, mely Tőled származik.
XVIII.
Szőke és zárkózott mint Margaréta,
Két napja olvasom meg elhagyom.
Zavar, nem értem, és rosszul esik :
Nem tudom hogy' ? Margitért ver szivem
S egyszersmind eltaszítja. Erezem,
Hogy nem szeretnék soha úgy ! Csupán
Ő szeret annyira. Ha könyörög,
így vágyom szólni hozzá: Drága nővér!
De ha beszél:.nem ! nem ! nem!
Mintha mennék,
Úgy tetszik, ösmeretlen utakon
Bekötöll szemmel és hideg lehet
A szakadék rám Inná. Könyv, leteszlek.
XIX.
Szeret, nem szeret. Nem tépve bár virágot
Hozzám így szólni hallom az egész
Mindenségets ezt hajtja szívem is.
Meglátom hál majd, mely'k szól igazai,
Kellő közül melyik Icszen valóvá?
Virágtól nem kérdem. Virág ha tudná,
Azt kérdeném csak: ő hogy boldog-é?
Virág nem tudja és a ki tudója.
Az irgalomból nem felel nekem.
Egy gondolat bánt. Hátha belé szeret
Álmai gyöngéd képébe a költő !
Különös eszme! Ilyeket valóban
Bég idő óta nem gondoltam én.
XX.
Kezembe rejtve tartani arczomal.
Úgy leiszett, véle voltam. Egyesülve
Régóla már. És ő kérdezgelelt
Az oly keserves, messze tűnt időkről.
Én mindent, mindent elbeszéltem. Aztán
Lehanyatlott kezem. Tükörbe néztem,
Nem őszülének-é meg fürteim.
XXI.
Nem mentem temetőbe a többiekkel,
Nem engedett anyám. De ablakomból
Láttam vonulni a népet az úton,
A réteken túl. Hallott énekök.
S aztán minő csend ! Hallottam leesni
Egy falevélt, hallottam földre mint ért.
Csodás, hallásom hogy' megélesűlt.
XXII.
Fölébresztett a harangszó az éjjel.
Ébren se haliam azelőtt. «Ki zörget ?»
Serkenve így kiálték és felültem
Lélekzet nélkül. Senki. Messziről
Harangok zúglak. A ki zörgetett
Szivem vala. Vert, vert hatalmasan.
Elmémbe villant, e barátom, a ki
Mostan kopogva megtér, szívbajom.
Halk lépés-nesz költ az ajtó mögötl;
Anyám bizpnynyal; hallá, hogy kiálték,
De visszatért azonnal. Gondolom,
így szólt magában: «Alszik, álmodott,"
Keserű szánal fogta el szivem
S nem magamért, csupán ő értté — sírtam.
Végre az álom elnyomott; virradtkor
Nyugodlan ébredek.
Tükörbe néztem ;
Szernem mélyén úgy égeti valami,
Mely nem voll eddig olt, miként a láng,
S még halványabbá lelte arczomat
Jól áll eztán majd barna és fehér.
Ha látna néha gondolatban ő !
Szeretném, szépnek lásson gondolatja.
XXIII.
Ragyog a nap a csillogó derűben,
De a kék hegyek csúcsa már havas.
Nagy messzeségből látszanak a házak
A rónaságon. Tél lesz. Szeretem.
XXIV.
Tehát megyünk. Szegény vidék te,
Zord vagy nagyon. Maradj hegyi csípős
Szelekben itten és némán viseld
A fehér hónak bús köpönyegét
Én, szerelemnek, szívnek betege
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Elutazom. A nagyvilág zajában,
Örök-mosolygó fényes éff alatt,
A ragyogó tengernél valahol.
Oh le szegény táj, i>ll M/ én helyem.
Az orvos így akarja, így anyám.
Legyen. De kis könyvem, te jöjj velem,
Már nehe/ebli Irs/ ott elrejtnelek.

XXV.
Meglátogattam Lncziál. S/egény nő,
Nyomorúságos fekhelyén hogy' ült!
Lányunokája meg mellette l'ont.
Azt mondta nékem, eurykor szebb valék,
Nem tetszem néki most. Nem állhatám meg,
Mosoly ne'kűl, mikor hozzá tévé, hogy
Ruhám sem éppen grófkisasBzonyos.
És néki nincs egy rongya takarózni!
XXVI.
Holnap rcggt-1. Halomba rakva málnánk
Kocsin van immár. Ki s be járt a nép ma
Nálunk egész nap. Elbúcsúzni jöttek.
Nekem vidám szavak mindenkitől,
Édes anyámnak rövid suttogások
És néma kézszorítás. Végre csönd.
A bútorok is búsan alszanak
Fehér vászonnal sorra betakarva,
Csak én nem alszom. Fölgyujtám a lámpát,
S a hosszú órákat megcsalni — írok.
Esik. Mi gyöngéd éjjel az eső halk
Morajjá. Ügy tetszik, a háztető
Minden felől sír s nékem így beszél :
- «Maradj !» — Maradni s menni nékem egy.
Előttem áll egy bájosán szabott
Bő úti ruha, tollas kis kalap
Apróságok és táska. Kis koromban
.Minő vidámság, mennyi csínytevés
Alkalma volt ily út! Emlékszem, egyszer
A muszka bőrnek már csupán szaga,
Mely az elutazás előtti estén
Elár.-nlt a házban : megrészegítell !
Most ügy nézem e ruhát és e holmit.
Mintha enyém s egy holté volna mindez.
A lépcsőházban üt az óra, hallom.
Számlálom : éjfél. Ha messze megyünk
S házunk után ha vágyódás fog el
És gyönge testem nem hagy visszatérni,
Vigasztalásom lesz talán e lap,
Hová leírom emlékeimet.
Sétál az inga, írva hallgatom.
Egyenetlenül verdesi fülem'
Iliinbáló nesze, hol jobban rezeg
Hol bágyadtabban. Egyszer Henrik egy
Külföldi költő művét olvasá fel.
Van egy óra : ezt ismételgeti
((Mindörökké, soha többé* — örökké.
Ez itt nem oly nyugalmas és komoly;
Ez gondol, szenved és félelmet érez,
Hes/ket a perc/tol, mely megnémitandja.
Ablakot nyiték. Meleg szél fuvall.
Hallgat az essó, lármáz a patak.
A Collegek sflrűbbödnek.

Lefekszem.

Aliulni és álmodni akarok;
Álmodni a/l, hogy mindez puszta álom.
XXVII.
Eáradt vagyok. Kgy barna kőerkélyen
Ódon ablakban állok szótlanul
És nézem a folyót, a puszta utczál s
Édes színét ez oly kegyelmes égnek.
Valami lépést hallok odalent és
Valami ösmeretlen hangokat.
Kábultan még a heves rohanástól,
Mely engem síkon, hegyen áthozott,
Magam halottnak vélem, kil leleltek
Egy szellemiirs/ág közepében itt.
A csillag, mely hazám azúr egén
Két barna csúcs közt fénylik a magasban,
A láthatárnak gözkörében áll itt.
Mely halvány-zöldbe s rózsa-színbe játszik.
Olt lenn, mondják, a tenger van. Királyné
Lett hát az én magános csillagomból,
Ki itt ezüst uszályt viselve jár.
Idegen nékem ő is. Gondolat,
Örök társam, te vélem vagy s elég ez.
XXVIII.
A rétségen leszállottunk kocsinkból.
Kecske legelt nyugodtan a közelben,
Élőlény más ott nem volt semmi több.

Szemem' fölemeltem, kővé merevedtem.
Szerellem volna térdre hullani.
Összelell kézzel, liiinlha olt előttem
Tündöklőll volna Isten dicsősége.
Végül a Baplislérium lépcsején
Leültem, sírtam, bár még mostan is
Kész volnék sírni. Oly közel, valóban,
Ér/eltem Istent. Érzem, hogy hitem
S könyörgéseim e márványokban élnek,
lla nézek is, érzem, imádkozom.
Valami mély zenébe' leltem olykor
Oly érzést mint ez, ámde az se volt
Ilyen erős, ily gyorsan támadó.
Sajátságos, azóta jobban értem
Mint eddig, hogy a vköltö» mit jeleni.
XXIX.
E híres orvos bosszant engemet
Nem a keze, mely fogja üterem',
De nézése, mely lelkemet kutatja.
Hatalmas nézés, éles és hideg.
Mosolygva monda : «Im, egy betegem,
Ki nem néz rám. Kegyednek nem szokása
Mint annyi másnak, szívdobogva lesni
A vizsgálódó orvos homlokát.»
XXX.
Nem láttam többet azt a vizsga nézést.
De túlgyakorta jő s nagyon vidáman
Bánik Ön, doktor, e bús asszonyokkal
S az én bajomról túlritkán beszél.
Megösmerém leányait. Mintha régi
Barátnők volnánk, úgy kedveskedének.
Álmodni véltem. Egyre-másra mindjárt
Vetélkedve mondák el tilkukat.
Tréfálkozva beszéltek és nevetve
Imádottjukról s szinte perlekedtek
Kettőjüké közül mely'kének arcza szebb ?
Mást nem tudnak, mert az ablakbul és
Az utczán látták azokat csupán.
Ruháikról beszéltek majd s nemes
Barátnőikről s a nagy sokaságról,
Mely estjeikre házukhoz bejár,
Az őrgrófnő nagynénjök kocsijáról
Min évenként háromszor ők kocsiznak.
Mosolygva írom ezt le most. Nagyon
Féltem, hogy mindent kitudtak felőlem
Atyjuktól ; annak anyám biztosan
Elmondta, gondolám. De mitse tudnak.
Vagy 6 maga se tudna róla ? Hogy
Se a lányoknak atyjuk, se a lányok
Nekem nem szóltak soha, becsülöm.
Egy szó czélzásra nem nyílt ajka még,
Hár annyi ízben talált egyedül.
öntől, Uram, nagy áldozat lehet
Hallgatnia lelkemnek oly becses
Fájó sebérül, bárha jobb szeretné
Sebész módszerrel meggyógyítni azt,
XXXI.
Színházba vittek. Ünnepélyesen
Szolt a zene és csillogtak a nők
Ékszerrel és mosolylyal és virággal.
Két társnőm egyre ismételgető
l'gyanazon néhány szavát a népről,
Mely jött, köszöntött, egyre változott
S mely nékem mégis mindig ugyanaz volt.
Az én elmémben kedves hegyeim,
A réti csönd, a hű vén szilfa-tábor
Kimondhatatlan szép emléke járt,
XXXII.
A nevet, a nevet, mely ajkamat
El nem hagyá még, — latiam. Csöndesen
Mentem az utczán. Szemem oda fordult
Ösztönbül-é ? véletlen-é ? a boltos
Kirakatának rózsás könyvsorára.
Versek . . . Ő tőle ! Hogy vert a szivem!
Szerencse, hogy sápadtságom okát
Anyám nem sejté, de kétségb'esett
Erőlködésem, melylyel magamat
Haza vonszoltam, észre vette ő is.
Nem baj ! Könyvét akarom ! Lángolok,
Hogy itt legyen kezemben. Mi az élet?
XXXIII.
Lefeküdtem. Párnám alá tevém
Könyvét. Anyám bejött, megcsókola,
Eloltá gyertyám, szinte öntudatlanul

S kiment, előbb mint mertem volna szólni.
Haliam soká még a szoms/éd szobában
Jönni és menni könnyű lépteit;
Elnémulának végre. Jó sokáig
Láttam fényt még az aj l ó hasadókán ;
Végre sötét lön. Mozdulatlanul,
Szorongva vártam. Egy részeg dala,
Futó kocsik heves zörgése szólt
Az elhagyott utczákon odakünn,
Időnként. Én meg hallgatózva lestem
Fekvő anyámnak minden mozdulatját,
A mely a kűnti zörgést követé.
Semmit se hallék végre. Elaludt.
Elhagytam ágyam'. Léptenként megálltam
És hallgatóztam ; halkan, csöndesen
Végtelen gonddal elzárám az ajtót,
S az ablaktáblát fölnyitám. A telt hold
Magasan járt az égben. Egy fohászt
Mondtam, bocsánatkérőt Istenemtől,
Ha téliem bűn. Nem is ludom, mivel
Beburkolóztam és az ablakFülkébe üllem. Olvastam mohón.
Künn sorra szóltak, toronyról toronyra
Az éj órái s úgy tetszék nekem,
Hogy mindig szólnak, minden pillanatban;
S aggódó lélekzetlel olvasék.
Nem ösmert tájat festett az a könyv,
Hol a hegyek, a tenger, a hold, a nap,
Koszai, virág, él minden és beszél,
Tréfál és nevet, szeret és zokog;
S a költőhöz jutott minden szavuk.
Olvasván, egyedül, hold fénye mellett,
Ügy tetszett nékem, hogy valóban ily
Bűvös világba vittek és körűlem
Halk suttogás kél, gyöngéd, bánatos,
A légben, az ezüst sugárzatokban.
És mégis, annyi élet és annyi szerelem közt
Hideget érzék olykor, borzadályt,
Reszkető feles ösztönét, mikép
Halott tetemnek érintésekor.
Egy dalhoz értem, mit Istenhez í r t :
Én hasztalan halandó,
Te örök, végtelen, nagy.
Az én hazám a porszem,
Te mindenütt jelen vagy.
Porlétem érzem, értem,
Bár éljek boldogan ;
Jehova ! és ha sírok,
Sárnak érzem magam.
Nagy Szellem! zsámolyodhoz
Eljuthat-é? elvész-e?
A néma űrön állal
Halandók esdeklése.
Őrültség! ama szélbon,
Mely otl imát sodor,
Felejtő sors kezében
Tánczol a por.
Szemem' magasba emelem e versről.
Az ég oly búsnak látszott és a távol
Csillagok fénye zordon-szigorúnak.
Meddig merengtem, nem tudom. A könyvet
Fölvettem újra. Búról, szerelemről
Legendák kellek értelmem sötét
Zugaiban. Az éj rejtelmei,
Az a sok álom, a sok rettegés,
Mely minden neszre, suttogásra megszállt :
Nagyon zavartak. Már a láthatáron
Függött a hold, halványodott az ég,
Az út viszhangzott néhány siető
Léptétől. Félig zártan késlekedtek
A sápadó lapokon szemeim,
S gondolatom lágyan feledkezett
Amaz álmokból más álmokba át.
Fölserkenék.
De írni nem tudok.
Nagyon félelmes az emlékezés.
Naponta mégis bathatósb erővel
Hajt e lapok fölé egy ösmeretlen
Parancsoló.
Mintegy véletlenül
Nyiték egy lapra. Az volt oda írva :
((Szerelmi ünnep.» Arczomba csapott
A szégyen lángja ; kezem reszketett.
Éles, hideg tőr volt minden szava
És én vergődtem annyi tőr alatt.
Kiért? kikért? Nem nők az ilyenek,
Hazudik, nem nők ! Hát ily alávalóság
Rejtőzik a világon, Istenem ? !
Először voltam éltemben kevély.

Fejem' fölvetve büszkének, magasnak
Érzem magamat kimondhatlanúl.
Kevély valék véremre és nevemre,
Kevély valék még szépségemre is.
Aztán eltűnt a bú, a büszkeség,
Az élet; és a széken összerogytam.
Sötét volt, mikor föleszméltem újra,
A hold elrejtezett; fáztam nagyon ;
Lefeküdtem.
Erőtlen akaratként,
Mégis magálól minlegy, mint a vérnek
Önkéntelen mozgása, szívem', elmém'
Ügy szállta meg, foglalta el a szándék :
Nyomorult éltem' Istennek ajánlnom,
Hogy irgalmazzon néki. Tagjaimba
Oly lankadás szállt, hogy azt képzelem,
Sőt érzem, mintha fönn magasba' függnék
Valami légi ágyon ; s kebelembe
Oly béke költözőit,, hogy két karom
Mellemen összetbnva elaludtam.
Fogadd e lelket, Isten ! ifjúságom'
Tördeld le mindig, vágd le, míg e földön
Édesnek érez bármit, még reménye,
E szívós éltű makacs úti fű,
Elnyomva, megsebezve halni nem vágy.
lla végső harcza aggodalmiban
E gyönge szív az életért zokogna,
Ne hajts a pornak jajszavára, vesd meg.
Ne lássam többet őt, hogy nevemet,
Alakomat örökre elfeledje.
Csupán anyám sirasson és falunk
Leányai. Legyen, ha meghalok,
Belőlem az, mit irgalmad határoz,
Csak higyjen Benned ő, imádjon, Isten,
S dicsőséged ragyogjon homlokán.
XXXIV.
Bús város, Isten áldjon! Mint e csöndes
Folyó egy csöppje, én is elmegyek
Falad közül. Tengerre megyek én is,
De nem találok oly hamar nyugalmat.
XXXV.
Kín volna mostan bárhol is lakásom.
Az emlékművek csöndes mezején
Vollam az orvossal. Leszállt a nap
A tengerre s fölgyujtá ormukon
Ama fehér nagy márvány-hegyeket.
«Nézzen oda ! — kiáltotl az öreg A nap az égről úgy zuhan le mint hős,
Ki, míg a sors alatt ledől, magával
Nagy lelkeket gyújt s néma megvetés
Választja őt a gyáva néptül el.»
«E márványokban költő lelke van»
Mondám. «Nem lelke, — szólt ő, — képzeletje !
Ritkán társul a művek mesterével
Színejava szív és erényes élet.
A jobb ösvényrül eltéríli könnyen
A képzelet a költőt s a világ sem,
Enyhe birájok, nem fékezi őket.
Magas dalukban s gondolatukban is
Néha talán futó szerelme és
Bizonytalan eszméje ömlik el
A jónak, és a finom érzetek
Eszmény-alakja. Fellegekben él
Jobb részök és a másik lenn a földön.
Megharagítom Önt. szegény leány ;
Ne piruljon, ludom. Öreg beszél,
A kit talán többé viszont se lát.
Nincs jobb orvosság könyveimben Önnek
A feledésnél. Felejtsen tehát
Megcsalja Önt szerelme. Ha a nap
Magasan jár még, gyöngytől és aranytól
Látszik ragyogni sok szennyes mocsár.
Minő méltatlan Önre! . . .»
Közbe vágtam.
Mikor haza jutotlunk, mindaketten
Anyámra néztünk. Tán ő biztatá fel! . . .
E fájdalmaktól megkímélhetett von.
XXXVI.
A tengerparton egy csigát találtam.
Távoli zúgást vélek hallani,
Mikor fülembe/ tarlom. Hol a tenger
Hulláma bőg, ott maradt benne tán
Ez örök viszhang. Künn a homokon
Csöndben ha ülök, mint e csigaház,
Oly üres héjjá vagyok életemnek1,
Melyben örök vis/hang szól szüntelen.

XXXVII.
Imádja ő az óczeán-t. A szellőt
Megzengi rajta, a vihart, a nyugvást,
Ezer hangját a gyönge suttogástól
A bömbölésig. Senkit sem tudok
Ki úgy képzelje a tenger végtelenjét,
Kinek az úgy beszéljen és feleljen.
A tengerben én Istent érzem, egy
Szörnyű Istent, ki másokhoz beszél,
Nem én hozzám. Mégis mi mély egy érzet!
Más szavakat sugallná ő neki !
Mondják, a tenger illatoz dalában,
Ha festi azt. Nem volna remekebb,
Ha az Úr hangja hallanék belőle ?
XXXVIII.
Anyámat a fenyvesben hagytam, én
A tengerpartra mentem. Óriási
Felhők fogak be az eget körül;
Sápadt a tenger. Távoli vitorlát
Ég s víz határán menekülni láttam.
Szegéiig ja bujdosó, Ián mostan épp
Merül Örvénybe és a fekete
Hullám fölötte győztesen kiáltoz.
Valaki járt a parton. Csöndesen
Hozzám közel sétáll meg visszalért.
A széllel nem törődölt, mely különczen
Szaboll ruháil testére csavarta.
Fiatal, szép volt, gyönyörű leány.
Pisában többször láttam, ösmerők már
Látásbul egymást. Könnyes szemeimből
Kiolvasá ott egész szívemet.
Elébem állott, kezem megragadta,
A tenger-zaj közt édes hangja csengett
S angolul így szólt: «Szerelem miatt?»
«Igen», — feleltem. Ha nem idegen
És nem oly kedves, nem teleltem volna.
Csodálom így is. Arcza felmosolygott,
Honi beszédjök hangját hallva tőlem.
«Akarsz barátnőm lenni ?» — folytatá.
Minő bűbáj sugárzott kellemes
Délczeg alakján, ragyogó szeméből!
Diána és én barátnők levénk.
Gyors vonzalmaktól óvakodni szoktam,
Nem is tudom, hogyan törlénhelett,
Ennek hogy olyan rögtön engedek.
Különös látni most a két anyái.
Amint kisérnek minkéi, szólnak is
Elvélve, hanem sosem értik egymást.
XXXIX.
((Költő ! — így szólott. — Mily balvégezet,
Hogy szereted most is, bár téged ő
Már nem szeret. Hallgass reám, Havacska,
(így nevez mindig, mikor ingerűll)
Angol kellett von légy, én meg olasz.
Odalenn köd-leányok vannak, én
Talán a tenger lánya lehelek.
Költő ! mondád, költő ! Engem, ludom,
Szerelne. Te csak olvadozni ludsz.
Mégis irigyellek. Jobb, ahelyell, hogy
Bűzös mocsáron horgonyozzunk, inkább
Tengerbe veszni, leszállni a mesés
Alga-virágok, gyöngy, korall közébe.
Tudod, mi vár rám? Valami «baronet»,
Ki szörnyen sima és kijózanúlt
És kenetesen beszél majd nekem.
De mosl elválunk. Hanem fölkereslek
És összehozlak költőddel, ne félj !
Ej, nevettél? Havacska, megfagyasztasz I»
Ezzel nyakamba fűzte karjait:
«Ha férfi volnék, én imádanálak. >>
Valóban tenger lánya. Mert ha van lény,
Ki a szeszélyes hullámhoz hasonló,
Ki színét minden perczen váltogatja,
Kél, enged, jajgal, csendesül, nevet,
Magát föltárja legmélységeig.
Ügy ez a furcsa angol lélek az.
XL.
Eh ! mért is ösmerém meg ? Tudhatám jól,
Hogy tőlem e lány mily különböző !
Azt mondja szívem mégis, hogy csupán most
Kezdem szeretni: és minden kapocs
Eltört közöttünk. Hozzám jötl s nyugodtan
Megmondta, hogy Henriknek irni fog.
Mikor szememben látta, hogy haragszom.
Ajkát harapta. «Kár voll s/ólanom
Teneked, úgymond, szándékom felöl.
Most már azért i> föllevém magamban,

Hogy megteszem.» Én kértem, könyörögtem:
Nem engedett. Kérésim közepette
Kitört szivembül a heves harag.
Képedve hallgatott. ((Havacska, lám,
Az Aetnáról lehetsz való te mégis.»
Napernyője fehércsont végivel
Egyenest írt le. «Ez az én utam,» s
Szilárdan folytalá : «Irok neki,
Ügy szólok hozzá, a mikép egy angol
S nemes nő bárhol szólhat e világon.
Ha akarod, megírom néki azt is.
Hogy te azért nem épp gyöngédeden
Mondotlál nékem búcsú Isién ál<ljont.»
«Nem, nem elég! — kiálték, — bár olasz,
Büszkébb vagyok tenáladnál, Diána."
«Ég veled !» — szóla. Többé sose láttam.
Mit gondol Henrik? Mit lehetek é n ?
XLI.
Még mindig! Már azt hittem, mielőbb
Meglátom újra elhagyott lakunkat.
Csak volna hát utolsó e kísérlet
Legalább ! Oh, tengertől hegyekig
Koldulni ezt a drága életet!
Segélyt hiába kértem langy leheltől.
Mostan a csípős léghez fordulok.
Egy csöppnyi élet a nagy óczeánban
Számomra nem volt. Most az Alpesekbe
Felhágva leltem egy vékonyka forrást,
Mely tilkos sziklák közzül félve nyög.
XLII.
Hideg van, csönd van, tenger köd a magasban,
A ködben itl-ott erdő fékeiül,
Havas begyoldalak fehérlenek.
Kecskék kolompja szól az úlakon.
Különös érzés kormányoz ma engem :
Úgy tetszik, eljötl a föld végkora.
Az óriási Alpok homlokát
Zordon öregség szállta meg, islenes
Gondokba merüllek. Századok óta elmúlt
A fény, a halmok s tenger balgasága,
Míg a nap is kihunyt. Alázkodottan
Szerelnék szólni, mint templomba' szólnak.
XLIII.
Ma este meg minden vidám. A nap
Csillog a jégen, szirtek magasán,
A fenyves erdőn és a mélybe' lennt a
Smaragd mezőkön, azúr habjain
A Moésának s a folyó köré gyűlt
Fehérlő házak nyáján. Az iménti
Esőtől még a szellő illatos.
Itt is uralkodói te, ifjúság.
Mi szépnek látszol még nekem s e szívben
Mennyire úr vagy! Tájék soha még
Ennyire nem szólt lelkemhez, soha
Ily tűzzel tájnak lelkem nem felelt.
Az ő tolla hogy' ludná festeni
Ez oly nagyságos jelenéseket!
Csöndes lány én, ki árnyék módra járok
Annyi jókedvű nép között, velők
Beszédbe állni égő vágyat érzek.
XLIV.
Módomban lenne. Minap valaki
Megszólított, én meg alig feleltem.
Azóta hozzám egy se közelít.
Messzérül néznek és rólam susognak,
Jóindulattal aligha sokan.
Az órákat most vagy szobámba' töltöm,
Vagy elbolyongok puszta utakon,
A meddig e beteg szív mennem enged.
Ki oly félénk különben, jó anyám,
Néhányszor megkisérté szóba állni
Szomszédainkkal s közzülök nekem
Baráti kört szerezni. Most, szegény,
Erdőn, mezőkön hallgatag velem jár
S ha én a hegyre, ő templomba megy.
De a szegényebb néppel, néha-néha,
Beszélni kissé, meg-megáll az úton.
XLV.
Kitisztult. Csillog, úgy látszik, a lég is.
Az erkélyről merengek a közel
Füves dombhátra, melyen alacsony
Templomka gubbaszt és kicsiny harangláb
Áll közelében, virágok közölt.
Fél hótól, széltől, még sem rejtezik.
Ktryéb védelme sincsen, mini saját
Alázatossáíra. Szetrény, kicsiny
6*
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Templom ír, meglásd, utóvégn- is
Elveszt ez a mairasság tégedet.
Kicsinynek lenni, óh, még m-m H .
Ha szerelem, hit a magasba vittek.
Itt sosr nyugszik a szél. Szenvedek.
Hí- nem mondom anyámnak. Ha a t<--l
KilViradott, nn-irnő ;i tromlolal
Hatalma itt s munkál s/íni>-ll>-iiül.
Négy é\ óin folyton átalakul
Értelmem : soha <.'\ orsabban, miként nin-,1.
Nem hinné a világ. ha elbeszélném.
l.rzékeim szintén megélesednek.
Eiry fűszál könnyed érintése néha
Elsznmorit és fájdalmat oko/.
XLVI.
Még idelent is a bezárt szoháhuii
Minden izemben ér/em a fenyők
Illatját. Ablakunkból bárhová
Tekintsek, őket látom feketűlni
Erdőnkint, csapatonkint, sűrűn és
Szórtan. Mikép' szerelnek a fenyők?!
Mogorván, búsan emelik az égbe,
Egyenesen, ormaik seredéi
Egymáshoz ott fent sosr hajlanak,
De föld alatt, lenn, vékony gyökeik
Keresik e;r\ mást. ezerféleképp

Összefonódnak sóvár ölelésben.
így voltunk mink is. Egymás melleit éltünk,
Hideg volt nézésünk, fagyos szavunk,
De milliónyi titkos gondolattal.

Miket megértetik, bár elhallgatok:
Volt összekötve kettőnk élete,
líoliloi.' fenyők ! Mélységben elveszök,
Hová nem ér nap, fényes vízesések
l'.eárnyazói, magasságo-, tornyok
Az omladékon, hova el nem érhet
Ellenséires láb, óli boldog fenyők!
Elvén együtt, homályban és magány bán.
Más álom nem kísérti, nyomja ökrl
A lió iilatl. rsiipán a/ eljövő nap.
Úgy meghaló!lak ! l-'ölkelnék helyemről,
De nnii tudok. !•; lollból, hogy' lehet,
Hogy oly túz-égö, új igék fakadnak 1
Talán rám gondol ő, lelkemhe hat
Egy sóhaj ama hévből, mely sugallja
Az " dalait. Vagy csak a szerelem?
Melytől haldoklóm, melyet harczolok
Erdőn, hegyen,
köt hozzá engem úgy,
Mint részét? Isten, félek, könyörülj l
XLVII.
Összetett kézzel köszönöm, Uram !
\ iss/atérl elmém fénye és nyugalma.
Mint egy színház, e lélek épp olyan.
Égő ezer láng pazar fénye mellett,
Sóhajjá közben isteni zenének.
Keserű drámát játszanak idebent.
Üres a l'nldsziiil és a páholyok,
Sötét az utcza, éj van, jár a nép.
Jön és megy és nem sejt belőle semmit.
XI.VIII.
A hegyi "árnika- viráirn ez.
Ki lépte? Nem tudom. Ki adta nékem'.'
Nem tudom. Nő volt. szép volt, ifjú, bold,>-.
Láttam, hogy olykor két nagy kék szemével
Bajiam mereng, búsan, kíváncsian.
A/Ián, úgv látszott, még gyöngédedebben
Simult férjéhez. Néha. reggelenként,
A forráskútnál ha lalálkozáuk.
Nyájas oivzá\iil közelembe hajlott.
Sosem beszéltünk, Se én bánatom'
El nem mondám neki, se örömét,
Nem merte tan! nem közié velem ő.
Ks mostan elment. Elhagyák az Alpok
Világát. Mielőtt kocsiba ült,
Hozzám fordult szó nélkül s nékem adta
A virágot, a mely kezébe' volt.
Mennyivel pusztább, mint előbb, e hely.
Isten hozzád ! Ki tudja ? Az örök
Béke ölében ujra látjuk egymást,
S majd tán ez. óra ott eszünkbe jut,
S a sóhaj, melylyel. szó ne'kűl. búcsúztunk.
Szomorú gond bi'isit gyakorta el ;
Hátha, belépvén oda, elvesz.itjük
A múltak minden emlékezetét!
Uram, könyörülj ! gonosz lélek az,

\ m hiszem én. ki ent-em így kisért
.IrWií-'od '''s itíéretiil felöl a
Jövendő \ lírássá UTÓ!.
Sűrű köd
Emelkedik, habonként, fel a völgyből,
(.yoisaii fölénk kerül, már eltakart.
\i-in írhatok, sotél van, nincs világom.
XLIX.
Ködben s/állánk le logadónk felé.
Alig látszottak a sötét fenyők
\/ út mentében, alig hallatott
A kecskeiiyáj csengőinek szava
A láthatatlan sziklákról s a mélyből
A patakok zúgása. Annyi hanggal
Eltöltve és felhőkbe burkolózva.
Nagy, ünnepélyes, természetfölötli
Vala az Alpes.
Daczos férfiszív
ln'i-s\áirya, értlek; de a nagyvilági
Hírnév, csöppségek dőre kultusza,
Hajhászóját még lealacsonyítja.
Vagy tán csalódom ? Biztosan csalódom.
Hiszen hallom, hogy más nők egyébért sem
llevülnek annyira, mint ily hírért.
Jégből vagyok, monda Diána egyszer.
Sosem jutok fel, azt hivém, a csúcsra,
Hogy arról túl a mélybe széttekintsek.
Két mélység közben amaz ónszínü tó,
A fekete partok, amaz idomtalan
Omlós homok-szirtek, ama baljós égbolt,
A Rajna völgye kéklő bérczhatára
Sötét bánattal tőitek szívemet.
Mikor fölériem, azt hivém, a sok hegy
Kíváncsian mind rám néz. Nem születtem
Ormokra én, a völgyet szeretem.
L.
Ma a "Virágok mezején», — be szép név ! Egy sötét mély fölött, a feketűlő
Hegységgel szemben nyájas kis virágok
.Miriádja reszketett a szélfuvásban,
Mint a kik minden hegyi kaszálóról
Ide futottak s félnek egyre még!
Az öreg fákhoz, óriás hegyekhez
Illik szerelmes, félénk mosolyuk.
Egy kaszás, mondják, új szénán, e réten
Egy éve mostan, elaludt örökre.
Nem tudom, hiért? de a gyilkos virágok
Akaratlan boszúja búsított.
Haldoklóit a nap, mikorra elértük
A hegység szélét, honnan rétek, erdők
Szalagja fut le a homályos völgybe.
A meredélyen két kőházikó
Kapaszkodott meg. Vidám gyermekek
Illatos ürmöt csomóba kötözve
Hoztak, meg zuzmót és ajánlgaták.
Hiába kérnél gyümölcsöt a hegytől;
Nem ad, csak illatot. Hiába életet
Kívánni tőle, csak álmai vannak.
Csak e fehér út, ez a nagy kigyó,
Mely türelmes csigákban tekerődzik
Magasba föl, szakadna félbe már.
Eletgyümölcse nincs számomra többé
E világnak, csak valami tűnő,
Téveteg illata, valami álma.

LI.
És leiköket a hegységi virágok
Minő gyöngéden osztják meg velünk !
Az illái ill kevésbbé kellemes, de
Valami ritka tisztasága van.
LII.
Esik. írják, hogy szárazság van otlhon,
Hogy ablakomnál haldoklik a jázmin
Ks a kiszáradl relék vörösek.
És fönn járlak az erdei Madonnái
Kérlelni tegnap. Hl meg csöndes esső
Mosdatja a sziklákat, s a sötét
Erdőkel ezüst csermelyek csíkozzák.
Szegény jázminom! A virág, ha földre
Hullatja szirmát és szomorkodik
Lecsüggő lombbal, aggodalmat érez,
Nyomorult, bárha sosem vélkezett.
Higyjél szivem, higyjed, hogy e keserves
Igazlalan jelenségek mögött
Egy titkos, egy bölcs Jóság rejtezik.

UH.
Hallom a nevetést, az asztalok
Hangos zaját. Vigak ti? Menekülni
Vágyom az elzárt szűk falak közül.
És fölrepülni a legszabadabb,
Oromra, csak kielégítené,
Mi engem hajszol, ezt a vad hevei,
Legyen öröm vagy — őrüllség. Nagy Isién !
Alig múlt még dél, künn járánk a nép közt.
S elértük éppen a Mcesa hídját
Mikor nagyol dobbant beleg szivem
S mini a villám, lelkemben úgy kigyuladt,
A szemnél, mely lát, s mely fog, a kezeknél
Biztosabban az édes bizonyosság,
Hogy : «ő rám gondola.
Lássam e lapon
Még egyszer irva : «Ő rám gondol.» így.
Rám gondolt akkor, én rám, egyedül rám !
Kimegyek, egei és csöndéi keresni.
LIV.
Anyám, midőn megcsókolám ma esle,
Hálráll egy lépési és szemembe nézeti.
Hallgattam én, szegény anyám se szólt.
Mért nem tudom szivein kiönteni ?
Tartózkodó az én lermészelem.
Lassú elméjű, félénk s vad vagyok
S voltam én minden nyájasság iránt.
Gyöngébb koromban faragatlanabbnak
Hiltek talán, mint a minő valék.
A sebhedt szív magába zárkózik
S minden öröm és minden fájdalom
Összeszorúl ott, mint márványba zárva.
Csak a harag lel néha kiulal.
Mért a harag és nem a szerelem ?
Az éles szók s nem a gyöngédéit? Rejtély.
Minél tovább vizsgálom szívemet,
Annál nagyobb zavarba ejt. Ma még
Alázalosnak vélem, büszke holnap.
Mindig komoly, nyugodt valék ; de mégis
Őrültség lángja csap föl a szivemből
Ha rá gondolok : soha í Mi vagyok hát ?
LV.
Félek a mámortól s az ébredéstől.
Miként a sápadt bokrok és a naptól
Hevült sziklák közi, hegyi szakadékban
Valami szép virág, lállallanul,
Remete csöndjei illallal lelíli:
Te is, reményem, így rejlőzködöl,
E puszla lélek egy szerény zugában.
Nem lálom arczod', mégis érzelek.
L VI.
Ha ablakomban, gondolallalan'
Kinézve, állok, ellűnik eszemből
A mull olyankor s bizonylalanúl
Függök a léten. Aztán visszatérnek
Minden emiékim, fájók, édesek ;
Tetőiül lalpig összerázkódom,
Fölserkenek s a nép közé vegyülök.

LV1II.
Ég veled, csönd vidéke, ájtatos
Fenyvek! Úgy érzem az elutazáskor,
Hogy éltemről szakadl le egy levél,
Mely zöld, mely él még. Olvasoll lalán
Szivemben az a félénk zerge ollan,
Mely az iménl egy szirtről mozdulatlan'
Nézeti rám. Érzem, oda fönt marad
Egy rész belőlem.
A Moésa hidján
Alltam soká. Fölveltem egy kövecskél
Emlékül. Hegyek, Isten veletek !
LIX.
Imhol, kicsiny szobám falai közi
Vagyok megint. A nyill irószobából
Úgy száll ki az ellünl évek illata,
Mint elhervadt virágoké. Az inga
Egyenletes veréséi hallgatom.
A régi még s jó ismerős a léplek
Zaja is lenn a kavicsos ülőn
Ablakaim alalt. Bőgnek az ökrök
Ott künn időnként, kárálnak a tyúkok,
Csipognak a tornáczon a csibék,
Gyerkőczök sírnak, mint elutazásunk
Reggelén, most is. Kilencz hava annak !
Alig tudom elhinni. Túl a réten
Két nyárfa közben ama piczi ház, mely
Mindig rám nézell kél kis ablakával,
Mosl a lörök-búzában elveszett.
Csak idebenn, itt járt valami nyájas,
Rejlélyes szellem. Öreg zongorám
Egy híresebbnek adta át helyét,
Szobám pedig valami légbeli
Madárfészeknek látszik, mindenütt
Csupa virág s derült, azúr színű
A mennyezet, a fal, a függönyök.
Irószobánk maradi csak úgy, a hogy voll
S az ágyfejnél az angyal. Ablakomnál
Díszes állványon aranyhátu könyvek
Állnak ragyogva. Tegnap, a mikor
Megjötlünk, nem voll egy fűszálnyi gyom
A fehér úlakon, se benn a házban
Egy porszem. Holnap ujra fölveri
A fű az úlal és ez óra lájban
A pornak már egy könnyű fályola
Árnyazza be a könyvek aranyát.
Nagyon beleg lehel az én szivem
Ha ily csekélység is már meghal és
Sóhajra indíl! Szegény jó anyám !
LX.
Úgy leiszik, mintha öreg doktorunk
Sok évet vénült volna hirtelen.
Ha rátekintek rám nézőre, én is
Rögtön megértem, hogy megváltozám.
A Róza fia, most, hogy újra látott,
Nem ösmert rám. Megszidta anyja, azlán
így szóloll: ((Nincsen négy éves se még.»
Ölnél is több. Megcsókoltam, de úgy, hogy
Bús arczomal elrejlém kis nyakába.
Nem is maradt már csak szemem s hajam.

LVII.
Megyünk a réten, mely lágy és mohás,
Hol, zajt nem ütve, elmerül a láb ;
Enyhe dombhálon, kisded halmokon
És litkos völgyekön megyünk kérésziül,
Odáig, hol sölét fenyvek közén
Azúr hullámok reszketése lálszik.
A berkek, rét, halmok zöld gyűrűjében
Eleven ékkő, tengerszem ragyog.
Napnyugta volt. A tiszta vízközépen
Az égő ormok hava tükrözőit
Most is, hogy írok, reszket még kezem
S erőszakkal törnek fel könnyeim
Keblem mélyéből, íme, gondolám,
Maga órája megvolt az esőnek,
A szélnek volt süvöltni engedőimé
A völgyeken s a kövér fellegek
Örök uralkodás lekinlelével
Ültek felettünk. És, im, hova lettek?
Ég s föld békén ragyog, a jó, a nagyIsten nyilvánul a lenyugvó fényben.
Lelkem, pihenj meg aggodalmaidtól.
Bús volt a vágás-erdőn visszatérni.
Az esti nedves árnyon. A szegényFatönkökéi, sötétzölddel, sűrűén
Elboritá a hű alpesi rózsa.

LXI.
A jázmin felüdült. A mélybe lenn
Volt még egy finom, el nem ernyedelt
Szál gyökere, volt egy létfonala
S táplálta őt, míg megjöll az eső.
Most ujra zöld és terebélyesül.
Anyám hogy' őszül! Nem kél már korán
S úgy telszik, minlha szép sugár alakja
Meggörbedt volna kissé. Istenem!
Mikor ezt láttam, szívem elszorult.
LXII.
Bátorság ! Málól új életbe kezdek.
Templomba' voltunk ma reggel anyámmal.
Tizenkét éve most voll, e napon,
Hogy elveszlém atyámat. Könyörögtem,
Elém akartam azt a kedves arczot
Idézni régi emlékezetekből.
Szemem lehunytam s látni véltem arczát.
. . . Gondold meg, így szólt, jobb szerettem őt
Éltemnél, gondold meg, hogy lőle távol
Vagyok hanyatló napjain s csupán
A te kebled az, ahol megpihenhet . . .
Anyám felé fordultam, néztem őt.
Imába merülve, elhagyatva ült,

Mint aki könyörg, ámde nincs reménye
S átadja búját komor istenének.
Keserű bánat mardosá szivem'.
Azt az anyát, ki oly félve imádott,
Meggyilkolom egy őrült álomért.
Egész valómban reszketek. Nagy Isten,
Hogyan tehettem ilyet!? Mért soha
Meg nem kísértein gyógyulni, feledni.
S ha nem tudok, elnyomni legalább
Mért nem igyekszem emlékezetét
Lelkemben annyira, hogy mindenek
Halottnak véljék. Beteg a szivem,
De nagydn is őrjöngni engedőm.
Haza tértünk, bekísértem anyámat
Szobájába, hallgatva, két karommal
Nyakába estem és együtt zokogtunk.
Mit szóltam aztán, nem tudom, de ő
Megértett. Később látogatni jött
Néhány barátnőm, rám kíváncsi lány.
Valami nagy örömmel nem fogadtam
Soha őket, nem szoktam, ámde ma
Ügy ünneplém, hogy ők magok csodálták.
Hallottam, anyjok titkon az enyémmel
Rólam beszélt s mosolygott ; de anyám
Csak hallgatott. Kisétálánk együtt.
Egy árok partján öreg orvosunkkal
Találkozánk. Mulatva és nevetve
Hol ez, hol az tévé a roskatag
Fahidra lábát s gyorsan visszaugrott.
Atalsegített rajt' a jó öreg.
Ki sem mondhatom, hogy' nézett reám !
Ki sem mondhatnám, hogy' megszorítottam
Értté kezét, így akart szólni tán :
«Vidámnak látom», — én meg így felelni:
(ilgen, de. . .» nem merem a szót leírni.
Glicsinát ültelett édes atyám egy
Cziprus alá. Míg szép és zöld vala
A cziprus, addig sínylődött a másik ;
Ámde midőn a cziprus ágai
Száradni kezdtek, íme, a glicsinát
Virág lepé el csúcsáig azonnal.
LXII1.
A látogatást voltunk visszaadni.
Most szálltam le a kocsiról s leírom
Sikeremet. Ruhám kék és fehér volt.
Két nagy arany-karika volt fülemben,
Bizarr bársony-kalap volt fejemen,
Égszin tollal.
Még mindig szép vagyok
Ez arczczal, mit a vágy, a láz, a nap
Összeperzseltek.
Tömve volt a villa
Jókedvű néppel. Egy őszinte lelkű
Derék asszony játszott kellemesen
Komoly zenét. Ügy tetszett énnekem :
Csupán a kertből behozott virágok,
Mik ott kristály- meg ércz-edényben álltak
Értették azt s egy arczkép a falon.
Azután engem kértek. Félelem közt.
De mégis mindjárt zongorához ültem.
Az engedelmes, zengő húrokon
Keserű tűzzel egy nápolyi vad
Tarantellát játszottam, zavaros,
Döczögős, kusza német hangjegyekből.
Emlékezetből játszám legnagyobb részt,
Bár azt hivém, hogy rég el is feledtem.
A suttogás elmúlt, a fecsegők
Elváltak egymástól és hallgató
Arczczal figyeltek mindvégig reám.
Körülvevének aztán. Cziczomás
Dicséretük, hízelgő mosolyuk
Meg nem zavart; más lettem én egészen.
Erős akarat bajnak is parancsol ;
Gyógyulást érzek. Növekvő erővel
Forr vérem, bár le sem hunytam szemem
Az elmúlt éjjel és nem ettem, ittam
Egy falatot, egy korty italt egész nap.
LXIV.
Mi fényes napleszállta! Ragyogó nap
Követni vágylak, nyugvást nem találni
Se nap sem éjjel, lovagolni forró
Pusztákon átal, futni tengerekre,
Munkálni, hatni. Sosem ösmerém
E hevet bennem. A silány olaj
Kiégett és egy más. hatalmasabb nedv
Lángol mécsében mostan életemnek.
A természet alakjait, színét
Almos szemekkel néztem eddig én.

Mit mostan látok, mind szivemben érzem
S megéled ott. Magát azon helyet,
Ahol születtem, megváltozva látom.
Éjszaka olykor, vágtató kocsin ha
Járjuk a várost, elvillámlanak
Az úti lámpák, fényes ablakok.
Egy tekintet csupán a rohanó út.
Álmodni vélünk, föl nem ösmerünk
Házakat, útczát; úgy tetszik nekünk.
Hogy más országban járunk, más világban.
Ilyet érzek. Csak tudnám legalább
Hol vagyok? hova megyek? s ki viszen?!
LXV.
Lovak csengője hallik messziről.
Későre jár az óra már, sötét van.
S talán a kocsis alszik részegen
Fönt a bakon. Előre ! nyögnek a csengők.
Hosszú az út, a súly nehéz, előre !
Nincs álom, és nincs nyugvás, csak előre !
Nappal, tollbokrétásan, lombosán,
Fénylő szerszámban, melyhez oly kevélyen
Illenek ama nagy lovak, a csengők
Hangja is vidám. Most oly szomorú !
Kicsiny szobácskám, ég veled ! Ulólszor
Töltöm az éjt itt. Megmondtam anyámnak,
Hogy véle alszom ezután. Szegény nő,
Bár nem akarta, örömébe sírt.
LXVI.
Nem tudtunk aludni. Beszélni kezdtünk
A bölcsőről, a melyben kis koromban
Feküdtem én az ágy s a fal között.
Elménk s beszédünk lassan, észrevétlen'
A bölcsőről a kis leányra tért át.
Gyermek-mondásaimra, tetteimre,
Ezer árnyékra, mik az anya' szívbe
Vésődtek egy csepptől és újra élnek
Egy por-atómtul. Messze, vissza, vissza
Csapongtak el az elme s a szavak.
Távol időbe, mely az én szivemben
Bágyadt emlék csak, fényes az övében,
Tűnt arczok, elmúlt érzetek közé,
Mik együtt alszanak most a szivekkel,
Melyeket egykor összeégetének.
Oly édesnek, mint akkor a sötétben,
Sosem érzem anyám hangját. Beszélt
Ifjúságáról. Elmondá nekem,
De szinte félve, gondolatjait,
Amaz évek örömét, víg hibáit
S a régen nyugvó szép emlékeket.
Ügy meghatott! A hang, mely ifjú még,
A finom, gyönge kéz, melylyel kezem'
Szoritá, úgy tetszék, hogy nem anyáé,
Hanem barátnőé. Beszéltem én is.
Reményeimet, aggodalmimat,
Minden gondolatot, miknek e könyvben
Nyomuk marad, elmondottam neki.
Gondolva millyen súlyosaknak hittem,
S elmondva milly szegényesek valának !
Ks mégis, hogy' feszítek keblemet!
S csukló sírás közt hagytak cl. Miként ha
Egy zivataros egész óczeán
Szállt volna föl torkomba. Most nyugodtabb
Vagyok mint azelőtt, de fáradt, fáradt.
LXVII.
Kedves lapok ! Azt hittem, soha többé
Nem irok rátok. Mily tél! Ágybul néztem,
Mint szállnak az utolsó levelek,
Mint hordja őket november szele.
Néztem a hónak hangtalan hullását.
Miközben ott valaki nesz ne'kűl
Mozgott körűlem s beszélt hang ne'kűl.
/ á r t pilláim közül, fekvén hanyatt,
Arczom fölött egy halvány, aggodalmas
Más arczot láttam rajtam függeni,
Amely, szemem ha fölnyitám, mosolygott.
Kimondhatatlan édességit érzem
A visszatérő létnek. Fonala
Megvékonyult tán, hanem rendbe jöt.
Megtért a tavasz is. Még nem virágzik
A baraczkfa, nem hajt még a levél,
Csak a levegő változott; a hó
Meghátrált, vállán_által a hegyeknek,
A feketéllö fellegeken látni
S a langy esőkön erezhetni az
Új évszakot. A Rózsa kisfia
Ibolyát hozott; üdvözölni jő
Egész falucskánk ; kedveskedve hoznak
Ez ibolyát, a másik kaska túrót,
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Az gesztenyét, amaz meg téli körlét.
Vagy "hasznos füvet". Máiok :i/ut;in
Imádságokra oktatnak, melyek
Egyedül bírnák végzetem' legyő/ni.
A «gazda» kis lányától a minap
Megkérdem: "Hát te mit lio/tál nekem
Hallgatott. Márma reggel oda jött
Csöndesen ho/zám, balkézzel belV'idle
Piruló arczát. Jobbke/ében egy
Cziprusl'a-ágat tartott a kicsinyke.
A iliadalmi ivröl hozta a/t,
Mit a/ i'ij papnak tennap állítottak
A piaczon.
Felajánlani magam'.
l(e nem akartál, l ram. engemet.
LXV1II.
Milyen soká szólt m;i az eslharani.'!
Nem szomorú az éj közelgelése.
A jövő napnál sokkal rövidebben.
Enyhébben esik gondolni reá.
Beszélve hallom jönni a mezőkről
A munkás-népet. Napfényről, (.•sörül
Folyik a szó. Ki a hegyekre néz, ki
Felhők futását kémli, ki az égi
.Madarak röptét vizsgálgatja fenni, fenni. . .
Városiak szemében az időriil
Beszélni — semmi. Ám, ha <; füveknek,
K növényeknek volna szólni nyelvük :
Másról se folyna egyszerű beszédjük.
Oh, mért van, hogy az emberek szive h ül.
Arczáhnl fgy ki nem lehet találni
Végzetök titkát, rejtelmét, a holnap
Vigságát, könnyét'.' Mint ahogy a lég1
Mór most is illatoz még meg nem szülelelt
Virágok illatával: jobb időnk is
Méri nem jelen meg így előre nekünk?
Szivünk mozgási, vak ösztönei
Mind, mind hiúk?
Van valami varázs
A szép kikelet édes évszakában.
Minden tiport rög, vad tövisbokor
Kit megvet minden, csak a Termeszei nem :
Kegyes anyjában fij bizalmat érez.
Minden szegény lélek kihajtja zöldjét.
LXIX.

Azt álinodáiii, hogy menteni, mendegéllem
Nem ösmert földön, hold világa mellett.
Szívein dobogott, félelemmel és
Aggodalommal telve. Mi az ni,
S mi volt a czél ? úgy tetszik tudtam a/t
De meg nem mondhalám. Midőn eszembe villant
Vagy nyelvemen lelt volna már a nagy titok,
Akaratom és.elmém húrjai
Ellankadoztak. Bosszúsan megálltam,
De .akkor az i'il fnloll lábom alatt
Ks hogy arczomha s/.él csap, erezem.
A csöndben akkor minden szólni kezdeti.
A füvek, a sziklák, melyek virágai
Csüggő ruhám lesodrá. így susoglak :
«Hozzá !n Ezernyi titkos nyelv beszélt
Körűlein a léiíben s gyors szavukat :
ollózza! Hozzá! Hozzá !» felém dobálták.
Láttam a/ utat. mint elvékonyúl
S a láthatár mini bővül végtelenné.

Pehelykönnyüvé leltek tagjaim.
A hold nagyobb lón, sokkal, mint előbb voll.
Süket zajával meghorzongatoll
Vitorlaként széltől lebegtetett
Hnhám. Lenéztem lábaim alá :
Hullámok voltak, lenn az Oczeán voll.
Kétely fogott el: álom-é e/, álom?
Nem álom ez, nem ! gondolám, a tenger
/ngásál hallom és a víztükörben
Alakom Képe reszket. Különös!
Diánáé voll aírzom. Kz alatt

Egy másik lengéi-, kodból alakniva.
Egészen eltakart. Mint puha ágyra.
l gy hanyatlottam hullámaiba.
S azok, egymásnak adva, vittek engem.
E fehér óezeáiion csendesen
Gyöngéd arain lény kezdeti szélöiuölni,
Halvány azúr jeleni meg a magasban.
S távolban öl l a felhők homlokából
Jéghegvek ónnál láttam fölmerülni
Napfényben égve s fálylas. zavaros .
Alakzatokká képződni körüllem.
A hegyoldalnak egy vad részletére,
Fenyők közébe tön le a köd engem.
Felkúszlam a köves meredeken

Szikláról-s/Jrlre : baljós színű ló
Partjára ériem. Síelve fnloll
Anyám elém. Sötét ruhába', — monda. —
Aliért jövel?.. Nem emlékszem továbbra.
Vad tarantella örvényébe kapva,
Nem ösinerl népség árjába kerültem.
Mosolygóit ajkam, nevetett szemem.
Fehér" s kék fátylak kígyó/lak körül,
Tánczolt fülemben a függő, hajamban
A virágszál és keblemben a szív.
Ég, méiris, nyelv ki nem beszélheti.
Mit szenvedek e-ry élénk, nyugtalan
Hangtól, mely bensőm mélyét átfutotta,
Fájdalmasan, gyöngéden így beszélvén:
(•Midőn legjobban forr a láncz körüllem
S a mulatók kaczajja hallatik :
Sötét szobámba elhúzódva, lelkem
Csak rólad, rólad, rólad álmodik.*
Sznrós kavicson rohanánk keresztül,
Mely lábaimat megsebzé. s azokból
Szivembe éles fájdalmak nyilaltak.
l'gv letszék. egy tahidra érteni éppen,
Midőn haliám, hívnak. Egy villanatban
.Mindenki eltűnt, s én magam maradtam :
\ein magam, nem! III van velem, mitől
Mentsen meg Isten, az emlékezet!
LXX.

Oh gondolat, óh édes gondolat
Porzaszlol. Hogy nyomjalak el?! Szegény
Doktor. Eletem' adnám élteért
Szíves örömmel.
Egyedül talált.

Fölnyilá zongorámat s játszani kért.
Egy pajkos lánczba kezdtem. Ámde ő
Félbe szakasztott: «Nem ezt!» Szót fogadtam s
Thalbergnek egy nyitányán, hangzatos
Akkordokon folvlallam. Ő felállóit:
«\em ezl !» — monda. .Szélszórt lapok között
Keresgél el l. kivette Pergolese
Eyy fűzeiét, élőmbe lelte nyitva
Ninát, a búbánatos balladát.
Négy napja már, hoijij Nina
Az ágyból fel se költ.
Mi'i/ali öl az álom,
Ébresszétek /el öl.
Tudom, anyjától hallá még e bús dalt
Távol napokban s nem szállt el szivéből.
Mily szép, midőn fáradt, levert öreg Anyjára gondol.
Míg én zongoráztam.
Szemét lehunyta, ajka reszketett a
Megindulástól. Csöndben hallgatóit,
Míg akaratlan megismételem
A hangszeren a fájdalmas kiállást:
KölMek /(•/ Ninelliil!
«Elég voll,» szóla és biztos kezekkel
\ végső dalra fordított a könyvben:
Quando corpus morietur . . .
Illa
jd a lest meg fog halni . . .)
Amint bevégzém, az ablakba állott
És nézle a menny boltját, a mezőket
És mosolyogva hozzám visszatért.
"Hetven év, — szólt
már nem azon idő,
llo
g.Y gyermek módra távozzunk, kik egy
llalál-s/eszélylol megkapatva halnak.
Az' órán, tudjuk, minden búja, gondja
Elhagy a háznak, lerheink leválnak;
liarálainkkal leme-ynnk s midőn a
Kocsi zörög már. sorra csókot váltunk :
Ég áldjon ! Mégis, Mirauda. édesebb
Végei kivánlam: téged s másokat
Reméltem látni ágyamnál az.' órán.
Szegény öregnek, hogy bús. megbocsásd,
A múltba néztem egy-két perczre vissza,
Mielőtt rendbe hoznám a jövőt.•>
Megteltek könnyel az én szemeim,
Kezét, megfogtam s kérdem : mi baja?
\ egem ! - felelt ő. - megyek nemsokára;
Nyolcz nap. talán tíz múlva szólani
Halljátok majd az én harangomat.
Miranda, ég veled l* Szólni akartam,
Hogy -tán csalódik. „Néni! - szólt -v. ég- veled
Ne jöjjetek búcsúzni. Ide hallgass !» .
Megállt és halkan hozzá fűzte még :
«Nem halhatok meg, hogy n e lássam őt.»

Vert szívem. Ajka mozgott, remegett,
S egy igét nem szólt, szemét rám szegezte,
Majd lehúzott egy gyűrűt s nékem adta.
oMegyek atyádhoz.» — morinolá. Kezét
Fejemre tette áldva s távozott.
Talán múló baj zavara meg őt
Ily mértéken túl; mégis szavait,
Komor nézését, hangjában amaz
Új édességet nem tudom feledni.
S a halál eszméjével elvegyűl
Az életnek egy gyűlölt gondolatja,
Elnyomom s fölkel! Ah, minő silány
Agyagból lettem ?!
Antik ez a gyűrű.
Csiga-vonalban két fekete körből
Fonódik egybe, rajta gyöngyszem áll,
Kis gyémántokkal körül koszorúzva.
Arany lapocskán az van bele írva :
Aoe. Alig olvasható. A gyöngyszem,
Annyi hullámban, fényét nem veszíté,
S mint első nap, csillognak a kövek,
Ám a szelíd, félénk szó engedett
S eltűnt idővel. Ave.' Úgy hasonlít
Egy holtra fáradt hírnökhöz, ki jő,
Mutatja, hogy beszélne s hangja nincs.
LXXI.
Rosszul van. Azt mondották, nincs remény.
Anyám oda ment; én is elmegyek.
Nem láthattam. Kis házát elfödé már
Az egek csöndje. Meghal az öreg.
Ma estére várják — őt!
LXX1I.
Sorsomat
Megösmernem, ha lehet, biztosan,
A könyvtárba zárkóztam. Ajtajánál
Félclmes szekrény áll, árnyékban, oldalt,
Mely borzadálylyal tölte mindig engem,
Ha csak mellette jártam is. Atyám
Itl gyűjté össze orvos könyveit;
Sötét kötetek, melyek homlokán
Arany írással bal nevek ragyognak.
Baglyoknak hívtam kis koromban őket.
Beléje néztem sárga, mozdulatlan
Fényes szemökbe.
Szívbajok.
Levettem
S leültem a könyvvel. Nyugodt valék ;
Vagy legalább egy vad, parancsoló
Szellem szállott belém, mely lázadó
Idegeimet fékezé s kezem'
S szemem' lapozni készté csöndesen.
Mint hideg kés, oly fagyosak valának
E lapok. Olykor fájó reszketés
Futott letőtül-talpig rajtam át,
Olvasván ott egy titkos végezetnek
Nem értve hangzó deák neveit,
Mindegyik egy-egy álorczás kísértet.
Magam baját hiába keresem,
De valamennyit érzem kebelemben.
Hallani hittem vérem dallamos
Lágy mormolását, mint benn írva volt.
Hátúi a könyvben, a bajok után,
Sápadt kíséretül következének,
Kiírt nevökkel ifjak, öregek,
A lét győzői s legyőzöttei.
Kicsinyek és nagyok egyvégtiben,
Erőtlenül egy néma, sötét ruhás
Ember kezében, (így rajzolta elmém
A könyv szerzőjét,) aki lehajol,
Hogy megszámlálja érverésöket.
Meggyógyult, — meghalt. Életé — halálé.
Hullám a tört hajóst így dobja partra,
A másikat meg így sodorja mélybe.
Az én sorsom ? Rejtély, örökre az.
Letettem a könyvet és térdreestem.
Istenre gondoltam. De nem merek
Imádkozni sem ajkkal sem eszemmel.
Aztán, őrjöngve! elhagyott szobámba
Fűtek s tükrömben megnéztem magam.
LXXIII.

Megérkezett. Éjféltájban, az éjjel.
Nem írhatok tovább. Ég! adj nyugalmat.

TŐLED, TŐLED, CSAK TŐLED!
És az öreg orvost
Kivittek búsan, ki a temetőbe.
Egymás után, csöndes beszélgetésben
Fölszálltak e kihamvadt, egyszerű
Életnek árnyai az emberek közt.
Felejtett dolgok újra éledének,
Távol szavak visszhangja visszatért
S minden kedves, bágyadt emlékezet
S önmagáról sem tudott minden érzés
A nép szivében villámot vetett.
Békét könyörögtek néki a kicsinyek,
Békét könyörögtek rá az asszonyok.
Tűntek az árnyak ; mint szellő ha kél,
Mely jő, susog a lomb közt, végre elhal,
Ügy elnémult imádság és beszéd.
Más név került a tétlen fecsegők
Szájára és ők fölvevék s vivék azt
Körülmények és mesék habjain.
Kíváncsian nézték a gyermekek,
Kíváncsian nézték az asszonyok,
Ha a falun végig ment néha nap
Az ifjú, ki most a doktor magános
Házában élt. Elvadult utakon,
Legtitkosabb mélyében a hegyeknek,
Látták őt ülni órák hosszáig,
A csermely-ostromolla szirteken.
Egy idő óta rosznyelvű leányok
Suttogni kezdték, hogy Miranda s ő
Szerették egymást. Most ama ház körül
Nem látták az ifjút, sem est-időn
A nőket a templomban vagy kocsiz.ni
A hegyek alján, kedves útjokon.
A csinált úton, napleszálltakor
A réteken túl ha valaki járt
Gyakorta látta a lányt egyedül
A múló fényen ajtajában ülni.
Majd anyja is jött, sétálgattak eggyütt
Lassan, a fűben ; ám az estharang
Első szavára elvonult Miranda
Az alkony nedves párái elől,
Jó édes anyja meg templomba ment.
Később, baráti arczczal és beszéddel

S nem orvoséval, a szomszéd falu
Doktora járt el.
Egy hó elfutott
Az. agg halála óta. Egy este, míg
Maga volt, zongorához ült a lány.
Gyertya nem égett. A mezők felől
Langyos szellő jött, széna illatával,
És egy magános, messzi, messzi hangol
Hordott magával, hozta, visszavitte.
A reszkető, bolyongó fénybogár
Emitt beszállóit, másfelől kiment.
Ki-s-belibegtek csöndesen az ablak
Hálói, mintha a lágy június
Mindenbe éltet, szerelmet lehellne.
Hozzá se nyúlt, fölkelt a zongorától
Miranda és a holdat nézni jött,
Inni e nyájas éj lehelteiéből,
Legyen az balzsam, legyen méreg az,
Aztán leült a terem legsötétebb
Zugába és ott lehajtá fejét.
A holdsugárban, mely a padlatot
Elöntötte, egy árny jelent meg. Arczát.
Emelte a lány. «Ön az, doktor úr?»
Föllépett az a küszöb lópcsejére
S megállt. Ő bágyadt hangon újra szólt :
"Itt vagyok. Nem lát?» Fejét balfelé egy
Párnára tette, hová hold sütött.
Szegény, szánandó, szőke, szép fejecske,
Ő vala ott! halványan, elcsigázva,
Nagy szeme bánat, ajka mosolyog.
A pálmákig ment s szólt az érkező :
«Én vagyok.» Talpra állott a leány.
A két heves szív dobogása hallott.
f(Mit keres itt, uram? — szólt végre Miranda.Magam vagyok.»
«Más kellett volna jöjjön
Miranda, helyetlem, de nyugszik ő már.
Most nincs senkim; én is magam vagyok.»
A kedves hangok suttogó szavára
Elsötétültek a lány szemei.
Egyet lépett és reszkető kezével
Támaszt keresett. — (Megbocsát nekem'.'»
Oly rekedt volt a hangja. «Óh, igen !»
Felelt Miranda s lerogyott a székre.

Halk suttogás surrant a légen átal,
Mint szellem hogyha szállna :
lAkar-é
Enyém lenni ?»
«Óh. nem!» felelt a lány.
Azután csönd.
Futó felhő vonult
A hold elé és elfátylazta képét.
Álllak, kelten s nézték, a padlaton
A fény mi gyorsan elhomályosul ;
Bennök is, érzék, így lesz. mind csekélyebb
A dolgok és az élet érzete.
- «Miért? miért?» — kiálla végre.
— «Henrik,
Ha megígérte a megboldogultnak. . .»
- dlgértem ?» — Térdre, lábához omolt,
S az ellenálló parányi kezecskét
Keblére vonta, beszélt, sírt, beszéli,
Fölemlegelte nézését, szavait,
Elpirulását, máskor hallgatását,
Beszélt a szakításról keserűn,
Elmondta minden ruhája színét;
Mi kép? mikor s hol cseréltek virágot?
Beszélt haraggal az üres, hiú hír
És a múlandó szerelmek hazug,
Örökre eltűnt álorczáiról.
Halkan megkérdé, ablaka alatl
Rezeda nő-e még? majd felkiáltott
Hogy életénél jobb' szeretle őt,
Leikénél jobban ; s nem érzé az őrült.
Hogy ama gyönge, hű kéz egyre jobban
Elhidegűl, reszketve az övében ;
Hévséges ajkkal megcsókolta végre.
Miranda fölkelt, szétvetette karját,
Egyet sikoltott s meghall.
Mit levél?
Ne érintsd ! nem érdemled, nem segít.
Hallgat e szív, utolsó harcza közben
Tőled, tőled, csak tőled törve meg.
.1: 19/W-lan megjeleni MII. liitidús nyomán ol(ia:hi>l
l'urditollii (I9HÍ l'tlli.)
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NOCTURNE.
Faultig Moreelse (1571—1O1.) női arr/.képe képbe. K kép a holland tájképfestés egyik leg¬
meggyőző erővel köti le figyelmünkét. Mint min¬ kedveltebb motívuma, hatalmas egyedülálló
den erőteljes realisninssiil festőit arczkép, ez is tölgyfák köré az eső után párás levegőnek,
az élethűség leküzdhetetlen illúsióját kelti. Érez¬ felhős, ködös égnek sejtelmes költészetét önti.
zük, hogy a festőnek lelke átfogta, megoldotta Szertefoszló, távozni készü'őfelhők alatt, melyek
ennek a nőnek karakterét, hogy oly pillanatban már kiadták haragjukat, kissé borongósan, de
rögzíti meg az oly változékony emberi arcziiak már újra napfényt sóvárogva, megtermékenyítve
képét, midőn az legteljesebben tükrözi vissza terül el a tájék. Nemcsak ez a hangulatos teraz ábrázolt jellemét. Nem túlságosan értelmes mészelmeglátás, hanem a festés technikájának
ariv. tekint reánk e képről. Alighanem egy naiv kitűnő kezelése is Van Goyen méltó tanítványává
fiatal leányé, ki kissé elgondolkozva néz maga avatták S. van Ruysdaelt, ki hosszú ideig a
elé a jólétnek avval a nyugodt, biztos érzésével, harlemi festőcéh atyamestere volt. Művészete
mely egyszerű könnyű feladatott lát az életben. hazája tájképfestésének e korban mindig maga¬
Az aírzon níjla él a gazdag, elégedett hollandi sabb és magasabb színvonalra jutó fejlődésében
polgárság nyugodt életöntudata, sok aristokra- '•i_'\enesen unokaöccsének, a múlt egyik leg¬
likus vonása, elkeverve egy fiatal leány sejtel¬ nagyobb tájképfestőjének, Jákob van Ruysdaelmes bájosságával, mely egy pillanatra rnély nek művészetéhez vezet.
értelmű magyarázatai keresné valami esemény¬
Székely Bertalan (1835—1910) «Erdei részlete*
nek s oly hamar megelégszik valami csacska meggyőzően tanúskodik arról, hogy nagy tör¬
magyarázattal. Moreelse főleg az ulrechti pol¬ ténelmi festőnk egyáltalában nem volt híjával
gárságról festett képeivel Irta be nevét a festé¬ azoknak a tehetségeknek sem, melyeket mai nap
szet történetébe. Hű, óleslátó jellemzője volt első sorban festőieknek tartanak. Székely egész
korának s épen e/.ért képei még a nagy arcz- élete munkásságát a monumentális történelmi
képfeslök képei mellett is dís/ei a múzeu¬ festészet szolgálatába állította s mint a múlt szá¬
moknak.
zad egész történelmi iskolája, a renaissance nagy
Salamon van Huysdacl (1(500—1670) tájképe már festői eredményeiből leszűrt eszmények követője
teljes virágzásában mutatja a holland lájké|i- volt, egyéni vonások csakis ezen kereten belül
festészetet. Azt a kort, midőn a perspektíva láthatók művészetében. Tudjuk, hogy az élet
kérdés<! már meg volt oldva, a festés technikája nem adta meg neki azt, hogy számtalan művé¬
már virtuóz eszközökkel rendelkezel I. A festők szeti tervét megvalósíthassa s hogy csalódottan
ekkor már nem elégednek meg pus/la látképek vonult vissxa. Annál nagyobb meglepetést keltett
festésével, czéljuk már nem egy tájnak lehetőleg HMJO-ban gyűjteményes kiállítása, mely elárulta,
Ilii ábrázolása, hanem componálni ke/dik motí¬ hogy Székely nemcsak történelmi festő, hanem
vumok alapján a képet s megteszik az utolsó kiváló arczkép- s tájképfestő is volt. Éles szem¬
lépést is: lelki hangulatot kezdenek vinni a táj¬ mel látta meg a természet jelenségeit, minden
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Minden jog fentartva.
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A harlangvasút. Elbeszélés. Irla KAFFKA MAHOIT.

Miranda. Verses lirai regény. Irla KOCAZZAHO
Pinkerton. MIKSZÁTH KÁLMÁN hátrahagyott lö-
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A viss/a-úl. Klbeszélés. Irta SZIKKÁ.
Terjedő város. Költemény. lila VARGHA GYI-LA.
A múzsa. Elbeszélés. Irta PÉKÁR GYIM.A.

A tanár úr regénye. Elbeszélés. Irta SZI:MI:HI.
GYÖRGY.

KÁHOLY-tÓl.

Szikra «A vis.sxa-út» czímíi elbeszéléséhez rajz

A szlenói rab. Elbeszélés. Irta
MOND.

A szöges

Mikszáth Kálmán '(Pinkerton); czíiriii hátra-;
hagyott regény töredékéhez három rajz CSERNA

talp.

Költemény.

SZÖI.LŐSI ZSIG¬

Irta

I.AMPKRTII

GÉZV.

A hatodik osztály. Elbeszélés. Irta ADY ENDRE.
Pál gazda halni készül. Elbeszélés Irta Szívós
BÉLA.

^

MÁRTON FERKNCZ-tŐl.

Pékár Gyula «A múzsa» czímü elbeszéléséhez
három rajz KŐSZEGI WINKLER ELEMÉR-IŐ!.

traditiótól menten, egyénien, majdnem impressionista könnyedséggel ábrázolta őket. Ez a
képe, mely derült, friss színekkel veti vászonra
egy tisztásokkal tarkított fiatal erdő napsütötte
belsejét, ugyanazt az érzést váltja ki a lel¬
kűnkből, mint Munkácsy tájai: sajnálkozunk,
hogy festőjük e téren oly keveset alkotott,
mert a tájképfestésben talán még nagyobb
lehetett volna, mint az utókorra hagyott művé¬
szetében.
Liezen-Mayer Sándor (1838—1898) Piloty tanít¬
ványa volt. Midőn Münchenbe került, a históriai
irány épen delelőjét érte el, s nemcsak a festé¬
szetben uralkodott, mely a múlt eseményeinek
ábrázolásába szegődött, hanem a kulturális élet
minden terén. A kor ellenállhatatlan áramlala
őt is elsodorta, az ő művészete is illnstratora
lesz a történelemnek s az is marad élete végéig.
Ha idegenbe szakadt is, szívesen kereste fel
művészetével azokat a tárgyakat, melyek vonat¬
kozásban állottak hazánk történetéhez, mint ez
a képe is, mely a Szent Erzsébet legenda egyik
legmeghatóbb jelenetét ábrázolja. Ezen a képén
is jól láthatók a festő jeles qualitásai, a compositió kerekdedsége, a ruhák anyagának ügyes
festése, mély érzék a női bájosság iránt, mely
őt a Faust Gretchenjének egyik legavatottabb
ábrázolójává tette. Kétségtelen, hogy sok jogo¬
sultság volt az ujabb időknek kételkedésében,
mely nem elégedett meg avval, hogy a festészet
a történelem ábrázolója legyen, hanem önálló
czélokat és problémákat keresett számára, mégis
nekünk magyaroknak nem szabad elfelejtenünk,
hogy nemzeti festészetünk első kifejlését a tör¬
ténelmi iskola teremtette meg.

ZONGORÁRA SZERZÉ:
BERTHA

Adagio.

Zongora.

Minden jog fentartva.

Ady Endre «A hatodik osztály* czímü elbeszé¬
léséhez rajz LlTKEI ANTAL-tÓl.
Kaffka Margit «A barlangvasút» czímü elbeszé¬
léséhez három rajz RICHTER AuRÉL-tól.
Fogazzaro Antal «Miranda» czímü verses regé¬
nyéhez hat rajz KIRÁLYFALVI KÁRoLY-tól.

SZÍNES MÜMELLÉKLETEINK.
Erdei részlet. SZÉKELY BERTALAN festménye.
Szent Erzsébet. LJEZEN-MAYER SÁNDOR festménye.
Eső után. SALAMON VAN RUYSDAEL festménye.
Női képmás. PAULCS MOREELSE festménye.

Szemere György «A tanár úr regényes czímü
elbeszéléséhez három rajz GARAY ÁKOS-tói.

Szöllősi Zsigmond «A szlenói rab» czímü elbe¬
széléséhez két rajz BÉR DEzső-től.

ZENEMŰ-MELLÉKLET.
Éji dal. Zongorára szerzé BERTHA SÁNDOR.
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Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.
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ESTEEHÁZY-GYŰJTEMÉNYBŐL Származó
két Luini-kép, melyeknek egyikét
czímképünk mutatja be, méltán büsz¬
kesége a Szépművészeti Múzeumnak. Nem¬
csak azért, mert a renaissance egyik nagy
mesterének alkotásai, hanem azért is, mert
a művész után az utókorra maradt cse¬
kély hagyaték legjavához tartoznak.
Luini művészetének fátuma az, hogy
azonnal egy nagyobb, hatalmasabb egyéni¬
séget idéz elénk: Lionardo da Vincit. De
ez viszont egyúttal szerencséje is, mert
könnyen arra késztet, hogy mesterének
szavakkal soha meg nem közelíthető nagy¬
ságából, a Lionardo mágikus nevéhez fű¬
ződő érzelmekből neki is sokat juttas¬
sunk. Azt a számtalan gondolatot, festői
meglátást, thémát, melyet da Vinci rajzai¬
ban papírra vetett, titokzatos egyéniségé¬
nek sok befejezetlen kísérletét tanítványai,
követői törekedtek kidolgozni, megvalósí¬
tani. E követők egyik legtekintélyesebbike
Bernardino Luini volt, az ő lelke oldó¬
dott fel legtökéletesebben a mester lelké¬
ben. Ellenmondás, egyéni vonások nem
maradtak benne s ha valami maradt is,
az nem gyarapodás volt, hanem csak az,
hogy nem tudta akként, oly hatalmas,
mindent megoldó és leigázó erővel ábrá¬
zolni a világot, mint Lionardo.
Élete folyásáról nem sok feljegyzés ma¬
radt. 1475 és 1480 között Luinóban a
Lago Maggiore mellett született s 1533
után halt meg. Életét Felső-Olaszország¬
ban töltötte, hol kisvárosi templomok,
kolostorok falfestményeit festegette, majd
Milanóban élt, hol a Brera, Ambrosiana
és magánképtárak őrzik legtöbb alkotását.
Külföldre az Angliába jutott pár jó képén
kívül nem sok képe került, a kontinensen
nálunk van legjobban képviselve.
Luini nem tartozott Lionardo közvetlen
környezetéhez. Első művei azt mutatják,
hogy Borgognone nemesen komoly és őszin¬
tén ájtatos művészetének hatása alatt
állott. Csakhamar rabul ejtette azonban
őt is, mint Felső-Olaszország többi mű¬
vészét, Lionardo varázslatos egyénisége.
Da Vinci világfelfogása pedig teljes szakítás
volt a múlt idők aszkétikus irányával, ra-

LUINI MADONNÁJA. A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN.

