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Európában 
miért tartják mindenütt a 

a szappanok királyának? 
1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét. 
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét, 

mézet és legfinomabb lanolint. 
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a 

legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak. 
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak 

ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan. 
5. Mert minden gondos anya gyérmekéit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti, 

tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy meny-
nyiségben. 

6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról 
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. 

7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és íu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 

8. Mert a Diana-szappan és Diana-erem 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz¬ 
ról és kézről. 

Tisztelt uram ! Egész meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a 
szeplők és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana krémet és két Diana-szappant. Ha nálam is ügy be¬ 
válik, mint a többieknél, agy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel. 

London, 1909 január 8. Üdvözlettel Charles Siemmonds 

Tisztelt gyógyszerész úr! Kérek egy Diana-krémet és egy Diana-szappant, de csak abban az esetben, ha 
tavaszi szeplöimet elveszthetem tőle. Barátnőmnek aroza ég keze tele volt nagy sárgás szeplökkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól múlt el. Utánvét mellett várom a szépitőszereket. 

Paris, 1909 január 22. Teljes tisztelettel Lonise Riche. 

Tisztelt,gyógyszerész úr! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 
fehér púdert. Állítólag jobb szappan én púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja. 

Berlin, 1908 deozember 10. Tisztelettel H. H.-né. mérnök neje. 

A Diana-púder teljesen ártalmat¬ 
lan, az arczon gyönyörűen és 
egyenletesen tapad, szabad szem¬ 
mel teljesen láthatatlan, nagyon 
kellemes és gyenge illattal bir, 
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha-
:: nem urak is használják. :: 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) l kor. 50 f. 
Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O f. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel 

együtt (fehér, rózsa vagy sárga színben) l k o r . 5 0 f. 
Kapható egész Európában a gyógy tárakban, drogériákban és parfümériákban. 
Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész 
Budapest, Károly-körút 5. sz. 

(A. lejjlcisetolt* meg*reMClelé« is fordtilö postá-vul utó.n-véttel eszltüzíiltetilí. 
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SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, DECZEMBER 26 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Bealtanoda-uteza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. feltételek : { Negyedévre 

.._ 16 korona. A • Világkróniká'-val 
__ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapegi, I V , Egyetem-ntcza 4. szám. 

CSODÁK ÉJJELÉN. 
Honnan az égen ma, 
E cáoda pompa ? 
Miért ragyogóbbak 
A cáillagok ma ? 
Miért néznek ránk, 
Moát ázelidebben ? 
Beáxélőbb ázemmel, 
Éá meghittebben . . . 
Mintha ma hozzánk 
Közelebb volnának, 
Mintha cáak hozzánk 
Szólni akarnának! 
Mért hogy az ég ma, 
A magaáóágoó: 
Teátvérképp lehajlik, 
A föld porához ? ?... 

- Ma ázületett a Krióztuá, 
Karácóony éjázakája ez! 

Micáoda bűbáj, 
Milyen varázálat: 
Szül ma a főidőn, 
Edeí> cáodákat ? 
Az önző ember 
Szeretetre hajlik, 
Az elhagyotthoz 
Önként lehajlik! 
A levegőben 
Angyalok ózálldoának, 
S moóolygáát hoznak, 
Redőó orczáikra 
A kolduáoknak !. . . 
Hol van a gyűlölóég ? 
Hol a teótvér-bántáó f 
Mért az egéóz föld 
Ma cáupa ázeretet, 
Cóupa megbocáátááP?... 

- Ma ázületett a Kriáztuá, 
Karácóony éjázakája ez! 

Szabolcska Mihály. 
J É Z U S S Z E N T J Ó Z S E F F E L . - Roskovics Ignácz oltárképe a kegyesrendiek lévai templomában. 
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ESTI HANGULAT. 
Lehajtják fejük' a virágok, 
A madár pihenőre száll, 
Emelkedik az est dagálya, 
Mindjobban terjed a homály. 

Szivem is fáradt. Halkabban ver. 
Pillámra szender árnya ül, 
S lelkemet, mint napot a felhők, 
Halk álmok suttogják körül. 

Úgy rémlik, mintha messze vízről 
Valami nagy zaj zsongana, 
Mintha f ele* m az örök álmok 
Huilámraja tolongana. 

De mire hozzám ér s fölöttem 
Szomorún, éj lön összecsap — 
Zajából itt csak siketítő, 
Alomtalan, nagy csend marad . . . 

Kndrődi Sándor. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Végtelen szomorúság lepte meg és olyan 
hidegség állott be, melyben megfagyni látszott 
a mai nap minden virága. 

E dermesztő hangulatból szinte erőszakosan 
rántotta ki magát Rozália. 

- Na, fogjuk hát hamar azt az asztalt és 
vigyük ki. 

Mikor vitték, felkaczagott. 
- így ni. Mi vagyunk most a lovacskák. 

Gyűl 
Nagy pajkosán a nyerítést próbálta utánozni: 

«Nyihihihi.» 
. . . Bizony még nagy gyerek Eozália. 
Fabriczius nem volt megelégedve e beszélge¬ 

téssel Sőt a helyzettel sem. Hiszen minden 
készen volt már, de még mindenütt marad¬ 
tak bent férczek, a melyeket ki kellene húz-
gálni. Bosszantotta, hogy nem beszélhet Ro¬ 
záliával négyszemközt s tisztába nem hozhat 
némelyeket. Pokolra kívánta a sok tarka¬ 
barka alakot, kik itt olyan jól látszottak mu¬ 
latni. Egyszer-másszor megpróbált bizalmas 
szót váltani Rozáliával, de ez még csak zavar-
tabbá tette a helyzetet. 

- Eozália, — szólt hozzá halkan a joung-
leur-mutatványok alatt, — ön ugyebár irni fog 
édesapjának ? 

A leány a fejével biczczentett. 
- És én nem mehetnék hozzá? 
- Nem. 
- Most sem mondhat ön nekem többet 

róla? 
- Még most sem, — felelte és újra nagyon 

szomorú lett. 
Még egy alkalmat talált azután vele beszél¬ 

hetni. Kröszter kisasszony említette: «Rozáliá-
nak ma születésnapja van», mire Fabriczius 
újólag fölkereste egy ablakfülkében és szeren¬ 
csét kívánt neki. 

- Szerencse? - - szólt gépiesen. - - Ritka 
madár. Nehéz megfogni. Ki tudja, hol röpül ? 

- Rozália, mondjon meg nekem egyet, — 
szólt a szenátor, — hogy ne legyek nyugtalan. 
Ha atyjauva le talál engem fújni, egy vagy más 
okból, Isten tudja, elhagy-e akkor engem? 

Rozália gondolkozott egy másodperczig, majd 
így felelt: . 

- Nem gondolnám. Itt hatalmasabb erők 
dolgoznak, mint atyám akarata, mely talán 
nem hatalmasabb az én akaratomnál sem, bár 
még nem próbáltam mérlegre vetni a kettőt. 
Elárulok önnek valamit, — suttogta; rejtélye¬ 
sen. — Önt a Szűz Mária küldte utamba, de 
hogy jót nkar-e ezzel (hangja reszketeggé vált 
s arcza sápadt lett, mint a halotté), azt még 
ma nem tudom. Ott bent a néni szobájában 
azt mondtam, hogy édes anyja boldoggá tett. 
Nem volt igazam. Valami baljóslatú rém suhog 
fölöttem a levegőben. Én mégis boldogtalan 
vagyok. 

Fabriczius ránézett csodálkozva. Miket beszél 
ez Szűz Máriáról ? Lutheránus létére. Az öröm 
vette volna el az eszét ? Vagy csak j egyszerű 
képzelődő. Vagy csak még nagy gyerek. 

De máris egy csomó ember közeledett hoz¬ 
zájuk. Blom valami ezüst tallért tüntetett el, 
most oda szaladt s egyenesen a "Rozáli arany¬ 
hajából húzta ki. 

Fabriczius bosszús lett, hogy megzavarták s 
el se búcsúzva osont ki a teremből, mert elve 
volt a friss levegőre menni, valahányszor vagy 
nem jól érezte magát, vagy valami kellemet¬ 
lenül érintette. 

A mint épen kifelé menne, az udvaron 
szembe találkozik egy kuimz liözlcgénynyel, 
ki nagy virágbokrétát hoz lóbázva a kezében. 

- Kinek viszi ezeket a rózsákat, vitéz úr? 
- Otrokocsy kisasszonynak. 
- Ki küldte? 

— Görgey György hadnagy úr. 
Úgy? Fabriczius amúgy is ideges volt, ez 

volt még az az adag, a mit már meg nem 
birt. Kitalálta, hogy a csokor a Rozália szüle¬ 
tésnapjára érkezik, hogy tehát azt a hadnagy 
számontartja, illetve Rozália nyilván fölemle¬ 
gette előtte, mig neki (Fabricziusnak) egy szót 
se szólt. 

- Mutassa csak azt a bokrétát, - - förmedt 
rá a katonára zordonan. 

Az átadta, Fabriczius pedig egyszerűen be¬ 
hajította az udvaron levő kerekes kútba. 

— Mondja meg barátom Görgey hadnngy 
úrnak, hogy a bokrétája nagy örömet okozott 
a békáknak. 

Lőcsén ugyanis vízvezeték volt már akkor s 
a régi kutak vize csak arra a nem várt esetre 
vétetett igénybe, ha a vízvezetéknek baja esnék. 

A katona lőcsei fiú lévén, ismerte a szená¬ 
tort, egy szót se mert szólni, sarkon fordult s 
elvitte az üzenetet a sörházba, a hova a had¬ 
nagy egy nagy társaságban épen most lépett 
be. Görgey, hallván a legény jelentését, mind¬ 
össze ezekkel a szavakkal hörpintette ki a 
sörét. 

- Úgy látszik, a másik füle is viszket a 
szenátor úrnak. 

A hadnagynak jó idegei voltak, nem jött 
dühbe, hanem gondolkozni kezdett az esetről, 
szokatlan melegséget érzett a szive körül s 
egyszerre megkívánta a magányt. 

Fizetett s elment. A társaság összenézett. 
Ebből bizonyosan verekedés lesz, s tárgyalni 
kezdtek pro és kontra. Maga Görgey azonban 
nem gondolt párbajra. Szabadságában állt az 
izetlen tréfák közé osztályozni az esetet. Isten 
ments, hírbe hozni Rozálit egy párbajjal. 

Pusztán csak a magány kellett neki. A ma¬ 
gány a víg hadnagynak! Úgy csábította valami 
olyan helyre, a hol nincsen senki. A hol csak 
a fák susognak. Egy nagy sétát tett egyedül, 
kívül a város kapuján, hogy kedvére gondol¬ 
kozhassak az eseten. 

Fabriczius tehát egy ilyen durvaságot enge¬ 
dett meg magának. De miért ? Csak egy ma¬ 
gyarázata lehet, hogy félti Rozáliát s tőle 
félti. Ő (Görgey) semmi okot sem adott 
ilyen hiedelemre, világos tehát, hogy Rozáli 
adott ilyen okot, s ez zavarta fel most egy¬ 
szerre lelkének egyensúlyát. Ő maga nem 
gondolt eddig szerelemre, bizonyos ragaszko¬ 
dást érzett unokahuga iránt, a szép rokont 
látta benne és semmi mást. Milyen váratlan 
fölfedezés! Ki hitte volna? Szive dagadozott 
s tele tüdővel szívta be a balzsamos esti leve¬ 
gőt. Mintha diadalmas harsonák zendülnének 
meg a levegőben. Immár vissza is idézett a múlt¬ 
ból bizonyos sóhajokat, tekinteteket és moz¬ 
dulatokat, melyek mint színes kagylók látszot¬ 
tak most emlékezete előtt elvonulni B melyek¬ 
ben mind egy-egy igazgyöngyre bukkanhatott 
volna, ha akkor hirtelen melegiben kinyitni 
próbálja. 

A hogy az álom jő, Isten tudja honnan s 
rátapad a szemhéjjakra, a hogy a mámor kez¬ 
dődik, úgy jő a szerelem, váratlanul, nesztele¬ 
nül ; se nem lép, se nem röpül, csak valahogy 
ott van. Sőt már ott is volt a kezdete előtt, 
mint a hogy a mámor sem az első borcsöpp-
nél kezdődik, hanem ki tudja, hányadiknál. 

Gyakran találkozott Rozálival, mióta Quen-
del apó Görgey Pál kívánságára Kröszter 
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kisasszonyhoz személyesen vitte bemutatni, 
hogy egy állandó közvetítő legyen apa és 
leány között. Kröszter kisasszony abban a 
hitben, hogy Quendel úr, a kit ő sokra tar¬ 
tott, férjet akar Gyuriból faragni, üzleti szem¬ 
pontból eleinte cda édesgette Gyurit, mikor 
azonban észrevette, hogy a keresztfia, Fabri¬ 
czius, mélyen belenézett a lenvirág szemekbe, 
az egész ügyletet nagylelkűen átutalta a régi 
firmához, t. i. az ógiekhez, mivelhogy a há¬ 
zasságok állítólag az égben köttettek hajda¬ 
nában. 

Gyuri gyakorta kisérgette sétáin a leányt, so¬ 
kat érintkezett ennélfogva Fabricziussal is, ki 
feltűnő lángolással vetette magát Rozáli után, 
de sohasem gondolkozott eléggé erről s még 
Görgey Pál előtt sem tartotta érdemesnek em¬ 
líteni, mikor az néhanapján leánya hogylétéről, 
hangulatáról kérdezősködött. Hiszen nem tulaj¬ 
doníthatott semmi fontosabb következményt en¬ 
nek a legyeskedésnek. Fabriczinst hóbortos ra¬ 
jongónak tartolta, a ki hatványra emelt érzései¬ 
kéi dolgozik; ha kedvel valakit, a szive helyén 
egy máglya lobog, ha bosszankodik, földrázó 
orkán tombol agyában, ha puha, olyan, mint 
a vaj, ha kemény, olyan, mint az aczél, szóval 
jó fiú, de a középérzések hiányzanak belőle. 
Az ilyen ember, gondolta néhányszor Gyuri, 
vagy sokra viszi, vagy felakasztják. A mi azt 
illeti, hogy a szépet csapja Rozálinak, arra 
nézve befelé nevetgélt. No, szegény Fabriczius, 
ugyan eltalálta. Hiszen majd leesik az álla, ha 
megtudja, hogy Otrokocsy kisasszony volta¬ 
képen a Görgey alispán lánya. A sors kegyet¬ 
len tréfáinak egyike az egész, se több, se ke¬ 
vesebb. 

De a tréfákban is kegyetlenebb az, mely Ro¬ 
zálit éri. Mert Fabriczius legalább nem tudja, 
ki az, a kibe szerelmes, de Rozália tudja, hogy 
a fekete ruhát azért kell viselnie, mert a város 
még nem állt bosszút az apján. Boldogtalan 
kicsike, mennyi megadással viseli sorsát! Mi¬ 
lyen előzékeny, sőt kedves Fabriczius iránt, 
pedig jól tudja, hogy míg neki kellemeseket 
mond séták közben vagy otthon, addig a 
városházán apja vesztére főz terveket. Gyurit 
nem egyszer ejtó csodálkozásba unokahugának 
fegyelmezettsége, lelki ereje szerepének végig¬ 
játszásában, melyre apjának aggódó gondos¬ 
sága kárhoztatta; mély részvétet érzett iránta, 
s talán e részvét alatt már ott lappangott a 
parányi mag, mely az első rávetődő napsugár¬ 
tól megpattan s kiereszti csiráját. 

A magány! Az a legnagyobb fecsegő. Mi 
mindent előhozott most! Gyuri valóságosan 
fölfrissült tőle. Melódiák zsongtak fejében, 
mint a majálesről hazatérő diákéban., Fölné¬ 
zett a csillagos égre és először látta meg, hogy 
a holdban levő alak rozsét hoz (fantáziája kez¬ 
dett lenni). Egy csillag lefutott. Utána bámult; 
szállt, szállt rézsunt, míg végre leesett a Schei-
ben-hegyen. Mi lesz vájjon ott belőle: Árva-
lányhaj, virág vagy semmi? (Először kezdett 
eltűnődni az ilyenfélén.) Új érzékei támadtak 
s megfinomodtak a régiek, minden parányi rez¬ 
gést felfogva. Úgy rémlett neki, hogy a föld 
piheg, a falevelek lélekzenek. Hallani vélte a 
neszt, a mint a vadrózsa kelyhében alvó darázs 
a másik oldalára fordul szépséges puha ágyá¬ 
ban . . . És mindezektől olyan érdekes, kívá¬ 
natos lett a világ, hogy ki sem lehet azt mon¬ 
dani. 

Mikor megyeházi lakására ért, azzal fogadta 
a vártán álló Wlaszinkó, hogy két úr kereste. 

- Mit mondtak? 
- Hogy eljönnek reggel. 

Gyuri sejtette, mit akarnak. Azóta, már el¬ 
terjedt a városban a Fabriczius másik fülére 
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vonatkozó megjegyzése s a büszke, fiatal sze¬ 
nátor nem engedi annyiba. 

Meg is jelent reggel Blom Miklós és Trück 
Sebestyén jegyző, magyarázatot kérni felük 
nevében. Gyuri elnevette magát. 

- Ej, uraim, hiszen az csak nem becsület¬ 
sértés, hogy valakinek a füle viszket. -

Trück Sebestyén némi érvelésekbe bocsát¬ 
kozott. 

- Hiszen, kérem szépen, nem sértés, ha 
úgy odavetve mondjuk, de ha fenyegető han¬ 
gon teszszük és ha még az járul hozzá, hogy az 
illetőnek az egyik fülét már megvágták, akkor 
merem állítani, sértésszámba veendő. 

A hadnagy meghajtotta magát és így szólt : 
- Én azt hiszem, hogy most, mikor pro 

libertate Pátriáé folyik a sok vér, és még nem 
is elegendő, nagy pocsékolás volna pro aure 
senatoris egy unczia is. Egyébiránt, ha az urak 
máskép határozzál, én alávetem magamat. Egy 
óra múlva elküldöm segédeimet. 

Gyuri Grodkowskyt és Horánszky Mihály 
megyei jegyzőt bizta meg. A négy úr összeült, 
egész délután tárgyaltak s tömérdek sört meg¬ 
ittak. A Görgey segédei azt vitatták, hogy a 
nagyobb sértést Fabriczius követte el, a ki a 
Görgey által egy hölgynek küldött rózsabok¬ 
rétát, nem tudni, mi okból, a kútba dobta. 
Blom Miklóst ez az érvelés egészen kihozta a 
sodrából. 

- Milyen emberek ! Oh, Istenem, Istenem! 
Ezek virágokat küldöznek s virágok elvitelét 
akadályozzák. S én már a nélkül se győzöm. 

Trück Sebestyén, úgy látszik, előre elhatá¬ 
rozta a mindenáron való komiszkodást a me¬ 
gyeiekkel, mert mint stréber, érezte az ilyen 
jelenetek népszerűsítő voltát, prücsköt-bogarat 
összebeszélt, mondván, hogy a virág csak élet¬ 
telen holmi, holott egy szenátor füle kiegészítő 
része az illető szenátornak, vagyis hivatalos 
tárgy s ennek megcsúfolása egészen más tekin¬ 
tet alá esik Az előbbi csak egy jogtalan be¬ 
avatkozás és nem sértés, az utóbbi pedig sértés 
és hatóság elleni merénylet. 

Nagyon felháborodék az érvelésen Horánszky 
Mihály. 

— No hallja az úr, ha az, hogy valakinek a 
füle viszket, sértés és merénylet az illető ellen, 
akkor én most mindjárt kénytelen vagyok ma¬ 
gam ellen elkövetni egy merényletet. Kijelen¬ 
tem ugyanis, hogy nekem a tenyerem viseket, 
ha kegyelmedet beszélni hallom, — hát legoko¬ 
sabb, ha abbahagyja. 

Sok volt ez Trücknek, kiütött rajta a méreg-
szeplő, elébe ugorván Hói ánszkynak, elkezdett 

az orra előtt hadonászni, megeresztvén go-
rombaságainak zsilipjeit, a miből aztán egy 
kis tettlegesség következett, urakhoz nem méltó 
dolog. Blom és Grodkovszky szétválasztották 
őket és miután a párbajtanácskozás egy mel¬ 
lék-párbajt szült, az anyakanczát, a Fabriczius-
Görgey esetet kiengedték osonni a lovagiasság 
elsorompózott területéről, mondván, hogy vere¬ 
kedésre nincs kom'oly ók, akképen határoztak: 
Fabriczius sajnálkozását jelentse ki a bokréta 
elkobzása miatt, Görgey pedig vonja vissza a 
Fabriczius fülére vonatkozó megjegyzést s 
nyújtsanak egymásnak baráti kezet, természe¬ 
tesen egy kedélyes vacsoránál, melyen a segé¬ 
dek is jelen lesznek, már a mennyiben életben 
maradnak. 

De ahhoz az kell természetesen, hogy az 
újabban keletkezett párbaj már a vacsora előtt 
megtörténjék. Az összemarakodott segédek te¬ 
hát átalakulván ellenfelekké, hamarosan eltá-
vozának s mindenik egy-egy segédet küldött 
volt társa mellé, kik is új sörök és zöld beszé¬ 
dek mellett megállapították, hogy a párbaj a 
kora reggeli órákban legyen a Scheiben-erdő-
ben, még pedig kardra, első vérre. A reggeli¬ 
hez megkivántató hideg pecsenyéről és tör¬ 
kölypálinkáról Blom Miklós gondoskodik. 

Minden a legnagyobb rendben folyt le, ki-
vévén az első vér okozott kételyt, ellentmon¬ 
dást, és erről még sok szó fog folyni Lőcsén. 
Szerencse, hogy a szó nem vér. A dolog ugyanis 
úgy történt, az összecsapásnál (Blom vezényelt) 
Trück, kinek aligha volt még valaha kard a 
kezében, olyan bolondul kezdett vele hado¬ 
nászni, össze-vissza, előre, hátra, hogy vala¬ 
hogy a maga egyik segédje, Blom kezét találta 
megkarczolni, mire az hirtelen hátrább ugrott 
és felkiáltott: 

- Vigyázz, az ördögbe, hisz engemet vág¬ 
tál meg. Ni, vérzik! (Csakugyan vér szivárgott 
ki a Blom balkeze fejéről.) 

Trück erre leeresztette a kardját. 
- No, mi ez ? - - kérdé Horánszky meg¬ 

lepetve, meglóbázott kardját lovaglásán vissza¬ 
tartva a vágástól. 

- Megvan, — hápogta Trück nagy lihe-
géssel. 

- Mi? 
- Hát az első vér, — monda Trück nyu¬ 

godtan, mire olyan hahotára fakadt Horánszky, 
hogy a dereka is belefájult. 

A nevetés ragadós. A segédek hasonlóan ka-
czagásba gurultak, sőt, bár okát nem tudta, 
maga Trück is-- elnevette magát, mire felkiál¬ 
tott Horánszky: 
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- Ugyan mit bolondozunk! Szervusz skriba. 
Ezt már okosan eszelted ki. 

Hyen víg párbaj se volt még Lőcsén, mióta 
áll. Az egész város mosolygott fölötte. Trück 
Sebestyén azonban nem enged, egész holtáig 
vitatja, hogy ő a hivatalos felfogás embere, s 
miután a verekedési szabályok közt nem volt 
kikötve, hogy az első vér kinek a vére legyen 
(bármily vérszomjas oroszlán volt is különben 
ezekben a pillanatokban), lovagi kötelességé¬ 
nek tartotta az első vér látásánál a fegyver 
további használatát beszüntetni. Egyedül ez a 
helyes. Nem párbaj-kódexekbe van ez meg¬ 

írva, de becsületes polgárok lelkiismeretében, 
punktum. 

Ugyancsak megtörtént este a békülési va¬ 
csora is «Az öreg Gabrinus»-nál. Fabriczius s 
Görgey egymás mellett ültek az asztalnál, kocz-
czintgattak, de azért bizonyos feszessóg, hűvös-
ség megmaradt. Mintha egy árnyék ülne köz¬ 
tük s azon keresztül nyújtanák egymásnak ke¬ 
züket. Tüzes bor, meleg szó, férfias fogadkozás 
el nem hessentette, sőt attól az estétől kezdve 
is nőtt, nőtt az árnyék és elterpeszkedett. 

(Vége következik.) 

MOLNÁR FERENCZ «LILIOM»-A, 
Molnár Ferencz gúnyos mosolygással nézi 

társadalmunk alakjait, viszonyait, hóbortjait, 
divatját. Nem nagyon haragszik rá, de csak 
mert nem érdemes, inkább kicsúfolja, kineveti, 
labdázik vele, összerongyolja és otthagyja. 
Ilyen ő az Ördög-ben. Ebben a darabban az 
ördög a főszemóly, ő játszik az emberekkel 
és az embereken, mert lehet velük és rajtuk 
játszani, nem is kell nagy ördöngösség hozzá, 
az ördög maga az iró, a kinek az ördög a 
szócsöve. Miért épen az ördög? Miféle bárok 
ötlet ez ? A drámai formának nem válik hasz¬ 
nára, mert hiszen minduntalan kiragad ben¬ 
nünket az illúzióból. Látjuk a drótokat, me¬ 
lyeken az alakokat rángatják, az Alkalmat és 
a Gyarlóságot, és az Ördög, hogy méltóvá 
tegye magát a nevére, sokat megenged magá¬ 
nak, illetlenséget és szemérmetlenséget, hep-
cziáskodást és durva czinizmust. Ez sokakat 
megvesztegetett, de a finom érzésüeket bán¬ 
totta. Műérzésük és erkölcsi érzésük egyben 
érzékenyen megsebesült. Ezt a sebet pedig 
nem enyhítette az, hogy mindenkinek csodál¬ 
nia kellett a szerző rendkívüli erejét. Sőt! A ha¬ 
talom kegyetlensége a legfélelmetesebb. 

Sokszor kérdeztük magunktól, mégis 
honnét került az ördög a darabba ? Nem Faust¬ 
ból vagy az Ember Tragédiájából, nem is még 
modernebb termékekből, melyekben az Ördög 
megjelenik. Honnét? Azt hiszem, nagy mély¬ 
ségekből bukkant föl. Talán megtudjuk a Li-
liom-ból. 

A Liliomban más Molnár Ferencz áll előt¬ 
tünk, az, a ki az élet hazugságaitól meg¬ 
undorodva, az élet primitivitásai felé fordul. 
Egy csirkefogó élete és halála a darab alczíme. 
A primitivitások rajzolását Molnár Ferencz oly 
bámulatosán tudja, hogy senkit sem tudok 
föléje helyezni, még Gorkit sem, a kinek ed¬ 
dig csak a műsora, nem a művészete gazda¬ 
gabb. Ennek a képességének Molnár már gyer¬ 
mekrajzaiban bő bizonyítékát adja. Jegyezzük 
meg, soha semmiféle csináltság vagy affektált-
ság e rajzokban, semmi csattanó-vadászat. 
Molnár Ferencz mindent meglát, mindent 
megért és mindent meg tud láttatni és ért-
tetni, még pedig a legegyszerűbb eszközökkel. 
Itt van Liliom, a városligeti ringlspil-csalo-
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gató, a két cseléd, Ficsur, a gyilkos, Hugó, 
a hordár, Muskátlié, mindezek primitiv embe¬ 
rek és nyomban jó ismerőseink, sohase lát¬ 
tuk őket és esküszünk, hogy élethűek, mert 
látjuk, hogy élnek. Ez az, a mit nem lehet 
elemezni vagy leírni. Ezek igazán vannak. 
Bolond beszéd az, hogy Molnár Ferencz eze¬ 
ket valahonnét másolta. 0 ezeket alkotta. 
Némelyik néző, t. i. a nézőtér Hugói, a par-
fümös zsebkendő után nyúlnak, mert sem a 
társaság, sem a beszédjük nem nagyon elő¬ 
kelő. De hiszen, kérem, élnek! Csak a máso¬ 
lásoknak, a szókkal bélelt holt alakoknak van 
rósz szaguk. Az élet üdítő illatú. 

Ha azt mondom, hogy ezek mind élnek, 
ezzel voltakép mindent megmondtam, azt, 
hogy van levegőjük, környezetük, élettartal¬ 
muk, perspektívájuk. Elvontan éhr nem lehet. 
A Liliom igazán: egy csirkefogó élete és ha¬ 
lála. Minden izében drámailag látva és meg¬ 
alkotva. De a «hős», Liliom, a legalja réteg¬ 
ből való ember, mi történhetik vele, a mi 
érdekes ? Ez is bolond kérdés. Hiszen él! Csak 
az a fontos, hogy a lelkét, életét megláthas¬ 
suk, mert primitiv ember, a ki nem a mi 
nyelvünkön beszél. Hogyan fogjuk megérteni? 
Hogyan fogja magát megérttetni? Ez épen 
Molnár Ferencz művészete. Ezeknek az em¬ 
bereknek a szegényes nyelvével tudja őket él- HONOLULU EGYIK UTCZÁJA. 

A HERCZEGNŐI PALOTA. 

De törődött-e ö valaha a holnappal? Azért 
Liliom. Egyedül marad a leánynyal. Muskátné 
és a másik kis cseléd elmentek. Kikérdezi 
Julit, volt-e már szeretője. Nem volt. Mikor 
így beszélnek, jő a razzia. Ilyen ötletek csak 
Molnárnak, a született drámairónak jutnak 
eszébe. Az egész jelenet eddig mintegy lelki, 
érzelmi félhomályban játszódott le. Most jő 
valami szörnyű világos, hideg, éles fény. 
A rendőrkapitány kikérdezi Liliomot és Julit. 
Nem tehet nekik semmit, nyugodtan ültek a 
padon, de figyelmezteti Julit, hogy Liliom 
cselédfosztogató, csirkefogó. Menjen haza, ő 
majd elkisérteti. Juli kérdi: Muszáj menni ? 
Kapitány: Nem muszáj. Juli: Hát akkor itt 
maradok, nagyságos kapitány úr. A razzia 
elvonuL Ennek a jelenetnek közbejötte zseniá¬ 
lis. Most látja Liliom, hogyan szereti őt az 
a kis cseléd. Újra kérdi a leányt: Nem volt 
szeretőd soha? Nem. Hát az erényed, az hol 
veszett el? Nekem nincs is erényem. De vót? 
Nem is vót, mer én tisztességes leány vagyok. 
Ilyen ez a párbeszéd. A folytatása még szebb. 
De nem Írhatom ki az egész könyvet. A vége 
az, hogy Juli ott marad a ligetben. Liliom 
szerelmi vallomása ez: «Lehet ám jasszból 
is, gazemberből i s . . . ember. • Juli feleli: Le¬ 
het. Egyszerre csak azt mondja Liliom: Sok 
agáczifák vannak itten. Juli: Most én is. ér¬ 

tetni. A darab egy városligeti jelenettel kez¬ 
dődik, melynek szereplői: Liliom, két kis cse¬ 
léd, Mnskátné, körhintatulajdonosnő. Az egyik 
kis cseléd, Juli, szerelmes Liliomba, s Liliom, 
a körhintás, átfogta a derekát. Ezt meglátta 
Muskátné, a körhintatulajdonosnő, a ki ugyan¬ 
csak szerelmes Liliomba. Kátámad Julira és 
kitiltja a körhintából. De jól kell diszting-
válnunk. Ha azt mondom, Juli szerelmes 
Liliomba, ez nem operai szerelmet jelent. Az 
ősi ösztön első gerjedelme ébred benne. Mus¬ 
kátné szerelme ismét mást jelent: érzékiség-
ből, érdekből való pocsolya ez, melyet a nap 
utolsó pirossága kissé melegebb tónusra fest. Jő 
Liliom, kiért a két nő harczoL Milyen Liliom ? 
Oly léha és haszontalan, hogy ki sem lehet 
mondani. Kitaláljuk egész életét. Itt a liget¬ 
ben nőtt föl, sohasem dolgozott, a cselédek 
pénzén élt, az utálatos Muskátné undok zsold¬ 
jában áll; de ügyes, ő a legkeresettebb hívo¬ 
gató; szép, a városliget Adonisza; gondtalan, 
könnyűvérű: soha magamagával nem állott 
szóba. Nem is tudom, hogy létezik-e az ilyen 
ember, sejtem, hogy nem létezik, de most él, 
Molnár Ferencz megalkotta. Liliomnak tetszik, 
hogy Juli őt imádja, mert jól ismeri a cselé¬ 
det: ez a kis cseléd őt imádja, llyesvalami 
még nem történt vele. Dereng benne valami: 
tiszta kis cseléd szerelmes ő belé. Megvédel¬ 
mezi a kis bogarat Muskátnó ellen, kilép szol¬ 
gálatából, illetőleg kidobja Muskátnét a rajta 
való uraságból, ámbár kenyér nélkül marad. 

DATOLYAPÁLMÁK. 

HONOLULUI KÉPEK. 
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zem... Ez itt mind agáczivirág. Liliom: Febér-
agácz. Juli: Erre hozza a szél. Függöny. Jó, 
hogy ez a függöny jő, a mi tökéletes, azt nem 
lehet folytatni. Ebben a fajtában nagyobb-
szerű jelenetet nem ismerek. Ez sajátos, nagy 
művészei 

A darab további tartalmáról olvasóink bizo¬ 
nyára már értesültek. Liliom elveszi Julit, de 
nagy, nyomasztó szegénységben élnek. Liliom 
nem tud dolgozni és körhintát nem lalál. 
Hívogató különben sem igen lehet nős em¬ 
ber. A nagy nyomorban már-már visszapár¬ 
tol Muskátnéhoz, de megtudja, hogy Juli anyá¬ 
nak érzi magát. A primitív emberben az ős-
valóságok dolgoznak. Nem fogja elhagyni Julit. 
Van benne városligetizmus, ős gavallérja és 
tudja Isten, mi minden. Van benne valami, a 
mi nincsen megromolva, ámbár daczosságból 
és negatív szeméremből -titkolja és tagadja. 
De, szegény, el van ítélve. Önfeláldozásában 
rááll arra, hogy egy pajtásával együtt gyil¬ 
koljon. A mikor ez sem sikerül, szivén szúrja 
magát és meghal. 

Ez a vége a drámának közönséges, minden¬ 
napi történet, de nem mindennapi művészettel 
megírva. Egyszerű, régi fametszet-modor, majd¬ 
nem naiv realizmusú. De ha a szerző nem 
folytatja, akkor a darab szegény. Lehet-e foly¬ 
tatni ? 

A nagy művészek szintéziseket találnak, 
melyekre közönséges halandó nem gondolhat. 
Mindenki érzi, hogy ez a szivenszúrás nem be¬ 
fejezés. De mi jöhet? 

Molnár fantáziája oly intenzív, életet alkotó 
érzése oly erős, hogy transscendens szimbó¬ 
lumokhoz kénytelen nyúlni, így jött az ördög 
az Ördögbe, így a mennyország a Liliomba. 
Új fejezet kezdődik: Liliom a menyországban. 
De ez a mennyország stílszerűen odasimul a 
Városligethez. A városliget menyországa. 

Liliom itt is a régi. Daczos, konok, a ki 
szeretne jó lenni, de nem mer, nem tud, szé¬ 
gyenkezik. Lemehetne a földre egy napra, 
búcsút venni vagy mit, de nem megy. Inkább 
megy a tisztító tűzbe, a hol tizenhat évig tisz¬ 
tul. Akkor aztán lemegy. Látja feleségét és 
nagy leányát. A jelenei adva van, nem kell 
hozzá Molnár Ferencz, szinte magától íródik 
meg. De az utolsó szavát megint csak Molnár 

Ferencz tudta megirni. Liliom, a régi daczos 
lélek, midőn leányával beszél és ez tőle meg¬ 
ijedvén, be akarja előle csukni az ajtót, ráüt 
a kezére. A leány azt mondja anyjának: Ez 
az ember ráütött a kezemre, hogy csak úgy 
csattant és én nem is éreztem az ütést, pedig 
nagyot csattant és én . . . mintha megcsókolta 
volna valaki kezemet. Egy érzelmes akkord, 
befejezésnek. Úgy vágyódtunk utána; úgy fe¬ 
szült a szivünk utána. A művészet nem me¬ 
chanika, érző ember alkotja, érző ember hall¬ 
gatja. 

Molnár Ferencz műve, úgy, a mmt van, 
gyönyörű. Mennyit kellett elhallgatnom, hogy 
a végére jussak ! Nem szólhattam a kis cseléd¬ 
ről, Juliról, a ki méltó párja Liliomnak. Nem 
fér a régi formákba, az igaz. Én nem vetem 
el e miatt a régi formákat, de a régi for¬ 
mákért az újat sem. Főkriteriumom ez : Bele¬ 
néztem egy igazi, élő emberi leiekbe, mely 
föltárúit előttem. Többekbe. Láttam igazi éle¬ 
tet, emberi életet, jóból s roszból összeszűrve. 
Részt vettem szegény, nyomorult, daczos Li¬ 
liom igazi emberi küzdelmében, sírtam, gyö¬ 
nyörködtem. Egy nagy egységes érzés egysé¬ 
ges alkotásában volt részem; boldognak erez¬ 
ném magam, ha mások is, elfelejtve csapot, 
papot, a szabályok ellenére élvezni tudnák ezt 
a művet. 

Az előadás a Vigszinházban igen szép volt, 
nem kell szólni róla, a napilapok méltóan is¬ 
mertették. Csakhogy a kritikák diapasonja oly 
magas, hogy a közönség hallása eltompult és 
a kritikának alig van módjában a kivételest 
kivételesnek tüntetni föl. Ily kivételes alakítás 
volt Varsányi Iréné. Igen egyszerű volt, igen 
benső, minden hamis intonáczió nélkül való. 
Ugyanazt az élvezetet szerezte nekünk, mint 
Molnár alakja. Az élet nagy perspektíváját, 
mélységét és messzire terjedését éreztük. Az 
elgondolás és kivitel művészetének ez az össze-
hangzása igen nagy és ritka dolog. Alfa. 

LÁTOGATÁS A KERTVÁROSBAN, 
Igaza lehetett Gambettának is, mikor ki¬ 

mondta azt a kemény, erős jelszót, a mely 
szinte úgy hangzik, mint valami hatalmas 
pőröly ismételt lecsapása: C'est la grandé 

formule moderné: Du travail, toujours du 
travail ét encore du travail. (Az az újkor nagy 
jelszava: munka, mindig munka és ismét csak 
munka.) De ennek az igazságnak puszta föl¬ 
ismerésénél jóval magasabbra emelkedtek azok, 
a kik erre azt mondták magukban, hogy jó, 
de hát ha ez az élet általános irányzata, ak¬ 
kor viszont ne az legyen-e a másik nagy 
jelszó, hogy ez a munka lehetőleg senkire se 
legyen gyötrelem, hanem legyen öröm is; a 
mellékkörülmények ne nehezítsék, hanem köny-
nyítsék ezt a munkát és így a munka ne nyo¬ 
masztó legyen, hanem fölemelő. 

Ezek az eszmék öltöttek alakot a munkások 
számára épített angol kertvárosokban, még 
pedig olyan alakot, hogy ha ilyen kertvárosok 
látványával is, szervezetével is megismerke¬ 
dünk lelkűnkben, az esztétikus gyönyörűsége 
ma nem lesz sem kisebb, sem nagyobb, mint 
az emberbaráté és — a praktikus, businesslike 
modern emberé. 

Mert az intézmény mindhármat kielégíti. 
Hallani természetesen eleget hall az ember 
a kertvárosokról, mielőtt látná is, mert hiszen 
Anglia gazdasági, egészségügyi és szocziológiai 
tekintélyei mind egyetértenek abban, hogy ez 
az intézmény az új korszak egyik legnagyobb 
és legéletképesebb vívmánya; de a maga egé¬ 
szében, teljes szépségével, teljes jóságával csak 
akkor áll az eszme az ember elé, ha csak¬ 
ugyan maga járja be az ilyen kertvárost, még 
pedig beavatott kalauzolás mellett. 

Ez a jó szerencse jutott a múltkor azok¬ 
nak, a kik a birminghami nevelésügyi kong¬ 
resszuson résztvettek. Megérkezett mindnyá¬ 
junk számára a «csokoládkirály», Mr. Cadbury 
meghívója, a Birmingham mellett levő kert¬ 
város, Bournville megalapítójáé. 

így mentünk ki tehát megnézni a «kert kö¬ 
zepébe helyezett gyártelepet)), a mint joggal 
nevezik, a hol azonban hasonlíthatatlanul több 
a kert első látásra, mint a gyár. 

A mint az ember az óriási Birmingham né¬ 
hány ó-divatú, sötét, kietlen, igazán silány 
munkásnegyedén áthalad és látja a napfény 
nélkül való szűk sikátorokat, bizony akarat¬ 
lanul is eszébe jut az a merész mondás, a 
melyet nemrég Anglia egyik liberális szónoka 
vágott oda a parlamentnek: «Azzal, hogy 
olyan nagy birodalmunk van, a melyben a 
nap sohasem megy le, jó lesz addig nem 
dicsekednünk, a meddig olyan munkáslaká¬ 
saink is vannak, a melyekben a nap sohasem 
kel föl.» És itt áthaladva, egyszer csak egy 
nagy híd kőivé alá érünk. A mesekönyvekben 
beszélnek olyan hídról, - - a szivárvány híd-
alakú ivéről, - - hogy a ki azalatt áthalad, 
egyszerre megváltozottnak látja maga körül 
az egész világot. De magunkkal is ilyesmi 
esik itt meg, mert ez a híd már az új Bourn-
villebe, a kertvárosba nyúlik át és mi olt 
állunk egy olyan birodalomban, a hol semmi, 
de semmiféle épület, legyen az igazgatói iroda, 
kéményes gyár, munkáslakás, iskola, olvasó¬ 
terem, postahivatal vagy elaggottak menedék¬ 
háza, nincs a nélkül, hogy kert ne venné kö-
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rül minden oldalon, virág ne virulna vályúkba 
rakva minden ablakában és virágos kúszó nö¬ 
vény ne födné falát, tornyát. 

így, november végén, a mikor én jártam 
ott, természetesen nem láthattuk egész virág¬ 
pompájában, de azért úgy tetszett nekem, 
hogy sok-sok városa a földnek lehetne boldog 
és büszke, ha virágos májusban, rózsatermő 
június havában annyi virág mosolyogna körü¬ 
lötte, mint még őszszel is itt, a hol az egyik 
ház barna tölgygerendás külső falának min¬ 
den ablakában rózsaszín krizantémum füzérei 
bólogatnak; az egyik főhivatal kerek tornya 
körül mint arany korona illeszkedik az őszi 
napban csillogó bolyhos sárga katalinrózsa. 
A vörös téglafalakon most is zöld a berberis 
lombja; a karácsonyi jázmin apró arany csil¬ 
lagai is ezrével szórják a fényes pontokat a 
falra. A szürke homokkő falakon, palaszürke 
tetők alatt, csak úgy izzik a crategus bibor-
piros bogyója, mint a korallgyöngy. 

És az épületek közül a lakóhelyek, a mint 
virágos, kertes sorukon végignézünk, rögtön 
elmondják, hogy pedig nem gazdag ember ám 
a lakójuk, mert hiszen nem nagy ház egyik 
sem. Gyári munkások, napszámért dolgozó em¬ 
berek laknak bennük. 

A testi-lelki jó erőnek ugyanez a látványa 
kap meg akkor is, ha innen meg a 81 láb 
hosszú, 45 láb széles födött, téli uszodába 
érünk, melynek langyos vízzel telt óriási me-
denczéje halványzöld porczellán téglákkal van 
kirakva, úgy, hogy igazán inkább valami friss 
tótükörhöz hasonlít, mint uszodához. Az itt 
való félórai gyakorlat is kötelező naponként 
a tizenhat éven alul levőkre, de hogy a tizen¬ 
hat éven felül levők és mindenféle egyéb ko¬ 
rúak is szíves örömest csinálnak kötelességet 
az engedelemből, azt láthatta mindaz, a ki a 
vízben rendezett úszóverseny meg vizipóló 
résztvevőinek vigságát .végignézte. 

A fiúk tornaterme, a férfiak tizennégy holdnyi 
torna, tennisz, cricket és football játszóhelye, a 
leányoknak körülbelül ugyanekkora tenniszező, 
labdázó és sétahelye: téli időre pedig a hang¬ 
versenyekre, felolvasásokra való Ruskin Hall 
a maga könyvtárával, olvasótermével a mo¬ 
dern, humánus eszmék egyik legszebbike mel¬ 
lett tesz tanúságot egy egész világ láttára; a 
mellett, hogy ma már a munka az embert 
nem alázhatja le, csak az ember legyen elég 
méltó arra, hogy ő ne alázza le az ember¬ 
méltóság legszebb, legáldásosabb hatalmi jel¬ 
vényét, a munkát. 

De ennyi szórakoztató eszköz láttára valaki 
talán, igen természetesen, épen azt a kérdést 
vethetné fel, hogy: «Nos igen, de hát a munka 
maga'A) 

Azt, hogy a Cadbury-czégnek a tropikus 
égalj alatt levő kakaó-ültetvényeiről saját hajóik 
hozzák az árút; ezt a kikötőből a fővonalon 
át az egyik közeli nagy városba szállítás után 
a czég saját vasútjai viszik ki, már nem is 
szükséges elmondani, valamint azt sem, hogy 
az óriási számarányok, a melyben a czég a 
kakaó-port, a főző- és egészségi tejcaokoládot, 

EBÉDLŐ 2500 SZEMÉLY SZÁMÁRA. 

meg a csemege-bonbonokat piaczra küldi, évről-
évre növekedőben van, minden visszaesés vagy 
ingadozás nélkül (a mellett, hogy több szin¬ 
tén kitűnő és humánusan dolgoztató czég 
támadt azóta), mindez inkább a kereskedelmi 
oldala a dolognak, mintsem az emberbaráti, 
a mely bennünket, a nevelésügyi kongresszus¬ 
hoz tartozókat, talán minden más szempont¬ 
nál jobban érdekeli 

Az egész kertváros területe 525 angol hold 
és ott foglal helyet Worcestershire legszebb 
erdős, halmos részében. Mikor építeni kezdtek, 
építőmesterei, Harvey és utóda Tylor igazán 
nemcsak művész-, de szinte poéta-lélekkel fog¬ 
tak a munkához; művészlélekkel azért, mert 
a festői, csinos (és mégis olcsó) házikók kö¬ 
zül, a melyek mind az angol stílus motívu¬ 
mait követik, kettő sem egészen egyforma a 
városban, hogy minél több egyéni vonásnak 
nyújtson teret; költői lélekkel pedig azért, 
mert mikor a területet szabdalták, minden fa 
éleiére, a mely csak valami módon is meg-
kimélhető volt, bizony majdnem úgy vigyáztak, 
mintha emberéletről lett volna szó. 

A házak körül átlag csak hat esik egy 
acre területre, a többi mind kert. Legnagyobb¬ 
részt ez a berendezése: a földszinten két nap¬ 
pali szoba, konyha, kamra, az emeleten bárom 
hálószoba. Vannak kisebbek is, nagyobbak is, 
a legolcsóbbnak 4 shilling és 6 penny (5 kor. 
40 fillér) a heti bére, vannak aztán 5, 6, 7 
és 8 shilling heti bérűek is (l shilling l kor. 
20 fillér). A kerteknek a házhoz legközelebb 
eső része gyep meg virág, azután jön a zöld¬ 
séges kert meg néhány sor gyümölcsfa. Hogy 
a jelen kert tulajdonosa is tudhassa jól, mi 
vezet sikerre a kertészkedésben, arra két ké¬ 
pesített kertészt meg több kertészlegényt tar¬ 
tanak a városban, a kik tanácscsal látják el a 
munkásokat; hogy pedig a jövőbeliek egyre 
jobban értsenek hozzá, arról az a kertészeti 
tanfolyam gondoskodik, a melyet a fiúk szá¬ 
mára tartanak fenn. 

Az ember megáll ezek előtt a jó rendben 
tartott kis munkáskertek előtt és úgy érzi, 
mintha azoknak minden gyümölcsfája, gondo¬ 
san betakart rózsatöve, tavaszra már elkészí¬ 
tett virágágya mind beszélne, beszélne hozzánk 
ékesszólóan arról, mennyi jó, mennyi gyöngéd 
érzés, a népnek, az otthonnak, a természetnek 
mennyi szeretete szunnyad és szunnyadhatott 
is mindig a milliók lelkében; csak lett volna 
régen is sok olyan, a ki azt a mélyre rejtett 
gyöngyöt, aranyat napfényre hozza. Ezek a 
kertek maguk sokat tettek arra nézve. A kinek 
a kedélye fölött egyszer a virágtermő, gyümÖlcs-
hozó föld hatalma lesz úrrá, sok rossztól, sok 
alacsonyságtól mentve van az már. A kert¬ 
város megalakítói nem beszéltek sokat az 
alkohol kérdésről meg a szocziális kérdések 
több más, kietlen, sötét pontjáról, testi-lelki 
romlásba döntő veszedelmekről; - - itt mi is 
elég, ha azt mondjuk minden kommentár nél¬ 
kül, hogy az italfogyasztás meglepően alacsony 
fokot mutat, kihágásokkal, mi egyébbel neve¬ 
zetes ritkán van baj; - - a halálesetek szám¬ 
aránya pedig a legalacsonyabbak között áll 
egész Angliában. 

A házakat nemcsak a czég munkásainak 
van joguk bérbe venni, mert hiszen ma, mi¬ 
kor már az egész kertváros egy óriási trust 
kezébe van letéve, egyre többen óhajtják, hogy 
a kertvárosszerű építkezés mindenütt terjedjen 
és ezt a területet is hajlandók növelni. 

Még az elaggott munkások számára fenn¬ 
tartott gyönyörű menedékházak sem csupán 
a czég volt munkásait fogadják be; pályázhat 
a helyre más is, noha természetesen az elsőség 
a bournville-i munkásoké. 

Ha ékesszólók az éltük delén most levő 
munkások házai, kertjei is, de hát még ezek 
a menedékházak! - - Hol van az a régi, még 
Dickensből is ismert jellegű menedékház, a 
mely a menedék fogalmával tán csak annyiban 
függött össze, hogy nem abban bármi elől, 

A VAROS EGYIK UTCZÁJA. 

BOURNVILLE ANGOL KERTVAROS. 
AZ ELAGGOTTAK MENEDÉKHÁZAI. NŐI FÜRDŐ ÉS USZODA. 

RÉSZLET A MUNKÁSNŐK MULATÓHELYÉRŐL, 

BOURNVILLE ANGOL KERTVAROS. 
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hanem az elől bárhol is hajlandók lettek volna 
a szegények és elagottak menedéket keresni. 

Ezek itt otthonok igazán; valami olyim 
szelíd, nyugalmas derű ömlik el az egész ház¬ 
tájon, mint a milyent a tiszta, békés naple¬ 
mente szokott a tájra vetni. Ezt a kis világot 
itt nemcsak papiroson, számsorokkal tervezték 
ki; a szív volt itt munkában minden részlet¬ 
nél. Valamennyi más ház például emeletes, 
mert hiszen ilyen módon félannyi terület kell 
csak; de ezek itt, az öregeké csak földszin¬ 
tesek ; a fáradt öreg láb ne járjon már lépcsőt. 
Szép nagy ablaka három felé is kinéz az öbölre 
valamennyinek; hja, öreg ember sokszor már 
csak egyetlen egy ablakon át nézegeti a vilá¬ 
got, de onnan aztán el is nézegeti szívesen. 
Kert itt már, olyan, a mit nekik kellene meg¬ 
munkálni, nincs többé, hanem a falak válo¬ 
gatotton szép kúszó növények, clematisok, 
futórózsák ringó pompájával vidítják őket majd 
egész éven át; a házacskáktól befogott nagy 
négyszöget meg gyeppel, virággal közmunka 
tartja szépen a számunkra. És végre, a mi a 
maga kicsiségében is olyan jóságos, emberi 
vonás: minden kis házból csengetyű szolgál 
át a másikba. Öreg embernek könnyen esik 
baja; hadd tudjon róla a szomszéd, ha tán 
rászorulnak odaát. 

A kertvárost végigjárva, úgy tetszett, mintha 
az ember végigtekintette volna a bournville-i 
munkás életét, a virágos kertben levő népis¬ 
kolától a virágos gyáron keresztül egészen a 
virágos menedékházig. 

Szépség, derű mindenütt, de munka is min¬ 
denütt, igazán toujours du Travail, csakhogy 
munka jó arányban, munka jó eszközökkel és 
munka jól jutalmazva. 

Tudva, hogy a Cadburg czég tagjait erre az 
egész humánus, óriási alkotásra jórészt a ma¬ 
guk tiszteletreméltó vallásának egyik uralkodó 
eszméje, az emberszeretet sarkalta, (valameny-
nyien ahoz a felekezethez tartoznak, a melyet 
mi rendesen, minden rósz szándék nélkül bár, 
de mégis ezen a kicsit csufondáros néven hí¬ 
vunk, hogy quaker, noha bizony megszokhat¬ 
nánk, hogy mi is úgy hívjuk, a hogy ők hív¬ 
ják magukat, a jóbarátok (friends) felekezeté¬ 
nek) bucsuzás előtt azt találtam mondani ven¬ 
déglátóink közül az egyiknek: * Annyi jóleső 
és szép érzés között, a mi az emberben a lá¬ 
tottak nyomán ébred, egy vallástalan gondolat 
mégis akad. Az ember szinte szeretné meg¬ 
korrigálni a bibliának azt a sorát, a mely 
Ádám sorsában a munkát szinte büntetés vagy 
átokként emlegeti; - - mert ha valahol, úgy 
itt világossá válik az ember előtt, hogy az 
emberi éleinek legigazabb dísze és áldása, 
életképesebb erőforrása csakis a munka lehet» 

Gineverné Győry Ilona. 

A VÖRÖS EMBER. 
Elbeszélés. 

Irta Ballá Ignácz. 
A vörös ember becsületes neve Schubert 

Tóni volt és valahonnan a Bánságból, egy 
sváb falucskából került fel Budapestre. Kis-
béres volt az uraságnál és a majorosnak se¬ 
gített az istálló körül. De az uraságról is meg 
volt írva a magyar dzsentri végzete: mulato¬ 
zott, mulatozott, a föld pedig lassanként egé¬ 
szen elúszott. A vége felé már nem is igen 
telt a mulatságra és az öreg uraság ekkor 
már süketnek is mondogatta magát, csakhogy 
ne kelljen a czigány mellett mulatozgatnia. 
Aztán egészen elmaradt a czigánymuzsika, az 
uraság begubózta magát az ősi kúriába, a 
lábát sem igen tette ki és csak akkor zendült 
fel a czjgány hegedűjének siró-zokogó hangja, 
a mikor az öreg uraságot kivitték utolsó út¬ 
jára, a temetőbe. 

Tóni, a vörös hajú, vörös szakállú Tóni, 
gazda nélkül maradt. Aztán meg hely nélkül. 
A földet a hitelezők parczellázták, el-eladogat-
ták a módosabb kisgazdáknak, a kiknek nem 
volt szükségük kisbéresre, a kik maguk végez¬ 
ték el a gazdaság minden munkáját és ekkor 
Tóninak, a vörös Tóninak, nem maradt más 
hátra, mint felszedni a sátorfáját és másutt 
keresni munkát. . . Szerencséjére Tóninak 
nem volt valami nagy a sátorfája és nem is 
okozott sok alkalmatlanságot az elhurczolko-

Erdélyi fényképe. 

GULNEK GYULA. (1842-1909.) 

dás. Felesége se volt, gyereke se volt, magá¬ 
nyos legény módjára épen csak hogy két rend¬ 
beli ruháját kellett belekötöznie a tarka nagy¬ 
kendőbe és megindulhatott nagy útjára. . . 

De hát hová menjen.. . Kisbéres nem kell 
már sehol sem az egész határban, más mun¬ 
kát meg nem igen vállalhatott, mert nem ér¬ 
tett semmi máshoz . . . Napszám ? . . . Ekkor 
aztán kezdett derengeni az agyában, szegény 
kicsike paraszti agyában a nagy város képe 
Budapest képe . . . Ott biztosan talál majd 
olyan munkát is, a mihez ő is é r t . . . Ott, a 
hol annyi ember meg tud élni, majd csak 
meg lesz ő is valahogy... Amerikába vándo¬ 
rolni ? . . . Arra meg ráérne azután is, bár 
arra a rengeteg nagy útra nem tudná, hogy 
honnan kerítene magának olyan tömérdek 
pénzt . . . Hiszen, ha neki annyi pénze volna, 
hogy tengeri útra is telne, nem hagyná itt a 
földet, a jó, porhanyós, fekete magyar földet, 
a mely annyi embernek kenyeret a d . . . 

Tóni, a vörös Tóni, hát felkerült Budapestre. 
Egy-két napig munka nélkül ténfergett itt is, 
de azután talált magának munkát. Kényelmes, 
jó helyet, igazi parádés helyet. . . Még csak 
erősen, verejtékesen meg sem kellett dolgoz¬ 
nia a kenyérért, parádés ruhában járhatott, 
pár garaskát mindennap félre is tehetett a 
keresetéből... Igazi gyöngyélete volt itt Tóni¬ 
nak, a vörös Tóninak. 

Szolga lett a Tóni, irodaszolga egy temet¬ 
kezési vállalatnál. Szép, vadonatúj, ragyogó 
koporsók között volt dolga, fényes fekete, 
arany, ezüst meg fehér koporsók között, nagy 

gyertyatartók, vastag viaszgyertyák, díszes rava¬ 
talok között. . . A halál szolgája lett a vörös 
Tóni, a ki addig az életet szolgálta... Kez¬ 
detben borzadozott is a sok koporsótól, a sok 
haláltól, de lassanként csöndes filozófia lett 
úrrá raj ta . . . Az emberek születnek és meg¬ 
halnak . . . Születni is kell, meghalni is kell. 
Nincsen ebben semmi borzasztó. Mindenkinek 
meg kell h a l n i . . . És a ki előbb hal meg, 
azt az utánuk következők eltemetik... Most 
ő. temeti el azokat, a kik előtte meghalnak. 
Aztán egyszer őt fogják eltemetni azok, a kik 
ő utána még életben maradnak . . . 

A vörös Tóni sokat temetett. A mikor valaki 
meghalt, Tóni szép fekete ruhát öltött magára, 
hosszú úri kabátot, vasalt pantallót, kócsag¬ 
tollas kucsmát, prémes fekete kaczagányt és 
odaállt a halottas kocsi hátuljára és állt, állt 
ott, mint a szobor, mereven, mozdulatlanul, 
komoran... Egy igazi szobor sem állhatott 
volna szebben . . . 

Tóni kellő komolysággal fogta fel hivatalát... 
De sajnos, ez a komolyság csak egyoldalú volt. 
A gyászolók nem érezték át vele és — akarva, 
nem akarva, - Tóni, a jó, a becsületes, a 
komoly Tóni épen az ellenkező hatást keltette 
a gyászolók meghatott csoportjában. 

Tóni vörös volt. Rettenetesen vörös. A haja 
olyan volt, mint a czinóber, a szakálla meg 
bajusza pedig mint a pirosra sült zsemlye. 
Fekete ruhájában, fekete kucsmájában pedig 
még rettenetesebben emelkedett ki ez a vörös-
ség . . . Nem hogy komorságot árasztott volna, 
de egyenesen fonák, félszeg, sőt kaczagtató 
látványt nyújtott. . . 

A gyászmenetet kisérő utczaközönsógből a 
Baross-utczában egy gyerek egyszerre csak fel¬ 
kiáltott : 

- Nini, meggyuladt a bácsi! 
Egy másik siheder meg: 

- Hamar a tűzoltókat!... Tűz van, tűz 
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van! . . . 
Tóni, a vörös Tóni a feje búbjáig elpirult. 

Most olyan volt az arcza, mint valami vörös, 
szakállas golyó . . . 

A gyászoló menet Tónira nézet t . . . Egy¬ 
szerű mesteremberek voltak. Valami Ma_g-
dolna-utczai ácsot kisértek utolsó útjára. És 
ebben a pillanatban vége volt a meghatottság¬ 
nak. A gyászolók szemében még ott ragyogott 
a könny, de a szemük már mosolygott, a szájuk 
széle már nevetésre futott széjjel.. . 

Kaczagtató, igazán kaczagtató látvány volt 
a vörös gyászhuszár... Zavartan nézett jobbra¬ 
balra, apró, savószinű szeme félénken pislo¬ 
gott, a haja, a bajusza, a szakálla, pedig való 
sággal égett, lángolt, lobogott a tavaszi verő¬ 
fényben, a mint a májusi ragyogó napfény 
rátűzött komoly, szoborszerű merevségben álló 
alakjára... 

Hiába énekelt már ezután a pap, komoran, 
elnyújtott siránkozással, a gyászoló menet már 
alig tudta elfojtani kaczagását... 

Az efajta jelenetek azután mindgyakrabban 
megismétlődtek a temetéseknél. Elég volt, hogy 
egy csintalan utczagyerek rámutasson: 

- Nini, a vörös gyászhuszár! 
A meghatottság minduntalan egyszerre el¬ 

tűnt és a gyászolók még a sír mellett is a 
vörös Tóni kaczagtató alakjára gondoltak in¬ 
kább mint az elmúlásra... 

Soha még ilyen derűs temetések nem vonul¬ 
tak végig a külső Baross-utczában, mint ezidő-
tájt. 

De a gyászoló családok nem találták ilyen 
mulattatónak a vörös Tónit és rendszerint 
még aznap panaszt tettek a temetkezési vál¬ 
lalat igazgatójánál, hogy a vörös Tóni még a 
pap pródikácziója alatt is megnevetteti a gyá¬ 
szoló közönséget. 

A vörös Tóni katasztrófa előtt állott. El akar¬ 
ták csapni a vörös haja és vörös szakálla meg 
bajusza miatt. 

- De igazgató úr, én nem tehetek róla! —• 
mentegetőzött. És a hangjában már a közeli, 
kétségbeesett zokogás is hallható volt. 

- Tönkre teszi a vállalatomat! — pattogott 
az igazgató. — Senki sem fog többé nálam 
rendelni temetést, mert az emberek nem akar¬ 
ják, hogy a temetésükön nevessen a gyászoló 
menet! 

Azon a héten véletlenül kevesebben is haltak 
meg és az igazgató megint haragosan mordult 
a vörös Tónira: 

— Látja! Nincs temetés! Napok óta senki 
sem jön az üzletembe. Akár be is csukhatom 
már a boltot! 

__ De hát mit tegyek, igazgató úr? Mit 
tegyek? 

Az igazgató most hosszasabban nézett a vörös 
Tónira és lakonikus rövidséggel mordult rá: 

— Vétesse le a szakáiiát! Borotváitassa le ! 
És a bajuszát is! 

Tóni, a szegény vörös Tóni, mit tehetett 
egyebet, leborotvál íatta a vörös bajuszát és 
szakállát. 

A mikor a borbély megfosztotta férfias diszé-

Megint komolyan, mereven, mint egy ércz-
szobor állott a gyászhintó csatlósi helyén, de 
az emberek megint csak ránéztek és most már 
akadt, a ki nemcsak hogy mosolygott, de 
hangosan el is kaczagta magát. . . Szegény 
vörös Tóni most még nevetségesebb volt, vörös 
teliholdszei-ű ai-czával, o melyről hiányzott a 
jól ismert lángoló bajusz és szakáll. Az emberek 
most ma'' nemcsak az ő nevetséges külsején 
mulaííak. ele azon is, hogy - - leborotváltatta 
azt a vö>'Ö3 pj'émel - mert már valóságos 
prém voli - - a nii az arczát öveaíe... És ez 
talán még nevetségesebb volt. így Leileü lenni, 

tette a helyét, nem is az ő hibájából, hanem 
csak -- &z arcza miat t . . . Hát tehet ő arról, 
hogy ilyen nevetséges arcza v a n ? . . . Most már. 
mehet haza megint kisbéresnek . . . Vagy ha 
itt marad Budapesten, hát napszámosnak, vagy 
utczasöprönek . . . Mert máshoz ugyan mihez 
foghat az ő nevetséges vörös arczával... Vége, 
örökre vége a jó parádés helyeknek, jön majd 
megint a nehéz, verejtékes munka, a fáradtság, 
a karok elernyedése, a szalonna mint reggeli, 
ebéd és vacsora... Jönnek megint a nyomo¬ 
rúságos napok, a rossz ruhák, nehéz paraszti 
csizmák . . . Lassanként a kényelmes parádés 

tol, szomorúan nézte meg magát a nagy 
tükörben: 

- Az embernek mindent meg kell tennie a 
megélhetéséért! 

Másnap már megint volt temetés. A szigony-
utczából egy szabómester halt meg, a ki már 
előre elsőosztályú temetést rendelt megmagának. 

A négylovas díszes koporsó-kocsival vonult 
ki a vörös Tóni a halottas házhoz, fekete kucs¬ 
mában, fekete ruhában és fekete kaczagány-
ban - - szakáll és bajusz nélkül. 

- Most aztán már nem nevethetnek a vörös 
szakállamon! - - gondolta magában Tóni. Fájt 
ugyan férfidiszónek elvesztése, de azért ez 
megnyugtató érzést is kölcsönzött neki. És ez 
nómikópen kárpótolta is a veszteségórt 

HAZAHOZTUK A MÉNESBŐL. — Garay Ákos rajza. 

mert ezen a temetésen igazán senkin sem 
látszott meg az áhitatos meghatottság és az 
utczai sihederek még soha annyi ingerkedő 
megjegyzést nem kiáltoztak a vörös gyász¬ 
huszárhoz, mint épen most . . . 

A következmények nem is maradtak el. Az 
igazgató még aznap dühösen rámordúlt. hogy 
ez nem maradhat így, az ő vállalata nem 
czirkusz, a hol bohóczok nevettessék meg az 
embereket és másnap a vörös Tóni már állás 
nélkül volt újból. . . 

Végtelen elkeseredés fogta el a szegény vörös 
Tónit . . . Hát mit csináljon már most? . . . Mi¬ 
hez kezdjen az ő fura arozával ? . . . Volt egy 
jó helye, kényelmes foglalkozása és akárhogy 
is igyekezett magát megbecsülni, mégis elvesz-

helyen jóformán már egész úri formájú ember 
lett a vörös Tóni és most még jobban fájt 
neki az a gondolat, hogy ezután már mindennek 
vége :és kezdheti megint ott. a hol elkezdte... 

Haragudott a saját arczára.. . Hát miért 
olyan nevetséges az az ő arcza? Hiszen az 
ilyen arcz igazi á tok . . . Hiszen ilyen arczczal 
semmihez sem foghat az ember. . . ;* ,• 

De aztán tovább gondolkozott... Talán van 
mégis olyan hely is valahol, a hol épen az 
ilyen furcsa arczokra van szükség, mint az 
övé . . . Az igazgató úgyis azt mondta, hogy 
az ő temetési vállalata nem czirkusz, a hol 
egy emberen nevetni akarnak.. . Hát a czir-
kuszban nevetnek, az igaz és ott az ő arczán 
is nevetnének... És az ott nem is volna baj, 
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vennyolczadiki forradalom nem egy érdekes 
harcztéri jelenetét örökítette meg. így a többi 
közt Budavár bevétele oly közvetlenséggel s 
megkapó életteljességgel van ábrázolva, hogy 
szinte hallani véljük a tomboló harcz fül¬ 
siketítő zaját s a légrengető csataordítást, 
ágyúbömbölést. 

E kőrajzok, pár arczkép s néhány vizfest-
mény (csataképek) az ötvenes évekből, mű¬ 
vészi pályája elején mutatják a mestert. 

Az ötvenes évek vége felé kezdte állandóan 
látogatni tanulmányozás szempontjából a még 
akkor igen festői Szoinok városát és környé¬ 
két. Müller Adolf, a későbbi városkapitány 
(maga is festő) s egykor bajtársa az ármádiá-
nál, járt mindenben kezére, kényelmessé téve 
ottartózkodását a művésznek. 

A hetivásár napjain reggelenkint Müller kí¬ 
séretében hol itt, hol ott tűnt föl magas alakja, 
gyorsan vázolva a sokaság közepette. 

így történt egyszer, hogy egy nagy szénás-
szekér gazdája, festői napsütésben, nem akart 
megállni pár perczre, s Pettenkofen arany 
óráját dobta neki, csakhogy kezdett vázlatát 
befejezhesse. 

Rajongó bámulattal töltötte el a magyar 
Alföld festői finomsága s aranyfényben úszó 
levegője. Mondhatni, ő fedezte fel a művészek 
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Mendlik Oszkár: Sirocco a Riviérán. 

hanem még egyenesen jó is volna. . . Ott az 
igazgató nem haragudna ezért . . . Igaz, hogy 
nem ért semmiféle czirkuszi mókához, de hát 
nem is akar ő más lenni, mint szolga, a ki 
a bohóezczal bejön és a kit igaz, a bohócz 
néha-néha nyakon is ü t . . . De hát az ember 
megtesz egyet-mást a jó megélhetéseért . . . 
Ö már leborotváltatta a szakáilát, bajuszát is. 
hát megteszi ezt i s . . . Úgyis az ő arczával ; 
odavaló ő inkább a czirkuszba és nem a te¬ 
metési vállalat gyászhuszárai közé, a szomo¬ 
rúsúg mellé . . . 

És a vörös Tóni, a nevetségesen, a kaczag-
tatóan vörös hajú Tóni, sietve megindult a 
czirkusz felé . . . 

A NEMZETI SZALON JUBILÁRIS TÉLI 
KIÁLLÍTÁSA. 

A magyar Alföld egyik lelkes bámulója, 
Ausztria legnagyobb művésze, Pettenkofen 
Ágoston, száz művével szerepel e tárlaton. 
Alig van oly ideje művészi fejlődésének, mely 
e gyűjteményben ne volna egy-két darabbal 
képviselve. 

A nagy művész, egykor az osztrák ármádia 
elegáns tisztje, mint kitűnő litográfus, a negy-

Bruck Miksa: Felvidéki utczarészlet. 

Pettenkofen Ágost: Légyott. 

A NEMZETI SZALON JUBILÁRIS TÉLI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 

számára. Minél mélyebben merült az itteni 
természet tanulmányozásába, művészete annál 
erősebben fejlődött, s kibontakozva a kezdet-
beli nehézkes s tompa színekből, mélység, 
melegség s igazság tekintetében a nagy fran-
czia festőket közelítette meg. 

Mint a rajznak s a formáknak biztos kezű 
mestere, alakjait megkapó jellegzetességgel 
állítja elénk, tisztult művészi ízléssel, nagy 
tudással párosult előadásban. 

A technikai virtuozitást a szó legnemesebb 
értelmében állítja művészetének szolgálatába. 
Nincs még oly jelentéktelennek látszó rajz¬ 
vázlata a gyűjteménynek, mely a mester szel¬ 
lemi nagy értékét hézagos vonásaival is jel¬ 
legzetesen ne tolmácsolná. 

A tárlat hazai művészeinktől való anyaga 
eléggé érdekes és változatos. 

Száz egynéhány kiállító kétszáz művel van 
képviselve, egy földszinti s három emeleti te¬ 
remben, körültekintően s eléggé összhangzato-
san rendezve. 

Az arczképek közt, mint kiváló alkotás, a 
nemrég elhunyt Gyulai Pál természet után 
festett térdképe Boruth Andortól vivja ki tel¬ 
jes elismerésünket. Hasonlóan Szenes Fülöp 
néhány igen előkelő fefogású s virtuóz ecset¬ 
kezeléssel előadott arczképe. Endrey Sándor 
s Glatter Ármin a náluk megszokott művészi 
biztonsággal kezelt arczképeket állítottak ki. 
Mendlik Oszkár, a jeles tengerfestő, egy kisebb 
gyűjteményt küldött, kellemes meglepetésben 
s nagy élvezetben részesítve tisztelőit. Kézdi-

Kovács finom hangulatú erdei tájképei egyik 
főbb vonzerejét képezik e tárlatnak. Keményffy 
Jenő «Ártatlansági)-a (gyermekleányt ábrázol) 
s voloscai utczarészlete a művészt a legelő¬ 
nyösebben képviselik. 

Finom hatású tanulmányfejet küldött Thein 
Miksa, míg Vesztróczy Manó erőteljes s igaz 
színeivel (Cseresznyeszedés, Tanulmány) nyújt 
élvezetet a műbarátnak. Skutezky «Mater Dolo-
rosá»-ja egyike a mester legkiválóbb alko¬ 
tásainak. 

Benczúr mester két jeles tanítványa. Pen-
telei Molnár s Eottman Mozart igen jól van¬ 
nak képviselve. Az előbbitől csendélet, széles 
virtuóz ecsetkezeléssel, az utóbbitól (Jó étvágy) 
életkép, egyöntetű előadásban. 

Mint új jelenség, a kiállításon figyelmet ér¬ 
demel Rózsaffy Dezső, meleg színezetű uicza-
részletével s néhány jó csendéletképével. Agg-
házy Gyula a felvidék (nagyrőczei táj) egy 
tájékát mesteri biztonsággal, finoman színezve, 
kitűnően rajzolva állítja elénk. Az újpesti 
festőkolonia két kiváló tagja, Bachmann Ká¬ 
roly és Pörge Gergely néhány jellegzetes mű¬ 
vel emelik a tárlat művészi szinvonalat. 

Hadi Richárd, Flórenczben élő szobrász ha¬ 
zánkfia, nagyobb rajz- és szoborgyűjtemény-
nyel van képviselve. K—ny Ö—n. 

Vajda Zsigmond : Dunapart. 

Pettenkofen Ágost: Találkozás. Kacziány Ödön: A leselkedő. 

AZ ELHUNYT BELGA KIRÁLY. 
Egészen bizonyos, hogy nekrólogusai, kivált 

nálunk, az imént elhunyt belga királyt, II. Li¬ 
pótot igen elfogultan, nagyon igazságtalanul 
ítélték meg. Érdemeiből nem látnak semmit, 
holott voltak olyan érdemei, a melyek épen 
a trónon a legritkábbak; míg gyarlóságait, 
e szunyogocskákat, egészen megszokott, átlag 
gyarlandóságok, elefántokká futták föl. Hogy 
családja, kivált leányai nem fogják nagyon 
megsiralni, hogy nem fognak roskadozni a 
gyász súlya alatt, azt megértjük. De népé¬ 
nek, a belga nemzetnek nincs semmi jogos 
oka a panaszra. Munkás, lelkiismeretes, alkot¬ 
mányos királyt veszített, olyan királyt, a ki¬ 
nek nagysága idővel gyarapodni fog; a kinek 
érdemeit az unokák jobban fogják méltányolni 
a ma élő ivadéknál. Egyáltalán a belgáknak 
nincs okuk elégedetlenkedni meglehetősen friss 
keletű dinasztiájukkal, a mely alig nyolczvan 
esztendős múltra tekinthet vissza s a melynek 
eddig csupán két sarja ült trónjukon. A belgi 
királyság a múlt század második negyedében, 
a júliusi forradalom után támadt. Belgium & 
középkorban hol a franczia királysághoz tar¬ 
tozott, hol a burgundi fejedelmeknek volt bir¬ 
toka. A XV. század végén, az utolsó burgund 
fejedelem, Merész Károly halálakor, leánya, a 
szép és amazon váralkatú Mária kezével ke¬ 
rült a Habsburg L Miksa német-római császár 
kezére. Ettől kezdve a franczia forradalomig 
Német-Alföld néven, Hollandiával együtt, előbb 

Lechner Ödön: Sévres. 
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a spanyol, aztán az osztrák Habsburgok bir¬ 
toka. Napóleon királysággá tette Lajos öcscse, 
III. Napóleon apja számára s bukása után a 
bécsi kongresszus is meghagyta királyságnak, 
visszaadván az orániai családnak, a melynek 
tagjai előbb csak hollandus stadhouderek vol¬ 
tak. Több okból azonban nem volt és nem 
lehetett Ínyére a belgának a hollandussal való 
egy kalap alatt élés. Igaz, hogy a Habsburgok 
alatt is pár századon át együtt élt a két nemzet; 
de a hosszú együttélés alatt nem igen simul¬ 
tak egymáshoz. Az együttélést nem a két faj, 
a hollandus s a belga természet hasonlósága, 
vagy atyafisága szülte, hanem inkább külső 
körülmények és politikai mesierkedés. Ilyen 
oknak vehetjük, hogy Hollandia és Belgium 
között nincs semmi természeles geográfiai ha¬ 
tár, hogy mind a két tartomány lapos, homo¬ 
kos, mocsaras vidék. A faj sem azonos és tem¬ 
peramentumban sem atyafi egymással. A belga 
inkább franczia. a hollandus inkább germán 
keverék. A két tartományban és fajban más a 
szokás, a hagyomány; más az eléírnod és más 
a vallás is. A belga Waterloo után. a franczia 
királyság restaurálásakor leginkább talán a 
franczia kötelékben maradt volna meg; de az 
európai egyensúly akkor Francziaország gyen¬ 
gítését, megnyirbálását parancsolta. A bécsi 
kongresszus, a szent szövetség politikai böl-
csesége a német-alföldi királyságot, az egy 
korona alatt él'í Hollandiát és Belgiumot Fran¬ 
cziaország sakkban tartására szánta. A belga 
azonban sehogy se tudott összebarátkozni a 
hollandussal, a miben része lehetett annak is, 
hogy a közösségben Hollandia Belgiumot a 
szófogadó, az engedelmes vazallus jámbor sze¬ 
repére szorította. Kapóra jött tehát a júliusi 
forradalom. Belgium a támadt zavarok között 
talpra állott s franczia, leginkább talán az új 
franczia király, Lajos Fülöp a polgár király 
támogatásával kivívta állami és nemzeti füg¬ 
getlenséget. 

Ez a belga királyság genezise. A belgák 
többsége természetesen leginkább szerette volna, 
ha, mintán az országot alkotmányos király¬ 
ságnak nyilvánította, a franczia királyt, vagy 
Lajos Fülöp király másodszülött fiát, egyálta¬ 
lán, ha Bourbon sarjat ültethet trónjára. Anglia 
miatt azonban efajta terv megvalósítására ko¬ 
molyan gondolni sem lehetett. Európa még arról 
sem akart hallani, hogy Napóleon mostoha fia, 
Beauharnois Jenő foglalja el a belga trónt 
A vitában az angol diplomáczia győzött; an¬ 
gol számítás, angol érdek ültette Belgium trón¬ 
jára^ Kóburg Lipótot, az első belga királyt. 
A Kóburgok akkor még csak szerény és sze¬ 
gény német herczegecskék; fejedelmi czímmel 
akkor még csak az elsőszülött élt igen szűkös 
apai örökségen. Otthon, a hol a családi bölcső 
ringott, rendszerint csak az elsőszülött fia él¬ 
hetett; a többi fiúk többnyire külföldön ka¬ 
tonáskodtak és rendszerint igen jó házasságot 
kötöttek. Kóburg Ferencznek. a ki a Kóburgok 
ifjabb, saalfeldi ágából született, a mely ág csak 
1735 táján, az idősebb ág magvaszakadtával 
örökölte a herczegséget, három fia volt s a 
sors a legidősebbhez, ahhoz volt a legmosto-
hább, a ki az apai örökséget örökölte. A feje-
delems^g a legidősebb fiúra, Ernőre maradt. 
A második fiú, Ferdinánd, az osztrák ármá-
diában szolgált s mint osztrák tábornok vetfe 
feleségül a dús Koháry család utolsó, egyetlen 
leány-sarját. A haimadik fiú, Lipót, a belgák 
első királya, előbb orosz tábornok volt s min 
orosz tábornok vette feleségül IV. György an¬ 
gol király egyetlen leányát, a kire az angol 
trón öröksége nézett. Ebből a házasságból azon¬ 
ban nem fakadt sarj s az angol trón örököse 
még apja eletében meghalt Ma mégis Kó¬ 
burg ivadék ül az angol trónon VII. Eduárd 
személyében, mert Viktória, a ki unokahuga 
volt az első királynak, unokatestvéréhez, Al¬ 
berthez, Ernő herczeg fiához ment feleségül 
És trónra jutottak a hozzánk szakadt Kóburg 
üerdmánd leszármazol is Portugáliában és Bul¬ 
gáriában. Ma négy államban viselnek koronát 
az apró német herczegségből származott Kóbnr-
gok, azonkívül, hogy aty«fiságban vannak az 
orosz czarral, a német s az osztrák császári di¬ 
nasztiával a trónja vesztett Ürleánsokkal. L Li¬ 
pót második házasságában Lajos Fülöp fran-
C í ^ Ara

T
l? l e á n y á t v e t t e feleségül s így a most 

elhunyt Lipót király anyai részről franczia vér 
Meg a belga politikusok közül is sokan az 
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elszakadáskor politikai hibának fogták föl Bel¬ 
gium különválását Hollandiáiól. Úgy okoskod¬ 
tak, hogy Belgium és Hollandia együtt szá¬ 
mot tehetett volna az európai államok taná¬ 
csában, míg így külön-külön, még másodrendű 
hatalmasságnak is kicsiny és gyönge. Azonban 
ma már nem igen van okuk bánkódni az 
elszakadáson. Belgium így, a maga kenyerén, 
bizonyára boldogabb, mintha kénytelen volna 
pseudo nagyhatalmasdit játszani. Hogy azon¬ 
ban vállalata sikerült, abban nagy része van 
Franczia országnak s még nagyobb része volt 
Lajos Fülöpnek. Nemcsak a hála parancsolta, 
hogy az első belga király franczia dinasztiából 
házasodjék, hanem az okos politika is. Okos 
politikus és bölcs uralkodó volt az első belga 
király, a kinek államot kellelt teremteni a 
belga földből. Az idegenből, negyvenkét éves 
korában átplántálódott uralkodó úgy összeforrt 
népével, annyira megnyerte alattvalói szeretetét, 
hogy a haza a,lyjd-nsik hívták. Nem kevésbbé 
szerették a királynét, Lajos Fülöp leányát, a 
kit őszintén sirattak meg, a midőn fiatalon, 
harmincznyolcz éves korában meghalt. Házas¬ 
ságukból négy gyermek született. Az első fiú 
kis korában meghalt A második fiú a most 
elhalt belga király. A harmadik a flandriai 
gróf volt, a kinek fia most a belga trónra 
kerül. Legmostohább sors jutott az egyetlen 
leánynak, Saroltának, Miksa mexikói császár 
boldogtalan özvegyének. 

Királynak és katonának nevelték a most el¬ 
hunyt Lipótot. Nevelői közül legnagyobb ha¬ 
tással volt rá Conscienoe, a híres flamand 
regényíró, a kinek pár novelláját magyarra is 
lefordították s a kit Lipót házas korában fele¬ 
ségével magányában meglátogatott. A míg apja 
élt, nem törődött a politikával; hanem spor¬ 
tolt szenvedélyesen, csak a lovaglásban nem 
vitte valami sokra. Nagy utakat tett. Ifjan, 
tizennyolcz éves korában házasították össze a 
mi József nádorunk egyetlen leányával, Mária 
Henriettel. 

Kétségtelen, hogy a belga állam, a belga 
királyság alapjait az első király rakta le; de 
az utód nem fogyasztotta, hanem gyarapította 
az apai örökséget. A midőn apja harmincznégy 
évi uralkodás után meghalt, a belgák lelkes 
szeretettel ültették trónjára. Negyvennégy esz¬ 
tendő alatt, egy nap híján ennyi ideig ült 
II. Lipót a belga trónon, talán külső lobogás-
ban csappant az a lelkes szeretet, a melylyel 
trónjára ültették; de el nem fogyhatott. Ural¬ 
kodása alatt Belgium anyagi, szellemi terén 
egyaránt hatalmasan fejlődött. Kongó megszer¬ 
zése, a mit sokan hajlandók ócsárolni, kizá¬ 
rólag a Lipót király érdeme. És ez a szerze¬ 
mény Belgiumnak, úgyszólván, semmi áldoza¬ 
tába sem került. Nem kellett érte véres har-
czokat vívni. Nem nyelt el milliókat. Hogy 
úgy mondjuk, Kongó megszerzése privát vál¬ 
lalkozása II. Lipótnak. Tudományos kutatás 
árán és czímén szerezte meg ezt a hatalmas 
darab földet. A hódításnak ez a módja, hacsak 
üzleti vállalkozás volt is, annak sem közön¬ 
séges. És a vállalkozásban nem a megszerzés 
volt a legnehezebb munka, hanem a szerze¬ 
mény telekkönyvezése. Bármi távol esik is Kongó 
Európától, lett volna rá étvágya több, Bel¬ 
giumnál jóval nagyobb hatalmasságnak is. 
Jelentkeztek is a zsákmányra többen. Ha bi¬ 
rokra kerül a dolog, bizonyára nem a kicsiny 
s a csatamezőn alig számottevő Belgium kapja 
meg. Lipót azonban úgy tudta intézni a dol¬ 
got, pedig egy Bismarckkal kellett alkudoznia, 
hogy a hatalmak tanácsa Kongót neki, jobban 
mondva Belgiumnak Ítélte. 

Uralkodásával tehát semmi módon sem szol¬ 
gált rá II. Lipót, hogy csappanjon a szeretet 
s a lelkesedés, a melylyel trónjára ültették. 
Kitűnő érzékkel szolgálta mindig hazája és 
nemzete valódi érdekeit. Nem ritkaság azon¬ 
ban, hogy ne becses szolgálatok, valódi érde¬ 
mek szüljék a népszerűséget a lelkesedést, 
Azt általán elismerik, hogy II. Lipót munkás, 
takarékos életet ólt. Korán kelt. Reggel öt 
órakor már rendszerint fönn volt s délig rövid 
szünetekkel csak államügyekkel foglalkozott 
Bőven, jó étvágygyal evett, de az italban tar¬ 
tózkodóbb volt a mértékletesnél is. Lelkiisme¬ 
retesen átolvasott, aggodalmasan megfontolt 
mindent, a mit eléje terjesztettek, általán sze¬ 
rette, hogy hivatása teljesítésében pedáns bü¬ 
rokratának nézzék. Üdüléseiben is maga után 
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küldette és szorgalmasan végezte dolgát. Ha 
dolgozó-szobájából menekülhetett, sétált, lova¬ 
golt, kocsizott, csónakázott, élete végén a yach-
tot s az automobilt szerette leginkább. Nagyon 
szerette a természetet s a virágot; pálmaházai 
híresek Európaszerte. A muzsikát ki nem áll¬ 
hatta, a tudományért s az irodalomért is csak 
mérsékelten hevült, de nagyon szerette a ké¬ 
peket s kitűnően is értett a képhez és szere¬ 
tett pompásan, nagy költséggel építkezni. Az 
építés áhitatos szeretetében kortársai közül csak 
az egy bajor II. Lajos vetekedhetett vele. Élet¬ 
módjában, ha nem építésről, vagy asszonyról 
volt szó, polgáriasán egyszerű és józanul taka¬ 
rékos volt. 

Házas, egyáltalán családi eletét nem lehetne 
mintának ajánlani, s ezért ócsárolták a legtöb¬ 
bet II. Lipótot és ezért nem látják érdemeit. 
Tagadhatatlanul volt benne meglehetős adag 
a rokokó ivadék könnyűvérüségéből, a mi 1a-
lán franczia csatornán, anyja révén került vé¬ 
náiba. Feleségével, a ki műveszhajlamú, de a 
mellett igen vallásos és igen jótékony asszony 
volt, szinte házasságuk első napjától kezdve 
meglehetősen visszás életet élt. A gáláns férfi, 
a kire sok át nem élt kalandot is ráfogtak, 
a ki sűrűn rándult ki a szerelem tilos ber¬ 
keibe, otthon nem volt sem gyöngéd férj, sem 
szerető és kíméletes apa. Fiát, trónja örökö¬ 
sét, még gyermekkorában elveszítette, leányai¬ 
val pedig nem törődött. Ennek a csapásnak 
része lehetetta bban. hogy II. Lipót megbason-
lott családjával. Feleségétől, a ki 1902 szep¬ 
temberében úgy halt meg Spáában, a hol élete 
utolsó húsz esztendejét töltötte, hogy sem férje, 
sem leányai nem voltak halottas ágyánál, tel¬ 
jesen elszakadt. Melyikük volt ennek az oka, 
ki tudná megmondani...? Meghasonlott leá¬ 
nyaival is, talán nem is csupán a maga hibá¬ 
jából. Legnagyobb leányától azok miatt a bot¬ 
rányok miatt fordult el, a melyekkel házas¬ 
ságát fölbontotta. Talán kevesebb ok volt rá, 
hogy második leányával, Stefániával szakítson, 
a midőn az feleségül ment Lónyai Elemér 
grófhoz, arra pedig egyáltalán nem volt ok, 
hogy botrányt rendezzen felesége ravatalánál. 

Talán azért sem lehet föltétlenül elitélni, 
hogy Francziaország kedvéért megtagadta leg¬ 
ifjabb leánya kezét egy Bonaparte herczegtől. 
A király végre is nem magánember s talán 
neki is került valami áldozatába, hogy ép 
legkedvesebb leányát pártára kárhoztassa. Sze¬ 
relmi viszonyait nem feszegetjük és nem ke¬ 
resünk rájuk mentségeket. Ebben bizonyára 
hibás, bar nem annyira, a mint hirdetik s 
korántsem élt oiyan botrányosan, mint a ro¬ 
kokó kor potentátjai. Legutolsó viszonya, a 
melyet hír szerint törvényesíttetett, Yaughan 
bárónéval, a kit ő tett bárónévá, ha nem 
királyi, legalább emberi eset Aztán II. Lipót 
király kedvtelései: az építés, az asszony Bel¬ 
giumnak egy fillérébe sem került, s nincs miért 
kárhoztatni kalmárkodását sem, hisz a belga 
állam igen szépen örököl utána. Mindent össze¬ 
fogva : férjnek, apának II. Lipót nem minta, 
maga sem szánta magát annak, mi sem akar¬ 
juk annak megtenni, de királynak olyan volt, 

I. ALBERT, AZ ÚJ BELGA KIRALY. 

hogy fajtájából minél többet kívánnánk a ki¬ 
rályi Uralkodás alatt élő államoknak és nem¬ 
zeteknek. Június. 

A HÉTRŐL 
Gulner Gyuláról. A régi jó időkről beszélgettek 

egy társaságban méla és bánkódó hangon. Elsorol¬ 
ták és elgyászolták kedves \irtusait. amelyek, mint 
a görög istenek, már eltávoztak a földről, csak az 
emlékük maradt itt megváltozott, új világok és új 
emberek számára. A régi virtusok, a régi erkölcs, 
a régi jó idők is eltűntek a maguk típusaival együtt. 
A társalgás hangja melankolikus volt, a mikor egy¬ 
szerre megszólalt egy öreg úr és ezt mondotta: 

— A régi jó időket ne sajnáljátok, mert a régi jó 
idő nem halt meg. A mi idó'nk is régi jó idő, csak¬ 
hogy ezt majd csak — száz esztendő múlva veszik 
észre rajta! 

Ez az első hallásra paradoxnak tetsző mondás 
jut az eszünkbe, a mikor Pest vármegye most el¬ 
hunyt főispánjának, Gulner Gyulának koporsója 
mellől visszanézünk az életére és minden meglepő¬ 
dés nélkül azt kell megállapítanunk, hogy ez az élet 
valóságos koszorúja volt olyan tulajdonságoknak és 
azoknak az erkölcsöknek, a melleket - - siratva 
szoktunk emlegetni, mint rég elhervadt virágait 
egy egészen elmúlt időnek. A melyek azokat az em¬ 
bereket díszítették, a kiket mint egy régi, szebb, 
jobb világ teljesen eltűnt alakjait, már csak emlé¬ 
kükből és hallomásunkból ismerünk. A kik egész 

emberek voltak, tetőtől talpig férfiak, bátrak és 
gyöngédek, okossággal és eszményi hevüléssel tel¬ 
jesek, harcában, mulatásban és munkában egyaránt 
fáradhatatlanok, a kik kitárt mellel mentek a csa¬ 
tába és kitárt szívvel a barátságba, a kik tudtak 
egész lélekkel vidámak lenni és halálos elszántság¬ 
gal komolyak. Guiner Gyula is ilyen volt, így élt, 
de ime : mintha ezt csak most vennők észre, vagy 
most látnók egész világosan, a mikor — meghalt. 
A míg élt, talán maga is sokszor elsiratta ezt a szép 
típust, a mely pedig — benne is élt még és bizo¬ 
nyára ól még most is egy egész csomó magyar em¬ 
berben, de ezt csak akkor vesszük észre, a mikor 
már a ravatalon vannak és életük erkölcsi mérlegét 
összeállítjuk. 

* 

tNaqy beszédek.t> A bécsi parlamentben föláll 
egy képviselő, a kit ilyen szépen hívnak, hogy 
Spaczf.k úr és teljes hatodfél óra hosszat szónokol. 
Mikor Spaczek így röviden előadta a mondanivaló¬ 
ját, szóra emelkedik egy másik kollégája, a kinek 
már nincs ilyen szép neve, mert csak Lizynek hív¬ 
ják, de ő viszont meg nyolca óráig beszél egyhuzam¬ 
ban. Lizy úr után meg Kollár úr követke/ik, a ki 
tizenegy órás dikcziót mond a nélkül, hogy «be-
szédje tulajdonképeni tárgyára» e szűkre szabott 
keretben áttérhetne. Mi magunkat a rétorok ná-
cziójának tartjuk és szívesen akczeptáljuk azt a 
bókot, hogy minden magyar ember született szó¬ 
nok. Valószínű tehát, hogy akadnak magyarok, a 
kiknek a lelkében az osztrák leisztungok szemléle¬ 
ténél megmozdul a féltékenység, sőt talán az irigy¬ 
ség kényelmetlen érzése is. Úgy gondolkoznak, 
hogy a hol nyolcz- meg tíz órás dikcziókat vágnak 
ki az emberek, ott bizonyára «tudnak beszélnio és 
ha így tart, az osztrák még a szónokok nemzetének 
dicsőségét is elharácsolja tőlünk. Nem kell tartani 
tőle. Ennek az aggoda'omnak az alaptalanságát 
semmi se demonstrálhatja jobban, mint a Spacze-
kek, a Lizyk és a Kollárok nyolcz-tíz órás szcnok-
latai. A hol mindenki tud tíz óra hosszat szóno¬ 
kolni, ott soha se lehettek igazi szónokok. — Mert 
ez a nagy szóontási készség csak azt bizonyíthatja, 
hogy ott a szónoklatnak nincsenek föltételei. Se 
tartalmi, se formai föltételei, a melyeket mindenütt 
respektálni kell, a hol a fórumon való szólásnak 
törvényei és hagyományai vannak. Ezeket a törvé¬ 
nyeket és hagyományokat, mint minden más mű¬ 
fajnak, a parlamenti szónoklatnak is e mtífrtj re¬ 
mekei adták. Mennél több ilyen remeke támadt egy 
parlament rétori munkájának, ezek a törvények és 
hagyományok abban a parlamentben annál erőseb¬ 
bek, a szónoklatnak annál több a föltétele. Az Ízlés¬ 
nek, a művészetnek egy egész meg nem Írott, de 
átérzett kódexe dirigálja és korlátozza a szónokot, 
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emeli is, de fegyelmezi is a mondanivalóját. Az 
obstrukcziók minálunk is nagyon sokat romboltak, 
nagy pusztítást vittek végbe a parlamenti szónoklat 
hagyományaiban, úgy, hogy ez a művészet a régi 
formájában többé talán nem is restaurálódhatik, de 
épen mert nekünk voltak hagyományaink, legfölebb 
új formát fog kapni, de soha se züllhetik olyan 
bravúrokig, a milyeneket a minden hagyomány 
nélkül szökülködő osztrák parlamenti szónoklat 
produkál. Minálunk mindig, a legádázabb obstruk-
cziós időkben is voltak szónokok, a kik képtelenek 
voltak obstrukcziós beszédet mondani, mert kötöt¬ 
ték őket ama megiratlan kódex törvényei, az oszt¬ 
rák parlamentben ilyesmi nem feszélyezi a «szó-
nokokatn. Ezt a fesztelenséget azonban kár lenne 
irigyelni és még nagyobb kár megtanulni tőlük. 

¥ 

Morgan Annié, annak a Pierpont Morgan-nak a 
leánya, a kinek van körülbelül annyi milliója, a 
hány öltést egy blúzon varrnak, ez a szerencsés és 
bizonyára szép Morgan Annié (melyik milliárdos 
kisasszony csúnya?) vezére vagy patrónája lett a 
newyorki blúzvarró lányoknak, a kik most sztrájkba 
léptek, mert nagyon roszúl fizették őket. Nem min¬ 
dennapi jelenség egy milliárdos kisasszony a sze¬ 
gény kis varrónők serege élén, a kik egy nagyobb 
darab kenyérért mennek csatába és a mit ez óriási 
kontraszt láttára érez az ember, mégis — harmónia. 

hogy nem halt meg vagy másfél évtizeddel hama¬ 
rább, a mikor alakja még egészen másként élt a 
köztudatban. A mikor még többet láttak belőle a 
királyból és sokkal kevesebbet az emberből. Mert 
azt Lipót, az ember elfelejtethette a világgal, de 
mint igazságot meg nem szüntethette, hogy Lipót, 
a király igen jó, sőt kitűnő uralkodója volt az ő 

Lagerlöf Zelma (irodalmi díj). 

lódó kedvnek okkal prédájává lett. Ha idejében hal 
meg, csak dicséretét zenghetik a nekrológok. De 
tovább élt és ez volt a malőrje. A szerencséje pedig 
az volt, hogy — sokáig haldokolt. Elég ideig ahhoz, 
hogy elmondhassanak a krónikások róla minden 
roszat, csúnyát és méltatlant, a mit művelt és a 
mit ráköltöttek. Az ócsárlásnak egy olyan kórusa 
viharzott a nagybeteg öreg király ágya körül, hogy 
mire a szemét végképen lehunyta, már ki kellett 
fogyni a gáncsból és az embereknek eszükbe kellett 
jutnia azoknak a dolgoknak, a mik nem gáncsolni, 
hanem dicsérni valók. És a kiről tegnap csak roszat 
tudtak, holnap már egész sereg magasztalni való 
erényére emlékeznek. Mert nincs ember, ha király 
is, a ki csak jó lenne vagy csak rósz: erények és 
bűnök, erkölcsök és hibák vegyüléke vagyunk vala¬ 
mennyien és a sors játékos kedve határoz róla, kit 
magasztaljanak életében a jó tulajdonságaiért és 
szidjanak holta után hibáiért, kinek meg ennek a 
megfordítottja legyen osztályrésze. A királyoknak 
még talán jobb, ha életükben szidják és holtuk után 
magasztalják őket, mert a királyok tovább élnek a 
históriában, mint a mennyi ideig a földön éltek. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Karácsony. Mint már évek óta mindig, olvasóink 

az idén is, mai számunkkal együtt megkapják nagy¬ 
szabású, díszes karácsonyi albumunkat Az album 

D'Estournelles báró (békedíj). Dr. Kocher Tivadar (orvosi díj). Braun Ferdinánd (fizikai díj). Marconi Vilmos (fizikai díj). 
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II. LIPÓT BELGA KIRÁLY, ALBERT TRÓNÖRÖKÖSSEL. 

Illedelmes érzés. Lélek és igazság érik benne. Mert 
az kétségtelen, hogy a hol a konfekcziósok Morgan, 
Vanderbilt, Kockefeller meg Elkins kisasszonyok 
számára dolgoznak, ott nem kellene nyomorogniuk 
azoknak a leányoknak, a kikkel a konfekcziósok 
ezeknek a blúzait varratják. Ezek a kisasszonyok 
vagy a papáik bizonyára nagyon tisztességesen 
megfizetik azoknak a blúzoknak az illő árát. Való¬ 
színűleg még az illetlen árát is. Változtatni csak az 
változtatna a dolog megítélésén, ha kiderülne, hogy 
az aranyban úszó szép Missek nem otthon, hanem 
Parisban varratják a blúzaikat és a newyorki var¬ 
rólányok munkájából csak akkor kérnek részt, ha 
ezek sztrájkolnak. Ebben az esetben vitássá válnék 
az Annié kisasszony patronátusának érdeme és 
dicsősége. Udvarias kötelesség azonban föltenni, 
hogy az nincsen így és Morgan kisasszonyt meg 
dollárherczegnő társait a maguk pénze emberséges 
fölhasználásának erkölcse viszi a harcz tüzébe. Ha 
így áll a dolog, akkor akcziójuknak teljes a szép¬ 
sége. De mégis kívánatos, hogy ez a newyorki 
sztrájk ne tartson nagyon sokáig. Mert ha bizonyos 
is, hogy Morgan Annié kisasszonynak több a tar¬ 
talék blúza, mint a sztrájkoló varrólányoknak a 
tartalék tőkéje, a türelmet nem szabad túlságosan 
próbára tenni. Különösen a milliárdos kisasszo¬ 
nyokét nem. És különösen akkor nem, ha már -
új blúzokat rendelnének. 

* 

Mérleg. Ha az ember nyugodt szemmel elolvassa 
Lipót királynak immáron teljessé vált élettörténe¬ 
tét, arra kell rájönnie, hogy e rettenetesen sokat 
«mlegetett fejedelemnek egy nagy malőrje volt és 
•egy valamivel kisebb szerencséje. A malőrje az volt, 

Ostwald Vilmos (kémiai díj). 

A NOBEL-DÍJ NYERTESEI. 

kis országának. Példásan alkotmányos érzésű, pe¬ 
dánsul kötelességtudó, pontos, lelkiismeretes és 
bámulatosán munkabíró. Ha Belgiumot, mint egy 
uralkodói munka hagyatékát tekintjük, meg kell 
állapítani, hogy ez a hagyaték az ő kezelésében 
nemcsak, hogy nem csökkent, de minden tekintet¬ 
ben, a pozicziója szilárdságában, fejlődésben, pol¬ 
gárai jólétében és szabadságában gyarapodott. Gya¬ 
rapodott még abban az időben is, mikor Lipót ki¬ 
rály egyéni méltósága, népszerűsége, a népek sze¬ 
mében való tisztelete már csak fogyott, sőt a csúfo-

hat nagy íven, négy színes képpel, egy műlappal és 
egy zenemű-melléklettel, valamint nagyszabású 
művészi szöveg-illusztráczióval jelent meg s egyike 
a legdíszesebb kiállítású karácsonyi kiadványoknak. 
Gazdag tartalmában legjelesebb íróink egész sora 
szerepel: Mikszáth Kálmán pompás humorú elbe¬ 
szélést irt bele a török világból; elbeszéléseket írtak 
még: Szikra, Szemere György, Szöllösi Zsigmond, 
Bérezik Árpád, Pékár Gyula, Ady Endre, Frőh-
lichné Kaffka Margit, Szívós Béla. Költeményeket 
Vargha Gyulától, Szabolcska Mihálytól, Zempléni 
Árpádtól és Szász Bélától közöl az album. Van 
benne ezenkívül egy drámai költemény Palágyi 
Lajostól és egy teljes eredeti regény régóta hallgató 
jeles írónktól, Kvassay Edétől, kivel bizonyára szí¬ 
vesen találkoznak régebbi olvasói, az újabb nemze¬ 
dék számára pedig fölfedezéskép fognak hatni írói 
j élességei. A szöveg-illusztrácziókat kiváló művészek 
rajzolták. Karácsonyi albumunkat ingyen kapja 
minden előfizetőnk, azok is, a kik csak újévkor 
lépnek be előfizetőink sorába. 

Anakreoni dalok. Az anakreoni dalnak Csoko¬ 
nai óta nem volt nálunk olyan jelentékenyebb mű¬ 
velője, a ki egy-két kísérleten kívül is, rendszeresen, 
egyéniségének vagy fejlődése egy bizonyos fokának 
kifejezéséül művelte volna. Az a lelki állapot, a 
melynek az anakreoni dal kedves, könnyed, nyájas 
formája a megfelelő kifejeződése, nyilván nem na¬ 
gyon gyakori a mi költőinknél. Vihar utáni derült 
idő kell hozzá: az élet erős lélekkel megvívott har-
czai után való filozofikus megnyugvás, önmagával 
és a világgal való kibékülés, a melyben öröm, bánat 
megtalálják a maguk értékelését. Egyikbe sem me¬ 
rül bele a költő: az örömet megragadja, de csak 
szürcsölgeti ízes nedűjét, nem habzsolja lázas mo¬ 
hósággal, a bánat pedig csak melancholia alakjában 
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rezeg bele lelki békéjébe, olyan halk, puha arnyakat 
vet rá, mint az elvonuló felhő s virágos mezőre. 
Endrődi Sándort ez a hangulat vitte anakreoni 
dalok költésére s ezért első sorban azzal kapnak 
meg dalai, hogy semmi sem érzik meg az eltökélt¬ 
ségből, minden sorukon érezzük, hogy előbb volt a 
költő hangulata s ebből, önként, szükségszerűleg 
fakadtak a versek. Legelőször is közvetlenségük 
érezteti ezt: a hangjuk igazán úgy hangzik, mint 
egy csöndes, derűit lelkű férfi-ember beszélgetése 
önmagával vagy bizalmas embereivel, - - mintha 
nem is közönség számára való Írásművek volnának. 
8 ezzel sikerül is neki az olvasó lelkében megte¬ 
remteni azt a hangulatot, mely a versek élvezetére 
szükséges, megfogja szivüket és viszi magával. 
Férfi-költészet ez, csak igazi férfi-lélek tudja telje¬ 
sen megérteni derültségét, a férfias mulatozásban 
való kedvtelését, bensőleg megindult életörömét. 
Bor, barátság, szerelem, haza, a miről a versek 
szólnak s beléjük játszik az alkonyata felé induló 
férfi melancholikus, őszi érzése. A tavaszi viharok, 
a nyár perzselő heve - - mind odavannak, őszelő 
van, a nap még süt és melegít, de már árnyak leb-
bennek át világán s a tőkén aranyszínűvé válik 
már a szőlő gerezdje, — szeptember van, a magyar 
év leghangulatosabb, legtermékenyebb harrnóniájú 
szaka. Ez a szeptemberi hangulat adja meg Endrődi 
anakreoni dalainak nemes zamatját s oly telten és 
illatosán van meg bennük, hogy árnyal; sem érez¬ 
zük az egyhangúságnak, a mely az ilyen egy kö¬ 
tetnyi egyféle formájú versnek a legnagyobb vesze¬ 
delme. Az Anakreoni dalok egy új fejlődési fok 
Endrődi költői pályáján, a Tücsök-dalok ifjúi fel-
lobbanásain, a Kurucznóták bánatosan háborgó 
tárogató-szaván s az Isten felé mélyen járó reflexió¬ 
költészetén keresztül jutott idáig s örömmel álla¬ 
pítjuk meg, hogy mind e fokok egyúttal emelkedés 
fokát is jelentik. Az Anakreoni dalok finom, ízléses 
kiállításban, a költő arczképével s csinos könyvdísz 
illusztrácziókkal jelentek meg. 

Tammúz. Cliolnoki/ Viktort írói körökben már 
rég úgy emlegetik, mint a maiak közt a legerede¬ 
tibb és legkiválóbb szellemek egyikét, a nagyközön¬ 
ségnek az a része, a mely a lapokból figyelemmel 
szokta kisérni az újabb jelenségeket, szintén meg¬ 
kedvelte, de bár már jó ideje dolgozik, könyvvel 
csak most kerül a közönség elé. Elsősorban iro¬ 
dalmi viszonyainkat jellemzi ez a nem is kivételes je¬ 
lenség: amikorselejteskönyvek egész serege özönli 
el a piaczot, elsőrendű tehetségek is csak nehezen 
és késve tudják megkapni a teljes publiczitást. 
Mindenki, a ki a Tammúzl szeretettel és megértés¬ 
sel olvassa, el fogja ismerni az irótársak értékelé¬ 
sének helyességét: Cholnoky Viktor könyve csak¬ 
ugyan egyike a leginkább figyelemre méltó jelensé¬ 
geknek a mai magyar elbeszélő irodalomban. 
Rendkívüli intelligenczia, erős hajlam a fantaszti¬ 
kumra, önmagából kiküzdött, teljesen egyéni világ-
és emberlátás, művészi stílus — ezeket az irói 
vonásokat látjuk ineg legelőször Cholnokyban. Tu¬ 
dása számára nincsenek korlátai a koroknak, sem 
tazismeretköröknek, mindig kezénél van az az is-
meretbeli adat, a melyre szüksége van. Ép oly biz¬ 
tonsággal tudja beleállítani sajátságos pantheizmu-
sá az ősi Babylon képeibe, mint a hogy belefoglal 

egy fantasztikus víziót a magyar középkorba, vagy 
a hogy elemekre tudja bontani és rendszerbe szedni 

a lelki betegnek lázbeteg eszejárását. Fantasztikus 
képei a vizió erejével hatnak, nem a nekilendült 
képzelet csinálmányai, hanem valóságos látott 
képek, a milyenek lázbeteg éjszakákon rajzanak ki 
az ember agyából. Humora is egészen eredeti, az 
iró sajátságos látásmódján alapszik: mintha szemé¬ 
ben hajszá.nyi finom vonalakkal elváltoznának az 
emberek és emberi dolgok vonásai s ezáltal a 
körvonalak a valósághoz teljesen hasonlóan és 
mégis eltorzítottan jelennének meg. Ebből szár¬ 
mazik aztán komikumuk. Az iró szeme olyan mint 
egy tükör, a me ynek csiszolása szinte észrevehe¬ 
tetlen csekélységgel eltér a rendestől s ezért komi¬ 
kussá változtat olyan dolgokat, melyek máskülön¬ 
ben siralmasak vagy megdöbbentőek volnának. 
Nevetést fakaszt velük s e nevetésen át ébred fel 
lelkében a megértés. S ezzel van kapcsolatban az is, 
hogy Cholnoky annyira szereti a határvonalakon 
álló alakokat: a kik épen az egészség és a betegség, 
a józan ész és a téboly, a bűn és erény, a társada¬ 
lom és a társadalmon khüliség határain állanak. 
Ezeket tudja legjobban rajzolni s e körből minden 
novellája egy egy föifódözés, az emberi érzés és tu¬ 
dás s a társadalom olyan jelenségeit födözteti föl 
velünk, a melyekről nem tudtunk s olyan ösztönöket 
és indulatokat ébreszt fel bennünk, a melyek eddig 
öntudatunk alatt szunnyadtak. Könyve ezért lelki 
gazdagodást jelent mindenkinek, a ki gondolkozva 
s az iró szellemébe behatolva tud olvasni. 

Szeretném, ha szeretnének. A dy Endre izgató 
egyénisége körül annyi beszéd, vita. agitálás folyik 
már vagy két év óta, hogy mindenki elmondta 
körülbelül mindazt, a mi mondani valpja róla volt, 
Az álláspontok világosan állanak körűié, új anyagot 
a vitába csak az vihet bele, a ki az ellentétet szítani 
akarja a szemben álló nézetek között. Annyira 
végre eljutottunk, hogy Ady szokatlan tehetségét, 
igazi költői hivatottságát ma már nem tagadja 
senki, a ki az egyedül jogosult irodalmi szempon¬ 
tokból szól irodalomról s elvégre mégis csak ez a 
fődolog akkor, a mikor költőről szó vau. A ki még 
küzd ellene, azt neci annyira a kóltő műveinek 
művészi tartalma, mint inkább iránya ingerii 
ellene, s talán a kölíő személyes szereplésének 
egyes mozzanatai, melyek másutt aligha rínának 
annyira ki, nálunk azonban szokatlanságuknál 
fogva kihívják az ellenmondást. Ennél minket sok¬ 
kal jobban érdekel, mit hoz a költő legújabb köny¬ 
vében, jelent-e ez a könyv pályáján fejlődést? 
Mindjárt az elején megállapíthatjuk, hogy jelent, 
még pedig jelentékeny fejlődést, pontosabban 
szólva tisztulást, bizonyos zavaró vonásoktól való 
szabadulást. Mi is jobban beletanultunk sajátos, 
egyéni formanyelvébe, ő benne is kiérlelt a fejlődés 
egy s más kiforratlanságokat. Hangos jajveszéke¬ 
lése, melynek régebbi köteteiben, igaz, néhány az 
emberi lélek mélyeiből feltörő hangot köszönhet¬ 
tünk, de a mely kevésbbé szerencsés órákban épen 
zajosságával gyanút keltett maga iránt, most hal¬ 
kabb s ezért művészibb fájdalommá nemesedett, 
daczos, elkeseredett magyarsága megtisztult a túl¬ 
zásoktól, melyek révén annyian félreértették, s a 
faját fájdalommal szerető, sorsát remegő aggoda¬ 
lommal néző magyar ember igaz és őszinte szavait 
mondatja vele, a keserű izü. duhaj tobzódásnak alig 
van nyoma is új könyvében. S mindez a fejlődés a 
nélkül ment végbe, hogy egyik legfőbb ereje : köz¬ 

vetlensége csak egy parányit is elhült yolna. 
A költő fejlődött s vele fejlődött költészete. Öröm¬ 
mel és elégtétellel jegyezzük ezt fel mi, a kik eleje-
iől í'ogva bizíunk benne, hogy meg fog szabadnia-
aaokíól a ballasztoktól, melyek inkább a költő helyi 
zetéből, mint egyénisége természetéből folyva, 
önmagával s olvasóival való tisztázódását megne¬ 
hezítették. Most már igaz művészeitől s az igaz 
művészeiét jellemző egyszerű eszközökkel tudja 
mego'dani a legnehezebb művészi problémákat, 
kifejezni a legnehezebben kifejezhető érzés-árnya¬ 
latokat. Eégi nagy ereje, a szines. mindent kifejezni 
tudó nyelv megmaradt: egy sorba most is egész 
gondolalsort tud tömöríteni, egy inverzióval, egy-
egy szónak kissé szokatlan elhelyezésével most is 
ki tud fejezni olyan érzés-árny álatokat, a melyekre 
eddig hasztalanul kerestek kifejezést, szavak, szóla¬ 
mok, fordulatok új színt, értéket, szépséget kapnak 
a nyelvén. Új, meglepő, szines képeknek egész sere¬ 
gét hozza most is, majd minden versében találunk 
ilyet. A ki megtanulta az ő gondolata járását és for¬ 
manyelvét követni, az lépien-nyomon új szépsé¬ 
gekre bukkan verseiben. A magyar bánatot tükrözi 
egy bokor verse, azt a keserűséget, a mely mindig 
belevegyül magyar érzésünkbe s a mely ezredávi 
szenvedés örökségé lelkűnkben ; a szerelemnek ki-
elégíthetetlensége. a mely a leljes egygyó forrwdás 
lehetetlen vágyába hajt két, különneinű embert, a 
költőnek hányódása az önmagában való bizakodás 
magaslatai és az önmagán való kétségbeesés mély¬ 
ségei között, szeretete az elnyomottak, szegények, 
szenvedők iránt, a falu nyomasztó, ködös, téli képei 
s az Istennel való pogány vívódás, a mely nem tud 
beleilleszkedni a dogmába rögzített vallásosságba, 
de Istentől elfordulni sem tud s néha a kálvinista 
zsoltár hatalmas erejű hangján szólal meg ajkán, — 
ezek adják témáinak javarészét. S a kötet száznál 
több verse között, ha vannak is értékre, erőre kü¬ 
lönbözők, alig van egy is. a melyben nem volna 
meg az igazi művészet fényének legalább a villa¬ 
nása. 

Őszi virágok. Jakab Ödön e czím alatt egy új 
kötet verset adott ki. Róza da'ai után, melyekben 
a hitvesi gyász talált bő szóval áradó kifejeződésre, 
most azokkal a verseivel jön elénk, a melyekben az 
élet dolgairól való elmélkedései, a természet képei, 
a magyar nép szenvedéseinek átórzése. elhunyt 
anyja iránti szeretete s h az»fi érzése szólal meg. 
Az uralkodó elein a versekben a reflexió, az érzés 
is többnyire reflexióvá oldódik fel bennük s az ódái 
hangot kereső lendületbe is beleszö-ódik az elme 
lázó eimélkt dés. Jakab Ödönt ismerjük régóta s.ez 
a kötet anaak mutatja, a minek ismerjük. Hang¬ 
ban, előadásmódban az 4rany és Petőfi hagyomá¬ 
nyaihoz csatlakozik s gondolatköre is teljesen 
ennek az iskolának a gondolatkörén belül mozog. 
Formában főtcprekvéae az egyszerűség, a me;ynek 
néha még a művesziességet is fe,áldozza, világosan, 
egyszerre megérthetően akarja magát kifejezni, 
nem ad gondolkozni valót az olvasónak, nem is 
akarja új, szokatlan dolgokkal meglepői. Azt igyek¬ 
szik versben kifejezni, a mit mindenki érez s a mi 
mindenkinek öntudatában van, az a törekvés, hogy 
olvasóinak leikébe be.eoyúljon s eddig öntudatra 
nem jutott érzéseket hozzon belőle felszínre, távol 
áll tőle. Ezért, ha szokatlan mélységeket hiába ke¬ 
resnénk is verseiben, sok szépen kifejezett, őszintén 
áterzett érzést találunk bennük, a melyekben zavar-
talán élvezete telhetik annak, a ki szereti a bo¬ 
rongó, komoly gondolatokban bővelkedő, higgadt, 
szertelenségek nélküli verseket. 

Új könyvek: 
Anukrfoni dalok. Irta EndföiU Sándor. Buda¬ 

pest, Frankün-Társulat; ára három korona. 
Tammúz. Elbeszélések, irta Cholnokij Viktor. 

Budapest. Franklin-Társulat; ára négy korona. 
Szerelném, ha szeretnének. Versek, irta Ady 

Endre. Budapest, a «Nyugat» kiadása. 
Oszt virágok. Irta Jakab Ödön. Budapest, Singer 

és Wolfner; ára három korona. 

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG* 
57-ik évfolyama. 

A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint ISOívens lö'bbmint 
máslel ezer képpel, /rrjj^l/^rüb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A «Vasárnapi TJjság» a • Világkrónika »-val 

negyedévre 4 korona-80 fillér, félévre 9 korona 
60 fillér. 

Az előfizetések a «Vasárnapi Ujaágo kiadó¬ 
hivatalába, Budapesten, Egyetem utcza 4. szám 
küldendők. 
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HALÁLOZÁSOK. 
GOLNEB GYULA, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 

főispánja, a magyar politikai élet egyik közbecsü¬ 
lésben állott tagja, meghalt deczember 18-án, hat¬ 
vanhét éves korában Budapesten. Mindjárt jogi 
tanulmányai befejeztével a varmegye szolgálatába 
lépett, majd 1878-tól csekély megszakítással 1905-ig 
tagja volt a képviselőháznak előbb a monori, majd 
főispánná kinevezéséig az abonyi kerületet képvi¬ 
selvén. 1900—1903-ig a belügyminisztérium állam¬ 
titkára volt. Holttestét Pestvármegye székházában 
helyezték ravatalra, s beszentelés után Abonyba 
szállították a családi sírboltba. 

CSÓKÉ FEBENCZ, kereskedelemügyi miniszteri ta¬ 
nácsos, a kereskedelmi minisztérium elnöki ügyosz¬ 
tályának vezetője, 57 éves korában, Budapesten. 
Mikor a minisztérium szolgálatába lépett, nem¬ 
sokára titkára lett Baross Gábornak. Baross halála 
után mint titkárt a minisztérium elnöki osztályába 
helyezték. 1897-ben lett miniszteri tanácsos s 
ebben a minőségben a fiumei tengerészeti hatóság 
élére került s ezt az állását 1903-ig viselte. Fiúmé¬ 
ból ismét visszament a kereskedelmi miniszté¬ 
riumba, a hol előbb a vasúti szakosztály vezetésével 
bízták meg, majd pedig az elnöki osztály élére 

került. Az elhunyt miniszteri tanácsos igazgató 
tanácsosa volt a Kereskedelmi Eészvénytársaság-
nak, valamint a postatakarókpénztárnak is, azon¬ 
kívül támogatója és tagja több jótékony és közmű¬ 
velődési egyesületnek. 

Elhunytak a közelebbi napokban : KOZMA SÁNDOR, 
volt 48-as honvéd 82 éves korában Gyöngyösön. — 
SZÉLL FARKAS, a debreczeni kir. tábla nyűg. elnöke 
65 éves korában Budapesten. — Dr. CZANBEL SAMU 
miniszteri titkár, a belügyminisztérium fordító osz¬ 
tályának főnöke 53 éves korában Budapesten. — 
HÜLTL JÓZSEF miniszteri tanácsos, a selmeczi bánya¬ 
kerület nyűg. igazgatója, a Lipót-rend és Ferencz 
József-rend lovagja, Selmeczbánya és Bélabánya 
városok díszpolgára, életének 78-dik évében Buda¬ 
pesten. — STEIN LIPÓT, Pozsonymegye tb. főorvosa, 
73 éves korában Pozsonyban. — Dr. HANGEL IGNÁCZ 
Tolnavármegye tiszti főorvosa, az országos közegész¬ 
ségügyi tanács rendkívüli tagja, kir. törvényszéki 
orvos életének 63-dik esztendejében Szekszárdon. — 
Terebesi HORY BÉLA, Kolozsvármegye nyűg. árva¬ 
széki elnöke, Erdély közéletének érdemes szereplő 
alakja, 63 éves korában Kolozsvárott. Gyarmathy 
Zsigáné, a kiváló Írónő fivérét gyászolja az elhunyt¬ 
ban. — TILDÍ FERENCZ reáliskolai tanuló, dr. Tildy 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 1097 

szül egerfalvi i'óka Saro'.ta életének 31-dik évében 
Illaván. — Özv. id. munkácsi SÜTEŐ ISTVÁNNÉ, szül. 
Juhász Karolina életének 85-dik esztendejében Ki-
maszombatban. -- Dr. WEINBEROEB JENŐNÉ, szül. 
Sclnvarz Zsófia, negyvenhárom éves korában Rákos¬ 
keresztúron. Özv. BIBLY LAJOSNJÍ, szül. Ghyczy 
Annii életének G7-dik évében Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
2673. számú feladvány Woodward £.-tól 

(A • i'liiliidelphin Sinnliiv strim versenyén a II. dijat nyerte. 
SÖTÉT. 

a b a d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A Nagy Kristóf-szobor a központi városháza udva¬ 
rán, a hova eredeti helyéről szállították. 

Vincze és neje szül. Micsky Lídia fia 12 éves korá¬ 
ban Kassán.— Györötskei GYŐRÖTSKEY GYÖRGY, Vesz¬ 
prém vármegye nyűg. főkönyvelője 54 éves korában 
Veszprémben. — Meszleni MESZLENY BENEDEK föld¬ 
birtokos, megyei bizottsági tag, 55 éves korában 
Velenczében. — HORÁNSZKY GYÖRGY 86 éves korában 
Budapesten. — Ifj. OTTINGER EDE kereskedelmi mi¬ 
nisztériumi számtiszt, Budapesten. — MIHÁLKOVICS 
DEZSŐ, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár főellen-
őre életének 53-dik esztendejében Budapesten. — 

Loóo JÁNOSNÉ, szül. Kolbenhayer Klotild, néhai 
Loóg János 48-as honvédhuszárhadnagy özvegye, 
életének 77-dik évében Hajdudorogon. — FISCHER 
OLGA, Fischer J. Gyula és neje, szül. Popper Gizella 
14 éves leánya Budapesten. — Lukafalvi NAGY Jó-
ZSEFNÉ, szül. Kanczler Mariska, életének 54-dik esz¬ 
tendejében Budapesten. — Bellusi BAROSS JÁNOSNÉ, 

EGYVELEG. 
* A poroszok treptow-i csillagvizsgálója há¬ 

rom jutalmat tűzött ki u Leonidák csillagcsoport-
jánnk léghajóból való fotográfiai felvételére. A pá¬ 
lyázat 1009 novemberében jár le. (G. L.) 

.\ parlamenti helyzet kritikus, de a legkri¬ 
tikusabb kritikus is elismeri, hogy a Veritas tea a 
világ legjobb teája. Kérje mindenütt és közvetlen a 
Veritas Angol Termény Teleptől, Budapest, V. kér., 
Árpád-utcza 4. 

Dal és Zene a XIX—XX. században czimü zene-
gyűjtemény az idei karácsonyra ismét egy ujabb, már 
az V. kötettel gyarapodott. Nagy örömet és élvezetet 
szerez a zongorázó zenekedvelőnek e páratlan zene¬ 
album lejátszása, a mi csak új és nagysikerű zenei 
újdonság a szezon alatt feltűnt, azok legnagyobb ré¬ 
szét magába foglalja e magában páratlan zenegyűj¬ 
temény. Nincs hasonló zenemükönyvtar, mely kiállí¬ 
tásában és művészi Ízléssel öt kötetben mindazt ma¬ 
gában foglalná, mit zenekedvelő megszerezni óhajt. 
E páratlan gyűjtemény teljes tartalomjegyzékét dij-

vámmentesen 
a házhoz! SVAIGZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben E llenne, Cachemire, Shantung-, Duohesse, 
Crépe de Chine, Gőtéié, Messallne, Monsseline 
120 cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony 
és plns ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevöknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel — Királyi üdv. szállító. 

A Bőr- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál ésköszvénynél.aczukor-
betegségnél,az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Hügyhajtő hatásúi 

Va»m»t«i! Etuyn emétithetí! 
T»l)«l«n tisitt! 

Kapható ánánt/mtkerukediiríbrn tagy a 
Stingt-Lipóczi Salratortorrát- Vállalatnál 

Budapeti, V. Rudolf-rakpart S. 

Hirdetések (elvetetnek Blockner I. hirdető'. 
irodájában. Budapest. Sütó'-u. 6 

LEGJOBB 

-CRÉME 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyfflenlkns kiállítás 1906 Legmagasabb kitűnt. 
Erősitöszer gyengélkedők, vérszegények é> 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
12W6 erősitő és verjavitó szer. 
Kitűnő (x. 8000-nél lőhb orvosi vélemény. 
I. Serravallo, w. h kir. idnri IIÍHÍIÓ Trieste-Barcola. 

\ ásárolható a (ryójíyszertárakban félliteres öregekben 
K 2.01), literes öregekben K 4.80. 

Steckenpíerd-
Liliomfejszappan 

- legenyheDb szappan § 
:: a bőr részére. :: 

Első 

húrom titkol 
Pa rád is iá 
Ah(3] 
régi készítmény 

Marmora 
Egy kisérlel meggyőzheti, 
M, & Nme, Czartoryski 
kozmetikai Intézet, cs. és ilr.föherczegi ndf. szállító 
IV., Váczi-utcza 12. szám. 

Az előkelő hölgy¬ 
világ arckrémé 
4 korona. :: :: 

Az arczon látha¬ 
tatlan rizBvirág 
púder, fehér vagy 
testszül (naturelle) 
_ _ 6 korona, 

mandulaliszt, 
kedvelt mosdó¬ 
por szappan he¬ 
lyett, 3 K 50 f. 

Kapható 

BUD71PEST 

:: Ejnye be jó! :: 
Mi a különbség a gólyommadár 
és a Menlhol-fogszappan közö tt 
A aólyommadárnak van párja, de 
a Straka-fi-le MentLol-fogfza) pár¬ 
nak jóság és olcsóság tekinteté¬ 
ben nincs párja. Kapható gyógy-
tárakban, drogueriákbao, vala-
m int a készítőnél, Sztraka gjógy-
Bzert'szní'l, Mohói, l koronáért 

fT'J ^ 
ICl I d 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb 
Tntn<U» 

ne tétovázzék, hanem 
- - használjon azonnal 

migrTint és fejfájást elmnlaaítja. — Ára 
Kispestem. 

Bcreivás pasüiláí f] 
l korona 20 fillér* — Kapható minden gyógyszertárban. 

-Orvosok által ajánlva. — 
f gyógyszertárban 

Három doboznál ingyen postai szállítás 
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talanul megküldi a hozzáfordulóknak Schenk Ferencz 
könyvkereskedése, Budapest, IV., Semmehveis-n. 15. 

Olbrich L. szíjgyártó, nyerges és bőröndös mes¬ 
ter (VI., Teréz-körut 6) jelen számunkban megjelent 
ábrás hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét. — 
Állandó raktár a legszebb kivitelű szíjgyártó mun¬ 
kákban, bőröndökben és bőrdiszmüárnkban. Megbíz¬ 
ható munka és jutányos szabott árak. 

Diana Mósborszesz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdórzsölésre és borotválkozás után 
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 

házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

Ha lúdtalpa van, ha fáj a lába, kérjen prospek¬ 
tust a Laufer-féle ludtalpfüzőkről. - - Ingyen küldi 
Székely és Társa, Budapest, Muzeum-körut i). 

Szerkesztői üzemiek. 
Rab Panna. A gyermekgyilkos leány, a ki börtönbe 

kerül, holott csábitója a nagyobbik bűnös, nagyon 
elavult, ócska téma. Igazi nagy költő még ebből is 
tudna azért jó verset csinálni, de a vers szerzője, saj¬ 
nos, nem igazi s még kevésbbé nagy költő. 

Találkozás. Szabolcska egy szép versének (Egymás 
mellett ha elmegyünk, találkozik tekintetünk) stb. 
átírása s a végén szentimentálizmussá laposftása. 

A szent Sión énekeiből. Hangjával a zsoltárt kel¬ 
lene éreztetnie, de csak nagy hangot mutat, a mely 
nem hord elég súlyos tartalmat. 

Gonosz-e a világ vagy inkább ostoba. Alantasán 
j;iró okoskodás, nincs benne semmi érdekes. 

Feleifia szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-a 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetein-utcza 4. 

KÉPTALÁNYOK. 

A 4-8-ik számban megjelent képtalány megfejtése : Fény és mesterkélt öröm még korántsem megelégedés. 
Azok közt, kik mind a két képtalányt megfejtik, a következő négy díszművet sorsoljuk ki: I. Magyar viseleten története. 114 nagy negyedrétű táblán, 

magyarázó szöveggel. Eajzolta és festette Nemes Mihály; szövegét irta Nagy Géza. (Pompás díszkötésben.) H Arany János müvei. Új kiadás hat kötetben. 
(Vászonkötésben.) III. Mikes Kelemen törökországi levelei. Számos fekete és színes képpel és képmelléklettel, inicziálékkal, fej és záróiéezekkel. A képeket 
eredeti felvételei alapján festette s a díszítéseket rajzolta Edvi Illés Aladár. (Díszkötésben.) IV. Szikra : Régen. Mesék. Undi S. Mariska rajzaival. Díszes 
pergamentkötésben. Megfejtési határidő január 8-ika. A megfejtésekhez lehetőleg kérjük a czimszalag egy]példányát mellékelni. 

— Mi hozott vissza a túlvilágból, dédapám ? 
— A iVeritas* tea illata! 

Kérje mindenütt és közvetlen Veritas Angol 
Termény Teleptől, Budapest, V., Árpád-utoza 4. 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma mar nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ előtt, a mióta 
a (Pilules Ori-

entales>(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

bírnak, 
_ hogy a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép agy a nyak és 
vállcsontok öregeit megszüntetik 
az álul, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i lu lák főleg keleti nö¬ 
vénykivonatokbél készülnek t az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélá más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a Pilules Urienta-
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, bogy Agy a fiatal leánynak, 

.mint az asszonynak az egyedüli 
-eszköze arra, hogy telt s szilárd 
kebelre tegyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
üvegecske használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel 0.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
Vi, Király-utcza 12. Prágában 
Fr. Wittek & Co.Wassergasse 19 

Csipke-, vegyészeti ti sitit ó égfestészeti 
intézete.gyár: 

KHWNFtTSZ. * * * * 

Fióküzletek: IV., Eskfl-iit 6, VI, Andráioy-út 16, 
VIII, Józsel-liftrút 2, IX, Cnlvln-tér U, V, Harmln-

cza.l-uícia 3, VI, Teréi-kOrút 39 

Budapesti TaKarékpénztár ÉS 
Országos Zálogkölcsön R.-T. 
Irodái VI , Aadrássy-at 5. (saját házában). 

Belizetett részvénytöKe: 10 millió korona. 
Elfogad betéteket, leszámítol váltókat és elő¬ 
leget nyújt értékpapírokra. M. kir. szab. 
oszt.-sorsjáték föelárusitó helye: VI. kér., 
Anilrassy-ut 5. Kézizálog-üzletei: IV. kér., 
Károly-körut 18., TV., Ferencziek-tere 4. sz. 

sarok), VII., Kirájv-utcza 57., 
üt 2., VÍn., t'Üöi-ut 8. sz. 

A „Titania" 
gyorsgőzmosógép 

falntmnl minden moségé-

le ln lmul pel bármely k | j n . 
kurrancziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 

hófehérre harmad annyi 
időben, mint azelőtt ; 

' f'hémemüt eddig 
el nem ért módoa ; 

OLCSÓ de jó. 
Sok ezer á II üzem ben éa ngyan-

ennnyi az elismerőlevél. 
T Próbára is. ~ 

T i t a n i a - m á n g o r l ó . 
17-féIe 

nagyság-
bán 2 — o 
keményfa-
hengerrel. 
minden ár-
fokozatban 
35K-IÓI 

feljebb, öt 
_ évi jótállás 

T i t an l a - to r ró faosa ró . 
elsőrendű paragammi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
refereneziák ingyen. Magyar¬ 
országi vezériigynök: Takács 
Oszkár Budapest, VI. kér., 

Kagymező-utcza 49. sz. 
TITANIA. MÜVEK 
W e b , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt : mosógépeket, takar-
máiiy-failesztőkrt, vetőgépe- | 
két, szénagereblyéket, szegecs¬ 
fecskendőket, kölőnzőket, stb. 
Részleth'zetéMk szívesen en-

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚZ, kÖSZVÖny, ÍSChias l>ántalmai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. - FÖHSTNEB ALADÁB, Budapest, 
xxx VII17. Alsóerdösor 30. szám. xxx 

••• Téli fürdökura. = 

fl Budai Jzt/Luliócsfiiríő 
NagT-szállodájában és Thermal-szállo-
dájábac lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától ffitött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-Lukáofürdő Résménytárt. Budapest, Budán-
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LEGELSŐ KÖTELESSÉGÜNK, 
Az emberek legtöbbje csak akkor 

veszi egészségét komolyan, mikor már 
megbetegedett. Még nincs semmi ba¬ 
junk, addig vajmi kevés gondut fordí¬ 
tunk arra, hogy egészségünk, melylyel 
bírunk, továbbra is megmaradjon. Min¬ 
den ember legelső kötelessége, hogy 
ezt az egészségét minél tovább és hosz-
szabb időn keresztül bírja. Rövid éle¬ 
tünket meg kell hosszabbítanunk, mily 
módon csak lehetséges. A betegség csak 
nyűg, gond és teher mindazoknak, 
akik ennek daczára is hosszú életűek. 
Orvosaink, de különösen külföldi nagy¬ 
ságok, állandóan foglalkoznak az em¬ 
beri élet meghosszabbításának problé¬ 
májával. 

Az emberi élet összes főtörekvése 
maga az élet. Hogy mily gyarló és 
tökéletlen az ember szervi rendszere, 
mivel sem bizonyítható jobban, mint 
hogy egy kevés szellő meghűlést, sőt 
halált okozhat: egy darabka hús gyo¬ 
morrontás, egy kis hideg viz tüdő¬ 
gyulladást idézhet elő. 

Ismerve szervezetünk tökéletlen vol¬ 
tát, igyekeznünk kell saját magunknak 

ezt, amennyire lehetséges, tökéletesíteni. 
Betegségünk oka legtöbbször a gyomor¬ 
rontás folyománya. Rosszul megrágott 
ételt (hús, kenyér, gyümölcs stb.) a gyo¬ 
mor képtelen felemészteni. Ott lerakódik, 
megkövesedik, megpenészedik. Székre¬ 
kedést idéz elő és az emberi szerv ennek 
következtében szenved. A megemész-
tetlen eledelek erős gyomornyomást, 
gyomorgörcsöket idéznek elő és ennek 
köszönheti számtalan és számtalan em¬ 
ber állandó gyomorbetegségét. A gyo¬ 
mor rendetlen emésztésétől a többi 
szervek elsatnyulnak, elkorhadnak. Az 
ember szervi működése a szolgálatot 
idő előtt felmondja. Nem azért élünk, 
hogy együnk; de azért eszünk, hogy 
éljünk. Az ember, épp úgy az állat, ele¬ 
dellel mozdítja elő szervi működését. 

Hogy a gyakori gyomorrontás, azaz 
az eledelek megemészthelellenségének 
mi az oka, azt tudjuk. Az eledelnek 
darabonkénti lenyelését a gyomor kép¬ 
telen elemészteni s ezért az első, hogy 
mindent jól megrágjunk. Fogallan gyer¬ 
mekek és vén emberek azért esznek 
tejet, rizst, tojást stb, mert a gyomor 

ezt könnyen megemészti. Ily ételeknél 
a rágás fölösleges. A fejlődő gyermek¬ 
nek vagy életerős egyénnek okvetlen 
szükséges a jó fog, mert rendes emész¬ 
tésnél a szervi működés ritkán szen¬ 
ved. Azok, akik a fogak hiánya miatt 
képtelenek a rágásra, azok miifogat 
viseljenek, mert a fog az ember szervi 
működésének egyik főkereke: ha el¬ 
törik, újjal pótlandó, mely ugyanazt a 
szolgálatot teljesiti, mint az eredeti. 
Fogak készítésénél is természetesen oly 
fogorvosi intézelhez menjünk, mely a 
hiányzó fogakat ne csak pótolja, de 
mind tartósságáért, mind használható¬ 
ságáért szavatol. Olvasóinknak, mint 
elsőrangú fogorvosi műtermet Edel-
mann dr. és Márfay fogorvos fogmű¬ 
termét (Budapest, Károly-körut 2(>.) 
ajánlhatjuk mint olyat, mely eltekintve 
elsőrangú művészi munkáitól, de be¬ 
tegeinek névsora az ország legelőkelőbb¬ 
jeiből áll. 

Munkái preczizek, tartósak, feltétle¬ 
nül jól használhatók, azonfelül mind¬ 
ezekért szavatosságot is vállalnak. 

—a —r. 

Oyeroiekrnbákban 
fB a legjobban ajánlható és legmeg¬ 

bízhatóbb bevásárlási forrás a 

(cTULIPAN 
GYERMEK 
OTTHON» 
DÁK VAS JENŐ 

Fiú és Leányruha Különlegességek Áruháza 
BUDAPEST,  

IV., Koronaherczeg-u. 9. 
Képes Divatismertetőt díj¬ 
talanul és bérmentve küld. 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, I,,Mészáros-atcza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sürgönyezím: Cartonage. 

Gőierére berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :: :: 

A 25 év óta 
:: létező' :: SÁRKÁNY 

asztalos és kárpitos butoriparos 
Budapest, VII., Erzsébet-körűt 26. sz. a. 

helyiségeinek átalakítása 
következtéién a raktáron levő összes asztalos- és kár¬ 
pitos bátorok a mig a készlet tart, ügy készpénz, mint 
részletfizetés mellett, minden elfogadható áron kiárusit-
tatnak. Készpénzfizetőknek további 10", o kedvez¬ 
mény. Fixre vásárolt árak kívánatra 1910 feb¬ 
ruár 15-ig rezervál tatnak. Bú tor ve vöknek ezen ked¬ 
vező vásárlási alkalom legjobban ajánlható, xxxxxxixxx 

Szíjgyártó, nyer¬ 
ges, bőröndös és 
sport-czikkek 
készítője Olbrich L 

BUDAPEST, VI., 
TEBÉZ-KÖBÜT6. 
Árjegyzék bérmentve. 

Telefon 80—44. 
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MARGIT GYÓGY-
FORRÁS 

Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a l é g i ő -
•lervek hurntoi bántalmainal igen jó hátain még 
.-. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'. 
Megrendelhető: ÉDESKUT Y L.-iiél Budapesten és 

• forrás kezelöségénél Munkácson. 

BLÚZOK*-RUHÁK 
• costuni és pongyolák 

FALÜDI LÁSZLÓ Divat lap 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása saját mühelyemben. 

Ebédlő . 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Kincs szebb, olcsóbb, kedve¬ 
sebb karácsonyi és új »\i aján¬ 
dék mintegy beszélőgép! 
Tflnélküli fonográf l henger¬ 
rel 4 ín. Gramofon 2 mdda-
rabbal 9 írttól. 10 évi jótállás ! 
Nagy kétoldali! lemezek i 
ín áö kr.-tól feljebb. Szalutok 
minden gyártmányú lemezt és 
:: gramofont. :: 

Előnyös lemezesére! — 10.000 újdonság ! 
, Magyarország legolcsóbb beszerzési forrása 
TÓTH JÓZSEF gramofon nagykereskedő, 
Sz f ged, köu}öl-nic7a y'A. Új képes gramofon 
és leniezárjrgyzck imyen és bérmcntve. 

TÖRLEY 
PEZSGŐ 

LEÓ JOBB A R C Z S I ÉPiTŐ SZER 

A feltaláló kisleánya. 

Nincs kopaszság. :: 
Nincs hajhullás. : : :: 
Nincs korpaképződés. 
"Ellái haj- és gzakállnövesztő 
pomádém rövid használata után. Szigorúan 
megbizbató Hatása meglepő. Öreges fiatal, 
urak és hölgyek hajuknak, szakálluknak és 
szemül íöküknek ápolásira és növesztésére 

i csakis El la pomádét használjanak Ár-
' talmalUnságáérl szavatolás. A korai meg-
I öszüléstöl megóv; a hajnak gyönyörű fényt 
L és leltségel ad. Számtalan elismerőiralmin-
»den vilaerésrből. K i t ü n t e t v e : Pa¬ 
ris 1909 díszoklevéllel , arany . 

éremmel és diszkereszttel . 
Kapható : H i t z k y K a m i l l a úrnőnél. Marbnrg a/D. Grethe-
.strasse 2'd Budapesten : ''örök J -nél Kirúly-utcza és KartschmarofTA. 
drogériájában Rákóczi-m.' 0. Szétküldés csaki« utánvéttel, vagy íz ősz-
szeg előzetes beküldése étimében ; árak : l tégelv 2kor. és3kor. 50 üli., 

3 légei v 5 kor. és 8 kor. 50 lill. 

ABCZ-fflASSAGE FÖLÖSLEGES! 

iORIZOLi 
: : vagy Rizsvaj törv. védve. : : 
Az éretlen rizs TEJNE.HÜ 
nedvéből késxitett csodás és 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. : : 

Teljesen kisimítja a ranczo-
kat! Egy adag Ara 3 K 5O i. 
> JT.V drb szappan ára 1 K 5O t. 

Főraktár Magyarország részére: 

Bpest: Török gyógytár Kkály-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógytára. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpesf, csakis Gize!Ia-lér 2. 
TDI/m-ZONGORÁK 

1D A V i l egyedüli képviselete 

:: Telefon 169. :: 

IBACH-zougorát játszanak és ajánlanak: 

Backhau'i, Dolmány!, Pugnot, Alice Ripper, Satier, Stefamay stb. 

l Fontos minden háztartásban! Hygienikus szobaürszék, 
A Keleti-féle 

szagtalan, pneu¬ 
matikus légmen¬ 
tesen záró szaba¬ 
dalmazott zárral 
ellátott szobaíir-
szék a legjobb és 
legolcsóbb e té¬ 
ren ! — Föl nem 
tűnő alakok!Ki¬ 
tűnő szolid szer¬ 
kezel ! Olcsó ár! 
Továbbá nagy 
raktárt tartok: 

Betegtoló ko¬ 
csik és székekből szoba- és ntczai hasz¬ 

nálatra, ágyasztillok Fekvő belepek részérc, mi ni étkező és íróasztal 
Insználhalót; bidft-k minden alakban, füthetl irrigátorok, 
tlierniopliorok > gyomorra és hasra, megtartja a meleget füles nél-
kii!2i óráig; ThernutS-palarzkok, melyek » hideg folyadékokat 
ludegen, a melegeket melegen 8—10 óráig tartják, a nélkül, hogy fü-
nnék lágy jégbe tennék. — Házi gyógyszertárak, mentö-
szekrények. légpárnát, forrúlégkésziilékek rheam»tizmus. 

izületi lob stb. ellen. 
I l i i Gőzfürdő a lakásban! öt perez alatt kész l l l l 
\JV l gő.fürdő! Xag) ön jutányos! V / U ! 
Villamos gyógykéSZÜlékek a leglökéletesebbkitilelben. Leg-
bizlosatib szerek mindennemű idegbajokban, iiearaszténia. reuma-
lizmusban stl). — hírmiíilő árjegyzéket külil ingyen és bfrill-

bygienikns különlegességek gyára | 
• Budapest, IV., Koronaherczeg-n. 17. 

Ha lúdtalpa van t 
fái a láüa / 

KÉRJE a szakorvosok által ajánlt szabad. Lanfer-
— luuialpfüzó prospektusát. — Egyedüli készítő 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopád cipő-készítő 

Budapest, Muzeum-kürut 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű ci-
pőkról ingyen. 

Nagy B L Ú Z occasiő 
i, 

angol costümök. felöltők, 
aljak, pongyolák, juponok 
a legszebb kivitelben, ju¬ 
tányos árakban kaphatók : : 

REICH HENRIK 
czégnél Egyetem-utcza 9. szám. — Saját műhely. 

ÚJDONSÁG!! 
PAPEK-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
erős zergebSrből. Előnyei: egy drb bőrből késziUe, minden pénz¬ 
nem kálón van. lapos és nem merev. — Urak részére 11 cm. hosz-
szii, 7V> cm. széles 3 korona, hölgyek részére 11 cm. hosszú, 6V> cm. 
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél porlómentes küldés. 

PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készít! 
Budapest, VIII . , Rakóczi-út 15 B . — Árjegyzék bérrn. 

Állatbarátoknak ajánlunk 
mindenfajta faj ebet a legnagyobb 
óriástól a legkisebb törpéig, ügy 
nyersen, mint idomítva, nemkülön¬ 

ben hosszuszőrü angora macskákat, továbbá mindennemű 
házi állatot és fajbaromflt, méheket és felszereié* 
seket, á l lat tenyésztés i eszközöket, tápszereket . Ál¬ 
latok i d o m i t á s r a , gondozásra, nevelésre, gyógyke¬ 
zelésre elfogadtatnak, vé te l eke t és c seréket kötünk. 
Árjegyzéket bérmentve küld D I A N A - T E L E P vezetősége 
i> posta T a r , Hevesmegye . «» 

Divatos iiői 

kézitáska 
a legnagyobb vá- | p | | p ^ i kizárólag jobb ml-
lasztékban kapható 

bőröndös és Unom 
bórára készitünél 

Budapest, VIII., litrltócxi-At 15. 
t» Árjegyzék ingyen és bérmentve. t» 

kitűnő 
hajfíz 

JVASÁRNAPI ÜJSAQ. 1 1 0 1 

.-. l 

A legtávolabbi falvakban is a 

LÁBÜDV 
CIPŐNEK jóságát és tartósságát dicsérik. Kapható 
i x A r~" r~ r~ cipó'klilönlegessé-
r \ A l l " t _ . gek áruházában 

Bpest, IV., Koronaherceg u. 5. (Hermes pal.) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII 

Ne tévessze el, hogy 
a cziin JL\g. „a ™ 
fontos! « 8 fontos! 

CSÁNGÓ 

Mert Mert 

CSÁNGÓ 
l- és bőrdíszmű -

t»" kizárólag csak ~*J 

Bpest, Nuzeum-kőrút 3. s/, a. van. 
D Készítményei, u. m. ridikül, kézitáska, D 
ül pénz, szivar stb. finom bőrárui, mind D 
D xxx valódi bőrből vannak. xxx D 

k karácsonyra és újévre. 
•aiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiilliiiiiiiilllllllllilll 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponta átlag 20.000 sálién, kellőt. 

rohafestoártósw 
KASSA. — Alapítási év: 181O. = ^ 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aezélizerkczettel, részletfizetétre is. 

Gramofonok, hege¬ 
dűk, fuvolák, czite-
r&k, okarinák, stb. 
olcsón. Kitüntetve e'ism. 
jó munkáért. — *»rjegy-
zéket ingyen küld : 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. sza '. haugsierg\ára 
Bpest, Eákócxi-nt 71. 

Telefon 58-20. 

MI AZ, A MI A LEGKELLEMETLENEBB A VASALÁSNÁL? 
Hogy épen akkor kell kimenni a folyosóra azt kitisztítani, mikor a 
legjobban van kimelegedve! Hogyha belefuj vagy fnjtatót használ 

aroza s haja tele lesz hamuval. Hogy ezen¬ 
kívül még a ruháját is könnyen kiégeti, hogyha 
kályhacsövet használ, azt a szél vagy az arra 
haladók feldöntik s ba már arra kerülne a sor, 
hogy használatba vegye, újból hozzáláthat an¬ 
nak élesztéséhez. Szóval több időt tölt el a 
tisztítással, mint magával a vasalással. Tessék 
meggyőződve lenni, mindez megszűnik, ha 
hamurostát használ. Ha Ön eddig 2 napig 
vasalt, ezentúl egy nap alatt kész lesz. Kapható 
minden háztartási üzletben, ára 2"80 K Részle¬ 
tes ismertetőt lev. megkeresésre készséggel küld 

MÜLLER HANS Budapest, Aranykéz-utea 8. sz. 

CALDERONIés TÁRSA 
. BUDAPEST, látazer rá 

u. 1., Oiz< 

Női színházi látcsövek fogantyúval. Színházi lát¬ 
csövek alumíniumból. Prizmas látcsövek, Zeiss, 

Busch.Goerz 
is az összes 
többi gyárt¬ 
mányok ere¬ 

deti áron. 
Aneroid lég¬ 
súlymérők. 

Hőmérők. -
Szemüvegek és orrcsiptetők arany, donble 
ezüst teknős és nikkelfoglalattal. Lorgnettek 
arany, ezüst, donble, gyöngyház és teknős fogla¬ 
lattal. Fényképészeti készülékek és kellékek 
raktára. Kodak eredeti gyári áron, stb. Váezi-a.50 

BÚTOR 
Ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részlet re kapható 

S Á R K Á N Y I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erisébet-körnt 26. sí 

műhely és raktár. 

KARMSONYIisUJÉVI AJÁNDÉKOK 

LŰW SÁNDOR 
ÉKSZERÉSZ ts ÓRÁSNÁL 

BUDAPEST. • JÓZSEFKÖRUT81. ÁRJEGYZÉK. INGYEN 

Uos-Ésrtzbutor 
PÁPAI É,S NÁTHÁN 

vas- és rézbutorgyár 
Bpest, VI., Anrfrássy-ut 2. 

Vas- és rézbutor, lakások, 
szállodák, intézetek stb. ré¬ 
szére egyszerű és díszes ki-

. vitelben. = ^ = 

Most megjelent képes nagy árjegyzékünket 
kívánatra ingyen és bérmenlve küldjük. 

Valódi nemes harczi kanári madarak. 
Kitűnő és szorgalmasan éneklő hímek darabja 8, 
10, \í, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznöstények 
darabja 3 és l korona. Élő megérkezésért szava¬ 
tolok ! A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 
miután a csomagolás a legczélszerübben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. Ár¬ 

jegyzék kanárikról, papagályokról, tengerentúli madarakról 
és kezelési, valamint tenyésztési utasítás 20 fillér bélyeg el¬ 

lenében küldetik. 
NEUMA-YR 

KISS MIKLÓS, CZUKRÁSZ 
BUDAPEST, JÓZSEF-KÖKÚT 65. 

Ajánlja saját készitményü bon-
bonait, teasüteményeit, tor-
tiiit, stb. Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek, xxxxx 

Telefon 88-00. Telefon 88-00. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
VálagiUkküld«mények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- •• 

lemezjegrzék Ingyen • • b«rm«ntve. 

FOGAK 
Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Karoly-körűt 26., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidkk te mindennemű kauct.uk 
buzitok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porce lán- és arany-tö¬ 
mének. Foghnzás teljes érzéstelenítéssel, 10 éri jólállí jsal. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittelnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MARFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lift 

l 4v«rf ar» l korona só Ulér. 

Bálokban, mulatságokban 
kttünő szolgálatot tesz. :: 

r 

Mindenült kapható, ^a ̂ a Jlra 6 fillér. 

J^ertész Ern " kristálylimonádégyára 
:. :: :: Szabadkán. 
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SEBŐK zsicnonu ife s ^ BEHEDEK 
KÉPES GYERMEKLAP 

A «JÓ PAJTÁS* czikkeit 
a legjobb írók írják. Mikszáth 
Kálmán gyakran ír bele elbeszé¬ 
lést, Sebők Zsigmond benne 
folytatja maczkó-történeteit Dör-
mö(|ő Dömötör czínien, Bene¬ 
dek Elek regényt és szép meséket 
ír, Mólnál' Ferencz mulatságos 
apró színdarabokat, történeteket, 
Rákosi Viktor elbeszéléseket, 
Szőllősi Zsigmond és Móricz 
Zsigmond meséket, elbeszélése¬ 
ket, Schöpflin Aladár tanulságos 

elbeszéléseket. Költőink közül Lévay József, EndrőUi Sándor, Kozma Andor, Ábrányi Emil, Lampérth Géza, stb. 
írnak a «JÓ PAJTÁS»-ba gyermekverseket. 

A «JÓ PAJTÁS» szerkesztői üzenetei kedvesek minden gyermeknek, igazi benső szeretetteljes viszony fejlődik ki 
általuk a lap és olvasói közt. 

A «JÓ PAJTÁSo rejtvényeinek megfejtői között értékes könyvjutalmakat sorsol ki. 
Karácsonyra gazdag tartalmú és díszes kiállítású ajándékkal lepi meg olvasóit. Ez a 

„A JÓ PAJTÁS ALMANACHJA", 
egy terjedelmes kötet könyv, legjobb ifjúsági íróink meséiből, elbeszéléseiből, egyéb közleményeiből összeállítva, szép képekkel. 
Azonkívül kedves kis tárcza-naptárt az 1910. évre kap minden előfizető. 

A «JÓ PAJTÁS ALMANACHJA"-t és a tárcza-naptárt ingyen kapja minden előfizető; azok is, a kik új évtől kezdve 
lépnek az előfizetők sorába. 

Előfizetők gyűjtői értékes kedvezményekben részesülnek. Előfizetési ára negyedévre 2 kor. 5O fill. 

Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld: 
a JÓ P A J T Á S K I A D Ó H I V A T A L A : Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

s a fiók-kiadóhivatal: Lanipel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság 
Budapest, VI., Andrássy-űt 21. 

Magyar királyi államvasutak téli menetrendje, érvényes 1909 október 1-től. 
Budapest nyugati pályaudvar Párkány-Nána és vissza. 
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R O Z S AT E J 
kitűnő te in t -ápolószer 2 K 
fiatalos iideséget kölcsönöz a bőrnek. 
halzsamszappan hozzá 60 t. 
s t O Á M Kiliinő fogápoló száj-O 5 A 1 N yjzK 1.76,fogporSHf. 

TÁNNINGENE h a i f e lCr 5K 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sotétszökére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, levéiczim 
. Cári Lúd wig-str. 6. Lerakat I. MaxmiHanstr. 9, 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

valamint Hamar. 
Languszta, 

S c a m p i stb. szállít 

Weioberger 
= Vilmos = 

\Ofur 

Budapest, V., D e á k Ferencz-tér, Halcsarnok. 
Telefon 91—85. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

tanya? Pepsio bora. 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterheléstől. Egy üveg ára 

3 kor. 2O fill. 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

Tanárok és orvosok 
által elsőrangúnak elismerve. 

Sápkórosoknak Vérszegényeknek Gyengéknek 
Idegeseknek 

lábbadózoknak 
Gyenge gyermekeknek, B FCRROMANQANIN TÁRSULAT ? 

0 S7AUATÖLSKI 4 Cí • 

Erősíti és táplálja a testet. 
Emeli a testi és szellemi erőt. 

Fokozza az étvágyat; elősegíti az emésztést 
Kellemes izü. 

Öreg és fiatal egyaránt szereti. 
Ara nagyüvegenként: K 3.50. Kapható gyógytárakban 

Nagyban: Nagykerekedésekben. 

A l i t AO RrAUrníliiY serétes automata Ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
l l r V ö D l U n l l l U g legjobban nálam szerezhetők be. 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Nowotny I. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot stb. 

rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid arak mellett, 
:: legjobban beszerezhetők : : 

HCZELLA M. ágnál Bndapest,IV., Váczi-nlcza28. XSSS&SSSZZ 

Nincsen por a lakásban 

..KOBOLD" 
tisztogatunk. 

Törv. védve. A háztartásban nélkülözhetetlen. Törv. 
Időt takarít meg. 
Pánit takarít meg. 
Munkát takarít meg \\2 kllOgF. 

M 
. 

Níncs kefélés " " Njncs por |ás = , 

Nincs porfelverés. 

Kifogástalan működés. 
Minden .darabért jótállás. 

A legjobb szerkezet. 
Minden darabért jótállói. 

Magánházak, irodák, hivalalok, szállodák részére. 
Szőnyegek, párnák, bútorok, asztalterítők stb. tisztogatására. A «Kobold» por-
szivógép feltalálása óta hygieniküs tisztító szerkezethez jutottunk, melv a por 
teljesen eltávolítja. E különösen praktikus kézigéppel minden háziasszony 
maga végezheti a takarítást. Nagyon alkalmas szőnyegek, tapétázott bntorok, 
takarók stb. tisztítására a nélkül, hogy azokat helyükről elmozditanók. A ge-
pezet nagyon óvja a szőnyegeket, párnákat s ebből kifolyólag sokkal hosszabb 
ideig is tartanak azok, mint ha porolni és kefélni kellene. Olyan szobában a 
hol ezzel takarítanak, porszem nem található, mert a készülék a lerfki! 
porszemet is felszívja Kezelése nagyon egyszerű. Használati utasítás mmdar 
•> ii darabhoz mellékeltetik. 

Vezérképviselet Ausztria-Magyarország részére: 

FEKETE V. GYULA 
Wien, V., Sclumbnmnerstrasse 32 B. 

WESTINGHOUSE 
rős 

l artós 

ízléses 

esztelen 

= Gyár: ARADON. = 
Garage és javítóműhely: Budapest, 
IX. kér., Páva-utcza 10. sz. a. van. 

Iroda és kiállítási mintaterem: Buda¬ 
pest, IV., Kigyó-tér1. (királyi bérpal.) 

Hazai útviszonyok-
:: nak megfelelő :: 

AUTOMOBILOK 
TÚRAKOCSIK: 

30 HP cardanhaj lássál, 35—40 HP láncz-
hajtással, 4U HP lánczhajtással, láncztakarú-
val, 4o HP cardanhajtással. Gyártás alatt 
15 HP 4 hengerii card&noB fiakker és kirán¬ 
duló kocsi. ^ ^ ^ = z z r ^ = z ^ m : ^ ^ = n i i : 

TEHERKOCSIK 
ésAUTOBUSOK 

30 H P lánczhajtással, láncztakaróval, 4 tonna 
hasznos súlyra, vagy 40 személyre. 

Elegáns f Automobil-alkatrészek, lámpa stb. 
Állandó kiállítás t 

BUDAPEST, KÍGYÓ-TÉR 1. 
Telefon 168 43. Képviselők kerestetnek 

H egymászó 

V x les ó üzemű 

Uib i ro 
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Európában 
miért tartják mindenütt a 

a szappanok királyának? 
1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét. 
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét, 

mézet és legfinomabb lanolint. 
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a 

legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak. 
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappanrak 

ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan. 
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti, 

tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét mézet és lanolint tartalmaz nagy meny-
nyiségben. 

6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról 
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. 

1. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és fu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 

8. Mert a Diana-szappan és Diana-crém 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz-
rél és kézről. 

Tisztelt uram ! Egész meséket beszélnek családomban az Ón Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a 
szeplök és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana krémet és két Diana-szappant. Ha nálam is ügy be-
válik, mint a többieknél, ügy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt Tárom azonnal, utánvétellel. 

London, 1909 január 8. Üdvözlettel Charles Siommonds 
Tisztelt gyógyszerész nr! Kérek egy Diana-krémet és egy. Diana-szappant, de csak abban az esetben, ha 

tavaszi szeplöimet elveszthetem tőle. Barátnőmnek arcza és keze télé volt nagy sárgás szeplökkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól mnlt el. Utánvét mellett várom a szépitőezereket. 

Paris, 1909 január Í2. Teljes tisztelettel Louise Richc. 
Tisztelt gyógyszerész úr! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 

fehér pudert. Állítólag jobb szappan és púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja. 
Berlin, 1908 deczember 10. Tisztelettel H. H.-né. mérnök neje. 

A Diana-púder teljesen ártalmat¬ 
lan, az arczon gyönyörűen és 
egyenletesen tapad, szabad szem¬ 
mel teljesen láthatatlan, nagyon 
kellemes és gyenge illattal bir, 
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha-
:: nem urak is használják. :: 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O f. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel 

együtt (fehér, rózsa vagy sárga színben) l k o r . 5O f. 
Kapható egész Európában a gyógy tárakban, drogériákban és parfümériákban. 
Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész 
Budapest, Károly-körút 5. sz. 

(A. leK*ciset>t> megrendelés Is forduló postával utánvéttel eszközöltetik.) 

ÚJSÁG ELŐFIZETŐI 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, tVM Bgyetem-otoza 4. szám. S661 X131 
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HannoverlR'n. 

• Europdszerle csudála¬ 
tos eretlmén jn v rí dolgozik 
példának ukáerl a Herlilz-
>I-(HIUÍ. . . Abban minden 
európai n \ elvei elég olcsó 
pénzért nieg lehel tannlui 
és valóban ez iskola elmé.i 
és gyakorlati módszere 
szerint, ha valaki akarja, 
egy év alatt többre viheti 
bármely nyelvtan, mini 
akárhány év alatt az is¬ 
kolai módszer szerint a 
Imi tudvalevőleg nem is 
igen akarják a gyerme¬ 
kek megtanulni az idegen 
ny elveket. •• 

l'udapesti Hírlap vezér-
czikkéböl 11X10 oki. l K. 

* 
• Ép annyira lehetetlen 

csupán nyelvtani oktatás 
révén egy élő nyelvel oly 
mértékben elsajátítani. 
hogy a társalgásban tel¬ 

jesen otthonosak legyünk. 
a mennyire lehetetlen 
bon C7tani tanulmányok 
utján járni vagy úszni 
tanulni.o 

* 
A nyelvet a haszná¬ 

latból tanulja az emli-r. 
a grammatikával csak 
tökéletesíti. Leibnitz. 

«Az amerikai l'urlil/. 
,-jerini minden nyelvtaní¬ 
tásnak legjobb módja a 
dajkamódszer. És kétség 
nélkül ez a legáltaláno¬ 
sabb is, mert ezen a ré¬ 
ven tanulja meg az anya¬ 
nyelvét a világ mind az 
ezernégy>záz vagy hány 
millió embere." 

(Tóth Béla : A gram¬ 
matika. Pesti Hírlap. 
1900, szeptember 16.) 

* 
Az a mesterkélt mód. 

a melylycl a/, idegen 
nyelvek tanítását megne¬ 
hezítették és összezavar¬ 
ták, szemünk elöl téveszt¬ 
hette azt az alapelvet, 
hogy minden nyelvtanu¬ 
lás minden ponton olyan 
kell, hogy/ legyen, mint a 
gyermeke, aki anyanyelvét 
tanulja. Ez az alapelv ;'?. 
egészséges, józan észből 
folyik. Pestalozzi. 

* 
Mindenki sokkal job¬ 

ban tanulja meg a nyel¬ 
vet az élő beszédből a 
házban, a piaczon és a 
prédikáczióból, mint a 
könyvekből. 

Dr Luther Márton. 

Berlifz-iskola, európai főigazgatóság. 
Paris, 27, Avenue de l'Opéra. 

A IlcrUlz-lskoln hOlnln-ii. 

A inntjiiiir körömi területén 
ezenkívül Temesváron, .*>:«-
l'tuliiin c's Z<i</r(i/'l>ttn is min 

Hertít'-iüknlit 

M. D. Berlitz, 
a módszer megalapítója. 

A Ifrrlit/. iskola 
líiTlit/. úr a párisi lilegcnforgalmHl 

vl7.s(|alatánal. \ Berlltz-iskola New-Yorkban. 

Berlilz-iskola. Wien, I., Graben 13. 

Kolozsvárolt a Berlitz - iskola 
1910. január 17-én nyílik meg 
Deák Ferencz-utcza 38. sz. a. 

A Berlilz-iskolák elterjedésük és kiváló 
inűködósük következtében ma már annyira 
ismeretesek, hogy alig szükséges a köznapi 
életre, a kulliirúra é* a nemzetközi forgalomra 
és kereskedelemre vonatkozó jelentőségét ki¬ 
emelni, és ez mindenkinek a ki l-'ramv.iaor-
s/.ágban, Angolors/.ágban, Németországban, 
Amerikában stb. uta/ik, azonnal feltűnik, meri 
csaknem az egész világon mindenütt újra és 
\ijra olvassa a Berlitz School nevét. 

Hány ember lemondott már arról, hogy a 
külföldön tanulmány, üzleti vagy kéjutazást 
tegyen, egyedül csak azért, mert nem ismerte 
az illető ország nyelvét, és felnőtt ember lé-
tere nem akart a régi, lioss/adabnas módszer 
szerint idegen nyelvel tanulni. 

A St.-Louisi világkiállítás alkalmával 
a BerlIlZ-nyelviskolák működésé¬ 
ről összeállított általános statisztika 
**!' Európában és Ecjyptomban : 
19(>4fi|aimárJ1-lől <lee/emlu>r !íl-i{J: 

fcifep 
Az év alatt Tanulók l ananik 

3
 )'~ Nyelv : adott le> ke- száma epv száma ef> 

órák száma : é» il»lt : év ,-ilait: 
Knmein.. _ _ _ 737 168 3í)05)0 544 
Angol.. 7425)4(5 30ő! >2 526 
Nemei .... _ 251784 14820 258 
Olasz _ 138044 Í>;>1<) 186 
Spanyol 03043 3098 11(5 
Orosz 17178 810 42 
Ma<jyar ő«:«4 278 2O 
Svéd 4080 3(54 7 
Holland 3118 144 12 
Arab . 1914 74 10 
Dán _ 1556 84 5 
Lentivel 602 42 5 
Norvég 554 38 4 
Görög 278 10 2 
Hindoszlin 92 t ; 2 
Horvát 70 (5 1 
Japán . 66 3 
llomán _ _ _ 50 2 1 
Hol°;ár 

• 
25 1 1 

Összesen 1 %!>,402 1 01.992 1743 

Ma már senki sem csinál magának ebből 
gondol, mert mindenki tudja, hogy milyen 
röviden és könnyen lehet ezen a bajon a 
Berlitz-iskol&ban segíteni. 

Ilyen módon a nemzetközi forgalom eincl-
krde'-e és a Horli t/.-iskolák terjedése szoros 
összefüggésben állanak egymással. Mert ha 
az alanti kél kimutatást megtekintjük, egy¬ 
idejűleg a Berlitz-iskolák számának meglepő 
gyors növekedését és az óriási és fontos mun¬ 
kát is láljuk. melyet ott a nemzetközi forga¬ 
lom érdekében végeznek. 

Ha még tekintetbe vesszük, hogy kik az isko¬ 
lák látogatói, akkor arra né/.ve is biztosítékot 
kapunk, hogy jó hírnevünk a kiérdemlőit bizal-
mon és eredményes munkán alánul. A Berlitz-
iskolákho/ fordultak idegen nyelvekben való ki-
képcztetésük czeljából: Alphonsc spanyol ki-
i-al\, a német iiralkixJóhá/.ak tagjai, az Egye¬ 
sült Allamok jelenlegi és l-'ranc/.iaors/.ág 
előbbeni elnökének családtagjai. 

A budapesti iskola sem kisebb tekintélyek¬ 
kel dicsekedhetik: tanítványai sorában találunk 
államférfiakat föl a miniszteri székig, a buda¬ 
pesti tud. egyetem 2 volt rektorát, számos 
tanárát, ors/aggyűlési képviselőket, ügyvéde¬ 
kéi, orvosokat, tanárokat, mérnököket, a had¬ 
sereg tiszti karának számos tagját, valamint a 
kereskedő világ szine-javát. s mindazonáltal 
mérsékelt árai miatt a nagyközönség előtt 
is hozzáférhető. 

A Berlltz-módszcr kiválóságát a leg¬ 
nagyobb p;edagogiai tekintélyek is elismerték, 
ezért a legmagasabb katonai hatóságok, állami 
intézetek s magántársaságok is igénybeveszik, 
sőt több helyen maga az állam is támogatja. 
Knnek 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-

I. 1903. Ül le l aranyéremmel, l!)0'2. Zürich 
l aranyéremmel, St. I.ouis 1904. (irand Prix. 
és legutóbb lí)08-ban a Franco-British ki¬ 
állításon ismét, (irand Prix-vel tüntették ki a 
BerlItx-iskolákaL 

Hogy a Berlllz-módszer a legkiválóbb a 
nyelvtanítás terén, ahhoz kétség sem férhet, 
azonban főfeltélele, hogy azt helyesen kezel¬ 
jék, különben a tanaié ki van annak téve, 
hogy nemcsak e módszer előnyeit nem elnézi, 
hanem idejét is veszíti. Kiismert tény, hogy 
<'snp:ui ;i Beriitz-iskola prospektusá¬ 

ban felsnrolt < eredeti Berlitz-iskolák 
nyújtanak ;i módszer helyes alkalma¬ 
zására nézve kellő biztosítékot, 

Az összes Berlitz-iskolák egy szerves egé¬ 
szet képeznek, berendezésük a közönség kényel¬ 
mét a legmesszebbmenőén kielégítik egyrészt 
azáltal, hogy a csoportokat maga az iskola 
állítja össze, belépni bármikor lehet, a tanítás 
időtartama pedig egész éven át, megszakítás 
nélkül reggel fél nyolczlól este fél üzig terjed. 

Budapesten a Boisserée Ottó igazgató 
vezetése alatt 1895 óta fennálló Berlitz-iskola 
csak Erzsébet-körűt 15., II. emeleten van. 

Az iskola a nyelvoktatáson kívül a közön¬ 
ségnek mint fordító intézet is nagy szolgála¬ 
tot lesz. 

A Berlitz-nyelviskola fejlődése: 
1878-ban 
1888-ban 

1892-ben 

1896-ban 

1 iskola 
11 iskola 

18 iskola 

30 iskola 

1903-ban 
25 éves 

fenn-
állásaVor 

230 iskola 

1909 december 
kb. 400 iskola 

Irta 

Egyik szűkebb hazámfia, szklabonyai 
illetőségű lakos, vitéz Balassa Bálint ka¬ 
tonai tárgyú verseiben olvassuk: 

Vilézek, mi lehet 
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél ? 

Ma már nehéz megérteni, miféle szép¬ 
séget érthet ez a Balassa? S miféle vé¬ 
geket? A mai katona akárhogy törné is 
a fejét, legfeljebb a szivarvégeket gondol¬ 
hatná, de hogy azoknál ne volna szebb 
dolog széles e földön, azt bizony alá nem 
írná. 

Hát nem is úgy volt az - - a hogy mi 
azt mai észszel gondoljuk. Az ország volt 
különös állapotban össze-vissza tarkázva 
templomokkal, mecsetekkel. Az egyik vá¬ 
rost a török birta, a másikat a római 
császár, azután megint egy darab török 
birtok következett, majdujra egy Habsburg-
parczella. S az ilyen rendetlenségben 
nincs semmi bántó, ha folyik a háború, 
hiszen majd csak erősebb lesz valamelyik 
s egy-kettőre eligazodik minden, de az a 
baj, hogy béke volt, állandó hosszú béke, 
melyet, úgy kötött meg a két uralkodó, 
n°gy: «Egy mozdulat se többé. Fegyvert 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

lábhoz. Mars a karddal a hüvelybe! Álljon 
úgy minden, a hogy ebben a pillanat¬ 
ban áll. A ki hol van, maradjon veszteg. 
A ki mit fog, szorítsa a markába és most 
már gyújtsunk rá». 

Hát ez igen kényelmes lehetett a szul¬ 
tánnak, a ki otthon Stambulban a hárem¬ 
ben csibukozott jelenleg, vagy a római 
császárnak, a ki Bécsben nézte a csilla¬ 
gos eget, de kellemetlenül érinthette pl. 
(hogy többet ne mondjunk) Esztergom 
városát, a mely nemes város most Komá¬ 
romban lakott. 

Ugyanis a török kergette el otthonról 
egy rossz éjszakán s átszaladt asszonyos-
tól, gyerekestől, bíróstul, papostul Komá¬ 
romba, a hol erős vár és erős magyar 
őrség volt. Aztán ott maradt mint város 
a városban saját birájával, saját statú¬ 
tumaival, anyakönyvével, még a saját 
kocsmárosa is vele jött (mert csak nem 
ténfereghet a komoly ember idegen kocsma¬ 
helyeken) szorosan véve, csak épen a te¬ 
metőt kellett kölcsön kérni. No olt meg 
pláne sok jó ember fér meg együtt. — ott 
igazán sok már a jó ember. 

Ezek az össze-visszavaló birtokviszonyok 
okozták, hogy az ország sohase volt any-

nyira bőségében a végeknek, mint most. 
Esztergom is végvár volt, mert ott vég¬ 
ződött a török birtok. Érsekújvár is vég¬ 
vár volt, mert ott végződött a magyar 
birtok. Ugyancsak magyar végvár volt 
Komárom, viszont török végvár volt Buda 
és így lehetne folytatni akármeddig. 

Az akkori uralkodók még jobban meg¬ 
nézték a garast, nem tartottak katonát, 
ha nem volt rá szükség, csak azért, hogy 
a katonai schematismus tele legyen nyo¬ 
matva nevekkel. 

Szélnek eresztették a fölösleges csapa¬ 
tokat (a szultán haza parancsolta) és csak 
a végeken helyeztek el őrséget a várakban. 

Ekkor híresültek el a «végek», melyek¬ 
ről Balassa énekel. Itt volt a gyöngyélet 
és egyebütt sehol. A nemes ifjúnak minden 
egyéb derogált a fegyverforgatáson kívül. 
Az aranyifjúság nem a császári királyi 
kamarásságra áhítozott, hanem a vitézi hír¬ 
névre. Nem ősöket kutatott a kriptákban 
a csontok között, hanem maga akart őse 
lenni egy előkelőbb ágnak a családjából 
s e végből az élő emberekből maga csinált 
egy-egy kriptára való csontokat. Ez volt a 
virtus. 

A béke mintegy kihúzta a gyékényt a 
l 
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h uh lo-lalkozá*ok .tini Mi a l«»-
lany-

l.oloinltio, í .kt«-tő, vagy e«ak 
kori kell l. -llí-lfll I II . -

\iilamil [iroilnk .ilni Mert lliin«h-^y ÓZ, 

ok h- k 
, /or 1-̂ iiros.Miiik méy ,i há/ere,/. k. mikor 

• ••.ti el 1̂  álloll. 

A k n v u-h ..t. .11. m v érti .laliái 
kiinihiln.ik ki e-v kin |M.rtyá/á*ra, zsák-
mányi a'-
atcH,i|>n.ik ../ eirMiiá-. ternh l. ír.- Lehaj¬ 
tanak »•«>• kis M.kíínyra val<> hnk;inyájal, 
vii- < .".'vet* állatot, .!•• li'./nak 
Belli e t . i / en , l ó lejekéi 

h. l e - \ kis éti < kei l l l .1 sói mi 

hou'V -i / . s . . k i . i . i n v o l o .-s.i | , . i t . •_• il.il 
kl>/lk a másik ve^heh cs.i|>.i(lill s iKenkor 

vagy leka-./aholj , l\nl 
ejti. a inelv ulohhi a k. .Késel,!,, ni.-i l a l.-jek 

4'»fik .lek'. . i|.n , lólh k. . rokon, 
• le a loiroK lol.hllVlle kes / | , en / i ki loyváll 

vált. iii i iiltal), -. 
éfték fog«i.ilfli:iii le\o |.i|li-.l lehel vele 
kn seiehll 

l ' l l e k m l i i n k i ••hiliM.k 

tol , I l ie lvrk i l- . Ion. l- l e i é ! Ilié;.', / . ' | . | l ik , 

Hlélí . ikkoi i> iln s.'.seu' .1 v e g e k n e k \ | . - r l 

III: - ki IM |.i s / , l ek re l, h 

r i l l l , ,1 mi meir , / , | , \ -ön \ . . . 

R k i l l o l l . l l M l I l l s N e , , , . 

Vég\.l lieMtelle .. s /nek . l ll.lll.l,, .l/ ..II 

/ellen h. ín /öl • l örök v ile/ek, , 

vile/ek nem L i l ék .. homkh,. | , j , | 
lil élt M/állllekos.lll Miiek öl 

helyre, .1 hol ,i/l mellékelik N.IJ.II . •mién 
\till.ik a i 'snlo! l ., k,i, kom. i 

lonil \ l le/ íilll/cnt |i|. (lm l. ír. i ^/ellim 
h-'-nek \iil.iiui ki. sin\l» , Milolo.l.isl. n 
S/el'lim heif VÍH.<*/fin/enl me^ i;oroml»lil> 
li.m Hívni |,.lih.l| kei. -ke, Irll ehhol, mint 

i piulv. t-s.-th-i; elei haltilni s/.»'»h>, ii mit 
..... l'l f» ke l ő r , . - ! ; MX'llí I IC / . I I K,.,., 

l l i k . is K l t i l . n . i r . i e | | . | o \ . l - o l l . | | , l, o l l 

les/ml,, .1 ko|,|.it i \.ir elöli, c/e.lul.in 

|.-lo|\e meg n Ilifi^ii ncM-l ,-s .1 kihivollel 

S/el'l|in hegnek meif kellel! (elemű, mell 

"l-okos |ell M.lnn,)/ oss/.-s |im|. n 

•oiok vile/ekre . ínrcf m-m |elei|fs, n 

Ifnk ti lorokok öllek voln.i niri; •> h»X'(1l. 

ha nem .ill ki \ |iii.Hicsnok lehtlt mei; 

• t.ll.i a helee^se/. -sí \ .ihimint .1 H.ihiis 

komlukhlsl . | / clleiise^es vek' Mle/emek. 

A kik t.irsnk.il elkísérlek . il.ilho/ 

Ily vitulalnkiíjíl k«>/l>«'kiiiltti-i>k .<«. mmil .n 
lieinií feleselesek len.le^, n ismrl ll| h. t 

lenurllek ;» le\.-nlek k eknrk 
is kihív. is leli a sémiik !>•< soksfor mm 

nélkül 1̂  he|ekol..||ck rifV-ryv 
to|k\|i..U Imii mién \ n;\ uiii 

K ülőn.-! heinrterl. a I1»4Í> ni.ivr\.ll h.i]MM.t 
Netelke.Ur ln\|.ik ki il torokok, mert ;» ki 

eV'lotial |.-_ »hh»>/ s/,rgtnlik 
Montul , (,,,. hrh i-i|es 

(oli|>n\ir»- sík P 

., -ük a ,.,r:in. s„..k.. 
vol! 

•II. 
i- (.-h-n 

j 

lia Csflt Is o|\ . , , 

kinlciték, mint .« l 
•'íí\ k 

ki- ií\«k"rl.-il s/nks.'ij,^ 
mik IIP -llrk mc 

az ell»-ii ••mi:l jiana-zt Krnö f.iherc/ 
bog>' a palotai magyar vili-/«-k csulsá-hol 
rókafarkot, .lís/nófarkol tűznek i. /-1 

lófarkra; a kihívó kopjákra. 
Ne,,, I. (.leit ,„. - .ikailályozui. Az ••ml.e-

• reJt , nem s/.,ktíik iin-lo«lrama-
likn- /enrkivrfct iu»-ll»-ll ves/.-ke,lni. l).-ü 

.-/t írja kihívó le.vde|,en ilserley 
Peren./ 

«Azt kuánoin, ••! ne rojtse.l őr. /á.lal 
, ,,, , i>. hanetn hailil lás¬ 

suk ••ityiná* orr/ájal II.. akar.ito.l iit-in 

i, azt í* aild liMltoinra 
íján.leko/lak/ h.>i.'> a/on ei;.-,/ MII 

si|,liilko/lk Uten ho/Zállk ! 
: 'l 1:̂ 86 feh, 

A kihivá.i n-\ s/oIván ua*.'\ohl; \ . 
.leleiiiiucl járt, mint mat;a a veieke.h-s. 
<|)e minél n.iL'Xohh soll .lelem -

írja lak -,-nlor a vitézek annál 
johhan kaptak rajta. Kjjfleken ál enlóriil-
enloh. náilról-nátlra járlak, óriási la\..l 
^ágra s/ii..'nli|oltnk, \n>x\ a kis/emelt \.'•..'-

ko/e|.-hh óm/kői Ihassanak * lelü/-
kllnvo jeli ||.i e ko/hdl IIH-^-

kapliatták, hl/»!l\ Inhe h.il.i|,oll ti kelme, 

l. -..l.ihh lomlo. /l.e kerilll :i hol oll 

í,Ihatott, ha ki nem vallották, •!>• a 

mint a jelt kiln/le. ../oiilnl már li-/les 
/ ' / leli n l.iinos s/amleklalhó|.» Min 

ileil i- '/i Ml. / eml.ei oltiilma alíltt áll 

most már a/ ui;s. miy annak lemlje és 

í l|i s/enni .-l nem inle/o.lik 
l ' • ' ok hls/eil mentek lel e IMI .11 

nejv Slamhnlhfi, mint Hécshi- a |o|,illés 
l m a^nkho/ a/ uraik., 

ilokho/ is. a/ok h- is knl.llek holmi |.i 
ilos le\e|ekel, ko/ve| \e cs k» / \ e | 

lenül mintha n heke poilljail I. llenek, .le 

e m.lts'.i és h -m.i-asithh |>.iran. sok slihl 

s.ihol kltels/ell, hog\ a lelso rele^ekhen 

- . dók Uége a \.ihi 
Mégbail ) . . | /u l n.-M l ., ha jus /H I th l l (\.iejx 

l»e\elne. h.i volna neki hn|ns/;n. miy a 

I»OIM> panas/ko.lo |e\e|el oKassil \i*\ MI| | 

P* A nil«\o|l|. oss/eln/esekliel |s, ., hol 

égett kíí» limljárilliik \nallak |ioil\a/í,s 
l. a hol foi'Knlcjlrltek és ,í 

lekről kellett l»e,/iim.,|m l iy\ \iill. kixall 
'lek loiokok voltak', ilor 

'iim mrgjotl n K \;in a lorm;i kolvrérl 
'n. snoknak. .le a/ iithan kurír 

mikor alailla, mm.ljail lie|en>nll n másik 
-e|>, |„- i-t. i honnan n remijeiéi Im/ln ki. 

mely t» lesn.lott hntiik.il.iml hősének -/olt 
l-'.s ,vrrl énekelte h író Balassa l'.ahnl. 

hoiry nincs s/rhl> ilolog n föl.Ion n vé-
gekaéL 

\ oll pe.lii: akkoiihiin Amikor rí a/ 
alahhi ,|..|ou loitenl>. a/ rs/leryomi . 
ko/l két torok vile/. a kiknek a hirv 

i.lotralt a \ebekről ^ ors/ávr kellős 
.•ere l s 

\ ftgyih %olt Deli Hahl. Analoliából 
\ali> s/ikár legény oljau mint egy jeueny-. 

mini »j evei. hajlekitny. mini a 
kanlpenvr. a más,K ,„.,|lv: ;, m r , | , n a , 

S/inan |s/f„-h. nagy. .Irahalis m 
ros legény. s/e(i alak. »l>an erejű, mint 

- \akmero. mint egy hói 
Iszonyúan erl.ttrk mind n ketten a kar.l-
foriratrtst. „Sv hosrv ;, Kivel e/,ek kiköt..) 
lek. nz knzönségpSFD a halál fia leli. 

iT Ál ••tót. s 
knl.l. „i a/ illetőnek 

.Mindenki respektálta a k- .étel-
len vile/i m> L- oltlion is. DohánykajuJut, 
jó falatjaikat, pálinkájukat uicgosxtolták 
\elok a hajlársak: nierl a If^tohli barátja 
olyanoknak van. a kiktől legtöbben fel¬ 
nek. Jó ilolyuk s oll. Ktlek-ittak • 
nap sakkoxtak béke.s/i-reli'i mii/nlinánok-
hox illő .s/enveilélylyel és <-g\kei|\. 

Talán mai najUL' i> sakkoxnátlak. ha 
•~/inan Iszach dühhé nem jön eirvs/.er s 
ftMZC nem \csxapartn.-re\el . ,,,(,. 
joglalannl kiütött «parasxt» miatt: .Inhhe 
jóit .-s ij_'\ s/.-H elh.iiii,irko.l\.i. önmagát 
megétkozráo: 

Allah békává vállo/tassoii. ha valaha 
még sakkhox nyúlok. 

Ext a fogadását axután he is tartotta, 
ile minthogy iiren unta mauát e játék 
nélkül. eu'\s/er a/1 in.lilványoxla a pajtá¬ 
sának. l)cli Maliinak. 

Tudod mit, kenyeres? Jálsxnnk ez¬ 
után emberfejekbe. 

Ilin monda l)eli Hahl .-L'-mdol 

ko/sa éa hogy lenne a/ .' 
Hál kilesxünk liáiom-háioin tallért. 

a/Ián n ki [tárbajban. vagy axonkúnl 
lízeiiee/y ka lolliieluhert előbb le^y,,/. \ 

katonafejel h-n\iss/.anl, a/ söpri ín- min¬ 
dig a hal tallért. 

lloho ex nem kis dolog hűm..•.•!•• 
Halil hn/oilo/, 

Hald. le nem mer-/ 
Hald elvoK.sodoll és leiíoll kirántotta 

a/ ers/en\el hoe/y kÍ\eu'Ve|| belőle három 

laliéri 
Ali a létei m..li.l.i hevesen 

A hal (alléit a/l.-n, ala.llak |e|elke|, 

N'ely \ . hmed agának s me-ke/dlek Allah 
llse-e\cl a játékot. 

Noha tél ideje \o|l, /iixmarás kenien> 
lel, kél hónap alatt he\ ei;/iido|l a parlhie. 
Két hónapiií csak k. Is/er lni/.la le a saru 
ját S/m.m Is/.,, h ..rokos munkában volt. 
de rés/int a tálai, n-s/ml a komáromi é» 
elseklljvall őrsee;!...!. | , s / , „ t nviUállo-
|iarhajl.iln |e |epei \e . res/ml fejekben oss/e 
ho/.la a li/eueiíM-l 

N\erlein monda, mikor a li/cn 
edlk feji-l ha/aho/la. rejv oss/eiitko 

•l a Mii. ./..lofohlrkn.-l 
l)(<ü H-dd i, ,k a kdem /edik fej¬ 

nél tartott. Nagyon res|e||e. de mit leheléit 
ellene.' A hal (alléinak lu/ony \ . _ 
difs,,segl„,| is ,„la e-v 1,.,-v darál. Hanem 
hál e/ még nem ax utolsó s/o 

ámbár pe.hír már eddii: i- sOkallák. 
A kel torok \il.-7 embiTpiis/líló s/i.rako-
zása meglehetősen felkavarta nemcsak a 

• kel. hanem ;, felettes katonai halo-
•kal Is. sót ma-ii a királ\ |s („iss^ail-

ko.h.ll s mikor 1'allVv Miklös (a későbbi 
1'allTy) komáromi kapitány nála voll 

andientv.ián (mely háromnegyed óráit: lar-
ttítli. hoss/u-an emltlefte ., kel einberölö 
törököt 

I.einen rá gondja ke.Kes PállTy. 
hogy e/, a kél farkas |„|,be ne pus7lits,,n 
a nyájunkban. 

1'allFy meghajlottá mayái. 
- Kajla leszek, fő 

eredje, hoyy a kálónál meir 
verekedjenek 

Lehetellen fo|se^,.s uram. Azt in»-t' 
nem tilthatom, mert az őrsé* laxadna fel. 
ha esúfságba engedném telelni. A/ olyan 
katona elete, a ki nem áll ki, ha kihívják 

viadalra, kevesebbet ér a halálnál s 
'uonfi-liil „H—yalázása a keresztény Jaj¬ 
nak, mely a gaz pogánynál maga ösmeri 
él magát alábbvalónak, ha gyávasága bé-
|»eget hagy magán. A gyávaságol, fölsé-

uram. a magyar olyan iszonyatos 
h. hegnek tartja, hogy már a látszatja is 
töltőt hagy rajta. 

_ Hiszen tudom, tudom, hogy bátor a 
magyar... 

_ Bátor az igaz, de nem annyira — 
monda önérzettel PállTy. - Ezt a foltot 
elviselni egy magyarnak sincs bátorsága. 
Hanem majd máskép próbálom megoldani 
a dolgot a két garázda törökkel. 

\ sacratissima majestas elmosolyodni l. 
- A hogy gondolja, kedves PállTy. 

S ebből aztán látta Pálffy, hogy 6 fel-
..óire is «úgy» gondolja. Hozzá is fogott 
a gondolata kiviteléhez, mihelyt hazaért, 
saját maga biztatta fel (békekötés ide, 
békekötés oda) a vitézeit, hogy hívják ki 
a két henczegő török vitézt és ne kímél¬ 
jék az eblelkűekct. Barakkor már roppant 
félelmetes hírük volt, szinte a babona is 
nyomukban lépkedett, mégis akadtak csö¬ 
vestül vitézek, a kik sorba vili ék leszúrni 
ii kopjákat, fokosokat, vagy a sastollakat 
az esztergomi vaskapu elé, a Deli Halil 
és a Szinan Iszach nevére. 

Az pedig jó volt ezeknek. Örültek neki. 
Mert hiszen így a kopja viteleket meg-

- lálkodták. Az idő végre is pénz és a 
leié fáradtság valóságos haszon. A máso¬ 
dik parlhie rövidebb ideig fo» tartani. 

McL'iiyeile pedig ezúltal l)eli Halil. 
Mosl Szinan Iszach maradi a kilencznél. 
Szinan Iszaeh azonban linóm distíngváló 
elme volt és bár a hat tallér kiszolgál¬ 
tatási nem ellenezte, de pajtások közt 
nem szabad a pénzt sokra nézni, (hisz 
úgyis együll is/.s/.ák meg), hanem a jövőre 
n- /ve óvási lett. 

- Olió barálocskám. Deli Halil. Nem 
oda Buda. A le legyőzelleid között van a 
komáromi őrségből öt ember, a többi hat 
ember, a kikel le hívtál ki, az érsekujvári 

é^ből való némelek. Az én nyolcz le-
ií\'./ollem pedig egylöl-egyig magyarok, 
katonák és naszádosok. Már most aztán 

•k néni akarod azt állítani, hogy a 
németet nem könnyebb megverni, mini 
a magyart. 

No hát exl én sohase mondtam. 
- Igen, rle akkor te csalsz. 

l'eli Halil rettentő szemeket vetett paj¬ 
tására. 

Ne mondd ki azt a szól még egy¬ 
szer. Én sohase esalok a játékban. 

Hál mondjuk tévedésnek szólt 
Szinan csillapító hangon. - Édes fiam, 
három német koponyát, épen annyi, de 
nem is annyi, mondjuk mégis, hogy annyi 

/(-rezni, mint két magyar koponyát. 
r-7. az i^az-ágos arány. Ha már most az 
'•n nyolcz koponyámat hármával számí-
lorn páronkinl. az összesen lizenkét ko-
"•nya, a kilenczedik koponyával tizen¬ 

három és fél. 
Micsoda bolond beszédek! 

- Allah világosítsa fel elmédet, ez a 
szinigazság, a számok tudománya, oh 
Halil. 

D«l« Halil a vállait vonogatta. 
Hadd lám. mit akarsz belőle kihozni. 
A/t akarom belőle kihozni, hogy van 

hat német leteperl ellenfeled. 1-a/ \ 
nem igaz? lll vannak fel ina a neveik. 

Xo jó, hál van hat német ha^vla 
rá Halil. 

Öl ebből komáromi magyar fo|\-
tatá Szinan Iszach — n páronkint >/a 
mítva kitesz hét és fél fejel, minélfogva 
összesen ugyancsak li/cuiiárom . -
í el fejed van. a mely sxámilás szerint nem 
nyertél semmit. A versen\ holt ponton ; l | | 

Deli Halil a kardjához kapóit. 
— Ne mondd azt még egys/eroh Is/ach. 

mert Allahra mondom, mindjárt lobi 
les/ egy fejjel, az pedig a le fejed les/, 
ha feldühitesz a/ ilyen oslóiul hcs/e 
dekkel. 

.Ne lüzelj. öreg ficzkó. nem követe 
lem most így. mert nem vnll kikötve. 

— l'gy-6? Látod! Mosl magad is hc-
ösmered. hogy nem csaltam. 

.Nem csaltál Halil. meri nem voll 
kikötve, de azért se kovelelhelem. mcil 
az első parthienél az én //.-c/i('</í/c/)i/»c;i 
is többségben voltak a németek 

Halil megint lelforrU aul. 
- Micsoda'.' ri\alt rá haragosan. 

Adod vissza röglön a hat talléromul ? 
— Méri adjam én visszn. ha én nem 

követelem tőled a moslanil'.' 
Azért. rí le tutivá csaltál le 

tudtad, hogy a németet könnyebb meg 
verni - - ordította Halil. 

Azl le is tudhattad volna. 
De le okosabb vagy 
\/.ért legyek én okosabb e, véli 

Szinan Iszach • hog\ a/ oslohahhnak 
hagyjam magam becsapni? 

Mar epén birokra kellek, mikor a be 
csületes Yely Adimcd aga mellcjnk . il 
szép rezgő s/.akállával és nag\ nchc/en le 
kérlelte őkel. 

Mcgérlvéii a liszlelelre niello aga. liogv 
min veszlek Ö88M, kifejté, hogy a rcun 
Iák mindiga játék chili beszélcndök meg 
s bevonatván mosl már ő is a tanács¬ 
kozásba, olyan megállapodás Joli léire. 
hogy két magyar fej három m-mel fejnek 
leszen veendő s mosl már e/en az ah | 
folytassák a harmadik parlhiel Ins Alah. 

Nosza hamar híre nienl ennek a köp. 
Ságnak ^ a végeken, a/ DfSxágbaB 6f 
még Bécsbe is eljutott. A aMgjatokaak 
l,,.- s/ínle lelszell. vidám hangulatot 
csinált, meri legalább .ga/sagosan vannak 
taksálva. Még szinte mps/eríi leli a kél 
lörők. kik immár a hétléjn sáikánv BM§« 
uniformisában vésődlek he a „épfanlá 
ziába. A németek egy kicsmvl s/egycnd 
lék ugyan. •!•• w'-rt ""^" s " I l l l | í ' k 

meri a miből hasznol h.izl.allak. a/t s/.ve 
sen sől élvezettel ' llek : akkor 
ihenek voltak. Már pedig ennél « 
kedésnél lisxta haszon, ha három l 
csak két fej. mert a kél rettenetes tófűk 
nem is pályázik a német fejekre, -
érdemes. 

Hanem a császárt és a körülötte levő 
katonai „a^á i roka l mód nélkül feüog*-
relte ez az általános hahotává izin 
bohókás öllel s .zigorúan bizalnu. 
sílés ment felülről a régbelyek paratu 
nokaihoz.hogyakiakeHoroko.dw.. ' 
haha kézre kerili. a legmagasabb ajai 
dékra larlbat számot Felkéretnek .-, pa¬ 
rancsnokok, hogy ezt a vi.ézekkd „lkai-
mfl!t „őrfoi. közöljek. Az alkalmas mód 

8í — diplomác/iai iivelven hói.' v 

meglehessen Indulni, néma/ a|.nidckol. 
Ilielv fejedelmi s/o crc|cvd mindenesetre 

Ili/los de ,1/1. tekintettel ii hckekolc-i. 

liogv elolcgcsen Irll ígérve felniről Illillt 

stimuláló s/cr liiilull mini utólagos jul:il 

mázas s/.cpcil cl. -sus/ik az aliis/ektinv 

toruk hasak tekintete , l, ,11 

K/ekhcn ii iui|iiikli;iii |..il< ul. iniki'i .1 

vcghá/akhan ;i kel lmok vilc/ megken 

ír*. Ti' Illlll. Icnídc Icivck golilolvnglak » 

h', -i a|.in.lek hírével lolpisykall elmek 

ben. h..g\ Kakáiban (Párkánynak ;i lomk 
neve ' .. kc.c sinai-os ii| lxiiok.il kapod 
l'cin / lol . S/okolvai Mihalv pcnc/i s/ , , |os 
gar.da ho/la kft s.mk.|.-ii a harmn-
illk ló. cgv seicgelvs/inn ;i ló, slio/ \.ill 

kötve. .T/l holnap .1 \ . -IMII. Hl s/amlcko/ik 

chilin l l seknjv amit \ ncgxedik egv kis 

csikó \<ill, ;i rudas liai skaj.1 olvali édes 

;i Iclici csillaggal h<iinl<ik:ili. il liliom 

hibátlan lábaival. n\ lilánk leste .n.inv.ii 

val hogv meg Icliclcll \olii.-i csókolni. 

Mikor ;i hói l ho/l:ik c|.cn .ikkor nnliill 

s ic.niva i . ik . . Bsitergomba 
;i hajóhídon ;il nemi clcllilis/crckcrl H 

lahlko/van a |ii:ic/on Heh ll.ilill.il :i ki 

gvakiau mcgloididl .1 « Magv.u lclhohln.il 

(.•/ \oll ;i niaganvos ko< sina .ilk.ihn:i/ 

kod.. dlieve/ese | s lilinlllogv .1 l ei kával 

s/eielcll legveskedni hal iiicg.illlak cse 

vegm. nnko/hcn ;i I d k a ehíjsagoll :i. li"l!\ 

most kaplak egv hordó hull l'ciic/ról 

Iliinek kovctke/léheil l>cll Hahl megígérte. 

hov:\ műi. lj.nl chhcu :i miniiláhan oda 

ni. ̂ 'V i "ínig :i ga/cinh. l ii|..-i.l he min 

VI/C/H. monda) Hsuk Ids/alail clőhh H 

v a l ha .1 |i;ijt;is:ieil. S/inaiicrl 

Minek ho/o.l cl .1 pajtásodat ' 

ni'iliil.i a leanv kc.lvclh niil 

ll.il nicrl ne ho/nam ' .ló o nekem 

elbes/elgclni 

Ills/ell \clein |S e lhcs /e lgc lhe lne l 

I l i iül ' S ;i hangja "Iván lágy \oll unni 
e g y l l l i l l l . lo l ine . 

— Iga/. a ..... ÍM/. mosolygott .-l 
V ilé/.. liiegérlvén :i hcs/édhöl. :i Ilii il sorok 

ko/l rejlik cs jutalmul niegcs-ipkcdlc 07. 

állal. ile le il/l nem erted kitt IIIII--

hmv.it \cki oll kell ICIIIH. mikor mnhilok. 
incil h:i nme- \e|cni. ükkor dolgozik W 
|,ii ., dolgo/ik n.kcm M- s/abad pihen-
nem. Kgyniásho/ vagvimk I 

KS ki kívánja e/1 JL.\ l.'ilc.l ' 

— A dicsőség. ki* nUttlBCU <lc !<• :r/l 

III III é l t e d . 

l el ka il s/eme ko/é kai/agoll - miíll-

hogv cgv v<ie. nvilhl vitt a kcy. ben. :i 

nvnllal snjlolt a lli.lil valiara < \ .ill .ihhiin 

Uicsclkc.les de kesernseL' l - | 

— Krcdj. l f cy.mlai 
S <•//<•! ő ir:iinoi|oll c| K.iknl )'<-l<'. 

No megállj - - kiálloxotl utána l>cli 
Halil nyiillal nlolt torok nyúl hálán 
iney\ a |>ara«Iirsoinha. h/l mep keseriilocl. 
l e( ka! 

!. / /• l h< -n-lí-11 ;i várha a e/imhorácrl 
* ki- i<lő múlva már oll haklallak a 
haj.ilii'lon. K(ÍA' kis kö«l yomor^ótl. |e-
s/álh.han \'oll .'•/ e>l. liarifm ity.érl lálni 
|í'|»í'lfU. hogy a mi a «Ma^\ar felhold* 
(V-delet hehorítja. :i7. füst: kék'-hh a ködnél 

— t g v láls/.ik. vemlóffek vannak Pra-
hol'ieknál ni<-ft siilníík fő/n'-k. 

— Aikalmasinl halászolc. 



— Inkább talán búcsúsok, mert búcsú 
lesz holnap Váczon. 

— Hm. Az nem volna rossz. Jól mu¬ 
latnánk. 

— A búcsúsokkal? 
— Persze. Mit bámulsz? A búcsúsok 

többnyire asszonyok. Még pedig többnyire 
bűnös asszonyok. Mert a ki nem érzi 
bűnét, az nem megy vezekelni. Ha bűnös 
asszonyoknak veszszük — okoskodott to¬ 
vább Szinan Iszach - - valószínűleg szé¬ 
pek is, mivel a szépek vannak alávetve 
a keresztényeknél a legtöbb csábításnak, 
tehát ezek botlanak el leginkább. No már 
most, minthogy szépek is ezek az asszo¬ 
nyok, hát tetszeni fognak és mivel bűnö¬ 
sök, nem sokat kell velők teketóriázni. 
S ez a jó. Mert nem szeretem azokat az 
asszonyokat, a kikkel sokat kell teke¬ 
tóriázni. 

— Bolond vagy Iszach. Hisz a szere¬ 
lemnél épen a leketória ér valamit. 

— Ér ám az olyan szép ficzkónál, mint 
te, a kinél a győzelem okvetlenül beáll, 
mint az ivásra a részegség, de én csúf 
vagyok, mint az ördög s minél tovább lát 
a fehér személy, annál jobban undorodik 
meg tőlem. 

A mint a «félholdhozi> közeledtek, va¬ 
lami szürke alakot láttak az udvaron és 
fel-felhangzó csengetést hallottak. Épen 
feléjük lépegetett. 

- Hát nem mondtam, hogy búcsúsok. 
Ez bizonyosan az alamizsnaszedő a csön-
gyetűs zsacskóval. 

Közelebb értek hozzá. 
- Eredj te bosztohó, hisz ez csikó. 

Egy szép kis penész szinű csikó volt 
csöngetyűvel, nagy okos szemei úgy ég¬ 
tek, mint a parázs, a gyönyörű fodros 
farkával szaporán legyezgette magát, hihe¬ 
tőleg a szúnyogok ellen, melyek a duna¬ 
parti sásokból rajokban szálldogáltak. 

Különben a többi beszélgetésük is csak 
elméleti alapon nyugodott, mert a «Magyar 
félholdban» nem volt egy fia búcsús se, 
az említett Szokolyai Mihály ült az egyik 
asztalnál, elhatározta, hogy itt tölti az 
éjszakát és csak hajnalban megy be az 
új kántorért Újvárra, mert a seregélyszinü 
ló eladásán kívül ez a községbeli feladat 
várt rá. A másik asztalnál egy gyolcsos 
tót úgynevezett avinosb (készített bort) 
kortyogtalott egy mázos kancsóból, a 
gazda pedig a söntésben ült és pipázott. 
A konyhából, hol Terka a nyulat nyúzta, 
Gerenczéné asszonyom pedig a tűzhelynél 
sürgött, finom birkatokány illat szaladt 
be, valahányszor az ajtó nyílt. 

Általában álmos hangulat uralkodott a 
«Magyar félholdbans, mikor a török vité¬ 
zek beléptek. Hanem meg is fordult mind¬ 
járt. Vendégnek is sok emberrel fölért a 
két híres dalia. A legnagyobb korhelyek 
a végeken. Csak talán a Nádasdy Tamás 
nagy italú Tahy-ja versenyezhetne velők. 
Hej gazda! Hol az a penczi bor, a mit 
hoztak? Ide vele, de gyorsan ! Hogy még 
zavaros? Azt üzeni a gégéin, hogy nem 
bánja. Csak hozza kend, ugorjon érte, 
mit ül itt lomhán, mint a siket sertés a 
rozsban! 

Hozta Gerencze uram, hogyne hozta 
volna; nagy hasznát látta ő a két jó 
vitéznek, kik szinte hoztak egy-egy zsák¬ 
mányolás után egyet-mást értékesítés vé¬ 

gett ő hozzá. Ő maga is közéjük ült és 
ivott velük. Jóízű emberek voltak mind 
a hárman s egyforma gondolkozásúak. 
Nyelvük, hazájuk szinte közös már, mert 
a törökök még gyerekkorukban kerültek 
ide a szüleikkel, csak az istenük külön¬ 
bözött, — de annak úgy se fogadlak szót. 

Általában így volt; a török elmagya-
rosodott a végeken, a magyar eltörökösö-
dött s majdnem egyek lettek. A török 
katonák magyarul beszélgetnek egymás 
közt. A mi szépen írt, magyar levelünk 
fennmaradt e korból, azt a török basák 
és bégek írták, mert ők a néptől tanultak 
magyarul s el nem rontották az úgyneve¬ 
zett kuriális magyar nyelvvel. A budai 
basa ismételve kéri magyar leveleiben 
Ernő főherczeget, hogy ne irkáljon neki 
se diákul, se németül, a mit nem ért meg 
jól, mikor itt van az becsületes, értelmes 
magyar szó, a ki az országnak is a nyelve 
«és műnk is értjük.s 

Mondom, jóízűen és barátságosan be¬ 
szélgettek együtt, fogyott a bor, majd 
behozták a párolgó tokányt, arra még 
jobban csúszott a penczi nedű. Hát még 
többet ittak rá. Később aztán, mikor el¬ 
végezte dolgát a konyhában, bejött Terka 
is kipirosodva a tűztől, mint egy basa¬ 
rózsa s odaült a vitézek mellé. Erre megint 
hozatni kellett egy kancsóval. De ez már 
az utolsó legyen. Mert még haza is kell 
menni. 

Szinan Iszachnak jó kedve szottyant, 
mivel a leány ma nem Ilalil mellé ült, 
de ő hozzája s minthogy ott volt kapóra 
a tót gyolcsos, hát belehajított egy cson¬ 
tot, a mi a tányérján maradt a birkából. 
Epén az orrát találta, a mi pompás kedvre 
hangolta. 

- Mutasd hé a portékádat, te majom. 
A tót kibontotta a dolgait s Szinan 

Iszach megkínálta Terka t, hogy válaszszon 
magának egy ruhára valót. 

- Igazán, annyi pénzed van? - - szólt 
habozva Terka. 

- Míg a szultánnak lesz, nekem is 
lesz. Válaszsz. 

Terka Halilra nézett, de Ilalil úgy tett, 
mintha másutt járna az esze, Terka hát 
választott egy ruhára valót, meg egy kendőt. 

Iszach odadobott a tótnak két darab 
tallért, a tót keresni kezdte a rézpcnzek 
közt a tüszőben, a mi kijárt belőle, de 
már ehhez nem volt türelme Iszachnak, 
egy csattanós pofont adott neki és azt 
mondta «kvitt.» A tót pedig elmoso¬ 
lyodott azzal az orczájával, a melyik érin¬ 
tetlen maradt és azt mondta: «Ponyi-
zsenye gyakujems. (Köszönöm alásan). 

Szinan Iszach tudott gavallér lenni, az 
bizonyos, de hát olyan szép legénynyé, 
mint Deli Halil, át nem változtathatta 
volna a kalifák összes kincse se, azért 
aztán akárhogy kellemeztette is magát 
Terka Iszach előtt, minden szava, minden 
tekintete Halilnak szólott, Halil azonban 
úgy látszik, zokon vette Terkálól, a miért 
Szinanhoz húzódott és egész este ügyet 
se vetett rá, átbeszélgetett részint a 
penczi paraszthoz, Szokolyai uramhoz, 
aki értelmes embernek bizonyult, részint 
a kocsmároshoz, a ki a feleségével szá¬ 
molt a sönlésben. 

Vérig sértette ez Terkát s a mint egy¬ 
szer arra kérte Szinan, hogy igyék ő is 

egy piczinyt, nem akart, a bögréjével kocz-
czintani Halillal. 

— No talán haragszol rá? - - mordult 
fel Szinan. 

(Nem tetszett neki ez a harag. Gyanús 
az. Mert szerelemből lesz a harag. S a 
szerelemből lett harag rövidebb életű a 
Tisza-virágnál.) 

— Inkább ő haragszik — monda Terka. -
Hiszen hozzám se szól. 

— Mit? Neked van valami bajod? -
gyűlt ki Szinan a barátja ellen és az 
asztalra csapott a hatalmas tenyerével. 

— Úgy van, én neheztelek - - válaszolt 
Deli Halil nagy komoran. - Terka meg¬ 
ütött egy nyúllal a piaczon, a mi nálunk 
muzulmánoknál veszedelmes, mert a kit 
egy érintetlen leány valamely állattal, 
kakassal, libával, báránynyal vagy bár¬ 
melyikkel megüt, azon megy az illető a 
Mohamed paradicsomába. Én nem akarok 
oda nyúlon menni. 

- Mindegy már akkor a forspont mi-
neműsége • szólt közbe a kocsmáros 
kedélyesen. 

- Ohó nem mindegy, mert . . . 
— Igyunk előbb egyet — indítványozta 

Szinan. 
- Nem mindegy — vetette Halil, miu¬ 

tán ittak előbb. Mert inkább ne is 
haljak meg, mintsem én a Mohamed 
ábrázata elé nyúlon kerüljek. Rettenetes 
még elgondolni is. 

- Ez csakugyan borzasztó — hagyta 
rá Szinan. Igyunk ez ellen is egy 
kortyot. 

Hát megint húztak egyet a kancsóból. 
- Aztán van egy másik rossz oldala 

is sóhajtott fel Halil. • A paradi¬ 
csomba vezető út a mi hitünk szerint 
napokig tart s az útonjárónál nincs semmi 
eleség, útközben semmi csárda. Különben 
se szállhat le senki a maga állatjáról, 
csak megy-megy szakadatlan. No mal¬ 
most az is megtörténhetik, hogy a para¬ 
dicsom felé vonuló éhen pusztul útköz¬ 
ben, ha alacsony állaton megyén. Azért 
az olyan magunk forma vitézek rendesen 
teveháton vonulnak be, a mi nagy előny, 
mert az út két szélén óriás gyümölcsfák 
vannak a legfölségesebb gyümölcsökkel 
megrakva, a melyeket teveháton könnyű 
leszakítani, de nyúlhátról lehetetlen . . . 
így tetted tönkre életemnek a túlsó felét, 
hallod-e... 

- Hiszen csak nem üthettelek meg 
egy tevével, te csacsi védekezett a 
leány vidám devánsággal. 

Halil azonban nagy kujon, szomorú ma¬ 
radt és a szép bársonypillantású szemeit 
szemrehányón függeszté Terkára. A leány 
megsajnálta s az apja hátán át hozzá¬ 
hajolt s azt súgta neki: 

Ne legyen nehéz szived hozzám, nem 
lesz semmi bajod. 

Beszélhetsz már - - monda ez méla-
búsán. 

— De én tudom, hogy nem lesz. (És 
elpirult.) Hidd el no, ha én mondom. 

És aztán ő is elkeseredett, mintha va¬ 
lami bús emlék felhője ereszkednék a 
homlokára. 

Szinan pedzeni kezdte az okot. Míg 
Gerencze urammal látszott vitatkozni, 
kettőjükre figyelt, minden szót elfogott. 
Hm. Hát így vagyunk? Már épen el akarta 

iagától taszítani a leányt: «Eralj el tő¬ 
lem ha olyan vagy», mikor egyszerre, 
csak hegedűszó hangzott fel az ablak 

8 Czigány van itt Uczú, hop! Haja haj ! 
Felugrott s kilökte handzsárjával az ablnk-
c . 

_ Gyere be more! Gyere be. Mulatós 
kedvem van. 

Hikszum volt, a karvai czigány, a ki a 
holnapi váczi búcsú ötletéből bandukolt 
ötöd magával Vácz felé s meglátván a 
világosságot a «Magyar félholdnál*, egy 
alázatos nótácskával próbált kedveskedni 
a hires vitézlő török uraságoknak, a kik¬ 
nek adjon az isten erőt, egészséget, ál¬ 
dást és békességet, holtuk után örök 
üdvösséget. 

__ No húzz hát egy szép magyar nótát. 
Bort a czigányoknak Gerencze! 

A kocsmárosné, a ki beeresztette Hik-
szuinot (valószínűleg a «IIic sum»-ból 
vette nevét), egyszersmind jelenté, hogy 
a Muezzim éjfélt kiált Esztergomban. 
Csendes, szélmentes idő volt, hallani lehe¬ 
tett az üvöltözést. Halil menni akart, de 
Szinan nem engedte. 

— Hadd ordítson, ha kedve tartja. 
S ezzel a czigány elé ugrott, magya¬ 

rosan kényeskedve rázta magát előtte s 
a születendő nóta arany ködével feje 
körül utolsó porczikáig magyar módon 
kezdte éneklő hangokba önteni a gondo¬ 
latait: 

Bármit mond is az Alkorán, 
Nem megyünk mi innen Korán. 

Hic sum pedig a húrok pengetésében 
próbált valahogy a hangja után baktatni. 

Szokolyai gazduram látván, hogy itt 
nagy ramaszúri lesz, kiment az udvarra 
és befeküdt a szekerére a bundájába. 
A gyolcsos tót pedig felkérezkedett a pad¬ 
lásra, úgy hogy most már egyedül ma¬ 
radtak volna a kocsmárosékkal, ha a 
szomszédos téglaégetőnél a napszámos 
menyecskék közül egy-kettőnek meg nem 
üti fülét a muzsikaszó, mert az ördög és 
az asszony sohase alszik egészen, nosza 
felczihelődnek az ablakhoz leselkedni. 

Az ablaknál észreveszi Halil a bemo-
solygó fejeket, nem rest kiszaladni s ki¬ 
választani a legformásabbat meglehetősen 
látatlanban, mert a mennybolton andalgó 
igazi félholdat kelet felől tornyosuló barna 
felhőpászták takarták el. A menyecske 
nem nagyon ellenkezett, hagyta magát 
bevonszoltatni némi díszsikításokkal, bent 
aztán derékon csípte Halil és elkezdte 
ropni a csárdást. Szinan rossz kedve le¬ 
lohadt erre. Terkának abból a suttogó 
mondásából, hogy ne féljen Halil, nem 
lesz a nyúllal való megütésnek foganatja, 
azt kombinálta ki, hogy miért nem lesz? 
Hát talán azért nem lesz, mert Terka már 
nem ártatlan, szólván a török hit érin¬ 
tetlen lényről. 

Ejh, ha nem ártatlan is! Hát minek 
volna ártatlan? Hiszen még a hajóhídon 
jövet ő maga magyarázta, hogy a bűnös 
nők az érdekesebbek. Most meg már mit 
szeretne. Bolondság, bolondság! Gyere 
rózsám, ha szeretsz. 

S most már ő is derekasan megforgatta 
a Terkát. Dübörgőit a föld a topogása 
alatt s Terkának, hogy a vállára tartsa 

a kezét, föl kellett ágaskodnia, csak a 
lábujjhegye érhette a földet. 

így folyt a táncz szakadatlanul. Csak 
addig nem tánczoltak, a míg ittak. Ha a 
tánczosnők elfáradtak, behoztak egyet 
kívülről. Halil még az öreg kocsmárosnét 
is megtánczoltatta, csak Terkát nem. 
Közbe meg is éheztek. Szinan enni kért. 
A kocsmáros kijelentette, hogy semmi 
sincs a háznál, csak a nyúl. 

- Meg kell a nyulat sülni. 
- Későn van már húzódoztak a 

kocsmárosék. 
- Mit későn! Nincs későn! Én paran¬ 

csolom. Én Szinan Iszach, a török csá¬ 
szár első vitéze. 

fogom, leszúrom. Csikó-pecsenyét akarok. 
Hop Szinan! Hol vagy Szinan. Gyere ki 
Szinan. Vadászat lesz. Éji vadászat. 

Szinannak is tetszett az eszme. Szinan 
többet vett be a jóból, mint a mennyit 
megbírt, annyira tele volt nedvekkel, hogy 
szinte már csicsogott a bőre. 

- Jó, gyerünk ! 
Gerencze uram közbevetette magát, ne 

okoskodjanak, mert abból panasz lesz és 
ha ilyeneket tesznek az ő kocsmájában, 
akkor aztán ki mer ő nála megszállni. 
Gerenczéné asszonyom meg okosabb, ki-
sutlyant az udvarra, felköltötte Szokolyai 
gazduramat, hogy a török vitézek meg 
akarják ölni a csikót, hát fogjon be hamar 

Minek hozod el a pajtársodat? - monda a leány kedvetlenül. 

Nosza hamar tüzet csinálni. A sok ott 
őffvelgő asszony hozzá látott, egyik a 
tepsit hozta, egyik a zsírt, egyik a nyulat 
vagdalta, mert pörköltnek kell elkészí¬ 
teni, — de mi az ennyi embernek 

-l Én nem eszem az átkozottból 
hörögte Deli Halil. 

- Hát mit akarnál enni? - kérdezte 
Terka gyöngéden. No mondd meg, 
Halilkám lelkem. Rántottat parancsolsz, 
vagy piritóst? Vagy mind a kettőt? 

Halil már nagyon el volt ázva, a szeme 
keresztbe állt, a haja lecsüngött a l 
kára és csak a fejét rázta, mint valam, 
makranczos gyerek. 

_ Csikó pecsenyét akarok. 
. Ja j ne beszélj kérlek bolondokat? 

Hol vegyek én neked csikó húst: 
. l?udvaron láttam egy csikót. Meg-

és menjen az útjára isten hírével. — Jézus 
urunk is kitért a részeg embernek. 

Szokolyai Mihály elképedt. Jézus Mária ! 
A csikó van veszedelemben. A kis ked-
vencze. Nem maradt annak mindjárt a 
szemében egy csöpp álom sem. Azok a 
zsiványok bizony megteszik, hogy leszúr¬ 
ják. Nem csoda, hogy az álmában is ve¬ 
lük volt s látta hihetőleg az este hallott 
beszélgetések révén egy nyúlon nyargalni 
az egyiket és egy nagy teknősbékán 
ülve ugyanazon az úton a másikat. Az, 
a ki a nyúlon ült, az még csak odaérhet 
a török paradicsomba, de a ki a teknős 
békán megy, mi lesz azzal? 

És most a kis Rárót akarják megenni. 
Oh, a czudarok! Bizony kitelik az isten¬ 
telenektől. Szokolyai uram összeszedte 
minden fürgeségét, itt nincs egy perez 



vesztegelni való. Hamar elő a lovakai, fel 
a hámot, azlán gyí. Segítsen kegyelmed 
is, Gercnczéné asszonyom, a Krisztus 
sebeire kérem. 

A jó asszony maga rakta fel a kantá¬ 
rokat, minden úgy ment, mint a tűz, de 
mégis késő volt. A két korhely nagy 
dülöngve kijött, nem lehetett már vi^/a-
lartani. Csuklollak, böfögtek és kurjon¬ 
gattak. 

— Hol az a csikó hé. Csina ne, Csina ne ! 
- Tyűh, de jó ez a friss levegő ! 

Szokolyai uram reszketett félelmében. 
Csina ne! - - hangzott ismét reked¬ 

tesen. 
A csikó ott somforgott az anyja körül, 

hozzá-hozzá dörgölőilüll meg lefeküdt a 
hasa alá. 

Gerenezéné széllerjeszletle a kötényét 
(mindig olyan ezerránczú kötényt viselt), 
hogy ne lás.s;'ik. 

Hanem most egyszerre megmozdult a 
csikó, felugróit, hihetőleg a széllerpesz-
tett köténytől ijedt meg, megrázta a fejét 
és megiramodolt a kijárat felé. A csen-
getyű esilingelni kcxdel l ;i nyakában. 

- Ott van, olt van! kiállá Deli 
Iliiül és kirántotta a hand/sárját. Hajrá! 
Utána ! 

Szinan is kirántotta a kardját és neki 
indult a csikó-üldözésnek. Az anyaló 
ösztönszerüleg megérezte a veszélyt, a 
miben a fia forog s hosszan, jelentősen 
nyerítelt. (Ki tudná azt, mit kiáltott utána 
lenyelvén.') 

Szokolyai uram egy vasvillát kapott 
lel hirtelen. 

- Egy életem, egy halálom — kiáltá 
de abból a csikóból nem esznek a vitéz 
urak. 

Kpen szembe akart velők állni, mikor 
Deli llalil végig vágódott a földön, mint 
egy y.sák és Szinan is csak czikczakos 
vargabetűket írt le tántorgásában. de ha¬ 
ladni nem tudott. 

- Ugyan ne okoskodjék gazduram — 
intette (lerencze.— iszen látja, hogy ittas 
állapotban vannak. Okosabb bizony, ha 
fölveszi a vili'-/, urakat a szekerére és 
haza viszi. 

No én bizony nem viszem. 
Mii, le nem viszel bennünket? 

fortyant föl Szinan viléz a hamlzsárjával 
hadonászva. Te mered ezt mondani, 
kutya paraszt, Majd kérdezem én azt tő¬ 
led, hogy viszel-e vagy nem viszel. 

S ezzel oda botorkált és a kocsira 
próbált föltápászkodni. de biz az csak 
nagynehezen sikerüli, kétszer is vissza¬ 
esett. Mikor aztán mégis fent volt, llalil 
után kezdett kiabálni. 

- Hej kamarás! Hol vagy kamarás? 
Gyere fel a liinlóba! Az ördög menjen 
most gyalog a hajóhídon. 

A kamarás motyogott valamit, de föl¬ 
kelni már alig birl, derencze uram segí¬ 
tette, meg Torka a kocsira és csak segit-
x'U'-'el lehetett telluszkolni. 

Még egy kupa bori (leien.'ze és 
tegyen ide kend egy menyecskét is -
követelte llalil, de már azt alig lehetett 
érteni. 

A bámészkodó menyecskék mégis meg¬ 
értetlek s nyomban szélrebbentek, mint 
a füst, Szokolyai p,.,lig „agy fej vakarások 
közt meginditá szürkéit. 
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Szinan kurjantott az elinduláskor egy¬ 
kettőt, majd elcsendesedett, de alig vol¬ 
tak néhány száz lépésnyire a kocsmától, 
Halil kezdett ordítozni és kapkodni a 
Szokolyai haczukája után. 

— Ilop megálljunk. Hol a handzsárom? 
Ott hagytam a handzsáromat! 

— Az bizony igaz lehet, a handzsár 
kiesett a kezéből, mikor a csikót ker¬ 
getve fölbukott, de Szokolyaiban forrt a 
méreg és nem volt kedve visszatérni, úgy 
tett, mintha nem hallaná. Halil úgyis 
elcsendesedett csakhamar és már alig 
lehetett hallani egyebet a csendes csillag-
talan éjszakában, mint a két vitéz hortyo-
gását, a kerekek zörgését és a lovak mel¬ 
lett poroszkáló csikó csöngetyűjét. Azon¬ 
ban mikor a hajóhídra kellett volna be¬ 
fordulni, Szokolyai Mihály mégis elővette 
a jobbik eszét. Hát van nekem jó dolgom 
a törökök dolgába avatkozni. Őket Eszter¬ 
gomba bevinni, a hol tőlem számon kérik 
a handzsárjukat. a hol elvehetik a lovai¬ 
mat, életemet, mert az már nem a mi 
királyunk földje. De hát mit csináljak 
velők? Hova tegyem? Mert addig kell 
valamit cselekednem, míg magukkal tehe¬ 
tetlenek, azontúl aztán ők cselekesznek 
azt, a mi nekik tetszik. Az bizony leg¬ 
okosabb lesz, ha átviszem őket Érsek-
njvárra, a hol a mi királyunk népe va¬ 
gyon. Végezzék aztán a többit az okos 
nagy urak. 

Ügy is telt Szokolyai Mihály, bevitte 
őket Érsekújvárra a várkapu elé, épen 
hasadni kezdett a hajnal, mikor odaért, 
l elköltötte ő kegyelmeiket illendő módon : 
dlelyben vagyunk vitéz urak.» Lesegítelte 
őket a szekérről — jobban mondva le¬ 
rángatta. Azok ásítollak, a szemeikel löriil-
gellék és nem bírlak megállani se a lábu¬ 
kon, odatámaszkodván a falnak. Az egyik 
viléz erre belenyúlt a zsebébe s néhány 
aprópénzt vett elő borravalónak, de Szo¬ 
kolyai uram nem fogadia el, mond¬ 
ván nagy ravaszul, hogy ludja ő, mi a 
bccsülel s már magéban az elég sze¬ 
rencse, ha a lörök császárnak ebben is 
valami szolgálatot tehetett. 

- Meg is fogja hálálni kendnek • 
hebegle Szinan Iszach nem minden humor 
nélkül - mihelyt találkozik vele. 

Erre még a kopogtató vasat is a mar¬ 
kába adta Sziltannak, a ki maga görgetett 
vele, míg csak megcsikordull sarkaiban 
az erős kapu s elnyelte a vitézeket. 

De már akkor Szokolyai uram is a 
szekerén ült s közibe vágotl a szürkék¬ 
nek, hogy köd előtte, köd utána, semmi 
köze se legyen ehhez az eselhez löbbé. 

* 

Bezzeg volt nagy öröm Érsekújvárok! 
reggelre, mikor kisült, hogy a két hires 
dalia. Deli Halil és Szinan Iszach került 
a kezeikbe, még pedig elevenen. 

l lej, mennyi jó .keresztény foglyot ad¬ 
nak ezekért cserébe! Ha ugyan a király 
fel nem akasztatja sok vitézeinek elpusztí-
tóil. Hanem hát mikép is történhetett ez? 
Ki fogta el? Hogy fogta el? Csodálatos¬ 
nak látszott az egész eset. Ki mondja 
meg. hogy nincsen szerencse a világon? 

A várparancsnok ismervén a király 
idegességét, nyomban jelentette futár állal 
röviden, hogy a kél török vitéz immár 

ma éjjel foglyul ejtelett és itt ül az újvári 
börtönben. 

Ő felsége ugyancsak nyomban udvari 
kurirt küldött, köszönetet a parancsnok¬ 
nak, dicsérő sorokat az őrségnek s «ha-
zámnak és a hadseregnek teli hasznos 
szolgálatokért rilka súlyos aranylánczot 
annak, a ki a török vitézek kézrejutásában, 
bárki lenne is az, legtöbb érdemmel bir. 

Mosl hökkent meg azlán a parancsnok. 
Hát ki is fogta el voltaképen a törököket? 
Hiszen magoktól jötlek. A várban álló 
kálónak mintha láltak volna ott künn 
mint árnyékot elhúzódni valami feketéi, 
mikor a vitézek bezörgettek, magok a 
török foglyok kijózanodva se tudták, hogy 
jötlek ide, de mégis derengetl előtlük 
olyas valami, mintha egy szekéren hoz¬ 
ták volna őket. De ez nem bizonyos. 
Bizonyosan csak arra emlékeztek, hogy 
Kakáiban mulattak a «Magyar félholdnál)) 
ama nevezetes éjszakán. 

Végre is meg kellett keresni a polgári 
hatóságot, az nyomozza ki. Csak kevés 
az, a mi még ezután következik. A szolga-
biró kezébe vette a dolgot s a kakati 
csárdában nem volt nehéz útmutatást 
kapni, hogy penczi illetőségű Szokolyai 
Mihályé a dicsőség és az érdem. 

Az újvári parancsnok, lekintetes és vi-
lézlő Szent-Iványi Ferencz uram tehát 
magához idézte a várba s felette csodál-
kozék a vitéz, mikor egy sunyi paraszt 
jelent még úri szine előtt gályában és 
ólomgombos köldökig érő mellényben. 

- Kend az a Szokolyai Mihály? 
- Mivelhogy muszáj is annak lennem. 

— Kend hozta be a törököket? 
- Mivelhogy magok ültek fel a szeke¬ 

remre, hát muszáj volt elhozni. 
— De kend tette le őket itt a vár előtt. 

- Mivelhogy le kellett valahol tenni 
és ők magok is úgy mondták, hogy várba 
vigyem. 

- Az árn — nevetett a parancsnok -
de nem ebbe a várba. No már derék em¬ 
ber kend. 0 felsége urunk császárunk és 
királyunk is ennek akart kifejezést adni, 
mikor ezt az aranylánczot küldte aján¬ 
dékba, a mit ime most én átadok kendnek. 

Szokolyai uramnak sehogy se telszelt 
az a föntebbi «kifejezés» szó (mert a 
fejezés van benne), gyanúsan nézegette 
a papirosokból kibontotl tündöklő lánczot 
és épenséggel nem nyúlt utána, hanem 
larlózkodva vonakodoll lőle. 

Nincs a fuvarozásért tarlozás, mivel¬ 
hogy úgyis el kellell jönnöm Újvárra, meg-
kövelem alásan, a kánlorunkal kellelt 
hazavinni s azért már a helység meg-
fizetelt. 

- Nem is azért van ez atyámfia, ez ő 
felsége külön ajándéka, hát azt el kell 
fogadni - - mosolygotl a parancsnok, kit 
felette mulattatott a paraszt magatartása. 

- És hát mi jár vele? - kérdé für¬ 
késző tekintellel. 

- Hogy érti azt? 
- Hogy nem kell-e ezért valami külön 

adót fizetni? 
- Dehogy. Ellenkezőleg nagy becsü¬ 

lete lesz e mialt. 
Van az már elég — felelte önérzellel. 
No ezzel még löbb lesz - - fejezte 

be a parancsnok. - - Értékes súlyra nézve 
is. De persze eladni nem szabad. 

_ Miért, inslálom? 
- Mert megneheztelne ő felsége. 
_ Igenis értem. 

Denique Szokolyai hazavitte a lánczot 
Penczre, de az nem hozott rá szerencsét. 
Lakott 'ott egy özvegy kantomé, Pet-
ruskáné, a ki hallván a lánczról, császári 
voltáról,' nagy súlyáról, asszonyi hiúságtól 
megkapatva szemet vetett ő kegyelmére 
s ő magánál is öregebb asszonyok által 
kezdle neki beadogatni, hogy a lánczot 
viselni illenék. De a lánczot csak pap 
viselhetné, vagy asszony. De nem paraszt¬ 
asszony. Ködmönre azt nem lehet. No 
már most pappá nem változhatik ál Szo¬ 
kolyai uram, hát mi volna a teendő? 
Olyan feleséget vegyen, a kire rá lehet 
akasztani. Ili van példának okáérl Pet-
ruskáné. 

Szomolyai uram mindenkép szoríltat-
ván e cselszövények által, megrestelé a 
dolgot egy napon s hogy elejét vegye 
mindenkorra a pletykának, az aranylán¬ 
czot odaajándékozta a kis Rárónak, a 
kedvencznek, a penészszinű csikónak. 

Három rétbe kötötte a nyaka körül. Hadd 
legyen az övé. Hiszen úgyis az ő révén 
szerezte. S ha már arany a láncz, egy 
kis ezüst csengetyűl csináltatott hozzá a 
váczi ötvösnél. Jaj istenem, hogy szólt az, 
mikor a fejecskéjét megrázta, tiszta leve-
faben a határ végéről hallani lehetett. 

s a Ráró maga is tudla, mi van a nya¬ 
kán, kényesen lépkedett, mint egy gróf¬ 
kisasszony. 

Ebből azonban Petruskáné is érthetett — 

a minthogy érleli is és talán ő volt az, 
a ki e mialt feladta Szokolyait a ható¬ 
ságnak, hogy ő felsége szentséges aján¬ 
dékából csúfságot csináll s hűséges alalt-
valók körében kárhozatos botrányt, okta¬ 
lan állatol ékesílvén fel a császártól ka¬ 
pott aranylánczczal. 

A hatóság Makalinszky István szolgabiröl 
bizta meg az ügy vezetésével, ki is vizs-
gálalol tartván, hiteles jegyzőkönyvei vett 
fel s a kövelkező ilélelet hozta: Szoko¬ 
lyai Mihálytól az aranyláncz elkohoz-
lalik, a csikó, a mely jogtalanul viselte, 
meglövetik. Szokolyai Mihályra huszonöt 
pálczaütés méretlelik, mivelhogy beiga-
zollaloll, hogy a lánczot a csikó viselte, 
valamint beigazoltatott, hogy nevezett 
Szokolyai Mihály nevezeti lánczot csak¬ 
ugyan ő felségétől kapla a ((házának és 
hadseregnek telb hasznos szolgálatért, 
mivelhogy így és így sikerült két végbeli 
hires török vitézt kézre kerítenie. 

. . . Hogy a török vitézekkel továbbad mi 
történt, arról semmit se szól visszamenő¬ 
leg a jegyzőkönyv, hát én se szólhatok 

ÖREG SZÜLE. 
Öreg szüle, fáradt anyóka, 
De rosszul megy néki a dolga. 
Sujtolja a balsors keményen : 
Tengődik kegyelem-kenyéren. 

Édes anya volt ő valaha, 
Veje, lánya mégis mostoha, 
Jó szó jut a Többsincs kutyának, 
Jaj de nem az édes anyának. 

Tesz-vesz, a mi tőle csak telik, 
Meg sem is áll késő esteiig, 
Lelkét majd hogy ki nem szaladja, 
Mégis panaszos a falatja. 

Ha batyuzik, künn a határban 
Uram Isten, mennyi madár van, 
S valamennyi vidám, fiatal, 
S foly a pajkos játék, meg a dal. 

Nézi a sok tenger verebet, 
De közöttük nem lát öreget, 
S panaszos bú ajkán megered: 
«Egy sem eszik könnyes kenyeret!» 

«Csak az öreg asszony az árva, 
Talán az Isten is utálja, 
Kegyesebb a hitvány verébhez!*. 
Öreg szüle, hallgass, ne vetkezz. 

Nehéz ez a kérdés, ne bogozd, 
Bölcs az Isten, jó is, ne okozd. 
Emeld hozzá szíved, imádkozz'. 
S felöleli lelked magához. 

Vargha Gyula. 

DALOK HAZULRÓL. 

Nyugodalmam hányázor oda van 
Köztetek, kiá lármázó hadam! 
nányázor mondom egy nap: ^hagyjatok, 
Cáendeáebben roáózalkodjatok!» 

CSENDESSÉ G. 

S moát, hogy tőlünk távol eátetek: 
A áziveni, a lelkem iá beteg. 
S oda vagyok végkép e miatt 
A pogány nagy cáendeááég miatt! 

Moát, hogy itthon kettccákén vagyunk 
Ti vagytok cáak a gondolatunk. 
S moát azért nem telem nyugtomat, 
Mert nem hallom a lármátokat. 

II. 

SZÓTLANUL. 

Az a legózebb nóta, 
A mi nincá leírva, 
Cáak úgy láthatlan 
Szivünkbe van írva. 

Hangja áincó, ázava áincá 
Cáak gyönyörűáége, 
S ázótalanúl hordjuk 
Szivünk közepébe. 

Szivünk közepébe, 
Lelkünk melegébe, 
.S áldjuk a jó látent 
Eáfe, reggel érte! 

— Az én legózebb nótáin, 
A rátok-nézéáem: 
Édeó gyermekeim, 
Lelkem feleáégem! 

Szabolcska Mihály 



apámra. 
ülök kc.>ő cj.;zakán, 

— Álom i:>iik boldoaok AZí'/ncre áadll, -
Köröttein ncma cAend, kihall maaány, 
S a lánif\i fcin-ci elnyelő homály. 
— De a homályból nic.>t cay néma árny 
LaA.>an kiválik. -- ó elembe áll, 
l-'öU'ni liajol gyöni/t!Jcn, biztatóan. 
Fölrezzenek. «Apám, te vagy valóban?!" 

S elöltem áll alakja, mint a hoay 
Oly Aokáaor láttam, régen, gyermekül, 
Szemébe' tett-vágy, tecnveJély loboa, 
De arczdn Meretet moAolylya ül, 
.S' amerre megy. a fő ÍJ /•» megjsbjg 
SzilárJ, C/V.K kemény /<yv'.>//«/. 
.V oly ébreAiztó'n hat cáena<5, íiá&ta hangja. 
Mint bii.teke tornyok ércx-Axavú liaranaja. 

S elöltem áll a: ö erkölcái lénye, 
Mely bár világot áraszt, nem vakít, 
Sőt tán iVi/w/// homály ÍA /m'.i/ a fénybe, 
— Köztünk hibátlan meri ki volna itt?! — 
De túlragyogta nü/ida:l ,teáz erénye. 
Mint elnyeli a napfény — foltjait. 
Cóak nézek raja, — éA üzemem a mit Iái: 
Alakja egyre fényeAb, egyre tidafább. . . 

Ed látom öl a tűzhely lángja melleit, 
Ex e.ify.ízcn'i. c AvtAv.i Av'.t tanyán. 
Körötte játszik, fntko.t minJ a gyermek. 
S mellette kar-.tíékt'ben ül anyám, 
HiizJítva. lioi/yha bálorilni kellett. 
S fékezve, hogyha túlcAopongna ián. 
Mini gyermeke/ kezén \-ezelvc öt itt. 
ÉA elAímllva homloka reJöit. 

KA látom asztalánál csöndben ülve. 
Öt, a kit zaj. hang, lárma nem zavart. 
Komoly, nehéz munkába elmerülve. 
Mely ké.tö estig folytatódva tart, — 
Máj J tűzre gyűlva. majd follelkcsiilve 
I-'nekbe fogni, fűzve.. Jalba dalt. 

Mert fölhaieuuüíli min Jen kiír la pei\zcl 
Oly jól tudott, hogy majd esoJának tetszeti. 

I-'s látom öl a: élet liarcz-íeren. 
.1 hol mindenki oszt é.> nrcr .tebet. 

De szenny, mocsok soh'.>em volt ft-gyv-crt'n, 
S a tőle nyert .,eb így hamar hegedt. 
Szent lán!f volt kardja, pajzsa a- erény. 
/•'•> zászlaján egy szó volt: Szeretet. 
Hc'kében ;'.» támadt tán hevesen. 
De ellenség nem volt a harczba' sem. 

Irta 

ifj. SZÁSZ BÉLA. 

KA látom öt a templom cáarnokában, 
Hol á&dzak, ezrek gyűltek köribe, 
Közöny — A vak-hittel A&embe Asállva bátran, 
Hogyan fakadt ajkáról az ige, 
S ragadt magával büvöAen, cáodáAan, 
Oly eijyAzerű volt, A oly eró'A hite: 
A Azenvedő, de munkáA Azereiet, 
A KriAztuA, a ki megfeAzlttefeit. . . 

A lámpa-fény meglobban, éA az árny 
- A honnan jött — az árnyba elmerül. 

Köröttein néma, éjjeli magány, 
Az édeA álom meAAxe elkerül. 
- Óh! mért hagyál moAí újra el, apám ?! 

HÍM' oly magamban állok, egyedül! 
Kinek áaeretti élnek, édeA annak, 
De ládd, á&ivemnek cáak halotti vannak! 

Mert én tudék — példád tantta rá -
Szeretni nőt, barátot éA A&iilőt, 
S meleg ó&lvem mind ő-nekik add, 
Mi benne legjobb volt; — A hol vannak ők ? ! 
Elhaijyíak, — vagy hantjával takard 
Hűlő poruk már rég ás anya-föld. 
Nem hoztam én át máAt a férfi-korba : 
Egy-két emléket, — itt-ott A&erteAzórva . . .~ 

Emlékezem, szilaj fin valék, 
Te munkás férfi, ki soh'sem hevert, 
- Nem fáradál el a munkába' még. 

— Nekem íteiik volt a ház, Műk volt a kert, 
A réten át Azágnhlva nyargalék : 
- De jött a láz, éA hirtelen levert. 

Hozzám jövel, kezed' fejemre tetted, 
- Óh ! most is érzem még Jiiisét kezednek. .. 

Emlékezem. ií- íVt'A- leltének. 
Képűivé az idő gyors szárnyival, 
— /•'/; //)'/; leltem, és le már öreg, 
Csupán a lelked volt még fiatal. 
Rám néztél, és mo-iolyga két Azemed, 
Ha ajkamon iá megcsendült a dal. 
Az ifjút le megérted éA átterelted. 
- Óh! most is érzem melegét Szivednek. 

Majd férfiúvá lettem én, — te meg 
FáraJt. beteg agg lettél, jó apám. 
- Sok munka, s egy nagy bánat ó'rle meg. 

De a míg ttyözött teáíed alkatán, 
5 a míg le bírta verni Azellemed, 
- Hogy nézni is kin volt. -- nehé: cAatán, 

Még maga a halál is bele-fáradt, 
S áeemeJre csak lassan borita drnvat. 

Én férfi lettem, — te meg újra — gyermek, 
Aláhanyatlott munkáA két kezed, 
Kialudt régi lángja két Azemednek, 
S hangod cAodáA cáengéAe elveAxett, 
Cóak moAolyod mutatta már, hogy benned 
A lélek élt még, A&íved erezett. 
Mert annyi MncA volt A&erető ázivedbe', 
EgyA&erre el a halál Aem vehette! 

Kezem' fejedre tettem, úgy mint hajdan 
Tevéd A&elid kezed' fejemre te, 
s gyöngéden éA halkan áuAogta ajkam : 
«Apám, itt ülök, — látod, érzed-e?» 
S a régi láng üzemedben újra lobban, 
A mint reám eAett tekintete. 
A Azeretet egy gyöngéd pillantááa 
Volt életednek végóő lobbanáAa. 

A régi láng fellobbant még, kigyúlva, 
Mint egykor, életednek hő delén, 
Aztán a tűz gyoráan hamvába fala, 
S az árny az árnyhoz tért, a Air ölén. 
Nem, óh! nem úgy! a fénybe Azálla újra, 
A mely lelkedbe lobogott: a fény ! 
- CAak a halál az, melyre nem eáhet fény: 

Az élet éA öröklét közti meAgyén 

A lámpa-fény meglobban, — éA kialA&ik, 
Szobámba fényt a nap ónodra vet. 
Ott künn az élet tombol éA viharzik, 
Az élet, mely bomláA felé Aiet. 
Sok jel mutatja, hogy a Asarnyű harcz itt, 
Harcz, melynek vége béke nem lehet, 
Mert ön-teAtünket marczangolja Azéjjel. 
- Óh! Azörnyü nap, még ázörnyűbb, mint az éjjel. 

Apám! az lAíenek Azerettek téged, 
n°0S egy máA korba tették éltedet, 
Midőn a íeAtvér teátvért még megértett, 
Elmúlt a harcz, éA aztán béke lett, — 
A Aztvbe' még a hon Azerelme égett, 
S uralkodott igazAdg, á&eretet, 
Nagyok kegyét nem leAte Aenki térden, 
S tért hódított, babért nyert még az érdem. 

Apám ! az lAtenek téged Azerettek, 
Hogy megvetek hŰA, Airi ágyadat. 
- Lehet, az emberek tán elfelednek, 

S a kor fölötted gyorAan áthalad, 
Fiad Azerelme őrködik feletted, 
ViraAztva hoáiaú, uöndeA álmádat. 
Aludj' hát, A álmodd viAAza lenn a földbe', 
Mi itt fenn rég volt, éA elmúlt örökre . . . 

A* H£SP£RIDAK*K£RTJ£ 
DRÁAVAI RÖLTfcAf Ny 

IRTA PALÁ.GY1 L2VJOS 

ATLAS. 

HERAKLES. 

Személyek : 

JOLAOS. 

NOTOS 

BOHEAS. 

HESPERIDÁK. 

Színhely a föld nyugati határa. Balról kopár va¬ 
don. Jobbról a Hesperidák kertje. 

ELSŐ JELENET. 

ATLAS. Majd NOTOS e's BOREAS jönnek. 

NOTOS. Testvér, hova, merre? Megállj. 
BOREAS. S te merre oly futva, rohanva ? 
NOTOS. Úgy csábit az északi táj. 
BOREAS. Én délre megyek ki kalandra. 
NOTOS. Csak menj oda. Nyílnak a kelyhek 

Számodra, te csalfa, bujár. 
BOREAS. Menj vígan utadra. A dermedt 

Virág üde csókokat vár. 
NOTOS. Kiveheted részed a kéjből, 

Hol én szelíden kifakasztám. 
BOREAS. Több jut neked mámoros éjből, 

Hol én a rügyet leszakasztám. 
(Éázteveáxik Atlaót.) 

NOTOS. De nézd. Ki ez itt? Beh komor l 
Hogy görnyedez gondtul e váll. 
Vélnéd, hogy a földi nyomor 
Mind, mind az ő lelkire száll. 

BOREAS. Nézd, ajaka hogy szorul össze, 
Hogy leng a szakála fehéren, 
Sötét szeme hogy ragyog messze, 
Két mélytüzü csillag az éjben. 

NOTOS. Nem ember ez, istenek sarja. 
BOREAS. Beh szörnyű . . . 
NOTOS. Mi lelt? 
BOREAS. Jere, nézzed. 

Vállán.. . 
NOTOS. Mi az? 
BOREAS. Vállain tartja 

Az eget, a földet, a létet. 
NOTOS. Mily iszonyú gyötrelem átka! 
BOREAS. Ez Atlas, a féktelen szellem. 
NOTOS. Ó lenne, ki szörnyű csatákba 

Harczolt a nagy istenek ellen ! 
BOREAS. Ez ő . . . i gen . . . Japetos sarja, 

Zeust ki legyőzni akarta 
S görgetve negyekre hegyet 
Megvívni az azúr eget. 

NOTOS. Szóljunk neki, Hátha felel? 
BOREAS. Menj. Szólj. Szelíden simogassad. 

Rá lágy fuvalom ha lehel, 
\ idul jövetére tavasznak 

NOTOS (énekel). 

Hadd a gondot. Mért borongnod 
A kietlen űr föjött'/ 
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Ládd, mily könnyedén csapongók, 
Játszva ég és föld között. 
Lenge szellem csapodáran 
Erre, arra szállók én, 
Könnyelműség az én szárnyam 
S mégis vígan állok én. 
Kéjt lehelve és enyelgve 
Minden üdvöt ízlelek, 
Betekintek száz kehelybe, 
Aztán rá sem ismerek. 
Csak felszínen mulat szívem 
S mégis boldog a hamis, 
El nem mélyed sehol híven 
S mégis kéjt ad másnak is. 
Nem töprengek gondján mennynek, 
A lét súlya nem nyomaszt. -
Engedd azt a terhet, engedd, 
Vésd le vállaidrul azt. 

(Atlaá áohajt.) 

NOTOS. Már válaszol. 
BOREAS.. Rád se figyel. 
NOTOS. Sóhaj lebeg ajkirul el. 
BOREAS. Sóhaj, de nem éneked árja 

Fakasztja gonddúlta szivén. 
Még rád se tekint szeme párja. 
Kevésre becsülnek, öcsém. 

NOTOS. Lám, lám, mi kevély e titán. 
Lesújtva sem tört meg a gőgje. 
Mig nem jön el Zeusz atyám 
S nem sújtja le újra, örökre. 

(Atlaó Aohajt.) 

NOTOS. Halld, újra sóhajt 
BOREAS. Sohse lessed. 

Nem méltat ily úr figyelemre. 
Virágaid keblit epesszed, 
Itt Notos örömdala gyenge. 

(Énekel.) 

Vesd le ezt a csúf világot 
Vállaidról, büszke lélek. 
Mások üdvét túlbecsülnéd, 
Értők adva saját élted'. 
Vess már véget földiségnek, 
Utad' szabadulva járjad. 
Nem érdemli senki, semmi, 
Hogy fönntartsa görnyedt vállad. 
Ah, egy ponthoz, egy nagy gondhoz 
Mért szegezzem egész létem ? 
Ami él ma, semmi czélja, 
Csillanó fény vak sötétben ! 
Egy a czél itt, hogy mindvégig 
Csak saját üdvömnek éljek, 
Kit se szánjak, mit se bánjak, 
Mást tiporni sohse féljek. 
Minden értem van e létben, 
Mások könnyeik' hadd ontsák. 
Vesd chaosba, Tartarosba 
Rút világod terhes gondját. 

NOTOS. Nos vége a dalnak? 
BOREAS. Igen. 
NOTOS. No lám, szavaidra se hajt. 
BOREAS. Hah, dühre gyulád ki szivem. 
NOTOS. Dalodra még föl se sóhajt. 
BOREAS. Jer, hagyjuk el őt. Megyek innét, 

Dalolni fogékonyabb szívnek. 
NOTOS. Talán idetérnénk 

A Hesperidákhoz az este. 
BOREAS. Bosszant örök ifiú nénénk 

Nem hervadozó buja teste. 
NOTOS és BOREAS. El! légtüneményei mi, 

Aeolus apánk fiai. 
(El.) 

MÁSODIK JELENET. 

A Hesperidák kertjének ajtaja kitárul. 
Aranygyümölcsű fák láthatót. 

ATLAS. Majd HESPERIDÁK. 

ATLAS. Hogy végre ismét egyedül vagyok. 

(He.\petidák jönnek.) 

El.SŐ HESPERIDA. 

Jerünk. Az esti csillag már ragyog. 

MÁSODIK IIESPKRIDA. 
Hideg urunk ma hadd csodálja bájam. 

HARMADIK HF.SPKRIDA. 
Hadd sejtsen örök üdvösséget nálam. 

HESPERIDÁK. 
Alom s valóság egykép jusson néki, 
(lyönyör, mely földi, sejtelem, mely égi. 

Ei.sö iiiisi'KitiDA. Nem lát meg. 
MÁSODIK iiKsi'KiiiDA. Meg sem rezzen. 
HARMADIK HKKPERIDA. KI sem fordul. 
HESPIÍUIDÁK. 

Hadd lássuk, meddig néz merően zordul. 
(Egynui.iiiliiii .\ilti.i <•!.' /.•/'.•<///.•/,• l 

ELSŐ HESPERIDA. 
Jere. Oly üdvöt rejt a te kerted, 
Milyet a menny sem adna neked. 
Zeus is ezt az üdvöt óhajtja 
Hitvese, Héra, keble felett. 
Most üli nászát. Héra, a büszke, 
Égi szemérmét most veti el, 
Zordon erénye olvad a tűzre, 
Mit ura forró ajka lehel. 
Öve feloldva... karja kitárva. . . 
Liliom teste vár remegön, 
A gyönyör kelyhe csábosán várja, 
Azt aki szomjat oltani jön ! 
S ottan e perczben, fent az Olympon 
Míg ajak ajkba olvadoz át, 
Hej nem is sejti isteni Héra, 
Ki hevítette lángra urát. 
Mink, az Olympról számkiüzöttek 
Gyújtjuk a vágyat szüntelenül, 
Nejit ölelve, Hesperidákra 
(londol az álnok s vére hévül. 
Nász-nyoszolyáját véli gyep-ágynak, 
Kerti lugasnak égi lakát, 
Férji kötelmét képzeli vágynak 
És tilos csóknak, mit neje ad. 
Hitvese fürtje míg beborítja, 
Véli, aranyhaj lengi körül, 
A kebel halma.. . dús arany a lma. . . 
Lopva ha éri, csak ügy örül. — 
Jere, oly üdvöt rejt a te kerted, 
Milyet a menny sem adna neked. 
Zeusz is ezt az üdvöt óhajtja 
Hitvese, Héra, keble felett. 

MÁSODIK HESPERIDA. 
Jere, hí a szerelem 
Égen, földön, tengeren. 
Lebke felleg kipirul 
Az ég keblire borúi. 
A csillag tűzzel tele 
Dől a tenger ölibe. 
Tenger habja vágyteli 
Buja partját öleli. 
Fénybogárka lángra gyűlt, 
A virág ölébe bujt 
Minden kehely nyitva már, 
Minden ajak csókra vár. 
Erő — máskor lankatag —. 
Most feszül és vágyra kap, 
Tör egy édes czél felé, 
Rohan szomjasán belé. 
Maga kimúl ittasan, 
De új élet már fogan. 
Itt a perez, a perzselő. 
Semmisítő, termelő. 
A világ üdvtől áléi 
S ujabb üdv világa kél. 
A perez öröklétbe nyúl 
S öröklét a perczbe fül. — 
Ébredés és kábulás. 
Születés és elmúlás, 
Halhatatlan égi üdv 
Mind e múló perczbe gyűlt. 
Itt van, most van, mind jelen 
Égen, földön, tengeren. 

HARMADIK HESPERIDA. 
De leghőbb üdv fakad 
E sűrű fák alatt. 
Szerelem kertje ez. 
Forrása csörgedez. 
Hab síklik hab után 
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Lágy, olvatag, buján. 
Fölötte lombozat 
Bódultán bólogat. 
Kéjtől lankad feje 
S a habra hajtja le. 
Illattal teli lég 
Körülte reszket, ég. 
Száz ittas fénysugár 
Csillanva rajta jár. 
S lég, sugár, lomb, patak 
Egygyé fonódtanak ! 
Kgy ölelés a föld '. 
Egymásra kús/.va dőlt 
Kígyódzva kéjesen 
.Minden, mi él s terem ! 
S minden levél alól 
Új nás/n;ik dala szól. 
Azt véled hallani : 
A kertnek gallyai 
Mind zengők, csattogok, 
Mind csupa hosszú csók, 
Mind csupa suttogás, 
Turbékoló bugás 
S mintha mindenfelé 
C.sak néked zengené 
A mámor-lépte lét 
Szerelmi énekét! 

NKGYEDIK IIKSPKIUHA. 
Akarod-é a tomboló, 
Az őrjöngő, a nagy gyönyört? 
Két ittas szív egymással vív, 
Két szilaj vad egymásra tört ! 
Oh harcz e/ és nem szerelem, 
Nem halk sóhaj, — bőszűlt vihar. 
Ajk ajkhoz ér, serken a vér, 
Kígyóként fojt két női kar. 
Szived alatt lázong, dagad 
Viharosan o hő kebel 
Míg ellaszít, hozzád tnpnd. 
Hajóst a vész így ránt, emel. 
Majd sodró sy.édület ragad, 
Önpusztítás éhes dühe, 
Felejtés hullámsír alatt, 
Megsemmisülés gyönyöre. 
Verteiének epedjenek 
Békés, szelíd, langy üdv után, 
C.sak viadal kell leneked, 
Csak diadal a végtusán. 

ÖTÖDIK IIESI'ERIDA. 

Jer, én édesb, tarlósb üdvre hívlak. 
Rejtett kéjre néz sok sóvár csillag. 
Félhomályban, lombbal beborítva, 
Lenge leplem sej tetőén nvilva. 
Majd szemérmem — zárt szentély más szem-
Néked mindent húzódozva enged. [nek -
Míg én félve, várva vívom harezom', 
Lassan, halkan mcgsimílod arczom'. 
így rzirngntsz hízelegve végig 
l ló nyakamtól vállig, mellig, (érdig. 
S míg borzongat kezed érintése 
Selymes pillám becsukódik félve. 
Tikkadt csöndben egymáshoz simulunk. 
Forrón, hosszan, némán iüasulunk. 
Mint a fösvény, a ki kincsei s^er/e. 
Halmozunk mi éde.s perczet perczre, 
Gyűjtünk gyönyört ravasz számvetéssel, 
Szívunk csókot lassú s/.ürcsöléssel. 
Keblünk üdvvel csordulásig telve 
S még sem árad soha túl a kelyhe. 
Az idő is elkábult a kéjtül, 
l'eloi-súilnék, óh de visszaszédül. 
Jen- vélem, ilt az örök élet, 
Örök álma egy bűbájos éjnek. 

HATODIK IIKTKUMU. 

Kerüljeil őket. kik gyönyört Ígérnek 
('.serébe a te súlyos gondodér'. -
Pedig mit Atlas soha el nem érhet, 
l'.snk az ö hozzá méltó pályabér ! 
Ők könnyű szerrel övüket feloldják. 
Amit kívánsz, megadják sebtiben, — 
Mit én igérek, nem múló valóság, 
Mit én ígérek, örök sejtelem. 
Ők oltják szomjad, teljesítve vágyad, 
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Én csak szítom, nem oltom szomjadat. 
Karjuk közt szíved egyre lankad, bágyad, 
Az én szerelmem néked szárnyat ad. 
Mert én vagyok, kiért az ifjú sorvad, 
A szűzies, gyermekded, tiszta nő. 
Patyolat leplem könnyű, mint a holdnak 
Sugara s föl még sem lebbenthető. 
Mit én szitok, a lélek szomjusága. 
Mit én adok, a lelki szerelem 
És hozzá még a testnek rejtett csábja, 
Mit restéi a szív, de eseng a szem ! 
Örökös sejtés, örökös kívánság, 
Szemérmes fátyol, mely vágyat takar, 
Csattanó csók helyit szűzies imádság, 
Mely égbe száll, bár földi kéjt akar I 
Tövistelen így nyersz te üde rózsát, 
Kéjt, melyre nem jő úntság, gyötrelem, 
Mit én ígérek, nem múló valóság, 
Mit én Ígérek, örök sejtelem. 

HETEDIK HESPERIDA. 

1 1 ah aha, minek is csábítjuk őt? 
Hahaha, nem tud ez ölelni nőt ! 
Ebben is Uranos sarja a hős ! 
Ha akar, sem lehet szerelmes, nős. 
Az egész világot hordozza bár, 
Világot nemzeni nem tud e' már. 
Hahaha, szerelem rokkantja rég, 
Hahaha, sarlóval megsebezek. 

(A Hetpeeidák riMiatétnek keljükbe. A táj egyte söté¬ 
tebb 

IIAHMADIK JELENET. 

ATLAS egyedül. 

Távoztak-é már? . . Végro távozának. 
Zavartalan nyomaszthat a nagy bánat. 
Az egész létnek súlya, az örök, 
Melyet olthatlan dühvcl gyűlölök. 
Le is rázhatnám minden pillanatban, 
De hordom egyre, hordom akaratlan 
S akarva mégis, tartva görcsösen, 
Mintha kéjt adna ez a gyötrelem. 
Feszítem izmom, csontom és velőm. 
Most gondolom — most szakad meg erőm ! 
De fönntart újra gonosz hatalom, 
A létnek terhét tovább hordanom. 
. . . óh boldogok ti, lebkc csillagok, 
Gomolygó felhők, iramló habok, 
Hajlongó lombok, csúszó-mászó férgek, 
Ti mozgó lények s mozdulatlan bérezek, 
Akiknek súlyát mind én viselem, 
Boldog az élő s az élettelen I 
A ti sok gondotok mind itt van nálam, 
Fejemben fészkel, porba nyomja vállam. 
C.siik hordom ezt, mit soha meg nem érlek. 
S kérdezem egyre, hogy mi ez az élet? 
És mi ez az élettelen világ? 
Holt földnek, kőnek vágyakat mi ad? 
Mi gyúl ki benne, mi lüktet, mi rezdűl? 
Hideg göröngy fűszállá mitől pezsdűl? 
Élettelen föld-tömbök felszínén 
Csak buborék, tajték-e mind a lény? 
Perczig ha csillog, visszahull sötétbe? 
t .sak holt anyagnak örök-e a léte ? 
Vagy tán az élő itten az örök 
C.sak tartja és táplálja őt a rög ? 
. . . Neki feszítem elmém szüntelen : 
Mi volt elébb, a holt vagy eleven? 
Mérhellen távol múlt időbe szállók, 
A teremtés első perczében állok, 
Halolt a föld, nincs benne szikra, lélek. 
De honnan szállt beléje hát az élet? 
Más csillagokról szállt-e át lobogva? 
De honnan röppent e más csillagokra? 
Vagy tán egyszerre támadt s bujt elő itt 
A holt göröngy s mi rajta nyüzsgölődik ? 
Vagy tán amit élettelennek vélek, 
Abban is fészkel olthalatlan élet? 
. . . Oh tudom én, hogy mind ez hiú látszat. 
Csak az idő az, ami elkápráztat. 
A multat ez mulatja halott rögnek 
S élőnek azt, ami jövőbe törtet. 
S van hatalom fönt, bitor, végtelen, 

Amely sem élő, sem élettelen, 
Melynek számára nincs múlt, sem jövő 
S ily hálót csak mások számára sző. 
De hát az önkény bújósdit mért játszik? 
Mért más a lét, mint a minőnek látszik? 
És a valót elmém miért kutatja? 
Mi vagyok én s mi lényemnek tudatja? 
.... Jaj, e tudat hogy éget, tép, harap. 
Lennék bár szikla, tenger-verte hab, 
Kagyló a vízben, part fölött moszat, 
Csak ne lángolna bennem a tudat! 
Vagy sejteném, hogy a tudat mi hát, 
Mely ha megszűnik nincs többé világ, 
Mert nincsen, a ki tudna róla lé lek! . . . 
Oh te kevély, te elbízott eszmélet, 
Azt gondolod, a lét te vagy magad, 
Pedig ha elmúlsz, minden fönnmarad, 
Ura vélsz lenni a nagy végtelennek, 
S csak felfogod, amit más megteremtett. 
Kevély tudat, hányódó! rabbilincsen, 
Mit sem teremtesz, mi teremtve nincsen. 
Csak amit bitor önkény alkotott, 
Mindegyre azt utána gondolod ! 
Mily gyász ! Független eszméletre vágyni 
S mit ő megrágott, csak utána rágni, 
Mit ő már megtett, azt csak kifürkészni, 
Erőtlen dühvei nyomdokába nézni, 
Hordozni egy világot lelkemen, 
Amely fölött nem én rendelkezem, 
Mely nem enyém, amelyet meg sem értek, 
Sötét őréül állni a sötétnek. 
Le sem rázhatni a sötét világot, 
Még görcsös kedvvel tartani az átkot, 
És tudni azt, a mi legkínosabb, 
Hogy vélem együtt szenved annyi rab ! 
. . . Oh én családom, sorsüzött szegény te, 
Oh én szülőim, Japetos, Kliméne, 
Családom dísze, hős Prometheus, 
Kit keselyűvel marczangol Zeus, 
Mert földieknek a tüzet hozád, 
Te ős-daczú, dicső titán-család, 
Akit lesújtott, szétszórt a bitor, 
Mindannyiunkban egy kín pokla forr. 
És kérdeznem kell, mért e sok tudat, 
A sok kebelben egy gyász-gondolat? 
Kegyetlen isten, néki nem elég, 
Ha a lét kínja egy kebelben ég ! 
Gyönyörűségül sok-sok kín kell néki 
És az egy lelket sok leiekre tépi 
És minden résznek oly tudatot ad, 
Hogy az egész lét kínja hassa át. 
. . . Ha vigasztalna perczig legalább, 
Mit gyönyörnek mond annyi földi báb, 
Vagy a remény, mely annyi por-szülötté, 
Hogy szenvedésem úgy sem tart örökké, 
Vagy a panasz, mely vigasz-könnyet ont ! — 
De bennem, rajtam nincs más, csak a gond ! 
A mindenségnek élő gondjaképen 
Vigasztalan kell állnom a sötétben, 
És össze sem roskadnom sohasem, 
Csüngnöm a terhén, amely gyötrelem, 
Zord-konokul csak tartanom, csak fognom, 
Mit úgy szeretnék éjbe vetni folyton. 
De hát az űrbe miért nem vetem ? 
Mert a világot mégis — szeretem. 

(A táj teljesen elóötéíül.) 

NEGYEDIK JELENET. 
ATLAS. Majd HERAKLES és JOLAOS. 

JOLAOS. Állj meg, uram, veszni érzem, 
Léptem alatt a talajt. 

HEHAKLES. Csak tovább, tovább merészen! 
Istenek parancsa hajt. 

JOLAOS. Esdve kérlek, jere vissza. 
Itt mély örvény-sír fogad. 
Hős erődben vakon bízva, 
Ne kisértsed sorsodat. 
Hesperidák bűvös halmát 
Nem találod meg soha, 
Héra őrzeti az almát, 
Ő az irigy, mostoha. 
Tiphon ott, a szörnyek, szörnye 

Száz fejet rád vicsorít, 
Kerberos, a Hades őre, 
Szűköl tőle, nyög, vonít 

HERAKLES. Álltam én már veszedelmet, 
Mind új lettre ösztökélt. 
Atyám monda, bízva menjek, 
Meg ne lássam a veszélyt. 
Ott ül ő fenn az Olympon, 
Utam ő feléje visz, 
Ezer vészen által bizton 
Halad, aki benne hisz. 

JOLAOS. Mikor csillapul le végre 
Ez a dicsvágy, a hiú ? 
Mért törsz ujabb dicsőségre? 
Elég már a koszorú ! 
Megtisztítád honi földed 
Gonosz szörnyek sergitöl, 
A hű dórok ünnepelnek, 
A rapszódok hőse lől. 

HERAKLES. Hadd el ! Hizclgés, dicséret 
Mind fájó ostorcsapás. 
Tetteim hej mit sem érnek, 
Megtehette volna más. 
Milyen gyarlók, mily silányak, 
Kikkel eddig harczolék. 
Falánk szörnyek, csúf zsivány-had, 
Ember-állat keverék ! 
Méltó ellenfélre vágyom, 
lenni nagyszerű csodát, 
S megdézsmálni tündér-tájon 
Azt a bűvös csoda-fát. 

OLAOS. Tiszted, hogy a bűnt söpörjed, 
Védjed az űzött erényt, 
Megtisztítsad ezt a földet 
Az ég harczos hőseként. 
De te bízva nagy erődben, 
Tenmagadhoz hűtlenül 
Haladsz egyre vakmerőbben 
Hiú vágyból, czél nekül. 
Már akkor sírt féltő lelkem, 
Hogy elveszted koszorúd, 

Midőn amazonnők ellen 
Vívtad azt a háborút, 
Egy övért, egy czifra ékért, 
Hogy viseld emlékjelűl 
Mint játékszert, csoda czégórt, 
Kéjek dicsekvéseűl! 
Most is szivedet mi csalja? 
Nevet rajta, aki bölcs ! 
Hesperida aranyalma, 
Tündérhonban ért gyümölcs. 

HERAKLES. Elég, Jolaos, ne többet. 
Régi dühöm visszatér, 
Melytől nyugodt elmém retteg 
S melyért késő bánat ér, 
Hittem, bátor, hű a lelked, 
De csak ember volt alyád, 
Csak a házi tűz melenget ! 
Menj e l ! őrizd szűk tanyád I 

JOLAOS. Uram, kérlek, hadd kisérlek, 
Bár nem látom az utat. 
Elhagyám, ki nékem éllek 
S kik nyugosznak hant alatt. 
Hova menjek? Tűzhelyemnek 
Kihűlt romja int felém. 
Hiszek néked. Bízom benned 
Nélküled nem élek én. 

HEBAKLES. Halvány fény-csík csillog onnan. 
Hátha czélomnal vagyok. 
Várj ilt. Visszatérek nyomban. 

JOLAOS. Oh ne hagyj e l . . . Elhagyott. 
(Hetakleó el a he.ípetida-kett felé.) 

ÖTÖDIK JELENET. 

ATLAS a háttérben. JOLAOS egyedül 

JOLAOS. Jaj, jaj, vésziébe rohant, 
Végem van, örökre végem. 
Hogy süpped alattam a hant. 
Támasztalan állok az éjben. 
Előliem az örvény. Mély öle lárva. 
Hol, merre vagyok? Ki sóhajt?... 

Volt szíve, ilt hagyni magára, 
Ki évekig híven tűrt vele bajt! 
. . . Bolond, aki szolgál hősi vezért, 
S a hírt, a jutalmat várja ezért ! 
Követheti őt sok szörnyű kalandba, 
Nagy tetteit egyre dicsérve, 
Szenvedhet uráért, vérit is ontva, 
Elvesznie is szabad érte . . . 
Most itt vagyok nélküle bénán, 
Erőtlenül... Ő hová lön?. . . 
Herakles uram, jere, nézz rám, 
Tiéd vagyok bízva, hivőn. 

(fíübctgéó hallatszik. A föld teüzket.) 

HATODIK JELENET. 

ATLAS háttérben. JOLAOS. HERAKLKS uisszalér. 
JOLAOS. 

Uram, vezérem, csakhogy visszatértél, 
HERAKLES. 

Azt hittem, sohsem láthatlak viszont. 
JOLAOS. 

Zeusnak hála, czélodhoz nem értél. 
HERAKLES. 

Szégyen ! Hiába láttam meg Tiphont. 
JOLAOS. 

Láttad a százfejűt, a halhatatlant! 
HERAKLES. 

Mit ér nekem? A kertbe nem jutok. 
Döngettem a kaput, hogy ércze csattant. 

JOLAOS. 
Vele daczoltál. Jer hamar. Futok. 

HERAKLES. 
Megállj. Ne félj. El nem hagyhatja kertjét. 
Még harczba szállnom sem lehet vele. 
Az érczkapúkat a Hadesbe verték. 
A kulcs Tiphonnál. Ott se ki, se be. 

JOLAOS. 
Hát egyszer mégis föladod reményed •' 

HERAKLES. 
És éltemet!. . . Nem. . . kedved korai. 
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JOI.AI is. 
, Mit iien. eszel ki esztelen merényed : 
I I I . R Á K I . l •-. 

Az esdelt almát majd más hozza ki. 
JOLAOS. Ki lenne ilyet? 
HERAKLI•.-. Úgyis régi tervein, 
ÍT Feli kell keresnem Állási, a titánt. 
.li)i.\os. Megint új próba ! 
HERAKLES. Itt él a közelben. 

Az eget tartja kő-oszlop gyanánl. 
Erőm ha nem győz, czélom csellel érem. 

JOLAOS. 
Eszén nem jár lúl elméd, a hamis. 

HERAKLES. 
Megcsalni öl iijnz szúrni kísérlem. 
A nyílt, igaz szó legjobb - cselnek is. 

JOLAOS. 
Ó hogy mehetne be a lündérkerlbe? 

HERAKLES. 
Övé a kéri és a mi benne nyit. 

JOLAOS. 
Érded Tiphonnal harczba szállni merne? 

HERAKLI >. 
Maga a szörny adná gyümölcseit. 

JOLAOS. 
Atlas atyádnak régi gyűlölője. 

HBRAKLES. 
Hűlt gyűlöletből szerelel Icrem 

JOLAOS. 
Ha ő mozdulna, a léi összedőlne. 

HKRAKLKS. 
Meglátod, lesz majd erre is szerem. 

(Fennhangon.) 
Atlas, Alias, hol vagy? Hozzád jövék. 

ATLAS. Ki szólít ? 
HKHAKI.KS. Hozzád küldölt el az ég. 
ATLAS. Ki vagy? 
HERAKLES. Zeus s Alkménc gyermeke. 
Joi.vos. Akiről annyi dal szól és rege. 
ATLAS. 

Eredj. Fajodról soha hírt se halljak. 
JOLAOS. 

Atyád nevét mért árulá el ajkad? 
HERAKLES (Joiaoíhex). 

C.sak bizd reám. (t\-nniiunaon.) 
[Segélyért jöttem hozzád. 

ATLAS. Segítsenek, kik törzsömet kifoszlák 
HERAKLES. Tied a kert s a hesperida alma. 
ATLAS. 

Ez kell hát néked. Menj be. Hozd ki onnan. 
HERAKLES. 

Más meg nem szerzi, csak Alias hatalma. 
ATLAS. Hát hiled segítő atyádban hol van ? 
HERAKLES. 

Mért gúnyolsz? Mit vétettem ellened? 
ATLAS. Gyűlöllek, (iyűlölöm egész nemed. 
HEIIAKLES. 

Oh meddig tart még a le ősi átkod ? 
ATLAS. Amíg a trónt ő bitorolja fent. 
HKHAKI.KS. l!ár megvált halnám kietlen világod' 

A hidegei, a szeívlellelent l 
ATLAS. /.onshoz menj és olt hirdesd igéd', 

Tanítsd szerelni a villám urát. 
HKRAKLKS. Szeretet tölti irgalmas szivét. 
ATLAS. Igen. Szereti szolga-táborát. 
HERAKLES. Kik bíznak benne, azoké kegyelme. 
ATLAS. S kik tűrik kényét rémülettel lelve. 
H KHAKI.ÉS. Lelkűkbe önti igazak bizalmát. 
ATLAS. 

Hogy még tovább is tűrjék rémuralmát. 
H l RÁKI,rS. 

Ail nékik földet, gyümölcsöt, virágot, 
Tűzhelyet, nyájat, rokon társakat. 

ATI.A-. S elzárja tőlük a szellem-világot. 
Mini tülilii nyája, csúszva járjanak. 

HI:H\KII s. Mi IVnyc van, szétönti mind a létre, 
Sngárlalan' nem hagy az űrbe rést. 

ATKA-. És Tarlarosba dobja, vak sötétbe. 
A ki a fényből másnak adna rés/.l. 

H l IIAKLES. 

Sajnállak. Alias. Szánom kínos gondod'. 
Fáj, hogy számodra nincsen I. sehol. 
Mert te a poklot len-szivedben hordod, 

fi 

Kevély családod gőgje e pokol. 
Száműzni trónusáról őt akartad, 
De csak magadat űzted cl színétül. 
Atyám maga sem könyörülhet rajtad, 
Mert daczos szíved soha meg nem békűl. 
Egyszer ha tudnád megtagadni véred', 
Olympost vívó dölyfös fajodat, 
Szolgálni őt, kit nem lehet elérned, 
Ki czélt jelöl és méltó helyet ad J 

ATLAS. 
Hogy megnyugodjam benne, óh te jámbor! 
Feledjem rangom', mert napom letűnt! 
Én fent születtem Uranos fajából, 
Elbukhatánk, de nem felejthetünk ! 
. . . Hát tudod-é, hogy mire építette 
Atyád az ő uralmát, sejted-é? 
Elkárhozottan örjöngő szívekre, 
Egy leigazolt alvilág fölé. 
Míg lent nyöszörgnek, rabbilincsek csörgnek, 
Halhatlan kaczaj cseng alá az égbűl. 
Az ő vidám összhangja meggyötörtek 
Vigasztalan, sivár kétségin épül. 

HERAKLES. 
Én láttam őket kíntól roskadozva, 
Midőn utam Hades hónába vitt. 
O, kit te vádolsz, engedett utamra, 
Enyhítni mások szenvedéseit. 
Családodat is láttam odalenn 
S a tenger kínon megesett szivem. 
Hogy ennyi nagyság, ennyi ős erő 
Ily gyászos sorsot é r . . . a vakmerő. 

ATLAS. 
Te láttad őket, jó testvérimet! 

HERAKLES. 
Hány könnyem omlott végzetük felett.. . 

ATLAS. 
Oh én családom ! Mondd, hol láttad őket? 

HERAKLES. 
Gyógyírt is adtam von a szenvedőknek... 

ATLAS. 
Hát hogyan vannak? Sebemet föltépted, 

HERAKLES. 
S megtettem mindent, mit tehettem értek. 

ATLAS. 
Igazat szólsz-e? Szavad szívből jött-e? 

HERAKLES. 
Nem hazudik a nagy Zeus szülötte. 

ATLAS. 
Nevezd meg hát, kit láttál és hogyan? 

HERAKLES. 
Hol sír a Cocytus, az éji folyam, 
A Tartaros mélyén láttam atyád, 
Még ottan is, lent is daczosan állt. 
Zeusz nyila mostan is égeti őt, 
Fut rajta keresztül s vissza fejébe. 
És láttam anyádat a tört szívü nőt, 
Örök szerelemmel hajolva föléje. 
Atyádra, sebére könnyeit ontja, 
Míg ajkiról száll a fohász, 
De azt az örök tüzet el sosem oltja, 
Es nem szűnik sírni a hitvesi gyász. 

ATLAS. 

Jaj l így sújt arra gonosz végezet, 
Ki hitvestársat végtelen szeret. 
De mondd tovább, mit tudsz a többiről ? 
Ne kímélj. Adj hírt én fajom felől. 

HERAKLES. 
S láttam Phlegiást is, a büszke titánt, 
Ki gyermekinek vala rabja, bolondja, 
Féltette remegve a jót, a silányt, 
Az istenek ellen is lázada gondja. — 
Félelmetes szikla hajol le reá, 
Ügy véli, most dől le fejére. 
De csak lebeg ott, sohsem hullhat alá, 
Csak játszik a rémület véle. 

ATLAS. 

Ez a szülői szívnek örök átka ! 
Szeretni mért mer e hideg világba'? 

HERAKLES. 
És láttam öcsédet, a balgát, 
Ledér, csodabáju Pandora rabját. 
Ami csak üdv terem százfele szórtan, 
Egyszerre akarta, egyetlen egy csókban ! 
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S mit ér, hogy az asszony övé lelt? 
Szörnyű az ajándék, mely vele járul t 
Kinyílt a szeleiic.ze, örökre kitárult, 
Belőle a kór lovas/éledt. 
Most látja a férfi, ah látja, 
Hogy karjaiban pihen átka. 
Elfutna előle, de vágy lepi ismét, 
S új kór fakad Pandora ajkin, új inst'g 
És végtelen éveken át 
Csak ontja a bűnt, nyavalyát. 
Fertőzet a csókja, ragály. 
S a férfinak őt kell ölelnie egyre, 
Vad vágytul cpedve 
Ölelni a nőt, kit utál. 

ATLAS. 
Hát Zeusz még az üdvöt is megronlja, 
Szerelmes szívbe poklok mérgit ontja? 

HERAKLES. 
És olt vala Tantalus is, rokonod, 
Az ég italán ki megittasodott. 
Kínálta az istenek hűs italát 
A nagy beteg emberi nemnek, 
Gyógyítani véle Pyrrlia faját, -
Most ő maga szomjtól szenved. 
Csobog körülötte az enyhe patak, 
Felér ajakáig a szent, csoda hab. 
Szürcsölni akarja, megízleli már, 
De ajkaihoz érve, elillan az ár. 

ATLAS. 
Jaj annak, kit örök irgalma hajt, 

Gyógyítni azt a kór-gyötörte fajt. 
HERAKLES. 

S láttam Sisiphust, ki a földet 
Újjá alakítani kezdte, 
Lebontva hegyet, fölemelve a völgyet 
És folyamok útjait metszve. 
Virrasztva ezernyi új terve felett, 
Versenyre híva ki az isteneket. 
Most Tartaros mélyin, hegyorma alatt 
Áll s néz epedőn fel a hegyre, 
Idomtalan szirttől keble szakad 
S ő görgeti, görgeti egyre. 

ATLAS. 
Miért is él szív, akit vágya kerget, 
Otthont építni e hazátlan nemnek? 

HERAKLES. 
S láttam Ph;etont, a ki hősi hevében 
A nap szekerén robogóit fenn az égen. 
Új fényt akart hinteni földi hazánkra, 
S csak lángba borítá, pokoli lángba. -
Én láltam az iljut a Tartaros éjbe ; 
Ő észre se vett . . . szeme tükre kiégve. . . 
Ki fénybe akarta fürdetni a lelet, 
Mostan maga rabja a síri sötétnek. 
De bárha vak is, remegő szive lát, 
Képzelnie a régi iszonyt felújítja, 
Mindszüntelen látja, hogy ég a világ 
S hogy ő maga az, aki lángba borítja. 

ATLAS. 
Oh balga mind, ki hősi harczba ront, 
Hogy megválthasson sülyedt szolga hont. 

HERAKLES. S láttam a többit. . . 
ATLAS. j a j , j a j ! 
HERAKLES. Láttam... 
ATLAS. Ajkad 

Legkedvesebb testvéremről csak hallgat. 
Ő volt a nagy, ő alkotott dicsőt ! 

HERAKLES. Szavamba vágtál. 
ATLAS. Szólj hát, láttad őt, 

Prometheus!? Mondd, hogyan tűri sorsát? 
HERAKLES. 

Promctheustól jöttem ide hozzád. 
ATLAS. 

T e jó, te áldott! Csak beszélj felőle. tr 
"ERAKLES. 

Dicsérjem-e? Hisz ismered mivét! 
ATLAS. 

Akármit mondasz, gyászom enyhül tőle. 
HERAKLES. 

"ős, semmi kín sem lörte meg szivét. 
ATLAS. 

Föaaáll-e még, mit alkotott, remekje? 
zúzta-é szét bosszuló Zeusz? 
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HERAKLES. 
Az égi szikrát vissza nem vehette, 
A mester-műben most is ég a tűz. 

ATLAS. 
Ki örömét csak alkotásban lelte, 
Most téllen, meddőn el nem sorvad-é? 

HEIÍAK:.KS. 
A termékellen szírihez bilincselve, 
Új alkotások terveit szőve. 

ATLAS. 
Aki agyagba önlött szívet, lelket, 
.Most mibe önti kigyúlt ihletét? 

HERAKLKS. 
Képzelnie száz küvüll alakkal teli meg. 
Száz müve mind beléje fagyva élt. 

ATLAS. 
Iticső testvérem, legnagyobb te voltál 
Új, ragyogóbb világok lervivel ! 
Azért tehát legfájóbban lakoltál, 
Hogy minden terved benned vesszen el. 
. . . Ah én csak hordom ezt a kész világot, 
Csak viselem, amit más alkotott. 
De te még meg nem születelt világok 
Szülelni vágyó tervét forralod. 
Én gondban ellem, gondban nevelkedtem, 
Az örök tűrés már gyönyör nekem. 
De te merészen szárnyaló hevedben 
Alkotni tudtál, haj de tűrni nem ! 

HERAKLES. 
Vigasztalódják Van nú fölvidílja ! 

ATLAS. 

Talán melyet meg nem teremt, a mű? 
HERAKLES. Van a mi szenvedésit csillapítja ! 
ATLAS. Talán mely tépi, a saskeselyű? 
HERAKLES. Nem tépi többé. 
ATLAS. Mit beszélsz, le dőre? 
HERAKLES. Mondom, nem tépi. Nyilam lelőve. 

Felszabadítani, lánczail letörve. 
Immár Olympos üdve az övé. 

ATLAS. Kzt tetted volna ! 
HERAKLES. íme itt a lánrza. 
ATLAS. Nemes Hcrakles! merted egymagád! 
HERAKLES. 

Megteltem, gyölrő szenvedésit szánva 
S utálva azt az undok madarat. 

ATLAS. Jer közelebb. 
HERAKLES. Jövök. 
ATLAS. Hadd látom arczod'. 
HERAKLES. Már itt vagyok. 
ATI.AS. Jer, hadd öleljelek. 

Te bátor szív, nemes nagy a te harczod ! 
- De Zeusz megbocsájt-e majd neked? 

HERAKLES. 
Meg kellett tennem. Úgy akarta Végzet. 
Zeusz kegyelmét újra megnyerem. 

ATLAS. 
Bár én lehetnék valamit le éried. 

HERAKLES. Tehetsz. 
ATLAS. Mit? 
HERAKLES. Aranyalmád kell nekem. 
ATLAS. Ezért dobbant hát szíved résztvevőn ? 
HERAKLES. 

Éneikül is segílek szenvedőn. 
ATLAS. 

De hasznodat sem feleded te e l ! 
HERAKLES. 

Nem tagadom. Nekem az alma kell. 
ATLAS. 

Szíved mily bölcs '. Az észt hogy követi! 
HKIIAKLKS. 

De nem is kivan jobbnak látszani. 
ATLAS. 

Okos vagy, lálom, számító, csalárd. 
HERAKLES. 

De ez a furfang senkinek sem árt. 
ATLAS. 

Havaszúl bánlál, ember, én velem. 
HERAKLES. 

De hozzád mélló, nyílt volt a cselem. 
ATLAS. 

Azt hitted, meglágyítod szívemet. 
HERAKLES. 

Igen. Mert tudtam, testvért hogy' szeret. 
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ATI.AS. 
Követelőn méri nem jöttél elém ! 

HKRAKI.KS. 
Szívedhoz én csak így férközhelém. 

ATLAS. 
De hátha terved most kudarczol ér? 

HKRAKTKS. 
.Nem érlict. Alias nem felejtheti, 
Mii mertem tenni Promelheusér', 
A mennyek üdvét mint szerzem neki ! 

ATI.AS. 
Még most is mesterkedve bánsz velem, 

HKIUKI i:s. 
Mert a titán-fnj szivét ismerem. 

ATI.AS. 
Jól ismered. Meg is halottiul azt, -
Megmentve öl, nekem hoztál vigas/.l. 
Akármi volt is utad. módod, terved. 
S/.ivem irántad s/eivtctre gerjedt. 
De hasztalan az én akaratom. 
Az aranyalmái még .sem adhatom. 

Ili HVKI.KS. 
he adhatod, Hiszen tiéd ligeljo. 

ATI.AS. 
Enyém? Haha: Enyém csak undora. 

Hí H\M i s. 
Ha érte més/. éretlen hull öledbe. 

ATI vs. 
Mo/.dúlnom innen nem szabad soha. 

llnt\Ki i -. 
Hal vesd le a/t a terliel. rá/d le végre. 
Neked i> jusvon percrnyi enyhület. 

ATI \s. 
N ilágom hulljon űrbe. semmiségbe?: 

Hl IIAKI.l s. 

Majd addig tartom én Alias hel\ell 
Ari vs. 

Ne keni. Ne kérd. Karod leltekre termelt, 
t'j csodatett, mit -zived áhitoz. 
A lét nagj- gondját nem bírod, te gyermek. 
Tűrő vén Alias is hogy roskadoz. 

HERAKLBS. 
he úgy kívánom. El is bírja vallani. 
Nem sejted, keblem mily nagyot merő. 
.ló helyen van a te világod nálam, 
11 is/ rajtad kivül is van még erő. 

ATLAS. 
Kevély vagy, ember. Kicsinyled a próbát l 
S hál ha a terhel vissza nem veszem? 

Hí IIVKI i s. 
Jó Atlas szíve, bízom benne, jót ad, 

ATLAS. 
S hátha majd kertem üdvét élvezem?! 

HniAKi.i s. 
Majd tarlóm addig, míg megunja véred. 

ATLAS. 
Késő lesz akkor . . . Vakmerőn ne kérjed ! 

Ill.lt.VKi KB. 
Semmit sem végzek, ha ezt el nem végzem. 

ATLAS. 
Jobbat érdendesz hálám jeleként. 

Hl IlMvl l S. 

Hálás ha vagy, légy áldozatra készen. 
ATI.AS. 

(ionos/, jutalmat nyersz most csereként. 
N edd. l'arl-d tehát. Azonnal visszatérek. 

IlrnvKi i s. Fogom. 
An \s. Erősen. 
Hí HAM i s. így? 
Vu \s. Hajolj alá. 
HmVM i s. 

Szokatlan a/, amit egyszerre érzek. 
ATLAS. 

Ne fordulj. Állj meg. Jól vigyázz reá. 
(7V.-i.-Hvi .Műnél után.) 

Lépj, Alias, mozdulj: Nern vagy többé fogva! 
Egyenesedj ki elzsibbadt tetem: 
Ne állj így, görnyedezve, tántorogva! 
A szörnyű súly már nincsen lelkeden. 
Szorult szív, sóhajts! Kebel, könnyebülj meg! 
Idd, ajak, idd a légnek áramát! 
A végtelen szabad világ körülled 

Jár véreden és zúg velődön át! 
... Szabad vagyok! Szabad vagyok! Leráztam 
A léinek terhét s a gyásztudalot, 
A mely én bennem gyűlt ki, avagy másban 
S mely egyre szomján titkot kutatott. 
Leráztam élő s holl világok súlyát, 
Idő zúgását, puszta tér űrét, 
Zeusz csapásit, tiprott fajom búját, 
A gyülelet s a szeretet tüzet. 
Hej nem vagyok már gondom nyomorultja, 
S a lét gondjához sem köt semmi már. 
Meghaltam s ifjan megszülettem újra, 
Rám új világok újult üdve vár. 
Hajnal nem ébred ilyen ifjú hévvel, 
Derengő pírja nem ily gondtalan, 
Ily forró lángot nem sugároz éter. 
Ily szilaj kedvvel szélvész nem rohan. 
Más volt, nem én, ki Végzet művét leste, 
Virrasztva meddő munka éjjelén. 
Mini hunyó csillag, halványulva messze 
Gyölrelmes multam úgy tűnik elém. 
S vakító csillag bukkan fel az éjen, 
A rég elsülyedt újra fölragyog : 
Az én valódi, tiszta, ősi én-em ; -
Ismét a régi nagy lilán vagyok ! 
A vad, a tomboló, a zabolátlan, 
Ki csüng mohón az élet örömén. 
Amily gyönyörrel teltnek egykor latiam, 
A dús világot most úgy látom én. 
El innen e l ! örülni, illasúlni, 
Ellékozolni keblem erejét, 
Kigyúlni, égni, gyönyörökbe fűlni, 
Azlán — nem bánom — vesszen el a lét! 

(El a Heópetida-kettbe.) 

HETEDIK JELENET. 

HERAKLES. JOLAOS. 

JOLAOS. Jó uram, józan eszed hova leit? 
Gondtalan életedet veszíted. 
Nem veszi már soha vissza tőled. 

HERAKLES. 

JOLAOS. 
HERAKLES, 

JOLAOS. 
HERAKLES, 

JOLAOS. 
HERAKLES, 

JOLAOS. 
HERAKLES. 

JOLAOS. 
HERAKLES. 

JOLAOS. 

HERAKLES. 

JOLAOS. 
HERAKLES. 

JOLAOS. 
HERAKLES. 

JOLAOS. 
HERAKLES 

JOLAOS. 

Terhe alatt szíved porba dőlhet. 
Óh te hívő, hiszen erre várt, 
Ezt eszeié ki a vén csalárd ! 
Ifiu váÜadon hordd az átkot, 
Sohse köszöntsed a szép világot. 
S ő, a míg más liheg terhe alatt, 
Hesperidák ligetén mulat. 
Ne félj. Könnyű e munka nékem. 
Csak még nem szoktam én bele. 
De bízzál benaem, játszva végzem. 
Én rettegek. Elbírod-e? 
Azt hittem, nagy munkába fogtam. 
Úgy kérkedett a hős titán. 
Ám az én vállam meg se roppan. 
Hát könnyű néked - - igazán? 
A világ gondja? Semmiség ez. 
Hogy játszta a nagy görnyedőt! 
Mint aki csoda-tettet végez. 
Te reszketsz. Hívjam vissza őt. 
Nem bánom. Oly sivár, kietlen, 
S unalmas állnom egy helyen ! 
Üres sötétség tátong itten. 
Tartsd magad, míg ő megjelen. 
Fenntartani jól bírja vállam 
Csak elhajítni nem tudom. 
Nincs kedvem, hogy ezt végig álljam. 
Hogyan könnyítsék sorsodon? 
És voltakép mit ér az alma, 
Amelyet szívem úgy kívánt? 
Nincs többé semmi vágyam arra. 
Megmondtam! Terhed úgy-e bánt? 

(Szünet.) 

Nézd, verejtékem hull patakban. 
Jer, fogj meg. Térdem hogy' remeg. 
Inam megrendül, szertepattan. 
Mondd, kit is hívjak? mit tegyek? 
Simítsad arczomat, törüld meg! 
Könnyes-e, véres-é szemem? 
Jaj, minden erem hogy feszül meg. 
Hallgatni is mily gyötrelem. 
Jaj, jaj, oh jaj, nem segít nékem. 
Elpusztulok. Elsülyedek. 
Jaj, jaj, óh jaj, örökre végem. 
Nagy istenek, segítsetek. 
Nem szán meg senki. 0 sem tér meg. 
Menj érte, szólítsd hangosan. 
Jer, Atlas, Atlas, esdve kérlek. 
Atlas siess ! Herakles oda van ! 

NYOLCZADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. ATLAS megjelenik a kéri kapujában. 

ATLAS. Mi baj? 
HERAKLES. Segíts! 
ATLAS. Ki jajgat, ki sikolt? 
HERAKLES. Atlas, segíts I 
ATLAS. Hagyj ! 
HERAKLES. Rám szakad a bolt. 
ATLAS. Tűrj ! 
HERAKLES. Végem. 
ATLAS. Szenvedj ! 
HERAKLES. Keblem megreped. 
ATLAS. Ne háboríts. 
HERAKLES. Szánd meg gyötrelmemet. 
ATLAS. Itt maradok az üdvösség ölén. 
HERAKLES. A poklok kínját tűrjem érted én? 
ATLAS. S én érted adjam kertem gyönyörét? 
HERAKLES. Tied e gond. Jaj, vedd. Tiéd a lét. 
ATLAS. Már nem enyém, tán nem is volt soha, 

Enyém a kertnek kéje mámora. 
HERAKLES. Néni ezt ígérted. Máskép alkuvánk. 

Nem kell már almád! Szomja úgyse' 
[bánt. 

ATLAS. De én kívánom. Engem üdvözít. 
HERAKLES. Te szívtelen, el hagynál veszni itt? 
ATLAS. Nem hívtalak. Hivatlan vállalád. 
HERAKLES. Nem t.udtam én, mily súlyos e világ. 
ATLAS. Feltártam néked, hogy mi fenyeget. 
HERAKLES. Hát most is légy jó, ments meg 

[engemct. 
ATLAS. Magad kívántad, követelted azt. 
HERAKLES. Már csak könyörgök. Halld meg a 

[panaszt. 
ATLAS. Szép szóval, csellel nyerted tőlem el. 
HERAKLES. Könyörülj. Oly ártatlan volt a csel. 
ATLAS. Atyádat kérd, segítsen gyermekén. 
HERAKLES. Ez hát a hála? ezt érdemiem én? 
ATLAS. Ez hát a hit, melylyel szíved tele? 

Zeusnak vagy te hívő gyermeke? 
HERAKLES. Jaj, már csak benned, benned van 

[hitem 
ATLAS. Mind hasztalan. Zeust nem segítem. 

Megyek. 
HERAKLES. Jaj, jaj, óh jaj, már nem bírom. 
(Ailaó a kézibe indul. A föld teAzkei, az ég dötög.) 
JOLAOS. Oh mi történik? Végromlás, iszony! 

Szakad az égbolt, támasztékot vesztve. 

Inog, remeg, fejemre dől a lét. 
Megbomlott nyáj a csillagoknak ezre, 
Száguld az űrben, egymást tépi szét. 
Közébük vágtat vad, vérszomju kéjjel 
A lángoló sörényü üstökös, 
A föld elsülyed s maliik íme széjjel, 
Reá borul az éj, az örökös. 
Ily satnya őrizetre mért is bízta? 
Erő vadult, velő meglébolyult. 
Jövő rohan mull chaosába vissza, 
Eszeveszelten tör elő a múlt. 
Élettelen az életet kioltja 
És maga attól lángra gyűlva él, 
Tűz csap a földre, szenny föl a mennybollra, 
Erény és bűn őrjöng, helyet cserél. 
Imént eszméllek, most vadul keringnek, 
Mi nyers erő volt, most örült tudat . . . 

.!//<;.) (eUáOafotd&l a kcttbsl .) <•/.'.• •• /<;/>J 

ATI.AS. Ah. a silány hős milyen szörnyű csíinl 
Gondom nélkül a létből mi maradt? [tett! 
Jaj ez a világ, melyet őrize gondom, 
Világom az éjbe, az űrbe omoljon? 
Enyém ez a lét, az enyém. 
Elkárhozott lélek hordozom én. 

(Hetakleáhns akat tohnnjii. .1 keabflénekhallatáaik.) 
HESPERIDÁK. Maradj, oly üdvöt rejt a kerted, 

Milyet a menny sem adna neked. 
Zeus is ezt az üdvöt óhajtja 
Hitvese, Héra, keble felett. 
Maradj, örülj, hogy megszabadultál 
S élheted élted gondtalanul... 
Hasztalan minden! Atlas, a balga, 
Élni, örülni sohse tanul. 

ATLAS. Megint ez az ének. S óh mily hiú, léha ! 
Pusztuljatok! más az én életem czélja ! 
Megváltom a földet, megmentem a létet. 
Jer vissza, világom, te drága, te féltelt! 

(Pillanatig mei/iíll.) 
Ez ember is várja kalandja jutalmát. 
(Síelve egy aranyaimat lep. lli't,il,-le.,ti,-l.- tiJjti.) 

Te salnya vitéz, nesze fogjad az almái! 
Elérled a czélod. S méltó a te béred. 

(Aii-eúxi a í'ildffot.) 

Már hordom a terhet, már roskadok: élek. 
Már újra lesújt az az ég, ez a föld. 
Az esdve óhajtott, a félve gyűlölt! 
Gyönyörteli kínjaidat, te világ, 
Az atlasi szív csak hordja tovább ! 

• 
ÍJ 
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T)orgonyi ^Boldizsár, a sárkányölő. 

<Egynéiiii-l\ s/ii|iinek melegen ajánlva, 
De a kit nem illel, ne vegye magára.» 

Mint színes kagylóban a gyöngy, úgy 
állt a várhegy a völgy közepén. 

Messze kimagasló szürke sziklafal s 
rajta a vár, megközelíthetlen gőggel uralva 
a tájat. 

Minden fala, tornya hófehér márvány¬ 
ból. S valahányszor a lemenő nap vissza¬ 
nézett raja, mindannyiszor száz ablakában 
látta meg magát piros lángolásban. 

Ennek a várnak hét udvara volt és 
hétszer hét tornya. És ebben a várban 
lakolt Dorgonyi Boldizsár, a sárkányölő. 

Nem volt nála se bátrabb, se igazságo¬ 
sabb nagyúr széles e hazában. Ezért, 
a hol szükség volt oltalomra, védelemre, 
avagy jó tanácsra, ott rögtön őt kérdez¬ 
ték, ott rögtön őt hívták. S a hol ő a 
buzogányát megforgatta, ott nem maradt 
ellenség feje épen s a hol ő a szavát latba 
vetette, ott elcsendesedtek a czivódó felek, 
mert mindenki megnyugodott ítéletében. 

De bármennyire szerelte is a inasok 
dolgát egyengetni, mégse lett neki semmi 
se annyi örömöt, mint mikor parittyáit 
tarisznyába rakva, elindulhatott sárkány-
ölő lesre. 

Mert - - mondotta gyakran - - lehet-e 
izgatóbb gyönyör, mint szemtől szembe 
állni azzal a vérszomjas szörnyeteggel, 
melynek minden mozdulata egy retlenlő 
halál ? Halál az éles körmének egyellen 
karmolása, halál a kénszagú forró lehel-
lele s nyilvégű farkának legkisebb legyin¬ 
tése pozdorjává töri a vakmerő vadászt. 

Mikor ilyenekei mondott, egyellen leánya, 
a szép kis Viola, gyöngéden kérlelle: 

Ugyan édes apám, ne gondolj már min¬ 
dig sárkánygyilkolásra ! Élvezd inkább ve¬ 
lünk, szerelő lányoddal, várad hű népé¬ 
vel ezl a szép élclel! Nézd, hogy virul 
minden, oll leni, a vár körül. S a sok 
fülemülét hallod az erdőben? Innen persze, 
kissé lávol esik mindez, de lásd, ópen 
azért, miért is ne mennénk, közelről hall¬ 
gatni a madarak danájál s gyönyörködve 
szedni azl a sok virágol? Ide, a várig, 
bizony minden csak tompultan hallszik a 
messzeség mián s a virágok színe sem 
oly szép, mini közelről. Be nagyon is 
vágyom közelebb hozzájok ! . . . Hagyj fel 
hál, jó apáin, a sárkányöléssel és vigyél 
inkább oda, hol oly szép az élei. 

De apja megülközve felelt: 
- Hogy én, Dorgonyi Boldizsár, nlig 

ölvén évvel, löbb sárkányl ne öljek?!... 
Ugyan kis leányom, hogy is kérhetsz 
ilyet? De, persze, nem érted. Pedig hogyha 
tudnád! Lásd, azt a sok sárkányt mind 
csak érted ölöm. 

Mit mondasz, jó atyám?! Drága 
életedet miattam teszed ki ennyi nagy 
veszélynek? Miattam öls/. sárkányt, a he¬ 
lyeit, hogy ezt a gyönyörű életei békésen 
élveznéd? óh apám. jó apám, kérlek, ne 
mondj ilyet! 

Irta SZIKRA. 

— De mondom, gyermekem. Egyedül 
miattad. Jer csak ide mellém, megsúgok 
egy ti lkot. Tudd meg hát leányom, hogy 
minden sárkány testét arany pikkely fedi. 
Igén ám! szinarany! Egy-egy vármegyét 
ér a hátán egy-egy arasz. Lásd, bár még 
csak négyet-ötöt öltem, úgy az apróbbjá-
ból s mégis, nézz ki leányom, éjszakról 
éjszakra, a vár körül, látod? minden fű, 
fa, enyém. 

- Epén ezért, apám; pihenj meg végre. 
— Nem még, édes lányom. Mert tudok 

egy sárkányt, rettentő nagy állat, nem is 
képzelsz olyat. Ha azt megölhetem, ha 
azt megnyúzhatom, az apai jussod meg¬ 
tízszereződik. 

- Jaj, mit érek vele?! Úgy futnak az 
évek! Hálha csak sok-sok idő múlva 
fogod azt a sárkányt elérni, megölni?!... 
Addig itten éljek? mint egy rab, e vár¬ 
ban? Apám, édes apám, könyörögve kér¬ 
lek, vigy el innen gyorsan, hogy míg 
virul a rét, szedhessek virágot! 

De most már az apa nagyon meg-
nehczlell. 

— Hálállan vagy, lányom! — fakadt ki 
keserűn. - - Szívtelen, hálátlan ! - - Hogy 
így elvágysz innen. Hát nincs itt jó dol¬ 
god? Apád otthonában?... Mi kell még? 
Léhaság? Madárdal? Virágok? 

- Apám, érts meg engem, vágyom a 
virágra ! 

- Ej h ! csak jöjjek haza a leöll sár¬ 
kánynyal, akkor érted csak meg, mit ér 
ez az élet! Csengő aranyakat gyüjtesz 
majd garmadába. S eslénként számoljuk. 
Ezüst kalapácscsal meg-megkopogtatjuk. 

Viola nem felelt, belátta: hiába. Kö-
nyezve könyökölt íves ablakába s nézett 
le a völgybe. Köd volt. Alig látla, de sej¬ 
telmes vágya kitalálta mégis, hogy ott 
most a tavasz diadalát üli. Mit nem adóit 
volna, hogy közelről lássa. 

De mentői jobban vágyott, annál job¬ 
ban tudta, hogy hétszer hét bástya vá¬ 
lasztja el lőle. 

De már nem meri szólni, meri Dor¬ 
gonyi Boldizsár újra relleneles rossz kedvű 
volt (mint mindig, a mikor sárkánylesre 
készült). Pedig tilokban repeselt a szíve 
az öreg vadásznak, meri, végre-valahára 
hírül hozták neki, hogy az az óriási sár¬ 
kány, melyre évek óla vágyakozoll, olt 
rejtezkedik ni, a nagy mocsár táján. 

Miután egész házanépének kiadta a pa¬ 
rancsot, hogy így legyen meg úgy, a 
míg ő visszajő, a búcsúzás perczében 
megölelte leányát s gyöngéden intelle: 

- Jól vigyázz magadra és várj szépen 
reám. Ki ne mozdulj addig! Ili a vár elég 
nagy, járhalsz-kelhelsz benne, de a kapu¬ 
ján túl, megtiltom, hogy lépjél! Féltelek 
kislányom! Meri nagyon szeretlek. De, ha 
majd visszajövök a sárkány bőrével, majd 
akkor tervezünk; mii nézzünk, mit ve¬ 
gyünk, merre vigyen az út. Majd meg¬ 
látod, lelkem, milyen jó dolgod lesz ! 

Elindult Boldizsár. Fegyver a kezében, 
apai szeretet jóságos szívében. S míg csak 
várát látta, vissza - visszanézett: vájjon 
kis Violám, lelkem szemefénye, melyik 
ablakból nézeget utánam?.. . Jó kis lány, 
nem fog parancsom ellen véteni s türe¬ 
lemmel vár rám, a míg visszatérek. 

S várt is megadással, ha nem türe¬ 
lemmel. 

Elhaladt a tavasz, nyomába jött a nyár. 
Forró szelek jártak. Érett lett a gyü¬ 

mölcs, aranyos a kalász. S csak messze 
az erdő legszélén piroslott még a pipacs, 
de, a várhoz közelebb, már kezdett a fű 
avarba fordulni s a füzike bíbor virágai 
helyén, imhol, ezüst pelyhecskék foszla-
doztak. 

A Dorgonyi Boldizsár leánya el-elszo-
ruló szívvel kérdezgette. 

•— Mégse jő a nagyúr? 
Néha-néha aggasztó sejtelem markolt a 

szívébe: Hátha meg se jő addig, míg 
virágot szedhetnék? 

De egyszer, egy késő augusztusi regge¬ 
len, a várnak mindenik tornyából felhar¬ 
sant a kürtszó. 

Nagy öröm volt erre. Mindenki sietett 
az érkezőt várni. 

Megjött a mi urnnk! Csakhogy meg¬ 
jött újra! 

Viola remegve ment az apja elé. 
Ott közeledett már a vár kacskaringó 

útján. Kissé görnyedtebb lett s a szakálla 
hosszabb s talán talán, mintha az egyik lába 
meg is bénult volna. De keze, hatalmas 
markolással fogotl egy kötelet, melynek 
másik vége egy óriás szörnynek a ko-
poltyújába volt görcsre göbözve. 

- A sárkány, a sárkány! — ujjongott 
a népség. - - Nézd csak milyen hosszú / 
Van hat öl! azt mondom!... Nézzétek! 
mintha egy darab szivárványt húzna maga 
után a nagyúr, úgy ragyog, úgy fénylik 
az a pikkelyes szörny. Vájjon nem harap 
meg? Ejh, dehogy is harap! hiszen a jó 
urunk régesrég megölte. 

Dorgonyi Boldizsár kevélyen mutatott 
becses zsákmányára. 

- Megöltem. Az enyém! 
S hogy Viola véletlenül közel lépett 

hozzá : 
- Senki ne érintse! - - dörgött rá az 

apja. 
Viola nevetett, bár fájt a rászóllás. 
— Dehogy is érintem! Kedves drága 

apám, csakhogy itt vagy újra! Már fél¬ 
tem, remeglem, hogy elmúlik a nyár és 
le nem jössz vissza . . . De most már hogy 
itl vagy, úgy-e megengeded, hogy a váron 
kívül, virágszedni menjek? 

Dorgonyi Boldizsár nagyon csodálkozotl: 
- Mii beszélsz leányom? Virágszedni? 

Minek? 
- Apám! múlik a nyár, gyérül az al¬ 

kalom. . . 
- Ejh! ha múlik, múlik! Most nem 

érünk reá. Jer csak velem rögtön a lovag-

,rembe s míg én a sárkányt nyúzom, te 
mesélgetsz nekem... Ügy unom a ma-

oa sóhajtott, sírt is nagy titokban. 
De azért szófogadón ült szembe apjával 
, n é z t e hogy az miként bánik el a leolt 
szörnyeteggel. Forgatta, vakarta, erre arra 
tette, mindenik pikkelyét külön mérecs-
kélte. 

__ Színarany ez mind-mind, dunnyogte 
magában — s ilyenkor nem is vette észre, 
hogy Viola sóvár tekintettel a távolba néz. 

Már közel volt az ősz. Hervadt, fakult 
minden ott künn a világban. 

Vájjon érdemes még oda, messze vágyni? 
tűnődött fáradtan. De hátha, hátha mégis?! 
Félénken megszólalt: 

- Édes apám, menjünk. Ha még ma 
indulunk, ott a tarlók között, egy-két szál 
virágot tán mégis találok. 

- Hogy mennénk! — förmedt rá Dor¬ 
gonyi Boldizsár. - - Mily hálátlanság tőled 
ilyet még kérni is! Pedig hát jól tudod, 
hogy napestig miattad fárasztóm itt ma¬ 
gam s hogy a sárkányt még csak félig 
nyúzhattam meg. 

November lett, Fagyott. És ekkor egy 
napon elkészült a munka. A sok arany 

pikkely mind-mind megszámlálva, zsákba 
gyűjtve állott. 

- Na, ha most kedved van a virág-
szedéshez — így szólott a nagyúr, — nem 
bánom, elviszlek. 

S egy füttyenlésére száz ló felnyer-
gelve, bársonyos nyereggel, skófíum csó-
tárral állt a vár udvarán. Dorgonyi Bol¬ 
dizsár jókedvűn kiáltott: 

- Induljunk leányom! Nos hát? Siess, 
menjünk! 

De, halvány ajkakról halkaljölt a válasz: 
- Ne fáradj, jó atyáin. Elkéstünk -

havazik... 

(Tágas cselédszoba, a melyből egy ajtó a folyosóra, egy 
másik ai előszobába nyílik. Ef/y ablakon kilátni a folyo¬ 
sóra. .. Varrógép, vasalódes;ka, himzöráma. stb. . ) 

MARI, (az eló5 dzobaleány ; ózép szende Assóke nő; 
a vattógép előtt ül, de kézzel végez valami finomabb 
vattómunkát). 

ANNA, (máAodik Azobaleán1)}; mer éóa tekintetű vét-
beli hatna leány, vaókoáhúmotú, czinikn.í tetemtéá, lei¬ 
jei ellenléte Maiinak ; vaóal). 

MÁTYÁS í-'5 éveA, cóinoó, göndőthajá múnkáá, kö¬ 
zépen áll a két leány között, vitzóinázik). Holnap-
ulán biztosan hazagyünnek ? 

ANNA. Biztosan... Az úrfi tán már hol¬ 
nap. (Szünet) 

MÁTYÁS. Milyen az az úrfi ? 
ANNA. Afféle málészájú, de szép kölyök. 
MARI. (jelentöáen, de nem feltűnően lánéz Anndta). 
ANNA. Mit bámulsz úgy rám? 
MARI. Én? Hát máshová nézek, ha nem 

tetszik. (Szünet). 
MÁTYÁS. Anna ! 
ANNA. Tessék? 
MÁTYÁS. Holnap vasárnap . . . Elmehetnénk a 

ligetbe. 
ANNA (vállat von). Épen holnap ? 
MÁTYÁS. Nem akar? 
ANNA. Holnap nem igen lehe t . . . A nagy-

nénémhez kell mennem. 
MÁTYÁS. Hát majd elkísérem oda. 
ANNA. Hogyisne. Ha a nagynéném meg¬ 

látna az utczán egy férfivel... Ismerné csak 
a nagynénémel!... 

MÁTYÁS. Én azt akarom, hogy megismer-
lera... Hogy híjják és hol lakik? 

ANNA (meglepődve). Ejnye hát mi köze hozzá ! 
(Szünet.) 

MÁTYÁS (Divatját ha t a padivá). Mari kisasz-
szony! 

MARI (ihatott átemm.'i). Tessék ? 
IATYAS. Holnap vasárnap, elmeheinénk a 

M (SZm'aÍ halíi-ílí< /<M>'<'. Amidta randit.) 
ARI (Zavatbajön, zsebkendőjével babidl). Én ? . . . 

ANNA (gúnyosan). Na, mért nem felelsz neki ?... 
el vele. 

igazán mondod . . . Aztán meg 
u r is jobb szeretne veled menni, te 

szebb vagy é s v ígabb . . . 
IATYÁS (jóieikűen). Ej n o . . . Majd víg lesz 

• Mari kisasszony. Megiszunk egy pa-
b ° r l . . . A maga arcza nagyon szép, 

ANNA. Eredj hát vele. Mit komédiázol ? 
MÁTYÁS. Jön ? 
MARI. Ha akarja, nem b á n o m . . . de bort 

nem iszom. 

irta SZEMERE GYÖRGY. 

MÁTYÁS. Jó, hát majd fagylaltot fizetek, vagy 
jegeskávét. 

MARI. Azt.. . 
ANNA. Ha soká ott lesznek, elmék maguk utnn. 
MÁTYÁS (helykén). Nem Szükséges. (SzünelJ 

Hogy hijják a nénjét ? 
ANNA. Annak, a ki féltékeny, Paprika Bo¬ 

risnak hijják. 
MÁTYÁS (tompán). HÍSZ6 JÓI Van. (Emelt han¬ 

gon.) Csak azt ne higyje, hogy féltékeny va¬ 
gyok. Ahhoz előbb szeretni kéne. 

ANNA (kaczag). 
MÁTYÁS. Mért ? Azért mert szép a foga, ha 

kaczag ? Vagy mert olyan a haja, mint a 
viaszkbabáé a borbélykirakatban ? Vagy mert 
fehér a nyaka? Piros a képe ? . . . Nem ateszi.. . 

ANNA. Bolond I 
MÁTYÁS. Hisz ha bolond vónék. De ép hogy 

nem vagyok bolond. Az ember lovat se ve¬ 
gyen szemre, mert akármilyen szépet és erő¬ 
set mutat is, ki tudja, mi lakik benne! Hátha 
rúg, vagy nem akar húzni, ha befogják I 

ANNA (ázem-edéiycóen). Kikérem magamnak. En¬ 
gem össze ne hasonlítson egy lóval, magabugris. 

MÁTYÁS. Hát még ezt se mondta nekem 
senki se. Én mindig vigyáztam a tisztes¬ 
ségre . .. Igenis, a szegény lány olyan mint a 
ló. Annak húzni kell . . • A férfi még olya¬ 
nabb, ha szegény. Nyakába akasztják a há¬ 
mot — gyű te ! — oszt ha nem indít, végig 
vágnak rajta az ustorral. A munkás ember¬ 
nek nem lehet bögyösködni... Az éhen hal¬ 
hat, ha bőgyöskődik. 

MARI. Ne haragudjon rá, Mátyás úr, nem 
úgy érti. 

MÁTYÁS (hataggal)- Úgy érti biz a z . . . Pll-
czoválkodni szeret, de dolgozni nem. 

ANNA. Mi köze hozzá?! 
MÁTYÁS (tompán). Az is lehel, hogy semmi. 

(Szünet.) Mari kisasszony, ügyi maga megért 
engem? 

MARI. Hisz megérti Anna is. 
MÁTYÁS. Nem vagyok rá kíváncsi, maga he¬ 

lyett feleljen. 
MARI (étzétáei). Én megértem. 
ANNA (gúnyosan). Áldásom magukra, jól össze 

fognak passzolni. 
MARI. Ne csúfolódj. (Majdnem .íUva.) Hisz 

odaigérkeztetek egymásnak. Ha takarjátok is 
előttem, van nekem szemem. (Szünet.) 

MÁTYÁS. Ha úgy lenne is : a még semmit se 
j e l e n t . . . semmit se. 

ANNA (kötmévd jelezve). Ennyit se, n i . . . 
Vissza is adom a szavat... Fogja, itt a fülbe¬ 
valója ÍS. (Kive.íii a fütíből) 

MÁTYÁS (VÍ.IMU fojtott indulattal). A SZavát: azt 
visszaveszem, de a fülbevaló nem kell. 

ANNA. Nohát nekem s e . . . 
MÁTYÁS. Dobja ki az ablakon: megteheti. 
ANNA. Mi'g ÍS teszem. (Kinyitja az ablaka c:.i 

lij/y tc^n, mintha kidobná a fülbevalót.) 
MÁTYÁS (remegve ai indulattól). Csakugyan ki-

dobla.. .• Mari kisasszony, kidobla ! . . . 
MARI. Ne búsuljon. Megkeresem és vissza¬ 

hozom . . . Nézze, megbánta már. (Kí.aaiad a 
fotyoáóta.) 

MÁTYÁS (fétifi maijában). Nem bánta meg, csak 
fél. (Fölemelt cköii.-i.) Verje meg az Isten l 

ANNA (hát AzeAzegve, de daczoáan). Ne átkozzon... 
Ha itt akar hagyni, megteheti a nélkül is. 

MÁTYÁS (megtagadja az Amin kczc.Hiklójdl). Mit 
tettél velem, te lány? 

ANNA (ijedten). Ereszszen ! 
MÁTYÁS (tdáehejetitvc). Rólad álmodtam gyer¬ 

mekkorom óta. . . Mindent megtettem érted, 
mert te voltál nekem mindenem... OII hagy¬ 
tam a földecskénket vén beteg apám kezén . . . 
a lovakat: a Rárót meg a Hetyárt... a Pulit, 
a két gólyánkat, a kik úgy ismertek, mintha 
gyerekek lettek vóna. . . 

ANNA. Ereszszen... Fáj! 
MÁTYÁS. Két évig rimánkodott szegény vén 

szülém : Fiam gyere haza, én már öreg va¬ 
gyok, nem győzöm egymagám a munkát, a 
cseléd meg, hiába, csak olyan a földhöz, mint 
mostoha a moslohagyerekihöz . . . Nem l Itt 
maradtam melletled... Az ákácz illatja he-
lycll szón füstön és olajkozmán legel' a tü¬ 
dőm. . . a lelkem meg folyvást lelkendezik az 
édes szülém haragja miat t . . . Es két éve nem 
láttam az édesanyám sírját... Bitang vagyok 
no ! Se hitem, se szivem, se böcsületem! (EI-
eteózti az Anna kezet.> Mit tettél velem ? 

ANNA (tem-.-avt-i. Xézze, ilt a fülbevaló. (.Mű-
iciijuj Nem dobtam ki. 

MÁTYÁS (nyugodtabban). Elhiszem, mert lá¬ 
tom. . . Ha nem látnám, nem hinném e l . . . 
(Szünet.) A fülbevalót nem dobtad ki, de en¬ 
gem kidobtál a szivedből... Érzem én a z t . . . 
Mióta ide szegődtél, egyszeribe más lettél. 
(Tüzelve.) Csak azt szeretném tudni . . . Te¬ 
remtő Isten, jobb, ha meg nem tudom soha! 

ANNA. Olyan borzasztó az arcza. . . Én 
félek... Szeretem, de félek... Nézze, szere¬ 
tem . . . Nézze, nem megyek holnap a néném-
hez, magával megyek... 

MÁTYÁS. Nem ! A nénédhez fogsz menni. El¬ 
kísérlek. Látni akarom 

ANNA. Nem hisz nekem? 
MÁTYÁS. Nem. 
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ANNA. Jó, hát majd elkísér hozzá. 
MARI (betép). Nem tnlálom. 
MÁTYÁS. Hiába is kereste, kisasszony. Nem 

dobta ki. 
MARI. \ O látja, csak incselkedett. (Szüaei.) 
MÁTYÁS.Mari kisasszony, én holnap elkísé

rem Annát a nénjéhez . . . maga is velünk jön 
o d á i g . . . c«ak aztán megyünk sétálni. 

M\m. Nem, n e m . . . Én felesleges leszek 
m a g u k n a k . . . (Szünet.) 

MÁTYÁS (Annához). Te miért nem szólsz? 
ANNA (bdtozédgta kapva). Először megijeszt, 

hogy a torkomon akad a szó, oszt azt kér
dezi, mért nem szó lok . . . 

MÁTYÁS (őnatalcmmal). Nem fél az, a kinek 
tiszta a lelkiösmerete. . . (KitStee.) Hanem egy 
napon belül nagynénit kerí teni . . . ha a föld 
alul is I . . . Az olyan persze fél ! . . . 

MARI. Mátyás úr, k é r e m . . . igyék egy po
hár VÍZet... (Kínálja.I 
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megyünk h o l n a p . . . Tegyen úgy, mintha én len
nék a húga. Van ezer forintom: neki adom. 

MARI. Te hitvány ! (Szünet.) Az úrfival akartál 
holnap találkozni ? 

ANNA. Igen vele. It t a könyvecske az ezer 
forintról (kihúzza kebléből), ne, vidd el a nénéd-
nek. 

M\RI (nem nyúl a könyvecskéhez). Tőle k a p t a d ? 
ANNA. Tőle. (Szünet.) 
MARI. Küldd vissza neki. 
ANNA (tájékozatlanul). V i s s z a ? . . . Miért? 
MARI. írd meg neki, hogy nem látod töb

bet és gyere a nénémhez. Most rögtön. Pak-
kolj és gyere ! 

ANNA. Síit akarsz velem ? 
MARI. Veled semmit. Mátyást akarom meg

menteni. 
ANNA. Hogy? 
MARI. Úgy. hogy kibékülsz vele és a fele

sége leszel. 

retsz dolgozni. Én nem. En rossz lány v;igyok, 
beösmerem, nem vagyok szegény emberhez 
v a l ó . . . Menj el v e l e . . . Lesz lovacskálok, tehe
netek és gólyátok a k é m é n y e n . . . Mariska . . . 

MARI. Én húznám az igát helyette is. Én 
szeretek dolgozni. És szeretem a tehenet, a 
gólyát i s . . . A mi házunk tetején is fészkelt 
egyszer egy g ó l y a p á r . . . Az egyik meghalt, a 
másik harmadnap u tánna h a l t . . . A gólyák 
jobbak, mint az emberek. 

ANNA. L á t o d . . . Boldog leszel v e l e . . . Lesz 
lovatok, tehenetek, g ó l y á t o k . . . 

MARI (kifakad™). De mikor téged szeret! 
(Szünet.) 

ANNA. Tudod mi t? Árulj be neki, hogy lusta, 
rossz lány vagyok . . . Csak az úrfiról ne szólj... 

MARI. Istenem, hát ennyire nem kell neked? : 
ANNA. Félek tőle. És nem akarok tehenet 

fejni, kenyeret dagasztani, bekötöt t fejjel 
járni, nem . . . nem ' 

M vi \ \*. Nem k ö l l . . . Megyek is már. De 
holnap Hjenkor visszajövök.. . Isten áldja 
magukat. (A folyósé,, ai táveatk.) 

II. 

ANNA (hoAjai lagalmtaé ia&jtei alán). Te Mari! 
MARI. Mi történt köztelek? 
ANNA. Nincs nagynéném. . . 
MARI. Mért hazudtál neki? 
ANNA. .Nincs nagynéném . . . és félek tőle. 
MARI. Mért mondtad, hogy a nénédhez kell 

menned? Hová kell menned? 
ANNV (küikSdBt, mafd ehaántan). Az úrfit sze

retem. 
MAKI (elképedő*). Az úrfit ? . . . Te h i tvány! . . . 
AKNA. Te meg öt szereted . . . Ne t a g a d d . . . 

Neked adom. 
MARI tfélig magában). Te h i tvány! . . . 
ANNA. Neked a d o m . . . Csak segíts raj

i a m . . . Félek, hogy m e g ö l . . . (Szünet) 
MARI. Mit akarsz tőlem? Hogy segitsekrajtad? 
ANNA. Neked van egy nénéd . . . Siess hozzá, 

most mindjárt és mondd meg neki, hogy hozzá 

Anna kinyitja az ablakot és úgy tesz, mintha kidobná a fülbevalót. 

ANNA Utudálkoaoa). Hát nem kell neked? 
Nem szereted? 

MARI (atezát eltakatea). Én nem kellek neki. 
Téged szeret. 

ANNA. De én félek t ő l e . . . Azt hiszem, már 
nem is sze re lem. . . Félek t ő l e . . . Mariska, se
gíts rajtam, meghálálom, k ö n y ö r g ö m . . . Ma
riska ! . . . 

MARI. Csak úgy tudok rajtad segíteni, ha 
itt hagyod ezt a házat és megesküszöl, hogy 
nem fogsz többet az úrfival ta lálkozni . . . Ak
kor megkérem a nagynénémet, hogy egy 
időre magához vegyen és a húgának mondjon 

Ajwa (gyötrőd,,-). N e m , n e m . . . (Hirtelen) 
Neked adom az ezer forintot, csak ne kivánd, 
hogy megesküdjem. . . 

MARI (eteje fogytán Altea fakad). Engem ne 
b á n t s . . . én becsületes leány vagyok. 

ANNV (saoattHan). Mariska, ne s í r j . . . Meg
látod, meg fog szeretni. Eredj vele holnap és 
l égy víg, ő szereti a vigakat. Csak sokat ne
vess és nézz a szemébe . . . meglátod, meg fog 
szere tn i . . . És elvisz magával feleségnek az 
édes apjához haza. Te szerels? falun. És sze-

MARI. Miért bolondítottad akkor ha t esz
tendeig? 

ANNA. Nem tudom. Először azt hittem, 
hogy szeretem. Aztán ide kerültem, meglát
tam az ú r f i t . . . azóta tudom csak, hogy nem 
sze re t em. . . Mariska, árulj be n e k i . . . 

MARI (erélyesen). Hát nem foglak beárulni. 
Dicsérni foglak neki. Ér ted? Dicsérni foglak' 
A felesége l e sze l . . . Hat évig várt rád, össze-
külömbözött az édesap jáva l . . . Az nem az az 
ember.a ki belenyugodjék, hogy hiába élt hat 
évig. Az vagy magát fogja elpusztítani, vagy 
t é g e d . . . És én nem akarom, hogy elpusztuljon. 

ANNA (elszántan). Akkor én világgá me
gyek . . . Még ma. (Pakkolni kezd a kofferjába.) 
Segíts, Mariska. 

MARI. Azt hiszed, nem fog m e g t a l á l n i ? . . . 
ÚRFI (kötülbelől húsz évei, csinos dandy az elő-

.tzeba ajtón belép). 

III. 

U rn . Mit csinálnak maguk itt ? 
ANNA (i)edten lecsapja koff etje fedelét). J a j ! 
ÚRFI. Anna, mi az ? 
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MARI. Annának el kell menni. 
ÚBFI. (.\i,náhcz). Menni? Hová? 
ANNA (Jdnoáan). El kell mennem. Félek itt. 
ÚHFI. Kitől? 
MARI. Nem í'él ő, csak megijedt... Nem 

vártuk a nagyságos úrfit, 
URFI. Anna tudta, hogy korábban jövök, 

mint az anyám. 
ANNA. De csak holnapra vártam. 
MARI (minden etejét öó&zeMSedve). Hagyjon liekí 

bókét a nagyságos úr. 
ÚRFl (meglcpfdee). Mi? 
MARI. Tudok én mindent. Békéi hagyjon 

neki a nagyságos ú r . . . Vőlegénye van. 
ÚRFI Hát az tán? ! . . . Micsoda pimaszság, 

velem így beszélni!... Maga fog innen eltaka¬ 
rodni. Anna marad. 

MAIII. Eltakarodom, de Anna se marad, 
velem fog jönni! 

ÚRFI (kiabálva). Meglátjuk! Az lenne csak 
a szép, hogy egy efféle nő büntetlenül ront-

Mi jogon mer engem kérdőre vonni a saját 
házamban ? 

MÁTYÁS (Hvát hangon). Mi JQgOn ? (Szintet.) Hat 
évig vártam arra a lányra, ni. (rijai,„i,ttit,\i,mim.> 

ÜRFI (mint fent). NűS ? 
MÁTYÁS. Nem elég annyi? 
ÚRFI. De mi közöm ahhoz?! 
MÁTYÁS (emelkedő hangon). ÖSSZekÜlÖmbÖzlem 

öreg édes apámmal, megcsúfoltam a vallást, 
a becsülelet a miatt a lány miatt . . . 

ÚRFI. Végre is — mit akar? 
MÁTYÁS. Maga megrontolta azt a lányt? 
ANNA (témüiten). Nem, nem igaz! 
ÚRFI (hebegve). Hallja? Nem igaz. 
MARI (hitteleii elhaláiozá.í.íal). Nem ígíiz! . . . 

Az úrfi nem Anna miatt jött ide . . . A cseléd¬ 
szobába. Miattam. (Sziinci.i 

MÁTYÁS. Mitől fél, Mari kisasszony?... Ne 
féljen . . . Senkit sem fogok bántani. Az úrfi 
mehet a dolgára.. . Az a lány ott, (Annáta 
mutat) utána mehet. 

M un ts.,.,:fz-avatsdva). Istenem, ne bántson . . . 
én nem tudom. 

MÁTYÁS. De én tudom, (^mu-i.t Megvallom, 
itt ólálkodtam a ház előtt . . . Csúf dolog volt, 
de megteltem... És utána osontam az úríi-
nak . . . Nagyon hangosan beszéllek, minden 
szavuk kihallatszott a folyosóra. 

M MII. Jézus Isién ! 
MÁTYÁS i ..,•<•/;./<•/). nii-ii;ifji). Mondtam már: ne 

leljen Mari kisasszony. Annii ilt maradhat. M in¬ 
neni haragszom r á . . . Hat évet elpocsékoltam 
az életemből miatta, de nem haragszom r á . . . 

ANNA (zd<s,/). 
M\TY\S (Matihsz icr>. No most már meg¬ 

mondhatja, hogy miért füllentett. 
MAIM (clfctdnl). Sajnáltam magái. 
M\-n\- Engem? iszíuii-t.i Engem vagy Annál? 
MAIII (cnfficdi luwrii. Magát, (SziuH-t.) 
MÁTY\S. És miért sajnált? 
MAIII. Mert nagyon szerette Annát. 
MÁTYÁS. Hát nem ériem. C.sak azt szt.kás 

Az a leány ott, utána mehet! 

hassa az anyám cselédségét. Szedje össze a 
czókmókját azonnal, és takarodjék... Anna, 
beszélni akarok magával, jöjjön a szobába. 

ANNA. Nem, nem. . . 
MÁTYÁS (belép a folyoüóajtón; halálMpadt, de nyu¬ 

gt dt; megáll az ajtó eleit éó fatkaó.aemet néz az 
lufival). 

IV. 

ÚRFI. Ki maga? Mit keres ilt? 
MÁTYÁS. Talán semmit. . . 
ÚRFI. Úgy hát, miért jöll ide? A cseléd¬ 

ségnek nem szabad a házban vendéget fo¬ 
gadni . . . Kihez jött? 

MAHI (zavatában). Hozzám. 
ÚRFI (Matyóihoz). Akkor mindjárt el is vi¬ 

heti magával. Tiszteletlenül viselkedett az 
uraságával szemben.. . el van csapva. 

•MÁTYÁS. Lám ! (Szünet.) És az úrfi mit keres 
ilt: a cselédek szobájában? 

ülll l f];i.,.,i- megMeppenvi: de henczegő hangon). 

ÚRFI (bizonytalanul). A saját házamból ula-
sít ki? Szép. 

MÁTYÁS (nyugodtan). Hát azt én most nem 
igen nézem, hogy mi a szép. Külömben ha 
hallani akar valamit, itt maradhat. 

ÜRFI (nemi habízáJ után la.í.jan távolik). 

V. 
MÁTYÁS. Mari kisasszony, miért füllentett? 
MARI. Nem füllentettem. 
MÁTYÁS. Maga sosem hazudott idáig. . . Anna 

mindig hazudott. 
MARI tA-ari^J^u. Nézze, Anna már össze 

is pakkolt. . . el akar innen menni. 
MÁTYÁS (gúnyosam. A nagynénjéhez persze . . . 
MARI. Igen, a nagynénémhcz... (kijavítva 

magái), az ő nagynénjéhez... 
MÁTYÁS. Az úrfi arrcl nem szólt semmit.. . 

azt mondta csak, hogy magát kergesse e l . . . 
Mért kergesse el? 

sajnálni, a ki hozzánk tartozik. Mije vagyok 
én magának? Senkije. 

ANNA (zoi.-cgva .\tái\\i^iioz>. Szereti m a g á t . . . 
MAIII (fllakat/ti aeczát. alig hallhatóan!. Nem. . . 

n e m . . . 
MÁTYÁS. Hát nem? (Ueafegja i.-czci.t Nem? 
MARI (.liivat. I g e n . (//>M.>-H .«-•//«!•/; Mátyá.í tV-

(//</ a iniiiiáí'biin ta:tja a Muzi Le~ciJ 
MÁTYÁS. Két éve, hogy nem láttam az édes¬ 

anyám sírját.. . A ligetbe hítam hónapra, de 
egyebet gondoltam . . . Eljönne-e velem . az 
édesanyám sírjához? Kicsit messze van, há¬ 
rom órányira vasúton, de ott azlán megpi¬ 
henhetnénk... És mindjárt tovább mehet¬ 
nénk . . . öreg édesapámhoz . . . a paphoz , . . 
aztán még továbh. . . egész a mi sírunkig, a 
hol kettesben örökre megpihenünk... Eljön 
velem, Mari kisasszony? 

MAIM. E l . . . (Szünet.t 
MÁTYÁS. Akkor nem éltem hiába hat évet. 

Isién megkegyelmezett... 



i. 
Egy szeptemberi estén Iklódy Emillel 

egészen bolond dolog történt. Színház után 
úgy féltizenegy tájban betért vacsorázni 
egy körúti vendéglőbe. Egyedül volt. Egy 
kicsit fájt a feje és az volt a szándéka, 
hogy vacsora után egyenesen hazamegy. 

A vendéglő afelé jobb polgári korcsma 
volt: ebben az időben már meglehetősen 
üres. Iklódy a kaszinóban szokott étkezni, 
most is csak azért tért be, mert útjába 
esett és közel volt a lakásához. De a mint 
helyet foglalt, már körülbelül meg is bánta, 
hogy idejött. Mert ha nem volt is népes a 
vendéglő, annál hangosabb volt az az egy 
társaság, a mely összetolt asztaloknál a 
terem végében mulatott. Csupa férfi, le¬ 
hettek vágj' tizen-tizenketten, a legtöbb 
fiatalember, a harminczon alul. 

Ez alighanem valami legénybúcsú ! gon¬ 
dolta magában Iklódy és megállapította azt 
is, hogy az urak bizonyosan jó korán kezd¬ 
hették, mert a kedvük már a szilaj magas¬ 
ságokat járta. Szónokiasan és dadogva 
beszéltek, fúj Iák a füstöt kegyetlenül, egyik¬ 
bői-másikból időnként nótába kívánkozott 
ki az érzés és nekivágott egy-egy dalnak, 
a mit azonban a többiek mindig lefújtak, 
ilyenformán : 

- Ácsi! nem mulatni vagyunk itt, ha¬ 
nem gyászolni! Szegény Muki! 

A refrént kórusban harsogták: 
— Szegény Muki! 
A szegény Muki az a vékony, szőke 

fiatalember volt, a ki ezúttal az asztalfőre 
ült - - bizonyára az ő legénységét búcsúz¬ 
tatták — és szemmel láthatólag igen emel¬ 
kedett hangulatban volt már, mert egy¬ 
szerre csak nagyot csapott az öklével az 
asztalra és kegyetlenül akadozva üvöltötte: 

- Mi . . . micsoda be . . . beszéd ez ! Kit 
gyászoltok ti !? Kit? ! . . . 

irta SZŐLLŐSI ZSIGMOND 

Hárman is feleltek neki: 
- A te szabadságodat! 

Azután megint fölzúgott a kórus: 
- Szegény Muki! 

A vőlegényt mérhetetlenül fölháborította 
ez a gyanúsítás. Hogy még az ő szabad 
ságát merik gyászolni! Fölkelt a székéről 
és az asztalt öklözve ordította : 

- Ezt kikérem magamnak! . . Ezt én 
kikérem magamnak! . . Én maradok olyan 
szabad ember, mint voltam ! . . Én . . én 
nem az az ember vagyok, a kit sajnálni 
kell! . . Én . . én szeretném látni azt az 
embert, a ki engem gyászolni merészel! 
Mert én nem az az ember vagyok. . . . 

A társai tapsollak és kaczagtak. Az egyik, 
egy púpos emberke, elkiáltotta magát: 

— Tisztelegj! 
Erre valamennyien fölugrottak és ka¬ 

tonásan tisztelegtek az önérzetes férfiúnak. 
Iklódy természetesen ülve maradt. Meg 

is bánta hamarosan. A nyurga fiatal úr 
egyszerre csak otl álll előlié és ráordílolt: 

- Nem hallotta? !. . Fölállni! 
Iklódynak az arczába szökött a vér. De 

türtőztette magát. Félhangon csak ennyit 
mondott: 

- Részeg . . . 
Ebijen a pillanatban mintha bomba 

csapoll volna eléje. Egy szódavizes üveg 
repült az asztalára és lányér, pohár csö¬ 
römpölve tört darabokra. Iklódy az első 
pillanatban észre se vélte, hogy egy re¬ 
pülő cserépdarab mcgvérezte az arczát. 
Valósággal megdermedt a meglepetéstől 
és mire felocsúdott: az egész társaság ott 
állt előtte, rángalva vissza a fialal urat, a 
ki most már halálsápadt volt és sokkal 
halkabban, szinte gépiesen ismételgette: 

Én tettem. . . Igenis én tettem. . . 
Állok érte rendelkezésére. . 

Nem hallotta? Fölállni! 

A tárczájáhól kikotort egy névjegyet és 
odadobta az Iklódy cserepekkel borított 
asztalára. 

Ez egy szót se szólt többet. Fölvette a 
névjegyet, odatette helyette a magáét és 
azonnal távozott,. Rá se nézett a fiatal úrra, 
de még az ajtóban hallotta a hangját, a 
mint utána kiáltott: 

- Állok rendelkezésére. . . 
A mint az utczán volt Iklódy Emil, csön¬ 

desen elkáromkodta magát. Inkább undo¬ 
rodott, mint dühös volt. Sajátságos, kiet¬ 
len érzése támadt: annyira nyomasztó, hogy 
legjobban szerette volna, letagadni az 
egész csúf és gonosz históriát. Ha biztos 
lett volna benne, hogy soha se akad az út¬ 
jába egy szereplője vagy tanuja se ennek a 
borgőzös, korcsmai jelenetnek, egyenesen 
hazament volna és egyszerűen kitörülte 
volna az emlékezetéből. 

Nem csak magának az esetnek a ter¬ 
mészete bántotta. Más is. Iklódy, Emil 
vagy tíz esztendeje egy csöndes, önmeg-
tagadó küzdelmet folytatott egy szenzáczió 
emléke ellen, a mely országszerte ismertté 
és emlegetette tette a nevét. Ez a szen¬ 
záció az ő híres öt párbaja volt öt katona¬ 
tiszttel, a kik közül egyet agyonlőtt, né¬ 
gyet pedig nyomorékká tett. Ezzel a töme¬ 
ges vérengzéssel nagyobb és ünnepiesebb 
dicsőséget szabadított magára, mintha ki¬ 
találta volna a tüdővész biztos orvosságál 
és egyszerre olyan poziczióban találta ma¬ 
gát, a milyenbe csak a legérdemesebbek 
juthatnak. Mázsás súlya lelt a szavának, 
minden becsülelbíróság őt követelte az 
elnökének és mintha az egész társadalom 
rendje, erkölcse az ő széles vállán nyu¬ 
godott volna. 

De maga Iklódy egy pillanatig se érezte 
az édességét ennek a dicsőségnek, a mely 
úgy szakadt rá, mint egy hirtelen eső. 
Eleinle csak elviselte valahogyan, de men¬ 
nél tovább lartott, annálkevesebbnekérezle. 
Ez a ((félelmetes párbajhős» igazában egy 
őszintén komoly, magába merülő, meg¬ 
lehetősen passzív és szinte nőiesen érzé¬ 
keny, ábrándos hajlandóságú lélek volt, a 
ki az ő híres esetét a többek között azért 
is gyűlölte, mert az beteggé tette az édes 
anyját. Folyton előtte volt a szegény, az¬ 
óta már elhalt öregasszony arcza, a mint 
reszkető hangon mondta neki: 

- Hogyan tudtál ilyen fájdalmat okozni 
nekem és annyi anyának?. . 

És Iklódy Emil azóta csakugyan ügy 
élt, hogy még a hernyónak is kitért az 
útjából. Igaz, hogy nem is igen állták az 
útját. Senkinek se volt kedve belekötni. 

És most íme megint benne volt egy 
«afférben» a sors ostoba és kegyetlen 
malicziájából. Szinte szomorúan ment föl 
a kaszinóba két urat fogni, a kik elintéz¬ 
zék ezt a bolond dolgot. 

Az egyik barátja, Solymay megjegyezte: 
Talán nem is érdemes. . . Végre is 

részeg ember. . . 
A másik azonban közbevágott: 

_ Ha részeg, menjen haza. 
Iklódy legyinl.'lt a kezével. 

Én se vagyok elragadtatva az egész 
históriától. De nem akarok port a tár¬ 
sadalommal. Kz mindig lármával jár. Csak 
maradjunk a sablonnál, ha már muszáj. 
Intézzétek el a dolgot gyorsan és simán. 

Csak most nézte meg a vizitkártyát, 
mikor átadta a segédének. Ez állt rajta: 

Kraááányi Mihály 
oki. lanár 

Iklódy kesernyésen elmosolyodott. 
— Egy fllozopter, dörmögte halkan. Ki 

hiszi el, hogy ez volt a krakéler és nem 
én?. • • 

II. 
Nehezen jött az álom a szemére, de 

azután nagyon is elaludt. Már erősen dél-
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tői, hogy zavarom. . . De okvetetlenül be¬ 
szélnem kell önnel. . . 

A leány úgy reszketett, hogy Iklódy attól 
félt: összeroskad. Nyugtalanul mondta: 

- De kérem ; foglaljon helyet. Hát mi¬ 
vel szolgáihalok? 

A leány nem üli le. Minlha nem is 
hallotta volna, a mit a férfi mondott. Tö¬ 
redezetten folytatta : 

- Én kérni . . . én olyat akarok kérni 
öntől, a mit talán még soha senki se 
kért. . . Én magam se tudom, hogyan 
fogjak hozzá. . . 

Iklódy megismételte a kérését: 
- Foglaljon helyei kérem! Üljön le. 

Hiszen alig áll a lábán. . . 
A leány tagadólag rázla a fejét. 

- Köszönöm. . . De nem leülni jöttem 
én, hanem — ha úgy kívánja — letérdelni. 

végre kinevezlek!... Nem lehet csodál¬ 
kozni rajta, ha ez az öröm megzavarta... 
Csak ez volt az oka az egész rettenetes 
bolondságnak... A vőlegényem a legsze¬ 
lídebb ember a világon . . . A légynek se 
vét... Tisztára őrültnek kellett lennie, 
mikor az a. . . az a szerencsétlenség meg¬ 
történt . . . Neki még soha párbaja se volt... 
Ön pedig. .. úgy tudom . . . már megölt 
egy egész csomó embert... 

Iklódy fölszisszent. Az ajka megrándult. 
A leány észrevette, hogy kellemetlent mon¬ 
dott és zavartan mentegelödzötl: 

Tudom, hogy nem ok nélkül . . . 
Önnek iga/sága volt... De most semmi 
oka sincs, hogy kegyellen legyen . . . Ha 
kívánja, én térden állva kérek bocsánalot 
öntől... 

Iklódy elnehezült szívvel, szinte ijedi 

elölt volt, a mikor felébredt. Az inasa 
jelentette neki: 

— Nagyságos uram, egy hölgy vár a 
szalonban. 

- Micsoda hölgy? 
— Nem tudom. Soha se láttam. 

- Régen vár? 
- Elég régen. De mindenesetre beszélni 

akar a nagyságos úrral. 
Iklódy sietve öltözködött föl. A hölgy, 

a ki várta, egy huszonkét-huszonhárom 
éves fiatal leány volt: karcsú, szőke ; a nagy 
kék szemében jeges rémület, az arcza 
krélafehér. 

Iklódy meghajtotta magát: 
- Bocsánatot kérek, hogy megvárakoz¬ 

tattam. 
A leány az izgalomtól lihegve, el-el-

fulladó hangon vágott a szavába: 
- Nekem kell bocsánatot kérnem ön-

Iklódy balkezével a melléhez kapott, azután hátraesett 

Iklódy megrendülve kérúV/l<-: 
_ De hát mi baja? 
A leány megtőrölle könnyes szemét 

halkan, valamivel nyugodtabban folytatta : 
_ Bocsásson meg, ha ilyen zavarosai 

beszélek. De talán meg fog érteni, 
bemutatkozom. Én a Krassányi Mihály 
menyasszonya vagyok. . -

Iklódy homlokán egy árnyék futott át. 
A leány észrevette és hirtelen görcs, 
zokogásra fakadt. 

- Most már érti ugy-e, miért jöttem l. . 
Nem szabad kegyetlennek lennie 
s é g volt, a mi történt... ^ f ' * 0 " 1 

sés Ezt be kell látnia önnek... Higjje 
meg,'hogy a . . . a vőlegényem nem 
: ö í ' . . ó e n e m is tudja, mi történj Hat 
esztendeje vagyunk jegyesek I át és 
tendeje várunk egymásra mert szege 
nyék vagyunk mind a ketten... Végre 

meghatottsággal nézte a síró leányt és 
zavartan kérdezte: 

— Az ön vőlegénye, kisasszony... az ön 
vőlegénye tud erről ? . . . 

A leány fölkapta a fejét. 
— Isién rncnls ! mondotta halkan. Ho¬ 

gyan gondol ilyet?... 
A férfi kérdőleg nézett rá: 
— Hát akkor mit csináljak?... Mit te-

ln'lek én? 
A leány rémült tekintetet vetett rá. Erre 

a kérdésre nem tudott válaszolni. 
Iklódy halkan mondta: 
— Az ön vőlegénye sokkal könnyebben 

elintézheti a dolgot, mint én. . . Kérjen 
bocsánatot. . Jelentse ki, hogy sajnálja, 
a mit... a mit mámoros fővel elkövetett... 

A leány tompán, csüggedt hangon felelte : 
— Ezt ő meg nem teszi.. . Nem. .. In¬ 

kább meghal, mint hogy gyávának gon. 



dolhassák... De ön . . . Önről mindenki 
tudja, hogy nem fél... 

Iklódy nagyot nézett. Nem állhatta meg. 
liogyel ne mosolyodjék. Csöndesen mondta: 

— De kisasszony, azt csak nem kívánja 
talán tőlem, hogy én kérjek bocsánatot a 
tisztelt vőlegényétől, mert - - szódavizes 
üveget vágott a fejemhez?.. 

A leány nem felelt. Csak nézett, nézett 
a nagy, nedves kék szemével ijedten, ér¬ 
tetlenül, tanácstalanul, azután hirtelen 
arczára csapta a két kezét és sirt, hogy 
a lelke majd kiszakadt. 

Iklódynak összeszorult a szíve. Egy 
különös, nehéz, roppant fájdalmas érzése 
támadt, úgy, hogy egy ideig szóra kép¬ 
telenül nézte a zokogó leányt, lehajtott 
aranyos szőke fejét, remegő karcsú alak¬ 
ját. Azután odalépett hozzá és gyöngéden 
megérintve a karját neki magának is kü¬ 
lönös, kongó hangon mondta: 

— Kérem, ne sírjon. Nincs rá semmi oka. 
A leány reménykedő meglepetéssel emelte 

rá a tekintetét. Iklódy most már nyugodt, 
szinte hideg hangon folytatta: 

— Nem kell aggódnia. A vőlegényének 
semmi baja se lesz. Nyugodtan távozhatik. 

A leány fölsikoltott a boldogságtól. Ra¬ 
gyogó szemmel nézett a férfira, azután 
molión kérdezte: 

- Becsületszavára? 
Maga is elpirult, a mint kibökte ezt a 

furcsa kérdést, de Iklódy engedelmesen 
mondta utána : 

- Becsületszavamra. 
A leány áradó örömében futva indult 

az ajtó felé. Iklódy megállította a szavával: 
- Nekem is lenne egy — talán fölös¬ 

leges kérésem, ígérje meg, hogy a mit 
mondottam örökre a kettőnk titka marad. 

A leány fölemelte a kezét: 
- Esküszöm. 

Azután egyszerre piros lett a homloka, 
mint a rózsa. Lehajtotta a fejét és zavar¬ 
tan, alig hallhatóan mondta: 

- Látja... látják.. Majdnem elfelejtet¬ 
tem, hogy - - megköszönjem a jóságát. 

A leány már rég eltávozott és Iklódy 
még mindig látta - lecsukott szemmel. 
Egy különös, méla, afelé őszi szomorú¬ 
ság terjedt szét a lelkében és ennek a 
szomorúságnak a ködében ragyogva állt 
a leány alakja sugárzó szemével és csil¬ 
logó arany hajával. 

— Milyen bájos! - - gondolta magában. 
És képes lett volna letérdelni előttem, a 
hogy ne bántsam azt a liút. 

Hasító,éles fájdalmat érzett a szívében... 

111. 
Másnap reggel hat órakor megvolt a 

párbaj a katonai lovaglóiskolában. A se¬ 
gédekmeglehetős keményföllételeket szab¬ 
lak. Húsz lépés távolság, golyóváltás 

Krassányi Mihály a hajnali világításban 
sokkal szelídebb embernek látszott, mint 
amaz este lámpafény mellett. Egy szó nem 
hagyta cl fakó ajkát, az arcza sárga volt, 
mint a viasz cs mikor a pisztolyt a kézéin-
adták, egész leste láthatólag megrándult. 

A távolsági,l kimérték, a felek fölállot¬ 
tak, a vezelö-segéd hangja a félrevcrt 
harang kongásának erejével zúgott a .le¬ 
vegőben : 
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- Egy... Kettő . . . 
Az Iklódy pisztolya rnár erdördült. Kras¬ 

sányi Mihály önkénytelenül hátra lépett, 
mintha villám csapott volna le előtte és 
szinte ugyanabban a pillanatban ő is el¬ 
sütötte a pisztolyát. 

Egy tompa, félig elharapott kiáltás hal¬ 
latszott. Iklódy Emil egy különös, mohó 
mozdulattal sarkon fordult, balkezével a 
melléhez kapott, azután hátraesett. 

Az orvosok, segédek odarohantak hozzá. 
Az ellenfele úgy nézett körül, mint a ki 
álomból ébred és nem tudja, hol van? 

IV. 
Mikor Iklódy Emil szétnézett, egy kis 

fehér szobát látott, széles ablakkal, a mely 
zöldelő kertre nézett. Fehérre festett vas¬ 
ágyban feküdt, mellette egy kis fehér pléh-
szekrény. Két fehér szék, egyiken fehér 
bóbilás, apácza ült. Más nem is volt a 
szobában, csak sok virág az ablakpárká¬ 
nyon és a bádogszekrény fedőlapján. 

Iklódy mindent erősen szemügyre vett. 
Különös érzése volt. Derengett a fejében, 
hogy ő már mindezt lálla, nem is egyszer, 
de azután mindig elfelejtette. A hányszor 
jól megnézte volna: az egész egyszerre 
elmerült valami meleg gőzben, csak a vi¬ 
rág maradt továbbra is a szeme előtt. 
Minden bokréta megnőtt, egész felhővé 
áradt és a felhők között egy kékszemű, 
szőke fejecske világitolt fehér arczczal. 

Most erősen elhatározta, hogy jól meg¬ 
jegyez magának mindent. Sorra mustrálta 
mindazt, a mit látott, külön-külön a falat, 
a szelíden ívelt menyezetet, az ajtót, a 
padozatot, a szekrényt, az apáczát, a szé¬ 
keket, a bokrétákat, a poharat, a mely a 
szekrényen állott. A szemlélődése olyan 
volt, mintha számolt volna. A dolgokat, 
mini számjegyekel illeszletle egymás mellé 
a gondolatában és egy kis küzködés után 
már kész is volt a számvetéssel. Már tudta, 
hogy a kórházban van és emlékezett arra 
is, hogyan került ide. Valami halk, ked¬ 
ves örömet érzett az eszmélete ébredésén 
és elmosolyodott. 

Erre az apácza száraz, vékony, halavány 
arcza is mosolygós lett. Csöndesen a be¬ 
teg fölé hajolt és rossz magyar kiejtéssel 
haklan mondta: 

No hála Istennek ! . . . Jobban van 
úgy-é?... Most már nem lesz semmi 
ba j . . . Csak nyugodtan maradni... Csak 
nyugodtan... 

Iklódy hálásan, melegen nézett rá. azután 
a virágok felé fordította a tekintetét és 
megint kérdő szemmel nézett a nővérre. 

Ez egy pillanatig gondolkozóit, azután 
elmosolyodott és csaknem súgva mondta: 

- Egy szép kisasszony hozza őket. Min¬ 
dennap hozza egy bokréta. Mindennap. 
Jön és hozza virágot. De bejönni még nem 
s/.abad. Doktor urak nem enged... Még 
nem szabad. Talán majd holnap... Vagy 
holnapnak után. . . Ha szép, nyugodtan 
maradni... 

A sebesült behunyta a szemét. Valami 
zsongást érzeti a szívéhen. A fejét féliv-
fordilotta, hogy az apácza ne lássa. Min¬ 
dent tudóit. Tudta, hogy ki az a szép 
kisasszony. Lecsukott pillái mögött bíbor¬ 
piros kárpiton látla ragyogni fehér arczál. 

V. 
— Csak rövid ideig kisasszony. Legfölebb 

tiz-tizenöt perczig!... Ezt meg kell Ígérnie. 
A leány olyan izgatott és elfogódott volt, 

hogy nem tudotl felelni doktornak, a ki 
kinyitotta előlié a betegszoba ajtaját. 

Az ajtónyitásra Iklódy, a ki bő fehér 
lebernyegben már az ágya szélén ült -
arra fordílolla a fejét, A leány lehanyat¬ 
lott kezében egy virágbokrétával az ajtó¬ 
nak támaszkodott és nem tudott beljebb 
menni. Két sápadt, verteién arcz némán, 
szinte megkövültén meredt egymásra egy 
pillanatig. Azután a Krassányi Mihály 
menyasszonyának megvonaglott az ajka 
és mintha feneketlen mélységből szakadt 
volna föl ez a pár reszkető, elcsukló szó : 

- Hála Istennek. . . 
Iklódy még mindig nem tudott se moz¬ 

dulni, se szólni. Akkor se, mikor már a 
leány ott állt előtte és remegve, szinte 
lázasan tördelte: 

— Hála a jó Istennek, hogy meghall-
gatott.. . Meggyógyul... És meg fog bo¬ 
csátani nekem . . . Nem haragszik rám 
ugy-e?... Hiszen annyit imádkoztam. . . 
Ha tudná.. . Hála a jó Istennek... 

Úgy állt a férfi előli, könnyes, halavány 
arcza egy csodálatos sugárzásban úgy füg¬ 
gött a férfi feje fölött, hogy rögtön oda¬ 
esik, odarepül a keblére: a fájó, vonagló, 
sebes mellre, a melyben e pillanatban 
semmi szóval ki nem mondható érzések 
hullámzottak és tajtékozva viaskodtak. 
Öröm, fájdalom, kemény büszkeség és vé¬ 
resen áradó tengernyi szomorúság. Iklódy 
szinte eszméletlen izgalomban emelkedett 
föl és valami neki magának is idegen, 
dübörgő hangon mondta: 

- Kár volt imádkoznia kisasszony... 
Kár volt idejönnie... Ön téved kisasz-
szony... Nem rajtam múlt . . . É n . . . én. 
czéloztam... 

A leány teste kiegyenesedett. Egy halk, 
fuldokló sikoltás csapott ki az ajkai kö¬ 
zül. Eltorzult arczczal, súgva kérdezte: 

- Mit mondott? 
. Iklódy nem állta a nézését. Behunyta 
a szemét, de most már határozott hangon 
mond la: 

— Rálőtlem. Csak nem laláltam . . . 
Azután mohón, de dadogva és fuladozva 

telte hozzá: 
— Becsülel . . . Becsületszavamra . . . 

Igen . . . Becsületszavamra... 
Szédült. Kinyitolta a szemét. A leány 

arcza már nem volt eltorzulva. A finom, 
kedves vonásokon egy nagy, mélységes 
meghaloltság fénye ragyogott, így nézte 
hosszan a férfit, némán, mozdulatlanul. 
Azután egy végtelenül bús mosoly ömlött 
csöndesen az ajkára, a szeme lassan át-
nedvesedett, átmelegedett és lassan, alig-
alig halhalóan súgla: 

- Mosl hazudott... Hazudotl... De én 
értem magát. . Soha nem fogok többé 
idejönni... Soha se lát löbbé . . . 

Villámgyorsan hajoll meg. A férfi egy 
puha, forró, nedves érinlésl érzett a ke¬ 
zén és mire a megrendüléséből fölocsu-
dott - - már egyedül volt a szobában. 

Szédülő fejjel nézett ki az ablakon. Az 
őszi szél halkan mozgatta a fák lombjait, a 
melyeken már sok voll a sárguló levél. 

Irta 

BERCZIK ÁRPÁD. 

Báró Kolozsi Silberer Adolf belátta, hogy 
már mindent elért az életben, még csak azt 
nem, hogy a veje kamarás legyen. És mivel, 
hogy volt egy príma leánya, felszólította 
Szolyvay Ferenczct, hogy szállítson neki egy 
kamarást. Szolyvay Ferencz, a ki mint végzett 
úr a vezérigazgató előszobájának berendezését 
kiegészítette, vállalkozott e megbízásra. A kö¬ 
tést megkötötték és Dóra pár nap múlva meg-
ösmerkedhetett a gyepen Szolyvay Alfréd 
miniszteri segédtitkárral, a ki ugyan még nem 
volt kamarás, de akármikor az lehet, ha 
összeszedi és rendbe hozza irományait. 

A rendezés igen ügyes volt. Se Dóra, se 
Alfréd nem vehetett észre semmi szándékos¬ 
ságot. 

A miniszteri titkárt nem ragadta el ez a 
véletlen ismeretség, de nem tagadhatta, hogy 
Dóra bárókisasszony veszettül szép és átko¬ 
zottul kedves. Álma tag szem, élveteg ajk, 
bágyatag lény . . . Ez a háromság ép elégsé¬ 
ges arra, hogy egy gyúlékony lelket elveinek 
megszegésére csábítson. 

Szolyvay Alfrédnak ugyanis voltak elvei... 
már gyermekkorában. Melyekért egy demok¬ 
ratikus érzésű iskolatársa őt Dölyfössy Gő-
göncznek keresztelte e l . . . De utóbb leved¬ 
letté ezeket az előítéleteket és új elvekbe bujt 
bele, melyek a pénz megbecsülését nem zár¬ 
ták ki s a születés túlságos fontosságát némi-
kép leszállították. 

És most Dölyfössy Gőgöncz úr, a ki min¬ 
denkinek az orráról lenézi — hány őse volt — 
és a szerint fog kezet, egy csöppet se régi, 
sőt egészen újdonsült bárókisasszony után 
veti magát . . . A mit ugyan igen-igen rostéit 
kamarás barátai előtt, de azért még se áll¬ 
hatott ellen, hogy pár hét múlva meg ne kérje 
a bárókisasszonyt! 

Negyednap megkapta a bárótól a választ, 
hogy mihelyt a kamarásságot megszerezte -
a kihirdetés megtörténhetik. 

Szolyvay Alfréd okmányai régóla rendben 
vannak annak az egy ősanyának híjján, a 
kire vonatkozó adatokat már egy év óta hasz¬ 
talanul kutatja. 

Ez az ősanya Zanvatter Eufrozina nevű 
német úrihölgy, a kit a Rákóczival kibujdo¬ 
sott Szolyvay Máté 1716-ban Berlinben nőül 
vett. A Zanvatter-család azóta kihalt és ez 
ősanyának nemességi próbájáról sehogysc 
lehet a bizonyító okiratokat megkcríteni. 
Az arczképe azonban ott lóg a szolyvai ősi 
kúriának egyik falán, de néma lévén, nem 
nyújthat felvilágosítást arról, hogy hol talál¬ 
nák meg az okiratokat. Most, hogy az ősanya 
kérdése sürgőssé s égetővé vált, Szolyvay 
Alfréd jónak látta leutazni az ősfészekbc, 
melyben a kisnemes, dó származásukra igen 
büszke Szolyvayak ulolsó maradékai a leve¬ 
les ládákat őrizték. 

E kúriának egyik meslcrgerendás szobájá¬ 
ban bújja a leveles láda elsárgult, szineha-
gyott irományait Szolyvay Alfréd és minél 
inkább elmélyed bennök, annál inkább elsza¬ 
kad a jelentől, az eleven, pezsdülő jelentől és 
el-elmerül a múltban, a kihalt, mohos múlt¬ 
ban, mely az iratok világításában feltámad 
halottaiból s életre kél. 

A penészes, nehézszagú irományok megszó¬ 
lalnak s előállítják a fényes, a nagy multat. 

A család régi hire felragyog és tündöklik... 
S az ősök kara mintha azt zúgná a maradék 
fülébe : megőriztük nemesi szeplőtlenségiinkct 
évszázadokig és te el akarod pazarolni ezt a 
kincsünket. . . Olyan házasságot kötnél, mely 
az ős nemességi leszármazás fonalát megsza¬ 
kítja? . . . A te származékaid már nem lehet¬ 
nek kamarások. 

És Szolyvay Alfréd megdöbben . . . nincs-e 
az ősöknek igazuk ? . . . A tiszta származás 
fenntartása nem kötelesség-c az utókor iránt?... 
A családfa tisztaságát milyen nagyra becsül¬ 
jük a lovaknál . . . s az emberfajtánál ne ve¬ 
gyük semmibe?. . . 

S. az ősök után megelevenültek a még meg 
se született — de megszületendő unokák és 
.körkörösen, végérhetetlenül vonullak el és 
zúgták, zümmögték: vigyázz ! Meg ne fossz 
minket — ó meg ne fossz — a lehetőségtől, 
hogy kamarások lehessünk ! Mert az ember 
nemcsak utód — hanem előd is — s ezen 
minőségében vannak kötelezettségei és tarto¬ 
zásai az utódokkal szemben is . . . 

Szolyvay Alfréd lelkére hirtelen rá nehezült 
az óriási felelősség a következő Szolyvay 
nemzedékekért! És lelke belemerült egy po¬ 
koli forgatagba — az ősök és utódok forga¬ 
tagába, kik megforgatták őrületesen és le¬ 
sodorták magukkal az örvény fenekére . . . 

Úgy kezdte érezni, mintha az ősanya meg 
nem találása szándékos bujkálás volna és 
Zanvatler Eufrozina csak azért bujdosnék és 
nem találtatná meg származási okmányait, 
hogy Alfréd utód úr ne tudja a családfát 
összeállítani . . . 

Ott lógott a képe ép az ő hálószobájában. 
Csupa merevség, szögletesség, hegyesség. 
Csúnya vénség... kóczos sörénynyel . . . tar-
jagos ábrázattal . . . kárörvendő kifejezéssel... 
a ki ott rikoltoz a forgatagban. . . cMajd bi¬ 
zony, bebocsátom azt a lányt. . . csak azért 
se fogadom be . . . soha — de sohasem is ta¬ 
lálod meg az írásaimat. . , sohasem is lesz 
belőled kamarás . . . és az új sütctü báróné¬ 
ból Szolyvay cs. és kir. kamarás felesége . . .» 

Ks harsogó kaczagással eltűnik. 
— Mégis csak igaza volt Dórának — gon¬ 

dolta magában Szolyvay. 
Mert a mikor elbúcsúzott a bárókisasszony-

lól s elmondta hova megy és miért megy le — 
Dóra azzal váll el tőle : 

- Pa magának — viszonlnemlátásig ? 
— S ugyan miért ne látnók egymást vi¬ 

szont ? 
- Mert maga oda lenn teljesen meg fog 

változni ! 
Szolyvay váltig erősílgeli, hogy : soha de 

soha ! . . . 
- Maga nem vesz cl . . . esküdni mernék 

rá . . . Az a szag, a mely a leveles ládnból 
orrát csiklandítani fogja, nagy hatással lesz 
az orrára . . . Fel fogja duzni... De nagyon .. . 

Olvan gyereknek néz engem? Én szőre¬ 
iéin magát s nekem nincsenek előítéleteim . . . 

Dóra mókásan löriilgetto szemét. 
Majd elfordítja a szivecskéjét tőlem az 

ősmamája . . . szelíd hátborzongással érzem, 
hog-y Zanvatter Eufrozina rostéi, lenéz en¬ 
gem. Fumigál... S ha maga az ő bűvkörébe 
kerül, maga is fumigálni fog !. . . Még egy¬ 
szer viszontncmlátásig'. . . 

Egy jósnőnek is becsületére váll volna cnny 
előrelátás . . . 

S a jóslat beteljesült. 
Egy igen előkelőn és gyöngéden fogalma-

zoll levél tudtára adta a báróéknak, hogy az 
ősanya schogysem kerül meg, eszerint az ös-
próbál nem állíthatja össze. Elesvén a fölté¬ 
tel, elesik tehát a házasság is. 

- Nos mit szólsz ehhez lányom ? 
- Azt édes apám, hogy ez az ember nekem 

kezd tetszeni. Eddig nem nagy kedvem volt 
hozzá. Belementem, hogy neked örömet sze¬ 
rezzek. Szerelmes úgyse vagyok senkibe -
ehhez megyek vagy máshoz, mindegy volt. , . 
De a helyzet megváltozott teljesen . . . A ki 
eddig nem kellett, az nekem kell és az.enyém 
lesz. Meglássuk, melyikünk erősebb, egy ős¬ 
anya a másvilágon, vagy egy e világból való 
fiatal és mondhatom igen bájos, gazdag bankár¬ 
lány . . . 

- Bárókisasszony, — igazította ki a papa. 
- Ne pöffeszkedjünk papa. Több nekem a 

bankárság a báróságnál, — nevetett Dóra! -
Egyébiránt még ma csomagoltatok és holnap 
reggel a nyolcz órai vonattal lemegyek. 

-- Hová — le ? 
- Az ősanyához . . . — kaczagott Dóra -

Kard ki kard! Hadd induljon; meg a párbaj. 
Szolyvay Alfréd világéletében nyugodtabb 

és derültebb nem volt, mint a mióta azt a 
bizonyos levelet elmenesztette. Meg volt elé¬ 
gedve magával és az ősanya is meg lehetett 
elégedve az :ivadékkal, mert nem háborgatta 
többé álmait, nem kísértette többé, sőt még 
az arczkép is mintha nyájasabban, engeszte¬ 
lőbben tekintett volna le a falról. . . Látható¬ 
lag hízelgett Zanvatter Eufrozina önérzetének, 
hogy a késő unokát mégis csak sikerül leté¬ 
ríteni arról a lejtőről, mely a balházasságok 
örvényébe visz. . . 

Kellemes szellő fujdogált végig a házon. 
Megelégedés tükröződött mindenen, az ősanya 
képén, a pamlagokon, asztalokon, székeken és 
szekrényeken., .melyek szinte ragyogtak az elé-
gültség fenyőtök 

Annál furább volt az, hogy Szolyvay Alfréd, 
valahányszor délután kilovagolt a határban, 
mindig arra vette az útját, amerre — ott a 
kis erdőn túl — egy díszes kastély tornyai 
látszanak és egy nagy uradalom tcrpeszkedik. 
Nem sejti-e, hogy az a fényes kastély, az a 
nagy park a kolozsi Silberer báró tulajdona? 
Talán nagyon is jól tudja s épen azt akarja 
kimutatni, hoĵ y nem fél semmitől és szembe 
mer nézni akármi veszélvlyel, még ha az egy 
bájos nölovas alakjában jelentkeznék is! 

Elmerengve poroszkált előre akara'.a 
ellen el-elgondolközött és akárhogy védekezelt, 
hol az ősanya, hol meg Dóra képe czikázolt 
elölte. 

Úgy lelszell, mintha a levegőben csalál vív¬ 
nának a bűbájos Dóra a kérlelhelellen ős¬ 
anyával . .. hajba kapának . . . s az ősanya a 
papucsát vágná Dóra lejéhez . . . S a hogy el-
merültségéből fölrezzen - egy sugár alak áll 
meg előtte lóháton . . . 

Isten hozta magái nálunk . . . Meri ez 
már a mi lerületünk. 

Szolyvay elcsodálkozott. 
Hogyan termeli maga itten? 

- Tegnap költözködtünk le. 



És itt maradnak?-- hebegett kissé Alfréd. 
- Természetesen mindaddig', amig 

amig . . . szóval az esküvőnkig. 
Szolyvay szinte megijedt. . . 
- Nem értem . . . 

Dóra csupa pojkosság volt . . . 
- No majd megmagyarázom: Fel akarom 

magát szabadítani az ősmamának gyámsága 
alól! S a gondnokságot elvállalom... Még¬ 
sem érti ? Az ég szerelmére, beh nehéz a fel¬ 
fogása . . . Értsen hát meg! Én magát el aka¬ 
rom venni! 

Szolyvayval keringett a viliiü! 
- Engem — maga? Maga engem? 
- Mivel, hogy maga nem akar elvenni en¬ 

gem, nem marad hátra más, minthogy én ve¬ 
gyem el magát! Maga az enyém — érti? -
az enyém! Ezt izenem 'az ősmamának, a ki 
egyébként már nem bujkál, mivel hogy fel¬ 
fedeztük búvóhelyét. Az Írásokat megkapja 
legközelebb! Jöjjön el érettük! 

Szolyvay ennyi vakmerőségtől tehetetlenné 
vált! Hogy lehet ilyen riő ellen védekezni, a 
ki nem rázható le, a ki bele kullancskodik az 
ember leikébe! 

- Nos mikor szerencséltet? Holnap ebédre? 
Ha nem jön el — majd teszek én vizitát az 
osmamikánál . . . 

Klváglalott! Kalapjának fehér fátyola utána 
lenge t t . . . mintha S/olvaynak a lelke volna! 
Mert a/.t - - mi tagadás benne - magával 
viltc, . . . magával ám . . . 

Az a pökhendi, hclyke biztosság, melylyel 
ez a hölgyecske öt úgyszólván — lefoglalta 
és lepecsételte magának - elevenére talált. 

Hogy fog ő Zanvnttcr Eufrozina képe előtt 
mcgállani! 

Zanvelter Eufrozina képe borúsabb volt, 
mint valaha! 

Akárhová menekült Alfréd a szobában -
Zanvatler Eufrozina pillantása követte! Szeme 
mindig rá volt. függesztve — meresztve . . . 

Végre megunta ezt az üldöztetést és azt a 
hallatlan merényletet követte cl, hogy meg¬ 
fordította a képet a falnak! Ne néz/.en rá -
hagyja békében. . . 

Aztán lefeküdt, de Zanvalter Eufrozina meg¬ 
átkozta ezt az éjszakát s álmatlansággal verte 
meg a hálátlan utódot, a ki reggelig hány¬ 
kolódott fekhelyén s égés/, éjjel csak azok a 
pökhendi, helyke szavak csengtek a fülé¬ 
ben: — Maga a/, oiiveiu . . . Mához hat hó¬ 
napra eskiis/.ünk . . . 

Kpen azért nem is ment cl másnap a kas¬ 
télyba. .. Sől lünlelölog visszat'onlitolta Zau-
valler Eufrozina aiv/.képél. melyet ez az 
elégtétel láthatólag jó kedvre derilell. S/.inle 
mosolyogni látszott. 

Ő tehát nem ment cl másnap, hanem Dóra 
bárókisasszony mégis visszaadta a meg nem 
adott látogatást és betoppant harmadnap . . . 

Az ebédnél ültek épen . . . 
- Hát csakugyan elmégy holnap Pestre 

öcsém? - - kérdi a/ őrei* néni . . . 
— Csakugyan . . . 
— Örülök neki: 
— Ejnye néni . . . őzt jól adja . . . A Szoly¬ 

vay kúriában hajdanlu a vendégkocáikból ki¬ 
lopták a kereket'. 

Mindig tárva milva neked a kapunk és 
szívunk... Csak m<>-l az ogvszer nőm bán¬ 
juk, ha ill hagvs/. . . . 

Krlo.ii. értein . . . A mióta a kastély be¬ 
népesült . . . Bátyámék attól tartottak, hogy 
a kastély népe clözönli a kúriát . . . 

- Tisztelet becsület nekik . . . De ládd nem 
egy fából faragtak minket . . . Maradjon kiki 
a maga fajtájánál . . . 
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_ Néniék hát nem bánják, ha nem háza¬ 
sodnám m e g ? . . . 

— Csöppet se . . . 
Ez volt a család közvéleménye . . . Ha nem 

volnának gazdagok, hagyján . . . de ne mond¬ 
ják, hogy egy Szolyvay eladta magát, hogy 
egy Szolyvayt megvettek . . . 

Alfréd arcza kiderült . . . Mégis csak helye¬ 
sen cselekedett.. . a delejtűje jól irányozta 
önérzetét . . . 

A poharak összecsendültek... a szivek 
összependültek . . . 

A hogy asztalt bontottak, az utczáról nagy 
riadalom hallatszik be . . . Egy gyorsfutó állt 
meg az ulczán . . . Mindnyájunkat érhet bal¬ 
eset . . . kivált ha gyorsfutók vagyunk! A kas-
télybcliek vol tak . . . A bárókisasszony az an¬ 
gol nővel. . . 

Dóra báróné csakhamar az ebédlő nagy 
asztalánál ül és érdeklődve néz körül ebben 
a fehérre meszelt egyszerű szobában, ócska 
képekkel, ócska bútorokkal, ócska emberek¬ 
kel . . . Ócska itt minden, de jólelkű és becsü-
leltudó. Elvárja, hogy megembereljék, de meg 
is adja a tisztességet. 

Csakhamar egy kis rögtönzött uzsonnával 
kedveskedik a néni. . . jegeskávéval... Az 
öreg néni hiába! érti a módját és nem hagyja 
magát. . . Tud ő jegeskávét is készíteni . . . 
hadd lássák ezek a kastélybeliek, hogy ha 
egyszerű és szegényes is a Szolyvay-kuria, a 
mikor kell, kitesz magáért. . . 

Dóra bárókisas.szony el van ragadtatva . . . 
Hogy ő ilyen jó jegeskávét sohase evett. . . 
Idejöjjön Gerbeaud. . . Tanulhatna a néni¬ 
től jegeskávét készí teni . . . És még holipni is 
van . . . 

— Csöves ostya, veti közbe a néni. . . 
— Igen, igen . . . csöves ostya . . . 
Uzsonna után kikérte Dóra bárókisasszony, 

hogy megnézhetné-e a házat. . . 
Minden nagyon, de nagyon tetszett neki. 

- Tessék elhinni, barátságosabb, otthono¬ 
sabb ez a kúria akármilyen kastélynál. . . 

A néni azonban nem áll kötélnek. Ez a kis 
újdonsült bárónécska ne higyje, hogy egy kis 
kellemkedéssel le lehet venni a lábáról. 

- De azért a báróné még se cserélné föl 
a maga fényes, pompás kastélyát, a mi sze¬ 
gényes portánkkal . . . 

Volt ebben egy kis büszke gúny i s . . . Ki¬ 
vált, a hogy a «pompás», «mcg fényes» sza¬ 
vakat megnyomta ellentélben a «szegényes»-
sel. Mintha azt mondta volna: akármilyen 
pompás és fényes — tartsd meg magadnak — 
nem kérünk belőle . . . 

Egy nagy diófa alatt álltak meg. . . 
- Tetszik tudni báróné, milyen régi ez a 

fa ? . . . Bizony majdnem kétszáz éves, Zan-
vatter Eufrozina ültette . . . legalább az öreg-
anyám így mesélte . . . 

- Az ősanya, a ki olyan sokáig keresteti 
magát? Beh kár, hogy nincs arczképe, sze¬ 
retném a derék, jó asszonyt ismerni, — sajnál¬ 
kozik Dóra. 

- Dehogy nincs! — A néni felvilágosítja, 
hogy olt lóg az egyik szobában. 

Bűbájos volt a lány a maga eredetiségében 
és szokatlanságában. A bácsi meg a néni csak 
elnézték - ilyet még nem látlak — ilyen 
lányt. Úgy elütött minden lányfajtától, a me¬ 
lyet ismertek. Felfordult tőle az egész ősi 
kúria fenekestül. Más légáramlat söpöri rajta 
végig . . . 

Dóra bárókisasszony csakhamar Zanvalter 
Eufrozina ősanyával szembe áll. 

Farkas-szemet néznek egymással. 
És a bárókisasszonyon úgy látszik, mintha 

nem állná ki ezt a tekintetet, mintha az ő 
biztos, diadalmas, sugárzó rendes kifejezése 
eltűnnék arczárói és elkomolyodnék lassan¬ 
ként — fokozatosan. 

Szótlanul néz — inkább maga elé — nrint 
a képre . . . 

Szolyvay megszólal: 
— Nos, hogy tetszik az ősanya? 
— Egészen más, mint a mit vártam . . . 

Komoly, szigorú és méltóságos. 
— És ellenszenves úgy-e bár? - - egészíti 

ki Szolyvay . . . 
— Nem mondhatnám! Tiszteletel gerjeszl 

és kövelel. Olyan idők szelleme rí le róla, a 
mikor még volt tekintélyl Ha az ember ilyen 
képekel lát s ilyen szobákban lakik . . . szinte 
kezdi érteni . . . hogy ha valaki megválogatja 
a feleségét. Kezdem magát érleni én is! 

Némi meghatottság rezgeti a hangjában... 
Szolyvayt meglepi ez a hirtelen változás. 
- Miben kezd érteni? 

— Abban, hogy nem akar e lvenni . . . Én 
is így cselekedném a maga helyében . . . Ne 
féljen többé, nem veszem el magát . . . Sza¬ 
bad, — mehet, a merre telszik . . . 

A meglepelés kitör Szolvayból. 
— Csodálatos! 
- Ne higyje . . . nem olyan igen csodála¬ 

tos . . . nagyon könnyű az előítéletekről meg 
a kutyabőrről elméskedni és fitogtalni ölle-
lességünkel. . . De mikor az ember levegői 
cserél s ilyen ócska házba kerül, a hol min¬ 
den a mul l . . . m ú l t . . . és m ú l t . . . és ez a 
múlt eleven és él az emberekben, a környe¬ 
zetben, a levegőben — sok mindent felfogunk, 
a mit előbb lefitymáltunk . . . Én is ebbe az 
állapotba keveredtem... Elejénte megmosolyog¬ 
tam a repedt findzsákat és ócska ibrikeket, 
melyekben a kávét felszolgálták . . . orromat 
meg mintha a doh csavarta volna . . . de most 
ennél a képnél azt mondom: ha én lógnék az 
ő helyében . . . én is ilyen dölyfösen néznék 
le s én is azt gondolnám, a mit ő . . . Hogy 
tán nem valók vagyunk össze . . . két külön 
világ terméke . . . más eszmékkel. . . nézetek¬ 
k e l . . . Kérdés, megértenénk-e egymást l -
Úgy-e nem? Jobb hát, ha össze se kelünk.. . 
Győzőit az ősanya s én meghátrálok.. . Isten 
vele ! 

Dóra ki akart menni . . . 
Szolyvay, megfogta . . . a kezét . . . 
— Megértjük egymást, édes Dóra. . . Meg¬ 

értjük, ha ogymást tiszteletben tartjuk és le¬ 
mondunk a kicsinylésről. Tiszteljük egymás 
világát . . . és néze t é t . . . Én is haboztam 
eddig, mert körülbelül én is így gondolkoz-
lam, mini az ősanyám . . . Most már nem télo-
vázok. Ez a pillanat, mikor maga ezelőtl a 
kép előli megillelődött. . . elárulta m a g á t . . . 
Dóruska, maga nem az, a kinek magát eddig 
mutálta volt. Maga sokkal különb . . . Mert 
nemes — igazán nemes . . . 

Dóra bele vágott. 
- Igen, új nemes vagyok. 

Szolyvay félbe szakítja . . . 
- Ez nem új nemesség . . . A szív nemes¬ 

sége a legrégibb nemesség. 
A búcsúzó nap alkonyfénye besugárzotl és 

rávelődölt az ősanya képére . . . 
- Látja, hogy az ősanya megértett? Szeli-

den kiengeszlelődvc tekint reánk . . . Rám a 
fiára és magára a lányára. . . 

Dóra egy perczig habozo t t . . . de csak egy 
perczig... Aztán megkérte, adná elő a család¬ 
f á t . . . Szeretné látni . . . 

Szolyvay elő hozta . . . és Silberer Dóra sa-
jálkezüleg jegyezle a terebélyes fa egyik leve¬ 
lére a maga nevét. 

I. 
Tehát a szép özvegy újra szobrászkodni 

kezd? Ön revient toujours . . . Ösmerem Chol-
Ihay Ellát gyerekkora óta és cseppet se csu-
dálkozom, hogy nagyon is kevéssé esztétikus 
házassága után így visszatér régi művészi haj¬ 
lamaihoz. Elevenszemű szőke fruska, most is 
látom a csoltói vadászebédeken az asztal vé¬ 
gén, hogy forgatja filos orrát s mily gonddal 
gyúrja ki kenyérgombóczból szobrocskáit! 
Csinál kutyát, macskát, bácsit, főként huszár¬ 
bácsikat.. . Korán ért, eszes gyerek, ki örökké 
figyel s már is réme a szalonnak. Nagy a 
színérzéke, egy napon p. o. odamegy a csa-
csogó Dormándy mama elé és szól: cclantika, 
túlságosan vörös a haja a parókájához !.. .» 
De ép oly nagy a formaérzéke is és ezt a 
ferde orrú Muki bácsin bizonyílja be a leg-
kézzelfoghatóbban. Egy délután nézi, hosszan 
nézi Ellácska a szundikáló öreget, egyszerre 
csak megfogja azt a ferde orrot s nagy igye¬ 
kezettel csavarja vissza egyenesre. Mondja 
ártatlanul: «csak azt nézem, bácsi, mennyive 
szebb volna így. . .•» 

Mindez határozottan szépérzékre vall ; fáj¬ 
dalom, e hajlamok nem igen érvényesülhet¬ 
tek a csoltói milieu-ben. A fruska különcz-
ködő bakfissé lett, tizenhét éves volt már s 
ép nagy ambiczióval mintázta a paraszlleányo-
«Wt, midőn a dühös papa egy napon pipaszár-

»' gyilkolta le agyagmodelljeil: «az árgyé-
'iisát, vége legyen már ! Fözőkanál a kezedbe 

' bálba mégysz, és mulalni, vigadni fogsz, 
külömben velem gyűlik meg a bajod!...)) 
•«a sirl, de az öreg letromfolta : acsak bőgj, 
"mái jobb, sírva vigad a magyar l. . .» s ma¬ 
is tól együtt felpakoltn a pesti bálokra. Olt 
Iamar elintézte a leánya dolgát. 

Farsang végére Ella már menyasszonya 
1 Hozó (iergelynek. Rusztikus tiszai nábob, 

. annyit mondok, még a maga rokonságá¬ 
én is úgy hívták : áfáidig ököro. Nos e mel¬ 

lett z ernbcr mellett, kinek trágyas/agá volt 

irta PEKÁR GYULA. 

nemcsak a beszédje, hanem a csizmája is, élt 
Ella három évet. Nagy sor ! . . . Akart volna 
ő eleinte szobrászkodni, de Gergely röhögve 
intetle le. Hegyeset köpött a fiatal asszony 
selyem firhangjának a csücskire : 

— Már ugyan minek szobrászkodnál? Ol¬ 
csóbban kapod a talián gipszesektől! 

Ezt maga Ella beszélte nekem, és pedig egy 
évre rá, hogy Gergely urat egyszer öt liter 
után megütötte a guta. A Kuglerben lalál-
kozlam vele; roppant fess volt gyászruhájá¬ 
ban s igen határozottnak látszott. 

- Most Parisba megyek, végezte. 
— Ne mondja ! S az öreg Bozóék nem ve¬ 

szik ezt rossz néven ! 
Ella vállat vont: 
— Velük töllötlem a gyászévet... De most 

szabad vagyok s végre valahára hajlamaimat 
követhetem. 

— Persze a szobrászat! 
— Nemcsak az, de egyáltalán... Tudja, én 

annyi rutai lállam az ulóbbi évek alatt, hogy 
most kizárólag a szépnek akarok élni. Azt 
akarom keresni tájban, emberben, művészet¬ 
ben, mindenben. Csak szép és kellemes im¬ 
pressziókat akarok. Utazni fogok. Azlán a 
párisi Julien-iskolába szerelnék já rn i . . . 

— Helyes, Ellácska, hunyorílottam, szép öz¬ 
vegy, kívánom, hamar vigasztalódjék. 

— Ugyan menjen már, szólt megvetően, 
lorkig vagyok a szerelemmel. Adieu! 

II. 
EHa kél ével lökött Parisban. Hallottuk: 

tanul, rajzol, szobrászkodik, egyszer pláne a 
magyar lapok is megemlékeztek róla, hogy 
szobrai valami amatőr-tárlaton sikert arattak. 
De mit csinált ott külömben? Erre utóbb, 
hazatérte után ő maga adta meg nekem a 
választ írt s én felkerestem öt. Ott vett 
lakást az Epreskert-negyed táján egy műi 
mes elegáns villában. Belépek, selymes, t 

lot-s szobákon át az atelierbe vezetnek. Fan¬ 
tasztikus díszek, középen pár vizes rongygyal 
letakart agyagvázlat, közöltük egy nő alak áll. 
Bizantin slólás Gismonda-pongyola van rajta 
s aranyhaja tökéleles párisi grácziával piheg 
a halántéka körül. Bíz isién alig ösmertem rá ! 

- Párisi dáma ! . . . az egészen. Hadd lám 
csak. 

— Nézzen! 
Elnevelte magát. Arcza finomabb, szeme 

mélyebb és ludalosabb lett. 
- Gyönyörű... De hát mondja már, El¬ 

lácska, mit csinált maga ott két esztendeig? 
Kedvesen sóhajtott fel : 

Boldog voltam . . . 
- Tehát vigasztalódon? 

— Ugyan már hová gondol? Maga csak a 
régi . . . Értsen meg : boldog vollam, vagyis 
okos és szellemes emberekkel beszélgettem s 
művészi szép impressziókban gyönyörködtem. 

- Szóval még mindig az esztétika? 
- Jobban mint valaha l Látja, dolgozom 

már i s . . . No üljön le ide mellém. Ha tudná, 
milyen szép volt ott Parisban.. . 

- Képzelem. 
- A Louvre ! áradozotl Ella, azok a fel: 

séges görög szobrok ! Tudja, van oll egy Mars¬ 
szobor, a borghesei Mars . . . 

- Aha, ebbe szereletl bele, úgy-e ? 
— Azt nem épen álmodozott tovább — de 

hogy is mondjam ? én ilyen isteni szép embe¬ 
rek közt szeretnék é ln i . . . 

- Szobrok közt! — gúnyolódtam — hideg 
társaság az, Ellácska ! 

- De szépek ! És ez már mánia nálam, 
utálom a rútat. Idegessé tesz. 

- Hm, minek jött akkor haza? 
Czigareltára gyújtóit s fel s alá kezdett 

járkálni: 
— Ép ezért kérettem magát ide. Tudja, mi 

a tervem? Párisi mintára szalont akarok 
nyílni. 

l 



Nagyot nevetlem : 
— Szalont, Ellácska ? Tyüh, ez bajosan fog 

menni. 
Miért? 

- Mert nincs benne a magyar természet¬ 
ben. Nálunk van búza, trágya, közélet, de sza¬ 
lon nincs. Nálunk csak politikus, kártyás vagy 
leányos házak vannak s utóbbiaknál a leány 
eladása után mindjárt becsukják a boltot. 
A magyar ember duhajkodik, szónokol, pityi-
zál, de nem cseveg és még kevésbé szelle-
meskedik . . . Nagy fába vágja a fejszél! 

- És mégis belevágom ! Itt a thea meg 
egy czím- és lakjegyzék... rajta, maga fog 
segíteni nekem. 

Összeültünk ott a műteremben s hosszú 
órákon át liánytnk-velettük a dolgot. Iroda¬ 
lom, művészet, kaszinók... kiket ismer? Kik¬ 
kel indítsuk meg? A fiatal özvegy egyre ezt 
hangoztatta : 

— r.sak szellemes és művelt. -
Vagy legalább is szép emberekéi, úgy-e? 

tettem én ho/./.á. 
- Igen bólintott nevetve,, ismétlem, utálok 

minden rútat. 
Oh maga «prí:cieuse ! . . .» Tehát, rajla, 

az esztétika szent nevében majd neki látunk . . . 
Hát neki is láttam, heteken át lólottam, 

futottam s úgy csináltam hangulatot a szü¬ 
lető új szalon mellett. Egy délután a kaszinó¬ 
ban ép a szép Balázs l'islál lógtam meg: 
«öregem, dobj egy kártyát Choltliay Elláék-
nál, majd meghívnak...», midőn a belépő 
Avar Imre is hoz/.áuk csatlakozott: 

- Ali. az «új szalon...» Érdekes lehet. 
.Meghivatsz cngemet is, úgy-e? 

liánézlem : ugyan mi ülő 11 az embergyű¬ 
lölő Avar Imrébe, hogy így minden ági nél¬ 
kül erőszakolja ki tőlem ezt a meghívást? 
Imre, a szögletes, komor filozóf, a ki sehova 
se jár, legfeljebb a kaszinó nemzet gazdasági 
folyóiratai közi remeleskedik?... /avarba 
jöttem: 

- Szívesen, öregem, de . . . . izé . . . legalább 
Ösmered-e? 

Megütközött kicsit. Szárazon szólt: 
- Latiam már többször. És sokat hallot¬ 

tam felőle. 
Én hallgattam. Ő kissé idegesen telte hozzá : 

I)e hiszen Pista se ösnieri őt, úgy-e? 
- Az igaz ! — siettem a szóval — kérlek . . . 

hál szíves örömmel ! 
Köszönöm. Szervusz. 

Elhülve néztem utána, Pista csöndes hu¬ 
morral bólogatott ho/.zá : 

Hál csúf az öreg. mi? 
liizony csúf volt Avar Imre, ösmerlen az. 

A termeié még hagyjon, az szikár és űri ter¬ 
met volt, de a képe, az a sötét nézésű, ragyás, 
dúlt arcz ; nagyon visszatas/.ftóan halott. 
Uram isten, mit csináljak ón ilyen alakkal 
az Ella széphajhászó szalonjában? Megijed 
tő le . . . líalázs Pisla tovább humorizált: 

Tán szükség van otl az ilyenre i s . . . 
Ördögöt van — bosszankodtam — nem 

ösmered te C.holthay Ellát! 
- Persze hogy nem ösmcrem. 

No hát ez a nő rsak szép impressziókat)), 
((görög arczélli) akar. Te bi/ton tetszeni fogsz 
itaki 

Pista remekül mulatott : 
- Szóval, komám, te csak a pofámért vi¬ 

szel el oda? Sebaj, én nem haragszom. Nem 
kell beszélni, úgy-e?. . . annál jobb! Néma 
szóval majd eles/.letikázok én vele. . . 

Nevettünk s én napirendre tértein Avar 
Imre felett. Lótollam. futottam tovább, a míg 
az első uhivott lhea» végre nyélbe ülödött. 
Nyargaltam utolsó perczig s holt fáradtan 
toppantam be az író-, művészi- és kaszinói 
menazséria kellő közepébe. No nem is festett 
oly rosszul ! Szaporán zsongó társalgás és 
ime, vegyülnek az elemek, denikve szalon 

volt ez a szó legpárisibb értelmében. Sike¬ 
rült ! Pa<|uin-toilettejében Ella férfit, nőt, 
mindenkit elragadott ; én gratuláltam is neki 
az alelier függönye mögött. Ő visszasúgta : 

Én köszönöm magának ! Pompásan 
megy. . . Jaj csak ezt a csúfságot, ezt az Avar 
Imrét ne hozta volna ide a nyakamra ! Mondja, 
mit csináljak ezzel a madárij esz tővel? 

- Eh, hagyja . . . 
- Igen, de ő nem hagy engemet ! 

Ne mondja ! 
Mondom : üldöz, valósággal üldöz. S én 

irtózom tőle. Halálfő ! 
Kinevettem magamat: 
— Kérem, igen képzett és tartalmas ember. 

Köszönöm, gúnyolódott Ella, de én nem 
kérek ebből a tartalomból... Látja-e? Most 
is szemmel kisér. Jön már, fn rakódik felém. 
Menekülök. 

A fiatal özvegy csakugyan odább suhant a 
csoportok közt. Utána néztem : beh fess, ifjú 
művészek, öreg akadémikusok, hogy körül ra¬ 
jongják ! De ő csak tovább megy, szék után 
néz, no Iám, a szép Pista mellé teszi le theá-
j á l . . . 

Telik az idő, kellemkedem ez alatt én is, 
sürgők, fecsegek, beszéltetem a nolabililáso-
kat. Nagyszerűen megy a «szalon» : a kalho-
likus püspök már egy izraelita vezérrel be¬ 
szél a szabadkőművességről, és mily édesen 
mosolyognak egymásra! Kelle-e t öbb? . . . 
Félóra múlva odanézek: Ella még mindig 
l'.alázs Pista oldalán ül. Melléjük kerülök: 

Ej, e j . . . no hogy megy az esztétika ? 
Beszélgetünk... 

Pista tréfásan javította ki: 
Már l. i. őnagysága beszél és én hall¬ 

gatom. És védem Avar Imrus ellen. Komám, 
úgy kerülget, mint macska a forró kását. 
Akar az öreg valamit ! 

Ella nevetett, de azért egyre Pistát nézte. 
Szobrászod, minek feszélyeztetné magát? hoz¬ 
zám szólt, de neki mondta a szemébe : 

('.sudálatosan szép, klasszikus arczél ! 
Úgy, kedves P>alázs, forduljon csak három¬ 
negyed profilba ! 

Kérem I 
- Nem zsenirozza ? 
- Legkevésbé sem. 
- Megszokta már tódítoltam — hisz min¬ 

denki csak úgy hívja : «a szép Balázs Pistas. 
De nem nagyon él vele. Inkább mulat rajta. 

A fiatal asszony nem ügyelt rám. Félbe¬ 
szakított: 

Most . . . nézze most: egész az én Louvre-
beli Mar--s/.ohnim magyar kiadásban ! Mondja, 
líalázs. sohse hasonlították még hozzá? 

- Nem — szólt Pista flegmatikusán de a 
kollégájához. 

- Melyikhez? 
Ahhoz, a kiről a higanyt nevezték el s 

ott a börze tetején u g r á l . . . 
Merkúrhoz! — kaczagott Ella, ah dehogy 

is! Mars maga. egész az én Mars-szobrom, 
r.sak a bajuszát kellene levétetnie. 

Pista elszomorodott : 
- Egyebem sincs nagyságos asszonyom. 

A bajuszom meg a hivatalom... 
Újabb nevetés. 

Pedig kár folytatta a fiatal özvegy én 
ugyanis egy allegorikus szoborral akarok ki¬ 
rukkolni a tavaszi tárlatra. C.zímc lesz <íA JÖVŐD: 
egy lelkes és merész tekintetű alak. ki tettre 
készen néz e lőre . . . éhez kellene nekem mo¬ 
dellnek a Balázs aívza. Mondja, igazán nem 
volna hajlandó levéletni a bajuszát? 

Nagyságos asszonyom, súgta Pista titok¬ 
zatosan, nézze, ép itt jön Avar Imre, őt kérje 
meg. Ö bizton kötélnek áll. Imrus te . . . 

Az istenért, ide ne hívja ! 
. . . Imrus te, nem vétetnéd le a baju¬ 

szodat ? 
Lám, lám - a keserű ember cseppet se 

haragszik— máskor tán párbaj óznék ilyen él-
czérl s most csak kellemkedve feszeng a szép 
asszony előtt. Még mosolyog i s . . . egy mo¬ 
solygó halál fő ! 

Parancsol Nagyságod? Oly régen kere¬ 
sem már az alkalmat. . . 

Mi ketten felkeltünk. Ella könyörgően né-
zett ránk : 

- Mennek már ? . . . A lehető legközelebbi 
viszontlátásra ! 

Párszor még hátrapislantoUunk. Pista a fe¬ 
jét csóválta : 

- Nézed már, hogy erőlködik ! Te, biz 
isten, szerelmes ez az Imrus ! 

- Féltékeny vagy ? 
- Eredj már . . . Nem barátom, nincs azaz 

esztétika, a mért én levétessem a bajuszo¬ 
mat ! 

S tréfálkozva ballagtunk be az Andrássy-
űton. 

III. 
«A lehető legközelebbi viszontlátásra!...)) 

Mea culpa, tisztán az én bűnöm, hogy ez a 
viszontlátás csak oly igen későn következett 
be. Egy ötlet gyakran erősebb a legjobb szán¬ 
déknál is : én egy szép napon bizony cserben 
hagytam az Ella szalonját, s búcsú nélkül 
délvidékre szöktem. El Nizzába, Monle Car-
loba. . . C-sak bosszú hetek múlva, farsang 
derekán vetődtem haza. Utólag szörnyen bán¬ 
tolt a lelkiismeret s nem igen mertem mu¬ 
tatkozni az Epreskert-negyed táján. A plety¬ 
kák azonban hivallanul is felkerestek : 

Te, tudod-e, mi újság? líalázs Pista le¬ 
vétette a bajuszát ! 

Tíz perez alatt húsz embertől hallottam ezt 
a Kossuth Lajos utczán. Nem hittem a fü¬ 
lemnek : 

- Ugyan ne bolondozzatok már ! 
- De bizony levétette, erősköd lek a fiúk, 

ez a farsang szenzácziója. Úgy néz ki, mint 
egy színész, vagy valami trainer. De külöm-
ben se ösmernél rá : az egyszer végre szerel¬ 
mes a flegma! Egészen belehabarodott r.hol-
Ihay Ellába, hetek óta ül nála mindennap s 
a menyecske «.4 .Ww'D-t mintázza róla. Hát 
szép jövő az ilyen fess és gazdag özvegy, 
gratulálj neki hozzá te is. 

- Mát komolyan ktirizál neki? 
- A lehető legkomolyabban. És tudod-e, 

mi a komikum? A csúf Avar Imre a vetély¬ 
társa ! Ók ketten maradtak meg a híres sza¬ 
lonból. 

Lehetetlen l törtem ki, hát a szalonnak 
is vége már ? 

- De még mennyire! kaczagtak a pajtá¬ 
sok, ez a szalon, barátom, igazi magyar módra 
intéződött el. Elsőbb a mágnások s a gentry 
vesztek össze benne, aztán a keresztények és 
zsidók s végül a skriblerek, piktorok kaptak 
össze maguk közt, Az egészből maradi két 
ember : Balázs Pista meg Avar Imre. így 
megy ez nálunk : a művészetből gorombaság 
lesz, a szellemből szerelem . . . 

- Jó, jó — okoskodtam — de hát mit keres 
Imrus olt, a hol Pista kurizál? 

Harsogó nevetés : 
Mit ? Hemél az őrült l Mert őrült mai-

egészen, nézd, ép itt megy. Már nekünk se 
köszön többet. 

Utána néztem : szegény Avar Imre, no neki 
ugyan beütött az elegánczia ! Fonákabb . volt 
mint valaha ; elódalgotl mellettünk és csak 
sötéten bámult maga elé. 

- És Ella folytattam — szerelmes ő is ? 
Hajlik Pista felé? 

Hárman fogták meg a karomat egyszerre : 
- A hol jön ép az öreg a túloldalon, kér¬ 

dezd meg tőle magától ! 
Fütyürészve menlem á t : 

Szervusz Pis ta . . . no biz' isten alig ös-
mcrek rád ! De hát mért vétetted le a baju-

0(hl? Ali pers/e a szép asszony mintáz, 
úL°y-e? Hoppant fess vagy most is, hallom 
öregem, hallom . . . 

Pista alakoskodni akart, <le végre is a régi 
keilélyességgel bökte ki : 

_ Komám, mindenki megbolondul egyszer 
életében. • • 

- Szóval, gratulálhatok, úgy-e ? No kivele, 
széna-o vagy szalma? 

-Egyelőre csak g ipsz ! . . . De nyomban 
rá bizalmaskodva tette hozzá: agyere mái-
ki egyszer Ellához . . . akarom mondani őnagy-
ságához s nézd meg a szobromat. Úgyis na¬ 
gyon haragszik rád . . .» 
S ' _ Jó, kimegyek. 

S neki durálván magamat másnap csak-
Uayan kihajtattam a villa elé. Inas és komorna 
tétovázni látszottak, de végre mégis bejuthat¬ 
tam a boudoirba. Mozgás a műterem felül, 
nevetve a fialal asszony jölt be. Gondosan 
telié be maga mögött az ajtót. 

- No maga szép ember, sok van a ro¬ 
vásán ! 

- És maga szép asszony, magának tán 
kevesebb van? Tudok mindent. 

- Tán többet is, mint a mennyi igaz. 
- Lehet, de egy föltétlenül igaz: a sza¬ 

lonnak vége van ! 
Ella fitymálóan fújta czigarettája füstjét 

magasra : 
- Bánom is én. 

— Persze hogy nem bánja ! Maradt két 
imádója. Először is Avar Imre. 

- Jaj hagyja ezt a szerencsétlent! Eszes, 
művelt ember, de borzasztóan un ta t . . . 

- Mért nem dobja ki akkor? 
- Sajnálom. 
- Hm — tűnődtem — hát ez is álláspont ! 

De Balázs Pistát nem sajnálja, úgy-e ? 
Zavart nevetés : 
- Cseppet sem. 
- No csak vigyázzon — folytattam — az a 

szobor, a mit róla csinál, még meg talál 
elevenedni. 

- És aztán ? . . . Ki sem mondhatom ma¬ 
gának, mennyire hálás vagyok, hogy Balázst 
idehozta... 

- Mondja, Ellácska szóltam atyailag -
izé... nincs ő most véletlenül itt magánál? 

Újabb kaczaj: 
- De igen itt van : 
- Ne mondja ! Ily dicséretes szorgalom, 

még így este sötétben is modeliroznak? 
- Nem, komám, — szólt Pista belépve 

most nem szobrászkodunk. Téged vártunk. 
— Engem? Szervusz . . . hát csakugyan itt 

vagy? No mit parancsolnak? 
Egymásra néztek hosszan, jelentősen. Pista 

kezdte: 
Nézd barátom, te hoztál engem ide -

- Várjon Pista — sietett Ella - - é n hadd 
kezdjem. Mondja, mit szólna hozzá, ha -

Felkeltem: 
- Ilyen szép párnak csak gratulálnék. Szív¬ 

ből, leiekből ! Ellácska . . . ez már esztétika ! 
Örömteli zavar, melyet élesen berregett túl 

a külső csengő szava. A fiatal asszony meg¬ 
ijedt. 

- Hamar, ide be az atelierbe ! Jancsi, be 
ne ereszszék, ha jönne . . . Jancsi! 

Ám Jancsi már kiment, vagy nyilván rosz-
Szul hallotta, denikve pár másodpercz múlva 
egyszerre csak kopogtak a műterem ajtaján. 
Dúltabb arczczal, mint valaha, ijesztő sápad-
wn, Avar Imre lépett be. Leskelődve nézett 
körül: 

Bocsásson meg, ha zavarnám, nagyságos 
isszonyom. Azt hittem vége a mintázásnak s 

egyedül találom 
E 'la vállat vont: 
- A mintázásnak vége, de a mint látja, 

vagyok egyedül. Sőt hárman is va-
itt. 

Ah igen . . . szervusz, te is itt vagy, meg¬ 
jöttél Nizzából? Mindjárt kis protekczióra 
kérlek. 

- Mire nézve? kérdeztem. Ő kellemet¬ 
lenül kezdett nevetni: 

Tudod, őnagysága ki nem állhat enge¬ 
met. Sohse akar fogadni 

A fiatal asszony türelmetlenül vágott közbe: 
Nem igaz, csak sok a dolgom. Ez a szo¬ 

bor itt ni! Ennek kész kell lennie a tavaszi 
tárlatra -

- Persze a szobor! - - nevetetl Imre még 
keserűbben. 

Én fellibbenlellem a vizes rongyot az agyag¬ 
tömbről: 

Ah, ez hát a <s.A JövíM Gratulálok, 
Ellácska, igazán kifejező. Gyönyörű! 

A csúf ember nem bírt magával. Gúnyo¬ 
lódva tört ki: 

- Persze, hogy gyönyörű! Hogyne volna 
az, mikor a szép Balázs István után mintázza 
őnagysága?! 

Ella boszankodni kezdett Felvetette a fejét: 
Ejnye, hát már ebbe is beleavatkozik? 

Tán bizony maga után mintázzam, vagy mi? 

Mormolás, székes, .s/.ng ás, majd a fiatal 
asszony hangos szava: 

- Sajnálom . . . jó estél! 
Pisla rám nézett. A szerencsés vetélytárs 

mosolyával szólt: 
- Szegény Imrus! Ez ugyan megkapta. 

Ella sietve lépett be. a gyűlő villany¬ 
fénynél izgatottnak látszott. Sok össze-viss/a 
szó: «Kosár, úgy-e?» «Az, az!» 

kérem. vigasztaltam maga csak 
nem tehet róla! Legfeljebb annyiban, hogy 
ezl korábban nem mondta meg neki. No 
mi lelte? 

Semmi, szóll ő nyugtalanul, csak 
szánom ezt a szerencsétlen rút emberi. Úgy 
könyörgött! S a végén olyan furcsán nézeti 
rám . . . 

Pisla boszúsan fordult el: 
Eh. vagy én, vagy ő . . . 
Micsoda kérdés? rivaltam rá nem 

szégyenled magad? No megyek már, maga-
lókra hagylak benneteket 

Nem, nem, - kaczagott Ella a félté¬ 
kenyhez simulva maga ill marad velünk 
estebédre! Iszik a mi boldogságunkra, úgy-e? 

Egymásra néztek, hosszan, jelentősen. 

A szó éles volt. Az Imre arcza fájdalmasan 
kezdett rángatózni. 

- Ezt nem érdemeltem meg, nagyságos 
asszonyom. 

Én megsajnáltam. A fiatal asszony is sieU 
a békílő szóval: 

- Nem így akartam, rossz viccz, no legyen 
okos és ne nehezteljen rám. Mondja, mii 
akar, — beszélni szeretne velem, négyszem¬ 
közt,' úgy-e? No jöjjön! 

Avar Imre röslelkedva bámult maga < 
Halkan szólt: 

- Rosszkor jövök, nagyságos asszonyom. 
Félek . . . majd máskor. Igazán, kérem . 
máskor! 

- Semmi ((inaskor*, - kaczagott E 
csak nem eresztem el így? Jöjjön. 

Mi Pistával hátai fordíloltunk. Ok kelten 
a boudoirba mentek. Halkan beszé gctlek - -
vajon mi felől tárgyalhatnak? Telt az idő, 
Pista párszor már kivette az óráját s a ny 
tolt aitó felé nézett. Egyszerre csend, l 
E m u i v á tisztán hallottuk az Avar Imre sut-
togó, sürgető szavát: 

- Feleljen h á t . . . remélhetek-e? 
Ella felelt, de mi csak ennyit értettünk 

belőle: 
— Jaj, minek hozta ezt elő. 
újra csend. Aztán újra az Imre hangja-

Tehát nem könyörül rajtam? 
kizárva, úgy-e? 

IV. 
Ez úgy hét óra felé történhetett, - - negyed¬ 

óra múlva már feledve volt az inczidens és 
mi a legderültebb hangulalban ültünk asztal¬ 
hoz. Elvégre is mátkaságol akarlunk ünne¬ 
pelni . . . én töltöttem a poharakba és csip-
kcdő tréfás szavakkal dicsértem a Pista sze¬ 
rencséjét. Ők szerelmesen nyúltak át egy¬ 
más keze után, a fiatal asszony csodálkozva 
szólt: 

Ki hitte volna mindezt? Oly érthetetlen, 
oly hamar j ö t t . . . A Louvre-beli márvány¬ 
szobor az oka 

- Ah! — kiáltollam, - - az a szobor im' 
megelcvenedell. S a m a g á é . . . Művészálom! 

Művészálom, - töprengell tovább Ella 
igazán az! A szobrot ösmerem, de milyen az 
ember? Hisz én voltakép alig ismerem még 
Pislát. . . 

— Majd megismeri! 
Csillogó szemek, tréfálkozva így ment 

ez tovább. Jölt a pezsgő, kicsit tán be is csíp¬ 
tünk, denikve ép a leghangosabban kaczag-
lunk, mikor úgy tizenegy felé sürgető, hosz-
szan lüktető csengetés hangzott fel a kapu 
alól. Ki lehet ez? De türelmetlen! No jön 
már Jancsi. Levél az ezüst lálczán, vastagon 
ráírva, kétszer aláhúzva: a^'agyon sürgíisv. 
Ella feltépte: 

- Az Avar Imre írása' 
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Az Avar Imre írása. 

Belepillant, no sohse láttam még embert 
így elf'ehéredni. Sikoly: 

- Megölte magát! . . . Itt van ni: «mire e 
sorokat megkapja . . .» Mindenható Isten, tud¬ 
tam, éreztem, oly furcsán nézett rám! Én 
kergettem a halálba! 

Székek, palaczkok fordultak fel, ketten is 
fogtuk egyszerre Ellát: 

Dehogy is kergette! Hogy volna maga 
hibás? 

Alig tudtuk kicsit lecsillapítani. Egyre vissza¬ 
tért előbbi gondolatához: 

Hamar, mit tegyek? Érzem, kell valamit 
tennem. Legalább is ki kell mennem ahhoz 
a szerencsétlenhez 

Hogyan, Ella! - tiltakozott Pista. 
De édes Pista, egy haldoklóhoz! Hisz 

azóta bizton halott is már! 
Izgalmas szóbeszéd, — én léptem közbe: 

- Hát jó, menjen ki szegény Imrushoz. 
De nem le Pisla: majd én kisérem el. 

V. 
A fiakker tovarobogott velünk az éjben. 

Én lefogtam a kezét, mert egyre az ablakot 
huzigálta és folyton beszéltem, csakhogy ép 
mondjak valamit: 

Lássa, lássa, ilyen az élet: ártatlanul mi 
mindenbe keveredik bele az ember, úgy-e? 
Szegény Imrus, hogy unta, hogy irtózott tőle 
életében, és most -

Most balott! rázkódott Ella - öt 
perczczel ezelőtt még élt és most nincs többé. 
És csak én rajtam állt, hogy megmentsem az 
életét. Ez a borzasztó! 

Őrültség! Maga csak nem mehet férjhez 
mindenkihez . . . 

- Ez igaz. De nem változtat a dolgon, 
hogy 6 halott. 

Eh, lássa a dolgokat józanul 
Ella maga elé meredt: 

Látom . . . Egész új horizontokat látok. 
Gyöngéden fogtam meg a kezét: 

- Itt vagyunk. Jöjjön. 
Nyilt ép a kapu, dézsában jeget vittek fel. 

Sietve hatoltunk át az összeverődött kíván¬ 
csiakon. A házmesterné óbégatva szólt mö¬ 
göttünk: 

Méy él szegény . . . 
- Csak nyugodtan! — csitítottam Ellát -

szedje össze magát! 
Mentünk felfelé. Ő elfáradva ismételgette: 

Jaj csak élne és levenné a terhet az én 
lelkemről! 

Második emelet balra: ízléses, korrekt le¬ 
génylakás, de mekkora lóiás-futás, felfordu¬ 

lás van most benne! Rohanunk be a nyílott 
ajtón a dolgozószobába, mennyezetig köny¬ 
vekkel van ez rakva, de nini, ilt az egyik 
oldalon szélos vérfreccsenés látszik a kötelek 
hátán. Alatta feketén nedves a párnázott vörös 
karosszék. . . 

- Itt, itt, — mutatla az inas -- ill ült á 
nagyságos úr, és így ülve . . . 

E |>erc,zben nyílt az utolsó ajtó. Nekigyür-
közve, izzadtán jött ki az orvos. Bemutatko¬ 
zás, pár magyarázó szó . . . Ő vállat vont: 

- A szájába akart lőni, de a pisztoly félre¬ 
csúszott a az állkapcsát zúzta szét. Összetörve 
az egész arcz, — mély roncsolás . . . 

Életben marad? — sürgellük. 
Egyelőre magam se tudok többet . . . 

Bocsánat! Hamar ide valaki, a kórházba küld¬ 
jenek . . . 

Hiába tartóztattam Ellát, besiklott az njtón, 
én persze utána. Borzasztó kép: véres ágy, a 
párnán egy félig kötözött alaktalan véres tö¬ 
m e g . . . emberi arcz volna ez? Visszatánlo-
rodtam a könyvtárszobába s Icdültcm egy 
székre. A dohányzóasz tálka felelt a végzetes 
fauteuilre meredlem: ilt ült. . . és mi azalatt 
kaczagva koczintoltunk, - - rettentő! 

Ily perczek alatt az ember elveszti az idő 
mértékét. Jöttek, mentek ott körülötlem; 
végre én is az órámra néztem. Négy óra! 
Hát Ella, bent van még mindig? Vár¬ 
junk . . . Egyszerre valaki vállon érint. 

- Pista, te vagy az ? 
Ű kelletlenül csóválla a fejéi: 

Öregem, félhal már. . . ez mégse való— 
- No jön már! 

A nyiló ajlón egy lavórral kezében Ella 
jöll ki. Előbbi kapkodó idegességével szem¬ 
ben most csodálatosan nyugodtnak látszott. 
Elemében volt, láttam, már is ő dirigál itt 
mindent. Biztos hangon tárgyall az öl követő 
két orvossal: 

- Kérem, bálran elmehelnek. Én ill maradok. 
De Ella, - súgta Pista — maga nem 

maradhat ilt! Mit akar? 
A fiatal asszony várt, míg a doktorok el¬ 

mennek. Gyöngéden nézett vőlegényére, de 
határozottan szólt: 

- Édes Pista, ezt bízza rám. 
- Kompromittálni akarja magát? 

Hagyjuk ezl. . . Én független, szabad 
asszony vagyok s nem törődöm a világ ítéleté¬ 
vel. Nézze, ennek a szerencsétlennek senkije 
sincs. Maga megért: nekem mosl ilt a helyem. 

Őrültség! Velünk kell jönnie! 

Eila hálraligyelt a betegszoba felé: 
— Nem édes Pista, de maguk menjenek. 

Nekem dolgom van itt. Adieu! 
Pistára néztem: 
— Itt nem lehet diskurálni. Menjünk öregem. 
Lent a sarkon egy álmos kávéház pislákolt. 

Oda ültem be vele. Nagyon méltatlankodott. 
- Tévedsz, barátom, - - csitítottam — ez 

nem szeszély, ez olyas benső parancs. Min¬ 
den nőben egy apácza szunnyad s Ellában most 
ez az apácza ébredi fel. 

Nyolcz után jött végre az egyik orvos. Pár 
perez múlva Ella lépett ki a kapun. Hamar 
a négyüléseshez! 

Hogy van Imre? 
Ő alig ügyelt ránk: 

- Haza visznek? 
Beültünk mind a hárman. ((Fáradt na¬ 

gyon?)) . . . De ő máshova gondolt. Dideregve 
kulcsolta össze a kezeit. 

- Oly rég nem gondoltam Istenre, — szólt 
halkan — ő csodát tehet. . . 

Mi ketten egymásra néztünk. Pista erélyes-
kedni akart: 

- Édes Ella, maga most szépen hazamegy, 
lefekszik s alszik estig. Nem tűrhetem, hogy 
tönkre tegye az egészségét. Vége legyen, -
ezzel a vizittel teljesen eleget tett képzelt 
kötelezettségének. 

Ella feléje fordult: 
- Azt hiszi ? Édes barátom, én más véle¬ 

ményen vagyok. Megfürdöm otthon és megyek 
vissza rögtön. 

De hát mit akar? 
- Azt, hogy ez a szerencsétlen éljen. És az 

én lelkiismeretem nyugodt legyen. 

VI. 
Hát kétségkívül van valami az ilyen erős 

akarásban, • - hetek múlva, mikor Imre a 
temérdek komplikácziók daczára mégis élet¬ 
ben maradt, az orvosok maguk mondták ne¬ 
kem, hogy fizetett ápolónő alig képes ilyes¬ 
mire: a gyógyulás döntő részben Ella eszé¬ 
nek, erélyének és gondosságának köszönhető. 
Nehéz napok, melyek alatt én — cmitgehan-
gen-mitgefangen» - - önkénytelenül is tanuja 
s részese voltam minden izgalmaknak. Pistá¬ 
val együtt rendesen kijártunk K bizony jöttek 
oly idők, mikor Imre mellett már Elláért 
aggódtunk jobban. De nem lehetett bírni vele. 

- Az én betegem, - lört ki mindannyi¬ 
szor — az én ambiczióm, hogy életben ma¬ 
radjon! 

- De hiszen veszélyen kívül van már, -
szóltam egyszer később. 

Rám nézeti: 
- N o és most hagyjam el? Most kell csak 

igazán vigyázni rá a lábbadozás alalt! 
Nem ment a dolog. Mással próbálkoztam hát: 
- A szobor, Ellácska . . . Nem lesz kész a 

tavaszi lárlalra! 
— Igaz, a szobor! — mondogatta ilyenkor — 

majd, majd . . . 
De ez a «majd» csak egyre maradt. Én 

alkalomadtán újra előfogtam: 
- Ellácska, én nem ismerek magára! Mű¬ 

vészet, szobrászat... hová leltek nagy álmai ? 
Eslefelé volt már, ott ültünk a szomszéd 

szobában. Ella a nyitott ajtón át a szunnyadó 
beteget tartotta szemmel. 

- Ellácska, folytattam - - hisz maga 
már nem is törődik löbbet az esztétikával? 

Elgondolkozott: 
Tudja . . . kezdem látni, hogy művésze¬ 

ten, esztétikán kívül egyéb is van a világon. 
- Micsoda? 
- Szenvedés... És a mi vele jár: aggó¬ 

dás, könyörület, önfeláldozás. Nagy dolgok 
ezek! Most fedeztem fel őket. 

Lám, lám . . . 
De azért tetlc hozzá élénken — nem 

leltem én egészen hűtlen az esztétikához. 

Mosl p. o. ép nagy használ vesmn szobrá¬ 
szati tudományomnak -

- Hogy-hogy? 
— Hál úgy, hogy én segítek a doklornak 
roncsolt állkapocs művészi összeállításánál. 

Űjra formáljuk 
Titkos örömmel súgta: 

Szebbre csináljuk azt a rút arczot! 
Pista szörnyen unla mindezt. Esténkinl 

félrehivolt a kaszinóban: 
- Barátom, ez nem megy így. Imre gyó¬ 

gyul s én egyre nevetségesebb vagyok. 
Egy napon aztán nem jötl ki löbbel. Se 

másnap, se harmadnap. Kérdeztem Ellát, -
ő kedvetlenül szólt: 

- Eh, majd megbékül . . . 
— És ha nem bókul meg? 

Akkor nem lehelek róla. 
De Ella! Gondoljon a Louvre-beli szép 

márványszoborra . . . 
Megfogta a kezemet: 
— Lássa, ez ép a különös. Szép ember: ő 

az a szobor, de most, hogy e márvány már 
nem érdekel, senkit se látok többé Pistában. 
Értse meg: senkit! És ezzel a senkivel én 
nem tudok beszélni... Nézze, tudja jól, hogy 
Avar Imre egyénileg engem abszolúte nem 
érdekel, — meg van győződve róla, úgy-e? 

- Kérem, hogyne! 
— No lássa, és még vele, ezzel a rút, nyo¬ 

morék, idegen emberrel is jobban el tudok 
beszélgetni. 

- Ne mondja! De hisz szemig be van kö¬ 
tözve, hogy beszél akkor magával? 

Ella elmosolyodolt: 
- Czédulákra ír s én szóval felelek neki: 

azt meghallja. 
— Persze... izé... szerelmével üldözi, úgy-e ? 
- Dehogy is! Egyetlen szóval se említette 

még. Csak hálás végtelenül. 
- S ez magának jól esik ? 
- Hogyne, hisz én mentellem meg! 

Elgondolkoztam. Ella örömmel folytatta: 
- Aztán gyakran felolvasok neki. Nemzet¬ 

gazdaság! micsoda érdekes új világ ez, és ő 
maga mily sokat tud! Nem ismerik maguk 
ezt az «embergyűlölől». Mély érzésű, — szép 
eszű, szép lelkű emberi 

- Isten éltesse! - - örvendtem — mondja 
már, mikor mehetek be hozzá? 

- Holnap. 
Másnap csakugyan belopóztam a beteg¬ 

szobába. Könyvvel kezében Ella ott ült az 
ágy mellett. Én felkiáltottam: 

- Szervusz, öregem, no élünk hát mégis! 
Mozogni kezdtek a szemek a kötés felett. 

Ezt írta a czédulára: 

Ella, e perczben vonult be Avar Imre karján. 

«Nem jól lőttem meg magamat.)) 
- Kiállhatatlan, - fenyegette Ella — jól 

viselje magát! 
A szemek most a fialal asszonyra irányo-

zódlak. Rajongó alázattal tapadtak raja. Hű 
kutyaszemek, gondoltam, - - de olyan kutya 
szemei, a mely esetleg harapni is tud . . . 

Aztán már kevesebbet jártam ki. Egy na¬ 
pon - - ez volt az utolsó vizit —láb ujj hegyen 
ágaskodlam isméi a spanyolfal mögött, és 
ime mit látok! A könyv az Ella ölében, a 
beteg szeme csillog s reszketve szorongatja 
ápolója kezét. Észrevesznek, — a fiatal asz-
szony pirulva nevet: 

— Nézze már, nem ereszti a kezeméi! 
— És maga mii szól ehhez? 
— Ép mosl mondtam neki: akkor hát 

tartsa meg! 
VII. 

Jött a tavaszi tárlat megnyitó ünnepe. 
Ezernyi fényes sokadalom sürög a termekben 

9 mindenki, maga a miniszter is érdeklődve 
kérdi: 

- De hát hol a Gholthay Ella szobra ? Hol 
a dJövöj) ? ... 

Nem ludom ki csinálta a rossz vicczet: 
- Kegyelmes uram, csak . . . a jövendő¬ 

belijét hozta el magával. 
Tény, hogy Ella tulajdon e perczben vonult 

be Avar Imre karján. Arcza sugárzott, boldog 
volt kimondhatallanul. Szemben gratulállak 
neki, de háta mögöll döbbenve súglak össze 
az emberek: 

Széni Isten, ez a toldott-foldott rút arcz! 
És Ella.. . ugyan minek várta be azt az 
öngyilkossági kísérletet? Most megy hozzá, 
mikor még szörnyebb, mint azelőtt volt ? ! 

De Ella mit sem értett e sok csúfolódásból, 
Ó szeretett végre és vak volt. Félrehívolt egy 
sarokba, — súgta diadalmasan: 

- Az esztelika! Látja-e, mit csináltunk a 
férjem arczából? Ügy-e szebb, mint azelőtt 
volt?. . 

MEMNON SZOBRA A MAGVETŐHÖZ. 
(Ének Egyiptom szkitháiról.) 

Szánt-vet a fellah fekete ugarba'. 
A hajnal ébred s zendül Memnon szobra. 

Akik porába mártod itt ekédet, 
Hajtván előtte szorgalmas tevédet, 
Azok számára keskeny volt e föld, 
Dicsőségökkel két világ betölt. 
Ázsia szülte, a nagy sárga hon, 
E küzdő fajtát messze északon. 
Egymással, békén, mert nem élhetett, 
AÍa( nyugotra, délre széledéit, 
S mint jeges árvíz, gátját tördelő, 
Apró lován nyüazva tört elő. 
Kalpag alól befonva lóg hajók, 
Lóbőr zekéjök pikkelytől ragyog. 
Irhába' talpig vágtat a sereg, 
Fagyot nem érez, nem bántja méh 

A puha déli hódol mindenütt, 
Ahol feltűnik edzett seregük. 
Országok dőlnek, kelnek nyomdokán, 
India földén, Afrika fokán. 
Új hitet hoznak, új vért, új jogot 
A diadalmas szittya pásztorok. 

Világot bírtak, hírbe', gazdagon ; 
S romjuk ha él még, messze északon 
Elnémultak a harsogó hadak 
S hallgat nevökkel a hó-sivatag. 
Ma őket fojtja fenn a köd s a hó, 
Holnap utódod lesz ott bennlakó, 
Ha majd erősbbek innen kivetik, 
Mert köll e napfény és e föld nekik, 
Vár készen ottan, sír gyanánt reája 
A történelem jégkálváriája. Zempléni Árpád. 
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A Tinódi-társaság tagjainak kellelt volna 
összegyülniök a nagy, rossz levegőjű,'hit¬ 
vány butorú, gyér világú, kék szobában. 
Teremnek hívták kényeskedvei, nagyzolva 
a Harmónia zenés kávéháznak ezt a liosz-
S7.ú, semmire se alkalmas oldalszobáját. 
Valóságos megváltás, mesebeli átok-zárak 
lepattantása volt, a mikor a Tinódi-lársa-
ság kimondta, hogy itt fog ezután gyűlé-
sezni. Maga a kávéház, a Harmónia, is 
tekintélyt kapott, szétszállt a hír, hogy 
írók látogatják némely héten kétszer is. 
S jöttek, csakugyan némely héten kétszer 
is különös arczú, százféle divattal öltöz¬ 
ködő, általában azonban nem nagyon 
vidám férfiak. A nagy, bosszú szobá¬ 
ban, mely olyan volt, mint egy sorva-
dásos, nagyon magas, de lábáról leesett 
asszony, két lámpa égett csupán. A Ti¬ 
nódi-társaság tagjai között akadt húsz 
esztendős legény is egy-kettő, de negy¬ 
ven-ötven évet laposolt a többség. Ám 
mikor együtt voltak s a kék falak a két 
rongyos gázlámpától meghorknnva bá¬ 
multak s vetettek reszkető árnyékokat, 
elszaladt az arczokról az évek külömb-
sége. Ezek az emberek, a Tinódi-társaság 
tagjai, itt, a reszkető homályban, a kék 
teremben mindig egymáshoz vénültek, ha¬ 
sonultak. Nem ment nehezen a dolog, 
mert többnyire savanyú, öregül született, 
hamar ránczolodó arczú. vézna, sápadt 
valakik voltak mind. Fűtötte őket a láz, 
összekergeüe őket a szomorúan nyegle s 
látástalan ambiczió, nagyon sokat várlak 
és akartak magoktól Kgymást megvetet¬ 
tek, de jobbnak látlak sokaságban oslro-

Elbeszélés. 

irta ADY ENDRE. 

molni meg a sorsot, az eredményt, a di¬ 
csőséget, a sikert. Diák is volt közöttük, 
éhes ujságíró is, díjnok, magánhivatalnok, 
jómódú tőkepénzes és szép fizetésű, szép 
rangú tisztviselő. Már évek óta bolondí-
tották, vadították egymást a Harmónia 
kék termében, verseket, drámákat, rap-
szodikus novellákat és regényeket írtak. 
Alig egynek-kettőnek sikerült néha-néha 
egy zugfolyóiratot csípni, a hol előkelő 
írónak nevezték ki s kiadták az írását 
Volt olyan is, a ki a napilapokig eljutott 
valami úton-módon s a Tinódi-társaság 
védnöke, egy erdélyi, alkoholista báró, mái¬ 
két tragédiáját játszatta színpadon. Sok 
pénzébe kerülhetett, mint a hogy ez a 
szomorú, kietlen, de lázas társaság sok 
pénzt tudott elkölteni. Valamennyiüknek 
jelent meg már könyvük s azután a 
heti gyűlések is sokba kerültek, de meg 
azután a kificzamodott, aránytalan igényű 
eleiek általában nagyon költségesek. 

A Tinódi-társaság egyik programm-
pontja az lett volna, hogy a tagtársak 
irodalmi sikereit tapsokkal kísérjék. De 
ők nem szerettek egymásnak tapsolni, 
megvetették egymást s nem is igen volt 
volna alkalmuk ünnepeket ülni. Ha vala¬ 
mely ügyes vagy szerenesés valaki vető¬ 
dött a szerencsétlen flótások közé, az első 
siker ulán megugrott, elszaladt tőlük. S a 
kik a kék szobában rendesen találkoztak, 
azok újra, megint és mindig a senyvedők 
ín'11 te voltak, a bús, irodalmi fantaszták, 
a keserves nihilisták és senkik népe. Leg¬ 
többjük után család is nyögött, de ők 
feledlek minden! s királyoknak érezték 

magukat, ha össze-összegyűlve egymást 
néma gőggel lenézhették. A kék szoba 
pedig, csakugyan olyan volt, mint egy 
sorvadásos, nagyon magas, de lábáról le¬ 
esett asszony. Mintha ez lett volna a 
Tinódi-társaság múzsája, egy asszony, a 
kit az imádóit-verte átok homályos, kisér-
tetes kávéházi oldalteremmé válloztatott. 
A kék szoba két lámpája sírni is tudott, 
néha valósággal sikongott a két gyönge 
lángú lámpa s ilyenkor a Tinódisták szid¬ 
ták a pinczért. A pinczér, négy év óta 
ugyanaz, különféle italokat hordott be az 
irodalmi összejöveteleken s a kik nem 
szerettek inni, azok a szoba legsötétebb 
szegletében csoportosultak. Itt egy rossz, 
bomlott zongora állott s Wagnert, sőt 
újabban Debussyt és Strauszt játszotta 
kegyetlenül rajta egy Tinódista, a ki filo¬ 
zófiai költeményeket írogatott. A Tinódi¬ 
társaság ez estén nagyon gyatrán festett, 
még az öt elnök közül is csak a legutolsó 
alelnök jelent meg csupán. Haragosan 
rázta meg a csengőjét s a társaság hüsz 
megjelent tagja két perczes mormogással 
törődött bele, hogy hallgatni kell. Sze¬ 
gény, öreg lelkű, lázas, kergült emberek 
nyugtalankodtak, mert ez estére be volt 
eleve jelentve egy ünnepi esemény. Egy 
esemény, mely a védnök, az erdélyi báró 
lilka volt, a ki természetesen nem mert 
megjelenni, hanem csak levéllel ruházta 
át ezt a szép tervet a társaságra. Arról 
volt szó, hogy egy néhai nagy költő fiát 
megtalálták, omnibusz-kocsis voll, miként 
villamos vasúti alkalmazott a Paul Ver-
Inine fia. 

!•]/, a szomorú öreg, gyászosan iorra-
dalini társaság nem szerette az elevene¬ 
ket de a halottakért akár máglyákat is 
gyújtott, S az erdélyi báró, a védnök 
ideája különösen tetszeti, mert az om¬ 
nibusz-kocsis egyszerű ember, úgy-e nyil¬ 
ván. S ilyen ember nem nő senki nya¬ 
kára, ha ünnepelni fogják, maga az eset 
regényes, különös, biztosan belekerül a 
lapokba is. De meg azután kegyeletes, 
nagyságos., irodalmi esemény is az, mely 
kiemeli az elfeledtségből egy régi poéta 
alakját. És demokrata cselekedet, ha arány¬ 
lag és általában biztos kenyerű s tűrhető 
ruhájú emberek egy korsist ünnepelnek. 
A haragos alelnök egyre szelidülőbb, hal¬ 
kabb és meghatottabb szavakban vázolta 
az este jelentőségét. Tizenegy óra van, az 
omnibusz-kocsis tizenkét órakor lesz sza¬ 
bad és nem sejt semmit. Három tagú 
küldöttség várja, mikor leszáll a bakról, 
hozza ide, közel vau a Harmóniához az 
omnibusz végállomása. A Tinódisták kezd¬ 
tek lelkesedni, melegedni, izzadni, lár¬ 
mázni s a kik értettek hozzá inni. Az 
öreg, a régi pinczér nagy szánalommal, 
megértéssel és megbocsátással nézett el 
a Tinódi-társaság fölött. Néhányan, a szo-
lidabbak, családi életet élők elálmosodtak 
volna, ha nem izgatja őket a gondolat és 
a készülő esemény. Egy óra felé megér¬ 
keztek a költő fia és a küldöttség és zú¬ 
gott az éljen a kék szobában. A kocsis 

A Csicsóné bánatosan muzsikált muzsikája mellett mentek ki a kegyetlen reggelbe. 

nem rémült el, nem mutatott meghatott 
arczot, értelmes, bátor arczczal vizsgálta 
az embereket. Megette az ennivalót, meg¬ 
itta az innivalót, meghallgatta, a mit be¬ 
szélnek. Minden Tinódista vágott ki egy 
kis szónoklatot, s az omnibusz-kocsis 
türelmesen hallgatott. Csak négy óra felé, 
a mikor már majdnem mindenki leragadt 
szemekkel ült, szólalt meg az ünnepelt. 

- Én az apámat négy éves koromban 
ismertem, hamar elpakolt az öreg. Az 

édes anyám sokat beszélt róla, többet és 
mást, mint az urak ma esi e. Hát én ma 
is, mint tegnap, nagyon sajnálom szegény 
édes apámat. Köszönöm az uraknak az 
ételt és italt és kívánom, hogy legyenek 
boldogabb emberek, mint az apám. 

A szomszédos külön szobában vidéki 
urak mulattak s a Tinódi-társaság tagjai 
a Csicsóné bánatosan muzsikált muzsikája 
mellett mentek ki a kegyetlen reggelbe a 
költő fiával. 

FRÖHLICHNÉ KAFFKA MARGIT. 

A szomszéd ebédlő ajtaja nyitva volt és a 
langyosra fűtött gycrmekszobában egyre mé¬ 
lyülő lassú, téli szürkület. A két kisleány 
némán mobzatolt egy bababölcső meg egy 
dominósdoboz mellett; a nagy ingaóra kemé¬ 
nyen és szomorún tiktakolt odaát és a cserép¬ 
kályha ajlóczifráin rózsaszínű, formátlan fény¬ 
ábrák hulltak ki a szőnyegre, meg a homá¬ 
lyos falakra . . . A mama valahol a villaház 
túlsó szárnyában üldögélt ilyenkor, a nevelőnő 
boltba ment és Zsofka, a szobaleány végül is 
ürügyet talált, hogy visszaosonjon a cseléd¬ 
szobába és magára hagyja a két gyereket. 
Csendesen voltak. Egyszerre a nagyobbik, 
alig tízesztendős, — halkan, valami szívtépően 
oktalan bánattal, monoton, — szinte dallamo¬ 
sán sírni kezdett. 

- Lenke? Mi az? - - Drágám! . . . 
Nem tudom I Olyan rossz nekem most, — 

°'yan nagyon rossz . . . 
Méla, búgó zöngéssel hosszan nyújtotta el 

a szókat, A másik átölelte a nyakát, csókolta, 
magával húzta a kicsi divánhoz, úgy simo¬ 
gatta végig, amíg a vállára hajoltan pihcgett 
e s l'uha, édes arcbőre, illatos szőkesége szinte 
lesties szeretettel tapadt hozzá . . . Pedig las-
sankint valahogy őt is elfogta a zokogás 
Va£.ya. Milyen jó lenne, - - gondolta, de 
nem szabad. Valakinek csak lenni kell, a ki 
nem sír, r.s 0 lioz/á nem is illenék . . . 

n'iisik halkan, s/.epegve csitult el mellette. 
( ) |i, ra súgta egyszerre még jobban meg¬ 

bújva és valami kedvesen szincszkedö kere¬ 

settség is volt a hangjában, Olga, nézd, 
mi az ? Az a fényes a sötétben ! 

Az ezüstállvány sarka a kredenczen. 
Jöjj, nézd meg. Ha az ember fél valamitől, 
rögtön oda kell menni és megnézni. 

Most már nyugodt volt megint, fölényes, 
kisanyás, — arra gondolt, a mit a nevelőnő 
mondott az ilyenekről; — és tudta, hogy Lenke 
csacsi gyerek. Hisz az a virágállvány sarka, 
a melyre az utczalámpás rásüt az ablakon át. 

Nem, nem megyek ! zümmögte a 
szőke. - - Mert az nem a kredenczen van, 
hanem az egy szem, a mi egyenesen idenéz, -
és a másik be van hunyva. Csak a félszemé¬ 
vel néz minket az a valaki, az a rabló, a ki 
az erdő közepén lakott és a feleségének, -
tudod, - - tudod mit adott első nap, hogy 
főzze meg ebédre? 

- Egy levágott orrot, két fület, két sze¬ 
met, ajkat. - - Jaj, ne beszéljünk ilyeneket! 

— De, de! Az a szem, amit odaadott, meg volt 
halva, ugy-e és ki volt nyílva és nézett... 

- Lenke, — édes Lenkice! Most hallgass! 
Most odamegyünk és megnézzük, - - hogy 
csak a kredencz, - - a tál, - hát látod, te 
csacsi, - csacsi, látod . . . 

És egymást átölelve, sírva és kaczagva 
reszkettek mimlaketten az ebédlő közepén, a/. 
utczai ívlámpa függönycsipkéken átszűri, ré-
veteg fényében. 

Olga, a keményarczú, mélyhangu, különös¬ 
szemű gyerek alig egy évvel volt fiatalabb a 
nénjénél. de mindenki úgy bánt vele, 

mintha tízzel volna öregebb. A ház kis okossá, 
mondták neki sokszor méltányosan és engesz¬ 
telőn ; és ő elfogadta és komolyan vette ezt, 
tudatosan, szinte fanatikusán, mint valami 
hivatást. Ha sétálni mentek, mindig ő rá volt 
bizva a másik, — nehogy kigombolja magán a 
kiskabátot, a milyen szeles csacsi egy gyerek, 
ugye, — és mindjárt meghűl és mindjárt kö¬ 
hög. Olga, - - csak Olga tud bánni vele, -
mondta a kisasszonyuk és négyszemközt bi¬ 
zalmasan megbeszélték, a mit nem volt taná¬ 
csos elárulni Lenkének karácsony előtt. Olga 
szinte szertartásos fensőbbséggel és büszkén 
díszítette a nagyokkal a fát, — hogy Lenkicze 
nagyon örüljön, hogy előre meg ne tudja, 
hogy sejtelme se legyen . . . Mennyit kíván¬ 
csiskodott, könyörgött, kaczagott, repesett a 
másik. Milyen szép volt. . . 

És egyre szépült, átlátszó, finom és üde 
lett, mint egy lazán csüngő, rózsaszínbarkás 
tavaszi gally ; - - az anyjuk pedig derűsen 
nézett a nagylányos-esztendők elé. Jó, hogy 
ez az idősebb ; előbb sorra kerülő . . . 
A mit tanultak, csupa gyakorlatiatlan, lélek-
virágoztató finomkodás, — muzsika, nyelvek, 
litteraturák, mindig otthon, sok pénzért, 
nagyon hozzáértő emberektől ; egészen köny-
nyedén és egészen jól. A Lenke halovány kis 
virágujjai puha és álmatag Chopin-melódiákon 
lebbentek végig a billentyűk fölött és lehellet-
szerű, halványpiros álomrózsák hevítették át 
különös arcbőrét a babaragyogású, fekete 
szemek alatt. 



- Te ugye nem szereled nagyon a zongo¬ 
rát, Olgus, — mosolygott vissza, ha elfárad tan 
hátradQlt. — Miért tanulod? Ne kínlódj ! 

- Tudod, szegény miss úgy örül, ha velem 
is halad egy cseppet. — Nem nagyon jó lehet 
missnek lenni, ugye ? . . . 

Néha már a tükörbe néztek. Az egyik mo¬ 
solygott, megnyalta és beharapta az ajka 
elevenpiros szélét, fehér homlokába húzott egy 
csillogó hajhullámot és előbbre hajolt kép¬ 
mása fölé. A másik hátravctette a fejét, meg¬ 
nézte jól szélestövü orrát, nagy homlokát, 
erős száját és arczélét ?. . . és valami konok, 
fellobbanó keserűség tán először tette e 
perczben egészen rúttá. Most eszmélt rá, -
egyszerre, egy reggelen ; és az különös volt. 
De nemsokára beleszokolt. Mit árt az? Azért 
mindenki jó és kedves volt hozzá és a kis 
nénje átölelte forrón, édes, rajongó ragaszko¬ 
dással. - Úgy szeretlek! 

Ezen a nyáron történt, hogy először kellett 
elválniok egy időre. Lenke fürdőre ment. Nem 
volt semmi baj — nem, Isten mentsen — 
csak nem árt, e kritikus életévben és mert 
nagymama úgyis délre megy - mondta az 
öreg háziorvos. - - A kisasszonyt is egészen 
szabadságolták e hónapokra és Olga most 
először járt-kelt őrizetlenül és szabadon a 
pusztán, ahol a nyarakat töltötték. Akkor letl 
tizennégy esztendős. 

Első napokban üresen és magavesztetten 
lézengett a házban, a messze nagy kertben 
és a cselédudvarok körül ; - - aztán lassan 
észrevette, hogy ő most azt lehet, a mit akar. 
Idáig sohasem ismerte a szabadságot — olyan 
új volt ez — hogy most senkinek sem kell 
jó példát adni, vagy örömet szerezni a vise¬ 
letével; — és agyonfegyelmezett gyereklrlké-
ben egyszerre különös, kamaszlányos csikó¬ 
ösztönök támadlak fel - egészen átmenet 
nélkül. Egyszer csak a nagy, nagy mező kö¬ 
zepén elkezdett szaladni — eszeveszetten, lel¬ 
kendezve és lihegve — és a merevszálu, dús, 
erős haja pásztásan zilálta be a nekipirult 
arczát. Igen, - - minden szabad volt. Felka¬ 
paszkodott a vén igáskocsis mellé és meg¬ 
tanult tőle hajtani, beszédbe eredt a hálulsó 
tidvarbeli asszonyokkal és megkóstolta a máié-
kenyerüket ; magához szoktatta a szép, nagy 
kutyákat és addig és olyan ambiczióval pró¬ 
bálgatta a füttyentést, a mig végre egészen 
jól s ikerü l t . . . Ha beleunt, elhozott az apa 
könyvtárából valami könyvet mindent 
nyitva talált, semmitsem kérdezett — és mi¬ 
lyen érdekes, komoly, furcsa nagy könyvek 
voltak o t t . . . Szép, ragyogó reggeleken, kávé 
után levitte a szilvásba és egy-egy régi fa 
tcrepély ágai közt csinált magának szellős, 
árnyas, kényelmes fészket. 

Egyszer felpillantott a könyvből és onnan 
át az ispánkertböl egy szalmakalapos, nagyobb 
diákfiú nézett vissza rá nyugodt kíváncsiság¬ 
gal. Megemelte a kalapját és a leány jóreg-
gelt mondott; aztán'tovább akart olvasni. 

— Az nem jó fa ülésre — szólt át egy idő 
múlva a fiú. Nincs támaszték. Én ide padot 
is csináltam és a palánkhoz lehet dűlni -
nem jön ide? 

- Köszönöm, de itt is jó. 
- Igen — mert nem tudna átlépni a keríté¬ 

sen eddig a gallyig. Nagy dolog islyánynak ! 
Na! - mondta a másik és felegyenese¬ 

dett — belelbgódzva az ágba, merészen lé¬ 
pett kettőt a palánk ereszén, aztán baj nélkül 
átszökkent a szomszéd körtefára. A fiú nem 
segített neki, hanem odábbhnzódott, hogy 
helyet csináljon a furcsán eszkábált kis ülőkén. 

Nevem Balog István. - - Ez jó volt — 
maga tanúit tornászni? Mit olvas, mu¬ 
tassa! Ugyan — nézze meg az ember! Hát 
mire kell ez egy lyánynak? Megérti ezt maga? 
Hamarosan meggyőződött róla, hogy igen, 
és ez zavarba hozta eleinlén. Lyány is. meg 
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fiatalabb i s , - - ő már a hetediket végezte 
akkor. Na lám - - evvel legalább lehet be¬ 
szélni, nem irul-pirul mindjárt, meg nem bam-
báskodik úgy belé az ember szemébe; ez de¬ 
rék egy lyány. 

- Máskor is átjöhetne egy kicsit disku-
rálni — vagy együtt kószálhatnánk valamerre. 

- Jó. 
- Tudja, itt nincs fiubarátom tette 

hozzá mentegetődzve, - - olyan unalmas, -
itt nincs egy intelligens ember se. 

A lombok közt el lehetett nézni a napos 
széles útra, a mi a kertek végén húzódott 
fel a szőllőgarád megélt. Két halványkék 
karionruhás, buzavirágkalapos felnőtl leány 
jött a mesgyén a falu felől. 

— Tudja, kik ezek? - - intett Olgának a 
fiú. — A jegyzőéké — a kisebbik jóképű, — de 
milyen Indák! Jaj! 

Nevettek. Már értették egymást és azután 
egyre jobban, szinte elválhatallanul össze¬ 
szoktak ezen a nyáron. Elmentek néha le, 
messze a Homoród patakáig, a hol csíkot le¬ 
hetett fogni; a fiú begázolt és a leány könyö¬ 
kéig vájkált a sáros iszapban, megtámasz¬ 
kodva félfekvőn a parti fűzek törzsén. Mindent 
mert, a mit a pajtása mert, soha nem lett 
előbb fáradt és hallgatag büszkeséget érzett, 
hogy a másik ezt természetesnek találja, szóvá 
sem teszi. Alapjában komoly gyerek volt mind¬ 
egyik és lelkileg magárahagyott; barátkoztak 
és megbecsülték egymást emberségesen, egy¬ 
szerűen, minden kihívó versenykedés és feszé-
lyezettség nélkül. A akastély»-ban, meg az 
ispánoknál alig figyelt rájuk valaki. A leány 
sokat mesélt Swciczról, a hol tavaly voltak 
és filozófiai könyvekel hozott ki; a diák pedig 
vezérczikkeket olvasott fel néha az apja újság¬ 
jából és megmagyarázta barátnőjének a köz¬ 
gazdaságot meg a politikát. Nem is vették 
észre, hogy mikor — csak egy időtől kezdve 
már legezték is egymást. 

- Látod — mondta augusztus végén szo¬ 
morún a fiú — látod, kutyát se ér az egész 
élet! Most megint bemenni a városba, já¬ 
romba, • küzködni; ostoba tanárok előtt 
reszketni. Jön az érettségi. 

- Hisz tehelséges vagy. Nem érdekel az, 
a mit tanulsz? 

- Nektek más. A hol sok pénz van, ott az 
is könnyű, csak passzió. Nekünk robot, meg 
izgatolódás. kínlódás. Milyen messze van 
megint a jövő nyár! 

- Akkor, - - derült fel a leány. —• akkor 
majd itt lesz a másik nővérem is - - Lcn-
kicze, — hárman leszünk. Az egy aranyos . . . 

Nem nagyon szeretem az aranyos kis¬ 
leányokat, mondta a fiú, a ki a tizenhét 
esztendejéhez valóban gyerekes volt még né¬ 
mely dologban. Elmosolyodott és hozzátette: 

— Tudod a lányok nem valók barátkozásra — 
csak úgy, ostobáskodni a tánczórán. Te -
persze hogy te más vagy; —- fiú vagy. 

Olga elpirult az örömtől, a büszkeségtől ; 
jó ideje már érzett olyanformát, mintha szé¬ 
gyenletes és terhes volna neki a leáuyvolta. 
A fiú észrevette, elgondolkozott, — úgy érezte, 
valami nagyot és bensőségeset kell mondania 
most, a búcsúzáshoz oly közel: és azt mondta: 

— Te olyan vagy.. . mint egy dzsentlmén'.... 
Hazajöttek. Budapesten már várta őket 

Lenke a kisasszonynyal; új volt, friss, csattogó, 
édes — és gyönyörűbb mint valaha. 

- Tudod, a fürdőn, —• mesélte — ott az 
egészen más. Nincs az a csacsiság, hogy «kis¬ 
leánya meg «bemutatott leány.D Egy tizenöt-
évessel épúgy beszélnek, mint egy húszéves¬ 
sel. Jaj, annyi érdekes dolgom volt - és 
nagymamuczival úgy el lehet bánni. . . 

Pár hétig csakugyan valami alig észreve¬ 
hető idegenség volt köztük, de hamar vissza¬ 
tért minden a régi mederbe. Ezen az éven még 
tanullak; ám csak úgy — dallozva, olvas¬ 

gatva, sohse' kényszerítve, inkább szelíden 
élesztett ambiczióból. Kivált Lenkére vigyáz-
t;1]{i — erőltetlek evésre, soká aluvásra és el-
szólítolták a zongorától, ha áthevülten, ideges 
gyönyörűséggel játszotta bele magát valami 
lihegően végtelen dallanivariáczióba. Ilyenkor 
álmatagon suhant át az alkonyaiba burkolt 
szobákon és ha egy ablak mellett meglelte a 
húgát, a mint könyvre hajoltan erőltette még 
a szemét ; némán kivelte a kezéből, mellé¬ 
simult, hozzábújt, mint azelőtt egészen kicsiny 
korukban és furcsa dolgokról suttogott. 

— Tudod, - - ha engem egyszer valaki na¬ 
gyon fog szeretni, de nagyon — imádni, mint 
valami szentet, és mindenre, mindenre képes 
lesz értem ; és ha ón is nagyon fogom sze¬ 
retni . . . én nem nézem majd, hogy ki lesz, 
ha paraszt, vagy valami börlönviselt, vagy egy 
néger is — csak én szeressem; vele megyek és 
nem nézek senkire és elhagyok mindent. . . 

Olga megrettent és elbámult. Az ((elhagyass, 
a válásuk gondolata a szivéig ütött; - de 
máskép egy kicsit olyan . . . izetlennek, rös-
tclni valón regényesnek érezte ezt a hangot, 
cdiyerek !» - - mondta és egyébről beszélt. . . 
Úgy tervezték, hogy Lenke a jövő tél elején 
kapjon először bokán alul érő szoknyát és 
akkor már elviszik egy-két zsúrra, házibálra. 
De valami különös fondorlattal azt is keresz¬ 
tül tudta vinni, hogy a tavalyi, nyári vászon-
ruhácskákat és lennisz-szoknyákat is már 
meghosszabbítsák egy arasszal a szünidő 
előtt. — «A tanyai kutyák kedvéért!* — zör-
gött félbosszúsan az öreg házvezetőné a varró¬ 
gépén kattogva. 

Egy hétig voltak már odakinn és a lassan 
társalkodónővé igazodó miss miatt nagyon 
kevésszer zavartalanul együtt a két leány. 

- Olga, jer csak ide! — hívta egy délelőtt 
az ablakhoz Lenke a húgát - - nézd, az a 
Balog fiú, a kit emlegettél? Ott megy, -
most befordul a malomközbe! 

- Az! Persze, hogy Pista, - kiáltott ör¬ 
vendve a másik. - • Úgy látszik, csak most 
jött meg érettségi után. Ejnye — hogy nem 
nézett erre! 

- Nézett, - mosolygóit a szőke . . . Én 
már tegnapelőtt is latiam - - és az este -
már sötétedett, - - épen nyolczszor ment itt 
el, meg vissza a ház előtt. Én zongoráztam -
tudod — és az ablak nyitva volt . . . Elég ér¬ 
dekes arczú fiú, - - szép a szeme; - - csak 
persze nem visel valami jó czipőket. . . 

Aznap alkonyattájt kiügyeskedte, hogy a 
miss nélkül menjenek cl a postáig újságért, 
levelekért. A malomköznél egyszerűen bevárta 
őket és odacsatlakozolt a fiú. Melegen szorított 
kezet Olgával és a másiknak bemutatkozott, 

llalogh István, jogász . . . Már napok óta 
lesem, hol láthassam meg magukat és meg¬ 
ismerjem Lenke nagysámot, a kiről Olgácska 
tavaly annyit beszélt. Nem haragszik, úgy-e — 
szólt át Olgához, — hogy csak így mondom a 
keresztnevén; hisz mi roppant jó barátok vol¬ 
tunk tavaly, úgy-e?. . . Szabad? 

Czigarettalárczát vett elő és szakértelem¬ 
mel sodort ki egyet, aztán rágyújtott. Beszél¬ 
getve haladt tovább a Lenke oldalán és Olga 
tűnődve, zavarodottan figyelte meg egy-egy 
oldalpillantással az út túlsó feléről. Most vette 
csak észre, milyen más lett, a mióta nem lát¬ 
ták egymást. Nagyobb, erősebb — a beszéd¬ 
hangja is változóit - az ajka fölött leendő 
bajuszka rajzos árnyalata; kezében sétapálczát 
tartott, ílanellnadrágján friss vasalás, a fején 
egészen csinos, gavalléros puha kalap. 

Aznap este megint sokáig zongorázott a 
szőke leány és az ablak nyitva volt. — Hűvös 
lesz! — szerette volna Olga mondani, de va¬ 
lami visszatartotta — elfordult — bement a 
szobájukba és vetkőzni kezdett. - - Igen, — 
bólintott egy kicsit sápadtan a tükör előtt és 
valami szőritőlta a torkát — igen, csak hadd 

legyek csúnya! Bár még csúnyább lennék, 
az volna jó. - • Legalább a ki egyszer sze¬ 
retne, biztos, hogy nem az arczomérl. -
azért kell engem megszeretni, a milyen belül 
vagyok. Vagy inkább ne szeressen senk i ! . . . 

Leült az ágy szélére és azt hitte, mindjárt 
sírnia kell, de egyszerre nagyon megszégyelte 
magát. Sietve igyekezett Lenkére gondolni -
jo-en, mégis — a/ ablak nyitva van. Az a csacsi 
gyerek! 
3 — Lenkice, — szólt át egy kicsit reszketve 
a léiig nyitott ajtó résén — meghűlsz, Lenkus! 

— Megyek, már megyek! 
Becsapta az ablakot - jött, összcölelte, 

ölébe simult --- bolond dolgokat duruzsolt, -
de a másiknak most több gondja volt arra, 
hogy szokatlanul forrónak és nedvesnek érezte 
a nénje kezét . . . 

Úgy szeretlek kezdte rendesen egy 
forró öleléssel egy hét múlva és azontúl majd-
nem.minden második nap. — Édes, drága kis 
Olgám - úgy-e, kijösz ma is velem? Tudod, 
egyedül nem szabad . . . Nem egész a kertig — 
csak ide a park szélére, a hol a hinta van. . . 
Az a szegény valami bolondot csinál, ha 
ma nem láthat. Úgy-e, Olgus. 

A park vasléczei közt szorongatták egymás 
kezét, egymás szemébe merültek és a sutto¬ 
gásuk halkabb volt, mint az alkonyati szel-
lőcskck zaja a nyesett bokrok levelein átsur¬ 
ranva. Néha az ajkuk mozgása se látszott -
hosszan, sokáig csak hallgatlak és nézlek . . . 
Olga a hintán ült, nem messze tőlük — a 
maga sálját is a Lenke vállára dobta volt -
cs fehér ruhárskájál halkan, hízelgőn libeg-
Icüe a jó illatú, szénás mezőkről szálló nyári 
fuvalom. Csendcsen ingott a hinta - - a gye¬ 
rekleány, mint lelkiismeretes őrszem tartolta 
szemmel azokat — de néha, egy-egy perczre 
hátrahajtotta a fejét és lehunyta a szemét. 
Elpirult, — úgy érezte, mintha egy kicsit erő¬ 
sen lüktetne a szívverése — milyen különös! 

- Hiába — mondogatta magának csaknem 
félhangosan - - hiába — ez már így van. Ezt 
a szépségért adják. Hát ér/ adják a szép¬ 
ségért. . . Semmi!. . . 

Egy ilyen estén történt - - de jó későn, 
nyár vége felé — valaki tán ész ívvé tte a cse¬ 
lédségből, elárulta — az anyjuk értük jölt a 
missel, az. édes apjuk patáliát csapolt, az ispánt 
áthivatták - - e/.ért történt, hogy valamivel 
hamarabb csomagoltak és felzavart családi 
liangulalban dúlt arczokkal és kisírt szemek¬ 
kel jártak-keltek a málhák és ládák körül. -
Csak fel, haza, Pestre hamar!. . . - - De mi¬ 
lyen komédia! - ingatta a fejét ijedten és 
botránkozón a szegény miss. 

És a csodálatos - - átizzott idegű, korán¬ 
érett, színes és forró álmoktól megzavart -
szegény, szegény szép kis komédiásnő még 
csak most kezdte igazán beleélni magát egy 
veszedelmes — izgalmas és bolond színjáték 
szerepébe. . . Nem evett. - - Nem evett és 
nem aludt, hallani sem akart szórakozásról -
Inillolt, virágfinom kis alakjával mozdulat¬ 
lanul süppedve, némán, halványan, csukott 
szemmel és ajakkal feküdt egy-egy mély karos¬ 
székben — és titokban, belül élvezte tán <• 
szivcttépőn szomorú pózok együgyű szépsé-

- és hogy járnak körülte mind - be-
czézik, engesztelik, remegnek érte . . . Igen 
mindez gyerekes oktalanság volt — más vala¬ 
kinél elm„iik, önmagába fullad egy-kettőre 

tán kórjol volt már öntudatlanul , 
'""ét, a mi nélkül is talán elkövetkezett volna 
1 legrettenelcsebb - - néhány gyönge, tompa 

1 köhintés - - az első vérfoll. . . Azután 
minden gyorsan ment a uayv -zcn-ncsét-
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lenségek iszonyatos, kétségbeesett sietésü tem¬ 
pójában jölt feléjük és robbant be mégis vá¬ 
ratlanul és szivetfogyasztóan a vég. Olga, a 
kisebbik leány alig pár nappal töltötte be a 
tizenhatodik évét. a mikor Lenke hófehéren, 
szőkén, édes, halovány, néma szájával, ár¬ 
nyékba cselt, hunyt szemekkel feküdt a térí¬ 
tőn és törékeny, finom kis leány lestével a 
szörnyű, idegen, koporsó párnákra simult. 

Egy é v - a gyászidő — úgy telt el, mint 
valami nehéz, végtelenül fullaszló börlön-
éjszaka. Mintha mindegyikükben abbanmaradt, 
bennfagyott, megszakadt volna a legelevenebb 
élethajtás - - az érzés legmelcge, a mit nem 
tudlak többé hova tenni, kire halmozni. A sze¬ 
gény elszállt kis tünemény volt az egész csa¬ 
ládban az, a ki igazán elfogadásra és nem 
adásra volt teremtve, rá annyi fért az ön¬ 
feláldozó szeretetből, olyan kecsesen és ter¬ 
mészetesen fogadta - - és most nincs — és a 
kik itt maradtak, jó ideig idegenül érezték üres 
helyet és nem tudták, mihez fogjanak egy¬ 
másra utáltán, szenvedve - - örökre veszte¬ 
sen . . . Olga volt mégis az első, a ki meg¬ 
érezhette az első vigaszlalást, hogy valakinek 
szüksége van rá, — mert az édesanyját beteges¬ 
kedővé tette e télen a lelki szenvedés. 

Megint tavasz volt— a szomorúság évfordu¬ 
lója— mikor az első félgyászos ruhát hazahoz¬ 
ták neki és az édes anyja gyönge mosolylyal — 
szomorú és szerető bensőséggel magához ölelte 

- Milyen jól áll ez neked, fiacskám! Bizony 
no — nagyon jól áll! 

A csikós szövet valóban karcsúbbá tette 
amúgy is megnyúlt, izmos alakját. Az arcz-
bőrc halványabb lett az utolsó évek alatt cs 
ellüntek a fejlődés korúnak piros pörsenései; 
erős, nagy hajai íbdrászné tarlolta rendben 
mostanában, a fogai nagyok, de egyenlők vol¬ 
tak és ragyogó fehérek — szeme pedig me¬ 
legen, barnán, kifejezőn csillogott elő a sötét 
árnyékú pillák alól. 

- Hogy csinosodik ez a gyerek! — mondta 
az apja ebédnél, csaknem jókedvűen, mikor 
a leány fölkelt egy perczre, hogy valami kis 
zavart eligazítson a szobalánynyal. 

— Egyetlenünk! — felelt az asszony tom¬ 
pán és könny futotta el a szemét. 

— Kiformásodott, Most nézem, milyen szép, 
sugár növése lett. — Most már nagy leány... 

Sóhajtottak — nem néztek egymásra. 
— Azt hiszem. — mondta aztán meggyőző¬ 

déssel az asszony — hogy kevés ilyen értékes 
leány van a mostaniak közt. Mennyit tud 
ez — mennyit össze nem olvas — a mellett 
kedves, szerény, jó. Egy kincs. 

Csak legyen, a ki megérdemelje! — bólin¬ 
tott az apja. 

Nyáron elvitte magával, hogy utaztassa, 
szórakoztassa egy kicsit, míg az anyjának va¬ 
lami csendes kis üdülőhelyre volt inkább 
szüksége. Ók ketten aztán hihetetlenül össze¬ 
melegedtek az úton. Egymásra leltek. A fia¬ 
tal leány büszke ragaszkodással simult az 6 
gavalléros. világlátott, idegen népekkel bánni 
tudó apjához; az meg csodálkozva élvezte a 
gyermeke nagy tájékozotlságát múzeumok és 
könyvtárak, labirintusában elmúlt korszakok¬ 
ban és jelen kultúrában. Olga a lelkes, vissza¬ 
ható természetek közül való volt, a kiknek 
mayon sokat tudnak adni a dolgok, látások, 
tájak, emberek és a művészet; és az élvezőké-
nesséirét bámulatosán tudta megosztani, átszar-
maztalni arra is. a kivel együtt volt. Az apja 
egészen beleszeretett. 

- Ez a csitri - ez csakugyan arra szule-
,,,,1 h.>"V valami svihákot boldoggá tegyen. 

A télen - bár nem nagy kedvvel - mégis 

el kellett mennie egy-két mulatságra. A ked¬ 
vetlensége onnét volt, mert nem szeretelt tán. 
czolni és érezte, hogy nem is tud jól. 

- Tudják mit — mondta mosolyogva, ked¬ 
vesen egynéhány fiatal úrnak. — Én nem tán-
czolok szívesen, de maguk úgyis fáradtak -
nem ülnék le itt mellettem azt a liz perczet, 
a mit nekem szántak? . . . 

Vállalták, - sőt divatba jött ez a módszer 
és a leány rendesen négy-öl mulattató közt 
ült mindig kicsit komoly, magasnyakú ruhái¬ 
ban, kedves mosolyával, nyugodt, rokonszen¬ 
ves fesztelenségével. 

- Olyan szeretni való, helyes leány ez! -
mondogatták őszintén a gavallérjai és vele 
szemben a saját emberséges jószántságuknak 
hízelegtek, — hogy lám, nem is kell ahhoz 
valami nagy szépség, hogy ünnepeltté legyen 
egy kedves, okos, jómodorú teremtés . . . — 
Ám része, van egyébnek is benne! — súgta 
rgy-két mindenttudó gardedám. Hja -
százhatvanezer korona hozomány, készpénz, 
nagy szó az! Igazában csak a fele volt egy-
egy leány számára letéve, de most a testvére 
halálával annak a része is ezé . . . 

- Ahhoz fog menni, a kit megszeret — 
mondta otthon határozottan az édes anyja — 
és elfacsarodott szívvel gondolt a másiknak 
a furcsa kis szerelmi epizódjára a halála 
előtt. - E:t igazán odaadom; nem nézőm, 
akárki lesz is, csak szeresse . . . És elérzé-
kenyülten csókolta meg egyetlenét. 

így minden szépen, természetszerűn elő volt 
készítve arra, a mi egyszer minden baj nél¬ 
kül magától és logikus rendben elkövetke¬ 
zett. — Nem mindjárt. - - Az érett gondol¬ 
kodású, öntudatos, gazdag és kedvelt leány 
kiélvezte előbb a lánysága szabadságát —• 
sokszor utazott, értékes ismeretségei és hír¬ 
neves barátai akadtak külföldön és itthon; 
utóbb már az egyre fejlődöttebb és egyénibb 
ízlése szerint válogatta meg a társaságát és 
a zsúrjain hírneves emberek, írók, művészek, 
zenei kitűnőségek kerültek össze. Bálint, a 
fiatal színműíró is így lett bejáratos hozzá¬ 
juk ; — tehetséges, élni — okos és a jobbfajtá-
juakhoz tartozó ember volt ez, •— a dolgokat 
még mindig eléggé komolybavevő és ember¬ 
séges; és egész leikével és okosságával érezte, 
milyen nagy szüksége van egy jó, kedves 
asszonyra és az élet bizlos, felvértező anyagi 
támasztékaira. A két szülő már akkor régen 
és egészen az Olga gyámsága alatt állt, min¬ 
den úgy volt jól, a hogy ő intézte és az 
életük az ő ízlése után igazodott. . . Egy 
szép, színházas tél, diadalmas prémiék, aztán 
a tavasz hosszú, hosszú meghitt sétákkal 
a szigeten és a bástyákon - - és az idő 
meghozta szépen apró, jelentős, kedves ese¬ 
ményeit. 

— Nekem szép vagy, — mondta az író el¬ 
tűnődve, de őszintén. — Csak téged nem kell ép 
középeurópai szemmel nézni. Olyan vagy, 
mint valami nagyon idegen ragénak a legfel-
leltebb és legfinomabb példánya. 

Olga hálás örömmel pirult bele a vőlegénye 
felfedezésébe — aztán egy pillanatra valami 
nagyon régi és fájó emlékezés döbbentette 
össze; de mindjárt utána érthetetlenül köny-
nyült, kibékülő sóhajtás szállt fel a leikéből. 
Szépség!. . . A szegény, gyönyörű kis nén-
jére gondolt és a szalmapárnás, rettenetes 
koporsóra, a hol ragyogó szőkén, habfehé-
ren — és lengén, édesen, mint egy virág, ki¬ 
terítve feküdt. Milyen sok éve már . . . E percz-
ben tiszta szemmel látta, hogy azon a szörnyű 
koporsón keresztül jutott önmagához, az életé¬ 
hez, a boldogsághoz. Minden napfényhez. 
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Elbeszélés. 

Irta S Z Í V Ó S B É L A . 

Egy borongós délután búsan megrázta 
Kánya Péter a borzas fejét s elkeseredve így 
sóhajtott fel: 

— .Már látom, hogy becsületes embernek 
kell lenni.. . 

Tudniillik ezen a/, emlékezetes délután sza¬ 
badult haza a dutyiból, a hol néhány haszon¬ 
talan tyúk miatt üldögélt vagy három hó-
napoeskát. 

Míg virágában volt, lábas jószágon alól rá 
sem igen nézett egyébbre, de hogy idővel 
meggyengült az ina, hát csak baromfi félérc 
adta magát. A mi különben is jobban illett 
hozzá, mert olyan rókatermészetű, katuska 
hajlandóságú ember volt. 

Ám hiába szállította le igényeit, hiába fa¬ 
nyalodott a tyúkokra, libákra, nlólib már 
azon is minduntalan rajtavesztett. 

Ezért jött arra a különös gondolatra, hogy 
ezután becsületes életet folytat. 

És csodálatos, a mit fogadott, csakugyan 
meg is tartotta. 

A falu pedig bölcsen meggondolván, hogy 
dlolvajból lesz a jó pandúr* és azt sem fe¬ 
lejtvén, hogy korábbi időkben mennyi szak¬ 
ismeret szerzett a szarvasmarha körül, hát 
közlelkesedéssel megválasztotta csordásnak. 

S Péter emberül folytatta a hivatalt. Nem¬ 
csak a csordát tartotta rendben, hanem nagy 
tudománynyal gyógyított minden bajt, akár 
jószágban, akár emberben esett hiba. A ki¬ 
nek keze, lába kificzamodoü, takarosán helyre-
tette, húzott fogat, ha kellelt, a csömört pe¬ 
dig Kakuk Hébék sem tudta jobban kikenni 
az emberből, mint ő. 

Nem csuda ilyenformán, ha nőttön-nőlt a 

becsülete. De ezzel együtt Péter is mindjob¬ 
ban clbizta magát elannyira, hogy végre már 
házasságra is gondolt. 

Legalább lesz, a ki mos rá. 
Erre az állapotra pedig legalkalmatosabb-

nak gondolta az említett Kakuk Kébékel, a 
ki mellől ugyan három ember dűlt már ki s 
;i nyelve sem igen pihen sem éjjel, sem nap¬ 
pal, de vis/.ontag van egy kis háza, aztán egy 
tavalyi üszője és igen szép, sok aprójószága. 
r.snpa jó lenne biz az! 

El is kezdett az özvegy kedvében járni. 
Mikor reggel kihajtotta azt az üszőt a többi¬ 
vel, mindig nagyon nyájasan tudakozódott a/, 
asszonyság éjjeli nyugodalma iránt, este meg, 
mikor hazahajtott, az üszőeske egószségi álla¬ 
potáról, örvendetes gyarapodásáról számolt 
be roppant szívesen, máselTéle. 

És a kegyes igyekezet nem is veszett kárba. 
Lassanként Hébék asszony is neki melege¬ 
dett, hogy — úgymond — már három ember¬ 
rel kínlódott : mért ne kínlódna a negyedik¬ 
kel is? Szóval, a legjobb úton haladt a do¬ 
log, sőt utóbb már még Hébék asszony szo¬ 
rította jobban. 

Ekkor azonban valami váratlan dolog tör¬ 
tént. Az, hogy az üsző szegbe talált hágni s 
igen megdagadt bele a lába. 

Rébék asszony tüstént elpanaszolta a szo¬ 
morú esetei Péter gazdának, a ki menten 
nagy szívbéli buzgósággal hozzálátott az or¬ 
vosláshoz. Bicska hegygyei kitisztogatta a 
sebet, bagólével körülkenegette, nedves agyag¬ 
gal bekötözgelte. 

A mint így pepecselne, íme nyílik a kupu s 
ki jön be rajta más, mint az öreg, tudákos 

Csala Erzsók. Még a féllába kívül volt, mai¬ 
akkor elkezdett beszélni, akár a madárijesztő 
kelepcze, mikor a szél megzörgeti. 

Nem egyébért jött pedig, mint hogy egy 
kotlóalja tojást akart cserélni, mert hallotta, 
hogy ecsómasszonynak milyen szép fajta apró¬ 
jós/ága van. 

Hébéknck igen jól esett, hogy lám, mar a 
falu túlsó végén is becsülete van az ő jószágá¬ 
nak. S hogy csakugyan nem méltatlanul, an¬ 
nak nagyobb bizonyságára mindjárt össze is 
hítta az udvaron szanaszét kapai'gáló szár¬ 
nyas sereget: 

- Pir, pir, pir, pire, pire, pir. Csike, csike, 
csike ! 

A tyúkok azt gondolván, hogy etetés lesz, 
örvendező kariesálással mindenfelől elősereg-
leltek. 

C.sata Erzsók összecsapta a kezét: 
- Jaj, teremtőm, de gyönyörű jószág, de 

gyönyörű! Jaj, tán a király udvarán sincs 
már különb! Nincs, nincs, lehetetlenség!... 

És dőlt belőle a magasztalás, mint csapra 
ütött hordóból az ital. Azt lehetett volna gon¬ 
dolni, hogy estig sem lesz vége. Egyszerre 
azonban hirtelen torkán akadt a szó. Kimeredi 
a szeme s mozdulatlan nézett egy bizonyos 
helyre. 

Elkésve, most érkezett elő egy jércze ; ezt 
nézte Erzsók néni. 

Csakugyan különös jércze volt. Tolla feke¬ 
tébb a hollónál, taréja csudálatosán vörös, a 
szeme környéke meg olyan, mint a tűzláng. 

A mint nómikép magához tért Erzsók asz-
szony, hirtelen lehajolva, felkapta a jérczét s 
nagy gyorsan elkezdte a tollait vizsgálni. Mi¬ 
kor végére ért, lelkendezve fordult Hébékhcz: 

- Mondom ! Az, csakugyan az, valóságosan 
az ! . . . Jaj, de szerencsés vagy gyémántom ! 
Ezután akár aranyban l'ürödhcUz . . . Az, az, 
mindjárt láttam, hogy az. Az : lidércz! 

Egy nagy lélekzclel vett, azután folytat la : 
- Mert látod rozmaringom, nincs e/.cn még 

csak egy szál pehely fejér sem, tiszta fekete 
ennek minden legkisebb tolla, a taréja, a 
szeme környéke mégolyán parázsszíníi, mintha 
most szállt volna el a pokol tüzéről. Lidércz 
ez, mondom, lidércz ! 

Csak nem tán? mondta volna Hébék 
csodálkozva, de a neki hcvült Erzsók mind¬ 
járt belefojtotta a szót: 

Márhogy nem maga ez a lidércz, luli-
pántom, hanem ennek az elsií tojásából lesz 
lidércz, ha ember költi ki. Annak aztán hord 
mindenféle kincset ; csak jól kell vele bánni, 
mert különben igen gonosz és harapós lesz . . . 
Jaj de szerencsés is leszel bárányom, de sze¬ 
rencsés, ha kiköllihl '. 

Hébék asszony előbb megrökönyödött rajta: 
hogy legyen ő belőle kollóslyúk, majd meg 
az jutott eszébe, hogy igen erős az álma s 
még az első éjszaka bizonyosan el fakasztaná 
a tojást. 

De Erzsók néni erre is tudott mit mon¬ 
dani : 

Nem baj virágszálam, nem baj, majd 
akad, a ki kikölti. Én magam is szívesen meg¬ 
cselekedném, de engem meg sokszor a bika 
kerget álmomban s olyankor aztán török-zú-
zok. Hanem olt van a sánta Oláh Mari, n;ajd 

kikölti az. Csak aztán én rólam se feledkezz 
meg violám, majd ha osztoztok a sok drága-
lálos kincsen. 

Mikor mindezt nagy gyorsan elhadarta, 
megtapogatta a jérczét s örömmel tapasz¬ 
talta, hogy már érzik benne a tojás. Meg¬ 
tojik nemsokára! 

Ugyanígy vélekedett, Hébék is s a mint 
mondta, már csakugyan várta is mostanára 
a tojását. 

Péter, a ki miközben a borjú lábával szösz-
mötölt, szerlelett nagy érdeklődéssel hallgatta 
az Erzsók beszédét, most maga is az asszo¬ 
nyokhoz lépett, kezébe vette a jérczét, mond¬ 
ván : 

- Hadd lám ! 
A mint alapos tapogatás után elbocsájtotta 

a rikácsoló szárnyast, fölényesen így szólt : 
- Nem bizonyos még az, hogy hamarosan 

Csakugyan, már korán reggel meg is jelent 
hűségesen és hozzá fogott a kurúzsoláshoz. 

Igén lassan, piszmogva dolgozott, a fél¬ 
szeme pedig folyvást ott volt a szerteszét 
ténfergő tyúkokon, vagyis inkább a fekete 
jérozén, a melynek egy mozdulata sem kerül¬ 
hette el a figyelmét. 

A jércze pedig egyszer csak hirtelen kü¬ 
lönvált a többitől s gyorsan besuttyant a 
gallyrakás alá. 

- Tojik! — gondolta Péter örömmel, de 
viszont semmikép sem tetszett neki, hogy 
Hébék asszony is olt sündörgőzik mellette. 

Azt mondja hát neki, megkopogtatvám a 
borjú körmét: 

- Igen czélirányos volna erre a sebre egy 
kis gyujtoványi'űnek a pora is. Tudom, van 
a padláson. Ugyan törjön Hébék asszony egy 
jó mozsárnyit, még pedig igen fájintos ap-

a kotkodácsolásra s most már a szemétdomb 
tetejéről hirdette a világnak, hogy első nagy 
műveletén szerencsésen keresztül esett. 

Hébék asszony hallván ezt, elkiáltotla magát 
- Megtojt a jércze ! 

Mindjárt be is sietett az ólba, sorra vizs¬ 
gálta a fészkeket, ámde hiába. 

Péter, mintha ki tudja mi akadt volna a 
torkán, elkezdett köhögni : 

- Aligha az ólban tojt az meg. Amott a 
gally körül látám az elébb, nyilván oda rejté, 
mert az ilyenféle jószág igencsak orozva szo¬ 
kott ellojni... Különben megnézhetjük. 

És nagy készséggel szétnyornta bocskorá-
val a gallyat. 

- A hol van ni ! kiáltott diadalmasan. Nem 
mondtam ? Látja Hébék asszony a kaparását ? 

— A kaparást látom, de nincsen benne tojás? 
Péter méltatlankodva rázta a fejét: 

megtojik. Lehet ugyan, hogy megtojik, lehet, 
h°gy nem. Jérczénél sohase lehessen tudni. 

ledig Péter bizonyos volt benne, hogy a 
jércze holnap reggelnél tovább nem viszi. 
Mert észrevette, hogy az imént a hívásra a 
gallyrakás alól bujt elő s most már megint 
ottan körül settenkedik és nagyon nézeget 
jobbra-balra. 

Ezekből a jelekből azt is világosan látta, 
"ogy a jércze «orozva» szándékszik eltojni, 
^em az ólban a rendes tojatóba, hanem oda, 
a gallyrakás alá. 

No, de nem baj, onnan is el lehet azt emelni. 
Mert már elhatározta, hogy a tojást ellopja 

<* kikölti ő maga. 
Mit felezne ő akár Hébékkel, akár más-

? Ügy sem kell már neki Hébék, ha egy¬ 
szer lidérczre lehet szert. 

Hamarosan búcsút veti az asszonyoktól, 
a biztatással, hogy másnap minden bi-

:onynyal eljön a borjúhoz s újabb kötést tesz 
a körmére... 

Jaj, teremtőm, de gyönyörű jószág. 

róra. De csak odabenn törje a kamrában, 
mert a napvilág árt az erejének. Majd ha 
kell, szólok. Addig nem kell kijönni vele. 

Rébék hajtott a Péter kívánságára, a ki ilyen¬ 
formán szerencsésen maga maradt az udvaron 
s nyugton leshette, míg a jércze dolgát végzi. 

Nem soká kellett várnia. 
Egyszer csak látja, hogy kibúvik a gally 

alól, majd rettenetes kotkodácsolásba fog. 
Nosza, Péternek se kellett több. Hamaro¬ 

san otl terem, elzavarja a jérczét, szélhárítja 
a gallyat s ime megpillantja a tojást egy kis 
kaparásban. 

Hirtelen elrejtette a szűr ujjába, azután be-
kurjantott a házba, hogy lehet hozni a port. 

De mire kijötl vele Hébék asszony, már úgy 
javalta Péter, hogy még se kell arra a kö¬ 
römre por. Csak hadd heverjen már most a 
borj ú. 

Nem is töltötte tovább az időt, mert híjába, 
sok még a baj másfelé is. 

Ezalatt azonban a jércze megint rákezdett 

- Hát nincs a ! Ejnye, ejnye, lám. No. még 
ilyet se ériem ! 

- Mi dolog ez, mi dolog, sipított Hébék, 
ha még a múlt héten agyon nem ütötték 
volna a kutyámat, azt mondanám, hogy az 
ette meg.. . Ámbár hiszen valami kóborgó eb 
is cselekedhette. 

Péter kapott a szón : 
- Ügy kell lenni! Csakugyan az előbb 

láttam, hogy egy félfülű kutya átugrott a 
kerítésen. 

Hébék olyan vörös lett mérgében, mint a 
pipacs : 

Akkor a Húga Menyusénak kelleti lenni! 
Jaj, micsoda szörnyű kari tett az a csonka-
fülű dög. Oda a sok drágalátos kincs, oda!... 
No megállj Buga, megállj, meglakolsz azért, 
tudom azt az egyet! 

Péter igaz részvéttel lógatla a fejét : 
Hej, hej, csak sok gyalázatos ember is 

van a világon. Kutyái tart, de enni nem ad 
neki, azután kóborgásra adja magát s kieszi 
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Rendszerint megriasztja a jószágot. 

más ember tyúkja alól a tojást. Nem jól van, 
nem jól van!.. . 

A mint aztán nagynehezen hazaszabadult a 
mérgelődő némbertől, első dolga volt Péter¬ 
nek, hogy egy kis zacskót varrt vászonból, 
abba beletette a tojást s felköllötte a bal 
hóna alá. 

És ezzel megkezdődött a lidérczköltés nagy 
munkája. 

Hogy álmában valamikép össze ne törje, két 
karót vert le s ezek közzé feküdt éjszakára. 
A karók olyan közel voltak egymáshoz, hogy 
semmikép sem lehetett megfordulni köztük. 

Szóval, a költés felöl nem lett volna baj. 
Hanem Hébék asszony napról-napra jobban 
kezdett nyughalatlankodni, mert észrevette, 
hogy Péter keveset törődik már vele, sőt a 
mennyire csak lehet, kerüli. Még arra is ve¬ 
temedik már, hogy mikor az ő háza előtt 
hajt el, rendszerint megriasztja a jószágot, 
csakhogy koczognia kelljen utána. 

így aztán hiába várja Hébék a kapuban, 
Péter nem állhat vele szóba, legfeljebb csak 
annyit kiált oda magyarázatul az érzékeny 
szívű menyecskének, hogy: abogárzik a jó¬ 
szág I» S már a másik pillanatban mindenes¬ 
től eltűnik. 

- Mi lehet ennek az oka, mi lehet? 
Azonban nem kellett soká évődnie rajta, 

mert csakhamar megint oly nyájas és figyel¬ 
mes lelt a csordás, mint annakelőtle. 

Már épen huszonegyedik napja folyt a 
költés s Péter mára, vagy legkésőbb holnapra 
várta a lidércz kelését. 

Oiondolkozva, tervezgetve ácsorgóit a csorda¬ 
szélén : hogy is lesz hát, mint lesz ? 

Az bizonyos, hogy legelébb is egy pár új 
csizmái hozat a lidérczczel. A többi jó majd 
azután következik. Azt is tudja, hogy ezentúl 
sem a háj, sem az oldalszalonna soha ki nem 
fogy a padlásáról... 

Ezen édes gondolatok közben észreveszi, hogy 
egy tinó nagyon igyekszik a tilos felé. Uczczu, 
hamarosan utána iramodik Péter, ám egy va-
kondaklúrásban megbollik s oldalt vágódik. 

Mindjárt érezte, hogy izre-porrá tört a to¬ 
jás. Agyon lapult benne a lidércz, ha száz 
lelke lett volna i s . . . 

Egy darabig se holt, se eleven nem volt 
szegény Péter, azután eszébe jutott, hogy 
most legalább meglátja, milyen is lett volna 
hál az a lidércz? Azt mondják csak olyan, 
mint a tyúk, de a verébnél nem igen nagyobb, 
szörnyű veres a szeme, tarója, a tolla tiszta 
fekete és négy lába van. Vájjon igaz-e, most 
megtudja. 

Kibontotta a kis zacskót, hát nem talált 
abban tojáshéj jnál egyebet. 

Egész megújult, a mint ezt látta : úgy is 
záf> volt a tojás s nem kelt volna abból sem 
lidércz sem egyéb. 

Egy kicsit boszankodott még, hogy három 
hétig vesződött vele, de aztán mint bölcs férfiú, 
más hasznosabb dolgon kezdett gondolkozni, 
tudniillik, hogy ha már ilyenfajta lidércz nincs, 
hát jó lesz Rébék asszony is. 

Ettől fogva megint minden reggel felettébb 
nyájasan tudakozódott az asszonyság éjjeli 
nyugodalma felől, este még hűségesebben 
számolgatolt be az üszőcske gyarapodásáról, 
mint valaha. 

Nem mulasztotta el a múltkori gyanús 
magaviseletét sem annak rendjén kimagya¬ 
rázni : 

- Jaj bizony, jaj, kegyetlen szárazság is 
jára az elmúlt hetekben s ilyenkor módnél-
kül bogárzásnak esik a jószágfóle. Az ember 
alig győz utána szaladgálni ; csak annyi ér¬ 
kezése sincs, hogy egyik-másik jó .ismerősé¬ 
vel egy-kél szót válthasson. Héj, héj, úgyvan, 
úgy---

Egy este rátért a lidórczre is. 
- Sohse búsuljon a miatt Rébék asszony, 

lelkem, hogy megetle a kutya. Én már azóta 
egyszer-másszor elgondoltam magamban, hogy 
úgyis, hátha zápon maradi volna az a lojás? 
A jérczelojás igen csak úgyszokolt járni. . . 
Azután meg ha kikelt volna is, nagy lelki vésze 
delem az, meri hál hogy az ember az ördög¬ 
nek elkölné magát. . . No, nekem nem kellene, 
nem, ha a világ mindig kincsét idehordaná is. 

Itt erélyesen megrázta Péler a fejét, mnjd 
meg elkezdett köhögni : 

- De minek is az a sok kincs? Én csak 
azt mondom, hogy nincs szebb a tisztességes 
házassági sornál, mert hát hiába, no, hej, 
he j . . . Aztán há t . . . izé . . . ha nem bánná 
Rébék asszony lelkem, én. . . hm, hm, más-
afféle... nem lennék elroutója... 

Rébék asszony pedig nem bánta s így az¬ 
tán az érdekes pár nemsokára csakugyan 
összekerült. 

No, igaz az is, hogy még a mézes hetek 
sem multak el s már Péter így dörmögött 
magában, a mint a csorda szélén, botjára kö¬ 
nyökölve ácsorgoll: 

- Csak szeri leltem én lidérczre. Kincset 
nem hord, de harapósnak harapós. 

Regény. 

irta KVASSAY EDE. 

OQ 

L^CD '̂Ü1 

Egy novemberi vasárnapon, a fővárosi Vigadó 
jótékonyczélú gálahangversenyén, a czukrász-
helyiség egyik aszlalánál, mely kilátást nyuj-
loll a nagyierembe, Lili kisasszony ült szü¬ 
leivel és szolgálallevő gavallérjával. 

Lili harmatos rózsabimbóhoz hasonló fialal 
hölgy voll, a lavasz napsugaras, igéző kelle¬ 
mével. Sugár növésű, szilfid alak. Tengerzöld¬ 
ből zafirkékbe jálszó, rejlelmes mélységű sze¬ 
mei ábrándos lelkűiéire vallanak, míg a sölét 
hajánál sölélebb bársony, sűrű szemöldökök 
nagy akaraleről árulnak el. Az ifjúság játszi 
jókedve és a meglett kor komolysága bájos 
összhangban ömlik el egész valóján. 

Atyja, székesi Pontoss Mályás pénzügy¬ 
miniszteri tanácsos, szürke fejű, szemüveges, 
szikár, tipikus bürokrata alak. Pontoss neje : 
gömbölyded idomú dclnő, kinek vonásai haj -
dani szépségre engednek következtéim'. Leány¬ 
nevén : endrelaki Angyalka. 

- Nézzék, kérem, — figyelmczlette Lili a 
társaságot, - • itt velünk szemben a sétáló 
közönség közt ezt az előkelő megjelenésű, 
régibb divat szerint, de gondos csínnal öltö¬ 
zött, őszbevegyült hajú, franczia szakállú, 
érdekes arczú úriembert, ki, míg Chopin egy 
mazurkájál jálszák, diskrét taktusban lépdel, 
lejteget ide-oda ! 

•— íme, mosl a zene elhallgatott és a lán-
czolva lejlegelő uraság is szünetet tart a zene¬ 
karral. Eredeti alak: úgy-e, Angyal ? — je-
gyezle meg, hitestársához fordulva, a csa¬ 
ládfő. 

- Igazad van, Mátyás, de délczeg maga¬ 
tartással, igen elegánsan mozog, — válaszolt 
a magát a melegben buzgón legyezgető mama. 

- Valami kiszolgált czirkuszi műlovas lehet, 
ki régi megszokásból zeneszóra még most is 
a magas iskolát járja, - - szólt az említeti 
gavallér: dombiralosi Iralossy Előd, tisztelet¬ 
beli fogalmazó Pontoss szakosztályában, a Lili 
kisasszony részére a papától hivatalosan enge¬ 
délyezett udvarló, illetőleg vőlegényjelölt, kü¬ 
szöbön álló előléptetésének és egy beteges, 
öreg, agglegény nagybátya örvendetesen szo¬ 
morú elhalálozásának reményében. Deli, 
magas termetű, rátartós, pedáns jellegű hiva-
lalnok-genlleman, világos-szőke, sima hajjal, 
divatosan nyiroll bajuszszal és vízszínű-kék 
szemű, duzzadt, halvány arczczal. 

Nem egykori műlovas ő. Iratossy úr 
téved. Az a gracziózus szalonkönnyedséggel, 
koreograíikusan lépdelő úr híres tánczmester 
volt egykor a fővárosban, - jegyezte meg 
esekély személyem, mint a bemutatott tár¬ 
saság kiegészítője néhány perez óta. 

II. 
Báró Szentkláray Ákos vagyok. Harminczöt 

éves volnék... de hát a férfiak oly idősek, a 
mily időseknek őket az asszonyok tartják. Út-
'evél-személyleírásom : magas termet, szabá_ 
y°s, óval arcz, barna haj, bajusz és rövid 
kórszakáll, fekete szemek, ép fogak, orr, száj 
stb. minden rendes: állapotomon kívül, mely 
rendetlen, azaz: nőtelen. Annyira imádom 
ugyanis az egyéni függetlenséget, hogy irtó-
*° m az adósságcsinálástól, mely rendesen a 
Hymen tövises járma alá vezet. Ezek során 
tehát azt sem hallgathatom el, hogy dunán-

1 birtokaim után fizetett adóm alapján fog-

lalkozás nélküli egyéniség, azaz : főrendiházi 
tag vagyok. Hogy azonban ne tartsanak felü¬ 
letes szalonművellségű semmittevőnek: egy¬ 
ben följegyzem, hogy édesatyám, ki, mint 
emigráns, függetlenségi harezunk után több 
évig Angol- és Francziaországban larlózko-
doll, már korán belém csepeglelle a kullu-
rális mozgalmak, különösen a tudományok és 
művészetek iránti meleg érdeklődést. 

- Báró úr közelebbről ismeri a szóbanforgó 
egyént? — kérdezte a miniszteri tanácsos úr, 
nejéhez fordulva. Pontossnak az a szokása 
volt, hogy ha felesége társaságában bármit 
mondotl is, kövelkezetesen hozzá intézte sza¬ 
vait, mintha tósztot tartva aaz Angyalnak 
szállnas. 

- Tanítványa voltam annak idején és most 
is érintkezem vele. Élettörténete egy egész 
kis regény. 

• Ugyan kérem, édes báró Szentkláray, 
beszéljen el lánczművészünkről egyetmást -
szólt Pontossné nagy érdeklődéssel. 

Igen szívesen — válaszollam és köze¬ 
lebb húzlam székemel az asztalhoz Lili kis¬ 
asszony mellé, mire Iratossy Előd úr kellcl-
lenül izgetl-mozgolt székén. Tehát hallják, 
kérem! Tánczművészünk az ősi, de elszegé¬ 
nyedett franczia Belmont d'Alemberl vicomle 
családból származik. Tanításával ilt, új hazá¬ 
jában, egy kis vagyoni szerzeit, de igen jó 
szivű, kész megoszlani mindenéi a szűköl-
ködőkkel. 

Lili szeretetreméltó figyelemmel leste sza¬ 
vaimat s felém fordítotla fejecskéjél, a mivel 
Iratossynak halk, de indiskrét konverzálási 
kisérlelei ellen liltakozását lálszolt kifejezni. 

Én lehat egy, a vőlegény-jelölt úrra vetett, 
de általa meg nem érteti részvélleljes tekin¬ 
tet után, gyöngéden, színié reszkelve, meg-
szorílollam a hideg márványaszlal alatt vé¬ 
letlenül kezembe akadt meleg kis kacsot, 
melyet azonban Lili legott erélyesen vissza¬ 
húzott. 

— Nem volt-e nős Belmont? - - kérdezle, 
zavarát palástolva. 

III. 
— Szeretelt egyszer életében és . . . agg¬ 

legény maradt, a mint ez az életben gyakran 
előfordul - - mondtam nem minden irónia 
nélkül. — Olyan örökifjú agglegén). 

Lili, kissé elpirulva, félrelekinlelt és Ira-
lossynak valami jelentéktelen kérdésére kel¬ 
letlenül válaszolt. 

— Bátorlalan, félszeg fialalember volt maga 
is _ folylatlam Pontossné buzdítására • 
mint talán utóbb egyik legügyellenebb tanít¬ 
ványa. Namours-Laval gróf egy tánczesté-
lyén történt, hogy a fényes terem karra-
rai márványos/lopainak egyikére támaszkodva, 
nézte a mellelle ellejlő párok vidám, boldog 
mosolygását, sugárzó arczát, hallgalta a köny-
nyed báli ruhák hódító susogását: midőn 
Namours gróf leánya, a czédrusalakú, feje¬ 
delmi növésű Rosalic grófnő, az ünnepelt 
házikisasszony a hölgyválasztásnál egy for¬ 
dulóra kérte a sugár növésű, csinos, érdekes 
arczú fiatalembert, ki erre a legnagyobb za-
zarba jött. Tánczolni nem tudott, mentege-
tődzni, a felhívást el nem fogadni pedig nem 
bátorkodott. Remegve fogla át tehát a felsé¬ 

ges nő karcsú derekát... Kezét, karját a 
hófehér vállakra aláhulló éjszín selyem fürtök 
legyintelték ; kipirult arczát a legszebb bíbor¬ 
ajkak lehellete érintette... 

- Az ifjúnak szíve lázasan dobogott, sze¬ 
mei káprázni kezdtek és . . . félszeg mozdu¬ 
lataival általános derültséget keltelt. Egy el-
keseredell forduló és a szomszéd ablakfülké¬ 
ben álló nagy velenczei tükörbe tánc/olt bele! 
Egy pár crlhetetlen bocsánatkérő szót rebe-
gett s kuszáit hajjal, véres horzsolásokkal 
kezén, zúzódással a homlokán támolygolt ki 
a (eremből. Rosalie grófnőt idejekorán fel¬ 
fogták úgy, hogy egy kis ijedtségen kívül 
egyéb baja nem esett. 

A miniszteri tanácsos úr figyelemmel hall¬ 
gatta elbeszélésemet, a hogy egy lelkiismere¬ 
tes bürokrata lelkiismeretességéhez illik. A fo¬ 
galmazó úr is érdeklődést mutatott, s csak 
az látszotl őt bántani, hogy Lili őt megjele¬ 
nésem óta meglehetősen elhanyagolja és felém 
fordulva áhítaltal hallgatja szavaimat. Pon¬ 
tossné apró félremagyarázhatallan jelekkel biz-
lalla leányai, hogy méltassa már egy kis 
figyelemre a túloldalon oly idegesnek mutat¬ 
kozó komoly szándékot. Ponloss úr is jól 
lálla a hivatalbeli és leendő apósi szíve sze¬ 
rinti alárendeltjének velem szemben való 
hállérbe szorítását, de, azt hiszem, főnöki 
méltósága nem engedte meg, hogy ezt a tu¬ 
domásvételt észrevétesse és ad acta tette ezt 
a nem tárgyalandó jelentéklelen ügyel. Egy 
kis lélekzetvétel ulán tehát újra folytattam 
történetem előadását: 

- E kudarcz után Belmont, az egyetem 
helyett a leghíresebb lánczmesterek szalon¬ 
jait látogalta. Egy gondolata volt: világra¬ 
szóló kitűnő tánczossá válni és egy óhajtása, 
hogy Rosalie grófnővel, e büszke szépséggel, 
egyetlen fordulót tánczolhasson, a mivel a 
csorbát kiköszörülje. Egy szenvedélyes, lázas, 
őrjöngő kering őt azzal a hölgygyei, kit az 
első pillanattól fogva, hogy meglátla, imá¬ 
dott. Egy keringőt tánczolni vele és aztán -
meghalni... 

- Három év alatt, — folytattam befejezve 
történetemet, — Belmont a legkitűnőbb, leg¬ 
híresebb tánczos lett Parisban, járta az elő¬ 
kelő szalonokat, de hogy Rosalieval, szíve-lelke 
első és talán utolsó ideáljával, találkozolt-e : 
arról nem adhatok felvilágosítást. Annyit tudok 
csak, hogy egyszerre elhagyta Parist, el hazá¬ 
ját és itt nálunk telepedetl meg, s miután 
iskolai lanulmányail be nem fejezle és külön¬ 
ben is minden idejét és elhall szülei után ma¬ 
radt csekély örökségét tánczművészi, koreo¬ 
gráfiái kiképzésére fordítotla: tánczmester 
lett és miután a szerencse kedvezett neki, 
megtanulta úgy-ahogy nyelvünket és ilt ná¬ 
lunk vénült is meg. 

- Hát így került hozzánk a franczia vicomte 
tánczmesternek! Mily érdekes kis regény be¬ 
fejezés nélkül! — hangzott csaknem egyszerre 
Pontossué és Lili ajkairól. 
y^A. sétahangverseny közönségének kevésbbé 
vasárnapi része, mely a jótékonyczél iránti 
tekintetből jelent meg, oszladozni kezdett. Két 
jótékonyságáról ismert kegyelmes asszony, 
kiket egy volt miniszter, egy jelenlegi bank¬ 
kormányzó és egy leendő államtitkár kisért, 
fölemelkedett székéről, s így a méítóságos 



miniszteri tanácsosok is búcsúztak. Lili a jövő 
szombatra adott találkozót egy a Royal-szál-
lóban az Árvaleányok menhelye javára rende¬ 
zett hangversenyen. A vőlegényjelölt fogal¬ 
mazó azonban roppanl fanyar arczol vágott 
a meghíváshoz. A papa és mama nem emel¬ 
hetlek kifogást ellene, mert hisz Lilinek egy 
jó nagy csomó belépőjegyet küldtek elárusftás 
végett. 

IV. 
Most egyet-másl elbeszélek ez ideális sze¬ 

relmi flirt előzményeiről. 
Annyi bizonyos, hogy egy kicsit szentimen¬ 

tális hangulatban voltam, fökép attól az édes¬ 
bűvös, szivemig hatolt utolsó tekintettől, me¬ 
lyet Lili azonban játszi, könnyed mosolygás¬ 
sal sietett értékére leszállítani. A mama is, 
úgy látszott nekem, észrevette, hogy az a te-
kiul l. mely lelkembc szelíd fényt árasztott, 
amint a csillag csendes ló vizébe*: újra fel¬ 
kellette bennem a szunnyadó érzelmeket, a 
meleg érdeklődést, vonzalmat L'li iránt. Lili 
szeretetremél'ó viseletéből és már kevésbbé 
tartózkodó Pontossnó nyájas modorából azt 
következtettem, hogy ez újabbi közeledésem 
a különben circumspectus mamát kedvezőbbre 
hangolták irányomban. De a szkeptikus apá¬ 
val helyzetem, úgy látszik, csak olyan maradt, 
a minő a most fölelcvenítendő udvarlás első 
epizódjában volt. Arra nézve tisztában lehet¬ 
tem magammal, hogy Pontoss, ki igen reáli¬ 
san, sőt realisztikusan gondolkozott, nagy 
bizalmatlansággal viselteiéit az arisztokrata 
udvarlók iránt. Még az a körülmény sem kel¬ 
lett különös bizalmat benne, hogy személyc¬ 
sen hívtam meg, (keresve az alkalmat, hogy 
házukba juthassak) a Házasulandó ifjak és 
Fialal agglegények, (azaz : ifjú és idösb nőt¬ 
len urak) közös piknikjére, melynek rcndező-
ségi elnöke voltam. Sőt e közeledés talán, 
ámbár, hol házasulandó ifjak is a rendezők: 
ott a jelszó csak a komoly szándék lehet, 
még nagyobb clővigyázalra intette, úgy, ho'gy 
Pontoss csak sok kérésre, nagynehezen fogadia 
el családjával a meghívást. A bálban azlán 
persze a szép Lilil feltűnőn ünnepeltük. Én 
a második négyest, a Herzensquadrillet és a 
kolillont tánczoltam vele. Ennek következ¬ 
ménye az lett, hogy a jelenvolt öreg nénik 
összesúgtak, miként azt nekem c szívügyemet 
pártoló Vértéi Irmától, Lili cousine-jától hal¬ 
lottam. Valószínűleg tehát ez okból, a piknik 
utáni köszönő-látogalásomat leszámítva, Pon-
lossékat nem találtam soha odahaza kiscbb-
hosszabb időközökben megkísértett látogatá¬ 
saim alkalmával. 

Iratossy mar abban az időben is járatos 
volt Pontossékhoz. Lili, úgy látszott nekem, 
lassankint megszokta őt hivatalos kísérőjének 
tekinteni és szívesen megtűrte rmiga körül a 
hozzá, mint tiszti esküjéhez híven ragaszkodó, 
szabályszerűn figyelmes iiatal bürokratái ín 
hogy Vértéi Irmának beszélte) mindaddig, míg 
én a szemhatáron újra fel nem tűntem; még 
pedig unnál is inkább, mert sohasem vétett 
az öt megillető szerény és diskrét magavise¬ 
letszabályaiellen. Féltékenységre, az én újabbi 
közeledésemig a Redouleban, nem is volt ok, 
mert Pontoss papa nem engedte meg, hogy 
kegyeltjén kívül más fiatal ember járjon a 
házhoz. Iralossy, mint Irma cousine előtt is 
elárulta, meg volt győződve arról, hogy főnöke 
leányánál rokonszenvre talált és ezt bizonyos 
fokban, leszállított mértékben, Lili is hitte 
magáról, a mit a pikniken, kérdésemre, közölt 
is velem. És hozzá: a fogalmazó úr a méltó-
ságos mama iránt is az előzékenység és szol¬ 
gálatkészség szuporlativusa v o l t . . . De azért 
Lili, mint előttem önkénylelenül, a fiatal leá¬ 
nyok naiv őszinteségével elárulta a felejt¬ 
hetetlen báléj füzértáncza alatt, hogy épen 
nem vagyok közönyös előtte. Ezt, tudniillik, 
hogy Lili sem közönyös elöltem, én részem-
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ről is bevallottam: bármint akarjam is azt 
tagadni. Mindketten, azl larlom, meg vollunk 
arról győződve, hogy szerepel fogunk játszani 
e-yniás életében. Én, löredelmesen megval¬ 
lom: csak kisebb, vagy nagyobb epizódszerepre 
irondollam az első ősz hajszállal már régen 
ékeskedő fejemmel. Különben az ily házasság-
ellenes fiatal agglegények is jobbak a hírük¬ 
nél, a mit pedig sok házascmbcr nem mond¬ 
hat magáról és így én is, miulán láttam, hogy 
vagy a veszedelmes bizonytalanságba, vagy a 
házasságnak, az én koromban lalán még ve-
s/edelmescbb bizonyosságába rohanok: vissza¬ 
vonultam, kerültem Lili társaságai, a miben 
Pontoss úr, az által, hogy kiadta inasának az el-
nemfogadási bizalmas rendeletet, szerencsésen 
kezemre játszott. Végre pedig a pikniken elért 
sikerem daczára, mint pesszimista, kénylelcn 
voltam úgy okoskodni, hogy az apa e tilal¬ 
mat leánya beleegyezésével adta ki, s hogy 
Lili hitelt adva a mindenült jelenlévő nénikék 
hamis jour-pletykájának, szalonrágalmainak, 
engem könnyűvérű, szívlelen nőbolondílónak 
lekint. Ez okból még larlózkodóbbá lellem. 
Az ulczán, ha véletlenül találkoztam Pontos-
sékkal, kimérten, hűvösen köszöntem nekik 
és az egész flirlet, ha nem is komoly tréfá¬ 
nak, de múló farsangi álomnak vettem. Uc 
Lili, valahányszor találkoztunk, kissé ideges¬ 
nek telszell nekem. Egyszóval: feltűnőn észre¬ 
vett. Azlán az egész nyáron, melyei a Bála-
Ion egy kies új l'ürdőlelepén löllöllck és hová, 
mini hallottam, a vasárnapokra a miniszteri 
tanácsos is Icrándult fogalmazójával, nem ta-
lálkozlam Ponlossékkal; engem pedig az ősz 
elején lord Sommerset mcnnycgzői ünnepsé¬ 
gei és egy nemzetközi tudományos kongresz-
S/M- tartottak távol Angliában. A távolság 
azonban még sem mindig ikeiicstvére a fele¬ 
désnek, mert miután visszatértem, megvallom, 
igen óhajtottam látni Lilit. Kérésiem minden¬ 
hol, míg végre feltaláltam a Vigadóban és — 
úgy vettem észre — a szemrehányás lüzébcn 
égő tekintettel egyenesen felbátorított arra, 
hogy hozzájuk csatlakozzam. De azért, ter¬ 
mészetesen, élőszóval nem említelle, hogy 
mért kerültem oly sokáig társaságukat. A fő¬ 
nök-apa és fogalmazója még kevésbbé voltak 
kíváncsiak annak okára, hogy mért nem lalál-
koztak velem egy félesztendő óla. A mama, 
bár a szokott lekötelező nyájassággal, de csak 
ennyit szólt: Hegen nem voll már báró úrhoz 
szerencsénk ! . . . Miután e körülmény fölötl 
sajnálkozásomat fejeztein ki, helyet foglaltam 
egy készséges pinczér által hivatlanul felaján¬ 
lói l széken. Lili észrevelle az arra lej Ive tra-
verzáló Belmonl urat. A többit tudjuk. L'amour, 
qui passe, l'amour, qui vient . . . 

V. 
A következő szombaton este, a Pontossék 

inasa által hozott öt belépő-jcgygyel elmenleni 
a Royal-szálló dísztermében rendezeti jólékony 
hangversenyre. Még pedig részben szíves el¬ 
határozással, részben Hamlet töprengésével, 
mert a miniszteri tanácsos szolgája bizalma¬ 
sén kipletykázta az inasomnak, hogy Lili 
kisasszony mindig élénken sajnálta, mikor a 
báró úr nem találta a méltóságos urékat oda¬ 
haza. E szerint tehát Lilinek nem volt tudo¬ 
mása a be nem bocsáltatásom iránt kiadott 
tanácsosi rendeletről . . . 

A teremben szerencsésen egy tudós, de azért 
szeretetreméltó nyájas bibornok-érsek és a 
vitéz, de azért joviális katonai főparancsnok 
szomszédságába kerültem, s így szellemes 
aperg.uk és zamatos glosszák és az én szerény 
riposztjaim melleit, könnyebb volt álkény-
szermüélveznem az egész jótékonyczélú prog-
rammot. Hangverseny után Pontossék és 
még néhány úri család a buffet-terembe ment. 
Lili bájolóbb volt, mint valaha. Itt is egy 
pártfogoló ganiméd ügyesen Lili oldala mellé 

changeirozta székemet. A terem kiürült. A szé¬ 
kek nagy tömegét a fehér kötötl-keztyűs dísz¬ 
hordárok csakhamar kieszkamolállák, a mű-
zcne-padimenlumniol együll és egy negyed 
óra alatt a helyiséget szenvedőleges táncz-
képes állapotba hozták, mire azlán újra meg¬ 
telt a műzcne-tánczterem. Morc patrio a 
soupcr-csárdással kezdlék, meri a fialalság 
nagy része a hangverseny alatt az élkező-
lermekben inler pocula Baccbi készült elő 
a tánczhoz. A közönségnek magát elegánsabb¬ 
nak tarló része a hangverseny ulán lávozolt, 
vagy, mint a rendező úrasszonyok is. olt va¬ 
csoráit és utána a tánczot nézle. A bufl'el-
tercm asztalai körül is élénk forgalom ural¬ 
kodott. 

Pontossék asztalánál egészen indifferens 
dolgokról folyt a társalgás; de azért a vőlegény¬ 
jelölt fogalmazó még izgalottabb volt, mint 
a minap. 

- Fizelck! Fizetni! — kiáltások hallatszot¬ 
tak mindenfelől az első zene akkordok után. 
A fizetőpinczérnek annyi dolga akadt, hogy 
a miniszleri tanácsosnak nagy idejébe került, 
míg financziális ügyletéi a közben támadt 
különbözelekkel kiegyenlílhelle, miben nagy¬ 
ban segílell neki pénzügyi munkalársa, a fo¬ 
galmazó úr, ez a finánczaklákat pusztíló ele¬ 
ven kétszerkettő, kinek szintén vollak diffe-
rcncziái, hivatalos kifejezéssel: nehézménye-
zései, saját különleges budgetje szempontjából. 

— Nézze: mennyire pontos ő is, — jegyeztem 
meg naiv, rossz szó-élczczel, de Lili izgatot-
lan és kissé negédesen így riposzláll : 

- Ő lehet hivatalában pontos és lehelne 
hét, akár kilencz-pontos koron áj ú is, de azért 
Poiiloss Lili nem lesz az ő felesége soha! 

Körülbelül: kél kosár egyszerre. Azt akarta 
mondani: mindkellen jók vagyunk: kísérők¬ 
nek, tánczosoknak, udvari stálusnak; de löbbre. 
nem. Egy színvonalon álltam előlié a hivala-
los gavallérral! 

E perczben a pinczér egy névjegyei adoll 
át nekem. 

— Egy hölgy, Rengei Mariella kisasszony 
az operától, küldi — mondla halkan. 

A pinczér ugyanaz voll, ki Shakespeare 
Alkalom asszonyának szolgálalában az elébb 
a buffelben székemet Lili széke mellé helyezte 
és a pinczérek ismeretes szerelmi nyilatkoza¬ 
taival : ár. egyre szükségtelenül hozott friss 
pohár-vizek tömegével, akart, fejedelmi borra¬ 
valót remélve, részére hódítani. 

- Itt van még e hölgy ? - kérdeztem iz¬ 
gatottan, miulán az irónnal gyorsan odavelell 
sorokai álfulottam. 

- E perczben adta át nekem, olt balra az 
ajtóban az oszlop mellett és most fordul vissza 
a folyosóra - - felelt litkolódzva, de boszú-
ságomra, nem elég halkan a pinszér. 

Zavarba jötlem. Lilire néztem, kérdezve 
magamtól, hogy látoll-e, halloll-e valamit?. . . 
Szemeim Lili lekintetével találkoztak. Elfor-
dílolla arczát; ideges nyugtalanságot vetlem 
észre rajta. Levél- és vízhordó ganimédem 
prolekeziójára a fizetőpinczér már - - hálám 
mögölt --rendelkezésemre állott. Meglátni 
őt és fizetni pillanatnak műve volt. 

Felkeltünk helyünkről. 
Nem nézzük egy kis ideig a tánczoló-

kat? — kérdeztem a mamától. 
Iratossy sietelt a felöleltél: 
- A méltóságos úr az imént úgy rendel¬ 

kezett előliem, hogy: nem nézzük — 
- Azaz: a hogy telszik ! . . . De én azt vél¬ 

ném: helyesebb lenne lávozni. A meleg igen 
nagy — jegyezte meg Pontoss, mint mindig, 
ha szól, nejére tekinlve. -- Nemde, Angyal? 

De azérl, úgy én passant körültekint¬ 
hetnénk a teremben — monda Ponlossné. 

Lili nem nyilalkozott e kérdésben. 
- Tehát, ha megengedik, segítségükre le¬ 

szek — ajánlkoztam. 

Ha báró úr oly kegyes akar lenni -
szólt gyorsan Pontoss feleségéhez fordulva, 
de en^em aposztrofálva - - kissé nehézkesen 
mozgó nőmet (egy megrovó oldalpillantás és 
fedő «Mályás!» az Angyal részéről) kalauzolni: 
niialatl én, átvevén kabátomat a ruhatárban, 
odalenn az olvasószobában várakozni fogok 
a társaságra . . . Maradjon csak kérem, fogal¬ 
mazó úr — folytatta nejéhez fordulva - - de 
Iratossynak szólva, ki különben, minden oda¬ 
adó tisztelete melletl főnöke iránt, nem mu¬ 
tatott valami nagy hajlandóságul a méltósá¬ 
gos kábától kivállani. — Angyal! a fogalmazó 
úr oly szíves lesz Lilinek karjai ajánlani -
folytatta Pontoss a megszokotl ccjobbra szól -
balra néz» konverzálással. 

És a miniszleri tanácsos úr, - - re benő 
gesta — egyenesen a buffelből egy mellék¬ 
ajtón távozoll. Iralossy pedig, miulán illhon 
meghajlolla magái, most már hivalalos kész¬ 
séggel egy másod perez alalt Lili oldalán ler-
melt. Én Lilire nézlem, ki merőn és komolyan 
arczomba tekintett és odafordult Iralossyhoz: 

- Kérem a karjai. 
E felhívásra nem is voll szükség, mert a 

fogalmazó úr a lovagi szolgálatra készen 
állott. Én szórakozottan Ponlossnénak ajánl-
lani karomal. 

Míg megerőltető kisérlelcimel lellem, hogy 
a tánczolók hullámzó sokadalmán kérésziül a 
lercm közepéről a köröskörül folyó lánczol 
bámuló fekete frakkosokig, az úgynevezell 
maflák szigetéig ulal nyissak: folyton fülembe 
csengell Lili gúnyos élű megjegyzése, a mit 
nem tekinthettem egy felnőtl enfant terrible 
be nem számitható csevegésének. Egy kiesil 
megsebzelt, de a - • galambesipkedés nem 
fáj: vigaszlallam magamat 

VI. 
A tánczolók és a lánczot nézők csoporto¬ 

sulása arra kényszerítell, hogy megálljunk. 
A fiatalok közvetlen közelünkbe kerüllek. 
A csárdás, mely az ilyen konczerles mulalsá-
gokon rendszerint nem folyik valami fellünőbb 
animóval, már végei ért és Strauss egy szép 
keringőjére kezdtek lej leni a párok. Nem is 
voll időm gondolkozni a kis sphinx iménti 
szavai fölölt, mert Pontossné nem messze 
lőlünk megpillanlolta Belmont ural (ki ill 
nem használja a vieomte czímel). Felöltölt 
leli kabáljában állt a korridorra nyiló ajtó¬ 
ban, női köpenynyel karján, taktusl verve ele¬ 
gáns kicsi lakkczipőbe erőszakolt ülemjel-
zőivel. 

- Ah, ma is ilt van Belmont, az egykori 
romantikus kis vieomte. Nagy zenekedvelő 
lehel és minden jólékony ügyet pártolni 
látszik.. . 

Úgy, mint mi, —• mondám odavetve, 
könnyed öniróniával. 

— Igaz— viszonzá Pontossné mosolyogva. — 
De, kérem, ki az a nő, kinek a fiatal-öreg úr 
szolgálallevő gavallérjává szegődölt és kil a 
hangverseny után buffelben egy más éllescbb 
nólgy társaságában láttam. 

Az az úri nő, ki Belmont mellett állva 
távozásra készen, egy pillanatra még a tánez-
terembe tekinlelt, nemes tartású, előkelő 
arczvonású, érdekes alak ; de egy kissé ódon 
szabású, bár Ízléses loilettjével, őszbevegyült, 
Púderes hajával, fejdíszalakú, állán megkötött 
franczia kalapjával, rokoko-szinezctű jelenség, 
a ki a modern divatot méltósággal megveti. 

- Ismeri e hölgyet, kedves báró Szent-
kláray ? _ kérdczle ismételve a kíváncsi Angyal 
"láma: ép midőn már válaszolni akartam. 

- Színién Francziaországból való — vilá-
gosítottam föl őt. — Belmont régi ismerőse e 
ho'lgynek. 

- Megjelenése elegáns - - jegyezte meg 
- de toiletteje egy kicsit bizarr. 

- A mamám viselt ilyet fiatal korában 
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monda az úgy mint az aposztrofált franczia 
nő, már egy félszázadot betöltötl miniszteri 
tanácsosné, egy üresen álló bársony zsöllére 
ülve és folylon legyezve kipirull arezát. 

Alig figyeltem e megjegyzésekre és szóra¬ 
kozottan Lilire néztem. De ez kisérőjéhcz for¬ 
dult: mintha kerülni akarná tekintetemet. Ki¬ 
sérőjéhcz intézett szavai, a melyekkel Ítéletet 
mondotl fölöttem, belöllöllék egész valómat. 
Kellellenül válaszoltam Pontossnénak, ki mosl 
már az aposztrofált hölgy nevét kérdezte. 

- Mademoiselle Eufcmie de Meyernek hív¬ 
ják. Ismert kozmopolita hangzású neve da¬ 
czára valódi telivér franczia nőnek látszik-
A mademoiselle még fiatalabb korában kerül-
hetcll Magyarországba és a legutóbbi időig 
a franczia és olasz nyelv tanításával foglal-
kozoll. A nők sajátságos nyelvérzékénél fogva 
magyarul is tökéletesen megtanult. 

- Gondolom, hogy már hallotlam róla — 
jegyezle meg Ponlossné. — Rokonságban van 
Belmonllal? — kérdezle nyomban. 

- Meglehet — felellem. — De annyi bizo¬ 
nyos, hogy barátjához csak az igazi, ideális, 
liszta rokonérzés fűzi. Belmonl minden sza¬ 
bad órájál a Franczia körben és főleg c mű¬ 
veli lelkű, szelleme, művészileg zongorázó 
barálnőjénél szokla tölleni. 

- Maga is mindenkil ismer, kedves báró 
Szentkláray — jegyezle meg a mama. 

- Útlevelemben a különös ismertető jelek 
közé tarlozik — mondám --- hogy: ajárlas a 
nagyvilágban*. 

- És? — vágóit szavamba gyorsan Lili, 
de röglön elhallgatott. 

- És? - - kérdeztem gyorsan, feléje ha¬ 
jolva. 

- Akarja hallani ? — kérdezte s ezzel felém 
fordulva halk hangon így szólt: 

- És Rengci Marietta imádója! 
Úgy megleptek szavai, hogy nem voltam ri-

poszlra képes. Szerencsére Ponlossné kimen¬ 
tett zavaromból, midőn azt indítványozta, hogy 
folytassuk utunkat kifelé a ruhatárhoz, miután 
megszűnt már a nagy tolongás. 

A fiatalok mindjárt utánunk jöllek. 
— Mit súgotl Szenlkláraynak? — kérdezle 

Iralossy ingerükén. 
- Honnan veszi czl az izgaloll hangot! -

volt a kategorikus felelel. 
- De csak kérdezhetem ? 
- Az én dolgom . . . 

A családfő már prémes gallérú hosszú mcn-
csikoffjában szembe jöll velünk a folyosón. 

Búcsúzlam a társaságtól. Lili kérdő tekin¬ 
tettel, kellellenül nyujloll kezet, mintha el¬ 
várta volna, hogy lekisérjem a kocsijukhoz. 
Kibontakozón Iralossy karjából. Angyal mama 
bizlosílolt, hogy örülni fog, ha föllekintek 
hozzájuk alkalmilag, mikor utam véletlenül 
lakásuk mellell visz el. Pontoss úr fogai közt 
érlhetellenül inolyogolt valamil, a mi azl is 
jelenlhelle, hogy: Hozza Isién! de azt is, 
hogy: a viszont nem látásig! És szokása sze¬ 
rint a feleségére nézett. A vőlegényjelöltet 
Lili kimért, hűvös búcsúzása, úgy látszik, 
némileg megnyugtatta és megragadva a feléje 
nyújtott kezemet, biztosílott, hogy örül a sze¬ 
rencsének, hogy velem újra lalálkozhalolt. 

VII. 
Másnap korán reggel a káposzlásmegyeri 

falka-vadászalra lovagoltam és miulán a va¬ 
dászat titán meg voltunk híva gróf Delendy 
Elemér közeli kaslélyába barátságos regge¬ 
lire; csak este felé tértünk haza. Gyorsan ál-
öltözködtem, a kaszinóba kocsizlam és utána 
néztem, hogy megtörténlek-e az előkészületek 
az ebédre, melyet az eslére a francziák tisz¬ 
teletére rendeztem. Aztán, vendégeimmel lör-
tént megállapodásom szerint, érettük mentem 
kocsin, hogy a precieuse Eufémie kisasszonyt 
eselleg szelíd karhatalommal is, magammai 

hozzam. Szeget ütött fejembe, hogy az előt¬ 
tük ismeretlen Rengei Marietta meghívását 
nem mellőzhellem, de végre is Rengei kis¬ 
asszony a m. kir. operaház előkelő tagja és 
aztán a nemesített De Mcyerek közül való 
mademoiselle, minden elökelősködése és nagy¬ 
úri modora melleit mégis csak nyugalomba 
vonult nyelvlanítónő: ámbár ilt kitűnő nyelv¬ 
ismeretei és nagy műveltsége révén szép 
társadalmi pozicziót vívóit ki magának. 

Midőn a kaszinó kapuján behajtattunk: a 
földszinti díszes belépő-csarnok óriás üveg-
ajtai mögött ácsorgó ezüst zsinóros, pitykés 
clolmányú huszárok és sötétkék frakkos ina¬ 
sok doyenje, a másodkomornyik, jelentelle, 
hogy az egyik kisebb földszinti étterem az 
abba nyiló zongoraszobával, készen áll az 
ebédhez. Ezzel átadott engem és két vendé¬ 
gemet az éttermek supremus pincernarium 
magisterének: Hubertusnak. 

- Ki van benn? — kérdeztem a pinczér-
nek öltözött, admirálisképű egyéniséghez lépve, 
míg az ételhordók és a pikkoló megszabadí-
lollák a francziákat felöltőiktől. 

- Jelen vannak: Hengei Marietta ő nagy¬ 
sága, méltóságos gróf Nyáray és Indár nagy¬ 
ságos úr - - jelenlétié halkan Hubertus. -
Két lemondó levél érkezeit. 

- Szíves figyelmeztetése folytán szólt 
Ku férnie kisasszony, felém fordniva - magas 
montant ruhában jelentem meg. 

- Oh, kérem, csak barátságos kis késői 
diner, vagy s'il vous piait: korai soupcr. 

- ("/est ea - válaszolt a hölgy moso¬ 
lyogva. - Manapság már az öltözködés és 
eliqueltc dolgában csupa engedményekből 
élünk. 

Belmont ujdonal új, de ódonat régi sza¬ 
bású frakkja gomblyukába fehér ibolyacsokor 
volt tűzve, a francziák szerint: az ideális, hű 
szerelem virága. Barátnője keblén viszont egy 
gyönyörű, nagy fehér kamélia, a hideg szű-
ziesség jelképe, díszlett, ezzel hódolt az udva¬ 
rias chevalier de temps passé szive halványá¬ 
nak. 

A mint a fejedelmi járású mademoiselle tár¬ 
saságában, az illalos melegei árasztó étterembe 
vonultam: a fényárban úszó zongoraszoba 
sötétkék bársony zsölléiről három érdekes 
alak emelkedett föl, egy hölgy és két úr. 

Az egyik, Rengei Marietta, szép fiatal leány, 
gracziózusan lebegett felénk. Finom melszésű 
arcz, alabáslrom fehér, tiszta arczbőr és a 
mit az irigy csipkedísz a vállból és karokból 
szabadon hagyott; arany fényű, hullámos, gaz¬ 
dag szőke haj s hozzá merész tűzben égő, 
sölél éjszin szernek. Deli, de arányos közép-
lermelc feltűnőn karcsú. 

A két férfi nolabilitás két eredeti előkelő 
világfi lipus. Az első fiatal agg legény, a másik 
agg fialal-legény. Tehát mindketlő tulajdon-
képen: fialal agglegény, velem és az ifjúi friss, 
mozgékonyt Belmont Alfonzzal együtt. 

. . . Tehát a két férfialak ifjabbika kíváncsi 
várakozással rontolt felénk. 

Ez Indár Elek, kaszinói nevén : Lekszi. 
A mágnáskodhatnám, gentry-úríiak dicső pél¬ 
dánya. Én mutattam be őt és pártfogoltam a 
fővárosi társaságban és azóta, bár körülbelül 
egykorúak vagyunk, egy hű tanítvány ragasz¬ 
kodásával tüntet ki. 

Nem racscsol, mint a színpadi fertálymágná¬ 
sok vagy ötnegyed-arisztokraták. Sportedzelt 
alak, egészséges szinű, kerek, de szabályos 
arczczal, nyírott, végein felsütött, sugár szőke 
bajuszszal, erősen ritkulni kezdő hajzattal. 
Az orra inkább pisze, mint ősi szittya jellegű, 
a mi neki különösen, ha komoly arczot akar 
mutálni, kissé komikus kifejezést ad. A leg¬ 
újabb párizsi divatlap szerint öltözködik ; 
frakkja most is az e hónapi párizsi divatkép 
fantaisie-frakkja,gomblyukában lejszinű dupla-
szegfűből formált kis virágszörnyeteg. 



A másik férfialnk gróf Nyáray Nép. János, 
vagy, a hogy Budapesten általánosan nevezik, 
Muki gróf volt, ki azonban hajdan híres elő-
tánczos-lábait már csak előkelő méltósággal 
vonogatja; egy deli ötven éves urat mutatni 
akaró hatvanöt éves gavallér, feltűnő arisz¬ 
tokrata jellegű, érdekes arczczal. Vérbeli clő-
kelőségű viveur; szeretetreméltó, bőkezű és 
lovaglás. Félszemét örökké monokli őrzi. me¬ 
lyet, Indár Lekszi nagy irigységére, kecsesen 
leejt és félszemóvel hűvészi ügyességet tud 
felkapni. A divalteremtő egykori walesi her-
czeg szabójánál készült frakkjára krizanténum-
ágat tűzött, mint rendesen. 

- Pardon! — szóltam a kölcsönös üdvözlé¬ 
sek után, — hogy, mint házigazda, nem jelen¬ 
tem meg elsőnek, de a kedves vendégek, kiket 
magammal hoztam, kellő módon exkuzálnak. 
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név nem halottá én bemutatásnál a jól . . . 
de azért ismerek, tudok . . . izéé — 

- Hagyjd rá, bármit mondjon is — súg¬ 
tam a kissé vonakodó Mariettának, ki rossz¬ 
kedvű volt és még mindig neheztelt rám, 
mert minap a Vigadóból nem jöttem utána, 
hogy haza kisérjem, a mint azt a pinczérrcl 
küldött kártyán kórt'1. De boszankodtam én 
is rá az utánam való leselkedés miatt. 

— Marielle Hengei, cher rnaitre — mondám 
Marietta helyett. 

- Ah, oui. Igen, igen. Öné excellence ma¬ 
mán egykor gyönyörű dőlné volt. . . neé . . . 
született. . . izéé comlcsse Mesterházy. 

Tudja Isten, kivel tévesztette össze: annyi¬ 
ban azonban igaza volt, hogy Wiogelt Mariczi-
nak, színházi nevén Hengei .Mariettának az 
anyja mesterházi loány egy kis betű csőrével, 

Szép alak ez a franczia ó-szűz; de büsztéjc 
a plasztika negácziója —jegyezte meg Lekszi. 

Eufémie végre megkegyelmezett Muki gróf¬ 
nak. 

Emlékezzék, gróf Nyáray, Radóházára ! 
— Ah, iga/ ! . , . emlékezem. Hadóházán : 

úgy néhány évelőit . . . Szentkárolyi herczegnő, 
szülelett gróf Nyáray Lolla, cousineom társa¬ 
ságában láttam . . . Muki gróf alig tudta 
leplezni nagy meglepetéséi. - - Aztán Párizs¬ 
ban is — folylalta zavartan. 

Eufémie kisasszony is zavarban volt és 
Muki grófhoz hajolva az ismeretes portici-i 
némajátékkal titoktartásra figyelmeztette őt, 
Ezt, úgy látszik, a többiek nem vélték észre. 
Mi leplezni valója lehet? A mademoisclle 
(alán valami alárendellebb helyzetben voll a 
herczegnő melleit és a rátartó hölgy mostani 

Belmonl és két férfi vendégem ismerték 
egymást, Muki gróf rendesen öreg Belmont-
nak nevezte a vicomte-ot: ámbár éveire nézve 
is kortársa volt. 

- dróf Nyáray, mint a mademoisclle monda, 
régi ismerőse neki, azonban valószínűleg már 
régen nem találkozott vele szóltam a be¬ 
mutatások után. 

- Emlékszik-e ön, gróf Nyáray, hogy hol 
és mikor találkoztunk? — kérdezte Eulémie, 
helyet foglalva a zongoraszoba egyik pamlagán 

- Ah, szapriszti!. . . hogy ne . . . hogy ne, 
édes mademoiselle - hebegte Muki gróf s 
melléje ült egy karosszékbe. Törte a fejéi, de 
nem ismerte meg arczárói, sem hangjáról; 
pedig még jól konzervált emlékezötehelsége 
volt. 

- Ah, egy volt enyim tanítvány — szólt 
Bclmont kecses bókkal Mariettához; pedig az 
sokkal fiatalabb volt, hogy sem tőle tanulha¬ 
tott volna tánczolni. — Ah, öné becsű nagy 

Pontossék asztalánál egész Imllltoroní dolgokról folyt a társalgás. 

vagyis: házmester-leány lehetett. Most azon¬ 
ban nem excellenc/iás asszony, hanem Wie-
gclt István becsületes, jómódú bádogos fele¬ 
sége. Én a kényes mademoiscllere gondolva, 
nem engedtem időt Mariettának, hogy a té-
veilésl helyreigazítsa. Lekszit, ki már nevelni 
kezdett, gyöngéden oldalbabökve és a tánczos-
nét súgva figyelmeztettem, hogy ne rontsa 
a tréfál. Persze, hogy duzzogott szavaimra. 

Belmont a Lekszi nevét sem értette meg jól. 
— Indár . . . Elek de Indárfalu el Tetét-

len mulatlam be őt újra, tréfásan, egész 
czimével, predikátumával. 

Muki gróf még mindig úgy ficzkándozotl 
emlékezötehetsége hálójában, mint valami el¬ 
fogott dongólégy. 

— Szapriszti! Hol és mikor láttam a made-
moisellel?! — S újra Eufémiehez fordult és 
halkan könyörgött neki: 

- Óh, emelje fel láthatatlan fátyolát, bájos 
Anonymal 

előkelőbb pozicziójában restelli ezt? - - kér¬ 
deztem magamlól. 

Eufémie mosl lálva, hogy Muki gróf meg¬ 
értette, Mariellához fordult. Asszonynak tarl-
hatta bízvást, mert fiatal leány nem jelenhet 
meg társaságokban, kivált egy nőtlen úr es-
télyén, garde des dames nélkül. Arra nem 
gondolt, hogy művésznő is lehet, ki ily eli-
queltc-szabályok alól emanczipálhatja magái. 

- Pardon, madame - - szóll Mariettához, 
kit e pillanalban Lekszi foglall el. — Mint ez 
rendes dolog a bemutatásoknál : mindenki 
csak később szerez tudomást arról, hogy ki¬ 
vel ismerkedtünk meg. — Madame bizonynyal 
monsicur d'Indár neje? - - kérdé, legyezőjé¬ 
vel előkelő cinkkel könnyedén Lckszi felé 
intve. 

- Marietta? — kérdezte ez zavartan. 
- Ellent ne mondj! figyelmeztettem 

halkan Lekszit és egyben megkértem Mariet¬ 
tát, hogy ne tiltakozzék a rigorózus aggszűz 

előli, ki nem igen lálogalja az operaház 
hallétjeit. 

Lekszi örömmel ragadta meg a juxra a kí¬ 
nálkozó alkalmat. Muki gróf pedig átment egy 
perczre az étterembe, hogy Hubertusnak a 
felszolgálás dolgában valami spoc?.iális franczia 
jellegű utasítási adjon. Visszajövet így szólt 
hozzám, ki mig Lekszi a francziákat foglalta 
el, Mariettával tárgyalni kezdtem. 

- Ugyan Ákos, szapriszti! mi julolt eszedbe, 
hogy az öreg Belmontot idehoztad? 

- Te persze jobb szeretted volna, ha Eu¬ 
fémie kisasszonyt az «öreg» nélkül hívtam 
volna meg, annál is inkább, mert, mint lát¬ 
tam, az elébb titkos jeleket is váltottál vele. 

- Ah, semmiség az egész • válaszolt 
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Muki gróf mosolygotl, egy pillanalra be¬ 
hunyva szemeit e mennyei arczlegyinlésre, 
de azért még is csak visszatért. Eufémiehez, 
a mint megjegyezte: kissé viseltes, de igen 
érdekes szépséghez. 

- Nem vagyok féltékeny — mondám cnye-
legve Mariét Iának — de vigyázzon maga. kis 
macska, ki rám neheztel és Muki bácsinak 
hízeleg, mert meglátja az illemtanár-vicomtc 
és precziózus mademoiselle. 

— Azok se látnak, se hallanak - - felelt 
nevetve Marietta -- bőven szóval tartja őket 
Indár Lekszi, mai állítólagos férjem. Lekszi 
ősnemesi diplomájáról értekezik, melyet a 
pusztaszeri vérszerződés alkalmával, kifolyt 
vérrel írt meg maga Verbulchu vezér. 

VIII. 
A régi renaissance-slilü kandalló-óra az 

este ebédre kilüzölt idol, a félnyolczat jelezte. 
— Ha úgy tetszik, hölgyeim és uraim — 

szóltam és Eufémie kisasszonynak nyújtottam 
karomat. 

Muki gróf Mariettái vezette, Lekszi Bel¬ 
montot, az Orleansokkal rokon vicomte-cx-
tánczmestert fogta karon. Elegáns, diskrét 
pás des deux-ben lépkedtek a társaság után. 
Az elhelyezésre került a sor. Eufémie vissza¬ 
húzódott. Úgy látszik, Marietla «grófnőnck» 
szánta a főhelyet. 

— Kérem, mademoiselle, csak az asztalfőre 
méltóztassék — bálorítollam. — Cher mailre, 
kérem, mademoiselle Eufémie mellé balra, a 

Muki gróf vontatottan. — Lollánál, a tante-
°dnál . . . találkoztam vele . . . Parisban, hol 
Lolla férje nagykövetségi tanácsos volt egy 
l de ' í í • . . Ah, mily igéző, bájos volt akkor 
Eufémie, szapriszti! de én az abszolút remény¬ 
telenséggel álltam szemben . . . Akkor . . . 
régen . . . 

- Régen, mikor még igazi abubi» voltál — 
szóltam nevetve, mert Muki bácsit dédelgető 
mamája éltefogytáig bubijának nevezte, pedig 
csak néhány év előtt halt meg. 

- Persze, hogy bubi voltam, szapriszti! -
válaszolt Muki gróf duzzogva megjegyzése¬ 
men — de nagyon is fiatal, tapasztalatlan fiú. 

- Maga, Ákos, meg ne bolygassa Muki 
grófot, az aranyos örök-bubit, szapriszti! -
szólt kissé derültebben Marietta, fölkelve a 
Lekszivel társalgó Eufémie mellől és bársony¬ 
kacsóival gyöngéden megczirógatta az aposz-
i áltat. — Ákos, ne bántsa az én udvarias, 
lovagias Muki grófomat. 

— Szívvel-lélekkel éltetem a kedves társaságot. 

Míg Lekszi most már Belmontnak a Bel¬ 
mont d'Alembert család rokonságát az Orle¬ 
ansokkal magyará/.gatja nagy hangosan s 
Muki gróf Eufémievel valószínűleg a régi 
emlékekről sutlog: én Mariellához léptem és 
így szóltam hozzá mosolyogva: 

Gondolja meg, hogy maga született 
Rangay grófnő és a hét vezér ivadék Indár 
Elek neje. Ahhoz képest leereszkedő méltó¬ 
sággal viselje magát, maga kis édes, szelíd 
vadmacska. 

- Ez a tréfa nem telszik nekem — vála¬ 
szolt Marietta - - minek hozták ide a fran¬ 
cziákat? 

— Óhajtottam ismét egyszer társaságukban 
lenni és egy kis szórakozást nyújtani pekik — 
jegyeztem meg s Mariettának nem volt.ideje 
replikázni, mert Hubertus, a pinczérek feje, 
valószínűleg tekintve a franczia vendégeket, 
a diplomáczia és konyhaművészet nemzetközi 
nyelvén jelentette, hogy: tálalva van. 

szív oldalára. (A kisasszony mosolygott és el¬ 
pirult, Belmont elismerő tekintetet vetett 
rám.) Belmont vicomte mellé — folytattam — 
Indár jön. Eufémie ő nagyságától jobbra, a 
kigyó helyére, a paradicsomi csábító egyenes 
leszármazottja : Muki bácsi foglaljon helyet. 

— No, ne vicczelj, te fiatal Jubelgreis — 
riposztált derülten Muki gróf. 

Az ajkaimról ironikusan elhangzott «kigyó» 
epithetonra Belmont arczán egy pillanatra 
erős pir derengett. A mademaiselle egy fino¬ 
man rendreutasíló tekintcltel sújtott engem. 
Marietta köztem ésMuki gróf közt foglalt helyet. 

- Vis a vis az én kis feleségemmel, Ma¬ 
rietta grófnővel— kezdte az enyelgést Lekszi, 
mire Marietta ujjával megfenyegette. 

- Taises-vous, .s'il vous piait ! — paltant 
fel erőltetett mos'olyjyal' ama kissé ideges 
pseudo-grófnő röviden, a mennyire franczia 
tudománya terjedt, a melyet a felső-leány 
iskolában elsajátított. 

i; 



Édesem súgtam a mellellem ülő 
Mariettához, osztrigáimmal bíbelődve - - ne 
essél ki szerepedből. 

— Marietta grófnő kissé ideges, a miért a 
szívtelen házigazda nem ültette férje mellé -
világosította fel Muki gróf a mademoisellel, 
ki kissé megütközött a cgrófnŐB heves kifa¬ 
kad ásán. 

— Úgy van, azért: — erősítette szemtelenül 
Lekszi, a pseudo-férj. 

— Maga képzelődő - tiltakozott Marietta 
kissé szelídebben. 

— Ah, boldog szerelmi boudirozás! 
sóhajtott Belmont chablisval töltött pohárral 
kezében a rajnai lazacz-pisztránghoz. 

— (Test interessant! — monda mosolyogva 
Eufémie. 

Tehát, monsieur, az ön és grófné békes¬ 
ségre! — szólt Belmonl, enyelegve szomszéd¬ 
jával, az asztaltól elválasztott czimzeles férjjel 
kocczintva. Aztán .Mariettával is kocczintolt 
az asztalon keresztül és míg azon áthajolt: 
arcza hozzá ért a mellette az asztalion ülő 
Kufémie kezéhez, ki szintén poharat emelt, 
és ajkaival futólag, mint a fecske röptében 
szárnyai hegyével a sírna víztükröt megérin¬ 
tette. A mademaiselle visszahúzta kezét és 
egy szigorúnak látszani nem akaró villám-
tekinleliel, melynek mélyén a bocsánat de¬ 
rengő szivárványa mosolygott, rendreutasította, 
a meg nem szokott erősebb szőlőnedv hatása 
alatt, magáról megfeledkezett reménytelen 
Tanlaluszt. (A fáma szerint, ugyanis, Eufémie 
kinek vőlegénye, állítólag Sedannál esett el, 
özvegye menyasszonyságot tart, szent foga¬ 
dásához híven, mint azt akkoriban szivük 
mélységes fájdalmában, hazájuk nagy szeren¬ 
csétlensége miatt mintegy összebeszélve, szám¬ 
talan lelkes franczia honleány tette). 

- Souper alatt: csók nem szabad! 
szólta ma esti férj, ki rnára harmadik fogással, 
a körített lengerirák-pástetommal járó johan-
nisbergit öntötte utánozhatatlan csokrú fehér 
kravátlija mögé. 

— Pszt! — esilítollani halkan Lekszit, ki 
sehogy sem tudta magát beletalálni a mai 
fiatal férj szolidabb helyzetéhe. 

- Kxcuzes, mademoiselle: Pardon, ma pe¬ 
tité fémmé! — mentegetődzött figyelmezteté¬ 
semre l.ckszi. 

- Semmi excuse! Ne legyen oly szigorú, 
báró Szentkláray — szólt Kufémie kisasszony, 
pártfogásába véve a monicgetödzöt és mosoly 
vonult el ajkain valós/.inűleg azért, hogy 
chevalier d'lndurrc nem is sejti, hogy a petité 
lemmé a francziáknál éppen nem jelent legitim 
feleséget. Monsieur Bclmont — folytatta — 
némi megrovást érdemel, mert az előbb egy 
kicsit elragadtatta magát az itt helyen nem 
lévő specziális tiszteletadás által; de azért a 
fiatalokkal szemben nem kell hasonló mérté¬ 
ket alkalmazni. 

- Ah, a cher mailre is fiatal még a szive 
szerint — szólt Marietta tiltakozva. 

A pinczér újra töltött. Az élénk szellemű 
Ku fémienek, ki a szőlő-nektár hatása alatt mind 
beszédesebbé vált, találó megjegyzésein, szint¬ 
úgy Marietta bohó szórakozottságán nevelve, 
koczczintottunk. Belmont is egyre derültebb 
lelt és még jobban hódolt volna Bacchusnak, ha 
Eurémié nem figyelmezteti, hogy elég volt már. 

Muki gróf most a mademoisellel. Lekszi a 
vicomte-tal foglalkozott. Az előbbi abból az 
időből, midőn Lolla herczegnőnél időzött, ér¬ 
dekesebb szalonepi/.ódjainak elbeszélésébe me¬ 
rült: Lekszi pedig a bourbon- és orleanisla 
arisztokrata-esaládok egymás iránti társadalmi 
viszonyait választotta ki beszédje tárgyául. 

Felhasználtam az alkalmat és négy fül közt, 
mert a többi, mint imént jelzem, már le volt 
foglalva, megkezdtem Mariettával szemben a 
szándékba vett számonkérö ad audiendumot, 
mely halk szóval igy játszódott le: 

— Mért jöttél el tegnapelőtt este utánam 
a Redouteba? Meglátott téged az a fiatal hölgy 
is, kinek a társaságában voltam. 

— Meglátott bizony és mily kénycsen, mily 
ííyűlölellel tekintett rám Lili kisasszony, míg 
a kártyámat átfutottad. 

— Mert őt a kíméletlenség, mely engem, 
mint lovagját érte, igen boszanthatta. 

— Az csak annak a jele, hogy ő is félté¬ 
keny. Kérdés, hogy kinek van több joga hozzá? 
Választ kérek! 

- Joga egyiknek sincs. Neki még lehet. 
— Nem értem? - - kérdezte Marietta és 

szemei szikráztak. Öt is el akarod ámí¬ 
tani ? . . . Szakítsz velem ?! 

Beszédünk ingerülten, de csaknem suttogva 
folyt. Eufémienek azonban feltűnhetett izga¬ 
tottságunk, mert Muki gróf élénk gesztusok¬ 
kal és ccszaprisztikB-kel kísért elbeszélését hall¬ 
gatva, hol Mariettát, hol pseudo-férjét fixi-
rozla. 

Csendesedjél, édes! — szóltam vissza¬ 
nyerve hidegvéremet. — Az életben nem sze¬ 
retem a színpadi jeleneteket. 

Hogy benső ingerültségemet leplezzem, po¬ 
harat emelve így szóltam: 

- Szívvel-lélekkel éltetem a kedves társa¬ 
ságot és elsősorban a két szeretetreméltó 
ritka vendéget: a dicső Francziaors/.ág -

- Éljenek a francziák! — vágott szavamba 
hangosan Lekszi és gyorsan, de halkabban 
hozzátette: — És éljen a vicomle, a kitűnő 
Gallus saltans: a hogy Szentkláray Ákos ne¬ 
vezte el. Vive la Francé!. . . Vive la république! 

Meg sem inthettem Lekszit, mert vele csak¬ 
nem egyszerre, hévvel, de azért méltósággal 
fakadt ki a mademoiselle: 

Kn a Bourbon-házhoz hű családból szár¬ 
mazom . . . Ks elakadt szava, mintha megbánta 
volna, hogy elárulta. 

— Az enyim atya volt egy nagy orleaniste, — 
követte őt élénken Belmont. 

— Én meg bonapartista vagyok, - kiáltott 
fel Lekszi. — Üdv neked, nagy Napóleon!... 

Lesz ő ma este még sansculotte is, -
kezdtem újra, iparkodva Lekszit lúlharsogni. — 

- Engedje meg grófné, — szólt, a zaj le-
csillapullával Eufémie, poharát Marietta felé 
tartva, - - hogy e néhány csöppet azzal az 
óhajtással ürítsem, hogy ezek a kis szerelmi 
boudirozások örökké tartsanak. 

Marietta, (ki eddig csak az urakkal koczin-
tolt, de lőlem megtagadta még a színleges 
békepoharat is) elismerő mosolyt erőltetve, 
megköszönte a figyelmet, de a külsőleg csen¬ 
desnek látszó Aetna belsejében a többé el nem 
fojtható tűz és vihar kezdett dúlni. Mint szikra 
pattant föl helyéről, fölemelte pezsgővel lelt 
poharát és így szólt: 

• Én is mondok egy rövid tósztot. Pár 
szóból áll. Ennyi az egész: Az egyik meghalt: 
éljen a másik! — Aztán felém fordulva, oly 
erővel ütötte poharát a kezemben tartott, po¬ 
hárhoz, hogy a két vékony krislályüveg össze¬ 
tört és a pezsgő szétfröcscsent mindenfelé. 

- Ah! . . . Ou'cst ce que cela ? . . . Ohó, sza-
priszli!... Mennyi tűz ! — hangzott khórusban. 

Meglepetés . . . Zűrzavar . . . Pinczérkezek 
hajtóvadászata az asztalon és a padlón szét¬ 
hullott üvegszilánkokra . . . De friss asztalken¬ 
dők rohamos fölterítése és új poharak lázas 
megtöltése után helyreállt a statusquo anle 
az asztalnál. 

Én egy szóra, egy hangra sem voltam ké¬ 
pes . . . Helyettem a már jókora úrispiczczes 
Lekszi utasította rendre Mariettát: 

- D e . . . de, az égre! kis grófnőm, mit 
csinálsz?! 

Marietta egy hajtásra kiitta az újra meg¬ 
tolt pohárban csillogó Heidsick monopolét. 
Piczi bimbó-szájáról filigrán csipkés zsebken¬ 
dőjével törölte le az édes harmatot. 

Ne czimezzeiii'k grófnőnek! - kiáltott 

fe]_ Rcngei Marietta vagyok, a tánczosnö. 
Az opera virága: a hogy a hízelgők neveztek 
el. Letéptek, elszórtak . . . Ez a virág sorsa . . . 
De én nem akarok így clhervadni. Üdíts fel 
újra, te mennyei harmat! 'IV isteni, édes pezsgő, 
a nektárak fejedelme! 

— Félrebeszél! — fakadtam ki, alig bírva 
leküzdeni indulatomat. - - Mi baja von? 

- Kedves feleségem . . . Aranyos grófnőm! 
Mit beszélsz itt össze-vissza? — pattant fel, 
velem egyszerre, Lekszi, nem tágítva alkalmi-
férji minőségében. - - Talán fejedbe szállt a 
pezsgő?.. . Rosszul érzed magadal ? 

— Abfahrcn! parancsolta Muki gróf a 
pinczéreknek, az ily diszkrét alkalommal szo¬ 
kásos nemzetközi mű-vezényszóval. Lekszi pe¬ 
dig, felkelve helyéről, sietett Mariettához. Mi 
is, a társaság többi tagjai, elhagytuk helyein¬ 
ket. Lekszi mindhalálig végig akarta játszani 
a férj szerepét (ő, a ki már négy kis com-
tessetől kapott kosarat, mielőtt az agglegények 
gárdájába lépett), hogy legalább színpadi grófi-
férj lehessen, ha színpadon kívül is. Végleg 
asztalt bontottunk: a menüt már úgy is el¬ 
intéztük. A mademoiselle Mariettának, ki az 
ebédlőterem pompás kereveteinek egyikére 
dőlt, parfüm ős flakonjával az első segítséget 
akarta nyújtani, csakhamar visszavonult mi¬ 
dőn látta, hogy gondoskodása, melyet Marietta 
köszönettel visszautasított, fölösleges is. A naiv¬ 
ságig jóhiszemű Belmont elhitte, hogy Indarrc 
grófnőnek a pezsgő kissé fejébo szállt és ez 
állapotának tulajdonítható sok badar beszéde 
is. A mademoisellel azonban hiába igyekezett 
Muki gróf elhitetni, hogy a co/Mánczosnő 
mámorában házassága előtti intimitásokat 

árult. el. 
X. 

Franczia barátaimat, úgy a mint hoztam, 
személyesen vittem haza kocsimon, mindket¬ 
tőt külön saját lakásán szállítván partra ; az¬ 
tán egyenesen haza hajtattam és nem tértem 
be, mint minden este rendesen, előbb a ka¬ 
szinóba. Idegeimet pihentetni, nyugodtan gon¬ 
dolkozni akartam. 

Az éjszaka nagy részét álmatlanul töltöt¬ 
tem. Az este történtek foglalták el gondolatai¬ 
mat és az a körülmény, hogy Marietta nem 
fogadta cl kocsimat, az egész eset természet¬ 
szerű befejezése volt. Félig éber álmom alatt, 
felváltva és együtt Lili és Marietta alakjai 
lebegtek körül. Karvaly voltam, kit két ga¬ 
lamb üldözött. Vadgalamb volt az egyik, a 
másik szelíd ; de a szelíd galambnak is van 
epéje és vannak rózsás körmöcskéi. Felébredve, 
tépelödve : beláttam, hogy helyzetem tartha¬ 
tatlan . . . Azt hittem, hogy Lilibe komolyan 
beleszerettem és íme ! Marietta csiszolatlan 
közvetlenségével, szikrázó felvillanásával gon¬ 
dolkodóba ejt . . . Jól tudta, hogy ily föl¬ 
lépéssel nálam mindent koczkáztat és még 
is va banque-ot csinált. Ez nem kiszámított 
játék, ez igaz vonzalomra vall . . . De hát 
Lili is . . . viselete legalább azt mutatja . . . 
féltékeny. Ez a romlatlan lelkű leány sem 
lehet számító . . . És Lili, minden látszólagos 
érdeklődése, föltett vonzalma mellett, akar-e 
feleségem lenni, lehet-e a feleségem ? Hangot, 
mint szavaiból kivettem, nem keres. Az érdek 
nála ki van zárva. Ha vagyon után nézne : 
úgy ott a tartalékos-vőlegény, kire nagy örök¬ 
ség vár . . . De hát a fődolog az, - - kértléin 
tovább magamtól, — hogy nőül akarom-e én 
őt venni? Felelet? . . . felelet? . . . Nem ! . . . 
Igen ! Tudom is én ! . . . Mikor én ezzel az 
első ősz hajszálas fejjel, és függetlenségem sze¬ 
retetével házasodni nem akarok . . . De hát 
végre is Lili, föltéve, hogy nőül jónne hoz¬ 
zám, szeret-e? Szeret-e igazán, mert érdeklő¬ 
dés, rokonérzés : az még nem szerelem . . • 
Talán azért szerel, mert féltékeny Mariet¬ 
tára, épen mint ez ő reá?! Talán csak ser-
lelt női hiúság a féltő fellobbanás Liliben, 

mint talán Mariettában is. De hát, ha Ma¬ 
rietta szeret . . . Ah, mit! Lelkiismeretem 
nem furdal.- Házasságot nem ígértem neki: 
ép úgy mint Lilinek sem, kivel még ennyire 
nem is voltam . . . Kli, mit! Az egyik: szá¬ 
zadvégi kisasszony, a másik : művészleány. 
Asszony mind a kettő. Az egyik a tartalékos 
vőlegény neje lesz ; a másikat talán ép teg¬ 
napi czímzetes férje fogja megvigasztalni . . • 
Ilyen volt a modern Hamlet egy éjjeli mo¬ 
nológja. ^ 

Midőn rövid hajnalálom után felébredtem : 
elhatározásom oda érett, hogy mielőbb . . . 
rögtön, a délutáni gyorsvonattal bizonytalan 
időre elutazom. Régóta foglalkoztam már e 
tervvel, sokat beszéltein róla : úgy, hogy senki 
sem fog csodálkozni azon, ha egyszerre csak 
búcsúkártyámat veszi. Már vágytam szeretett 
Haliamba, a műkincsek és lazzaronik, az örök¬ 
zene és a brigantik klasszikus hazájába, hol 
már hat év óta nem fordultam meg. 

Még darabig hevertem ágyamban ; aztán 
csengettem. Komornyikom behozta reggelimet. 

Fölkeltem, megreggeliztem, átfutottam a hír¬ 
lapokat, megfürödtem és aztán öllözködés 
közben így szóltam komornyikomhoz : 

- Antal, ma félbáromkor a bécsi gyors¬ 
vonattal hosszabb időre elutazom. Maga is 
velem jön. Legyen gondja mindenre, a mi 
szükséges. A podgyászt a pályaházhoz szál¬ 
lítsa külön kocsin. A p. p. c.-vel ellátott név¬ 
jegy-csomagot a feljegyzett, kezei közt lévő, 
lakczímek alatt küldesse szét. Ne bocsásson 
be hozzám senkit, kivéve Inclár nagyságos 
urat. . . Mert ez, gondoltam magamban, min¬ 
den esetre eljön a tegnap esti események 
után. Másnak senkinek sem vagyok idehaza. 

- Rengei Marietta nagyságának sem, mélló¬ 
ságos báró, ha valamit izenni találna ? 

- Nem várok tőle izenetet. 
- Kegyes parancsára ! 

A komornyik távozott. Én kis ideig, azalatt 
míg egy czigarcltát elszívtam, fel- s alá jár¬ 
tam dolgozó szobámban. Aztán az íróasztal¬ 
hoz ültem és következő levelet írtam : 

((Méltóságos asszonyom ! Ama kellemes órák 
után, melyeket Méltóságod és becses családja 
körében az utóbbi napokban löllöttem, s me¬ 
lyek emlékezetemből sokáig, talán soha sem 
fognak elenyészni, Méltóságod oly szeretetre¬ 
méltó volt felbátorítani, hogy úri házánál láto¬ 
gatásomat lehessem. 

'Ámbár nem vagyok oly szerénytelen vagy 
képzelődő, hogy ezt a íolbátorításl többe ve¬ 
gyem egy nyájasan odavetelt facon de parler-
nél ; de azért, hogy Méltóságod és tisztelt 
családjával szemben udvariatlannak ne tűn¬ 
jem föl : e sorokkal sietek becses tudomására 
hozni, hogy még ez órában halaszthatatlanul 
elutazom, s így lervezett látogatásom kedves 
kötelességének, legnagyobb sajnálatomra, ele¬ 
get nem tehetek. 

Remélve azonban, hogy Méltóságtok láto¬ 
gatásomat, melyre oly örömmel készültem, 
ha bármikor visszatérek, szívesen fogják fo¬ 
gadni : maradok kiváló tisztelettel Méltósá¬ 
gos asszonyom kész szolgája : U. Szentkláray 
Akos.» 

A borítékra : Pontoss Mátyásné szül. Hor¬ 
váth Angéla úrasszony ő méltóságának -
czímet írtam. (Tehát sem hízelegve Angyal¬ 
kát, sem udvariatlanul - - Angyalt). 

Újra rágyújtottam, de most egy hosszú 
l'avanára és újra fel s alá mértein most mái-
egész lakásomat: anyáin lakásáig, mely a 
könyvtár-szobámba vezető ajtón át lakásom¬ 
mal van összekötve. S miután félig kiszívtam 
szivaromat, ismét az íróasztalhoz ültem és 
megírtam a fel- és lejárkálás közben fejem¬ 
ben «meglbgalmazott» levelet. 

«Édes Marietta! 
«A/ok óta az édes emlékezetű órák óta, 

a melyek alatt szeretelet, gyöngédségei, hű¬ 
séget fogadtunk egymásnak, orgonavirág- és 
jázmin-illatú bokrok árnyékában, csillagos 
szép tavaszi éjszakán: egy szómmal, egy 
tettemmel sem szegtem meg e fogadást, Maga 
azonban, vak felindulása közepette azt gon¬ 
dolta, hogy megszegtem a hűség igérelét és 
feljogosítva tartolta magát megsérteni azt a 
gyöngéd érzést, melylyel maga iránt minden¬ 
kor viseltettem és melylyel maga is tartozott 
nekem. Nemcsak a női gyöngédség, művelt 
modor és előkelő tapintal ellen vétett, de egy¬ 
ben, czinikus módon kompromittálva magát, 
nyilvánosan feltárta egy részben idegenekből 
álló társaság és a kaszinó szolgái előtt azt 
a költői, titkolt, szép szerelmi viszonyt, mely 
egymáshoz fűzött és melyet kölcsönös meg¬ 
állapodásunk szerint, diszkréten meg akartunk 
őrizni, de semmiesetre sem idejekorán leple¬ 
zetlenül feltárni a világ előtt. 

Hűséget Ígértem magának, de nem örök 
hűséget. Első föltételem magával szemben az 
volt, hogy tetleimet sohase fürkészsze és dol¬ 
gaimba sohasem avatkozzék, mert maga mel¬ 
lett is korlátlan ura akartam lenni lepleim¬ 
nek, szabadságomnak. Többször hangsúlyoz¬ 
tam maga előtt, hogy egyetlen hevesebb 
szerelemféltési jelenet vagy valamely hasonló 
megbotránkoztató viselkedés mások jelenlété¬ 
ben : megdönthetetlen kész bontó-ok lehet 
közöttünk. 

Mostani izgatott kedélyállapotomban oko¬ 
sabbat nem lehelek, mint hogy hosszabb időre 
elutazzam és enyhülést, s ha lehet, feledést 
keressek. Mikor e soraimat veszi: már úlban 
leszek a távol idegen felé. Tett igérelei, fo¬ 
gadásai alól önkényl feloldta magái és így 
én sem érezhelem magamat irányában lekö-
löllnek. 

Ezek ulán, barálságos jobbomat nyújlva, 
kérem : ne fordílsa félre arczocskájál, ha az 
élet utain vagy azokon a deszkákon, melyek 
a világot jelentik, a felvonásközök alalt ta-
lálkoznánk. Boldogság és szerencse kisérje 
lépteit: Sz. Á. — Budapest, 190* november 15.» 

A borítékra ezt a czímet írtam : Rengei 
Marietta kisasszony ő nagyságának, a m. kir. 
opera magán-lánczmű\ észnőjének. 

- És mit szól majd c levélhez ? — mono-
logizállam magamban. - Isten látja leiké¬ 
inél : itl állok és nem tehetek máskép. Egy 
drámai hős szerelmi válaszúton, - - téliem 
fanyar mosolylyal hozzá. — Hamlel két tűz 
közt. Egy újra fellobbanó és egy elalvó láng 
között. Ha ill maradnék : vagy az egyik vagy 
a másik hálójába kerülhetnék és így nem 
marad egyéb hátra, mint hogy meneküljek. 

Egy százezer koronáról szóló cheket mel¬ 
lékeltem, külön borítékban, a levélhez, me¬ 
lyet Marietla édesanyjára czimeztem. Ezl a 
pénzküldeményt nem mertem volna koczkáz-
lalni, ha a mama világosan nem czélzoll 
volna ily végkielégítésre, mint monda : lova-
gias kárpótlásra, a leányával való föltett, de 
meg nem engedett szakításom esetén, ha I. i. 
házasságunk, melyről folyton ábrándozott, létre 
nem jöhetne és leánya, a világ előtt kompro-
millálva, nem kapna férjet, sőt esetleg mű¬ 
vészi állását is veszélyeztetné. De azért szá¬ 
moltam azzal az eshetőséggel, mely épen nem 
volt kizárva, hogy Marietla darabokra lépi a 
checket, ha kezébe kapja. 

XII. 
Csengettem a komornyiknak és Éva, öreg 

házgondviseiőnőm jelent meg. Nem volt gazd-
asszony, csak a cselédség ellenőrzője és el¬ 
látója, mert a kaszinóban étkezvén, a város¬ 
ban háztartásom nem volt. 

Parancsára, méllóságos báró ! 
- Jó reggeli Éva asszony, hol a komor¬ 

nyik? 
- Az üli előkészületek dolgában a varos¬ 

ban jár. Bizony örülni fog a kegyelméé grófnő, 
ha méltóságos báró meglátogatja. 

- Bizony magam is örülök már mon¬ 
dám - hogy újra láthatom anyámat. Hiszen 
összeköltelésünk az én levelezési hanyagsá¬ 
gom miatt csaknem egészen megszakadt. 

- Úgy van bizony! . . . I)c hát a kegyel-
mes grófné csak ne laknék abban a, kegyes 
engedőimével legyen mondva, magyarfaló go¬ 
nosz Rabylonban, mert iszen akkor magam 
is tenném nála alázatos reverencziámat, ha¬ 
csak egy napra is. De én, kegyes engedőimével 
százszor megismételtem azt a szent fogadá¬ 
somat, a mit szabadságharczunk alatt, mint 
fiatal kulcsárleány teltem, mikor édes anyá¬ 
mat, a lászlófalusi kastély knlcsárnéját, mert 
nem akarla a kastély kulcsait kiadni, legyil¬ 
kollak a vad szerezsán ráczok, hogy nem te¬ 
szem be löbbé lábamat az osztrák császár¬ 
városba, a honnan a ráczokat ránk uszították. 

— Maga, jó Éva asszony szóltam • 
még mindig a debreczeni nemzetgyűlés alap¬ 
ján áll? Maga azt a bizonyos fátyol t még 
mindig nem borította a multakra? Pedig bi¬ 
zony kár. hogy ezt a fogadást lelte, mert ha 
maga Bécsbe feljárt volna: nálunk sok min¬ 
den máskép esik meg, mint a hogy fájdalom, 
megtörtént. Többet ért volna, ha maga szóval 
mond el egyel-másl édes anyámnak, mint az 
én lusta leveleim. 

A negyvenkilenc/.es derék honleány, ezeket 
mondta: 

- Meglehet. . . nem tudom . . . azaz: élő¬ 
szóval mégis csak jobban bírom, mint penná¬ 
val . . . De a méllóságos báró minden minu-
lában meglálogathatja a kegyelmes grófnél 
és ezt mégis, kegyelmes engedelmével, olyan 
ritkán leszi. 

- Hiszen magam is már alig várom, hogy 
láthassam — vágtam szavába, már egy kissé 
clérzékenyedve. — Csak ne kívánná annyira, 
hogy megházasodjam - lettem hozzá, köny-
nyen odavetve. 

— Bizony, kegyes engedelmével legyen 
mondva - - konfidenskedclt Éva asszony -
méllóságos báró, jól tenné, ha hallgatna a 
szavára. 

— Jól van, édes Éva asszony. Úgyis eluta¬ 
zom hosszú időre és Bécsben több napra 
megállapodom . . . De most a dologra! (iondja 
legyen holmimra távoliélemben. Lelkére kö¬ 
töm, Éva asszony, hogy a képekre, egyéb mű¬ 
tárgyakra, könyvtáramra, az új zongorára kü¬ 
lönösen vigyázzon! A lovaimai küldje a ko¬ 
csissal és lovászszal mindjárt holnap vasúton 
Lászlófalvára, (iondja legyen rá, hogy érde¬ 
mes kéregető segítség, alamizsna nélkül ne 
távozzék ajtómlól. Elutazásom esetére: ügy¬ 
védemel, Deréky urat, mindenre nézve egy¬ 
szerre és mindenkorra utasítottam . . . . De 
mindenekelőtt egy megbízásom van maga szá¬ 
mára, Éva asszony. Vigye el személyesen ezt 
a fontos levelet Rengei kisasszonynak. Ké¬ 
nyelmére és időnyerésből bérkocsit használ¬ 
jon. C.sak a kisasszonynak magának vagy 
édes anyjának adja át s válaszra ne várjon 
és szóbeszédbe ne álljon velük. 

- Parancsára! Hiszen, kegyes engedelmé¬ 
vel, úgy sem virtusom a szószaporítás. 

- Épen azért mondom — jegyeztem meg 
paradox iróniával, melyet az örökké fecsegő 
derék kulcsárné meg nem érlelt. Igaz: ezt a 
másik levéld vigye el (iyörgy inas Pontoss 
miniszteri tanácsosékhoz. 

Alig, hogy a kulcsárné a levelekkel kiment: 
csengetlek és a komornyik Indár nagyságos 
úrnak nyitott ajtót. 

MII. 
Lekszi a legvakmerőbb divat-rlegencziajú 

ulczai toileltbc volt öltözve. Kékeslila-szürke 
színű non pareil jackelljén hamvas violaszin 
merveilleuse szegfű-csokor ékeskedett, mely 
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oly nagy és formás, hogy nem egy szerény 
gomblyuk, de talán még egy büszke hölgy¬ 
kebelnek harmonikusan kiegészítő bokréta¬ 
dísze is lehetett volna. 

- Jó reggelt! Bocsánatot kérek, hogy ily 
korán jövök — kezdé Lekszi, hevesen meg¬ 
szorítva feléje nyújtott kezemet. 

- Gratulálok a szép frigyhez, boldog teg¬ 
napi férj! — üdvözöltem őt félig enyelegve, 
félig komolyan. — Az este hallottam ömlen¬ 
gésedet . . . 

— Ugyan, kérlek, nincs mihez gratulálnod! 
Nem voltál tegnap a diner után a kaszinóban?— 
interpellált hozzá nyomban. 

— Nem én. Féltizenegykor már a lakáso¬ 
mon voltam — feleltem. - - Távozástok után 
még vagy egy félóráig voltunk együtt. 

— A kaszinó már tele lehet apró afférem-
mel. A portás és egypár kocsis tanúim vol¬ 
tak. Az arczom is csúfosan égett. Nem is mer¬ 
tem fölmenni a kaszinóba. Én is egyenesen 
haza hajtattam, mint te. 

— Minő afférról beszélsz? — kérdeztem kí¬ 
váncsian. 

- Azt hittem, hogy eljutott oda annak a 
két kedves pofonnak a hire. 

— Az ördögbe! Hát pofon ütöttek? És ki¬ 
csoda ? 

- Ó, az aranyos teremtés! De tisztelem 
azt a kis bársony kacsot: van erő benne! 

- Marietta pofozott föl? — fakadtam ki. — 
No, de már semmi nyoma arczodon. 

- Nekem úgy tetszik, mintha mindenki 
leolvasná arczomról. Ha valami újságíró meg¬ 
hallja ezt az ominózus, de kedves kis histó¬ 
riát, még kiírja a krajczáros lapba! 

- De hát mi is tulnjdonképen annak a 
szelíd felpofozásnak különben előttem épen 
nem misteriózus eredete ? 

- Halld tehát. . . Marietta, miután te őt 
ignorálva, a társaság ulán bementéi a zon¬ 
goraszobába: röglön felugrott a kerevelről és 
kocsit hozalotl. Felajánlottam neki számozat¬ 
lan gummikcrekűmet, de Marictte nem fogadta 
el ez ajánlatot és magára vetve felöltőjót és 
lefátyolozva arczát, kirohant. Én, mint tisz¬ 
teletbeli férje, mint általad kinevezett garde 
de damesja, utána; attól tartva, hogy valami 
őrültséget követ el. Hisz ismert dolog, hogy 
azt a kis joujou-tőrt, melynek a hegye, mint 
többször monda, épen a szívig ér, mindig 
magával hordja . . . Jókor jöttem: ő épen a 
kocsiba szállt. Mikor a bérkocsinak majd 
innenső, majd túlsó ajtaját akartam fölnyitni: 
kétszer . . . jobbról és balról . . . arczul ütött. 

Egy erőltetett, fanyar izű kaczaj vegyült 
össze az én szívből fakadó nevetésemmel. 

— De úgy-e: nem haragszol édes Ákos? — 
kérdezte Lekszi a kaczagó-kettős vége ulán — 
hogy indokolt aggodalmamban a te czirku-
lusaidal bátorkodtam zavarni? Hiszen meg¬ 
szenvedtem érte. 

- Már, hogy haragudnám, — nyugtattam 
meg, még mosolyogva a felsült pseudo-férjet. 

Ezt váriam is tőled. De apropos! 
folytalla hirtelen Lekszi, fátyolozni iparkodva 
az arczán felsugárzó titkos örömöt. — Azt 
hallom cselédeidtől, hogy elutazol. 

- Hosszabb időre búcsút veszek lőlelek. 
— Hová utazol? 
— Tulajdonképen még magam sem tudom... 

Mindenhová és sehová. 
- Mi űz oka rögtöni elhatározásodnak? 

- Didergek két égő láng között. Megyek :Hel-
véczia hótakart tetőire melegedni. Vagy Olasz¬ 
országba, hogy megfagyjak a kráter szélén. 

- Rossz lat teltél a tűzre, mi ? . . . Lili ? 
Marietta?. . . Vagy mindakellő. 

- Ha kitaláltad: nem titkolhatom. 
Mariettától könnyebb lesz megszabadul¬ 

nod. Egy ideig dühös lesz. Azzal fog ijeszteni, 
hogy megöli magáL De végre aztán csak 
megvigasztalódik. 
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— Talán már kész terveid is vannak vele ? -
kérdeztem az exczímzetes férj szemei közé 
tekintve. 

- Meglehet. . . Mert, ha te elhagyod a kis 
másod-prima ballerinát: akkor máskép áll 
a dolog - - viszonozta Lrkszi. — Hanem Lili 
kisasszony: az már gondot okozhat neked. 
Nem tudom, hogy mennyire mentél vele. 

— Azt magam sem tudom. Semmire. 
— Minek is kezelted el ezt a jálékol! 

Erénye: kétségen fölül áll. Nőül pedig nem 
veheted. Először, mert Muki bácsi és csekély 
személyem példájára: agglegény akarsz ma¬ 
radni. Másodszor, mert Pontoss nagyatyja 
még Pünktler néven lisztkereskedő volt és 
csak atyja, az udvari ágens kapta a nemes¬ 
séget. 

- Köszönöm genealógiai felvilágosításaidat, 
de nálam egy nő családi pergamentjének ke-
vésbbé ócska volta akadályul nem szolgálna, 
ha egyáltalán házasságra gondolnék... De 
az idő halad. Jó lesz, ha lemegyünk Muki 
bácsihoz elbúcsúzni. 

XIV. 
Mostani kedélyállapotomban, bármint sze¬ 

rellem volna is, a két szép leánynyal való sza¬ 
kítást követő határozatlanságommal nem 
mertem édes anyám elé lépni; kit a szülői 
gondviselést in abscntia képviselő Éva asszony 
hiven informált Anyám kétségtelenül félt a 
Mariellával való ismerelség esetleges komoly 
következményiül, s Éva asszony az ismerelség 
felbontásáról nem tudoll: ámbátor ő szemé¬ 
lyesen vilié el a Hiób-póstát. Marietla, ki 
valószínűleg már sej telié a levél larlalmál, 
semmieselre sem bonlolla föl röglön az át-
vélelnél az izgalomkellő iralol, el nem árul-
halla Éva asszony elölt azt a hangulatot, azt 
a lelki állapotot, mit soraim benne előidéztek. 

Mire Bécsbe érkeztem, végleg megérlelődött 
bennem a gondolat, hogy mindenekelőtt a 
délvidék egyik tengeri fürdőjébe megyek és 
onnan Rómában való párnapi tarlózkodás 
ulán a Riviérára ránduljak, hogy a nagyvilág 
zajában és lüzébe nellemessem, elhamvaszszam 
magomat. . . 

Fél év múlva, bár sem a Lilire, sem a 
Mariettára való visszaemlékezést ki nem irt-
haltam teljesen fejemből, telkemből, hazafelé 
ulaztam. Bécsbe érve, mégis cs;ik nyugodtabb 
kedélylyel, higgadtabb lelkülettel, fölkerestem 
anyámat, sógora Sendburg herczeg palotájá¬ 
ban, de a portás azzal fogadott, hogy anyám, 
miután beteg nővérével, a herczegnővel, a 
nyár egy részét Reichenhallban töllölle és 
miután a herczcgnől gmundeni villájába ki¬ 
sérte: három hét előtt magyarországi birto¬ 
kaira utazott. 

Könnyebb szívvel hajtattam a Jockey-clubba, 
hol a Budapesten holnap kezdődő őszi-lóver¬ 
senyek miatt nem volt senki. Otl megregge¬ 
lizvén a féllizenegy órai fulárvonaltal indul¬ 
tam el, s délután három óra lájban érkezlem 
vissza Hudapeslre. Lakásomon az inas foga-
dőlt bennünket: engem és folyton velem volt 
komornyikomat. Éva asszony — jelenlelle az 
inas — e napokban lér vissza az alföldről, 
hová ól anyám magával vilié. 

Iróaszlalomon óriás halmaz névjegyet, hir¬ 
detést, meghívót és számos egyéb, helyből 
érkezett kártyát és levelet találtam, melyek 
utánam küldését, mint fölösleges fáradságot, 
megtiltottam. Ki nem kerülhette ligyelmemet 
két nagyobb alakú, nyitoll borílékú elegáns 
külsejű levél. Az egyikből myrthus- és rózsa-
illal, a másikból a japáni sírvirág parfümje 
szivárgotl ki. Az előbbi házassági jelentés volt, 
mely székesi Pontoss Lili úrhölgynek domb-
iratosi Iralossy Előd, miniszleri fogalmazó és 
földbiiiokos úrral való esküvőjét jelenlétié. 

A kárlya az aszlalra esell kezemből és pár 
perczig merengve, mélázva magam elé lekin-

tettem . . . De csakhamar felriadtam félaléll-
ságomból: 

- Eh, le akartad így! . . . Nem, nem! Ezt, 
ennyit nem akarlam! - - hebegtem. - - Hol 
volt a fejem, a szivem . . . E házasság talán 
még nem lörlénl meg. A kelte? a határnap? 
Már késő! . . . De ha nem volna is késő: le-
helnc-e rajta segíteni ?! . . . Nyugodjunk rneg. 
Nála ábránd, nálam képzelel voll ez a szere¬ 
lem, ez a flirl. . . Egy kicsit nehéz szívvel 
fogok az üdvözlők sorában megjelenni: ennyi 
az egész. Lili egy perczre megzavarodik, de 
rögtön visszanyeri lelkierejét, azt a futó édes 
emlékei kiűzi fejéből és kissé erőltelell, de 
igéző mosolylyal fogadja jobbomal. . . Talán 
meg is szorítja, a mi azl jelenli, hogy a vi-
szonllálásra! . . . Az ördögbe is: félre az ily 
czinikus ulógondolaltal! A mi kis regényünk 
be van fejezve és hiába keresném folytalásál, 
az ily karakterű nőnél, mini Lili — nem kö-
velkezik! . . . Mariettával való ismerelségem 
lehelell döntő befolyással elhatározására. 
A Royal-termében meglálla az utánam jött 
indulatos Mariettái. . . De hisz még azon az 
eslén kijelentelle elöltem, hogy sohasem lesz 
Iratossy neje. Ez igaz. De hál az is igaz, 
hogy körülbelül ezl állilolla rám vonalkozva 
is a sorok közi ugyanakkor és így az én ön¬ 
kéntes lemondó-levelem csak a kénytelen 
visszavonulást leplezte. 

- Milliom — kiállolla fel. — Szivem márm 
löbbször megmozdull ez éleiben, de most e 
házasság hírére minlha egyszerre kizökkeni 
volna helyéből. . . No, majd csak lecsendese¬ 
dik . . . Lássuk a másik levelel. 

Gyorsan felbonlollam. Egy parleczédula volt. 
Magyar és német nyelvű gyászjelenlés, mely¬ 
ben a budapesti franczia kör tudatja, hogy 
régi, érdemes tagja, Belmont d' Alembert 
Alfonz vicomte elhúnyl és szeptember 4-én 
d. u. VzS-kor lemelik. 

E szomorú hír annyira meghatott, hogy egy 
perczre kiment a fejemből az előbbi érlesílés 
megdöbbentő tartalma. A gyászjelentést az 
aszlalra vetve visszahanyallollam székembe. 
De ugyan mi is történt vele?! 

Kedves bátyám: Muki gróf—rezzentetl föl 
vállamra ülve merengésemből. 

- Hallottam, hogy megérkeztél. Isten ho¬ 
zott! Szapriszli, mily jó színben vagy: ámbár 
kissé izgatottnak látszol. A parteczédula még 
előlied fekszik Szegény öreg barátunk . . . 
Ravatalára két koszorút küldlem, egyel a le 
nevedben Szapriszli l Mindjárt fél öt. Öltöz¬ 
ködjél át a temeléshez. A lakásán szenlelik 
be, végóhajlása szerint. Tehát siess! Mert 
elég messze az út innen a Faubourg Múze¬ 
umtól a városligelig. 

Magam is, az ezalall a komornyik állal elő-
keresell fekete öllözellel cseréltem lm uti-
ruhámal. Fölösleges volt a csak ma reggel 
Lászlófalváról visszakerült lovaimat befogat¬ 
nom, mert Muki bácsi alant váró hinlójúba 
ülletetl és azon indullunk a szomorú gyász-
szerlarlás színhelyére. 

XV. 
Alig, hogy az inas ránk csapta a hintő aj¬ 

taját, Muki gróf e szavakra fakadt: 
- Apropos! Lili kisasszony férjhez megy. 

Az eljegyzés nem volt a lapokban, de való¬ 
színűleg, mint ama bizonyos piknik egyik 
rendezője, én is kaptam házassági értesítést. 
Szeptember 4-én, Szapriszli, lehat ma lesz. 

- Este hat órakor — téliem hozzá . . . 
- Nos, hogy leiszik a dolog? Szapriszli! 

engem is meglepett. A kaszinóban azt beszél¬ 
ték, hogy a leány beléd szerelmes és csak 
Mariella az oka, hogy flirtetek megszakadt. 

- És mit beszélnek Mariettáról? — kér¬ 
deztem hirtelen szavába vágva. 

- Mariella minden krilikán felül hű hozzád, 
krilikán alul, mondhatnám . . . Lekszi folylon 

nyomában van. Szapriszli! Erényőrnek neve¬ 
zik a kaszinóban, minlha le a kis daczos 
lépteinek ellenőrzésével bíztad volna meg. 
Ezekről bizonyosan értesültél. 

Folyton kószáltam — válaszoltam. — Rómát 
kivéve alig voltam pár napig egy helyen s 
így leveleitek nem igen érlek volna utói. Hisz 
belenyugodtatok abba, hogy távoliélem alall 
nem levelezünk. Egy sornyi hirt sem akar-
lam hallani otthonról, a lapok hírein kívül. 
Szabad folyást engedtem az eseményeknek, a 
nélkül, hogy bármi módon irányt szabhassak 
nekik . .. Különben Mariettával végleg szakí-
lollam. 

- Ah, ah! És véglegesen? Erről Marietta, 
kivel párszor a kulisszák közt beszéltem, nem 
szólt semmit. Ha erről Lili érlesült volna: 
bizonyára még czapplizlatja egy ideig imádó 
fogalmazóját 

Kellemellenül kezdtem érezni magamat. Nem 
tudtam, mire magyarázzam azt a körülményt, 
hogy Marietla még barátaim előli sem szól a 
szakításról . . . De a szegény francziára való 
emlékezés elterelte gondolataimat Mariettáról. 

— Hát hirtelen halt meg öregünk, minden 
előzetes hosszabb betegség nélkül? - - kér¬ 
dem. 

— Szapriszti! Hát ezl sem ludod?! Persze 
mosl több napig külföldi vasutakon ültél és 
így a legutóbb megjelent magyar lapok nem 
jutottak kezedhez. A tegnapelőlli újságokban 
olvashattad volna, hogy Belmont szivszélhü-
désben hirtelen, neje karjai közt, halt meg. 

- Neje karjai közi? — kérdeztem a leg¬ 
nagyobb meglepetéssel. 

- No hát persze, szapriszti! néhány béllel 
ezelőll nőül vélte régi imádotljál. Úgy lát¬ 
szik, le csakugyan nem ludsz semmiről. Az 
egész eselről persze nem olvashaltál a lapok¬ 
ban, mert azt lilokban kívánlak lartani és az 
esküvő is egész csentlben történt. Csak ket-
len vollunk jelen: a franczia főkonzul meg 
én . . . Persze, hogy megházasodott. Hát nem 
olvastad a gyászjelentést, talán a második pél¬ 
dány elkerülte figyelmemet, mert kellőt küld¬ 
tek szét egy boríték alatt Az egyiket a fran¬ 
czia konzul adta ki, a másikat Belmont Al-
fonzné vicomtesse születeti Namour de Laval 
Rosalie Eul'émie grófnő. 

Szóhoz nem julollam az ámulattól. 
— Szapriszli! Te a regény folytatását és 

végéi nem ludtad? 
- Nem én! Beszélj, beszélj! De gyorsan, 

mert már félúton vagyunk, hogy befejezhes¬ 
sük, mielőtt Belmont lakására érünk. 

— Az én történetem ott kezdődik, a hol az 
általad elbeszélt löiiénet végződik. A fiatal 
Belmont elérte azt a czélját, hogy Paris leg¬ 
kitűnőbb lánczosa legyen és dobogó szívvel 
jelent meg La Tours d'Auvergne herczeg bál¬ 
ján, hol, mini gondolta, találkozni fog esz¬ 
ményképével és büszke önérzettel lépett a 
fényes terembe. Comme il fául, délczeg meg¬ 
jelenésű ifjú leli belőle. Namours gróf és 
leánya alig ismerlek reá. Az első fordulói, 
melylyel a három év előtt elkövetett hibát 
jóvá akarta t nni. Rosalie grófnőtől kérte-
Ez emlékezetes tánczos-diadalról így szóll 
Rosalie-Eufémie: Ez voll aztán a csodálato¬ 
san elragadó őrült keringő! Egy büszkén, 
sziláján, lángoló szeuvedélylyel eltánczoll sze¬ 
relmi vallomás! Ezek a hölgynek előliem 
löbbször ismételt saját szavai. Szíve, mely a 
legelső találkozáskor a szép arczú, szelíd te¬ 
kintetű, de kissé félszeg ifjú vicomte iránt 
rokonszenvre fakadt, most egyszerre, mint 
Rosalie-Eufémie tovább beszélte, lángoló sze¬ 
relemre gyuladl és székére roskadva mulatta 
be a táncz után - - férjét: Morny Alain mar-
quist, kihez külföldi tartózkodása alatt ment 
feleségül, anyagilag romlásnak indult atyja 
óhajtására; a nélkül, hogy Belmont e házas¬ 
ságról értesült volna. 
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- Ez a folytatás. De a regény vége, — kér¬ 
deztem mohón, türelmetlenül. 

- Belmont csakhamar elhagyta a bált és 
meglörve, reményében megsemmisülve, cse¬ 
kély vagyonával Budapestre költözött és bol¬ 
dogult édes atyádnak, ki őt még Parisból 
ismerte és másoknak pártfogása mellett, táncz-
iskolál nyílott. 

- És Rosalie ?! - - kérdem fokozoll érdek¬ 
lődéssel. 

- Megvallotta férjének — szapriszti! minő 
romantika, mily naivitás! - - titkolt, bár tel¬ 
jesen platói, ideális szerelmét Belmont iránt 
és az egykor dúsgazdag, de, mini említettem, 
már a bukás szélén álló atyja ellenzése da¬ 
czára, elhagyta férjét, ki e vallomásra, kezet 
akarva emelni rá, durva szavakkal megsértette, 
de kitől mint régi, hithű kalholikus család 
tagja, törvényesen el nem válhatott. Eltűnt 
Parisból és a Meyer nevel vette föl, (elha¬ 
gyott keresztnévéi bérmáló nevével helyette¬ 
sítve). Hisz abban az időben, egy kis titkos 
pártfogás melleit, könnyű dolog volt rendőri¬ 
leg nem üldózötl előkelőbb egyéneknek más 
névre úllcvelel szerezni, ha inkognilo akartak 
maradni. És szapriszli! az útlevelet kiállító 
tisztviselőnek annyira imponált Rosalie-Eufé¬ 
mie arisztokratikus megjelenése, hogy nevét 
a nemesítő «de» jelzővel toldotta meg. S a 
Meyer név, ortografiája minden változataiban 
legalkalmasabbnak lálszotl arra, hogy eller-
jedlségénél fogva, valakinek az inkognilójál 
megőrizze. Különben is Morny marquisnét 
szülelell Namours Rosalie Eul'émie grófnői 
öngyilkossá lett atyja halála után nem ke¬ 
reste senki, legkevésbbé férje, ki a kis szín¬ 
házak kaczér hölgyecskéinél kárpótolta magát. 

— Rosalie-Eufémie grófnő tehát Belmont 
után utazott - - egészíletlem ki a lörténe-
tet — és itt Budapesten oly nagyvilági finom 
tapintattal tudta évek során egy fél ember¬ 
öltőn ál csodálatosan leplezni, titokban tar¬ 
tani e regényes ismeretséget. Inkognilója 
titkát egyedül Lolla cousine tudta és az sen¬ 
kinek, még nekem sem árulta el, mini azl 
egyideig Eufémie hille. 

- És a pscudo-mademoiselle annak okául, 
hogy nem mehel férjhez: a Scdannál eleseit 
vőlegénye ulán fogadolt örök hajadoni gyá¬ 
szát jelezte igaz asszonyi leleménynyel 
folytatta Muki gróf. 

- És Morny marquis?— kérdeztem gyorsan. 
- Kél hónap előtt halt meg — világosí-

totl föl a kérdezett. • Belmont siclell a 
szükséges iratokat és engedélyeket megsze¬ 
rezni s miután risum teneatis! az illeni para-
grafusrágó rendőrség Morny grófnői alias 
De Meyer Eufémie kisasszonyt, hamis név 
használata miatt, nászajándékul pénzbünte¬ 
tésre Ítélte: örök frigyet kötőit azzal, kinek 
mini maga Belmont megjegyezte, már évek 
óla tisztes, ideális hiteslársa volt. És most a 
ravatalon játszódik le a regény vége. 

Fogatunk e pillanatban Belmonlék Damja-
nich-utczai lakása előtt állt meg. A háznak 
gyászfüggönyökkel bevont kapuját a temet¬ 
kezési társulat ezüst zsinóros fekete ruhás 
emberei őrizték. A kapu előli hatlovas halotti 
díszkocsi állott. A Franczia-kör, az özvegy 
beleegyezésével, magáénak tekintette a halot¬ 
tat és a temelésnél az elhúnyl nevéhez mélló 
pompát fejtett ki. A halollas-kocsi ulán löbb 
gyászfogai, löbb magánhintó és a bérkocsik 
hosszú sora következeit A lágas kapualját 
és a ház előcsarnokát, az örömben-bánalban 
kíváncsi nagyközönségen kívül, a lemelésen 
résztvevő előkelő családok libériás inasai fog¬ 
lalták el; a lépcső-lornáczot, hová a földszinti 
lakás ajtaja nyilt, benn az előszobát, a szalont, 
a gyászoló barátok, ismerősök gyülekezőhe¬ 
lyét és a gyászszövettel bevont ebédlőt a hol 
a ravatal állt: az udvari kertész, az elhunyt 

kori tanítványa, én miniatűré pálmaerdővé, 

exotikus-virágos berkekké varázsolta ál. A ra¬ 
vatalt és a halottas s/oba falait a koszorúk 
halmaza boritolla el, a számos voll-tanítvány, 
honfitárs és ismerős kegyeletének jelei. Fényes 
volt a társaság is, mely a másik két szoba 
minden zugát megtöltötte. 

Megtekintellük a halottat. Oly szelid, de¬ 
rüli, nyájas arczol mutatott, mintha csak rö¬ 
vid szendergés után ébredőben volna. A prépost¬ 
plébánosnak a beszentelésl kövelő imája ulán 
Muki gróf karjai ajánlolla az özvegynek; a 
gyászoló közönség kövelle őkel. Én a szintén 
jelenlévő Indár Lekszivel zártam be a sort. 
Követtük, én ismét Muki gróf kocsiján, a 
gyászmcnetet a lemelőbe. Miután a franczia 
főkonzulság titkárának (kinek neje a zokogó 
özvegy kocsiján foglall helyet) megható 
búcsús/ózata elhangzóit és a koporsót a 
sírba lebocsátolták: rádobluk az ulolsó gö¬ 
röngyökéi és kocsijához vezettük az örök-
gyászú örök-menyasszonyt: Belmont vicom-
lesset szülelell Namours Rosalie-Eufémie gróf¬ 
női, a cidevent pseudonym De Meyer kis-
asszonyl. Mélységes bánalában az az egy vi-
gaszlalása maradi neki, hogy öreg napjaiban 
rehabilitálva újra fölvehette becsületes, büszke 
ősi nevét. 

. . . Mikor a hintókba visszaszálllunk, Lekszi, 
kinek a fogata a mienk mögött állolt és ki 
Niki herczeggel a versenyebédre ment a ka¬ 
szinóba, ezt súgta oda nekem: 

— Te, Ákos, ez a Marietla még mindig bo¬ 
londul ulánad! 

Egy szó nélkül ajkamba haraptam. Muki 
gróf, ki szintén meghallotla e megjegyzésl 
így szóll: 

— No, szapriszti! szépen vagyunk. Ez az 
angyali kis ördög még nyakadon marad. 

- Hisz csak illik egy darabig az özvegy 
menyasszonyt játszani — mondám szárazon, 
kellellenül. De nem őszintén, mert nem hit¬ 
lem, hogy benne a szikra kialudl. 

Majd csak kimenekülsz valahogy a rózsás-
lövises bozólból — jegyezle meg Muki gróf, 
utasítást adva kocsisának. 

- Szapriszti! Háromnegyed hat. Remélem, 
velem tartasz az egyetemi templomba, hogy 
megnézzük Lili esküvőjét Bár, azt hiszem, 
hogy ez a czeremónia érzékenyebben érinti 
szived húrjait, mint a Marietla kaszinói őrüli 
szereplése. 

XVI. 
Megálllunk az egyelemi templom előtt, a 

mely már zsúfolva volt érdekelt, érdeklődő és 
kíváncsi közönséggel, úgy, hogy alig juthat-
lunk be. A templom belseje, a hanyalló alkonyi 
nap sugaraitól megaranyozotl ablak fülkéi¬ 
vel, a világos nappal daczára, az ünnepi ki-
világílás esli fényében úszott. Ragyogó nap¬ 
sugarak és az oltáron égő tömérdek viasz¬ 
gyertya világának egymással ölelkező játszi 
káprázata ingerkedik a belépő szemeivel. 
A szenlélyl pazarul ékílő dísznövények illal-
árja összefolyik a lemplomokból ki nem pusz-
títhaló örök myrrha- és tömjénszaggal. 

Látluk, hogyan a főbejáralon át nem jut-
halunk oly helyre, a honnan a már megkez¬ 
dődölt szertartást is láthatnók: a sekrestyébe 
mentünk és az egyházfi, kit megvesztegeltünk, 
az e helyiséget elfoglaló pártfogolt közönség 
tömegén keresztül utat nyitotl a szenlélynek 
egy másik, oldali a főoltár felé nyíló ajtajá¬ 
hoz. Miután azt fölnyitolta, a templom szen¬ 
télyébe vezető lépcsőkről az esketési szertar¬ 
tást jól láthattuk. A mátkapár épen szemben 
állt velünk. Az eskető püspök beszélt, alig 
érthető gyönge hangon. 

- Hogy elhalványodtál! • súgta Muki 
gróf. - - Hisz az víg dolog, ha jó ismerőseink 
megházasodnak. 

De egyszerre elhallgatolt. Most jött a szer¬ 
tartás legérdekesebb része. A következő halk, 
suttogó szavak ütötték meg füleimet. Az 



utolsó koszorús-pár, vőfély és iiyos/olóle;'iuy 
párbeszéde: 

— Kisírt szemű, sápadt menyasszony. 
- Itt van ő i s : S/enlkláray báró. 

Most kezdtem belátni, hogy tapinlallanság 
volt idejönnöm. Vissza akartam vonulni. I)e 
mögöttünk az ajtót újra bezárta a sekrestyés, 
hogy arra többé közlekedés ne legyen. 

A koszorús-pár folytatta : 
- Mily nyomott a hangulat. Mily tikkas/.ló 

légkör I 
- Ez a melegtől jön. 
- Óh, nem a melegtől. 

Engem átjárt a hideg. Muki gróf újra hoz¬ 
zám súgott : 

Ne fészkelődjél szapriszli ! A püspök, 
úgy látszik befejezte alig hallható szavait. 
Most jön a Holtomiglan-holtodiglan. 

E pillanatban kriptái csend állott be az 
egész templomban. Csak a napsugaras fény¬ 
ben fürdő, a tömérdek gyertyaláng körül rep¬ 
kedő aranyszárnyú kis dongók és apró fehér 
lepkék zümmögése, suhogósa hallatszott. 

A gyönge hangú püspök szavát most már 
a nagy csendben mindenki meghallhatta, a 
mint a vőlegényhez a szokásos esket esi kér¬ 
déseket intézte. Az határozott, erős hangon 
adta meg a választ reájuk. 

Szereted-e a melletted álló tisztességes 
férfiút ? Akarsz-e szól'ogadó, hű hitestársa 
lenni'.' 

A szomorú arcz habozott a felelettel. A vő¬ 
legény megrendülve feléje hajlott : 

— Tán rosszul vagy kedvesem? 
Az eskető püspök is hozzá fordult : 

- \ em hallom szavadat, gyermekem. 
Izgalom, mozgás támadt a násznép között. 

Pontossné leányához akart lépni, de l'oiiloss 
visszatartotta. Végre hallható volt a meny¬ 
asszony halk szava : 

— Sze — sze — 
De hangja elakadt. 
A püspök folytatta : 

- Szólj bátran gyermekem. Emeld föl feje¬ 
det és válaszolj, hogy szereted-e ezt a tisz¬ 
tességes férfiút és hű, szól'ogadó hitestársa 
akarsz-e lenni ? 

Lili fölemelte fejét. Bár lehetőleg vissza¬ 
húzódtam, mégis meglátott. 

Tekinteteink találkoztak, Lili összerezzent. 
A templom forgott velem . . . 

Lili szemével láthatta, leikével érezhette, 
egy a szerető sziveket összekötő delejes erő 
közölhette vele, hogy mit s/envedek ! K pil¬ 
lanatban fedeztem fel szivemet . . . 

A püspök félbeszakítás nélkül folytatta : 
- A mit a polgári hatóság szolgája előtt 

elismertél: valld be azt itt az Isten szolgája 
elölt is ! 

A püspök hangja, mini ha a vallási ihlettől 
megerősödött volna, áthatolta az egész temp¬ 
lomot. 

- A menyasszony rosszul lett. — hangzott 
mindenfelől. 

Forró parázson álltam . . . Lili megszólalt. 
Nem válaszolhatok, szent atyám, nem 

válaszolhatok '. - - susogta halkan, de úgy, 
hogy a közelben mindenki meghallhatta és 
csendesen zokogni kezdett. 

Roskadozott. Hozzá siető anyja és a vő¬ 
legény, ki tulajdonképen már legitim férje 
volt, karjaikba fogadták, támogatták. Az egész 
násznép körülvette. 

A templomban általános csoportosulás tá¬ 
madt azok közt, kik nem láthattak, nem hall¬ 
hattak mindent. A szentély rácsajtója előtt 
pedig egész tolongás keletkezett. A szertar¬ 
tás félbeszakadt. Homály borult szemeimre. 
Csaknem elszédültem. Nem tudtam, hogy ke¬ 
rültem ki a szabadba. Muki gróf, mint em¬ 
lékezem, csak úgy vonszolgatott maga után. 
A lágy esti szellő lehetői magamhoz tértem. 
Mikor a templom elé ériem Muki gróf így szólt: 
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— Szapris/li ! Lesz ebből nagycause célebre. 
Amint a kocsiba szállni akartunk : szembe 

jött velünk a templom főbejárata felől Ma¬ 
rietta. Egyenesen felénk jött, mintha mon¬ 
dani akart volna valamit. De aztán körül¬ 
nézett. Mintha a kapuból kiözönlő néptömeg 
közelléte akadályozta volna meg szándéká¬ 
ban, mert egyszerre megállt. 

Jó estét! - - szólt égő, öldöklő tekin¬ 
tettel. — Majd később ! Még találkozunk. 

Kezemmel kalapom karimáját érintve és 
fejemmel intve, gépiesen köszöntöttem a ko¬ 
csiból. 

XVII. 
Muki gróf a városligeti Park-klubba vitt 

erőnek erejével, hogy egy kissé szórakozzam. 
De meg kellelt Ígérnie, hogy ott senkinek 
sem szól a mai templomi eseményről, s ha 
ezalatt esetleg már elszivárgóit volna valami, 
csak annyi legyen igaz belőle, hogy egy meny¬ 
asszony roszul lelt esketés közben. 

- Szapriszli ! azt mondjuk, hogy erősen 
volt befűzve. 

- Jó, hogy Lekszi nem volt a templom¬ 
ban, — mondám, — meri ő, ha előbb le nem 
füleljük, egész kis regényl komponált volna 
az esetből. 

A Park-klub, a lóversenyidény daczára, a 
rendes esti kártyázó és társalgó törzsvendége¬ 
ket, urakat és hölgyeket, kivéve, meglehető¬ 
sen üres volt, mert egy világhírű és bájos 
légművésznő első produkcziója és Miss Har-
riel Nancy az igen szép és ügyes iskola-
lovasnő julalomjátéka volt a czirkuszban. 

Muki gróf, annál inkább, hogy egy intim 
barátunk sern volt jelen, oly komolyan vette 
a lelkére kötöll hallgalást, hogy még nekem 
sem szólt a dologról; sőt diszkrécziójában 
annyira ment, hogy nemsokára magamra ha¬ 
gyott, álveltc páholyjegyéi a komornyiklól 
és barátaink után a czirkuszba kocsizolt. En¬ 
gem nem birt rá, hogy vele tartsak. 

Étvágy nélkül, alig érintve valamit, vacso-
rállam meg és aztán szivarra gyújtva bér¬ 
kocsin haza hajtattam. 

Az esküvői jelenet nern ment ki fejemből. 
Lili tündéri menyasszonyi alakja folyton elöl¬ 
tem lebegett. Válasza az eskető püspök kér¬ 
désére, fülemben csengetl-bongott szüntelen. 
A könnyelmű játék bűne, mint jogos önvád 
terhelte lelkcmet. De csakhamar magam vé¬ 
dőjévé lettem. Hiszen, így okoskodtam : tu¬ 
lajdonképen Lili adott nekem gyönge jelt a 
visszavonulásra. De annyi bizonyos, hogy a 
kettős flirl csomóit az a két levél nem ol-
dolla meg. 
Ennek igazságai Mariettára vonatkozólag rög¬ 
lön tapasztaltam. Mikor tudniillik úgy kilencz 
óra tájban hazaérkezlem, aszlalomon találtam 
azt a Wiegellnére czimzelt külön borítékot az 
értékpapírokkal, mely újra be voll pecsélelve 
és nevemre visszaczímezve. 

- Hogy kerüli ez a levél ide? — kérdeztem 
az inastól. 

- Most nem régen hozták, ... szólt az 
inas és zavartnak lálszoll. Talán közöllek 
vele, hogy a boríték nagy értékel foglal ma¬ 
gában. 

Intettem neki, hogy távozhatik. 
E perczben a szomszéd könyvlárszoba ajta¬ 

jának függönye megmozdult Föllekintettem. 
Elöltem állt Marietta. Diadalérzet szikrázott 
szemében és marógúny ült ajkain. 

- Mariella ! — kiállék fel meglepelve, meg¬ 
döbbenve. 

- Mondtam a templom előtt, hogy még 
találkozunk. Köztünk még nincs minden be¬ 
fejezve. Nem ama menyasszony-feleség eskü¬ 
vőjén löiiént bolrány bánt, sért engem, mert 
az a te szégyened, hogy míg egy tisztességes, 
becsületes szeretőd volt: addig te titokban 
más leányt bolondítotlál és elidegenítetlél vő¬ 
legényétől. 

- De . . . de . . . nem érlelek, — hebeg¬ 
tem fölkelve helyemről. 

Pillanatnyi szünel állt be. Szólni akartam, 
de nem tudtam, hogy mit mondjak. Marietta 
mélyen föllélekzett és folytatta : 

— Én is szerettelek. Hittem szavaidnak... 
'liéd lettem . . . Nem kellett vagyonod : csak 
rám erőszakoll egy-egy ajándékodat fogad¬ 
tam el. A művészetekért lelkesülő főurat tisz¬ 
tellem és a megigéző modorú, daliás lovagot 
szerettem benned. De te nem is leplei föl 
mint közönséges színházi pártfogó, ki mind¬ 
járt az anyával beszél. Nem voltam kitartott 
kedvesed. Nem is szorultam volt rá. Nem vá¬ 
sárolhattad meg szüleimtől lelkemet. Sokáig 
kerülgettél, hizelegtél, ámítottál. 

•— Elég ! — törtem ki. — Mit akarsz ezzel? 
- Tartós, örök szerelmet óhajtottam és 

nem japáni pillangó-házasságot. Szivedet kér¬ 
tem és nem nevedet, vagyonodat, mint talán 
az a másik, ki legalább elég alacsony érzésű 
arra, hogy az egyiket szeresse és a másik 
felesége legyen. 

- Szót se többet! Ne sértegesd e tiszta¬ 
lelkű nőt, — vágtam szavába szenvedélyesen. 
De Marielta mind hevesebben folytatta. 

- Hát szerethet-e téged igazán az, a ki 
oly könnyen fordult egy másikhoz? Szeret-e 
téged úgy, mint én szerettelek, a féltés őrült, 
érzésével? 

— Te igy nem szerettél engem soha ! Most 
haragodban, sértett hiúságodban sebet akarsz 
ütni szivemen. 

- Igazat mondok ! — fakadt ki Marietta. — 
Bűnös vagyok. De szerelmemben vetkeztem. 
És azért a díjat, melyet anyámnak elég ar-
czátlanul küldeni merészeltél, megvetéssel dob¬ 
tam vissza asztalodra. Nem jöttem, hogy en¬ 
geszteljelek, hogy bocsánatot kérjek. Hisz te 
vétettél ellenem. Üdvözölni jöttelek. Kivá-
nom, hogy nyerd el jutalmadat ama nő hű¬ 
ségében, ki neked szerelmet hazudott és másé 
lett és most, a megtörtént törvényes frigy¬ 
kötés után, az Isten házában újra meglátva 
téged, kész egy feltűnést és megdöbbenést 
keltő érzelmi komédiával meghódítani a meg-
hódíthatallanl . . . De ehhez még nekem is 
lesz szavam, — végezte lihegő kebellel, szik¬ 
rázó szemekkel. 

- Ne tovább! törtem ki végre, miután 
hasztalan kísérlettem meg, hogy félbeszakít¬ 
sam. - - Még fenyegetni mersz? Kedves vol¬ 
tál szememnek, szivemnek. De most meg¬ 
vetem féktelen indulatodat ! 

- Így búcsúzol el lőlem ? Ez utolsó sza¬ 
vad? — kérdezte szenvedélytől lihegve Ma¬ 
rietta. 

- Az utolsó szó búcsúlevelemben volt, -
feleltem szilárdan. — Lépteket hallok. Tá¬ 
vozzál ! 
Marietta elvadult, sötét arczczal így kiál¬ 
lóit iöl. 

- Ajlót mutatsz? Megyek! Nagy, hosszú 
útra, melyről nincs visszatérés. De te is velem 
jösz ! 

Erre hirtelen, mint villámcsapás, előrántott 
egy csillogó kis tőrt övéből és reám rohant 
mint a nőstény tigris prédájára. -

De e pillanatban otl lermelt a nőstény 
oroszlán is. Két erős női kar ragadta meg 
hátulról, míg én könnyen kicsavartam kezé¬ 
ből a tőrt. 

Egy őszbevegyült hajú, nemes . arczélű, 
magas, imponáló női alak állt előttünk. Anyám 
volt. Feketébe öltözve, mert mióta atyám meg¬ 
halt : nem tette le a gyászt. 

XVIII. 
Mariettát lermészelesen gyanúllanul bocsá-

totla be az inas és nem akadályozhatla meg 
érkezésemkor abban, hogy elrejlőzve meg¬ 
lepjen. 

A nesz, a léplek, melyekel Marietta legutóbbi 
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szavai alatt hallottam, édes anyámtól eredtek. 
A szomszédos lakásnak (melybe, mikor Buda¬ 
pestre jön, szállni szokott), a könyvtáramba 
vezető ajtaja nyilt meg, a melyhez mindket¬ 
tőnknek volt kulcsa. 

— Ah, édesanyám, — kiáltok, a szoba egyik 
szegletébe dobva a Mariettától elveit tőrt. 

És ott csünglünk egymáson. Anyám csendes 
sírásra fakadt, én alig tudtam elnyomni köny-
nyeimel. 

— Az ő anyja ! — tört ki lágyabb hangon 
Marietta, a nagy meglepetésre az irlózatos meg¬ 
döbbenésre hirtelen magához, eszéhez térve. 

— Mit tettem? Irgalom! Örült vollam . . . 
Egy karszékbe hanyatlott, elfödte arczát és 

sírt keservesen. 
Szánluk, hagytuk, hadd sírja ki magát. 

Anyám, ki most este érkezett meg, üdvözlé¬ 
semre azonnal a könyvtárszobámba nyitotli 
Marieltával való egész szóvállásomat hallotta. 
Ő különben mindkét ismeretségem körülmé¬ 
nyeiről, egyrészt, mini tudjuk, Éva asszony, 
másrészl Vérlei Irma útján, kivel, mint monda, 
a reichenhalli fürdőben ismerkedett meg, tel¬ 
jes megbízhatón értesülve volt. 

Miután Marietta felhagyott a csendes zoko-
,'gással és könnyeit kezdte törülni : anyám, 
feléje fordulva, így szólt : 

—• Védelmembe akarlam venni Lilit, de 
Marietta kisasszonyt is : mindkét áldozatodat 

- Anyám ! — fakadtam ki szemrehányólag. 
- Épen jókor érkeztem, — folytatta anyám. 

— Épen jókor : áldja meg a Mindenhaló ! — 
kiáltott föl Marietta és székéről odahanyat-
lott édesanyám lábaihoz. 

- Mit akart, szerencsétlen ?! - - dermedt 
rá halk szóval anyám, őt székére vissza¬ 
segítve. - - Nem tiszta, nemes szenvedély az, 
mely ölni tud. A mily vétkes fiam önnel szem¬ 
ben : époly erőszakos ön ! Szóljon, szent és 
igaz legyen szava: fiam házassági Ígérete 
szédítette el ? 

- Sem örök frigyet, sem örök hűséget 
nem Ígértem, — szóllam hirtelen. 

- Marietta kisasszonyt kérdeztem, — vála¬ 
szolt szigorún anyám. 

— Ákos igazat mondott. Örök frigyet nem 
is vártam, de örök hűséget remekem, — 
rebegte Marietta. Az a másik, a ki ma eskü¬ 
dött meg mással, volt az, a kiért megcsalt, 
elhagyott. 

Szólni akartam. De anyám vette föl a szót 
helyettem : 

- Elhagyla Liliért, de meg nem csalía 
vele. Ön megsértette őt és fiam lovagiasan 
védelem alá vetle és ezl tette volna azzal 
szemben is, a ki önt sérti meg. 

— Meglehet... — szólt Marietta indulattal 
és hirtelen fölkeli helyéről. 

- Én nem Liliért hagytalak el, mert ez 
esetben nem utazom el, de azért, mert ter-
hemre volt szertelen féltékenységed és meri 
mint levelemben megírtam, utolsó találkozá¬ 
sunkkor izgaloll, indulatos viseleteddel ide¬ 
genek előtt magadat meggondolatlanul kom¬ 
promittáltad. 

- Én szerepemet lejátsztam, — szóll újra 
lángra kapott sértett önérzettel Marietta. -
t-n olyan nő vagyok, kit el lehet hagyni, de 
kit kifizetni nem szokás. Ki akartál fizetni : 
ez hozóit oly féklelen indulatba. Az, hogy 
megaláztál és ajtót mutáltál: villogtatta meg 
velem a tőrt, melyet mindig magamnál hor¬ 
dok, mint valami bűvös talizmánt. 

Fölemeltem és álny új toltam neki az arany-
markolalú tőralakú kis kést. Marietta átvette 
és lágyabb, szelídebb hangon így szólt: 

- Elfogadom és megőrzőm, mint egyetlen 
emléket lőled. < iyémánljaidal is olt fogod la-
lálni az aszlalodon. Te lator módjára, vérig 
sértve hagytál el, én eszemet vészivé, or¬ 
gyilkos vasal emellem ellened. Leszámoltunk. 
Isten vele, báró Szentkláray '. 

Szólni akartam, de beláltam, hogy minden 
engesztelő szó hasztalan volna. 

- Isten önnel, kisasszony! — szóll anyám. — 
Azóta, hogy megismertem, becsülöm önt. De 
lelkének romantikája, a mily tiszteletet ger¬ 
jesztő, ép oly paradox is manapság. A mi 
köreinkben — folylalta éles iróniával, — már 
nem oly puritán az erkölcs, nem oly őserejű 
a szenvedély. Mi nem féltékenykedünk : mi 
elnézünk ; mi nem lihegünk boszuért : mi 
felejlünk és nem gyilkolunk, de — elválunk. 

Mariella minlha meg lelt volna hatva, 
mintha meg lett volna győzve. De ajkába 
harapott, gyorsan magára kapta belépő-köpe¬ 
nyét és hidegen köszöntve elsietett. 

- Édes, bolond leány ! . . . De tehettem-e 
máskép ? ! —- mondám elnyomott sóhajjal. 

- A leányban több a szenvedély, mini az 
igaz érzés. Egy derék színházi tiszlviselő vagy 
zenész becsüleles, hű felesége lesz... Már 
késő van. Egyébről majd : holnap. Jó éjt, fiam ! 

XIX. 
Következell egy álmatlan, hosszú éjszaka. 

A múlt képei, zavaros, kápráztató összevissza¬ 
ságban fordultak meg izgatott lázas agyam¬ 
ban, vonultak el lelki szemeim előtt. Legvé¬ 
gül és aztán újra és folyton az esküvői jelenet. 

Édes anyám már kilencz órakor a reggeli¬ 
nél ült és magához hivatott. 

Kezet csókoltam. Anyám üdvözlésemet egy 
kézszorítással fogadia és komoly hangon így 
szólt: 

- Marietta bele fog nyugodni sorsába. De 
hát Lili? 

Mit felelhettem volna e kérdésre ? . . . Anyám 
folytatta : 

- Nem teszek neked szemrehányást, fiam. 
Te nem vagy sem jobb, sem rosszabb a lobbi 
fiatal agglegénynél. Vérlei Irma Beichen-
hallban Lilinek egy hozzá inlézell levéléi mu¬ 
latta meg nekem, miulán ezt megelőzőleg 
egy alkalommal kedvezőleg nyilalkozlam Lili¬ 
ről. Lili, mint a többi közt e levelében irja, 
véletlenül érlesüll Mariellával való viszonyod¬ 
ról és ez magyarázza meg visszalarló vise-
letét irányodban. Lili továbbá levelében azt 
is bevallja, hogy mély vonzalmat érez irán¬ 
tad : habár te, látszólag meleg érdeklődéssel 
ugyan, de mégis csak nagyvilági divatos sze-
szélylyel udvarolgattál neki s hol ellünlél s 
hol újra feltünlél társaságukban. 

- De ha mély vonzalmat érzeti irániam, -
fakadlam ki, - méri mcnl mégis férjhez 
Iralossyhoz : mikor előliem kijelentelte, hogy 
nem lesz soha a felesége. 

— Ne ámítsd magadat. Szikrái fogolt szived, 
de nem voltál két tűz közt, mint gondoltad. 
Mert a Lili lángja égetett meg. Az ő ajkairól 
röppent el a féltés izgalmában az a zönérzete-
det, hiúságodat sértő néhány szó, mely téged 
annyira elkeserílell, hogy visszhangjával füled¬ 
ben világgá menlél. 

Tagadólag inlellem fejemmel. 
Édesanyám folytatta : 

- Ne tagadd ! . . . Vértéi Irma, ki az imént 
este a beleg Lilihez sielelt és kivel, mikor a 
vaspályáról érkezve, a kocsiból kiszálltam, 
házunk előli lalálkozlam, elmondott nekem 
mindent. Ő látott képedből kikelve halványan 
a templomban. Talán az én anyai lelkem 
szuggerálta Lili ajkaira ama végzeles, áldott 
bátor, igaz szavakat. Ne nyugtalankodjál, 
úgyis már késő minden. Lili különben érde¬ 
mes lelt volna rád, kinek szive, karakiere 
van. Lili nem a mindennapi jó, derék, tisz¬ 
tességes leány ; nem közönséges jellem. (>, :i 
te képeddel lelkében, mint barátnőjének irta, 
vőlegényétől a jegyváltásnál még a meny¬ 
asszonyi csókot is megtagadta. 

Mindezek után. felpattanva helyemről, így 
kiáltottam föl. 

- Itt cselekedni kell ! 

XX. 
E pillanatban kopogotl be odaálról, a laká¬ 

somba vezető ajtón Indár Lekszi, kérdezve, 
hogy szabad-e belépnie. Anyám megengedte, 
hogy bebocsássam. Lekszi a nyomában haladó 
komornyik tálczájáról egy levelel veit el és 
átnyújtotta nekem. 

- Én legyek szerelmi poslás! Női kéz. 
Ylang-ylang-illat... Ah, ezer bocsánat, grófné ! 
Fogadja hódolatomat itt nálunk Budapesten. 

Anyám barátságosan kezel nyujlolt neki és 
folytatta a félbemaradt reggelizést, 

- Mely specziális szerencsés körülmény 
hozott ide hozzám, ily kora hajnalban tíz 
órakor? — kérdeztem mosolyogva, az ablak¬ 
fülkébe vonva Lekszit, ki így válaszolt: 

— Nem állhaltam meg, hogy fel ne jöjjek 
hozzád és el ne mondjam, hogy az éjjel a 
kaszinókban és a Park-klubban nem is beszél¬ 
lek másról, mint Lili esküvőjéről, melyen a 
versenyebéd miatt, utólagos mély sajnálkozá¬ 
somra, nem lehettem jelen. Persze mindenütt 
a te neveddel hozlak kapcsolatba e cause 
celébret. A hírlapok azonban, nem faragva 
szcnzácziól belőle, szokallanul egyhangú disz-
kréczióval, egyedül a menyasszony roszul-
létél adják a félbeszakadt egyházi szertartás 
okául. Hanem hál neked az újságírók közt 
sok jó embered van. 

— Még ágyamban — vágtam közbe türel¬ 
metlenül, a reggeli tea mellett, futottam át 
a mai lapokat... De hát engedőimet kérek, 
my dear Lekszi, hogy a kapott levelet el¬ 
olvassam. 

- Köszönöm, édes Indár, hogy az újsá¬ 
gokra irányítolla figyelmemet, — szólt anyám 
és a hírlapokat kérte a komornyiklól, ki 
Lekszit épen sherryvel és kétszersülttel kí¬ 
nálta meg. 

Míg anyám az újságokban lapozgatott és 
én a most vett levelet, a boríték czímírását 
nézve, vizsgálva, bontogatni kezdtem, Lekszi 
odasúgott hozzám : 

- Az imént, midőn idejövet az operaház 
mellett elkocsiziam, tudva, hogy ilyenkor 
balletpróba szokott lenni, beküldtem kárlyá-
mal Mariettához, kérve öl, hogy fogadjon ma 
esle engem a kis herczeggel, a Naila első 
felvonása ulán a társalgóban, mert tudniillik 
tegnap este mégtudtam Muki bácsitól a czir¬ 
kuszban, hogy véglegesen szakítollál Mariellá¬ 
val, a kis megközelílhelellenne). De ő az 
öltöztetőnővel azl izenle, hogy mosl már nem 
fogad kaszinói urakat. 

Anyám nem csalódotl a Marietta iránti 
véleményében : gondoltam félfüllel odahall¬ 
gatva. A levél aláírása : V. I. voll. 

- Vértéi Irmától van a levél! - - fakadlam 
ki önkénylelenül. 

— Anyám feltekintve a kezében tartott hír¬ 
lapból, így szólt meglepetve : 

- Vértéi Irmától ? ! 
Olvasni kezdtem a levelet, mely így hangzoll : 
a Kedves báró Szent kláray ! Én irok önnek ! 

De nem mint Tatjána Onyéginnek, hanem 
mint a szerelmes nő nővére Írhatott volna 
neki. De e lépési oly kötelesség parancsolja, 
a tollal oly körülmények adják kezembe, me¬ 
lyek kategorikus imperativusa alól sem a női 
tartózkodás, sem az etiquelle szabályai nem 
mentenének föl. Mosl reggel, midőn belegem, 
kinek ápolásában löllöllem az éji, üdílö álomra 
hajlolla fejét, ültem az Íróasztalhoz. 

Mindenekelőtt biztosítom önl becsületsza-
vamra, — ámbár ön egy alkalommal azt állí¬ 
totta, hogy a nőknek van becsülelük, de 
becsületszavuk nincs, - - hogy saját indula¬ 
tomból irok és hogy Lili egy szót sem tud 
e levél tartalmáról. 

Egy izgatott, lázas éjszaka után most, hála 
Isten, minden veszélyen túl van. Az orvos 
tanácsára, hogy üdüljön és feledjen, el kell 
hagynia Budapestet és egész környezetét s 



(alán már e napokban elutazik Pozsonyba 
nagynénjéhez. 

Lili önt oly igazán szereti, a hogy egy oly 
mély érzésű leány, mint ő, csak szeretni tud. 
Hogy e szerelem önben is, bármily erővel 
akarta is elnyomni, csirájában elfojtani, vi¬ 
szonzásra talált, azt az esküvőn is elárulta : 
ha mindjárt láthatólag leplezni is törekedett 
a titkos érzést, mely agyát, szivét egész való¬ 
ját bűvös hatalommal elfoglalta. Lili az éjjel 
lázas álmában többször az ön nevét hebegte, 
hajnal felé pedig, még félig szenderegve, ezt 
suttogta, hogy : Isten színe előtt nem tudtam 
hazudni! 

Ez utóbbi kifakadást Iratossy is hallotta 
nagy megdöbbenésére, mert az éjszakát a 
házban töltötte és maga hozta kocsiján az 
orvost. A sóit disant férj, mint szavaiból ki¬ 
vettem, eddig csak szeszélynek, túlzott tartóz¬ 
kodásnak vette Lili magaviseletét és meg volt 
győződve róla, hogy az a házasság után csak¬ 
hamar megváltozik. A szép, kedves, művelt 
lelkű leány kétségtelenül megtetszett neki, 
de a vonzalom nem vert valami mély gyöke¬ 
ret benne és a hiúság s a hivatalos tekin¬ 
tetek még akkor sem engedték, hogy a vissza¬ 
lépésre gondoljon, mikor végre belátta kétes 
helyzetét Lilivel szemben. Ez azonban, miután 
ön hosszú időre elutazott, megnyugodni lát¬ 
szott az elhánthatlanban. Ezek után tehát a 
jól fegyelmezett hivatalos vő nem fog gör-

Minden jog fentartva. 

SZÖVEG. 

Az aranyos csikó. Elbeszélés. Irta MIKSZÁTH 
KÁLMÁN. 

Öreg szüle. Költemény. Irta VARGHA GYULA. 
Dalok hazulról. I. Csendesség. II. Szótlanul. 

Költemények. Irta SZABOLCSRA iMiHÁLY. 
Emlékezés apámra. Költemény. Irta ifj. SZÁSZ 

BÉLA. 

A Hesperidák kertje. Drámai költemény. Irta 
PALÁGYI LAJOS. 

Dorgonyi Boldizsár, a sárkányölő. Irta SZIKRA. 
Mari és Anna. Elbeszélés. Irta SZEMERE GYÖRGY. 
Lovaglás ügy. Elbeszélés. Irta SZÖLLŐSI ZSIG¬ 

MOND. 
Az ősanya. Elbeszélés. Irta BERCZIK ÁRPÁD. 
Esztétika. Elbeszélés. Irta PÉKÁR GYULA. 
Memnon szobra a magvetőhöz. KöHi-mény. Irta 

ZEMPLÉM ÁRPÁD. 
A költő fia. Elbeszélés. Irta ADY ENDRE. 
Felszabadultan. Elbeszélés. Irta FIIÖHLICHNÉ 

KAFFKA MARGIT. 

esősen ragaszkodni a házassághoz, nem fog 
ellenszegülni fölebbvalójának, ki most már 
csak leánya megmentésére, egészsége helyre¬ 
állítására, boldogságára gondol, sőt annak 
akaratát, tervét elő fogja mozdítani. 

Atyám azt mondja, hogy e névleges 
házasság a szülői kényszerítés fenn forgá¬ 
sánál fogva (helyesebben gyermeki áldo¬ 
zatnak nevezhetnők) a törvény értelmében 
felbontható, illetőleg semmisnek mondható 
ki. A szerető férfiúnak ennyit tudni elég. 
Meg vagyok győződve, hogy önnek édesanyja, 
a kegyelmes grófné, most már nem ellenezné 
ezt a házasságot.)) 

— Áldásomat adom hozzá ! — monda anyám, 
minden gondolkozás nélkül, ünnepélyesen. 

Most vettem csak észre, hogy oly fennhan¬ 
gon olvastam végig a levelet, hogy a jelen¬ 
voltak annak minden szavát megérthették: 
anyám, Lckszi és Muki gróf is, ki a levél¬ 
olvasás közben lépett be, jelekkel köszöntött 
és az ajtónál megállt. 

Zavarba jöttem anyám szavaira. Anyám egy 
kardvágással ketté vágta a hamleti gordiusi 
csomót.. . Mélyen meg voltam hatva. Egész 
valóm változáson ment át. 

— Szapriszti ! A fiatal agglegényből házasság 
rokkantja lesz, — fakadt ki ironizálva a most 
belépett Muki gróf, kezet fogva anyámmal. 

•— És vége a Víg vén úrfiak mulaló életé¬ 
nek ! — telte hozzá nem kevesebb iróniával 

TARTALOM. 

A lidércz. Elbeszélés. Irta Szívós BÉLA. 
Hamlet két tűz közt. Regény. Irta KVASSAY EDE. 

KEPÉK. 

Karácsony. R. HIRSCH NELLY festménye. 
(Czímkép.) 

Mikszáth Kálmán «Az aranyos csikóo czímű el¬ 
beszéléséhez 3 rajz PATAKY LÁszLÓ-tól. 

Ifj. Szász Béla ((Emlékezés apáinra» ezíinü köl¬ 
teményéhez r.-íjz. 

Palágyi Lajos «A Hesperidák kerlje» czímű 
drámai költeményéhez 6 rajz POGÁNY ViLLY-től. 

Szemére György «Mari és Anna» czímű elbeszé¬ 
léséhez 1 rajz RICHTER AunÉL-tól. 

Szöllösi Zsigmond «Lovagias ügy» czímű elbe¬ 
széléséhez 2 rajz BÉR DEZső-től. 

Pékár Gyula ((Esztétikai) czímű elbeszéléséhez 
4 rajz KŐSZEGI WIMKLER ELEMÉR-IŐ!. 

Ady Endre «A költő lia» czímű elbeszéléséhez 
2 rajz KACZIÁNY ÖDÖN-től. 

Lekszi, kecses meghajtással anyám felé. 
Most már egészen a tudósok és művészek 
körmei közé jut. 

— Új ember lesz Ákosból — folytatta Muki 
gróf — gratulálok. 

— Én is gratulálok, habár tudom, hogy 
most már téged, fájdalom, végleg elvesztet¬ 
tünk — egészítő ki Lekszi. 

Édesanyám a két fiatal, remélhetőleg : örök 
agglegényt ujjával megfenyegetve, így szólt : 

- Keserű humor, sárga irigység hangja l 
Muki gróf és Lekszi mosolyogva és fejüket 

rázva tiltakoztak e malicziózus föltevés ellen. 
— Ejnye, mit beszéltek ti itt össze-vissza ? ! —• 

pattantam föl erőltetett komolysággal. — Nézze 
az ember I Házasítanak, a nélkül, hogy a köz¬ 
vetlenül érdekelt feleket előbb megkérdeznék : 
egy nőt, kinek férje van és egy férfiút, ki 
nem akar megházasodni ! 

- Mondd ezt magadról Lili szemébe ! -
jegyezte mi'g anyám derülten. 

. . . Dehogy mondtam. 
Négy napra Vértéi Irmával elkísértem Lilit 

nénjéhez Pozsonyba és félesztendő múlva, a 
válóper befejezése után, mint boldog férj és 
feleség tértünk vissza Budapestre, a honnan 
egyenesen Lászlófalvára utaztunk. Egyelőre" 
az ottani kastélyban, a Bakony vidékén, fo¬ 
gunk lakni, hogy legalább a mézeshetek alatt 
nyugton hagyjanak kedves barátaim : a fiatal 
agglegények, a víg vén úrfiak. 

Minden jog fentartva. 

Szívós Béla «A lidércz» czímű elbeszéléséhez 
4 rajz GARAY ÁKOs-tól. 

Kvassay Ede «Hamlet két tűz közt» czímű re¬ 
gényéhez 2 rajz MÁRTON FERENCZ-ÍŐ!. 

KÜLÖN MUMELLEKLETEINK. 

Madonna. CORREGGIO festménye a Szépművészeti 
Múzeumban. 

Dávid. DOHEMCO ZAMPIERI festménye a Szép¬ 
művészeti Múzeumban. 

Erdei út. UJVÁRY IGNÁCZ festménye a Szépművé¬ 
szeti Múzeumban. 

Kisoroszi parasztház. NÁDLER RÓBERT festménye 
a Szépművészeti Múzeumban. 

Tisza-sülyi füzes. PÖRGE GERGELY rajza. 

ZENEMU-MELLEKLET. 

Lassú Magyar. Zongorára szerzé BERTHA SÁNDOR. 

——• —-——. -~-~——_—.—_. ^_^_^_ 
A képekhez $zükségg» felvételek és lemezek a Franklin-Társulni chromo-pholocjraphikai osztályában készüllek. 

Szerkesztette HOITSY PÁL. 

Franklin -Társulat nyomdája. 
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ALAPÍTVA 1802 

Osász, és kir, 
udvari szállítók. 

Szerb kir, 
udvari szállitók, 

KUNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

V. kér., Deák Ferencz-utcza és Bécsi-utcza sarok. 

Menyasszonyi kelengyék. 
Vásznak, asztalnemüek, 
törülközők, zsebkendők. 

Női divatáruk: 
b lomok, 
pongyolák, 
négligék, 
matinék. 

Női és leány fehérnemüek, 
gyermek fehérnemüek, 

Női pipereáruk: 
gallérok, 
jabot-k, 
nyakkendők stb. 
Tollboák. 

Hamerli-féle pécsi keztyiik, 
Intézeti kelengyék. 

Roeckl-féle müncheni keztyiik. 
Intézeti kelengyék. 

Úri divatáruk: 
Férfi és fiú fehérnemüek, nyakkendők, esőernyők, botok, ing- és kézelő-gombok, kalapok, 
czipők, sárvédők, mellények, illatszerek. — Gallérok, vadász-, utazó- és sportsapkák. 

Szőnyegáruk: 
Szalon- és futószőnyegek, ágyelők, szövet- és csipkefüggönyök, ágy- és asztalterítők, 

lábtörlők és gyékények. 

Valódi keleti szőnyegek óriási választékban. 
Magyar házi ipari hímzések 

saját telepeink készítményei: 

abroszok, asztalközepek, teateritők, csemegekendők. 

Magyar csipkék. Művészfüggönyök. 
1900, PARIS 

nagy bronce-érem. 

1896 
állami nagy aranyérem. 

Jury-tag. 
\ , M 

1907, PÉCS 
Grand Prix. 

13009 
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KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET 
Alapittatott 1892-ben. Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 4., I. emelet. Alapittatott 1892-ben. 

Vibrúclós^massage. 

Az i ntézet az e mber k ül 
sejének szépítésével foglal¬ 
kozik (exterikultura). 

A beteges, hibás bort 
meggyógyítjuk. 

Az elhanyagolt, elrom 
lőtt bőrt helyreállítjuk. 

A csúnyát megszépítjük. 
A szépet konzerváljuk, hogy 
mindig szép maradjon. 

Orrot, fület, kezet, lábat, 
kebleket formássá teszünk. 
F- Az arcvonásokat fino¬ 
mítjuk, fiatalítjuk. 

A pusztuló hajat meg¬ 
mentjük, a fölösleges haj-
növést örökre kipusztitjuk. 

Minden elkép/el-
lii'lií szépséghibát jót¬ 
állás mellett gyóuyi-
tunk. 

Honoráriumot csak siker esetén fonadnnk el. 
Az intézet föl van szerelve a komoly orvosi kozmetika 

és a modern szépségápolás minden eszközével. Nem csoda¬ 
szerekkel dolgozunk, nem sminkeléssel kezelünk, hanem 
kipróbált gyógyszerekkel és tudományos eljárásokkal. — 
A kik az intezetet nem látogathatják, azoknak saját szépitő-
szereinket ajánljuk. — Hogy szereink ártalmatlanok és biztos 
hatásúak, arról orvosaink garantálnak. — Intézetünk fő¬ 
orvosának — Jutassy Jó/sef dr. bőrgyógyász, egészség¬ 
tan-tanár urnák — előírása szerint szépilőszereinkből az 
ismert szépséghibáknak megfelelőleg hatféle készletet állí¬ 
tottunk össze, ezek: 

1. Bőrápoló-készlet. 
A dobozban van egy dr. Jutassy-féle Kozmetikus 

szappan, egy dr. Jutasiy-fé'e Kozmetikus kenőcs és 
egy dr. Jutassy-frle Arcmasszirozó készülék. Illusztrált 
használati utasítással ára 5 korona. 

Ezen készlet a modern szépségápolás ábécéje. A ki koz¬ 
metikus kenőcsünket állandóan használja, annak állan¬ 
dóan tiszta, üde, bársonysima lesz az arca: a ki pedig a 
kis — könnyen kezelhető — masszírozó készüléket 
hébekorba igénybe veszi, az sohasem kap ránczokat, ha 
pedig már megjelentek a korai ránczok, azokat elsimíthatja 
általa. A kinek úgyis szép tiszta az arca, de szépségét meg¬ 
őrizni vagy fokozni akarja, jobb és ártalmatlanabb szereket 
sehol sem talál. — A Bőrápoló készlet azonban nem¬ 
csak a szép, tiszta, normális arc és kéz bőrére való, hanem 

a kényes, érdes, durva, érzékeny, feszülő, száraz, petyhüdt, 
ráncos, hámlós. libabőrös, sömörös bőr ápolására, finomí¬ 
tására is szolgál. A Bőrápoló készlet kiegészítője a dr. Juta>st/-
f>'le Kozmetikus ai-cpor, mely ártalmatlanságára felül¬ 
múlhatatlan; a bőrt nem s/áritja és mitesszert nem okoz. 
Arcporunk nemcsak szepiti és finomitja az arcbőrt, hanem 
védelmezi a lesülés és kiszáradás ellen s ezáltal a parlagi 
arcoknak is városias kinézést kölcsönöz. 

Kozmetikus arcpor kapható hófehér, rózsás (natúréi) 
és sárgás (krém) színben. Nagy doboz 5 korona, kis 
doboz 3 korona. 

2. Börgyógyitó-készlet. 
A dobozban van egy mitesszernyomó készülék, egy 

dr. Jutassy féle nyógys/appan, egy dr. Jutassy-féle Arc¬ 
tej és egy dr. Jutassy-fé/e Bórax-gyöngy. 

Ezen szerek a zsíros, fényes arc ápolására szolgálnak. 
Gyógyítják a bőratkát (mitesszer), a pattanásokát |vimmerli), 
a borlikacsok.it (pórus), a túlságos izzadást. mi által a bőr 
matt lesz; a vörös orrot, vörös kezet és fagyási foltokat. 
Kimerítő használati utasítással ára 5 korona. 

A BőrgyóoyUó készlet a Bőrápoló kés/lettel 
egyszerre használható és kiegészítője a dr. Jutassy-féle 
Vértis/t i ló, mely teljesen ártalmatlan, kipróbált vérképző 
szerekből áll és a vérkeringésnek, valamint az emésztésnek 
rendetlenségéből származó szépséghibáknak — pl. túlságos 
zsirképződés, pattanások — alapos ellenszere. A Vértisztitó 
ára 5 korona. 

3. Börkoptató-készlet. 
A dobozban van egy dr. Jutaisy-féle Arcviz és egy 

dr. Jutassy-féle S/.eplő-kenőcs. 
Ezek a szerek gyöngéden koptatják a felső bőrt s ezáltal 

{mulasztanak minden barna foltot és hófehérre teszik a bőrt 
az elsárgult, napsütött, lebarnult arcon és kézen. Sz'plöl 
és májfolloí gyökeresen elmulaszt. Kimerítő használati 
utasítással ára 5 korona. 

A_ Bőrt isz t i tó készlet te l egyidejűleg használható a 
Bőrápoló készlet s akkor nemcsak sima és üde lesz az 
arc, hanem hófehér is, melyen égy foltocska sem marad. 
3z nem mesebeszéd, hanem olyan tény, melyért rengeteg 
elismerést kapunk. 

4. Börhámlasztó-készlet. 
A dobozban van egy dr. Jutassy-féle Hámlaszló-viz 

és egy dr. Jutassy-féle Hámlasztó-kenőcs. 

Ezek a szerek erélyesen és gyorsan lehámlasztják a felső 
bőrt és vele minden tisztátalanságot. Az egyenetlen bőr 
megsimul tőlük, a kérges bőr megpuhul Sikeresen lehet 
használni régi nagy börpórusok, pattanások utónyomai, 
himlőhely és sebhely simítására. Lenesé i és szemölcsök ellen, 
továbbá régi makacs májfoltok ellen. (Szeplő ellen fölösleges, 
sőt jobb a B ő r k o p t a t ó készlet . ) Alapos használati uta¬ 
sítással á r a 5 k o r o n a . 

5. Hajgyógyitó-készlet. 
A dobozban van egy dr. Jutassy-féle Haj szesz és egy 

dr. Jutassy-féle fejmasszirozó készülék a fejbőr erő¬ 
sítésére, edzésére. 

Ezen eljárás megállítja a zsirosságtól, hajkorpától és 
ragálytól származó hajhullást, megszünteti a hajtörést (haj-
moly) s forszírozza a hajnövést A hajat nem ósziti. — 
Használati utasítással á r a 5 korona. 

6. Hajfestő-készlet. 
A dobozban van egy teljes adag dr. Jutassy-féle Haj¬ 

lesték, mely ez idő szerint a legtökéletesebb; tudniillik 
csak a hajat fogja, a fejbőrt nem ; a fehérneműt nem pisz-
kitja; természetes szint ad, mely nem fakul és színekben 
nem játszik; a kezelés igen egyszerű, idegen segítséget nem 
igényel, mert a készletben levő kis fésűt kell csak bemártani 
a festékbe s azzal kell átfésülni a hajat vagy bajuszt. — 
Másik s tán legfontosabb előnye, hogy sem a hajnak, sem 
a bőrnek, sem az egészségnek nem árthat. Egy készlet 
kimerítő hasz¬ 
nálati utasítás¬ 
sal 10 korona 
és kapható a 
következő hét 
színárnyalat¬ 
ban ; vöröses 

szőke, világos 
szőke, szőke, 
hami'as szőke, 
világos barna, 
gesztenyebarna, 
fekete. A kivánt 
szint saját ere¬ 
deti hajszíne után 
pontosan kérjük 
megjelölni,vagy 
hajmintát kül-
d e n i- Aregflzölé.. 

A készletek vásárolhatók vagy postán rendelhetők (mikor is 50 fillér csomagolási díj is számittatik) ezen a óimén : 

Kozmetikai gyógyintézet elárusító-osztály, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 4., I. emelet. 

CALDERONÍ ÉS TÁRSA 
Budapest,IV.,váczi-utcza 4, Gizella-térsarkán. 

Mű- és tanszerraktár IV., Váczi-utcza 50. szám. 

Prizmás látcsövek. 

Zeiss-Buscli, 
Goerz stb.gyárt-
mányu új rend¬ 
szerű prlzmás 

látcsövek, 
tábori-,vadász-, 
verseny-, uta¬ 
zási és színházi 

czélokra, 
eredeti gyári 

árakon. 

Színházi látcsövek. 
Férfiak és hölgyek részére a 
legegyszerűbbtől a legfinomabb 
kivitelig gyöngyház, emaile, 

teknősbéka külsővel K 10.- félj. 

Vadász - látcsövek,. 
Kitt—,20.— 3O.—,5O.—, 60.—. 

Aneroid barométerek. 
Finom szerkezettel, díszes kivitel¬ 
ben. Barographok. Hőmérők díszes 
kivitelben. Lambrecht-féle időjárást 

jelző műszerek. 

és orrcftiptetók. 
Arany, ezüst és teknősbéka foglalatban. Leg¬ 

újabb rendszer szerint. 

Szalon-
lorgnettek. 

Teknősbe t. a 
ecaille blond és 

imilalioban. 

Laternamagikák. 
Fényképészeti készülékek. 
Experimentáló szekrények. 

Rugós Jorf/nettek. 
Finom ecaille blond, teknős-
béka, gyöngyház és zománcz-
bol. Aranyozott ezüst, double 
és arany foglalatban nagy vá¬ 

laszték. 

Árjegyzék kívánatra 
ingyen és bérmentve. 

LORILLEUX CH. És TÁRSA 
a világ legnagyobb és legrégibb nyomdafestékgyára 

és a «LA BENGALINE)) zománc- és védőfesték, valamint kencék gyártása 
jgoo-iki párisi világkiállításon versenyen kívül jury-tag. 

Fényes és fénytelen, különleges «LA BENGAL1NE» festékek. 

A«LABENGAL1NE» 
használatra teljesen kész festék 
és önmagától zománcozod! k; 
bármely anyagra használható; 
egy kiló festék 10 négyszög¬ 
méter fedésére elegendő, fedő¬ 
képessége és egyszerű keze¬ 
lése folytán nagyon gazdaságos 

77-féle színárnyalatban kapható. 

Telefon: 37-58. 

FESTÉKEK: 
Kocsik, városi és vasúti vonatok 
11 festésére. 11 
Fürdőkádak és fűtőtestek (radiateur) 
11 festésére. 11 
Hajók festésére és vizalatti festésre. 
Fa- v. fémtárgyak védőfestéseire. 

Különféle 

szárító- és egyéb kéne 

Gyár: Budafokon. 

A«LABENGAL1NE» 
ellentáll minden időjárásnak; 
egészségügyi szempontból is 
nagyon ajánlatos, mert üveg-
szerű felülete nem tűri a por 
leülepedését és gyakori mo¬ 
sást elbir anélkül, hogy sziné-
ből vagy fényéből veszítene. 

szívesen szolgálunk. 

Telefon: 37-58. 

Iroda és raktár: Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 27. sz. 
13577 

A legkiválóbb zongorák 
Schiedmajier és Fiai * Fór s t ér 
Blü thner * Steinwayand Sons 

és más elsőrendű gyártmányok, kizárólag kaphatók 
egyedüli képviselőjüknél: 

Kohn Albert 
Budapest 

IV., Kossuth Lajos-u. 1. 
(Ferencziek-bazára). 

l n-
MA6YARHON ELSŐ, LE6NACYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAÜZLETE. 

3lapífrarorr 
18<t7 

ÓRÁK, ÉKSZEREK 10-évijórállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képt* fcérmeotve. Ji»ltá««fc pontom •MfcB/»lt«tii«fc. 

13576 

Valódi l eve l arany- gyár 

Schwabach, Nürnberg mellett 
l Gyárt: 
A Levélaranyat minden nagyságban és színárnyalatban, 

ú.m. narancs, sötét és világos; ez i írom, zöld, sötét és világos. 
13582 



HAIDEKKER SÁNDOR 
joflronyszöuet-fonat- is kerités-syára 

Budapest, VIII., Üllői-út 48. 

Ajánlja 
kizárólagosan szabadalmazott 

HUNGÁRIA-
sodrony fonalát, 
melj olcsóságánál és rend¬ 
kívüli czélszerüségénél fogva 

alkalmas-. 

lakóházak [ templomok 
*}*f^~~*~+^-~-—>-. *V 

' iskolák 

13574 

Elegáns és tartós, kovácsoltvas-kerettel bíró 
sodronyfonatos kerítésekre, kapukra és egyéb 
gyártmányokra vonatkozó árjegyzékét fenti czím 
kívánságra ugyancsak bérmentesen megküldi. 

Legalkalmasabb ajándék 

HIDEGET 
fc HIDEGEN 

MELEGET MELEGEN 
TART HOSSZÚ IDŐN AT 

. - MINDEN ELŐKÉSZÜLET 
JÉG, TŰZ ÉS VEGYI-

<> SZEREK NÉLKÜL. 
GX ^» c 

ARAK 8 SÜT •* 

^'ndenkor 

Bó'vebb ismertetéssel s árjegyzékkel készséggel szolgál 

GEITTNER ÉS RAUSCH 
főherczegi udvari szalutok 

Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 8/vu. 

mentes, 

Virág-illat' 

Üvegje 
1 és 

2 kor. 

Gyöngyvirág V I R Á G - C R A Y O N Heliotrop 
Ibolya mjn(|en tárgy bedörzsöléssel ldea l 

Orgona Illatosítható. Darabja 1 kor. Rózsa 
Vidéki megrendelések 20 fillér felülfizetéssel bérmentve teljesittetnek. 

kimoshatatian ruhajelzö czeruza 
Fekete, vörös, kék. * Egy darab 30 fillér. 

Gyöngyvirágillat S Z O B A I L L A T Orgonaillat 
Fenyó'illat j üveg 70 fillér, Rózsaillat 
Ibolyaillat 3 Uveg 2 kor., 1 liter 6 kor. Resedaillat 

LILI 
száraz-tej-crém, kéz és arcz 

ápolására 
1 doboz 50 fillér. 

LUNA 
„Shampoing" hajmosó-por, 

nagyszerű tojásmosó a hajnak 
1 csomag 20 fillér. 

DETSINYI FRIGYES 
Budapest, V., Marokkói-utcza 2. szám. 

-» DROGU1STA «• 
„a fekete kutyához" 

13381 

L L i l i t.iAi LIÁ 

Sportszánkók, Ródlí. Ski, Jéghockey. 

Hó-és jégsporHehérsapkák, 
meleg kezelik, fehér sweaíerek. 

(l< HUilfeUr 
gyapjú női kabátkák és 

mellényekből. 

Hóczipők, 
hó- és jég-

csizmók. 

COLUMBUS ^ B 
m*r KORCSOLYÁK 

«Achilles" 
bokaszijak 
(Rohonczy G. 
szabadalma). 

Főraktár: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gummi- és aczélárúk üzletében 

Budapest, IV., Váczi-utcza 9. sz. 

13573 
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Jí festőművészet legnevezetesebb remekművei 

121 színes képben, 

PHILIPP] A. 

Átdolgozta 

ZSÁMBOKJ GYULA. 

j 2 o oldal szöveggel és 121 színnyomatú illusztrációval. 

Égisz új formája a műtörténeti könyveknek; az össze¬ 
foglaló műtörténetek többnyire színtelen képei és fárasztó 
tárgyalása helyett a képirás minden nagy mesterét egy vagy 
több jellemző képének színes reprodukciójával mutatja be s 
rövid, velős összefoglalásban mondja el róla a legfontosabb és 
legérdekesebb tudnivalókat. A klasszikus művészet főművei¬ 
nek egész sora kerül az olvasó szeme elé: Botticelli, Eyck, 
Dürer, Rafael, Tizian, Rembrandt, egész Watteauig, az ere¬ 
detihez teljesen hű színekben visszaadva. Ily módon világos, 
szemléletes átnézetet kapunk a műtörténeti könyvek fára*ztó 
adathalmaza nélkül, megvetjük művészeti műveltségünk alap¬ 
jait, melyeket aztán további olvasmány és szemlélet alapján 
könnyen fejleszthetünk tovább. E mellett a könyvben olyan 
díszművet nyerünk, melyet szívesen forgatunk újra meg újra, 
mert szép képei mindig gyönyörködtetik szemünket. 

Ara műveszies kötésben 26 korona. 

Ismeretterjesztő J^önyvtár. 
A modern életben legszükségesebb ismeretekel népszerűén tárgyaló vállalat. 

WILLIAMS ARCH1BALD 

KORUNK TALÁLMÁNYAI 
Előszóval ellátta 

ZEMPLÉN GYŐZŐ. 

Az újabb kor legfontosabb találmányainak minden művelt 
ember számára érthető, élvezetes és alapos ismertetése. 
Tájékoztat a természettudomány és technika minden újabb 
vívmányáról, mindazokról a készülékekről és alkotásokról, 
amelyek szemünk előtt lettek a mai élet fontos tényezői, ame¬ 
lyeket napról-napra látunk, használunk, előnyeiket élvezzük, 
de lényegüket a laikusok nem, vagy csak hiányosan értik. 
Ezt a megértést adja meg ez a könyv: tájékoztat a fegyver-
technika újabb vívmányairól, a folyékony levegő alkalmazá¬ 
sáról, a tengeralatti hajókról, a napmótorokról, a léghajóról 
és repülőgépről, a drótnélküli távíróról, a színes fényképezés¬ 
ről, szóval mindenről, ami a közlekedés, a kényelem s a tech¬ 
nikai tudományos kutatás terén az utóbbi egy-két évtized 
Jatt történt. Előadása pedig rendkívül könnyed és világos, 

nem tételez fel semmiféle előzetes ismereteket, úgy hogy 
a laikus is tanulsággal és élvezettel olvashatja. 

Ara 8 korona. 

Jl Magyar Földrajzi Társaság J^önyvtára. 
Szerkeszti LÓCZY LAJOS. 

E kulturális fontosságú vállalat nagy népszerűségre jutott az olvasó közönségnél; egyes kötetei korunk 
legnevezetesebb utazásait, fölfedezéseit, földrajzi kutatásait tartalmazzák népszerű feldolgozásban, többnyire 
maguknak az utazóknak tollából. Az újabb kötetek szokatlanul érdekes tartalmukért különös érdeklődésre 

számíthatnak. - - Minden kötet díszes vászonkötésben, gazdagon illusztrálva. 

A LEGÚJABB KÖTETEK: 

HÉDIN SVEN 

TRANSHIMALÁJA 
Magyarra átdolgozta 

KONDOR ALFRÉD. 
A híres kutató tibeti utazásának e leírása olyan, mint egy 
regény. Hédin Sven rendkívüli kalandokat élt át, két évig 
állandóan veszélyeztette életét, szabadságát, sokáig már 
elveszettnek is tartották. Ezer akadály között bolyongott, 
Tibet eddig ismeretlen részeiben, folyton nyomon követve 
üldözőitől. Az ő érdeme, hogy a nagy fehér folt, mely 
Tibet térképén az ismeretlen részeket jelentette, nincs 
többé. Hédin Sven e mellett a legjobb írók egyike, pom¬ 
pásan rajzolja meg természeti képeit, a tibeti népet és a pap¬ 
ságot, drámai élénkséggel mondja el úti kalandjait, ó maga 
illusztrálja is könyvét, nemcsak fényképekkel, hanem könnyed 
vázlatokkal, tetszetős aquarellekkel is. A Transhimalája a 
modern utazási irodalom legszebb művei közé tartozik. 

Ara díszes vászonketésben, sok képpel 15 korona. 

WADDELL L. AUSTINÉ 

A REJTELMES LHASSZA 
is az 

19°3~I9°4- ev* angol falónál expedíció története. 
Átdolgozta 

Dr. SCHWALM AMADÉ. 

Az e könyvben leírt expedicióval a földrajzi tudomány régi 
vágya teljesült. Az angolok katonai erőszakkal behatoltak 
a rejtelmekkel teli Tibet szivébe. A katonai vállalat, melyet 
a könyv leír, a földkerekség legnehezebb területén haladt 
át sok nehézség és akadály közepeit s ezeknek leírása már 
maga is különös érdekességet ad a könyvnek. Waddell, a 
könyv szerzője, nagy szolgálatot tett a földrajzi tudomány¬ 
nak e művével, annál inkább, mert Lhassza kapui azóta 
ismét szigorúan bezárultak. Leírásai tehát még sok ideig 
a legjobbak és legeredetibbek maradnak. A gondos for¬ 
dítás teljesen hű képét adja a nagy érdefcességű eredetinek. 

Ara 25 szövegképpel és 48 műmelléklettel 8 korona. 
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MŰVÉSZETI KÖNYVTAR 
Szerkeszti: K. LIPPICH ELEK. 

Népszerű formában, kiváló szakemberek által írt monográfiák a régibb és modern művészet főirányairól és főalakjairól, 
nagyszámú szép kivitelű illusztrációval. A most forgalomba kerülő három kötettel a sorozatot egyelőre befejezzük. 

MALONYAY D E Z S Ő : 

Szinnyei Merse Pál 

LEGUJHBB KÖTETEK: 

TAKÁCS ZOLTÁN: ÖHQU1ST JÁNOS: 

Dürer Albert A finnek művészete 
Minden kötet ára díszes kötésben S korona. 

KENED] GÉZA: 

SZOCIOLÓGIAI 
NYOMOZÁSOK 

Könnyed formájú, de mély járatú fejtegetései a magyar társadalom mai 
állapotainak, berendezkedéseinek, hibáinak, kinövéseinek. Tárgyaik mind¬ 
nyájunk életéből vannak véve, tehát mindnyájunkat érdekelnek; a stílus 

pedig a jeles publicista világos, egyszerű és mégis eleven stílje. 

kötet. Ára a két kötetnek 8 korona. 

Szépirodalmi újdonságok: 

erszény 
KRÚDY GYULA 

A bűvös 
és egyéb elbeszélések 

A kedvelt írónak egy érdekei cselekvényű 
kisebb regénye és két mély hangulatú novel¬ 
lája van e kötetben, tehetsége legjava termé¬ 

keiből valók mind. 

Ára 3 korona 60 fillér. 

CHOLNOKY VIKTOR 

TAMMÚZ 
Elbeszélések 

Cholnoky Viktornak ez az első novellís 
kötete; minden darabjában benne van 
szerzőjének fölényes intelligenciáig, a 
dolgok mélyébe látó éles megfigyelése s 
sajátságos, teljesen egyéni szinű humora. 

Ára 4 korona. 

SEBŐK ZSIGMOND 

Bajcsányi de Eadem 
Elbeszélések 

A kitűnő író elbeszéléseinek legújabb gyűj¬ 
teménye, érdekes történetek, színgazdag ter¬ 
mészeti képek, valamennyi finom művészi tollal, 
a magyar próza ritka tökéletességével írva. 

Ára 4 korona. 

WELLS H. G. 

ÚJ VILÁG A RÉGI HELYÉN 
Fordította: MIKES LAJOS 

A hírneves angol író, kinek "Világok harcán, «Az időgép*, 
«Dr. Moreau szigete* stb. című művei nálunk is nagy 
közönségre találtak, e művében a mai társadalom és kultúra 
jövőjének lehetőségeit fejti ki bátor intuitióval s az okos¬ 

kodásnak ritka meggyőző erejével. 

Ára 4 korona. 

LAGERLÖF ZELMA 

AZ ANT1KR1SZTUS CSODÁI 
Fordította: POGÁNY ZELMA. \él kötetben. 

Lagerlöff Zelma a jelenkornak körülbelül leghíresebb írónője, 
írói munkásságáért ép most nyerte el a Nobel-díjat. Ez a 
regény legnagyobb szabású és legérdekesebb műve; olasz 
földön játszik s a mai élet legfontosabb jelenségeiből: 

a vallás és a szociális eszmék harcából veszi tárgyát. 

Ára a két kötetnek 6 korona. 

ENDRŐDI SÁNDOR 

ANAKREONI DALOK 
Ára 3 korona. 

GOETHE 

TORQUATO TASSO 
Ford. Cíengeri János. 

Ára 2 korona. 

OLÁH GÁBOR 

KORUNK HŐSE 
Verses regény. 
Ára 3 korona. 

OLÁH GÁBOR 

PETŐFI KÉPZELETE 
Í Irodalmi tanulmány. 

Ára 4 korona. 

ARANY JÁNOS 

TOLDI-TRILÓGIÁJA 
Új kiadás. 

Ára diszkötésben, arany¬ 
metszéssel 7 korona. 

J^isfaludy-Társaság kiadványai: 
RÁD Ó A N T A L 

A FORDÍTÁS MŰVÉSZETE 
Ara kötve 4 korona. 

F1ELD1NG 

JONES TAMÁS 
T{egény j kötetben. Jíra i j kor. 

Fordította SZURY DÉNES. 

KELETI GUSZTÁV 
MŰVÉSZETI DOLGOZATAI 

Jlra 5 korona. 
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MAGYAR KÖNYVTÁR 
Szerkeszti 

RADÓ ANTAL 

Egy-egy szám ára 30 fillér. 5 7 2 szám. Minden füzet külön kapható. 

"Legújabban megjelent füzetek: 
560—561. R e m é n y . Halászdráma 4 felvonásban. Irta Jíeyermans. Ford. 
"Hevesi Sándor. Kettős füzet. 60 fillér. 

562. Téli sport és egyéb elbeszélések. Irta Jlmbrus Zoltán. 
30 fillér. 

563—564. A p á d u a i h e r c z e g n ő . Tragédia. Irta Wilde Oszkár. Ford. 
J^osztolányi DEZSŐ. 60 fillér. 

565. í r ó i a r c z k é p e k . (Gyöngyösi István és Orczy Lőrincz.) Irta 
Arany János. 30 fillér. 

566. C s u d a d o l g o k . Elbeszélések. ]rta Tfozma Andor. 30 fillér. 
567. T u b a és T u b á n é . Irta Jerrald Douglas. Fordította 'Benedek 

Marczell. 30 fillér. 
568—569. H o r a t i u s levelei . Ford. Paulovits T^ároly. (Kettős füzet.) 

60 fillér. 
570. W a l t e r SchnaffS k a l a n d j a i . Irta Guy de Maupassanl. 

Ford. Zoltán Vilmos. 30 fillér. 
571. í r ó i a r c z k é p e k . (Szász Károly és Kovács Pál.) Irta Beöthy 

Zsolt. 30 fillér. 
572. Ügyetlen udvarló és egyéb vidám történetek. ]rta 

Bérezik Jtrpád. 30 fillér. 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Alapította 

GYULAI PÁL 
Szerkeszti 

H E 1 N R 1 C H G U S Z T Á V 

Egy-egy szám ára 20 fillér. 1 5 5 8 siám. Minden füzet külön kapható. 

"Legújabban megjelent füzetek: 
1513—1515. Vesz te t t bo ldogság . Verses regény. Irta Erdélyi Zoliin. 

Az Akadémia által 1897-ben a Nádasdy-féle 100 aranyas 
díjjal jutalmazott pályamű. 

1516—1518. Rousseau J. J. kisebb műveiből. Francziából ford. 
Bogdánfy Ödön. 

1519 — 1520. A r i s t o p h a n e s . Irta Pélerfy Jenő. 
1521 — 1522. I r i n y i Miklós a köl tő . Irta Andrássy Gyula gróf. 
1̂ 23—1524. Magyar elemek a német költészetben. Irta Jíeinrích 

Gusztáv. 
1525—1530. MájUS Virága. Regény. Irta Blasco fbanez. Spanyolból 

fordították Berki Miklós és Győri T{ároly. 
1531—1536. K o k o r o . Irta Lafcadio Jíearn. Angolból ford. Woida Margit. 
1537—1538. San Pantaleone és egyéb novellák. Irta VAnnunsio 

Gábrielé. Forditoita Válla Ignácz. 40 fillcr. 
J539— '54°- H e i n e dala iból . Fordította Szász Béla. 40 fillér. 
1541—1543. Pulszky Ferencz. Irta Concha Győző. 60 fillé 
1544—1553. Szibi l l t ö r t éne t e . Regény. Irta Feuillet Oktáv. Fordította 

Concha Győző. Második kiadás. í korona 
J554—:558. Szerb köl tőkből . Fordította Szászy István. i korona 

E gyűjtemények teljes jegyzékét kívánatra ingyen küldi a kiadóhivatal. 

FŐVÁROSI SZÍNHÁZAK 
A legkedveltebb színdarabok 

otcsó gyűjteménye. 

"Újabban megjelentek : 
221 — 222. 

223—224. 

225 — 227. 

228 — 229. 

230 — 231. 

232 — 233. 

234 — 235. 

236. 

237—238. 

K e r ü l ő Út. Színmű három felv. 
Irta Bzrnstein Henry. Ford. 
Salgő 'Ernő. 
F a l u s i idill . Három felv. Irta 
lengyel Menyhért. 
H i v a t a l n o k u r a k . Színmű 
három felv. Irta 'Földes Imre. 
A m a m a . Vígjáték három felv. 
Irta Szigligeti Ede. 
Forradalmi nász. Színmű 
három felv. Irta Sophus Michaelis. 
Ford. Jíomonnai Albert. 
A b u n d a . Színmű négy felv. 
]rta Jíauplmann Gerhardt. Ford. 
Sebők Zsigmond. 
Férf iak . Drámai játék három 
felv. Irta Bíró "Lajos. 
A n a g y CZél. Dráma egy felv. 
Jrta ifj. T{ullkay György. 
B u r i d á n s z a m a r a . Vígjáték 
három felv. írták J{. de flers és 
V. A. de Caillavet. Fordította 

r "Ferencz. 

legújabb füzetek •' 
A CSáSZár k a t o n á i . Színmű három felv. 

Irta Földes Imre. 
Warrenné mestersége. Színmű három 

felv. Irta Bernbard Shaw. Ford. 
Cholnoky Viktor. 

Egy-egy szám ára 3 o fillér. Jfűlőn is kaphatók. 

KÉPES GYERMEKLflP 
A JÓ PAJTÁS czikkeit a legjobb írók írják Mikszáth 

T^álmán gyakran ir bele elbeszélést, Sebők Zsigmond benne 
folytatja maczkó történeteit Dörmögő Dömötör czímen, 
Benedek Elek regényt és szép meséket ir, 1{ákosi Viktor el¬ 
beszéléseket, Molnár "Ferencz mulatságos apró színdarabokat, 
történeteket, Szőllősi Zsigmond és Móricz Zsigmond meséket, 
elbeszéléseket, Schöpflin Aladár tanulságos elbeszéléseket. 
Költőink közül Lévay József, Endrődi Sándor, Tfozma Andor, 
Ábrányi Emil, Lampérth Géza, stb. irnak gyermekverseket. 

A JÓ PAJTÁS rejtvényeinek megfejtői között értékes 
könyvjutalmakat sorsol ki. 

K a r á c s o n y r a gazdag tartalmú és díszes ajándékkal 
lepi meg olvasóit. Ez a 

«A JÓ PAJTÁS ALMANACHJA)), 
egy terjedelmes kötet könyv, legjobb ifjúsági Íróink meséi¬ 
ből, elbeszéléseiből, egyéb közleményeiből összeállítva, szép 
képekkel. Azonkívül kedves kis tárczanaptárt az 1910. évre 
kap minden előfizető. A JÓ PAJTÁS ALMANACHJÁ-t és 
a tárcza-naptárt ingyen kapja minden előfizető; azok is, 
akik új évtől lépnek az előfizetők sorába. 

Előfizetők gyűjtői értékes kedvezményekben részesülnek. 
Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot ingyen küld : 

a JÓ PAJTÁS kiadóhivatala: 
Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

s a fiók-kiadóhivatal: 
Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R. T. 

Budapest, V]., Andrássy-út 11. sz. 

BENEDEK ELEK 
KIS KÖNYVTÁRA 

legújabb kötetei: 
98. Jakab. F/rdélyi szász nép¬ 

mesék. 
99. Benedek. A székely lako¬ 

dalom. 
i oo. — Egy budapesti fiú napló¬ 

jából. 
101—102. lengyel M. Kurucz énekek. 

(Kettős kötet) 
103. Londesz E. A könyv. 
104. Szívós B. Debreczen és a 

Hortobágy. 
105 — 106. Avar P.—Benedek M. I d e g e n 

köl tők . (Kettős kötet.) 
107—108. lengyel' M. Taní tó mesék. 

(Kettős kötet.) 
109. Móricz Zsigmond. Erdő-mező 

világa. 
110. Pátitor J. Elbeszélések, 
m . ősz J. Marosszéki székely 

népmesék. 
112. Havas 1. A beszélő csipke. 
113. Móricz Zsigmond. Sasfia meg 

a sasfióka. 
114. Sárándy 7. Régmúl t idők. 

115—116. lampérth. Rákóczi lobogója. 
(Kettős kötet.) 

117—118. Jfrídy Gy. Utazás a Tiszán. 
(Kettős kötet) 

119—120. Boltimban l. U t a z á s a V á g 
völgyén. (Kettős kötet.) 

121—122. Dánielne Lengyel "Laura. Az Új 
é l e t (Kettős kötet.) 

Minden kitel ára kemény kötésben 60 fillér. 
J^eltőt kőtél ára t korona 10 fillér. 

MOLNÁR FERENCZ MŰVEI 
GYEREKEK 

Rajzok 

Ára 30 fillér. 

RABOK 
Regény 

Ára 4 korona. 

MUZSIKA 
Elbeszélések 

Ára 4 korona. 

AZ ÖRDÖG 
Vígjáték három felvonásban 

a. kiadás. Ára 2 kor. 50 £11. 

A PÁL-UTCZA1 FIÚK 
Regény kis diákok számára 

Ára 6 korona. 

LILIOM 
Egy csirkefogó élete és halála 
Külvárosi legenda hét képben 

Ára 2 korona 50 fillér. 

KETTEN BESZÉLNEK 
Tárczák, rajzok 

Ára 4 korona. 



almi: Egy kis leány babával. (V. ü. 1909. 2- sz.-ból.) 

Zanzibári szépség. (V. U. 1903. 10. i/.-ból.) 

San-Francisco városháza és környéke a pusztulás után. (V. U. 1906. 22. sz.-bó).) 

A művelt magyar közönséghez! 
A VASÁRNAPI U.ISÁG 56 éve szolgálja 

már a magyar művelődés ügyét s ezzel általá¬ 
nosan ismertté és kedveltté vált a művelt 
magyar olvasóközönség köreiben. Hatásának 
és elterjedtségének eszköze az volt, hogy fél¬ 
századnál hosszabb idő alatt a Vasárnapi 
Újság mindig lépést tartott kultúránk és iro¬ 
dalmunk általános haladásával s fontos ténye¬ 
zője volt a nemzeti irodalmi törekvéseknek. 
S a mai irodalmi termelés óriásivá növekedett 
tömegében, a lépten-nyomon fölmerülő új irá¬ 
nyok és áramlatok között is biztosan halad a 
Vasárnapi Újság; minden törekvése arra 
irányul, hogy fenntartsa a nemes irodalmi 
és nemzeti hagyományokat, nem zárkózva 
el semmitől, a mi a haladás és fejlődés jele, 
hű tükre legyen a magyar művelődés mai álla¬ 
potának, közéletünk és társadalmi életünk 
nevezetes mozgalmainak s tájékoztassa az olva¬ 
sót a külföld mindazon eseményeiről, melyeket 
a művelt magyar embernek ismernie kell. 

A Vasárnapi Újság joggal mondhatja, 
hogy hasábjain a magyar élet, irodalom és 
művészet tárgyilagosan és mindig a leg¬ 
magasabb szempontokból tekintve tárul 
a közönség elé, de bátran hivatkozhatik arra 
is, hogy a magyar olvasóközönség igényeinek 
növekedésével lépést tartott a szerkesztőség 
igyekezete, valamint a kiadók áldozatkészsége 
is, melylyel ez igényeket kielégíteni törekedtek. 
Belső tartalmára, külső díszére, illusz-
tráczióinak gazdagságára a Vasárnapi 
Újság a magyar viszonyokhoz képest a lehető 
legjobbat és legtöbbet igyekszik adni; munka¬ 
társai a mai magyar irodalom legkiválóbb 
művelőinek egész serege, világhírű írónk, 

Mikázáth Kálmán pedig, mint főmunkatárs, 
szépirodalmi munkáit kizárólag a Vasár¬ 
napi Újságnak irja. 

A hét aktuális eseményeit évenként 
másfél ezernél több képben örökíti meg; 
a legjobb hazai és külföldi írók regényeit 
közli s írásban, képben állandóan bemutatja a 
női divat változásait, hogy külön divatlap tar¬ 
tását a családoknak feleslegessé tegye. Mind¬ 
ezeken felül előfizetőinek karácsonyra olyan 
díszes kiállítású ünnepi albumot ad 
ingyen, mely egy szépirodalmi lap teljes év¬ 
folyamával szinte egyértékü. A 

KARÁCSONY 
ünnepi ajándékunk kitűnő elbeszélő-irók 
és költők legbecsesebb szépirodalmi műveinek 
egész sorát teszi le egy nagy terjedelmű, 
pazar kiállítású albumban a művelt magyar 
közönség karácsonyfája alá, kiváló magyar 
művészek illusztráczióival és szines mű-
mellékletekkel, melyek világhírű régibb 
és újabb külföldi és magyar mesterek 
képeit teszik közkincscsé. 

A Vasárnapi Újság népszerű melléklapja, a 

VILÁGKRÓNIKA 
hetenként egy íven, számos képpel illusztrálva 
jelen meg, és az általánosabb érdekű napi ese¬ 
mények részletes magyarázatára szolgáló czik-
keken kívül rendesen közöl nagyobb elbeszé¬ 
léseket, regényeket, útirajzokat, úgyszintén 
mulattató kisebb közleményeket és hasz¬ 
nos tudnivalókat. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Újság* negyedévre 4 kor., A «Vasárnapi Ujság» a «ViIágkróniká»-

félévre 8 korona, egész évre 16 korona. val negyedévre 4 korona 8O fillér. 

Az előfizetések a .Vasárnapi Újsága kiadóhivatalába, Budapest, IV., Eqyetem-n. 4. sz. küldendők. 

Mutatványszámokat levelezőlapon kifejezett kívánatra bárkinek készséggel küld 

a VASÁENAPI ÚJSÁG kiadó-hivatala 
1909/XI. Budapest, IV., Egyetem-utoza 4 

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

A 
SZULTÁN-FORRÁS vizét 1909. évben 
dr. Weiser István fővegyész, főiskolai ma¬ 
gántanár analizálta. A Szultánvíz bor- és 
dús lithion-tartalmánál fogva páratlan a 
vese- és hóly ágba jók 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 biliní, faschingeni, preblauí, 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 gyógy-
hatását. 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 Weínberg 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 esté-
lyen is kizárólag a Szultán-forrás vizét szolgálták fel és 
ez alkalomból előkelő napilapjaink: Az Újság, a Budapesti 
Hirlap, a Pesti Hirlap, 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. Kir. Földtani Intézet főgeológusának véleményét, 
akit messze, hazánk határain túl is mint kitűnő tudóst 
ismernek; b) dr. Weiser István kir. fővegyész, főiskolai 
magántanár elemzését. 

a) GEOLÓGIAI ÉS HYDROLÓGIAI VÉLEMÉNY. 
„A singléri völgy mentén halad végig a vetődési vonal, 

amely vonalon a föld mélyéből feltör a szénsavgáz. E szén-
paygáz 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 

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 Salvator-

és a környékén levő források, amelyek nagy¬ 
kiterjedésű láp közepette jutnak a felületre. 
Látható tehát a hydrológíai és geológiai viszo¬ 
nyok ezen leírásából, hogy úgy a singlérí 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 j^atalc 
hordalékának közepette fakad és láp nin¬ 
csen körülötte. A tapasztalás ugyanis azt mu¬ 
tatja, hogy majd mindenik szénsavas víz, 
amelynek közelében lapos területek vannah, 
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." 

b) A SINGLÉRI SZULTÁN-FORRÁS ANALYSISE. 
Physikai vizsgálat: 

A víz fagyáspontja A forrás hőmérséklete ... ... 7'5° C. _. . , . 
A víz fajsúlya - — T0023 Osmosis nyomása 

Elektromos vezetőképessége - 0.002370 l/Ohm cm. 

0118" C. 
l-430at.il. 

10,000 cm ' vízben 
Chemiai vizsgálat: 

gramm egyenérték százalék 
> , Ca 61-51 
S Mg 22-43 

Na 14-25 
K 1-11 
Li 0-70 

V. SÓ, 10-99 
Cl 4-Oó 

1 , B, 0 , 0-16 
H CO3 8479 

Calcium Ca 3'920 0'1959 
Magnesium Mg 0'870 0'0714 
Nátrium Na 1'046 0'0454 
Kálium K 0139 0'0036 
Lithium Li 00153 0'0022 
Sulfát SÓ, 1-683 00350 
Chlor Cl 0-458 00129 
Bórsav B4 0 , ... _ 0042 0-0005 
Hydroc. H CO, - 16-479 0'2701 
Szénsav CO, 15-210 06910 
Kovasav SiO, 0'660 0'0?19 
Timföld Ál, O, - 0-034 0-0493 

Összes szénsav (COS) = 27"! gramm 10,000 cm.' vízben. 
1908 november 4-én általam személyesen veit vízmintában az 

összes szilárd maradék mennyisége l'7090 gr. literenként, egy-két 
év előtti mintában pedig 1*7160 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. fővegyész, 
főiskolai magántanár. 

A „ M E D I C A L P R F S < ? " című világhírű angol orvosi szaklapnak 1909. Táazgatóság: Badapest, IV., „ . , KútkcZe lŐséÖ : E p e r j e s . 
^ évi november hó 10-iki számában egy mind- Ferenc József-rakpart 22. sz. 

Vajunkat nagyon érdeklő, magyar vonatkozású cikk jelent meg és ár a ritka 
itUQtetesért minket, hogy e kiváló szaklap vizünkkel részletesen is foglal ne, _^ ̂  « . , TŰT A T T T vr A T»*l-kT7 Tt»O f^r\T*r\r* 

>bbek között jelzi, hogy a húgysavat oldó magyar ásványvizek között hatá¬ 
rozottan az úgynevezett Szultán-forrás termékét illeti meg a legelső hely. 

_ 

A londoni kiállításon a SZULTÁN-FORRÁS vizét 
kiváló és állandó vegyi összetételéért tüntették ki. 

Főraktár: WAHLKAMPF ÉS GÖRÖG 
ásványvíz-nagykereskedő cégnél 

Budapest, V., Zoltán-utca 11. sz. •• Telefon: 42-55. 

A. Templo dél Pilar az Ebro hidjával, Zarogozában. (V. U. 1909. 32. sz -ból.l 
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