
APRÓ CIKKEK 

Életfölösleg. 
(Egy mulatságos novella.) 

A német romantikus írókat általá-
ban úgy ismerik, mint olyan embere-
ket, akik vagy mélységes filozófiai 
problémákba merülnek el, vagy a fel-
hők közt járnak, csak épen a hétköz-
napi életben és a szürke földön nem 
ismerik ki magukat. Ez azonban hibás 
vélemény, mert it t is sokszor talál-
kozunk egyszerű természetességgel, ke-
resetlen kedvességgel, igaz emberi hu-
morral. Érdekes, hogy az ilyen alkotá-
sok mégis a ritkábban említettek közé 
tartoznak, noha semmivel sem szolgál-
tak rá erre. Ezek közül való Tieck 
Lajos egy elbeszélése: Des Lebens 
Überfluss, amely a legbájosabbakhoz 
tartozik, amiket a romantika egyál-
talán létrehozott s amely épen a mi 
ízlésünknek is annyira megfelel ma is, 
annyi kedvesen humoros életfilozófiát 
tartalmaz, hogy már ezért is érdemes 
föleleveníteni. Hebbel, a nagy német 
drámaíró naplójában azt mondja erről 
a novelláról: «Mulattató módon szem-
lélteti, hogy a tiszta ember a sorssal 
szemben mindig megóvhatja önállósá-
gát, ha elég ereje meg bátorsága van 
hozzá». A költő egyik szellemes isme-
rőse, A. Schöll röviddel a novella meg-
jelenése után így írt róla Tiecknek: 
«Tiszta derültségével, az anyagiság fölé 
való boldog emelkedésével elragadott 
és mulattatott. Pazar pajkosság ez a 
titkos államcsíny, hogy a lépcső olyan 
fokozatosan fölkerül a lépcsőn, csaknem 
mint egy önmagába visszahúzódó he-
geli fogalom». Ennek az utolsó mon-
datnak a teljes megvilágítását csak a 
mű maga adhatja meg, amelyet alább 
legmulatságosabb részében bemuta-
tunk. Azonban már ezek a megjegy-
zések is mutatják, hogy ez a kis alko-
tás rendkívül sokoldalú minden egy-
szerűsége és közvetlensége mellett is. 
Nemcsak emberi sorsot rajzol, hanem 
ennek fonalán ironikus oldalvágásokat 
mér a XIX. század első felének reak-
ciós politikája, sőt a szilárd talajt 
sokszor láb alól vesztő romantikus filo-
zófia felé is. Ezt azonban olyan szipor-

kázó szellemességgel teszi, hogy a leg-
antifilozófikusabb fő is játszva érti 
meg, tehát semmikép meg nem bontja 
vele a tiszta művészi hatás egységét. 

A novella tartalma a következő : 
A főváros egyik külvárosi kis házában 
a kemény telet teljesen elhagyatva 
tölti egy fiatal házaspár, mely úgy 
szökött a leány szülei elől az oltárhoz, 
hogy még most is óvatosan kénytelen 
rejtőzni, nehogy a befolyásos család 
megzavarj a boldogságát. Mindketten — 
Henrik és Klára — gondtalanok, bohók 
és gyakorlati dolgokban csaknem bűnö-
sen járatlanok, de a balsorsban el nem 
csüggedő kitartást és igazi lelki művelt-
séget hoztak magukkal ebbe a fatális 
helyzetbe, amelybe nemcsak a szökés, 
hanem a váratlanul hosszú és hideg tél 
is döntötte őket. A mindennapi ke-
nyérre még csak telik nekik, sőt hasz-
nos segítőjük is van a leány, azaz im-
már fiatal asszonyka öreg dajkája sze-
mélyében, ki kedvencét a szökésbe is 
elkísérte. De fűtőanyagra nincs pén-
zük, noha az ujdonsült férj egy kéz-
iratát, meg egy értékes, régi Chaucer-
kiadását, egyetlen megmentett kin-
csét már eladta. Ekkor arra a gondo-
latra jut, hogy felfürészeli az emeleti 
szobácskájukhoz vezető lépcsőfeljárat 
korlátfáit s azzal fűt. Ebben egyelőre 
senki sem akadályozhatja meg, mert 
a házigazda hosszabb időre elutazott. 
A dolgot teljesen rendénlevőnek is 
tekinti, mert ez a lépcsőkorlát, szerinte, 
teljesen fölösleges az ő életükhöz s 
valóban nem tölthet be nemesebb sze-
repet, mint hogy őket a megfagyástól 
megóvja. Hogy később mi lesz, arra 
nem gondol; a fő, hogy a jelen pilla-
natban megoldás adódjék. A hidegre 
való tekintettel úgysem járnak ki, így 
az asszonyka nem veszi észre, hogy 
egy idő mulva már a lépcsőfokok is 
sorra kerültek, melyeket derék férj-
uram, a jó dajka segítségével, alulról 
fölfelé haladólag kibont a falból, mind-
inkább felvonva mögöttük kis felleg-
váruk fölvonóhídját. Az ételt ezután 
kötélre kötött kosárka vonja föl. Az 
asszonyka csak akkor tudja meg a 
dolgot, mikor végre feltűnik neki, hogy 
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öreg dajkája sohasem mutatkozik kis 
lakásukban. A férj csak most vallja 
be, hogy a lépcső teljesen elhasználó-
dott ! S i t t adjuk át a szót a költőnek 

— Mi voltakép mesét élünk át — 
mondta az asszonyka — olyan csodá-
san élünk, mintha az Ezeregyéjben len-
nénk. De hogy fog alakulni a jövő? 
Mert a jövő valamikor mégis csak jele-
nünkbe fog hatolni. 

— Lásd, szívecském — szólt a 
férfi — kettőnk közül megint te vagy 
a prózai gondolkodású. Szent Mihály-
kor öreg, zsémbes házigazdánk ama 
távoli városba utazott, hogy doktor 
barátjánál köszvénye számára segít-
séget vagy könnyebbülést keressen. 
Akkor olyan mérhetetlenül gazdagok 
voltunk, hogy nemcsak a negyedévi 
lakbért, hanem még a húsvétig szólót 
is előre lefizethettük, amit mosolygós 
köszönettel vett fel. Tőle tehát húsvét 
utánig mit sem kell tartanunk. A va-
lódi, szigorú tél immár elmult, már 
nem sok fára lesz szükségünk, végső 
esetben még mindig hátra van a pad-
lásra vivő négy lépcsőfok, jövőnk pedig 
ott még nyugton alszik jó néhány régi 
ajtó, a padló deszkázata, ablakok és 
sok szerszám alakjában. Ezért vigasz-
talódj, kedvesem, élvezzük minél derű-
sebb kedvben a boldogságot, hogy i t t 
az egész világtól ilyen tökéletesen el 
vagyunk zárva, senkitől sem függünk 
és senkire rá nem szorulunk. Ez egé-
szen olyan helyzet, amilyet a bölcs 
kívánt magának és amilyet csak keve-
sen, kivételesen boldogok szerezhetnek 
maguknak. 

Mégis máskép történt, mint ahogy 
várta. Alig fejezték be ugyanezen nap 
szegényes ebédjüket, egy kocsi gördült 
a kis ház elé. Hallatszott a kerekek 
zörgése, a szállítóeszköz megállása, 
személyek kiszállása. A különös módon 
kiszögellő tető persze megakadályozta 
a házastársakat abban, hogy meg-
tudják, kicsodák, micsodák az érke-
zők. Annyit kivehettek, hogy csoma-
gokat raknak le és a férjet az a félelem-
keltő gyanú szállta meg, hogy mégis 
csak a rosszkedvű háziúr lehet, aki 
kelleténél hamarabb szabadult meg a 
köszvényes bántalmaktól. 

Tisztán kivehető volt, hogy az érke-
zett lent berendezkedik s így kétség 
sem maradhatott fönn kiléte felől. 
Bőröndöket vettek le s vittek a házba, 
különböző hangok keveredtek össze, 
megtörtént a szomszédok közti köl-
csönös üdvözlés. Biztos volt immár, 
hogy ma még harcot kell állnia. Bizal-

matlanul figyelt a hangokra és meg-
állt a betámasztott ajtónál. Klára 
kérdő tekintettel nézett r á ; ő azon-
ban mosolyogva rázta fejét és hallga-
tott . Lent elcsöndesedett minden ; az 
öregúr visszavonult szobájába. 

Henrik Klára mellé ült és kissé tom-
pított hangon szólt: — Valóban bosz-
szantó, hogy csak kevesen rendelkez-
nek annyi képzelőtehetséggel, mint a 
nagy Don Quijote. Mikor ennek be-
falazták a könyvtárszobáját s meg-
magyarázták, hogy egy varázsló nem-
csak könyvtárát, hanem vele együtt 
mindjárt egész szobáját is eltűntette, 
rögtön megértette a dolgot. Nem volt 
olyan prózai, hogy érdeklődött volna, 
hová tűnhetett egy olyan elvont dolog, 
mint a tér. Mi a tér? Valami meg nem 
határozható semmi, a szemlélet egy 
formája. Mi egy lépcső? Ez ugyan 
határozottabb, de semmiesetre sem 
önálló lény ; közvetítő eszköz, alkalom-
szerző a lentről följutáshoz. És milyen 
viszonylagosak maguk ezek a fogal-
mak fönt meg lent! Az öreg urat semmi-
kép sem lehet majd meggyőzni arról, 
hogy ott, ahol most csak hézag tátong, 
régebben sem állt lépcső ; bizonyára 
túlságosan empirikus és racionalisztikus 
ahhoz, hogy belássa, hogy a valódi 
ember meg a mélyebb intuició nem 
szorulnak rá egy közönséges fogalom-
létra szegényes, prózai approximáció-
jának hétköznapi átmeneteire. Hogy 
világosítsam őt fel ott a maga alsóbb 
álláspontján a saját emelkedettebb 
álláspontomról? Ő a karfa régi tapasz-
talatára akar támaszkodni s egyben 
kényelmesen egyik fokról a másikra 
akar lépni a megértés magaslatáig; 
sohasem lesz képes követni a mi köz-
vetlen szemléletünket, a mienket, akik 
magunk alól mindezen triviális tapasz-
talati avagy kapaszkodási fokokat 
letörtük. 

— Jó, jó — mondta Klára moso-
lyogva — csak engedd szabadjára 
képzelőtehetségedet, csak tréfálj ; ez 
az ijedtség humora. 

— Szemléletünk ideálja, — folytatta 
Henrik — sohasem akar a zavaros 
valósággal teljesen egybeolvadni. A kö-
zönséges nézet, a földi a szellemit min-
dig le akarja igázni, uralma alá akarja 
kényszeríteni. 

— Hallga! — szólt Klára — lent 
újra mozgolódnak. 

Henrik újra az ajtóhoz állt s kissé 
kinyitotta. 

— Meg kell már néznem kedves 
lakóimat — szólt valaki lent egészen 
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érthetően ; — remélem, az asszonyka 
még mindig olyan csinos s a két ember 
még mindig olyan egészséges meg vi-
dám, mint azelőtt. 

— Most — mondta Henrik halkan — 
a problémára bukkan. 

Szünet. Az öregúr lent a félhomály-
ban tapogatódzott. 

— Hát ez mi? — hallatszott föl. — 
Olyan idegenné válhattam saját há-
zamban? Itt nincs . . . i t t sincs . . . mi 
ez? Ulrik ! Ulrik! Segíts! 

Az öreg szolga, aki kicsiny háztar-
tásában mindene volt, kijött a kam-
rájából. 

— Segíts csak föl a lépcsőn — szólt 
a házigazda — olyan vagyok, mintha 
megbabonáztak s megvakítottak volna, 
nem lelem a nagy, széles lépcsőfoko-
kat. Mi ez? 

— Nos, jöjjön csak, Imre úr — 
mondta a morgós szolga. — Ön még 
kissé kótyagos a kocsizástól. 

— Ez — jegyezte meg fönt Henrik — 
olyan föltevésre jut, amely nem áll 
majd helyt. 

— Az áldóját! — kiáltott Ulrik — 
bevertem a fejemet ; egészen megbutul-
tam ; majdnem úgy tűnik fel, mintha 
a ház nem tűrne meg bennünket. 

— A csodálatossal akarja megma-
gyarázni magának — mondta Henrik. 
— Ilyen mélyen gyökerezik bennünk 
a babona. 

— Jobbra nyúlok, balra nyúlok — 
szólt a házigazda — fölfelé tapogatok, 
majdnem azt hiszem, hogy az ördög 
vitte el az egész lépcsőt. 

— Csak nem — mondta Henrik — 
a Don Quijote megismétlése ; vizsgá-
lódó szelleme azonban nem fogja be-
érni ezzel; alapjában véve hamis föl-
tevés is és az úgynevezett ördög sok-
szor csak azért kerül bele, mert egy 
dolgot nem értünk, vagy az, amit ér-
tünk, dühbe hoz. 

Lent mormogtak, halkan káromkod-
tak és az értelmes Ulrik csöndben elment 
valami világítóeszközért. Ezt most erős 
ököllel emelte és bevilágított az üres 
térbe. Imre úr csodálkozva nézett föl, 
egy ideig tátot t szájjal állott, ijedt-
ségtől és csodálkozástól kővé meredve, 
Majd tüdejétől telő leghangosabb han-
gokkal ordítot ta: 

— A mennykőbe is ! Hisz ez átkozott 
Meglepetés! Brand úr! Brand úr ott fönt! 

Most már semmiféle hallgatás sem 
segített, Henrik kiment, a mélység fölé 
hajolt és a lobogó láng határozatlan 
lényében látta a két démoni alakot 
a lépcsőház félhomályában. 

— Ah! nagyrabecsült Imre úr — 
kiáltott le barátságosan — Isten hozta ; 
jóegészségének szép jele, hogy koráb-
ban tér vissza, mint tervezte volt. 
Örülök, hogy ilyen egészségben látha-
tom viszont. 

— Alásszolgája ! — felelte Imre úr — 
de nem erről van i t t szó. Uram ! hová 
lett a lépcsőm? 

— Az ön lépcsője, tisztelt uram? — 
válaszolt Henrik; — mit törődöm én 
az ön holmijaival. Talán megőrzésre 
adta át nekem elutazásakor? 

— Ne tetesse magát olyan nehéz-
fejűnek — kiáltott emez — hová lett 
ez a lépcső? Az én nagy, szép, szolid 
lépcsőm? 

— Lépcső volt itt? — kérdezte 
Henrik; — barátom, én oly keveset, 
azaz sohasem járok ki, hogy mind-
arról, ami szobámon kívül történik, 
nem veszek tudomást. Tanulok, dolgo-
zom és semmi mással sem törődöm. 

— Még csevegünk majd egymással 
Brand úr — kiáltott emez — ez a 
gonoszság megbénítja a nyelvemet s 
beszédemet; de mégmajd egészen más 
hangnemben tárgyalunk majd ! Ön a 
ház egyetlen lakója ; a törvény előtt 
majd ki kell vallania, hogy mit jelent 
ez a dolog. 

— Ne legyen olyan haragos — 
mondta most Henrik; — ha történet-
kékre súlyt helyez, már most is szol-
gálhatok ilyennel; mindenesetre kez-
dek már emlékezni, hogy i t t hajdan 
lépcső állt, beismerem immár azt is 
hogy elhasználtam. 

— Elhasználta? — ordított az öreg 
úr és lábával dobbantot t ; — az én 
lépcsőmet? Lebontja a házamat? 

— Isten ments — mondá Henrik. — 
Ön túloz szenvedélyességében ; szobája 
odalent érintetlen, ugyanígy tisztán s 
rendben áll a mienk, csak ez a fölfelé 
törtetőknek való szegény létra, ez a 
gyönge lábaknak való támintézmény, 
ez az unalmas látogatások, meg rossz 
emberek számára való segédeszköz és 
szamárhíd, ez a kellemetlen tolakodók-
nak való összeköttetés tűnt el az én 
intézkedésemre és fáradozásomra, sőt 
megfeszített közreműködésemmel. 

— De ez a lépcső — ordított föl 
Imre úr — értékes, elnyűhetetlen kar-
fájával, tölgyfa korlátjával, ez a hu-
szonkét széles, erős, tölgyfa lépcsőfok 
házamnak integráns része volt. Sosem 
hallottam, bármily idős vagyok is, 
olyan lakóról, aki a ház lépcsőit el-
használja, mintha azok forgácsok vagy 
fidibuszok volnának. 



750 

— Szeretném, ha leülne — mondta 
Henrik — és nyugodtan meghallgatna. 
Ezen az ön huszonkét lépcsőfokán sok-
szor fölszaladt egy áldatlan ember, aki 
értékes kézirat átadására beszélt rá, 
melyet ki akart nyomatni, de tönkre-
mentnek nyilvánította aztán magát s 
megszökött. Egy másik könyvkeres-
kedő fáradhatatlanul fölmászott eze-
ken az ön tölgyfalépcsőin s közben 
mindig arra az erős korlátra támasz-
kodott, hogy kényelmesebbé tegye ma-
gának az u t a t ; jött és ment, ment és 
jött, míg zavaromat kegyetlenül ki-
használva, Chaucer-om első, értékes 
kiadását kikényszerítette s el is vitte 
hóna alatt több mint nevetséges árért, 
valóságos szégyenárért. Ó, uram, ha 
ilyen keserű tapasztalatokat szerez az 
ember, valóban nem szerethet meg egy 
lépcsőt, amely ilyen fickóknak annyira 
megkönnyíti az emeletre való hatolást. 

— Hisz ezek átkozott nézetek — 
ordított Imre úr. 

— Maradjon nyugodt — szólt le 
Henrik valamivel hangosabban. — Hi-
szen meg akarta ismerni a dolgok össze-
függését. Becsaptak, megcsaltak ; bár-
mily nagy Európánk, Ázsiát s Amerikát 
nem is számítva, mégsem kaptam se-
honnan pénzküldeményt, úgy tetszett, 
mintha minden hitel kimerült s min-
den bank megürült volna. A túlke-
mény, kegyetlen tél fát követelt a 
kályhába ; de nem volt pénzem, hogy 
a szokásos úton beszerezzem. Igy gon-
doltam erre a kölcsönre, melyet még 
kikényszerítettnek sem lehet nevezni. 
Amellett nem hittem, hogy ön, tisztelt 
uram, a meleg nyári napok előtt vissza-
térne. 

— Esztelenség! — szólt emez — 
hát azt hitte, szerencsétlen, hogy az 
én lépcsőm a meleg időben mint az ét-
spárga magától kinő? 

— Túlságosan kevéssé ismerem egy 
lépcsőnövényzet természetét s tropikus 
növényekről is túlságosan csekély isme-
retem van ahhoz, hogy ilyet állítsak — 
válaszolt Henrik. — A fára azonban 
égető szükségem volt s mivel egyálta-
lán nem jártam ki, nőm époly kevéssé, 
nem is jött hozzám senki, mert nem 
volt már mit elvinni tőlem ; ez a lépcső 
mindenkép az élet fölösleges dolgai 
közé tartozott, az üres luxushoz, a 
haszontalan találmányokhoz. Ha, mint 
ezt sok bölcs állítja, nemes dolog, a 
szükségleteket korlátozni, úgy ez a 
számomra teljesen haszontalan beépí-
tés megvédett a megfagyástól. Sosem 
olvasta ön, hogy Diogenes mikép dobta 

el fapoharát, mikor meglátta, hogy 
egy paraszt üreges kézzel mer vizet 
s úgy iszik? 

— Bolondokat beszél, ember — fe-
lelte Imre úr. — Láttam egy fickót, 
aki a pofáját tartotta a csőhöz s úgy 
ivo t t ; így az ön Moszje Diogenes-e még 
a kezét is levághatta volna. — De, 
Ulrik, szaladj csak a rendőrségre ; a 
dolog más fordulatot kell hogy vegyen. 

— Ne siesse el a dolgot — kiáltott 
Henrik — be kell látnia, hogy házát 
ezen lépcsőfosztással lényegesen meg-
javítottam. 

Imre úr, ki már a kapu felé ment, 
újra megfordult. 

— Megjavította? — ordított a düh 
legmagasabb fokán — nos, ez már 
mégis újság előttem! 

— A dolog pedig olyan egyszerű — 
válaszolta Henrik — és mindenki be-
láthatja. Nemde, háza nincs tűzvész 
ellen biztosítva? Időközben gonosz 
álmaim voltak tűzesetekről, a szom-
szédságban elő is fordultak ilyenek; 
egészen határozott előérzetem volt, sőt 
előretudásnak nevezném, hogy ezt a mi 
házunkat is ugyanez a csapás éri. Léte-
zik-e (kérdem az építészeti szakértőket) 
falépcsőnél ügyetlenebb? A rendőrség-
nek ilyen veszélyes alkatrészt be kellene 
tiltania. Valahol csak tűz üt ki olyan 
városban, ahol ez a visszaélés még 
napirenden van, mindig a falépcső a 
legnagyobb baj. Ez nemcsak tovább-
viszi az emeletre a tüzet, hanem az 
emberek megmentését is lehetetlenné 
teszi. Minthogy biztosan tudtam, hogy 
rövidesen tűz tör ki itt, vagy a szom-
szédban, sok fáradtsággal, keserves 
izzadással saját kezeimmel törtem ki 
ezt a nyomorú, pusztulást hozó lép-
csőt, hogy így lehetőség szerint eny-
hítsem a bajt , meg a kárt. Ezért még 
az ön köszönetére is számítottam. 

— Úgy? — kiáltott föl Imre úr. — 
Ha hosszabb ideig maradtam volna 
oda, ön, finom uraság, ugyanezen ki-
élezett okoknál fogva egész házamat 
elhasználta volna. Elhasználni! Mintha 
házakat szabad lenne csak úgy elhasz-
nálni ! De várj csak, jómadár! 

— Itt van a rendőrség? — kérdezte 
a visszatérő Ulrikot. 

— Nagy kőlépcsőt fektetünk — kiál-
tot t le Henrik — és az ön palotája, 
tisztelt férfiú, épannyira nyer ezzel, 
mint a város, meg az állam. 

— A szélhámoskodásnak hamarosan 
vége lesz — válaszolt Imre úr és rög-
tön a vezetőhöz fordult, aki több 
rendőrlegénnyel jött. 
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— Őrmester úr — szólt ehhez for-
dulva — hallott valaha ilyen merény-
letről? Házamból kitörni a nagy, szép 
lépcsőt s távollétemben ölfaként a 
kályhában eltüzelni ! 

— Ez a városi krónikába fog ke-
rülni — válaszolt a vezető dacosan — 
és a jómadár, a lépcsőtolvaj a fegy-
házba vagy a várbörtönbe. Ez betörés-
nél is rosszabb ! Ráadásul meg is kell 
majd térítenie a kárt. Jöjjön csak le, 
gonosztevő uram ! 

— Soha! — felelte Henrik. — Az 
angol bizony joggal nevezi házát vár-
nak, az enyém teljesen hozzáférhetet-
len és bevehetetlen, mert fölvontam 
a fölvonóhidat. 
— Azon lehet segíteni! — kiáltott a 
vezető. — Emberek, elő egy nagy 
tűzlétrával, majd fölmásztok és a bű-
nöst, amennyiben védekeznék, köte-
lekben szállítjátok le, hogy büntetését 
elvegye. 

A ház ekkor már lent megtelt szom-
szédokkal ; férfiakat, nőket és gyerme-
keket csábított ide a csődület és sok 
kíváncsi állt az utcán, tudni vágyva, 
hogy mi megy itt végbe. Klára az ablak-
hoz ü l t ; zavarban volt, de megtartotta 
önuralmát, mert látta, hogy férje derűs 
maradt s nem nagyon vette szívére 
a dolgot. Nem tudta azonban elgon-
dolni, hogy hová vezet az egész. Henrik 
bejött egy pillanatra hozzá, hogy meg-
vigasztalja és valamit kivigyen a szo-
bából. Igy szólt: 

— Nézd csak, Klára, épúgy be va-
gyunk zárva, mint Götzünk volt Jaxt-
hausen várában ; az ellenszenves trom-
bitás már engem is fölszólított, hogy 
megadjam magam, válaszolni fogok 
neki, de csak szerényen, nem mint nagy 
mintaképem akkoriban. Klára barát-
ságosan mosolygott és csak ennyit 
mondott: 

— A te sorsod az enyém is ; mégis 
azt hiszem, hogy ha atyám e pillanat-
ban látna, megbocsátana. 

Henrik újra kiment s mikor látta, 
hogy valóban létrát készülnek oda-
cipelni, ünnepélyes hangon szólt: 

— Uraim, gondolják meg, hogy mit 
tesznek, én hetek óta el vagyok tökélve 
a legrosszabbra is, nem fogom meg-
adni magam, hanem utolsó csepp vére-
mig védekezni fogok. Itt hozok két 
duplapuskát, mindkettő élesre van 
töltve, sőt mi több, ez a régi ágyú 
kartácsra, vagdalt ólomra, üvegcsere-
pekre s hasonlókra van töltve. Puska-
por, golyók, kartácsok, ólom, minden 
kellék halmozva áll a szobában ; míg 

én lövök, bátor feleségem tölt, ért 
hozzá, mert vadászni járt, így hát csak 
előre, ha vért akarnak ontani. 

— Hisz ez fenegyerek ! — szólt a 
rendőrök feje. — Ilyen elszánt gonosz-
tevő rég nem került szemeim elé. Hogy 
is nézhet k i ; ebben a sötét zugban 
semmit sem lehet látni. 

Henrik két botot s egy ócska csiz-
mát tett a padlóra, melyeknek a dupla-
puskát meg ágyút kellett képviselniök. 
A rendőr intett, hogy a létrát vigyék 
el ; itt bizonyára az lesz a leghelye-
sebb, ha az elvetemült Aballinot ki-
éheztetjük ; úgy azután meg kell adnia 
magát. 

— Ugyancsak téved! — kiáltott le 
Henrik vidám hangon. — Hónapokra 
el vagyunk látva szárított gyümölccsel, 
szilvával, körtével, almával, kétszer-
sülttel ; a tél végéhez közeledik s ha 
fában hiányt is szenvednénk, ott van 
még a padlás ; ott még akadnak ócska 
ajtók, fölösleges deszkák, még a tető-
gerendázatból is jó sokat le lehet törni. 

— Hallja ezt a pogányt! — kiáltott 
Imre úr. — Először lent rombolja háza-
mat, most meg még fönt is neki akar 
menni. 

— Példátlan — szólt az őrmester. 
A kíváncsiak közül többen örültek 
Henrik elszántságának, mert a zsugori 
háztulajdonosnak szívesen juttattak 
volna bármi bosszúságot. 

— Hozassunk katonaságot töltött 
fegyverekkel? 

— Nem, őrmester úr, az égre nem ; 
a végén házacskámat a földdel tennék 
egyenlővé s csak én látnám kárát, ha 
végül le is győznők a lázadót. 

— Úgy van — szólt Henrik — 
s úgy mellesleg : elfeledte-e, ami évek 
óta minden újságban olvasható? Az 
első ágyúlövés, bárhol dördüljön is el, 
egész Európát megbolygatja. Magára 
akarja vállalni, rendőr uram, a mérhe-
tetlen felelősséget, hogy ebből a kunyhó-
ból, a kis külváros legszűkebb s leg-
sötétebb utcácskájából fejlődjék ki a 
borzalmas európai forradalom? Mit 
gondolna önről az utókor? Hogy felel-
hetne ezért a könnyelműségért Istene 
meg királya előtt? Már pedig itt lát-
hatja heverni a töltött ágyút, amely 
az egész század változását előidézheti. 

— Ez demagóg és carbonari — szólt 
a rendőrök vezetője — ez kicsendül 
szavaiból. Benne van a tiltott egyesülé-
sekben és elbizottságában külső segít-
ségre számít. Lehetséges, hogy ebben 
a lármázó, bámész tömegben már sok 
álruhás cinkostársa leskelődik, kik csak 
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támadásunkat várják, hogy azután gyil-
kos fegyvereikkel hátba támadjanak. 

Amint a naplopók neszét vették, 
hogy a rendőrség fél tőlük, kárömükben 
hangos zsivajba törtek ki, a zavar nőtt 
s Henrik odakiáltotta nejének: 
— Jókedv ! időt nyerünk s bizonyo-

san kapitulálhatunk, sőt talán még 
egy Sickingen is akad, aki megmentsen. 

— A király, a király ! — hallatszott 
ekkor az utcáról a kiáltozás. Mindenki 
hátrált s ide-oda ugrált, mert fényes 
hintó igyekezett magának utat törni 
a szűk utcában. Libériás inasok álltak 
hátul, ragyogó, ügyes kocsis hajtotta 
a lovakat s a kocsiból egy pompás 
öltözetű úr rendjellel, csillaggal szállt ki. 

— Nem lakik i t t egy Brand nevű 
úr? —kérdezte az előkelő férf iú .—És 
mit jelentsen ez a csődület? 

— Ott bent új forradalmat akarnak 
kezdeni, Hercegséged — szólt egy kis 
boltos — s a rendőrség r á jö t t ; mind-
járt jön egy gárdaezred is, mert a 
forradalmárok nem akarják megadni 
magukat. 

— Ez egy szekta, Kegyelmes Uram — 
kiáltott egy gyümölcsárus — isten-

telenként s fölöslegesként el akarnak 
törölni minden lépcsőt. 

— Nem, nem ! — szólt közbe egy 
asszony, —Azt mondják, hogy a szent 
Sänkt Simon leszármazottja a forra-
dalmár ; minden fa s minden tulajdon 
közös legyen, azt hirdeti s már elhoz-
ták a tűzlétrát, hogy elfogják. 

E ponton újra átvéve költőnktől a 
szót, rövid pár sorban vázolhatjuk a 
megoldást. Az előkelő idegen senki 
más, mint Henrik régi barátja, akitől 
a ritka Chaucer-kiadást kapta volt. 
Ez ugyanis véletlenül viszontlátta a 
könyvkereskedésben a saját elajándé-
kozott könyvét s rögtön sejtette, hogy 
Henrikje bajban lehet. Nyomról-
nyomra haladva felkutatta s mint lát-
juk, a legjobbkor érkezett. Nevetve 
szabadítja ki az ifjú párt nem minden-
napi helyzetéből, sőt az asszonyka csa-
ládjával is létrehozza a kibékülést. Igy 
vidáman végződik a vidám történet, 
amely azonban kacaj mellett más érzel-
meket is képes kelteni. Sőt legnagyobb 
ereje épen ebben van : az anyagiság 
fölé emelkedés boldogságát hirdetheti 
korunknak. Koszó János. 

Minden olvasónk figyelmébe! 
A Napkele t 1927. évi októbertől kezdve h a v o n t a kétszer , számonként öt ív 

terjedelemben jelenik meg. Az eddig szokásos nyári kéthavi szünet elmarad 
és a folyóirat az új beosztás szerint e két hó alatt is rendesen meg fog jelenni. 

Örömmel jelentjük t. Olvasóinknak ezt a változást. Folyóiratunk az indítás 
óta eltelt közel fél évtized alatt havonta hat ívet és évente összesen tíz számot 
adott. Az új beosztás az évi terjedelem megkétszerezését jelenti és megszünteti 
a Napke le t és olvasói közti kapcsolatnak a nyári szünet alatt eddig minden 
évben megismétlődött zökkenését. 

A kiadó Magyar Irodalmi Társaság a nagyarányú bővítés érdekében igen 
jelentékeny anyagi áldozatot hoz és szerkesztőségünk mindent elkövet, hogy a 
terjedelem bővülésével a tartalmat minél gazdagabbá tegye és a gyakoribb 
megjelenés mellett cikkeit és szemléit az aktualitás fokozottabb elevenségével 
vigye a magyar olvasóközönség elé. 

Az előfizetési ár a folyó év végéig változatlan marad. Új árat 1928. januártól 
kezdve fogunk megállapítani, már most is jelezhetjük azonban, hogy az új ár 
a viszonyokhoz és nyomdai árakhoz mérten a lehető legmérsékeltebb lesz. 

Új beosztásában a Napkele t kétszeres erővel szolgálja a magyar irodalmi 
kultúrát és hisszük, hogy kétszeresen megfelel azoknak az igényeknek, melyeket 
t. Olvasóközönségünk a folyóirattal szemben támaszt. Irodalmi törekvéseink 
minél hathatósabb előrevitele érdekében kérjük t. Olvasóinkat, hogy minden 
kínálkozó alkalommal ismertessék és ajánlják megrendelésre folyóiratunkat. 

A KIADÁSÉRT FELELŐS : HEGEDÜS ISTVÁN. 
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