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Feltámadott... 
Kétségben  vergődött  a lelkem, 
Mögöttem  bün leselkedett, 
Előttem  semmi, örök  semmi, 
Én Istenem,  hová leszek  ? . . . 
Mikor  jutok  ki  az örvényből, 
Megtérhetek  e valaha, 
Ki  fog  derülni  még fölöttem, 
Vagy  élveszit  az éjszaka  ? . . . 

S a tárva nyitott  templom-ajtón 
Ki  hallatszott  az orgona, 
Bent szenvedésről  szólt  az ének: 
Az élet  utján Golgotha, 
Szenvedve,  küzdve,  sirva járjuk 
De pörbe szállnunk  nem szabad, 
Nem  elbukás,  de  megjobbulás 
Mi  dolgunk  a kereszt  alatt. 

Mert  élt  valaki  réges régen, 
Ki  egy világért  szenvedett  — 
S a melynek  üdveért  vitt harezot, 
A néptől  megfeszíttetett; 
De hogy hitét  el nem veszité 
És végig tiszta maradott, 
Nem  győzött  rajt'  a sir hatalma, 
Hozsánna  közt  feltámadott  . . . 
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A fekete  fátyol. 
— Mit akarsz ? 
— ígéretedre akarlak emlékeztetni! Három 

hónap mult el. Elég régóta várok. 
Szélroham süvöltött be a kandallóba, az izzó 

szikrák sisteregve röpködnek fel  és a fellobanó  láng 
bágyadt fénye  pillanatnyi világosságot vetett a ko-
mor szobába. 

- És.ha nem akarok? — mormogott némi 
szünet utan Schulten báró. 

— Kényszeritlek: — válaszolt a nagy szőke 
hölgy, ki mereven állva mint egy kőszobor, állott a 
székében összegörnyedt fiatalember  előtt. — Kény-
szeritelek ! Megígérted és a határidő letelt. Elvárom, 
hogy nem akarsz velem szemben gazember lenni. 

A férfi  felsziszszent. 
— De nem vagyok rá képes, érted, nem va-

gyok rá képes! És miért kapaszkodsz éppen én 
belém ? Miért ? Hát egész életemre szerencsétlen le-
gyek amiatt, mert egy őrült pillanatban oly Ígéretet 
tettem neked, mit nem vagyok képes megtartani. 

Egy élőről s egy halottról. 
— Irta: Benedek  Elek.  — 

Áll még a ház, a régi udvarház a dombtetőn, 
aljában robog el a vasút s ügy tetszik nekem, az 
oszlop mellől fehér  kendőt lobogtat egy kicsi puha 
kéz. És hallom hangodat, a megindulástól reszketőt, 
Margit, első szereimemi Hallom a búcsúszót: isten 
veled, isten veled. Hallom azt is, amit nem mon-
dasz, csak végig reszket lelkeden: feledj  engem, 
Bzerelmes bohó te, mi nem lehetünk egymásé soha! 
Soha, soha. Látom a könyet szép fekete  szemedben! 
a szegény ifjúnak  szól e köny, kinek szerelmét meg-
mosolyogják az öregek, nem érti, nem szánja senki, 
egyedül te I Ki vesz komolyan egy szerelmes diákot 1 
A jelene egy nagy semmi, a jövendője találós kér-
dés : a legbölcsebb ember is hiába töri a fejét,  adós 
marad a megfejtésivel. 

Áll még a ház, a régi udvarház, de lakója 
tincs. Az oszlopról lehullott a vakolat s fehér  kendő 
nem lobog felém.  A ház dalos madara elröpült — 
hová, merre, nekem mindogy volt. Elröpült. Hát az 
a két fehér  galamb hová lett? Egymáshoz simulva 
édesen, szerelmesen, hányszor néztük, mint keringe-
nek egymás körül, gyöngéden össze-összeütődve, 
szétrebbenve, aztán egy bosszú, hosszú keringés után 
leszállottak a galambház födelére,  ottan búgtak, bu-
rukkoltak, minket szerelemre tanitottak. Vagy ők 
tanultak tőlünk szeretni? Mi legalább azt hittük 
akkor, hogy ők tanulnak tőlünk szerelmet. Hogy van 

HÚSVÉT. 
— Szabadon rendelkezzél magaddal, — hang-

zott a válasz keményen, hajthatatlanul. 
Schulten felugrott. 
— Asszony, hát nincs lelked ? Hányszor mond-

tam neked, hogy nem szeretlek, miért akarod hát, 
hogy elvegyelek? Hogy mind a ketten szerencsétle-
nek legyünk ? Nézd csak, hiszen tulajdonképpen 
semmi kötelezettségem sincs irányodban. Másnak szi-
vét birtad, mielőtt engem ösmertél és elhagytad őt, 
hogy engem kövess. Gondoskodtam rólad és ezentúl 
is gondoskodni fogok.  Adok neked, a mit csak kí-
vánsz. De egész élethossziglan nem köthetem magam 
hozzád. 

Székébe sülyedt és kezeit homlokához szorította. 
A nő hozzá ment és vállára tette kezét. 
— Szegény barátom, ez maradt tehát vissza 

abból az eget ostromló szerelemből, a nagy ígére-
tekből, a melyekkel oly sokáig csalogattál 1 Igazán 
sajnállak ! 

Utolsó szavai kimondhatatlan keserűen hang-
zottak. 

— Csak azt az egyet mond meg, — fordult 
ismét hozzá — miért hitegettél oly sokáig? Ha 
előbb megmondod az igazat, mindkettőnknek jobb 
lett volna. 

— Mert gyáva voltam és azt hittem, hogy a 
teljesített kötelesség tudata megnyugtat. De hiába 
ámítottam önmagamat. A mi bennünket összehozott, 
a vak szenvedély rohama volt, nem volt igazi sze-
relem. 

— A te részedről igen, — válaszolt keserűen 
a nő. — Ugy-e nem is szerettél soha ? 

Schulten elfordult  és hallgatott. 
— Eleget tudok már! — szólt remegő hangon 

a nő. Jól van, legyen a te akaratod szerint. Vissza-
adom Ígéretedet. De ezzel a halálba kergetsz eDgem ! 
Te ösinersz, tudod hogy megtartom a mit igérek. 
Holnapig várok határozatodra. Inkább a halált vá-
lasztom, mint a szégyent! 

— Márta, — kiáltott fel  Schulten, — ezt nem 
szabad megtenned ! A botrány . . . 

— Ugy-e, a botrány 1 A botrány ! — és keserű 
gunynyal felnevetett.  De ettől az egytől már nem 
tudlak megkímélni! Szegény ember ! 

Néma csend következett, melyet a nő szakí-
tott félbe. 

— Szabad választásod van! Végy nőül, add 
nekem nevedet! És még egyet! — folytatta  és kö-
zelebb hajolt füléhez,  nem sokáig leszek már utad-
ban. Azt álmodtam, bogy fekete  fátyolban  mentem 
veled a templomba. Ez halált jelent. 

a mi szivünkben „dal, szerelem, bánat — több, mint 
a nagy világ, minden galamjának". 

Margit, édes Margit, de bohók voltunk minda-
ketten. Hányszor mosolyogtam azóta magamon és 
hányszor mosolyoghatott maga én rajtam — nem, 
nÉm mi tanítottuk a galambokat, mi tanultunk tőlük, 
de keveset, nagyon keveset. Két ébredező sziv: ez 
volt a mi szivünk, névtelen vágyakkal telt sziv, mely 
megdobban az első kézfogásra,  megejti az első szem-
pár s ösztöne hajtja valamire, minek szerelem a 
neve. Tudom, bizonyosan tudom, hogy ha azon a 
májusi reggelen egy más leány toppan elém, akinek 
haja nem fekete,  mint a magáé, de szőke, az a 
leány dobogtatja meg szivemet s óh, akkor is lett 
volna két fehér  galamb, ki szeretni tanit! Nem, 
ugy-e nem haragszik e vallomásért? Az a szőke 
leány éppúgy lobogtatja felém  a fehér  kendőt s épp 
ugy férjhez  megy máshoz, egy férfihoz,  egy más 
emberhez, kinek más a szerelem, Margit, ugy-e más? 
Erő, lángoló szenvedelem, perzselő tüz a szerelem-
ben, mindent eléget, mit útjában talál — az első 
szerelemnek csak a hamuja marad, aztán azt is 
egyszerre csak fölkapja  a szél, nem marad belőle 
más, csak a mosolygó emlékezés a magányos órák-
ban, mikor minden, de minden eszünkbe jut, még 
az első szerelem is 1 

Ah, hogy repül az idő, Margit! Mi történt 
magával? Szemének ragyogása hová lett? Sugár 
alakja megtelt egy kicsit, de mintha nem volna oly 
magas, mint akkor, husz év előtt, Emlékszik-e, azon 
a májusi reggelen, az első pillanatban, mikor még 

| szóra sem nyilt ajkunk, ismertük már egymást s 
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A halvány férfi  összerezzent. 
— Ily kilátással csak megteheted! Akarsz-e 

hát nőül venni? — kérdé metsző gunynyal. — Hi-
szen nemsokára úgyis megszabadulsz tőlem . . . Vagy 
megölöm magam és ekkor botrányt akasztok a nya-
kadba, vagy feleséged  leszek, de csakhamar helyet 
engedek a másiknak. 

A leány kezét nyújtotta az ifjú  felé.  Aczélke-
mény kék szemei hideg kegyetlenséggel meredtek rá. 

Schulten összeborzadt. 
— Márta, te ördög vagy ! Csodállak, de vigyázz, 

nehogy kétségbeesésemben igent mondjak ! 
— Mondj igent, — kaczagott a nő. — Minket 

úgyis az ördög ad össze ! 
És erősen megszorította a férfi  lázban égő 

kezét. 
Aztán elsietett. Az ajtóból visszatekintett és 

kitörő szenvedélyei rebegte: 
— Mennyire szeretlek! . . . 

* 

— Istenem . . , sohajtott Schulten. Valami ki-
mondhatatlan érzés fojtogatta  torkát, legyőzhetetlen 
félelem  sebes dobogásra késztette szivét. A borzasztó 
szerződés melyet e pillanatban e kegyetlen nővel kö-
tött, minden izében megremegtette őt. Borzadva te-
kintett maga körül. A nő már tova járt. Sötét re-
dőkben aláhulló függöny  takarta el az ajtót szemei 
elől. A kandalló tüze kialvóban volt és kísérteties 
világosságot vetett a szobába. 

. . . A fekete  fátyol  halált jelent I Igazat beszélt 
ez az asszony ? Schulten erősen behunyta szemeit, 
hogy semmit se lásson. Egész valójában megrendült. 
Ifjúkori  könnyelműséget követett el, jóvá akart tenni 
mindent, uj életet akart kezdeni, de ez a nő útjá-
ban állott és félelmes  erőszakkal ragaszkodott hozzá. 
Nem akarta őt hatalmából kibocsátani. . . Senki sem 
Ítélhetné el, ha félrelökné  útjából. Semmi emberi 
törvény se kényszeritheti arra, hogy fiatal  életét egy 
nőnek feláldozza,  mint tapasztalatlan ifjút  elbódította 
és most kegyetlen daczból, vagy szeszélyből nem 
akar róla lemondani. De most már mindennek vége 1 
Megígérte, hogy elveszi. És hogy ezt a nő halálára 
való kilátással tette meg . . . ez megbélyegzi őt saját 
maga előtt. 

. . . És aztán hátha a nő sejtelme nem teljese-
dik be, ha hosszú évekig, talán életfogytiglan  hozzá 
lesz lánczolva ? De mégsem ! E nő álmai és sejtelmei 
még mindig megvalósultak, — bizonyára beteljesül-
nek halálsejtelmei is . . . 

Gondolatai mindinkább összezavarodtak. A jövő 
képe, bármelyiket tekintette is a kettő közül, ólom-

most maga oly idegenül, hitetlenül néz rám és én 
is magára. Mit számol rajtam futó  tekintete? A 
barázdákat arezomon, az ősz hajszálakat fejemen? 
Azt, azt ne tagadja. — És maga? — Én nem szá-
molok semmit, édes Margit. Csak nézem magát, ke-
resem a régit s nem találom. Megvénültünk, édes 
Margit, meg. Mennyi gyerek maga körül s mily na-
gyok ! Nézze ezt a fiút:  ennek már volt májusi reg-
gele, ez már tanult szeretni két fehér  galambtól. 
Azt hiszi, tudja már, mi a szerelem, mint ahogy 
hittem én akkor. Szegény fiu  I Mi vár még reá I 

Nézem magát, Margit s nézem az urát. ő, ugy 
látom, igen derék ember, ámbátor egy kissé nagyon 
rusztikus és kevesebbet is panaszkodhatnék a rosz 
termés miatt. Istenem, Margit, hát igy telt el husz 
esztendő a maga életéből? Jó termés, rosz termés, 
megint jó termés, megint rosz termés, aztán egyszer 
fiu,  másszor leány, mig megtelik a ház gyermekkel, 
gonddal. A férj  hízik, a gyerekek kamaszodnak, 
maga meg minden esztendővel kisebb, kisebb, az 
arczán a ránezok szaporodnak és látom, most már 
látom, hogy sohasem tudta, mi a szerelem, az igazi 
szerelem. A bohó, szerelmes diák elutazott, aztán 
jött egy férfi,  aki szerette magát a maga módja sze-
rint, de a szive nem lángolt soha, édes titkos epe-
kedés nem emésztette soha s bár karja erős, de olyan 
erős, hogy halálra roppanthatna egy gyönge derekat, 
de nem ölelte át magát soha, soha, ugy nem soha! 
Ugy ahogy a gyöngébb karu, de erős szerelmü fér-
fiak  szoktak. 

Margit, maga olvas az én szememben, kiolvassa 
onnét gondolataimat. Látom, köny csillog meg sze-



súlyként nehezedett lelkiismeretére. Az egyik a ha-
lállal való nemtelen játék, a másik egy gyűlölséggel, 
haraggal és kétségbeeséssel megmérgezett élet . . . 
Melyiket válassza ? Melyiket ? . . . 

Összekulcsolta kezeit. Imádkozni akart, de nem 
birt. Szive szakadásig tele volt báuattal, keserűség-
gel, kétségbeeséssel. Halálos félelem  szállotta meg 
rémképek tűntek fel  szemei előtt. Egyszerre az 
ajtó függönye  meglebbent és kitárt karokkal rémes 
fekete  árnyék közeledett feléje.  Schulten fölugrott 
és az ablakhoz rohant. Pillanat alatt fölszakitotta 
az ablakot. . . 

— Ne bánts . . . ne bánts . . . iszonyú ! — kiál-
tott őrült rettegéssel és leugrott . . . Összetört testtel 
terült el a kövezeten. 

* 

A viaszgyertyák kísérteties világosságot vetet-
tek a ravatalon fekvő  halott rettegéstől eltorzult 
arczára. Mellette egy magas szőke nő virrasztott. 
Fekete fátyolát  a halottra teritette szemfedő  gyanánt 
és görcsösen fölzokogott. 
ptníODifilCnT̂PTnlPTrJGi  rilIĤ  

Mariska. 
i. 

Egy álom volt  mi még a földön 
Tündérregékböl  megmaradt,  — 
Én szőttem,  azt hóbortos szivvel 
Pár édes,  kinos év alatt. 

Egy álom volt  bűbájos, fényes 
S most lepkeszárnyon  tovaszáll, 
Mi  itt marad  az omló könnyem 
S négy-öt fakult  ibolyaszál. 

II. 
Fényben  uszó, pompázó virágot 
Szivem félé  nem tűzök  fél  én, 
Hadd  legyen a nyíló  szirom másé 
Csak  egy pár elhervadt  az enyém. 

Be cserébe árnyas völgy oldalról 
Összegyűjtők  minden  ibolyát: 
Blatozzák  be még szerélemmel 
Azt a fehér  kis leányszobát. 

III. 
Mert  ugy lehet,  hogy nemsokára 
Fehér  mirtusz lesz a virágja ; 
Fehér  mirtusz és sűrű  fátyol 
Ugy  búcsúzik  a leányvilágtól. 

Hogy  az irigység  meg ne szálljon, 
Nekem  is lesz épp oly virágom, 
Sörü  fátyol  is két  szememre 
Halottas  ágyra ugy fekszem  le. 

mében s e pillanatban mintha megszépülne, mintha 
ott látnám újra az oszlop mellett, lobogtatván a fe-
hér kendőt . . . 

Tehát — bucsuzzunk. 
— Csókolom a kezét. 
— Már megy? Maradjon még. 
— Innét egy tapodtat sem! harsog a házi-

gazda. Itt ebédelsz. 
— Mennem kell. Még ma haza utazom. 
Nem mentem haza, de mentem a temetőbe. Az 

élő után a halotthoz. Akinek — Margit volt a neve 
s akit talán azért szerertem meg, mert Margit volt 
a neve. Arany a haja, kék a szeme, tengerkék s 
mindig mosolygot ez a szem. Talán akkor is, mikor 
bucsut vett ettől a szép, neki nagyon szép világtól. 
Még sajgott a szivem, mikor először láttam s im, 
annak a kék szemnek mosolygása meggyógyított. És 
vitattam erősen, hogy ez az első szerelmem, az igazi, 
ez. Szőke Margitéknak is volt két fehér  galambja, 
azok is kerengtek egymás körül, aztán le-leszállot-
tak a galambház födelére,  ottan búgtak, burukkol-
tak, de engem szerelemre nem tanítottak: most már 
hittem, erőssen hittem, hogy tudom, mi a szerelem. 

Ó, szép szőke Margit, érzed-e, hogy itt vagyok ? 
Hoztam egy égő piros rózsát . . . te ugy szeretted 
azt! A te hujad aranyában ha láttam ezt az égő 
virágot, akkor, hát akkor — csókoltam a hajadat, 
a virágot s most im, hogy itt állok sírod mellett, 
érzem, újra érzem hajadnak s annak a rózsának az 
illatát. Nem ezét, nem, amelyet a fekete  hajú Margit | 
adott a búcsúzáskor. Más volt annak az illata, más! 
Mennyire szerethetett téged az Isten, hogy elküldötte 
éretted angyalait. Meghaltál, mikor szived tele volt 

IV. 
Ha  nem találok  meghalni  midőn 
Édes  ajka az igent rebegi; 
Hogy  szőhessem tovább az álmokat 
Szép gyermekem  azt csak megengedi. 

Tavasz  jöttén lantom tépett  húrján 
Fél-fel  csendül  turbékolva  a rim, 
A hangulat  az megmaradt  a régi 
Egyszerűen  megváltozik  a czim. 

Kerekes  Andor. 

Az árva. 
— Irta : Sipulus.  — 

I. 
Olyan különös szerkezetű agyvelőm van, hogy 

születésem perczétől kezdve életem minden pillana-
tára emlékezem. Az ilyen szerkezezü agyvelőnek az 
orvosi tudományban külön neve van, hogy mi, arra 
uem emlékezem. Születtem nyáron, fényes  nappal, 
egyszerű szobában, melynek két ablaka volt. Ezt 
konstatálván, elaludtam. Mikor felébredtem,  még 
nyár volt, de a nappal már elmúlt. Hiába kérestem 
az egyszerű szobát és a két ablakot. Sötét éj volt 
és én egy kapu alatt hevertem. Kissé különösnek 
találtam, hogy egy újszülött csemetét csak igy ma-
gányosan, éjjel a kapu alá tegyenek, de még nem 
ismertem a föld  berendezését és azt hittem, hogy ez 
igy szokás. Éhes lévén, visítottam. Erre világosság 
támadt, megjelent egy égő lámpa és egy kihamvadt 
vénasszony. Az utóbbi az előbbit fogta.  A vénasz-
szony jobban ismerte a föld  berendezését, mint én és 
tudta, hogy ez igy nem szokás, mert meglepettnek 
latezott és igy kiáltott föl: 

— Jézus Mária, egy kis pólyásbaba! 
Ebből megtudtam, hogy kicsi, hogy pólyás és 

hogy baba vagyok. A Jézus Máriával csak később 
jöttem tisztába. 

Az öreg asszony bevitt egy szobába, hol meleg 
tejet adtak. Jóllakván, elaludtam és mikor fölébred-
tem, még mindig nyár volt és már megint nappal volt. 

Egy nagy szobában taláiam magamat, melyben 
tizenhat kis ágy ugyanannyi pólyásbaba volt. Egy 
darabig azt hittem, hogy a pólyásbabák kongresszu-
sán vagyok, de csakhamar megtudtam, hegy ez a 
nagy szoba a lelenczházhoz tartozik. Mi tizenhatan 
pedig lelenczek vagyunk. Igy hívják törökül a talált 
gyermekeket. Később rájöttem arra is, hogy a csi-
nos babákat vagyis a csecse lelenczeket csecsenczek-
nek hivják. 

II. 
A lelenczházban nagyon jó dolgunk volt. Kevés 

sírásért igen jó kosztot kaptunk és szemlátomást 
gyarapodtunk. Egy nap leöntöttek vízzel és. attól 

szerelemmel; meghaltál ajakadon annak a nevével, a 
kit szerettél; aki szeretett téged s akivel mégsem 
lettetek volna soha egymásé. Nem, bizonyosan nem. 
Te is, mig a bohó, szerelmes szivü ifjú  a világot 
járja, a létért való harezot harczolja, férjhez  mégy 
máshoz, egy férfihoz,  egy egész emberhez, kinek 
más a szerelme . . . erő, lángoló szenvedjem, per-
zselő tűz a szerelemben . . . 

Ha ugy lett volna . . . De im, a fekete  hajú 
Margitért is férfi  jött, egész ember, de mégsem az, 
nem, akiért a leányok titkon epednek, sovároknak. 
Ó, szőke Margit, a te urad is derék ember lett volna 
nyilván, de azok közül való, kik csak szokásból sze-
retnek, ám nem tudnának meghalni, ha kell, egy 
csókért! És lesz vala a te életed is jó és rosz ter-
méses esztendők keveréke, nemesebb élvek szenve-
delmek nélkül való. Kék szemednek mosolygása el-
merül a titkon hullatott könyek tengerében, arany-
hajad, megfakul,  nem tűznél rá égő piros rózsát, 
csak azért szakitnád le, hogy átadd nekem búcsú-
záskor. 

Porrá lettél, Margit s de jól van ez igy! Én 
mégis csak a régi szőke hajú Margitot látom. Hiába 
lettél porrá, kikelsz sírodból, előttem állasz üde 
szépségedben, fiatalságod  teljes pompájában. Szeme-
met kápráztatja arany hajad csillogása, szivemet 
dobogtatja kék szemednek mosolygása, te nem vál-
toztál: az vagy, ami voltál, most még szebb, ra-
gyogóbb. 

. . . Hadd tűzöm a hajadba ezt a rózsát. Igy, 
igy. De szép vagy ! 

. . . Aludjál, álmodjál, szőkehaju Margit. 

kezdve Istvánnak hivtak, még pedig Kapu Istvánnak, 
ami logikus, mert kapu alatt találtak meg. 

Később az árvaházba kerültem és itt siettek 
felvilágosítani,  hogy se apám, se anyám, se cserepes 
tanyám nincs és pusztán a jó emberek könyörületes-
ségéből élek. Erre vonatkozólag nagyon szép kis 
verseket kellett betanulnunk, melyet karácsonykor 
selyem-bársonyba öltözött, gyémántoktól ragyogó úr-
hölgyek előtt kellett szavalnunk, akik ezért ruhát, 
czipőt, ezukrot, süteményt osztogattak ki közöttünk. 
Ilyenkor szépen ki voltunk mosdatva s azért a höl-
gyektől számtalan puszit kaptunk. Végül, a hölgyek 
köré csoportosítva, mindnyájunkat lefényképeztek  s 
a kép meg is jelent ez alatt a czim alatt: A jóté-
konyság angyalai. 

Elégszer a fejemhez  vagdosták s azért — is-
métlem — teljesen tisztában voltam azzal, hogy 
nincs ezen a világon egy szál rokonom se és min-
dent a gazdag nénik jószivüségének köszönhetek. 

Ebben a tudatban igen szerény és alázatos 
fiatalemberré  növekedtem fel,  ami pályámon hasz-
nomra vált. Huszonhat éves koromban már volt a 
biztosító társaságnál tisztességes állásom, szép, két-
szobás garszon-lakásom, egy olasz gipszfigurám  a 
kályháu, több olajnyomatu képem, egy hatszemélyre 
szóló feketekávés  szervisem, szóval polgári jólétnek 
örvendettem — de rokonom még nem volt. 

III. 
1896. április 15-ikén valami hivatalos ügyben 

egy vidéki városba vetődtem. Ebéd után a kávéház-
ban ittam valami rejtélyes feketekávét.,  mely sötét-
barna volt és izre hasonlított a pattogtatott kuko-
riczához. Szembe velem egy ur egészen jóízűen szür-
csölgette ugyanazt a levet. 

— Nem ízlik ? kérdé, miután látta, hogy ke-
serves ábrázattal készülök hozzá. 

— Nem. 
•— Ön bizonyosan pesti ember. 
— Az vagyok. 
— Igazán ? — és közelebb húzta a széket. 
Egy darabig vizsgaszemekkel mustrált, aztáu 

megszólalt: 
— Oly ismerősnek tetszik uraságod. Fogadni 

mernék, hogy már találkoztunk valahol. 
— Lehet. 
— Nem Szepesi Gáborhoz van szerencsém ? 
— Nem Én Kapu István vagyok. 
— A várgedei Kapuk közül ? 
— Nem, feleltem  vontatottan — a budapesti 

Kapuk közül. 
— De bizonyosan Várgedéről szakadtatok oda? 
(Miért tegez ez az ember?) 
— Lehet — feleltem  egykedvűen. 
— Szervusz, öregem. Tudd meg, hogy a fele-

ségem anyai ágon Kapu-leány. Atyafiak  vagyunk, az 
kétségtelen. 

Két kupicza szilvóriumot hozatott, a rokonság 
megpecsételéséte. Mit volt mit tennem? Csak nem 
rukkolhatok ki tüstént silány életrajzommal ? 

— Gyere hozzánk uzsonnára, szólt nemsokára, 
igen helyesen ugy okoskodván, hogy a rokonságot 
otthon olcsóbb szilvóriummal lehet pecsételgetni. 

Elfogadtam.  Ez volt az első rokonom, a kivel 
életemben találkoztam Csak nem utasíthattam vissza? 

IV. 
— Képzeld, kit hozok! Ezzel rontottunk be 

otthon. 
— Kit? kérdezte egy csinos, érett, gömbölyű 

és befüzetlen  asszony. 
— A Kapu Pistát. 
Az asszonyon a meghatottság jelei nem igen 

mutatkoztak. 
— Azt. Az öreg Kapu Sándor és Borzas Júlia 

fiát.  . . 
Az asszonyt ez az ujabb Kapu, meg a Borzas 

se hatotta ineg. 
— No hát csak készíttess jó uzsonnát és küld 

ide a gyerekeket. 
Ezzel mindketten magamra hagytak. Pár pil-

lanat múlva berobogott egy tizenkét éves fiu  és be-
lejtett egy tizennégy éves és tizenhat éves leány. A 
leányok csinosak voltak, de görbén tartották magu-
kat és arezbőrük sápadt volt. Mindjárt láttam, hogy 
mint a kisvárosi lányok leguagyobb része, az egész 
napot a szobában szokták eltölteni. 

— Maga az a pesti rokon? szólt a gyerek. • 
— Én. 
— Ugyan Laczi, ne illetlenkedj! szólt rá a 

nagyobbik leány. 
— Maga csinos ember ám, bácsi! folytatta 



•Laczi — eddig a rokonaink közt nem is ősmerek 
olyan csinos embert. 

A két leány nyakon ragadta a vásott kölyköt 
és egyesült erővel kilökte. De László úrfinak  még 
útközben volt ideje azt a kérdést intézni, hogy sok 
pénzem van-e ? 

— Bocsásson meg Kapu ur — szólt a nagyob-
bik leány, de ez a gyerek csintalan 

— 0 kérem . . . 
Mind a hárman leültünk. 
— Régóta van itt ? kérdé a kicsi. 
— Tegnap óta. 
— Mi járatban? 
— A Társaság küldött ki. 
— Ja igen, a Strucc biztosító társaság — szólt 

a nagyobbik. 
— Honnan tudja? kérdém. 
— A papa megkérdezte a fogadóban  — felelt 

a kicsi. 
— De Juczi! szólt a nagyobbik. 
(A papa vizsgálódását, ugy látszik, nem lett 

volna szabad elárulni ) 
Ekkor segítségükre bevonultak a szülék. 
— Édes Kapu — szólt a mama roppant nyá-

jasan — igazán örülök, hogy a véletlen összehozott 
bennünket. 

Egy darabig arczomat nézte. 
— Egészen az édesanyja — szólt a férjének. 
— És meg van benne a Kapuk jellemző saját-

sága : az erős, vastag szemöldök. 
Mit feleljek  minderre? Csak ümmögtem 
Áttért a beszélgetés Budapestre és a kiállításra. 
— Boldog pestiek ! mennyi sok érdekes dolgot 

fognak  látni — sóhajtott az asszony. 
— Hisz' csak feljönnek!  kiáltám. . 
— Mi ? Mit keressünk odafent!  Abban a drága 

városban. 
— Nem olyan drága az. Fel lehet oda jönni. 
— Annak, akinek ingyen lakása . . . Magának 

bizonyára éves lakása van ? 
— Igen. Két szép szobám, előszobám, fürdő-

szobám . . . elég sokat fizetek  érette . . . 
— Ugyan mit, édes Kapu? 
— Hatszáz forintot.  Fizetésem negyedrészét. 

t (fcártt?m,  hűgy-mindhárom nő magában azt szá-
mította, mennyi négyszer hat.) 

— Háromezernégyszáz forint  fizetése  van ? — 
rebegte a kis leány, aki leghamarább ki tudta szá-
mítani, még pedig rosszul. 

— Nem kisasszony, kétezernégyszáz, de idővel 
fel  fogom  vinni háromezernégyszázra is. 

— Szereti a mézet ? — kérdé az asszony hir-
telen pokoli nyájassággal. — Margit a mézet is tedd 
az asztalra . . . Bizony mi alig mehetünk fel  Buda-
pestre. 

— Már ugyan miért? 
— No, majd erről beszélünk. Gyerünk uzson-

názni. 
Az uzsonna fényes  volt és én igazán jól érez-

tem magamat. Valami családias melegség fogta  el 
egész valómat. Először részesültem családi örö-
mökben . . . 

V. 
Nem vagyok okleveles novellista s nem tudom, 

hogy az irodalom szabályai szerint cselekszem-e, mi-
kor az uzsonnánál félbeszakítottam  az elbeszélést és 
ott újra kezdem, mikor 1896. junius hetedikén reg-
gel félhétkor  felvertek  álmomból imént ecsetelt ro-
konaim, akiknek a nevét elfelejtettem  megkérdezni. 

Ebből kitűnik, hogy én nekik felajánlottam 
lakásomat. 

A korai felzavarásért  nem kárpótolt az sem, 
hogy a gömbölyű asszony (aki ezúttal be volt fűzve, 
még pedig elannyira, hogy alig tudott lélegzeni) több 
izben megölelt és arczomra czuppanós csókokat nyo-
mott. Erre a rokoni érzelmek énbelőlem is elemi 
erővel akartak kitörni, még pedig olyformán,  hogy 
a leánykákat akartam megcsókolni, amit azonban 
nem engedtek. 

A lakást ugy osztottuk be, hogy az egyik szo-
bát elfoglalta  a mama a két leánynyal, a másik 
szobát a papa, én, meg a Laczi gyerek. 

A mama azonban nem tudott harmadmagával 
egy ilyen kicsi szobában hálni. Kevés volt neki a 
levegő. Ugylátszik, nagyobb adagokat szippantott be-
lőle, mint más közönséges emberfia. 

Ugy változtattuk meg tehát a táborozást, hogy 
a mama átjött a mi szobánkba, Laczi átment a lá-
nyok szobájába, én pedig két forintért  szobát bérel-
lem a Millénium hotélben. 

Tiz napig laktam ebben a fogadóban  filozófiai 
elmélkedésekbe merülve. 

A filozófiai  elmélkedések abban domboiultak 
ki, hogy az isten mindent bölcsen elrendezett s ha 
valakinek nem adatt rokonokat, hát tudta, hogy mit 
cselekszik. 

Én mondom önöknek, hogy nem az a legbol-
dogtalanabb ember, akinek rokonai nincsenek. 

A tizedik napon busán léptem a házba, mely 
rokonaim főhadiszállása  volt s melyet boldogabb 
időkben lakásomnak hivtam. 

A kapu alatt Laczi játszadozott. 
— Bácsi, délután hazautazunk. 
— Ugyan? 
— Igen bizony. A papa kiderítette, hogy maga 

nem is rokonunk. 
— Igazán? 
— Igen. Azt mondja, hogy magát azelőtt 

Bleyernek hívták. 
— Csak nem ? 
— De biz' ugy van. 
. . . És a nemes Kapu-rokonság hidegen, in-

dignálódva vonult ki szerény hajlékomból. Hogy mer-
tem igy rászedni őket? Most mindenesetre boldogan, 
mert rokontalanul élek a legközelebbi kiállításig. 
W W - w w w j w w m w w w m w w w w 

Örökkévalóság. 
— Irta: Váradi  Antal.  — 

A dóm  hatalmas ívei  alatt 
Egy temetési gyászmenet halad. 
A koporsót  talárba  öltözött 
Szolgák  viszik  szövétnekek  között 
És leteszik  a főoltár  elébe, 
A melyen Rafael  arkangyal  képe 
Az éden-örző  lángpallóssal  áll 
S lángpallósán  e szó ragyog  : halál. 

A gyászolók  elmennék.  Éj vagyon. 
Körül,  a századéves  falakon 
Királyok,  berezegek  kösiremléke. 
Éjféli  csönd.  Tömjénszag.  Síri  béke. 
A koronázott  ravatal-lépcsőre 
Borulva ott marad  a hálóit  őre, 
Egy ifjú  szerzetes A gyászoló kar 
Elzsong  a messzeségben . . . Csak  pár szót hall 
A biís  chorálból,  mely gyászszal  teli: 
„ In  puradisum  deducant  te angeli.  . . 

Felemeli  fejét.  Néz  a halottra. 
A holt  király  fölött  Bafael  szobra, 
Melyen  az örökmécses  sugára reszket, 
Megaranyozva  a sötét keresztet. 

„. . . Imé  az élet,  a fény,  hatalom. 
Mi  lesz emléke  ? — Ott a kőfalon 
Egy kőszobor,  tán a történelem 
Érczlapján  neve olykor  megjelen 
S beszéli a halottnak  életét, 
Mely  mint halála,  oly komor,  setét. 
Igy  jajdúl  fel  az ifjú  szerzetes 
S az éj csöndjében  egy eszmét keres. 
A mig az órák  hoszúk,  mint az évek, 
Szeme a Bafael  szobrára téved. 
„Felelj  nékem, te tiszta égi jóság: 
Miiégyen  hát uz örökkévalóság 

A dóm,  tornyában éjfélt  kong  az óra. 
A kőszobor  mozdul  az esdő  szóra, 
Lángpallósával  körben  egyet int 
S mozdulnak  a sírszobrok  rend  szerint. 
Csikorgva  fordul  mindegyik  kőlapja 
S halottját  rendben  egyenkint  kiadja, 
S indul  a sor a fal  magaslatárúi, 
Mind  egyenkint  az oltár  elé járul, 
Meghajlik,  csontkezével  mellét  verve. 
Föl-fölzokog  egy élet  holt  keserve, 
Bánat, panasz, dicsekvés  — vegyesen, 
S a csontsereg  tovább, tovább megyen. 

„— Uralkodám  a földön  s tengeren, 
A hová léptem, ott fü  nem terem. 
Pusztitám a barát s az ellen földét, 
Véres  nyomon tört  koponyák  jélölték.u 

Igy  szól az első  és tovább vonul, 
Kardját  most is szorítva  konokul, 
S a mint az angyal előtt  elhalad; 
Az oltármécs  vet rá egy sugarat,  — 
„Rogy nevem örök  légyen:  azért  teltem.  —" 

És Bafael  felelt  reá: nElfeledtem." 

A második  jő.  „Én apám fejét 
E szörnyű  karddal  hasítottam  szét, 
Hogy  trónra jussak.  Birtoka  enyém lett 
És fényes  koronája  főmön  fénylett. 
Bűntársaimmal  osztoztam a kincsen." 
S tovább megy, Bafael  féléi:  — „ Volt,  — nincsen." 

„Az oltárok  kelyhét  raboltam én meg — 
Zsarnoka  voltam a sanyargó népnek 
S míg  orgiáim végigkurjongattam, 
Jajgatott  özvegy, árva énmiattam ..." 
S megy foszladó  bíborban,  megtépetten 
És Bafael  mond  halkan:  „Elfeledtem.u 

Aranyos mitra fénylik  csontfején 
Annak, ki  most jön. — „Bíró  voltam én 
A lelkek  országán. Görnyedni  látott 
Szemem előttem  ellent  és barátot. 
És én Ítéltem.  A porig tiportam 
Milliók  senyvedtek,  hullottak  le holtan, 
Ezrek  pusztultak  el kínban,  őrületben  ..." 
S mond  Bafael:  „Elmúlt.  Én elfeledtem." 

Jön  új váz. Ott áll,  felemelt  fejével. 
„Holtak  bírája,  én voltam a kétely. 
Én uszítottam  vérébeimet 
Megtépni  az oltárt  meg a hitet. 
S még mielőtt  lelkem  az Ur  elébe 
Végső  Ítéletét  hallgatni  lépé, 
Te  voltál  első  birám . . . Nem  emlékeze'r? 
Ott álltál  pallósodnak  lángélével. 
Már  nem tudod  mi szörnyűt  cselekedtem  ? — 
Mosolyg  az angyal és szól: „Elfeledtem." 

„A pontifex  hatalma volt  kezemben. 
Egymagam  álltam  egy világgal  szemben. 
Kezemből  villámként  sújtott  az átok, 
Megrendítve  e hivő nagy világot. 
Csak  magam álltam  fent,  — a többi mind  lent..." 
És Bafael  mond  : „Elfeledtem  mindent." 

S mozdul  a holt.  „A kik  most meggyászolnak, 
Tajtékzó  szájjal megátkoznak  holnap, 
Mivel  a népek lángostora  voltam, 
Hiába  siratom, bánom most holtan. 
Testvérek  voltunk  én s a bűn, mi ketten." 
S utána súg az angyal:  „Elfeledtem  . . ." 

A sorban végső,  — mélyen meghajolva 
Kopottan,  koronátlan  jő  egy szolga. 
Hü  embere a holt  hatalmasoknak. 
„Én letöröltem  égő  könyjét  soknak, 
S fölemelvén,  kik  könyörögni  jőnek, 
Kenyeret  adtam  én az éhezőnek. 
Megcsókoltam  az árvát s a ki  sírt, 
Adtam  nehéz bújára balzsamírt, 
És sok sebet begyógyított  kezem." 

És Bafael  mond  rá: „Emlékezem." 

A szerzetes fölkél  gyász-zsámolyárúl 
S a lángpallósu  angyal elé járúl, 
A kinek  márvány-arcza mosolyog. 
„Hát  nem a bűn az, a mely élni fog? 
Nem  az erőszak  túlkapása,  vétke, 
Önkénye ? — Mind  eloszlik  puszta légbe 
S begyógyul  a seb, örök  irgalom 
Hajt  olajágat  a sírhalmokon?  ..." 

És Bafael  mond:  „Halandó  a vétek, 
Sötét  árnyéka  Isten  széllemének, 
S kialszik,  mint mécs a zivatarban. 
Örök  csak egy, — csak egy : az égi jóság ..." 

S a záruló sírok  ércz-szája karban 
Felel:  „A jó az örökkévalóság  ..." 

Az asszony verve jó. 
Olyan filozófia  ez, amelyet csak férfiak  hirdet-

tek. Magának az asszonynak más életfölfogása  van. 
Mert a verés, ha egyáltalában jó, csakis annak jó, 
aki ver, nem annak, akit vernek. A gyerek a leghi-
telesebb szakértő e téren, mert hiszen őt verik meg 
legtöbbet, már pedig a gyerek mindig bőg, valahány-
szor megrakják. Az asszonytól bizonyára nem kér-
dezték, amikor megverték, hogy jól esett-e neki a 
verés, csakis az ő hozzájárulása nélkül keletkezett 
az a tétel, hogy az asszony verve jó. Ugy van vele, 
mint az anárchista a törvényekkel, amelyeket nem 
akar elismerni, mert nem kérték hozzájuk a bele-
egyezést. Hanem azért a törvény törvény marad, s 
az anarchistát becsukják ha nem ismeri el. Az elvert 



asszony elmélete is régi már, de hál' istennek nem 
csuknak be senkit, amiért nem ismeri el. Sőt ellen-
kezőleg, az kerül a törvény elé, aki azt az elméletet 
gyakorlattá akarja változtatni. 

A régi férfiuralom  minden téren meginog, a 
verés ma már nem a házas viszony megerősitője, 
hanem váló-okká lett. Nem is a romantikus lova-
giasság állt eléje annak a közmondásos jó érzésnek, 
amelyet az asszony eldöngetése ébreszt a férfiban, 
hanem az úgynevezett emberi jogoknak diadala. Az 
asszonynak is része jut ezekből a jogokból, a férfi-
nak pedig ezzel elvesznek utolsó jogai a házas élet-
ben. Mert nem brutális erőszakoskodás, nem zsar-
nok szeszély költötte azt a közmondást, hanem a 
férjeknek  egyensúlyra való törekvése. Az a verés nem 
önkénykedés, hanem szabadságharcz volt. A magyar 
ember, a parasztja is, sohasem volt brutális, sőt min-
dig volt beL.ne némi romantikus lovagiasság, hogy 
tehát az a mondás még is közmondásuvá lehetett, 
annak valamiféle  okának kellett lennie. Egy kis pszi-
hologiával s egy kis élettapasztalattal ezt az okot 
ki lehet sütni. 

Aki a magyar közmondások gyűjteményébe be-
leveszi „az asszony verve jó" mondást, tegye hozzá 
ezt a magyarázatot is, nehogy valamikor durvaság-
gal vádolják a magyart. Hát bizony az a verés, a 
melyről azt mondták, hogy jó, ha az asszony kapja, 
nem durva hatalmaskodás, hanem szerény védekezés 
volt. Olyan volt a házasságban, mint a szelep a gőz-
masinán. A házasságot a túlságos asszonyi hatalom 
veszedelmeitől megóvta. Regulátor volt a házasélet-
ben. Csakis a helyzet tisztázása volt a czélja, nem 
az asszony megfenyitése.  Az volt, a miről a német 
azt mondja, hogy a kenyérkosárnak lejebb akasztása. 
Azt mondta az asszonynak, hogy ne tessék ágaskodni, 
hanem inkább meglapulni. A férj  bizonyos időkben 
hozzáfogott  a helyzet tisztázásához s a helyzet ilyen-
kor egy időre tűrhetővé lett. Az a közmondás olyan-
féle  biztonsági szabály volt, a milyent a gépházakba 
a gépészek számára szoktak kiragasztani. A férj  nem 
ur volt, mikor elpáholta a feleségét,  hanem csak 
helyreállította a megrendült egyensúlyt. Idővel aztán 
a dologból preventív intézkedés lett, s az asszony is 
elismerte rendes házassági szokásnak. 

Az uj kor változtatott a dolgon, s a szokás 
eredetét nem ismervén, durvaságnak bélyegezte azt, 
ami, legrosszabb esetben is, csak túlhajtott óvatosság 
volt. Ezt az óvatosságot az emberi jogok nevében 
megszüntették s ma a házasságnak nincs semminemű 
regulátora. Magától jár, s nem mindig jól jár. Amióta 
a házasságban már nem verekszenek, azóta sűrű 
lett benne a veszekedés. Ebben pedig a férfi  nem 
állja meg a helyét. Az erő időnkint rendbe hozta 
a házasságot és szent volt benne a béke. A vesze-
kedésben azonban a férj  a gyöngébb, s a béke már 
nem béke, hanem csak gyáva megadás. 

Hanem észak világában még nem hódított ez 
az anarchia. Ott még szabályozzák a házaséletet, 
amint ezt most Melbonio Giovanni olasz utazó, aki 
Oroszországban járt, megirja. Azt mondja, hogy még 
a legelőkelőbb orosz körökben is gondoskodnak időn-
kint az egyensúly helyreállításáról. Maguk az asszo-
nyok érzik, hogy bizonyos időkben tisztázni kell a 
helyzetet. Az olyan férjet,  aki ezt elmulasztja, ugy 
tekintik, mint aki semmibe se veszi a házasságot. 
Azt tartják, hogy amint évenkint néhányszor nagy 
takarításnak kell lennie, minden esztendőben néhány-
szor a házas viszonyban is takarítást kell rendezni. 
Amit ott ők a seprűvel végeznek, azt itt a férjnek 
korbácscsal kell végeznie. 

A verés önmagában nem elég. Kéz, ököl, bot 
csak ütnek, de nem szimbolizálnak semmit Már 
pedig annak a verésnek ne csak fájdalma,  hanem 
értelme is legyen. Csakis fájdalmat  okoznak, de nem 
jelképezik azt, hogy a férjnek  hatalma is van, amely 
ellensúlyozhatja az asszonyét. A korbács az ur fegy-
vere. És urnák kell lennie annak, aki nagy erőlkö-
déssel annyit el tudjon érni, hogy ne legyen szolgává. 
A férjnek  zsarnokoskodnia kell, hogy a rabszolgaság-
tól meneküljön. Ha nem visz nagy erőt a házassága 
kiegyenlítésébe, nem is éri el az egyenlőséget. Az 
orosz asszony tehát azt követeli a férjétől,  hogy ér-
demesítse erre a nagy erőkifejtésre.  A bot csak üt, 
de a korbács jelképe annak, hogy a férjnek  nem 
mindegy, hogy hogyan él a házasságban. Az csak 
fáj,  de ez imponál is. Az orosz feleség,  az orosz író 
szerint, durva sértésnek tekinti, ha férje  nem mél-
tatja durva elbánásra. 

Melbonio elbeszéli, hogy egy orosz asszony, 
azon való bánatában, hogy a férje  sohasem rakja 
meg korbácscsal, addig bosszantotta az urát, amig 

ez dühében botjával alaposan el nem verte. Nem is 
egyszer, hanem majd minden nap. A folytonos  czi-
vakodáson megrémült atyafiság  biróság elé vitte a 
dolgot, s itt a férj  a békebirónak arra a kérdésére, 
hogy miért verte meg bottal a feleségét,  igy felelt: 

— Mert egyre azt akarja, hogy megkorbácsoljam. 
A biró a védelmet nem fogadta  el védelemnek, 

hanem szigorúan megdorgálta a vádlottat: 
— Jóravaló orosz férj  ne tagadja meg a régi 

hagyományokat. Mikor ön elvette a feleségét,  köte-
lességeket vállalt magára. Nem szabad, hogy kivonja 
magát alóluk. Teljesítse tehát ezután ezeket a köte-
lességeket, s most menjen haza békével. 

A szegény embert a biró korholása lesújtotta, 
de az asszony diadalmas mosolygással fogadta  e bölcs 
szavakat. Odahaza azután a férj  megfogadta  az in-
telmet és alaposan megkorbácsolta panaszos felesé-
gét. De vájjon az ilyen rádiktált verés szábályozója e 
a házasságnak ? Mit ér az olyan regulátor, amelyet 
az kezel, aki ellen a regúlátornak szolgálnia kell. 
Hanem a biróban megvolt a jó szándék, s a szavait 
a bölcseség diktálta. Aki házasodott, legyen férj. 
Mint ahogy az államok közt a békét a fegyverek 
őrzik meg, a házasfelek  békéjének is ilyen őrt kell 
adni. Az asszony hadd lássa, hogy a férj  tud erős is 
lenni, mert különben minden hatalmat magához ragad. 
A szeszély, az akaratosság, a csökönyösség a feleség-
nek olyan fegyverei,  amelyek a férfit  teljesen leverik. 
Ha nem akarja, hogy az asszony leverje, verje meg 
ő az asszonyt. Igy okoskodott az orosz biró, — aki 
pedig békebiró. 

Apróságok. 
Smelke  tanító.  Most jön a természetrajz. A 

halakrul.  A hal nem más, mint egy bolond csiga. 
Móriczl.  Wie heiszt, bolond csiga Herr Lehrer. 

Hiszen a hal nem lakik házba? 
Smelke  tanító.  Hát hiszen éppen azért bolond. * 

A kis Dávid olvasgatja a bibliát. A mint a 
táti belép, feléje  fordul. 

Te tátikám, mér irják ezt a szót „profét" 
g betővel ? 

— Hát g betővel irják a „prófét"-ot? 
— De mér nem irják g betővel a prófé'ot? 
— Mér irnák g betővel a prófétot  ? 
— Hajszen mit kérdeztem én ? 

* 

— Nem félsz  az Istentől, hogy saját testvéred-
nek kilencz perczenten adod a pénzt ? — kérdik az 
uzsorás zsidótól. 

— Hm I — felel  az ravasz mosolylyal — a 9 
az égből 6-nak látszik. 

A körmökről. 
A legtöbb ember az ujjakörmét nern igen veszi 

figyelembe,  nem sokat gondol vele. Még az u. n. in-
telligens osztálynál is ugyanezt tapasztaljuk és vajmi 
kevesen vannak, akik a körmüket ápolják és egyál-
talában gondot fornitanak  reá. 

Pedig hajdanában ez nem igy volt ám. Az elő-
kelő római nők külön körömápoló rabszolganőket 
tartottak, akik egy kis ezüstfogóval  és finom  kis 
késekkel, különféle  füvekkel,  porokkal és nedvekkel 
ugyancsak ápolták, simították, csiszolták, csinosítot-
ták úrnőjük körmeit. S a köröm csak akkor volt 
tökéletesen és kifogástalanul  szép, ha szabályosan, 
kerekre vágva és tisztára lesimítva, halvány husszin-
ben fénylett.  Ilyen szép körme volt pl. Cynthiának, 
amit Properd külön meg is énekel. 

A körömnek fehér,  fekete,  barna, vörös avagy 
sárga foltja,  pontja és kis kiemelkedés, különben 
ősidőktől fogva  általánosan elterjedt jövendölésre 
szolgáltatott alkalmat és eme pontokból nemcsak a 
tulajdonos szellemi és lelki tulajdonságaira, hanem 
jövendő életére nézve is tudtak a jövendölők és jó-
sok következtetni. 

Hogy a kis gyermeknek nem szabad bármily 
időben a körmét vágni, azt minden anya tudja s ha 
még oly fölvilágosodott  is az illető, mégis tart a ba-
bonától és ha gyermekének szerencsét és vagyont 
óhajt és egyúttal megakarja óvni a fogfájástól,  hát 
más napon, mint pénteken, nem nyul ollóval a ki-
csiny körmökhöz. 

A fehér  pettyek különben szerencsét jelentenek, 
amig a mutatkozó sötétszinü pettyek mindenkor bajt 
jósolnak és szükséget, gondot és halált jeleznek. A 
köröm alakja is nagyfontosság  és ebből is sok min-

denfélére  lehet következtetni. Igy pl. a hosszúkás,• 
keskeny körömből arra lehet következtetni, hogy 
tulajdonosa szellemes; költői és művészi hajlamok-
kal bir, de hogy egyúttal kissé nagyon is lusta; 
hosszú és lapos, széles köröm okosságot, józan észt 
és komoly gondolkozást jelez; rövid, széles köröm 
hirtelen haragra, veszekedő természetre vall; igen 
piros körömmel az egészséges, bátor, jókedvű és 
nagylelkű emberek birnak ; kemény és törékeny kö-
röm a kegyetlen, roszlelkü ember tul jdona; hajlott 
köröm kétszinüségre és roszakaratra vall; puha, vé-
kony, nagyon hajlékony köröm ellenben a test és 
lélek gyengeségét árulja el; amig a nagyon rövid, a 
hus fölött  alig kiálló köröm rendesen az ostoba és 
kéjvágyó, embereknél található. 

A czigányoknál még a következők is képezik 
a jövendölésnek megfigyelés  tárgyát: Akinek fehér 
petty van a körmein, az rajong az asszonyokért; 
vagyis roppant szerelmes, de egyúttal roppant csa-
podár is. Akinek hajlott a körme, az roppant büszke, 
gőgös. A rövid köröm türelemre és megadásra vall; 
az áttetsző, rózsaszinü körmű ember pedig hajlé-
kony, jókedélyü és kedves természetű. Akinek vastag 
a körme, az nyakas és roszlelkü; a szép kerek és 
sima köröm ellenben békeszerető és csendes termé-
szetű. Aki a körmét nem egyformán  vágja, gyors és 
hirtelen elhatározási!; és az olyan emberek, akik 
nem érnek rá a körmüket rendesen vágni, legtöbb-
nyire hamarább végzik életüket. 

Mint sok más tekintben, ugy a körmökre nézve 
is az amerikaiak tultettek rajtunk. Ők felismerték  a 
körömnek fontosságát  nemcsak egészségi szempont-
ból, de szépség tekintetében is és minden nagyobb 
amerikai városban is van már egynehány köröm-
ápoló intézet, ahol férfiak  és nők egyaránt heten-
kint kétszer-háromszor is ápolás alá bocsátják a 
körmüket. 

De mint mindennel, igy ezzel is nem ismertek 
határt az amerikai hölgyek és igy jött divatba a 
köröm megaranyozása, amelyet még bolondabb ki-
pingálás követett; és amely bolond divat ma már 
szintén általánosan el van terjedve Amerika nagyobb 
városaiban. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

SÜRGÖNY! 
A burok csatája i t t a főtéren 

először látható. 
Van szerencsém a nagyérd. közönség 
t>. tudomására hozni, hogy a helybeli 

főtéren 
nagyszerűen berendezett — — 

V i 1 á § t á r 1 a t o m 
első kiáll í tását egész u j látványokkal 

megváltoztattam. 
1. Az osztrák-magyar északsarki jégtenger hajózása 
2 Az első ütközet török és görögök közt a Kréta szigeten. 
3. A Paczific  vonat megtámadása Amerikában. 
4 Jeruzsálem Krisztus idejében. 
5. Merénylet A királyné meggyilkolása Genfben. 
tí Dreyfus  franczia  kapitány megszabadítása az Ördögszigetről. 
7. Ő Felsége Erzsébet királyné temetése Bécsben. 
8. Ubrik Borbála föltalálása,  a ki 12 évig be volt falazva 

Krakkóban. 
9. A burok csatája az angolokkal (Ladismlt előtt). 

10. 0 Felsége Erzsébet Királyné ravatala Bécsben. 
A párisi steréoskop terein. 

A párisi nevető kabinet. 
Krisztus urunk kínszenvedése 24 képben stb. stb. stb. 

Ezen kiállítás látató re ie l i 9 órától esti 10 ó r á i 
Hogy a családok látogatása könnyitvé legyen, a bementi díj 
n a p p a l ÍO k r , és es te kitűnő világítás mellett 15 t r , 

mindenkor a j á n d é k t á r g y a k k a l együtt . 
Minthogy ezen kiállítás páratlan a maga nemében és Európa 
mii.den nevezetesebb városában nagy tetszést aratott, azon re-
ményemnek adok kifejezést,  hogy e nemes város mélyen tisz 
telt közönségének elismerését is szerencsés leszek kiérdemelni-

A n. é. közönség számos látogatását kérve 
maradtam kiváló tisztelettel 

Z B i c h l e r J " ó z s e f , 
tulajdonos 


