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6.

Krónika.
A

vaskapu.
szeptember végén.

Összecsendül három aranybillikom, a három dunai
király békeáldomására harsonák, ágyúdörgés, népek örömriadalina adják a tust; megreszket e hangokra az egész
bazalt-hegység s az agg Duna fürge, tánczos hullám-fodrokat vetve, átkereng régi fonák medréből a remek új
csatornába.
A'számító emberész s á munkás emberkéz győzelmesen avatkozott be a természeti erők több ezredévre
szóló háborúságába, rendet, békét csinálván a sziklák és
vizek között.
,,Óriási feladat volt, befejezni az őstermészet egy roppant vállalatát, mely a tercziér korszak özönvize után kezdődött ; megvájni a nagy folyam végleges medrét azon az
úton,, melyet makacs szeszélylyel a havasokon át tört és
hasított magának; megállitni az örök harczot,' mely ott
tombolt a szirt-kazánban, a harsogó zuhatagokban, a tajtékot túró forgatagok közt, örvények fenekén, zátonyok
tetején, s késztetni a nagy ellenségeket, högy egymással
kiegyezve, fegyvertársak, szövetségesek gyanánt szolgálják az istenbéke s az emberi czivilizáczió ügyét.
Titánok küzdelme szűnt meg az örökös harcz mesgyén, ahol most a három királyok jachtjának csupán egy
virágfüzéres szalaglánczot kellett átszelnie, hogy nyitva
legyen a vizi út az alsó Dunán, fólzáródjék a rettegett
vaskapu s rajta helyre álljon az egyenes összeköttetés
Európa szive és. a tenger végtelenje: közt, szabaddá váljék a közlekedés kelet és nyugat közt.

Száz és száz nemzedék hiába látta e rémes kaput.
Hosszú folyása mult el a történetnek, birodalmak keletkeztek és enyésztek, világhódítók söpörték végig az egykorú országokat nyugotról keletre s - keletről nyugotra ;
de a vaskapúnál megtört hatalmuk, ezt az egyet szolgálattételre kényszeritni nem tudták sem az ária őslakók,
sem a barbár vándorlók, sem a czézárok, sem a fővajdák, sem a pápák, sem a kalifák. Az özönvíz óta hozzáférhetetlen maradt ez a hely a magyar millenniumévig,
az ősmamuttól I. Ferencz Józsefig.
A titánok küzdelmét csak titánok merhették beszüntetni. A 'három királyok békeseregével ég felé emelkedő
békeáldomás most őket idézi, az úttörő héroszokat.
Az antik Róma volt az első czivilizátor, Traján császár, Dáczia első hóditója, a vaskapu első döngetője.
S az évkönyvek csak arról tudnak, hogy áthidalta a Dunát
a zuhatagok fölött, és sziklaösvényt vágott az egyik parton a gyarmatbeli kohorszok számára. Műve félben maradt,
az emlékét hirdető kőtábla Orsova alatt félmunkát dicsér;
Traján császárral a római czivilizáczió megszűnt hóditó
hatalom lenni, holtával a nagy impérium hanyatlása, szétmállása megindult.
Utána barbárok jöttek; nekik a Vaskapura nem
volt gondjuk, örültek, hogy az nem bántotta őket. Hatszáz esztendőn át egymást váltották fel a Dunavölgyben
a gótok, hunnok, avarok és szlávok, de úrrá lenni a szárazföldön sem tudtak, nemhogy a vizeken. A frank császárok az Alsó-Dunáig soha nem hatoltak el, a bizancziak csak a folyamparton állították fel őrszemeiket, a
Vaskapu tőlük békén maradt.
Jött a magyar korszak, vele az állandóság, konszolidáczio az uralomban, jogrendben és intézményekben;
ezredéves mult áldja ezt a multat máig. De minden évét
mennyi vérrel, veritékkel és könynyel kellett a sorstól megváltani. Isten csodája, hogy maradt vér is, veríték is,
köny is a létért való harcz folytatásához. Világra szóló
diadalok és világot megdöbbentő nyomorúság váltakoztak ebben a mi történetünkben. Viszontagságos, zivataros
sorsunk folyásához ugy hozzá illett a haza déli sarkában
a Vaskapu szimbolikája, a hogy a zugó vizek árjai bérczeket ostromolnak, a hullám megtörik rajtuk, nyögve
zajlik hátra s uj erővel rohan neki a résnek. A magyarság a maga sorsát olvashatta ki az ősz Duna vívódásából a Vaskapunál. Titánok harczoltak itt is, ott is, egy
folyam, mety az Alpokon ássa magát keresztül a tenge
rig, hogy összekapcsolja Kelet és Nyugat erőit, s egy
l
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nemzet, mely népóriások közt tör magának helyet, hogy
pályaudvart állitson benne a Nyugat és Kelet kulturális
haladásának.
Mintha a Vaskapu is látta, érezte volna, hogy a
magyar probléma mennyire hasonlit az övéhez, mintha
a folyamóriás nagy Magyarország sorsáról elvitte volna
évről-évre a hirt a Vaskapu szirtjeihez, s a zuhatagok,
forgatagok mind azt zúgták volna, hogy örök háborúságuk akkor ér majd véget, ha a magyar nemzet a maga
örök harczát dicsőségesen túlélte. S az elemek csak erre
vártak, mert a mi Trajánnak, bölcs Leónak, nagy Károlynak, hős Szolimánnak nem sikerült: a konszolidáczio
müvéhez a Dunavölgyben egész a Vaskapuig a magyar
faj vala elhivatva. A magyar probléma megoldását ünnepli
az ezredik év s ime a Vaskapu is megnyílik, az élemek
problémája megoldódott, a magyar ész és munka hatóságát urnák ismerik el maguk fölött, engednek neki, mert
sokáig vártak rá és megérkezett.
Feléd fordul kegyeletünk e nagy napon, te szellemóriás, kit nemzetünk irgalmas Istene a nagy szükségben
vigasztalónak, az éjben ébresztőnek, a pusztában apostolnak, a kétségbeesésben prófétának küldtél nekünk. A te
szemed látta meg legelébb a szimbolumot, mely nemzeted sorsát a bérezek és vizek háborúságában irta elő; a
te lángeszed fogta fel elsőnek a paczifikáczió gondolatát,
mely az ostromlott kapuból diadal-portálét alkot a béke
s polgáriasultság számára; a te hazafi lelked értette meg
világosan, hogy e vállalat a magyarnak világhivatást nyit
meg s szived önérzetesen sugallta elmédnek, hogy a magyar azt végbe vinni elég - erős s ezt betölteni elég képes.
Te voltál az első úttörő: nagy Széchenyi István,
az alsó Dunánál; te raktad le alapzatát a műnek, mely
népek hozsannája közepett, koronás fők szeme előtt e
napokban megnyilik. Áldás nevedre, áldás emlékedre.
Sorsod nem engedte, hogy a harezot végig küzdjed,
hogy művedet befejezd. Nagy szellemek sorsa e földön
a tragikum, neked is ez jutott. Népedet kiragadtad a
kétségbeesésből, magad belé estél; missziódat betöltötted s az Isten elszólított. Műved folytatása, eszméd
diadala más nemzedékre maradt. S az uj nemzedék beváltotta, amit nagy szived önérzete a magyar erejének tulajdonított : jött egy erős, munkás nemzedék, tanult elmékkel,
izmos karokkal, becsvágygyal és lelkesedéssel, mely a,
magyar államot lábra állítja, közéletét rendezi, összeköttetését a nagy világgal teljessé, jövőjét biztossá teszi. Ha
köny hull az égből az ezredik év Vaskapu-ünnepén, az
a te örömkönyed lehet.
Ott örvend oldaladnál e nap másik hérosza, legjobb
tanítványod, hivatásodban utódod: Baross Gábor, a népszerű vasminiszter. Ő tanította ezt a nemzedéket dolgozni
önzetlenül, önfeláldozással, a haza dicsőségeért, a nemzet
boldogulásáért, éjt-napot egyesítve, feladatot feladatra halmozva. Elüljárt a munkában, vasszervezetét a kimerülésig
dolgoztatta, szent hittel a sikerben. Sikerei óriásiak voltak,
de a munka megölte, — félmilliárd járt a kezén, s meghalt szegényül.
Kedvencz eszméje mindenkor az alsó Duna megrendszabályozása volt. Tenger gondjai közt az édes álom

üdítette meg, hogy Magyarország a királyi folyam utján
tengerekkel fog érintkezni, a Vaskapun át ezer tonnás
gályák úsznak fel Budapestig, a Csepel szigetből tengeri
kikötő lesz s a magyar fővárosból kelet első metropolisza,
mely Stambult fölöslegessé teszi, Pétervárt és Bécset meszsze túlszárnyalja, egyenlő rangúnak magával csak Londont, Párizst és Berlint tűrve meg.
A szép álomból egy rész most valósul. Európa a
Dunát már 40 év előtt nemzetközi útvonalnak nyilvánította, de a magyar szakasz szabályozását a berlini kongreszszuson az érdeklett nagy hatalomra bizta. Baross
Gábor érdeme, dicsősége, hogy a Vaskapu föltúrását nem
a monarchia két állama, hanem csupán Magyarország
végzi, égészen a maga erejéből. így iktatta a vállalatot
törvénybe, s neve méltán ragyog a trachit-sziklák emléktábláin Trajánéval szemközt, Széchenyié mellett.
A mű dicsősége azonban, nem egyeseké, — ez az
egész magyar nemzet nagyságát, erejét, .genialitását és
áldozatkészségét dicséri, s az emberiség, a czivilizáczió
ez úttörő munka végrehajtásáért Magyarországnak lesz
mindenkor lekötelezve. Ez a mű nemzeti állam vállalkozása, magyar pénz adta hozzá az eszközöket, magyar
szaktudomány a terveket, magyar tehnika a gépeket és
magyar nép az eleven munkaerőt. A Vaskaput a magyar
géniusz nyitotta meg, az elemeket ő fékezte meg s ezzel
uj korszak kezdődik, egy jobb, fényesebb korszak a béke
jegyében. Vele ünnepli Magyarország ezer éves fönnállását,
e jegyben foglalja el helyét a világ nemzetei közt egy uj
ezredévre
Ágyúdörgés, népek öröm-riadalma köszöntik az első
hajót, mely a Duna uj medrén lobogó diszben sikamlik
á t ; megreszket a zajra a bazalt-sziklák sora, a fejedelmi
folyó fürge hullámfodrokat vet az ünneplő partok felé,
s a födélzeten három király arany billikomból iszik áldomást a népek üdvére, világbékességre.
B.

Vannak
divat

határok,

melyeken

túllépni

akkor

P.

sem s z a b a d , ha a

p a r a n c s o l j a : e g y nőnek m i n d i g j o g á b a n áll, h o g y a divat túl-

zásait a t i s z t e s s é g Ítélőszéke elé idézhesse.

Alphonse Karr.
*

Az a s s z o n y , ki v a l a m e l y d i v a t o t rátok t u k m á l , ehhez a z eredm é n y h e z s a j á t külön s z é p s é g e szerencséjéből j u t o t t . Az, aki a z u s z á lyos r u h á t kitalálta, mely kétségkívül viselőjének méltóságot kölcsönöz,
nemcsak a z ő t u l a j d o n lehet, v a s k o s és ludtalpu lábait rejtette el, de eltak a r t a a ti keskeny és f o r m á s l á b a i t o k a t is.

Alphonse Karr.
*

A

hiúság

erény és b ű n e g y a r á n t . M a g a a becsület is csak a

h i ú s á g egyik a l a p j a . V a n p á v a h i u s á g és olyan, amely a sasé. A henczegők hiúk és a hősök n e m k ü l ö n b e n .

Jerome.
*

Az élet kegyetlenségei ellen s o k a k a t

X

megvéd

a — butaságuk,
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A Kneipp-doktor.

Séta.

Irta : K Ó B O R

Csendesen hinti halk szinét • a völgybe
A nyájas, hűvös őszi délután.
Az árnyék már a mély utat befödte,
Napfényes még a hegytető csupán.
A selymes üde réten átsietve,
- Hol a vadménta lila fürtje

nyit, —

Bejárjuk majd, amig leszáll az eslve,
Az erdő régi, kedves útait.
Ó kedves erdőm!

Ó hát újra látom

Sötét bükkfáit, zsongó

hársait,

Hány fényes, forró nyári délutánon
Fölém hajolt az ismerős
A vadszeder meg az

csalit,

iszalag-inda

Felém bólongott, ismert

mindenik,

S a mohos törzs alól reám kacsinta
Okos szemével a kis fürge

gyik.

Köszöntött hangos, ujjongó madárdal,
— Minden rigónak füttyös kedve lett.
Üdén, az erdők édes illatával
A nyári szellő hozzám repkedett.
Megtelt az erdő napsugáros kedvvel,
Zizzent a fű, bókolt a vadvirág,
És a nyomomban, frissen mint a reggel,
Egy rózsás tündér járt: az ifjúság.
S most itt vagyok az erdőszélben újra,
És elnémulva nézek szerte szét!
A zöld erdőre, vadvirágos útra
Reá tevé az ősz nedves kezét.
Madár nem füttyent, a nyár messze
Elmentek mind a vig rigók vele.
A lomb megbarnult az iszalag

szállván,

ágán,

Hullong a hársak sápadt levele.
Hajlós füzére ott a vadszedernek,
De rajt' piros a hervatag levél,
Lankadt virágok nedvesen remegnek,
S lassan suhogva kél az őszi szél.
A fák, az őszi szélnek sóhajára
Csendben, komolyan meg-meghajlanak,
A kora este nesztelen homálya
Lebeg a néma, sárga fák alatt.
Szalay Fruzina.

TAMÁS.

A város közelében, egy nyaraló telepen ütött tanyát
a Kneipp-doktor. A mint mondta, egyenesen Wöríshofenből jött ide, a hol esztendőkön át működött a csudatevő
páter mellett s annak empirikus gyógyitását tudományosan rendszerbe foglalta. Az intézet egy parasztház volt,
melynek egész fölszerelése néhány divánból s öntöző
kannából állt. Ennyi tökéletesen elég 'a Kneipp-kurához.
Meg aztán a szép kövér rét, melynek harmatos füve
hajnalonként görnyedt a Kneipp-doktor és szép hivei mezítelen lábai alatt. Mert csupa asszony-kliense volt a tudós
doktornak. Csodálatos, egy kicsit borzongató is volt nézni
a hajnali éles világításban a mezitlábos férfit, egy csenevész, horpadt mellű emberkét, beszáradt arczczal, égő
vörös hajjal, gyér szőke szakállal és vizenyős kék' szemmel, meíylyel bambán, mintegy könyörögve bámult maga
elé s utána a szép asszonyok, leányok serege, virulva,
ingerlően, fázva és reszketve, de elszántan a doktorka
nyomában tipegve, akit olykor-olykor egy tüdővészes
köhögő roham állított meg útjában.
A nyaralóhely férfiai csak este érkeztek ki a városból
és korán reggel utaztak oda vissza. A Kneipp-doktor alig
találkozott egygyel is, mert tisztán a hivatásának élt,
szabad idejét pedig a lakásán töltötte. Általános volt
a vélemény, hogy a szegény doktor a gyógyitás romboló
hatását kurálgatja ilyenkor, hasztalanul, mert az ott nyaraló orvosok is kijelentették, hogy az ilyen tüdővészes
embernek a hajnali kneippolás kész halál. Sajnálták is
általánosan szegényt, a miért az élete fentartásáért kénytelen ilyen életröviditő foglalkozást űzni.
Mig ő maga napról-napra fogyott s közeledett utolsó
órájához, addig ugy látszott, a klienseinek kitűnően esett
a küra. Az asszonyok napról napra virulóbban jelentek
meg a sétán s valósággal istenitették a csúnya, köhögős
doktort. A férjek nem igen bánták az asszonyok kneippolását, mert hiszen látták az eredményt, sőt egyik-másik
sajnálta is, hogy a korán induló vonat miatt maga is nem
tarthat velők.
így telt el a nyár, a Kneipp-doktor mindvégig állhatatosan járt mezitlábos hada élén, noha annyira összeaszott már, hogy a feje nem volt nagyobb egy jókora
almánál. Szegényt mindenki sajnálta, de segiteni ; rajta
nem lehetett. Lehetetlen volt vele a legszaporább nyelvű
aszszonynak is vagy két percznyi konverzácziót folytatnia, mert iszonyúan lehetetlen, félénk és buta volt. Ha
szóltak hozzá, vizes szemeit zavartan lesütötte, valamit
hebegett s izgatottan emelgette mezítelen lábát, mintha
tűkön állana.
— Nagyon buta, mondták az asszonyok.
— És nagyon csúnya, toldották meg a többiek.
— Nem is férfi, dupláztak rá mások.
Szeptember hó végén beállt az őszi esőzés, a nyaralók lassankint pakoltak és visszahurczolkodtak a- városba. A Kneipp-doktornak elküldték a honoráriumot s
ott hagyták abban a biztos tudatban, hogy a jövő nyáron már csak a sirját fogják megtalálni. Nem is igen saj-.
nálták. Teljes közömbösen beszélgettek a haláláról, nem
tudtak ez iránt a förtelmesen csúnya ember iránt még
csak szánalmat sem érezni.
Akik még ott maradtak, bizván az októberben viszszatérő szép időben, teljesen mellőzték a Kneipp-doktort,
aki már nem volt képes őket a gyepre vezetni. Ágyba
dőlt és ágyban maradt. Csak egy kis franczia gouvernante emlegette néha nagy kaczagva s hirtelen elszomorodással hozzátette:

1"
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— Le pauvre!
— Van, szólt félénken a beteg. Az asztalban, a
Az októberi szép napok nem akartak visszatérni s középső fiókban — egy csomó levél, semmisitse meg.
a kis falut elhagyta' az utolsó család is. Éjjel-nappal
— Szivesen.
csakúgy szakadt a hideg őszi eső s leverte a fákról a
Az asztalfiókban csakugyan talált egy gondosan,
korán sárguló leveleket. A falu ismét a parasztoké lett, pántlikával összekötött levélcsomagot, azt kivette s mega rétre, a hol a szép asszonyok kneippoltak, ráeresztették mutatta a betegnek:
á jószágot s két nap alatt le volt legelve. Csak a Kneipp— Ez az?
doktor maradt ott intézetében s köhögött, hogy az utcza
— Az, az, égesse el, tiszteletes uram. a szemem
végéről is hallani lehetett. A falubeliek nem igen törődtek láttára égesse el-. De hogy meg legyen győződve, hogy
vele, csak itt-ott állított be hozzá egy-egy öreg asszony nem hazudtam, olvassa előbb el. Meg fogja látni, hogy
és ajánlgatott neki valami teát, a mitől a rossz tüdő egy nem voltam csábitó, csak szegény áldozat.
nap alatt meggyógyul. A tudós doktor hűségesen fogadta
A pap felbontotta a csomagot s egyenként átnézve
a kuruzsoló asszonyok tanácsait s megitta mind az aján- a leveleket, sorba a kályhába dobta. Amint olvasgatta a
lott teákat, de nem lett jobban tőlük.
leveleket, egyre jobban csóválgatta a fejét, végűi, egészen
Október vége felé pedig egy este elküldött a refor- megfeledkezve tisztéről, dühbe jött
— Belzebub teremtései! kiáltotta, egy ilyen emberrel,
mátus papért.
— Nagyon rosszul vagyok, tiszteletes ur, félek, hogy egy nyomorékkal! És — hányan is voltak ? Huszonnégy !
nem érem meg a holnapi napot.
— Az egész klientélám, nyöszörgött a Kneipp-doktor.
A pap magán kivül járt föl alá a kis szobában.
— Jó az isten, doktor ur.
— Egy ilyen ember! kiáltott unos-untalan, ha nem
A szegény doktort köhögő roham fogta el, a tiszlátnám
tulajdon szememmel, nem hinném senki fiának.
teletes azt hitte, hogy nyomban meghal, oly kínosan verMajd csillapodva egy kicsit, hozzátette:
gődött szegény. Nem volt rajta már csak a bőre s ugy
— Persze, az egyetlen férfi volt a faluban.
összement az egész ember, hogy belefért volna újból a
Mikor az utolsó levelet is elolvasta s a kályhához
bölcsőjébe.
— Tiszteletes ur, szólt végül erőtlen hangon, az lépett, a beteg összerezzent s kinyújtotta a kezét:
— Ezt ne, ezt ne.
utolsó szívességet kérem öntől. Ugy-e, meg fogja tenni?
A
pap odaadta neki. Finom hajlású boriték volt,
— Felebaráti szeretettel, doktor ur.
— Kérem, ne szólítson doktor urnák, nem va- hajszálbetükkel volt megirva s valami olcsó parfüm áradt
belőle. A beteg reszkető kézzel tartotta a szeme elé s
gyok az.
miközben betűzgette, lassan, szomorúan peregtek le a
— Hogyan?
— Most már megmondhatom. Nem vagyok doktor, könyei:
— Ezt szerettem, az egyetlen, akit szerettem.
sohase tanultam orvosi tudományt. Világéletemben kezAzé a kis gouvernante é volt, aki azt mondta róla
tyüslegény voltam.
kaczagva:
— És a Kneipp-kura?
— Le pauvre !
— Wörishofenban voltam öt esztendeig, a kötése- >
Hosszan
nézegette a szegény Kneipp-doktor azt a
ket meg a lepedőket kezeltem. Amolyan fürdőszolga vollevelet,
a
szeme
szürkén meredt maga elé. Elvonult lelke
tam, de megtanultam mind a külsőségeket, miket a páteelőtt
az
átélt
kis
regény, mely csak . neki volt. regény s
ren tapasztaltam. És akkor arra szántam magamat, hogy
lassankint földerült az arcza. S mig a levelet a vánkosa
én is fogok gyógyitani.
— Az isten büntetése, szólt szelíden a lelkész, a . alá tette, önfeledt mosolylyal suttogta:
— Ő is megrövidítette életemet s ez -kibékít.
bitorolt foglalkozás tönkretette. Ha nem járt volna hajnalS
megbékülten halt meg.
ban mezítláb, nem volna most halálán.
'— Ó nem, nem a kneippolás tett tönkre, nem az.
— Nem-e?
Szegényt elhagyta az ereje. Közelebb intette magához a papot s alig hallhatóan suttogta;
Blanche.
— Az asszonyok, az asszonyok . . .
A lelkész végignézett az összeaszott emberkén, akii.
nek csúnyasága szinte ijesztő volt. Azt hitte, a láz beszél
Rég volt m á r , rég, e g y n y á r i délután
belőle.
A hegyi e r d ő n j á r t u n k e g y m a g á n , —
— Az asszonyok? Önt?
S ,mig kezed a v i r á g s z e d é s b e f á r a d t ,
A Kneipp-doktor könyörögve tekintett föl hozzá.
Elvesztettél egy m a r g e r i t t a s z á l a t . . .
— Ne Ítéljen el, tiszteletes ur, nem tehettem másképp. Tudtam, hogy a halálom, de szegény vagyok, élnem
Azóta m á r a könynyel öntözött
valahogyan csak kellett.
V i r á g is p o r r á lett szivem fölött.
— Ön hazudik! kiáltott méltatlankodva a tiszteletes.
É s a z t a sétát te is rég feledted . . .
Csak nem akarja velem elhitetni, hogy az asszonyok önt
De én m é g m o s t is, most is h ű n szeretlek.
ostromolták szerelmükkel!
II.
— Tiszteletes uram, könyörgött a beteg, isten engem
ugy segéljen, hogy ártatlan vagyok. Az asszonyok tetDiszes s é t a t é r e n , v i r á g o k k ö z t j á r o k ,
ték. Megöltek, apránként meggyilkoltak. Pokol volt az
Körültem mosolygó, ö s s z e b ú j ó párok . . .
egész életem, de nem tehettem másképp. Egyetlen klienZeneszót h o z a szél v a l a h o n n a n távol,
sem sem lett volna különben.
Ú t j á b a n elvegyűl rózsák illatával.
A förtelmes emberke a feje búbjára támaszkodott,
É s e g y v i r á g á g y b a n , kivűl a g y e p s z é l e n
ugy emelgette föl hörgő mellét. A könyek kicsordultak
E g y szál m a r g e r i t t a m e g v o n ú l s z e r é n y e n . . .
vizenyős szemeiből s végig folytak az aszott arczocskán.
E g y e b e t se látok, c s a k a z t a z e g y s z á l a t —
— Barátom, szólt a tiszteletes hidegen, gondoljon a
Rád gondolok és a szemem k ö n y b e l á b a d .
lelkiekkel s ne szentségtelenítse meg ezt az istennek való
Mezarthin.
órát. Van még valami kívánsága?

-673

A nyakláncz.
Irta : GUY D E

MAUPASSANT.

Azok közül a szép és kedves leányok közül való
volt, akik mintha csak a sors tévedéséből születtek volna
hivatalnok-családba. Hozománya semmi; elzárva minden
alkalom, hogy megismerhesse, megérthesse és nőül vehesse
őt egy hozzá méltó és gazdag ember. — A vége az
lett, hogy férjhez ment a közoktatásügyi minisztérium
egy kis hivatalnokához.
Matild egyszerűen élt, mert arra kárhoztatta a végzet; de boldogtalan volt, mint egy száműzött királyné.
Mert a nők -között arisztokráczia és kasztok nincsenek;
a szépség, a báj, ez az ő családi czimerük. A velők született finomság, az elegánczia ösztöne, az elme mozgékonysága az ő egyetlen hierarchiájuk, a mely az egyszerű
polgárleányokat egyenlőkké teszi a főrangú hölgyekkel,
Ez a teremtés szüntelen szenvedett, mert érezte,
hogy ő a fény és pompa számára született. Gyötrötte őt
lakásának szegényes volta, kínozták a kopár falak, a
rozoga székek, az olcsó szövetek. Mindezek a dolgok, a
melyeket más, vele egysorsu nő tán észre sem vett volna,
keserítették, bántották őt. A konyhán sürgölődő kis bretagnei cseléd látása kétségbeesett bánatot és szomorú
ábrándokat keltett benne. Elképzelte a nagy, keleti szőnyegekkel kipárnázott néma előszobákat, ahol a zsölyékben rövidnadrágos inasok szundikálnak, elkábulva a kandalló melegétől, elképzelte a régi selymekkel bevont szalonokat, ahol a bútorokon ezer drága csecsebecse ragyog ;
elképzelte a kaczér, illatos kis szobákat, amelyek arra
valók, hogy az urnő az ötórai teánál ott fogadja legbensőbb barátait, akik mind hires emberek és női szivek
vágyának tárgyai.

Ha ebédhez ült a háromnapos abroszszal beterített
kerek asztalhoz, szemközt férjével, aki fölemelte a levesestál fedőjét és elragadtatva szólt: »0 be jó!« — Matild a
nagyúri ebédekre gondolt, a csillogó ezüst edényekre, a
régi figurákkal és madarakkal népes falszőnyegekre;
eszébe jutottak a pompás ételek, amelyeket drága' tálakban hordanak föl; elgondolta a suttogó bókokat, amelyeket az asszonyok a szfinksz mosolyával hallgatnak,
lazacz rózsaszín húsát vagy fajdtyúk szárnyát rágicsálva.
Neki nem voltak ékszerei, öltözékei. Pedig nem
akart egyebet a világon; fényre, pompára született. Szeretett volna tetszeni, hóditó, irigyelt és emlegetett lenni.
Volt egy gazdag barátnéja, akivel együtt növendékeskedett a kolostorban. Elhatározta, hogy nem megy
többé hozzá; mindig oly szomorúság fogta el, ha visszatért tőle. És napokon át sírdogált bánatában, kétségbeesésében.
X
Férje egy este dicsőségtől ragyogva tért hazaKezében nagy levelet lobogtatott:
— Ezt neked hoztam!
Matild hirtelen felszakította a boritékot s egy nyomtatott, kemény papirost vett ki belőle: »A közoktatásügyi
miniszternek és nejének van szerencséje Loisel urat és
nejét a januárius 18-án, hétfőn este, a minisztérium palotájában tartandó mulatságra meghívni«.
Az asszony, ahelyett, hogy ujjongott volna a boldogságtól, mint férje várta, az asztalra dobta a meghivót:
— Mit csináljak én ezzel?
— Édesem, én azt hittem, hógy nagyon fogsz
örülni neki. Soha sem jársz a világba, ez meg pompás.

alkalom. Mondhatom, roppant fáradságomba került megszerezni e meghivót. Az emberek marják egymást érte;
tisztviselőknek épp nehezen adják. Ott lesz az egész
hivatalos világ.
Matild boszúsan, türelmetlenül nézett rá.
- — És ugyan- mit vennék magamra ?
Erre a férj nem is gondolt.
— Azt a ruhát, amelyikben a színházba"szoktál
menni, mondta bátortalan hangon. Én azt hiszem,- hogy
az még igen csinos.
*

Elhallgatott, megdöbbenve és elcsodálkozva, mert
észrevette, hogy felesége sír. Matild arczán két nagy
könycsepp folyt le lassan a szeme szögletétől a szája
széléig.
Mi bajod ? Mi bajod ?
Az asszony nagy erőfeszítéssel türtőztette magát
és letörülve könyeit, nyugodtan felelt:
— Semmi. Ninqs ruhám, hát nem mehetek el a
bálba. írasd át a meghivót valamelyik kollegádra, akinek
a felesége jobban ki tud öltözni, mint én.
A férj nem tudott hova lenni a kétségbeeséstől.
. — De Matild . . . Mond csak, mennyibe kerülhetne
egy tisztességes toalett . . . olyan, amit máskor is használhatnál . . . valami nagyon egyszerű.
A nő tűnődött egy kicsit; meghányta-'vetette magában a költséget és amellett ügyelt arra is, hogy ne találjon
olyan összeget mondani, amelytől a takarékos hivatalnok
mindjárt jajgatva riad vissza. Végre tétotázva felelt:
— Nem tudom egész határozottan, de azt hiszem,
hogy négyszáz frankból már tellenék ki valami.
A férj elsápadt egy kicsit. Épp ezt a summát zsugorgatta már régóta, hogy puskát vegyen rajta s a jövő
nyáron vasárnaponkint pacsirtát lődözni járjon barátaival
s nanterrei síkságra, De eltökélte magát: •
— Jól van. Megadom neked a négyszáz frankot.
De a ruha szép legyen ám.
*

A bál napja közeledett. Loiselnét valami nyugtalan
szomorúság gyötörte, pedig a ruhája már kész volt.
— Ugyan mi lel téged? kérdé egy este a férje.
Három nap óta mintha kicseréltek volna.
— Az a bajom, hogy nincs semmi ékszerem, amit
majd az este föltegyek. Szörnyű szegényesnek fogok így
látszani. Kedvem volna inkább el se menni.
— Tűzz a fejedre élő virágokat. Az igen chic-es
dolog télen. Tiz frankért két-három gyönyörű rózsát
kapsz.
Az asszonyt nem lehetett meggyőzni.
— Nem . . . nem . . . nincs megalázóbb, mint szegényesen megjelenni gazdag hölgyek között.
— Ej, hát csak az kell! kiáltott a férj. Eredj barát
nédhoz, Forestiernéhez és kérj tőle kölcsön valami ékszert.
Elég bizalmasak vagytok ahhoz, hogy ezt megtehessed.
• Matild fölsikoltott örömében:
— Igaz, erre nem is gondoltam.
Másnap elment barátnéjához és elmondta neki baját.
Forestierné az üveges szekrényhez lépett, kivett belőle
egy széles ládikát és Loiselné elé tette:
— Válassz belőle, édesem.
Matild végig nézegette a karpereczekét, aztán megvizsgált egy gyöngysort meg egy drágakövekkel kirakott
remekmívű velenczei keresztet. Végig- próbálgatta valamennyit a tükör előtt, de nem tudta elhatározni, melyiket
vegye és egyre kérdezgette:— Más nincs?
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— Dehogy nincs. Csak keress. En nem tudhatom,
melyik tetszik neked.
Loiselné végre felfödözött egy fekete selyemtokban
egy gyönyörű gyémántnyaklánczot. Szive mód nélkül
dobogott a vágytól. Keze remegett. Fölkapcsolta hullámzó
keblére és elragadtatva nézte magát a tükörben. Aztán
habozva, félénken kérdezte:
— Ide adhatnád ezt kölcsön ? Semmit mást, csak ezt.
— Miért ne?
Matild barátnéja nyakába ugrott, összecsókolta,
aztán hazarohant kincsével.
*

A bálon Loiselné nagy sikert aratott. Ő volt a legszebb menyecske, elegáns, bájos, csupa mosolygás és
kedv. Minden férfi őt nézte; kérdezték, hogy ki és tömegestül mutatták be magukat neki. A minisztérium valamennyi hivatalnoka csak vele akart keringőzni. A miniszternek is feltűnt.
Matild mámorosan, hévvel tánczolt. Megittasitotta a
gyönyörűség. Szépségének diadalában, sikerének dicsőségében minden rózsaszínű felhő gyanánt kavargott előtte:
a hódolás, a csodálat, a fölébresztett vágyak; a női szívnek édes győzedelme. — Hajnali négy órakor ment haza.
Férje már éjfél óta aludt egy kis félreeső szalonban,
három más úriemberrel, a kinek a felesége szintén igen
jól mulatott.
Loisel kihozta a ruhatárból felöltőjét, ezt a rendes,
hétköznapi ruhát, amelynek szegényes volta ügy kisirt
a báli öltözet dísze mellett. Matild érezte ezt a különbséget és el akart rohanni, nehogy észrevegyék a többi
asszonyok, akik drága bundákba burkolóztak az előcsarnokban.
Loisel visszatartotta:
— Várj. Meg találsz fázni. Kocsit hivők.
De az asszony nem hallgatott rá; rohanva ment le
a lépcsőn. Mikor lenn voltak az utczán, nem találkozott
bérkocsi; keresni kellett és kiabálni a messzeségből előtünedező fiakerekre.
A Szajna felé mentek, elkényszeredve, dideregve.
Végre a parton rábukkantak ama vénséges éjjeli bérkocsik egyikére, amelyek Párizsban már csak éjszakának
idején mutatkoznak, mintha nappal szégyelnék nyomorúságukat. Ezen a bárkán értek haza, a rue des Martyrsba
és szomorúan mentek föl a lépcsőn. Az asszony elgondolta, hogy a ragyogó báléjnek örökre vége. A férj pedig
azon töprenkedett, hogy tiz órakor már hivatalban kell
lennie.
Matild a tükör előtt levetette a felöltőt, hogy még
egyszer láthassa magát dicsőségének fényében. De egyszerre felsikoltott. A gyémánt ékszer nem volt a nyakán.
— Mi baj van ? kérdé a férj, aki már félig levetkőzött.
Az asszony halálos rémülettel nézett rá:
— A Forestierné nyakláncza nincs meg.
Az ember felugrott:
— Mit ? . . . Mi ? . . . Az lehetetlen.
Aztán összekutatták a' ruhák redőit, a zsebeket,
keresték mindenütt. Nem találták meg sehol.
— Biztos vagy abban, hogy a bálból elmenet még
a nyákodon volt ? kérdé Loisel.
— Az előcsarnokban még megérintettem.
— Ha az utczán veszítetted volna el; hallottuk
volna, mikor leesett. Okvetetlen a kocsiban van.
— Az meglehet. Elkérted a számát?
— Nem én. De te csak megnézted.
— Nem.
Megsemmisülten tekintettek egymásra, Loisel végre
felöltözött.

— Megyek, mondá és végig járom azt az utat,
t
amelyen jöttünk. Hátha rábukkanok.
Elment. Az asszony ott maradt báli ruhájában, egy
székre rogyva, gondolat nélkül és nem érezve, hogy a
szoba farkasorditó hideg.
Férje hét óratájt tért vissza. Nem találta meg az
ékszert. Aztán elment a rendőrségre, a lapszerkesztőségbe,
jutalmat igért a megtalálónak. Felbolygatta a komfortáblisok czéhét, járt, kelt, tett, megpróbált mindent, ami csak
egy szikra reménységet adhatott.
Matild egész nap várta, félholtan e borzasztó szerencsétlenségtől. Loisel este tért vissza, eltorzult arczczal;
fáradozásának nem volt semmi foganatja.
— írni kell a barátnédnak, mondá, hogy eltörted a
nyakláncz kapcsát és csináltatni adtad. Ezzel időt nyerünk; megállapodunk abban, hogy mitévők leszünk.
És tollba mondta feleségének, hogy mit irjon.
Eltelt egy hét; minden reménységük odalett. Loisel
öt esztendőt öregedett e pár nap alatt.
— Másat kell venni helyette; mondá végre.
Másnap a nyakláncz fekete selyem-tokjával elmentek ahhoz az ötvöshöz, akinek neve a tok bélésébe volt
nyomtatva. Az ötvös végignézte könyveit:
— Az ékszer nem tőlem való volt; nálam alkalmasint csak a tokot vették.
A házaspár most sorra járta az ékszerészeket;
hasonló nyaklánczot találni emlékezet után. A férj is, a
pő is beteg volt a szomorúságtól és aggodalomtól.
Vége a Palais-Royal egyik boltjában találtak egy
gyémánt nyaklánczot, amely egészen olyan volt, mint az
elveszett. A kereskedő negyvenezer frankot kért értté;
de oda fogja adni harminczhat ezerért is.
Loiselék megkérték az^ ötvöst, hogy az ékszeren
három napig ne adjon túl. És föltételül' kikötötték, hogy
harmincznégyezer frankon visszaveszi, ha az elveszett
nyakláncz februárius végéig megkerül.
Loiselnek volt tizennyolczezer frankja; az apjától
maradt rá. A többit kölcsön fogja venni.
Hát kölcsönzött. Az egyiktől ezer frankot; a másiktól ötszázát; itt kert öt aranyat, ott hármat. Váltókat irt
alá, uzsorásokhoz folyamodott, volt dolga a pénzkölcsönzők' minden fajtájával. Lekötötte egész hátralévő életét ;
tudta, hogy a jövendőben keserves nyomorúság vár rá,
testi szűkölködés mellett lelki gyötrelmek. De végre leszámlálhatta a boltos asztalára a harminczhatezer frankot s
megvolt az uj nyakláncz.
Mikor Loiselné visszavitte az ékszert Forestiernének,
a jó barátnő egy kicsit csípősen móndá:
— Bizony már előbb is visszaadhattad volna, mert
esetleg szükségem lehetett volna rá.
Nem nyitotta föl a tokot; nem történt meg, amitől
Matild annyira rettegett. Vájjon, ha észrevette volna a
cserét, mit gondolt, mit mondott volna? Vájjon nem tartotta volna egykori növendéktársát tolvajnak ?
*

Loiselnére a nyomorúság rémitő napjai következtek
el. De hősiességgel tűrte. Meg kellett fizetni azt a szörnyű
adósságot. A cselédét elbocsátották; lakást változtattak;
padlásszobát béreltek. Az úrnő maga végezte a háztartás
minden durva munkáját, kezdve a konyhán. Mosogatott,
rózsás körmeit a zsiros fazekakon és a serpenyők fenekén koptatta.- Szapulta a szennyest, az ingeket, a törlőrongyokat és kötélre aggatta száradni; reggelenkint levitte
a szemetet az utczára és hordta a vizet föl, minden
emeleten megállva, hogy kifújja magát. És úgy öltözve,
mint valami munkásasszony, karján a kosárral eljárt a
piaczra, a boltba, a mészárszékbe, a pékhez; alkudozott,
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tűrte, hogy lepiszkolják, mindent elszenvedett azért a
nyomorult pár garasért. Minden hónapban fizetni kellett
a váltókat. A férj este egy kereskedőnél dolgozott, éjszakánként meg gyakran másolt, öt souért egy oldalt.
És ez az élet tiz évig tartott.
A tiz év elteltével megfizettek mindent, az uzsorával, a kamatok kamatjával együtt.
Loiselné most már idősnek látszott. Erős, csontos
darab asszony lett belőle a nehéz munkától. Modora
darabos, kemény. Borzasan, lomposan járt, a keze vörös
volt, hangosan beszélt és súrolta a pallót. De néha, mikor
ura a hivatalban volt, az ablakhoz ült és visszagondolt
arra a rég elmúlt éjszakára, arra a bálra, mikor ő oly
szép volt és úgy ünnepelték.
Vájjon hogy fordul sorsa, ha el nem vész az a
nyakláncz ? Ki tudja ? Ki tudja ? Milyen furcsa, változó
az élet! Mily kevés kell ahhoz, hogy elveszszen, vagy
hogy boldoguljon az ember!
*

Egy vasárnap, mint rendesen, a Champs-Elyséesen
sétált, hogy kipihenje a heti munka fáradalmait. Egyszerre egy hölgyet vett észre, aki egy gyermeket vezetett. Forestierné volt; még mindig fiatal, szép és igéző.
Loiselnét meghatottság fogta el. Vájjon megszólitsa ?
Hogyne! Most, mikor mindent kifizetett már, elmondhatja
a dolgot. Miért ne ? Oda lépett Forestiernéhez:
— Jó napot, Jeanne.
Az úrhölgy nem ismerte meg és igen meglepődött,
hogy egy közönséges polgárasszony ilyen bizalmasan
szól hozzá.
— Bocsánat. . . mondá zavartan. Nem tudom . . .
Ön nyilván téved . . .
— Nem én. Loisel Matild vagyok.
A jóbarátné felkiáltott:
— Oh szegény Matildom, be megváltoztál!
— Bizony meg, mert nehéz napokat éltem át,
mióta nem láttalak . , . Sok nyomorúságon mentem keresztül . . . és pedig miattad!
— Miattam ? Hogyan ?
— Ugy-e, emlékszel még arra a gyémánt nyak-'
lánczra, a melyet nekem kölcsönöztél, hogy a miniszter
báljára menjek?
'
— Emlékszem. No?
— Nos, én azt a nyaklánczot elvesztettem.
— Hogyan? Hiszen visszaadtad.
— A mását. És aztán tiz esztendeig fizettük az
árát. Képzelheted, hogy ez nekünk nem volt könnyű
dolog, mert szegények vagyunk. De most már vége és
én szörnyen örülök neki.
Forestierné megállt.
— Te gyémánt nyaklánczot vettél az enyém helyett ?
— Azt. Ugye-e, nem is vetted észre? Szakasztott
olyan volt mint a tied.
És ezt mondva kevély, naiv örömmel • mosolygott.
Forestierné pedig mély megindulással ragadta meg
kezét: .
— Ó, szegény Matildom! Hiszen az én nyaklánczom hamis volt. Legfölebb ötszáz frankot ért! . . .

Nem amit a z ember t u d , h a n e m az, amit
értékét, h a t a l m á t , boldog v a g y

boldogtalanságát.
*

A tettek embere

szemlélődcinek van.

mindig

'
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Kedves barátom, földkörüli utamból hazatérve, mély
megdöbbenéssel olvasom azt a szerkesztői üzenetet, amelyikben engem valami fiatal úrral identifikál, akit maga
fedezett föl, s akit meg is tarthat magának. Nem látom
át, mi az értelme ennek a játéknak, s mért akarja A Hét
olvasónőinek megrontani azt a szatiszfakczióját, hogy az
ő ujságjuknak még némiképpen olvasható dolgait asszony
irja. Mert, kedves barátom, nagyon téved, ha azt hiszi,
hogy valami különös örömünkre szolgál az a sok politika,
ami mind széllyelebb terpeszkedik a maguk újságjában.
Igen, ameddig Wekerle volt a miniszterelnök, addig érdemes volt politikával foglalkozni, s én jól tudom, hogy
maguk féltékenyek Apponyi grófra, azért dolgoznak ugy
a fúzió ellen. S ha már benne vagyok, megmondom
őszintén, hogy nem szeretem magukat; túlságos nagyra
vannak avval, hogy okos emberek, mintha az a maguk
érdeme volna, s nem azoké az őseiké, akik külömböző
elmeköszörülő foglalkozásokban élesítették a kegyetek intelligencziáját. Istenem, milyen önhitt lehetett az a Darwinmajom, akitől maguk származnak! Ezelőtt, mikor még
fiatalok voltak, kedvesek voltak és szerények; egy-egy
mosolygóbb mondást még lehetett hallani tőlük; mint a
prairieken a tűz, hetekig tombolt a hasábjaikon a szerelem — ah, la chanson la plus charmante est la chanson
des amours. De most fanyarok, mint a timsó és ridegek,
mint a karszt — pedig higyjék meg, a magam részéről
a legostobább kis ligetet többre becsülöm az adelsbergi
grottánál.

. Csudálkozik, hogy ilyen epés vagyok, ugy-e? No
ne nehezteljen, nem én mondom ezeket, hanem az én
csúf melanholiám, amitől nem tudok szabadulni, mióta
megint kabátban kell járnunk. Engem az őszi szél borzasztóan lever; ilyenkor, legjobb szeretnék sirni és földhöz
Vágni minden porczellánt, hogy darabokra törjön, és egy
szardinavágó ollóval mind végig csipni a zongora húrjait,
hogy pattogjanak és zümmögjenek bele és az egész világot vigye el az ördög. Istenem, milyen naiv ember lehetett
az a franczia király, akit kigyógyitott a melanholiájából,
hogy kilencz skárlátba öltözött kis malaczot tánczoltattak
előtte! Én előttem korcsolya-kosztümbe öltöztethetnék a
világ összes malaczait, mégsem nevetnék. Ha már azokon
a ruhákon nem nevetek, amiket néha a kiállítási korzón
látok ! Ámbár egy érdekes ruhát láttam tegnap; egy kicsit
merész volt, leirásban nem is fog tetszeni, de jó helyen
csinálhatták és szép volt, noha inkább kocsiba való. Ide
11 irom; ha a múltkor a maguk fehér czilinderéről irtam,
akar, h a t á r o z z a meg
tűrjék el ezt is. Hát igen: drap congres alj; fekete belső
derék; drap bolero, écru-csipkékkel szegve s a hátán nagy
'kalácsforma jais-diszitéssel; nyakban gazdag csipke-ruche
diszités; uj-piros öv, amely hátul két lefelé szélesedő
lelkiismerete csak a
tenyérnyi csikban hullik majdnem bokáig, s ugyancsak
Oötlif.
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écru-csipkével van kereken beszegve. Az ujjak is pirosak
s már egészen szűkek, csak vállban esik rájuk egy pár
fodor az eredeti szövetből. Azt hiszem, már mi is megkezdhetnénk a szűk ujjakat.
Végig járok a korzón, s keresem az ismerősöket.
Már tudniillik azokat, akiket látásból ismerek — az igaziak elől szököm, mert bizony isten nem vagyok rá
kíváncsi, hol töltötték a nyarat. Hol van a tavalyi, hó és
hova lett a snidlinges hölgy? Tudniillik kalápdisznek
snidlinget hord a füle mellett. Őt nem látom, de ime, ott
közéig az elhunyt jeleseink Pantheonja. Ez egy előkelő
hölgy, aki szebb napokat is látott, sőt látta a legszebb
napokat, a nemzet hajnalhasadását, mikor is ama kórszak
kiváló férfiaivaí — hogy is mondjam csak? —' személyes
érintkezésben állott, úgy, hogy kitűnő, búvárlati térségül
ajánlhatom vállalkozó fiatal történettudósok számára. Ahogy
leülök, elvonul előttem a kis fehér is,, egy bájos fiatal
leány, akinek az élete valóságos tragédia, mert ő szép is,
jó is, sőt gazdag -is, de állandóan mellette megy a mamája,
aki nagyon terjedelmes hölgy, különösen olyan tájakon,
ahol elvégre sok a jóból is megárt, s a fiátál urak borzalommal konstatálják, mennyire hasonlítanak egymáshoz,
nemcsak arczra, hanem a termetök alap-konstrukcziójára is,
s ez a szerencsétlen mama olyan promessz, amelytől való
féltükben inkább lemondanak a főnyereményről. Itt lebeg
továbbá a hattyúnyakú Edit, aki napról-napra mind nehezebben keresi meg a maga mindennapi Haroldját, hogy
a vállán ott hagyhassa a fogai nyomát. Ha a jövő háborúban a hadseregünk, isten ments,". elvesztené a fejét, őt
fogják kikommandirozni a budapesti házi ezred tisztjei'
fölismerésére. Az iparcsarnok felől most közeledik az
anyaszív, akinek minden pillantása azt látszik kérdezni:
jaj, nem ütötted meg magadat, lyányom?! E z . a lyánya
nagyon csinos * fiatal asszony, akinek kedvetlenné teszi
az arczát a múlatás és az élet elfojtott vágya, s akit
az anyja annyira imád, .hogy sajnált ennyi gyönyörűséget az asszonyka urától s nem nyugodott addig, amíg
el nem választotta őket. Az ő ellentéte a lengyel anya;
ez már végtelenül szeretné, ha lerázhatná a nyakáról a
lyányát, aki unottan és kedvtélenül vánszorog mellette,
mig a mama diadalmasan himbálódzik át a férfiak sorain,
abban a biztos tudatban, hogy most ezek mind azt gondolják: még mindig többet é r a lyányánál! A sor nem-,
volna teljes, ha föl nem említeném a pünkösdi rózsát:
egy téglavörös, duzzadt, zsiros képű kis gombóczot, akinek
könyökig meztelen karja izgatottan csépel a legyezőjével,
s az arcza párnáiból kierőlködő kis zöld szemeivel'szerelmesen néz föl az udvarlójára, mint a görögdinnye a
napraforgóra-; — továbbá a húsvéti báránykát: egy vén
kisasszonyt, akinek a szürke haja angol vuklikban' hullik
a vállára, s a kivágott kebelén lógó nagy keresztről
eszembe jut keresztelő szent János, aki a sivatagban'hirdette isten igéjét; — s végre a hét sovány esztendőt,
akihez minden kommentár fölösleges.
'.
Mellém pedig letelepszenek á két Blaschek-asszonyok.
Az egyforma őszi kosztümjükön tudniillik száz. lépésről
meglátszik annak a suddetto művésznek a szabása, akinek

ime, ingyen csinálok reklámot. Egy kis fekete emberke
szalad állandóan az oldalukon, ugyancsak angol ruhában,
mint ahogy az elsikló yachtok mellett zakatol a kis gőzcsónak. Mindig magukkal hordják s maguk mellé is
ültetik, de soha rá se néznek, s nyugodtan beszélik meg
egymás közt a háztartási dolgaikat s a toilette-gondjaikat.
A kis fekete pedig néma sértődöttséggel feszeleg a helyén,
annál is inkább, mert mingyárt hét óra lesz, s neki el
kell mennie, nem tudom hová, színházba, szerkesztőségbe
vagy más esti foglalkozásra ? Néha az egyik megkönyörül
rajta s ránéz, s ő ilyenkor boldogan kezd beszélni, s
novellatárgyakat mond el nekik, amik állítólag mind ővele
estek meg, de ahogy félfüllel odahallgatok, ráismerek- egyegy Maupassant novellára. Pont hétkor fölkerekednek s a
kis Boccacciót elkisérik egész a kapuig, s mialatt a szegény távozó szomorúan néz vissza rájuk, ők nyugodtan
kerülnek vissza a szökőkút felé.
De a múltkor kedves kis dolgot mesélt, amiből igazán- novellát Írhatnának. A budai kis mellék utczában, .
ahol a lakása van, némi föltűnést szokott kelteni a kikandikáló asszony-népség előtt, amit, tette hozzá szerényen,
nem annyira a férfias megjelenésének tulajdonit, mint
inkább a jobbparti oldalakon szokatlanul nyugati öltözködése módjának. Különösen egy fiatal asszonyka mintha
gyengén el-elpirult volna, mikor az ablaka előtt el-elment,
sőt, mintha par distance, egy kicsit bele is szeretett volna.
Egy délután, igy mesélte tovább, abból az ablakból egy
kis fruskát látott kihajolni, aki a közeledtére mint valami
őrszem, bekapta a fejét, ugy látszik, jelentést tenni.
S csakugyan, mikor arra ment, a fiatal asszony ott állt
az ablaknál, s lángoló, boldog zavarodottságban mosolygó
arczczal a karjában magasan tartott egy szőke "kis fiút,
egy egy esztendős kis babát, az ő legnagyobb és egyetlen
kincsét, akit meg akart mutatni a barátjának.
Lássa, ez érzékeny história; nekem is van egy ilyen
érzékeny ismeretségem, akihez novellát szeretnék hozzákomponálni. A kiállítás mellett van egy korcsma, ahol
eleinte katonazene játszott, majd czigányzene, s mikor
végre végkép megfogyott a publikuma, egy magános öreg
úr maradt a pódiumon. Egy gondosan és tisztán öltözött
czvikkeres pohos kis öreg úr, aki • ha nincs vendég, a
hűvösödő őszi szélben fehér szarvasbőr keztyüben mélázva
ül a dobogón, de ha vendég jön: egy-egy mesterlegény
két deczi borra, vagy egy dajka egy pohár sörre, amit
mialatt elfogyaszt, ide- oda tolja a kocsiban sivitó kis gyereket -s nagyokat vihog az elkényszeredett kelner vigyorgó
udvarlásán — akkor az öreg úr fölkel, keztyűjét-kalapját
leteszi, a czvikkerje zsinorát a füle mellé veti, a hegedűjét
pedig ráfekteti a mellére, nyakával az álla alá, s mint
valami- testéhez nőtt kis céllon, ugy játszik rajta szívszaggató magyar nótákat. Abból, hogy a hegedűjét ilyen
különösen fogja, azt következtetem, hogy jobb napokat
látott uri ember lehet, aki valaha igy dilettálgatott a
hegedűn, s most, hogy ráköszöntött- az ősz, ebből kéntelen
megélni. Valószínűleg épp oly kevéssé van igazam, mint
ahogy nem dahomeyi princz az a csöndes néger, aki a
panoptikum előtt némán hallgatja a csőcselék megjegy-
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zéseit, csak mikor egy kölyök odasikoltja neki, hogy:
fekete ördög! akkor mondja rá ajkbigygyesztő megvetéssel,
hogy: féer szommár! ami annyit jelent, hogy: fehér
szamár.
Evvel a váratlan fordulattal levelem bezárom, s
maradok a maga morczos barátnéja
Emma.

Báziástól a Vaskapuig.
Irta: SEBŐK

ZSIGMOND.

Az Al-Dunának azt a vadregényes, sziklás, zátonyos részét, melyet magyar genialitás és szorgalom hajózhatóvá tett és most három király és Európa tanuzása
közt átad a világforgalomnak, legérdekesebb ugy megnézni, ha Báziáson hajóra ülünk és a hullámokon levitetjük magunkat az oláh határig. Tehát rálépünk a hajóra,
melyre felvonják a kék pontos fehér határzászlót. A sötét
vizű Duna túlsó oldalán álmodozik Szerbia, mely az ő
vadregényes, kulturát alig mutogató partjával, mintha most
is az álmos török világban élne.- A hegyek gerinczein
olykor füst vagy köd ring, mintha a hódító Szulejman
roppant tábortüzeinek a füstje tanyáznék rajtuk. Magyar
part, szerb part egyaránt csendes erre, némaságba elmerült. De van valami ebben a némaságban is, a mi kevélyen beszél hozzánk: a gyönyörű Széchenyi-ut, mely
Báziástól szakadatlanul kisér bennünket. Valóságos diadém
ez a gyönyörű ut hazánkon, ez a sziklába tört végtelen
erkély, a melyet megmászhatatlan hegyek, sötét vadonok
boltoznak. A magyar ember lelkét büszkeség tölti el
láttára e hatalmas műnek, kivált ha szemét a túlsó oldalra
veti, a hol őseredeti vadságában ázik .a hegyek erdőszakálla a Dunában s a czivilizáczió ujjainak halvány érintése is alig dereng.
Azaz látható egy hatalmas czivilizáczió nyomdoka,
de sokkal lejebb, Gospodin szirtjénél kezdődőleg. Megközelíthetetlen vizmosta sziklákon négyszögletes fekete lyukak sötétlenek s ezek fölött hidalások romjai és sátorozó
sziklavágások regényeskednek. A Traján utjának maradványai. Élő ember nem jár rajta, csak a história. Ezen
az uton vonultak a legyőzhetetlen légiók arany sasaikkal és babéros fejű imperátoraikkal, mig a Duna vizében
aczélsisakjuk erdeje tükröződött. Most csak a kóborló
hegyi sas szárnya érinti s az aljához itt-ott durva csónak van kikötve, a melyen az akkori rabnépek valamely
daróczos unokája vizára halászik. A partok e két utja, a
Trajáné s a Széchenyié, mintha összebeszélgetne, mintha
azt mondanák:
— Mi ketten itt két czivilizácziót jelentünk. Egyikünk az ó-korét, a másik a megifjult magyar nemzetét.
Minden más czivilizáczió elenyészett körülöttünk, vagy a
jövőben szunnyad még.
Mikor elhagyjuk a Bábagáj-sziklát, melynél a tréfás hajósnép az ujoncz utast orozva megkereszteli egy
dézsa vizzel, a tájék folyton lebilincseli a szemet Meredek
szirtek, sasszülő odvas ormok tornyosulnak a magasba s
a háttérből az innenső oldalon lebegő koronaképpen kiválik Lászlóvár omladéka. Lászlóvárral szemben Galambócz romja, a hol a Rozgonyi Cziczelle tengerzöld, ruháját lebegteti a lebke szellő. Rozgonyi Cziczelle tengerzöld
ruháját, magyar lovagidők arany emlékeit. Most ott, a
hol a hős asszony naszádját vezette s erdő és bérez visszhangzott a Jézus és Allah orditástól, többnyire alig látunk
egyéb életjelet egy magasra szálló keskeny füstoszlopnál,
mely valamely, a vadonba rejtezett pásztortűztől származik.

De a Babagájjal elértünk a szabályozáshoz. Hogy.
odaérünk, azt azonkivül, hogy a Duna forgóssá és zátonyossá lett, a sziklába vésett óriási Baross-tábla jelzi,
mely Nyugatnak és Keletnek hirdeti, hogy a szabályozás nagy müvét a vasminiszter vitte dűlőre. Ezen a táblán a Baross neve mellett Szapáry akkori miniszterelnök
neve is meg van örökítve, s egy malicziózus ember igy
olvasta el egyszer a tábla föliratát: Boldogult §zápáry
miniszterelnöksége idején megkezdte a mindig élő Baross...
A Babagáj a bejárója, a kapuja azoknak a nagy
hajózási akadályoknak, melyek elhárítására hajdan a nagy
Traján római császár vállalkozott, azután két ezredes
álom után a nagy Széchenyi István lángeszű mérnökével,
Vásárhelyi Pállal, de a mit csak most tudott óriási munkával és költséggel az alkotmányos .Magyarország .végrehajtani, melyet evvel a megtisztelő feladattal Európa
bizott meg. Mert innen kezdődik már a. Vaskapu-szabályozás, noha a tulajdonképeni Vaskapu jó messze van
még innen, a magyar határon alul és maga csak két
kilométer hosszú.
Alig hogy eltűnik Galambócz és László vára, elérkezünk a Sztenka zuhataghoz, az első hajózási akadályhoz, melyet a szabályozás egy 1900 méter hosszú, 60
méter széles és két méter mély fenékcsatorna épitésével
győzött le. Nyomon követi ezt a legyőzött akadályt a
Kozla és Dojka kettős sziklapadja, ez a három kilométer
hosszú fenékgát, melyet 3500 méter hosszú fenékcsatornával tettek veszélytelenné és hajózhatóvá a legkisebb
vízállásban is s mindjárt utána az Izlás és Tachtália
néven ismert sziklacsoport állta el az utat, mely a Vaskapu után a legnagyobb akadálya volt a hajózásnak:
kétezer méter hosszú fenék csatorna paralizálja részben
ezt az akadályt, de csak részben, mert szorosan összefügg vele a Grében nevü hegy kiálló csúcsainak, az akadályok királyának, a lenyesése, és a Duna vizének itt
más mederbe terelése; ezt az utóbbit ugy érték el, hogy
megépítették a grében-milanováczi szorítógátat több ke'resztgáttal és az előbbit, hogy dinamittal ledöntötték a
Duna közepéig benyomuló hegycsúcsot....
Könnyű azonban felsorolni öt esztendő gigászi munkájának ezt a részét (mert hiszen ez csak egy része),
de hozzá kell képzelni azt a roppant erőfeszítést, mely
itt öt év alatt lefolyt. A zugó hullámokon, melyekén most
oly biztosan siklik a hajó, nemrég még mindenütt sötétlő
sziklacsúcsok, potrohos furó- és kotróhajók legeltek, körülvéve fekete lobogós dinamit-hajókkal. A zúzó hajókról
80—10Ó métermázsás Lobnitz-féle zúzóvasak zuhantak
a viz alatti sziklákra, tompa, mély recsegéssel és mindenfelé felrobbanó dinamit-akna szökkentette a vizet magasra.
Látni lehetett, a mint a munkás csónakjain óvatosan
elszállította a dinamit-hajóról a. veszedelmes portékát és
nemsokára azt, a mint a bárka egy-egy mesterséges forgó
tetején tánczolt, akár a hold az erdő koronáján. Látni
lehetett, a mint évről-évre mindjobban összeomlik a hatal- .
mas Grében és hajtja megtörten fejét a vizbe és a mint
lábánál a Dunát összeszoritó mesterséges gátak épültek, *
melyekkel — és ez nem érdektelen — a magyar államSzerbia területét hat négyszögmérfölddel megnagyobbította.
Fogalmat ad a munka nagyságáról az is, hogy a
Sztenkánál 18,000, a Kozlánál 85,000, Izlásnál 27,663
és' á Grebennél 460,000 köbméter sziklát kellett eltávolítani.
Hajónk elhalad a lenyesett Grében hegye mellett,
elgőzöl a megszükitett és más útra terelt mederben és
elérünk a Traján táblájához. Itt ismét az ókor dicsőségét hirdetik a sziklába vésett ódon betűk és emlékek.
Elérünk a Jucz zuhataghoz, melyet 1340 méter
hosssu fenékcsatornával szabályoztak, miközben 32,000
2
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köbméter sziklát távolítottak el a Dunából. Majd áthaladunk a regényes Kazán-szoroson, mely a Duna medrét
170 méterre szoritja össze (1200-ról!) aztán Orsova
várost, Ada-Kále szigetét és Vercierovát, az első román
vasúti állomást érintve, meghalljuk a Vaskapu vizének
morgását, a mint ezer és ezer a vizből kiemelkedő sziklacsúcs közt eltajtékzik. Ámde az ő mormogása 1896.
szeptember 27-ikétől fogva nem fogja többé aggodalomba
ejteni a hajósembert, mert akkor megnyitja a király az
óriási munkával készitett nyitott Vaskapu csatornát, ezt
az uj Vaskaput, melyen büszke hajók fognak átgőzölni,
leszúrva a magyar államnak a kapupénzt. Ez a csatorna
a szabályozás koronája. A h'oszszasága két kilométer, a
fenékszélessége 73 méter, a mélysége 3 méter és oldalait 45 cm. vastag kőburkolattal látták. el. A Dunából
92,485 köbméter sziklát kellett eltávolítani a. kedvéért.
A folyam vizének nagy tömege most ezen a kikövezett
mély csatornán ömlik át. Ettől a csatornától függ, hogy
sikerültnek mondhatjuk-e a Vaskapu-szabályozást. (Az
első hajó — a Tisza — 1896. márczius 16-án már áthaladt rajta szerencsésen, aztán több is utána.) Mert ha
beválik, ugy áll a dolog, hogy a csatornán az orsovái
vizmérő 0 állásának megfelelő kis vízállásnál átmehetnek
a 250 czentiméter merülésü hajók, míg a csatorna építése előtt a Vaskapű-zuhatagon át a 183 czentiméter
merülésü dunai hajók csak — 3"50 orsovai vízállásnál
magasabb viznél mehettek át teljes terheléssel. Ez pedig
Széchenyi István álmának teljesülésé.
Meg kell még említenünk azt a hajóutat, melyet a
Vaskapu-csatornától az orsovai korona-kápolnáig készítettek, hogy a csatornán átjövő mélyebb merülésü hajók
Orsováig felmehessenek és ott csekélyebb merülésű hajókba
vagy a vasútra átrakodhassanak. Ez a fenékcsatorna 7
kilométer hosszú, 3 méter mély és 92,485 köbméter szikla
eltávolításával készült.- Orsován nagyszabású rakodó-partot és állómást építettek, hogy a mély hajókról, át lehessen rakodni, mely azonban csak 1898. végére lesz készen.
Orsova evvel a virágzás nagy jövője elébe néz. Hogy
az országnak és Európának mennyit fog kamatozni a
nagyszerű mű, melyet oly becsülettel elkészítettünk, elválik. íme, a vén, haragos Dunát mi magyar nemzet ránczba
szedtük, partjait kiegyengettük, az akadék hegyet levágtuk, a meder szirtjeit letördeltük, az örvényeket elsimitottuk, az óriási víztömeget helyesebb folyásba tereltük.
A nagy munkában részt vettek Széchenyi István gróf,
Vásárhelyi Pál, aztán az ő nyomukon Baross Gábor,
ki a Vaskapunál szerezte halálos betegségét, az ő miniszter utódai: Lukács Béla és Dániel Ernő, továbbá a derék
mérnökkar, a Vaskapuszabályozási m. kir. művezetőség,
Wallandt Ernő, Höszpotzky Alajos, Izsáky Ernő, Gruber
Jenő, Herbert és Netter utász-századosok (kik a munkát az egyes pontokon vezették), Gonda Béla osztálytanácsos, a vállalat igazgatója, Hajdú Gyula, főmérnöke
Rupcsics György, Kherndl György, Rácskay Gyula,
Koch Mihály, Brunswick Ernő, Raabe Frigyes, Tompa
Antal mérnökök, Neudek főhadnagy. Belekerült a szabályozás közel húszmillió forintba.
A Vaskapu mérnök-szabályozói közül három alak
emelkedik ki magasan: Vásárhelyi Pál,- a lángeszű alapvető, Széchenyi halhatatlan munkatársa, Bodoky Lajos,
az 1873-iki terv készítője, mely az 1871riki londoni
nemzetközi kongresszus kifolyása volt és Wallandt Ernő,
a mostani Vaskapu-szabályozás művezetőségének főnöke,
a munkálatok lelke. Wallandtot Baross Vásárhelyijének
nevezhetjük. Attól fogva került a Vaskapu szabályozásának ügye a megvalósulás medrébe, hogy Baross Gábor
közlekedésügyi államtitkár lett és fölismerte Wallandt
Ernő, akkor középitési felügyelőben azt a férfiút,, kivel a
lelkében forrongó nagy tervek egyik legnagyobbikát, a

Vaskapü-szabályozást, megvalósíthatja. így Baross államtitkár sürgetésére 1883-ban az akkori közlekedésügyi miniszter (Kemény Gábor báró) megbízta Wallandt Ernőt
mindama pótfelvételek végrehajtásával, melyek a meglevő
tervekhez szükségesek és ezek alapján a módositandó
tervek elkészítésével. Ugyancsak Wallandtnak kellett felülbírálni a magyar kormány által 1879-ben meghívott külföldi szakférfiak munkálatait, J hogy kirostálja javaslataikból azt, a mi használható. Wallandt ennek a roppant
fontos megbízatásnak még 1883-ban megfelelt, a pótfölvételeket végrehajtotta, az összes terveket elkészítette, és
Vásárhelyi és a külföldi szakértők tervével ellentétben, a
Vaskapu zuhatag megkerülésére tervezett zsilipes csatorna helyett a nyilt csatornát ajánlotta, mert szerinte ez
a 'Szabad hajózás feltétele. Kifejtette ő akkor azt is, hogy
a nyilt csatorna akkor is helyesebb a zsilipesnél, ha igen
rohamos- lenne benne a vízfolyás, (ami különben tényleg
bekövetkezett) mert ezen kötélvontatással lehet segitni,
kis vizkor pedig a baloldali töltés tölcsérszerü kibővítésével lehet elegendő vizet beléterelni. Walland terveit elfogadta a magyar kormány és azokat közölte az osztrák,
román és szerb kormányokkal. Hogy Baross 1888 ban
miniszterré lett, a Vaskapu-szabályozást egyszerre dűlőre
juttatta az országgyűlésen is, az Aldunán is; volt pénz.
is, ember is hozzá. Már 1889-ben kinevezte Orsova székhelylyel az aldunai Vaskapu szabályozási kir. művezetőséget s annak főnökévé Wallandt Ernő, akkori osztálytanácsost nevezte ki. Wallandt azóta az Aldunán tanyázik, vezeti a munkát, küzd a zuhatagokkal, az elemekkel,
az ezernyi uj meg uj akadálylyal, melyek legyőzésére
fáradhatatlan agya sok uj eszközt talált ki. Akárhány a
robbantásoknál és építésnél használt segédeszköz áz ő
találmánya vagy rögtönzése. De különösen abban van
neki nagy érdeme, hogy éles szemmel azonnal fölismerte,
kiket kell az egyes pontokra állítani. És ime a millenniumra elkészíti ő és tábora a szabályozást. Érdemeit
csak a napokban jutalmazta meg a király a Lipót-renddel, a kormány pedig már korábban avval, hogy miniszteri tanácsossá nevezte ki.

Törvényhozók kongresszusa.
Senki se vegye rossz néven, - de egy kissé furcsa sorfán
vagyunk mi mostan édes hazánkban. A milléniumi Magyarország egyik képe sir, a másik nevet. Kifelé, már tudniillik
külföldi vendégeink felé, hagyományos vendégszeretettel, mosolygó
képét fordítja. Ha befelé fordul s hátra néz: mindjárt könybe
borul a szeme.
Az idegenek, akik itt megfordulnak a külömböző kongresszusok révén,- nem győzik csodálni a fényt, pompát és
bőségét, a melyet fogadásukra kifejtünk s a melyet a böcsületes idegen rendes mindennapi állapotnak és tömérdek gazdagság következményének magyaráz.
*

A parkklub minapi estéjén, melyet az interparlamentáris
kongresszus tiszteletére rendeztek, olyan fejedelmi fény fogadta
a külföldieket, hőgy szemök-szájok elállt az ámulattól. A buffet
olyan volt, hogy csak az udvarnál lehet hasonlót látni ritka
szolennis alkalommal.
Az osztrák delegátusokat elfogta a sárga irigység, a
mely tréfás tónusba burkolva, ki is tört belőlük.
Nagy sörös kancsókban szolgálták fel a pezsgőt: ez
kihozta sodrukból az osztrák testvéreket.
Sörös kancsókban pezsgő! Hisz ez példátlan! Talán bűn is.
Szemrehányóan szóltak a magyar kollegákhoz:
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— Ti sörös kancsókból isszátok a pezsgőt és nem .akarjátok fölemelni a kvótát, néhány rongyos perczénttel? Hát'. ez
a gavallérság!. Hát illik ez ilyen gazdag nemzethez!
— A kvótát nem a parkklub fizeti, felelték a magyarok.
— Jól van jól, beszélhettek ezután.
*

— De egész komolyan szólva — mondották különösen
a Tirolból, Stájerból, Krajnából való küldöttek — most még
valahogy megkötjük a kiegyezést, külömböző tekintetből, .kivált
hódolatból a felség iránt, de tiz év ' múlva nincs kiegyezés,
semmi• áron. Ez "igy nem maradhat tovább.
A negyvennyolczas békekövetek felkapták ezt a kijelentést, a mely megegyezik az ő politikai hitvallásukkal.
— Hát csakugyan, tiz év múlva már nem kötitek meg
-a kiegyezést ? kérdezték.
• — Nem, nem, semmi esetre.
— Gyertek, mondjátok meg ezt a minisztereknek.
S diadalmasan odavitték az osztrákokat Perczelhez,
Dánielhez, Wlassicshoz, hogy ismételjék előttük kijelentésüket,
mely a negyvennyolczas elvek győzelmeit hirdeti — Ausztria
révén.
*

Hogy miről tanácskoztak a háromnapi kongresszuson ?
Arról, hogy . milyen üdvös dolog volna, báránynyá szeliditeni
- a farkast az emberben! Menyire óhajtandó volna, iskolákat
állítani azon a tömérdek pénzen, a melyen sok millió felnőtt
ember hadakozni tanul. S mennyire - kivánatos volna, a hadi
szerencse borzalmasságai helyett valami hatalmas esküdtszék
elé vinni a népek és uralkodók viszályait.
Szárnya kél a képzeletnek, a midőn mind ezekre a
- kilátásba helyezett lehetőségekre gondol. Csak annyit volna jó
tudni, hogy mi lesz, ha a népekben feltámad a Kain vére s
nem engedelmeskedik á békebiróság Ítéletének ? Ki fog érvényt
szerezni a biróság határozatainak ? Vagy talán hadsereget fog
fenntartani az internaczionális törvényszék és véres háborút is
kezd .'a — békeért?
Bizonyos, hogy az interparlamentáris ' kongresszusok oly
ideákat propagálnak, a melyek hivatva vannak alaposan megváltoztatni a nép széles rétegeinek sorsát. A nagy hadseregeket
leszerelni aligha sikerül interparlamentáris határozatok utján.
Erőszakra, a gyilkos fegyvereknek nagy tökéletessége idején,
gondolni sem lehet. Nem marad más hátra, csak a legeslegmodernebb fegyver az erőszakos hatalmakkal szemben: a
baczillus. A szoczializmus baczillusa. Majd ha ez beléférkőzik
minden ember koponyájába kiirthatatlanul, ha otthon az anya
és feleség, az' iskolában a gyermek, a műhelyben a munkás,
a mezőn a'paraszt s a parlamentben a törvényhozó, szóval:
ha az egész köz- és magánélet szaturálva lesz ettől a baczillustól: akkor, de csakis akkor igenis lehetetlenné válik a háború.
Mert akkor nem lesz, aki katonát és pénzt adjon, puskát és
golyót gyártson, gabonát termesszen, lovat tenyésszen a háború
czéljaira, sőt ellenség sem lesz, a melylyel hadakozni kell.
Ilyenformán az interparlamentáris konferencziák — önkéntelenül a szoczializmust szolgálván — tényleg hathatósan
hozzájárulnak, hogy valamikor meg lehessen közelíteni az
örök békét.
De hány generácziót pusztit el addig a tökéletesített
Mánlicher, a robbanó ágyúgolyó, a torpedó s Isten tudja, hány
uj találmány ?!

m
Bemaert, volt belga miniszterelnök, olajszinú fejű férfiuA'ngolos kis pofaszakált viselt beretvált arczán. Elmés, diplo.
rnata arcz. Az asszonyok ugy találták, hogy némileg Wekeríéhez hasonlit.
Stanhope azok közül a szinészképü szép férfiak közül
való, a kiken lehetetlen fel nem ismerni az angol származást.
A mieink közül — eme sok elmés fej között — élesen
feltűnt Szilágyi Dezsőnek oroszlán feje, továbbá Apponyi.
Apponyi különösen. A szem önkéntelenül megakadt sas
.tekintetén.
"
" Apponyinak különben is óriási sikere volt a kongresszuson. Franczia ékesszólásat senki sem multa felül. E nemzetközi
gyülekezetben is, a melyben annyi kiváló szónok szerepelt,
Apponyi a legelső volt. Valósággal ünnepelték őt az idegenek
és — a mi talán még sohasem történt — a magyar csoport
kormánypárti tagjai elragadtatva, lelkesen tapsoltak Apponyi
sikerén.
Szemök kigyúlt, midőn Apponyi beszélt s- látva a tetszést, melyet támasztott, körülnéztek, mintha mondanák:
— Lássátok, ilyen a magyar!
...A szabadelvű pártban pedig- igy szólnak mandátumosztó Bánffy Dezsőhöz:
— Kegyelmes uram! A habarékpártot össze kell törni,
hogy nyoma se maradjon... Apponyit is meg kell buktatni
Jászberényben, ha nem egyenesen, hát közvetve Kossuthék
utján.
- •
Az interparlamentáris konferenczia tagjai — mint a többi
kongresszus résztvevői, a kik itt jártak- — nem győzték
magasztalni Magyarországot: vendégszeretét, kulturáját, czivllizátorius hivatását.
A külföldi lapokban pedig folyvást becsmérlő czikkek
jelennek meg rólunk.

Ipse.

A nagy Michu.
Irta : Z O L A EMIL.

:

I.

Egy délután, a négy órai szünet idején, a nagy
Michu az udvar egyik szögletébe vezetett.
Arcza komoly volt, a mi engem kissé megijesztett,
mert a nagy Michunak óriási ökle volt és nem szerettem
volna őt ellenségemnek.
. .
— Hallod, szólt a durva vágású parasztfiú nehézkes hangján, hallod, ott akarsz te is lenni?
Habozás nélkül ezt feleltem;
— Ott akarok lenni.
Hizelgett az a tudat, hogy a nagy Michu társasá
gában részt veszek valamiben.
Elmondotta, hogy összeesküvésről van szó.
Az, á mit bizalmasan közlött velem, oly kellemes
érzéssel töltött el, a milyent talán azóta sem éreztem.
Végre hát résztvehetek a kalandokban, titkot^ őrizhetek,
csatába mehetek!
Csodálkozva néztem a nagy Michut, a mig beszélt.
Eleinte kissé nyers volt a beszéde, mint a kápiáré, aki a
.regruta energiájában nem nagyon bizik. De az a lelke*
sültség, melylyel hallgattam, végül jobb véleményre hangolta.
Egynehány érdekes fej általános figyelem tárgya volt- a
Mikor a második csengetyüszó felhangzott és mi
kongresszuson.
az előadó termekbe siettünk, hogy gyorsan helyünkön
Az öreg Frederic Passy, egy 86 éves aggastyán, a
teremjünk, Michu ezt kérdezte tőlem halkan:
tökéletes franczia gavallér előkelő allurejéivel lépett föl. Erős,
— Megértetted hát, ugy-e? Te a mienk vagy.
csontos koponyája, végtelenül szeretetreméltó szeme, megjeleNem fogsz félni? Nem árulsz el bennünket?
nésének előkelősége és a tüzes hév, melylyel beszélt; feledheOh nem, majd meglátod, Bizhatsz eskümben.
- tetlen impressziót tett mindnyájunkra,
2»
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Szürke szemével rám nézett, oly méltósággal, mint
egy érett férfiú és azt mondta még:
— Ha elárulsz, tudod, nem verlek meg, hanem
mindenütt kikiáltom, hogy áruló vagy és senki sem beszél
többé veled.
Emlékszem még arra a különös hatásra, a mit
ez a fenyegetés rám tett. Óriási bátorságot öntött belém.
— Bánom is én, gondoltam magamban, engem
ugyan megbüntethetnek akár kétezer vers bemagolásával — vigyen el engem az ördög, ha elárulom Michut!
Lázas türelmetlenséggel vártam az ebéd
idejét.
A lázadásnak az
étteremben kellett kitörnie.

fiu és többet szenvedett a sovány kollegiűmi koszton,
mint mi.
A nagy Michut csak az étel mennyisége érdekelte.
A véletlen, mintha csak kétségbe akarná ejteni, az asztal
végére helyezte őt, egy fiatal felügyelő mellé, aki sétáink
alatt megengedte, hogy szivarozhassunk. A törvény az
volt, hogy a tanitó kettős adagot vehetett magának.
Mikor kolbászt tálaltak, látni lehetett, amint a nagy
Michu a két kolbászvégre pislogott, melyek a felügyelő
tányérján hivalkodtak.
— Kétszer akkora
vagyok, mint ő, szólt
egy napon hozzám, és
ő kétszer annyit kap
enni, mint én. Semmit
sem hagy nekem.

A nagy Michu VarAz összeesküvés
ból való volt.
vezérei
elhatározták,
Apja, aki paraszt
hogy föllázadunk a barvolt és egy kis szántón
na levű hal és a fehér
gazdálkodott, részt vett
levű babfőzelék ellen.
az 1851-iki államcsíny
Az összeesküvők
okozta fölkelésben. Az
a vezérszerepet terméucháne-i sikon hagyták
szetesen a nagy Michura
mint halottat és sikerült
ruházták.
megmenekülnie. Mikor
később megjelent otthon,
A terv hősiesen
nem bántották. Csak épegyszerű volt: nem kell
pen, hogy a helyi nagyegyebet tennünk, mint
ságok, a notabilitások,
hogy kissé megzaboláza nagy és kis tőkepénzuk az étvágyunkat és
zesek ezentúl »rabló
visszautasítsunk minden
Michunak« hivták.
ételt mindaddig, a mig
az igazgató ünnepélyeEz a rabló, ez az
sen ki nem jelenti, hogy
irni, olvasni nem tudó
jobb kosztot adnak.
tiszteletreméltó ember a
A nagy Michunak
fiát az a
i kolebbe a tervbe való belelégiumba küldötte.
egyezése az önmegtagaMi a kollégiumban
dás és bátorság legszebb
ismertük ugy félig-medpéldája volt mindazok
dig ezt a történetet és
közt, melyeket valaha
ezért a bajtársunkat valáttam. Kijelentette, hogy
lami félelmes alaknak
elfogadja a mozgalom
néztük.
vezérségét és e közben
A nagy Michu küama régi rómaiak nyulönben sokkal idősebb
godt heroizmusa ömlött
volt, mint mi. Csaknem
el lényén, kik a közjóért
tizennyolcz éves volt,
WALLANDT ERNŐ
föláldozták magukat.
noha csak a negyedik
a Vaskapu-szabályozás műszaki vezetője.
Képzeljük csak el! Ő
osztályba járt, de senki
nem törődött avval, hogy
sem mert tréfálni vele.
Nagy erejénél fogva ő volt a mi uralkodónk. De külön- a barna levű halat és a babot kiküszöböljék; ő csak
azt az egyet kívánta: hogy minél többet kapjon belőle.
ben nagyon szelid fiu volt. Csak egyszer láttam dühös
nek; meg akart fojtani egy felügyelőt, aki azt mondta És, hogy a keserűség pohara megteljen, most azt követelték tőle, hogy böjtöljön
nekünk, hogy minden republikánus tolvaj és gyilkos.
Később megvallotta nekem, hogy a republikánus
erény, melyet apja plántált beléje, mely a szolidaritást
követeli, hogy az egyes ember áldozza föl magát az öszA nagy Michu jól érezte magát a kollégiumban, a szeség érdekeiért, sohasem volt oly kemény próbára téve
szivében, mint akkor.
mi nem kevéssé ejtett bámulatba minket.
Este megkezdődött — éppen a barna levü hal és
Csak egy dolog kínozta, a miről nem mert szólni:
a bab napja volt — a sztrájk. Csak kenyeret ehettünk.
az éhség. A nagy Michu mindig éhes volt.
Nem emlékszem arra, hogy valaha láttam volna A tálakat behozták, de mi csak a száraz kenyérhez nyulekkora étvágyat. Michu, noha büszke volt, olykor ráadta tunk. És mindezt komoly méltósággal cselekedtük, a néla fejét arra, hogy valami megalázó komédiát játszék el, kül, hogy mint szoktuk, halkan fecsegtünk volna. Csak az
csakhogy elcsalja tőlünk a kenyerünket, a reggelinket, egészen kicsinyek nevettek. A nagy Michu fölséges volt.
vagy a vacsoránkat. Friss falusi levegőben növekedett a Az első napon kenyeret sem evett. Könyökét az asztalra
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támasztva, megvető tekintettel nézte a falatozó felügyelőt.
Időközben ez az utóbbi férfiú elhivatta az igazgatót,
aki ugy száguldott be, akár a vihar.. Nyersen ránk
rivalt, hogy mi kifogásunk van az étel ellen, mélyet ő
megkóstolt és kitűnőnek talált.
Erre fölállott a nagy Michu.
— Igazgató ur, ez a hal rothadt, nem tudjuk'megemészteni.
— Nem tudják! kiáltott a felügyelő, időt sem engedve a válaszra az igazgatónak, de azért máskor mindig megette egymaga az egész tálat!
A nagy Michu fülig pirult.
Ezen az estén bennünket egyszerűen aludni küldöttek, avval a vigasztalással, hogy reggelig majd csak meggondoljuk a dolgot.
'
•",.'.•
V. .

_ _

'

VI.

A nagy Michut sokáig riemMátlam.• .'-.:
' ..
A tanulást abba kellett hagynia. Azt a földet
túrta tovább, melyet apja a halálos ágyán rája hagyott.
. — Rossz ügyvéd .vagy. orvos lettem volna, mondotta,, mikor találkoztunk,'. mert. nagyon kémény a koponyám. Jobb, ha paraszt'' lettem.. Ez. az a foglalkozás,
melyre én rátermettem ..". .',,Pe ti ugyan szépen cserbén hagytatok'. Pedig én hogy szerettem a halat és á
babot!
.
,
' ;

INNEN-ONNAN.'

Másnap és harmadnap a nagy Michu félelmes volt.
A tanitó szava szivén találta. Bátorított bennünket, kijelen¿x Dédes, Ez a- hely is nevezetes most' már s örökre nevetette, hogy gyávák vagyunk, ha engedünk. Most áz volt zetes fog maradni. Ifjú Ábrányi; Kornél mondta el ott azt a
az ő kevélysége, hogy megmutassa, ha nem akár, hát beszámoló beszédet, mely voltaképpen leszámoló beszéd volt.
nerp eszik.
A jó Kornél ott leszámolt a politikával. Kiállt és nyiltan hirValóságos mártír volt. Nekünk többieknek ; volt a dette : peccavi! Peccavi, mikor a nemzet; aspiráczióiról türelszekrényünkben elrejtve csokoládé, czukor,' husnemű ' is, metlenkedtem, mert jó királyunk. :mel.lett • ennek semmi jogosímelyhez hozzáfolyamodtunk, mikor a száraz kenyeret tása nincs, peccavi,-peccavi, mikor az ellenséggel egyezkedtem
már nagyon unalmasnak találtuk. Michunak azonban nem s peccavi, mikor a jóbarátban megbíztam. Tévedtem mindenben,
volt a városban rokona és különben sem szerette az csalódtam mindenkiben, csak magamban nem: szeretem Apponyi Albertet. Ez az egyetlen, a mi-erős bennem" s.ami megédességet.
Harmadnap kijelentette az igazgató, hogy kenyeret maradt a nagy hajótörésből. — A derék Kornélnak ennyi elég,
sem ad többé, ha a tanulók ezentúl is vonakodnak enni de Apponyiéknak nem. A személyes vonzalom nem politikai
postulatum; ahhoz az elvek közössége kell. Aki szeret, az mega föltálalt ételből. Erre a reggelinél kitört a vihar.
mondja az igazat, tehát a szeretet " nem elég,, sőt veszélyes is.
Ez a bab napja volt.
A nagy Michu, a kinek a fejét az éhség . megza- Ellenben az elvek közössége, az a gyékény közössége, amelyen
varhatta, egyszerre fölállott helyéről. Megragadta a fel- a különféle pórtékát egyetértve lehet árulni s még csak konügyelő tányérját, aki, hogy bennünket gúnyoljon, feltűnő kurrencziát sem csinálnak egymásnak. Ezen a közös gyékényen
étvágygyal evett, a terem közepére hajította és erős han- árulja a vezér áz ő szép önzetlen.álmait, azon kínálja Horánszky
gon rákezdett a Marseillaise-re. Ez a dal ugy magával a fúziót, rajta árul sok névtelen kortes igazi • szabadelvüséget
ragadott bennünket, mint a vihar a pelyhet. Valameny- S ott kapható á Kovács 'Albert kedves ujságzsidaja is.- Az elvek
nyi tányér, pohár, üveg a levegőben repült és a felügye- közössége, adhat csak: helyet a párt asztalánál, ' mért a közös
lők nagy gyorsan kimenekültek a teremből. A nagy. Michu elv az egyéni függetlenséget; bilincsbe veri s a vezérek mellett
felügyelő-szomszédjának futása közben a hátához vágódott elhallgattatja a s»reget. A vezérek külön utakon járnak ugyan,
egy tányér babfőzelék, a melynek a fehér leve széles fehér de a sereg »őket«; követi. Milyen szép az ilyen egyetértés a
metaforában, hol- nincsenek .országutak, - melyéknek ellentétes
gallérral gazdagította ruházatát.
Most arról volt szó, hogy a termet megerősítsük. iránya meghazudtolná a tártaimat. De a praktikus, józan poliA nagy Michut kikiáltottuk tábornokká. Az asztalokat tikusok a'metaforák mellett 'maradnák s midőn" a jó Kornél
egymásra rakatta az ajtók elé torlaszul. Emlékszem, mögött beteszik az ajtót, . az utolsó",' a .'legnagyobb gorombasá...
'. „ ' •"•
hogy ezenkívül mindnyájan kezünkben szorongattuk a got kiáltják u t á n a : póéta!
késünket. És a Marseillaise egyre zúgott. A lázadás forradalommá lett. Szerencsére három órán át eltűrték, hogy
azt tegyük, a mit akarunk. Ez a három óra lassankint
Stomfa, Nyitra, Girált. A, tavalyi, büdgetvita- alatt soklehütött bennünket.
Az étterem hátsó részében volt két széles ablak, szor hangzott ez a nóta obstrukezids képviselők ajkáról, akiket
melyek az udvarra nyíltak. A félénkebbek, a kiket a a hadi tanács kirendelt szónoki\ sikerek aratására. Mert" a. néphosszas elnézés, melylyel lázadásunkat tűrték, megrémí- ség, katonaság nem "ismerték a- költségvetést s nem' értettek
tette, csöndesen kinyitották az ablakok egyikét és elpáro- n semmihez, csak természetesnek/.találhatja mindenki, ha .Stomfálogtak. Lassankint a többiek is követték őket és nemso- ról, Nyitráról, Giráltról beszéltek.: Erről ugyanis lehet "beszélni.
kára a nagy Michu körül csak egy tuczat fölkelő cso- Egy .kicsit furcsa azonban, amikór a nemzet .vezére, az állam
virága és a parlament Csalogánya Ipolyságon, Temesvárit; a nemzeti
portosult. Michu ezekre is rászólt nyers hangon:
párt egyBesereglett hivei előtt Stomfáről, Nyitráról, Giráltról beszél.
— Menjetek a többi után! Elég lesz egy bűnös.
Ez az ő politikája? Ez az eszme," mely magában hódit ?. Stomfán,
Mikor azt látta, hogy habozok, hozzám fordult:
• Nyitrán és Girálton kivül nincs, a mivel' meggyőzhetné, hallgatóit
— Visszaadom a szavadat, hallod?
Mikor az őrök betörték az ajtót, a nagy Michut eszméi igazságáról! Az is argumentum a nemzeti aspirácziók rn.elle.tt,
egyedül találták az összetört edények és az asztal-torla- hogy Bánffy Dezső Sfcolnök-Dobökán főispán' volt? A "nemzeti
párt érdemes vezéré, nem ' veszi-e észre',' hógy .ezek az' argumenszok közt.
tumok a politikai fegyverből özós'zátyárkodást Csinálnak ?'Hiszen
Még az nap haza küldötték apjához;
Nem sok hasznunk volt a lázadásból. A következő ezekkel á dolgokkal a kórtesek, hatnak a boros hordó tetejéhéten ugyan nem kaptunk, halat,, babot, de aztán megint ről, nincs a nemzeti' pártnak • kor.tese, hogy; Apponyi Albert
megjelentek — csakhogy a hal most fehér, a bab pedig maga lép a boros hordó tetejére?. Mi"lesz aztán a szószékkel ?
• Tán' Hock János foglalná • él? ';Hiszént Hockg -is:: csak- .kortes!. És
barna lében volt.
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kortesek, ugy látszik, valamennyien, akik a sok Stomfa, Nyitra
és Girált mellett lassankint elfelejtik, mi mellett korteskednek
s csak azt tudják még, hogy ki mellett.

.az előtte való lapon van kifigurázva ez a csodabogár: »Egy
tacskó elveszett, Piff névre hallgat, kérem' a megtalálót a Fekete
Sas portásának átadni.« Igazodj el ezen, magyarom! A mit a
tacskóján kesergő ! ismeretlen és 'a Borsszem Jankó ir, az a
Nyelvőrnek
csodabogár és németség; de mikor ugyanazt a
tudós Seeman Gábor megkörrigált fényes magyarság gyanánt
tálalja mi gyöngébbek elé, a Nyelvőrben, az már jó. Uram
istenem, ne engedd, hogy az. én Kéretik az ajtót
betenni
problémán tovább nőjjön, mert bizony' visszaköltözik a boldog
Ázsiába, az ősi, sátorba, melynek nincsen ajtaja "és békesség
lakozik benne.
:.'•.•'

-o A Haynau adjutánsa. Gróf Zichy Nándor a' radikális
Jókai Mórral szemben pártját fogja gróf Pállfy Móricz helytártónak, ennek a derék, jóakaratú, elnéző fölebbválónak, a ki,
mikor a magyarokat üldözték, nem volt semminek oka, sőt
enyhített a foglyok helyzetén stb. Ezzel a szerelmes- apológiával eljutottunk volna egész a Haynau adjutánsáig; mert"hiszen
az vala a mi derék hazánkfia, gróf Pálffy Móricz. Most már
csak maga Haynau van hátra: ő rajta a sor, hogy megvédelmeződjék. És meg is fogjuk védelmezni. Kiderítik a gróf Pálffy
^ A falak fülel.-Hogy a falaknak fülei vannak, azt minMóricz gazdájáról, hogy igen emberséges, igazságos, jámbor uri
denki tudja, noha senki sem hiszi. Mert voltaképen a falaknak
ember volt; olyan jó, mint egy falat kenyér és mindenekfölött
még sincsenek füleik. Ezen a defektuson segített Rudnay Béla
ártatlan gyermeklélek: irtózott a- vértől. Egyébiránt tisztelte a
főkapitány ur, aki szükségéi érezte annak, hogy a rendőri
hölgyekel, a kiket megvesszőztetett és népszerű volt a londoni .falaknak'legalább"legyenek fülei. Ötven esztendő múlva Rudnay
serfőző-legények előtt, a kik kitépték a bajuszát és bekergették -Béla, ha is'.en éltéti s marad még rend Budapesten, amit csak
őt a water closetbe. Ázt hiszem, akadni fog majd olyan lelkes ő őrizhet, egyszerűen egy fonográf-szekrényt helyez el a rendőri
hazafi is, a ki Haynau-szobor állítására buzdítja a nemzetet; hivatalokban s a falaknak nemcsak fülei, hanem szájuk is lesz.
és fognak akadni, a kik e szoborra adakoznak, a szobor felMost azonban primitívebb fülekre szorult, a detektivekére.
avatásán megjelennek és magasztaló beszédeket mondanak! Vagy
Néhány detektív kötelessége, hogy minden este, mikor az újságnem néppárti Haynau is, miként' az ő hű satéllese gróf Pálffy
írók a rendőri sajtóirodában gyülekeznek rendőri hirekért, ócska
Móricz ? Történetünk e nemes alakja még mindig nem része- szekrények rejtekébe szoruljanak meg s onnan lessék ki, mit
sül kellő méltatásban. De az első lépés im:> ár megtörtént arra
beszélnek az ujságirók. A főkapitány urnák ugyanis sejtelmei
nézve, hogy a közvélemény tisztelettel és szeretettel forduljoh
vannak, hogy ilyenkor' róla foly a szó s nagy súlyt fektetvén
feléje. Először a szolga rehabilitálódik, aztán az u'r. Idő kéraz ujságirók véleményére, tudomást akar szerezni az ő privátdése az egész. És ha majd azt találja valaki mondani, hogy
vélekedésükről. így történt, hogy néhány rendőr riporter barátHaynauról csak ugy gondolkozik, mint anno 1 8 9 6 : természete- ságosán 'a r'endőrtariácsos úr elé' idéztetett, azzal a váddal tersen kiíródik róla, • hogy a tízórai malaczpörköltje keresztény helve, hogy-a főkapitány tudja, mint vélekednek róla. Ez helyes
vérrel van fűszerezve paprika helyett.
és jogos, de azt hisszük, arra vall, 'mintha a" főkapitány ur
- többet foglalkozna a 'maga dolgával, 'mint a' rend dolgával.
Budapesten van száz detektív és százezer gazember.. Minden
detektivre 'jut észerint' ezer ellenőrizendő gazember. Ha két
detektív az' ujságirók kihállgatásával foglalkozik, két ezer gaz•o Kéretik az ajtót betenni. Az ember tűnődésre született
ember marad gazdátlanul. Lehet, hogy ebben is van igazság,
állat. Már a pendelyes gyereket is problémák bántják. Volt egy
.
mert é gázemberek alighanem elismerőbben nyilatkoznak Rudkis öcsém, aki háromesztendős korában mindig azt tudakolta
•
nay
főkapitány úrról, mint az ujságirók. De még sincs benne
tőlem: »Miért nem hegedülnek a csillagok ?« Ez a kérdés
ráczió, mert nemcsak a falaknak, hanem a méltóságos uraknak
mindenképen érdemes a vizsgálatra (összevetendő vele a goethei
is vannak fülei s ha kiváncsi, mint vélekednek felőle az ujságDie Sonne tönt nach altér Weise) és elfoglalhatta volna egész
irók,
kérdezze meg tőlük. Akármelyikük megmondaná neki
életemet, ha már az öcsém születése előtt husz évvel nincs meg
ugy, mintha az ajtó mögött állna.
az én saját külön problémám : a Kéretik az ajtót betenni. Ez
a kérdés is elég egy egész életre. Eleinte csak azon töprenkedtem: miért kéretik és miért nem tessék ? Vagyis ha az írás
csakugyan a beszéd lekótázására való, miért változik nyomtatásban a tessék mindig kéretikre, Holott ezzel a-szóval nem él
Békekongresszus a csatatéren. A Budapesten tanácsa kutya sem ? Problémám idővel növekedett, mint a hógörge- kozó Békekongresszus' .egyik tagja, egy- világhírű külföldi államteg. Budapest némely kávéházának és vendéglőjének a belső
férfiú, és iró; tegnap, ezt telegrafálta az általa képviselt békeegyesületnek ;'
' ! .
ajtajára ezt irták: Kéretik az ajtót be nem tenni, a külső
ajtóra meg' ezt: Kéretik az ajtót betenni; viszont voltak és
»Hihetetlen, de igaz. A budapesti .békekongresszus tagjai
vannak kávéházak és vendéglők, amelyeknek a belső 'ajtaján
a leglelkesültebb eszmecserét egy csatatéren folytatták, duló
olvasható ez: Kéretik az ajtót betenni és a külsőn ez : Kéretik
csata kellő közepén, küzdő és haldokló harczosok előtt. Láttuk
az ajtót be nem tenni. A negativ kéretik tudvalevőleg a jóneegy szabadságért küzdő nép halálmegvető tusáját, láttuk és
velésü, maguktól záródó ajtókon van. De, mint mondtam, ezek
szinte hallani véltük egy nemzet élet-halálharczának minden fenaz ajtók hol külsők; hol belsők, az ember tehát szüntelenül ségességét és borzalmait abban a nagy képben, amelyet a konnégy eshetőség között tétováz, hol. ezt,, hol amazt a parancso- gresszus rendezősége sietett a békebarátoknak bemutatni «
latot szegi meg akaratlanul, végre pedig' eikárómkodja magát
Fölösleges megjegyeznünk, hogy ez a csatatér a »lengyel
és azt mondja, hogy legjobb dolga van a Szellő agárnak, akikörkép«, Slyka és Kossak. hatalmas csataképe, amely , fenséges
től az ajtó b'etevése és be nem tevése körül semmit sem kövelátnivaló a béke éS a háború barátai számára egyaránt.
telnek. Csakhogy az én átkozott problémám még mindig dagád.
A Nyelvőr legújabb füzetének 404-ik lapján' á tudós Seeman
A lóversenyeket l á t o g a t ó t. k ö z ö n s é g a m a része, mely okvetetGábor a germanizmus ocsmány kinövésének (Aüswuchs) mondja
len kimegy a k á r s z é p a k á r rosz idő v a n : a L o v a r e g y l e t f ő p é n z t á ezt a kifejezést: Kéretik az ajtót betenni, mert az ősi szittya
ror-a által tisztelettel felkéretik — s a j á t kényelme érdekében — mert
nyelven: Kérjük az ajtót bezárni. Tizennyolcz lappal odább, k ü n n a versenytéren n a g y a- t o l o n g á s a p é n z t á r o k n á l (pedig 1 8 — 2 0
a 422-ik oldalon ellenben a tudós Antibarbarus igy beszél: p é n z t á r van), h o g y belépti jegyéit délelőtt b e n n a v á r o s b a n , a prog r a m m o k o n megjelölt dohánytőzsdékben előre megváltani szít>A kér ige németes szerkezete, A' Borsszem Jankó szerk.
Másrészről felkéretik a közönség, h o g y belépti j e g y é t a z
üzenetei közt 1896. VIII. 30." azt olvassuk: »Kérjük a papi- • veskedjék.
ö l t ö n y ö n ' kivül láthatólag kitűzni szíveskedjék, s igy a z ellenrosnak csak az egyik lapjára irni.« Te is, fiam • Brutus ? Pedig őrség részéről a felszólításokat mellőzhesse.
.
. . .
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SZÍNHÁZ.
A Nagybácsi. Ki lehet?

megőrzi az egyéniség hátgerinczét; ez a nagy egészség,
a mely megért minden betegséget s ez a férfias épség,
a mely föl fog minden elfajulást: valóban, ez a leghiva :
tottabb arra, hogy kifejtse a psyhológiáját az öregségnek,
a melynek ugyancsak a legellentétesebb érzéseket kell
harmóniába ön'enie. S e klasszikusan egyszerű darab
maga is az, a r.ú az öregség : melancholiás vigjáték, s
mélabús a konklúziója is: a szeretet lemondás.
Mindezekből az előadás alig mutatott valamit, csak
mikor a Prielle Kornélia asszony öregségében is bájos
alakja mégjelent a színpadon, a darab levegőjéből akkor
áradt valami a ' nézőtérre. Az ő gyöngyösen pergő
beszéde szinte rátermett e végtelenül finom, egyszerűségükben dúsgazdag mondatok s á darab szövetéből ezüst
szál módjára kicsillogó • s egymásra vonatkozó ötletek s
czélzások tolmácsolására. Máskülönben annál kirívóbb
volt a szereposztás; a hol például egy cocotte-ot Palotás
Piroska kisasszonnyal adatnak, ott már csak az hiányzik,
hogy Zilahy ur adja a Hamletet.
Pató Pál.

Ellentétnek megjárja, egymás mellé állítani ezt a
két darabot — amazt, a Lemaitre-ét, a finom bölcsességnek bájosan egyszerű kis mestermüvét, s emezt, a
Bilhaud-ét, a mely typusa a szinház s a z orfeum -mesgyéjén kötéltánczoló, ravaszul kieszelt mulatságos brutalitásoknak. A nemzeti szinház nyitotta ma meg velük a
saisonját, s már rég nem volt annyira szükség, megkülönböztetni a darabot az előadásától, mint ma este. Nevezetesen, a ki, mint sajnos, magam is, a Lemaitre darabját elébb el nem olvasta, ez előadás fátyolán keresztül
csak sejthette a darabot, mint a hogy a rossz tolmács
útszéli kifejezésekben s dadogó mondatfűzésében, ugy
hiszem, a Napoleon proklamácziói is sokat vesztettek a
hatásukból.
Fáj, hogy ezt ki kell mondanom, de ha nem igy volna,
A második. Broulik volt az első, Perotti a második tenoazt kellene kimondani, hogy az a Jules Lemaitre unalmas rista; a kit Nopcsa Elek báró ur kidob az operaházból. Sejtetember, fölfujt nagyság, korcs franczia, a ki nem Augier- tük mindjárt: a ki a folyosók tisztogatásán kezdi, okvetetlenül
től tanult darabot irni, hanem részint Kotzebuetól, részint a szinpadot is föl fogja seperni. Alig van néhány használható
Birch-Pfeiffer Sarolta • asszonyságtól. S ugy-e, a kik ha művész az operában, idővel rákerül azokra is a sor. S amikor
egyebünnen nem, legalább is egy pár Débatsbeli színházi Nopcsa ur befejezi a nagy takarítást s elégedetten a sarokba
tárczájából ismerik Lemaitret, ilyesmit. nehezen hisznek el teszi - a seprőt, a magyar kir. operaházban nem marad meg
róla? Mert hiszen bizonyos, ez a Nagybácsi (az eredeti- más, mint a szemét.
ben L'age difficile éppenséggel nem remeke a technikáUj szereposztás. Ez végre egy színházi reform, melynak, sőt erre is, de tán még invenczióra is szinte megha- nek művészi értéke van, a mit a Vígszínház e héten inaugutóan primitív. Maga a tárgy is: a nagybácsi, a ki az ő rált. Teljesen u j szereposztásban adták elő a Durand és Durandi
önző szeretetével megzavarja a házasfelek családi boldog- czimű bohózatot, alkalmat adván a kevésbé elfoglalt színészekságát: hol anyós, hol após, sőt még barátnő formájában nek is, hogy érvényesüljenek s alkalmat adván a közönségis nem egyszer fordult meg a színpadon, mindannyiszor nek is, hogy összehasonlítás révén Ítéljen. A mi közönségünk
sokkal több és furfangosabban kigondolt bonyodalmat jól tudja megítélni a darabot is, a színészt is, de nem tudja
okozva, mint ebben a darabban. Kétségtelen, hogy Le- megítélni az előadást,' értvén ez alatt a színházi bemutatásnak
maitre alapjában nem drámairó-talentum, s mivelhogy és magának a darab szellemének egybevágóságát. Közönségünkhiányzik belőle a kártyakeverő szemfényvesztés ügyes- nek nem volt arra nézve iskolája,- hogy az előadás szellemét
sége, meg sem kisérli, hogy kierőszakolja magából. Ő, a megítélhesse, mennyiben szolgálja az á szerző intenczióját,
ki annyit foglalkozik a tehetségek természetével, minden- mennyiben mutatja be a darabot olyannak, a minek a szerző
kinél jobban tudja, hogy a gyakorlat s az intelligenczia intendálta. Igy történt, hogy bukott nálunk Sudermann legcsak a meglévőt fejlesztheti, de a hiányzót nem pótolhatja. jobb darabja, a pillangócsata,
mert a közönség nem ismerA nagy Goethének is meg volt ez a fogyatékos- hette föl, hogy azt a darabot az előadás egyszerűen meghamisága, a mit az imádói ugy fejeztek ki, hogy a darabjai- sította. Az ilyen párhuzamos előadásokból, miket a vigszinház
ban nincs külső cselekmény, de van belső. Ha ez igaz, remélhetőleg állandósítani fog, látja majd a publikum, hogy
az ilyen darabokat közönséges színpadi használatra ki egy darabot nemcsak egyképpen lehet adni, aminthogy a két
kellene forditani. De hát ezt nem lehet s ezért a színpad- Durand kétféle előadása felfogásban, hangban és tempóban is
nak kell a darabhoz alkalmazkodni. Az ilyen darabokat különbözhetik egymástól. Mindenesetre a Színháznak olyan erőnem lehet pusztán -elkomédiázni vagy enyhébb szóval próbája ez, mely a legjobb reményeket költi a kulturális nyemegjátszani, hanem, a mi nehezebb dolog, ezeket a dol-- reség szempontjából, melyet ez életrevaló intézet níüködésétől
gokat el is kell mondani. E nélkül a nemzet első szín- várhatunk.
pada is olyasmit produkál, mintha a Plátón dialógusaiból fővárosi életképet csinálnának.
L'age difficile, ez a végtelenül bájos kis vigjáték,
dialógus az öregségről. Gyerekkoromból emlékszem,'
KÖZGAZDASÁG.
mikor a kis-kőrösi poros utczán végiglépdeltem, néha
elgondolkozva, mint szerettem volna utóiérni á magam,
előrevetődő árnyékát, s egyet-egyet ugorva, mint isméA Vaskapu m e g n y i t á s a . A Vaskapu megnyitása alkalteltem ezeket a kísérleteimet. Többé-kevésbbé igy járunk mavál Ő Felsége szállása — a mint köztudomásu — a Magyar
mindannyian az élet utján, a képzeletünkkel igy igyek- Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaságnak »1. Ferencz
szünk utolérni a magunk öregségét; szubjektive mindnyá- József« gőzösén lesz. — A menetpróbák, a melyek a hatalmas,
junkban benne él az érzés; s ezt az ő szubjektív érzését fényesen berendezett gőzössel végeztettek,, bebizonyították, hogy
objektiválta ebben az édes kis remekben Jules Lemaitre, a »Ferencz József« gőzös a Dunának nemcsak legnagyobb szea mai Francziaország egyik legelőkelőbb, legtartalmasabb, mély-szállító gőzöse, hanem hogy a menetgyorsaság tekintetélegharmonikusabb jelensége. Ez a tengerszem-lélek, amely ben is oly recordot ért el, a milyent eddig még nem látlunk a
lefelé csupa mélység és gazdagság, fölszine sima és Dunán A Vaskapu megnyitása alkalmával a gőzösön a Magyar
mosolygó; ez a kitűnő judiczium, a mely elfogultságot Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaságot gróf Széchenyi
nem ismer; ez a simulékony fantázia, a mely könnyen Pál elnök, Komfeld Zsigmond alelnök, Horváth Elemér és
illeszkedik bele minden helyzetbe, de a maga számára. Rapaich Richárd igazgatók fogják képviselni.
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Genie. Annak a mondatnak az értelme az, hogy életében senki
sem genie, csak amikdr porhüvelyét elhagyta, akkor avanzsiroztatják
géniévé a tehetséget a kritikusok... Bővebb informáczióval szolgálhat
Önöknek erre nézve Gyulai Pál. 0 előtte soha eleven író meg nem
állhatott. De a halál előtt csaknem oly respektusa van, mint Kassainak.
Én is t u d o m . Kicsike Világ az, uram, amelyről Ön zöngicsél,
Kicsike motivumok, gyarló forma, szegényes invenczió. Az ember
akaratán kivül elmosolyodik, mikor Ön arról ir, hogy a dicsőség elkapattn. A dicsőség azokat szokta elkapatni, akiknek némi jussuk van
hozzá. Akikkel csak kaczérkodik, azokat bolondítja, de nem kapathatja el.
Áron. A kis doktorné égisze alá helyezett poémát megkaptuk,
sőt el is olvastuk. Szépnek, jónak, okosnak találjuk a — patronáját.
A költeményről illő tisztelettel hallgatunk.
Többeknek, kapunk egyik kiváló belső dolgozótársa arról
panaszkodik, hogy valóságos ostromállapotban tartják a buzgó dilletansok. Csomag számra küldik hozza müveiket és kérik kompetens
Ítéletét A Hétben. Munkatársunk amily elmés, ép annyira szerény és
tiltakozik az ellen, hogy neki jussa volna saját magánvéleményét a
szerkesztői vignetta alatt közrebocsátani. Szolgáljon ez a t. pályázók
tájékoztatására. Külömben egyenesen a mi fejünkhöz lódíthatják becses
küldeményeiket. Minket nem bosszant és nem alterál.
Zombor. A Kalmár. Nagyon begubózta a gondolatot. Értjük
is, nem is. Ez hiba.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: KISS JÓZSEF.

csász. és kir. udvari
fényképész műterme

— — V., Erzsébet-tér 18.
Az ezredéves országos kiállítás czéljaira elvállal
helyben és vidéken

fénykép-felvételeket
a legnagyobb méretekig egyes g y á r i - és i p a r t e l e p e k r ő l ,
ipari műtárgyakról, gazdaságokról, intérieurekről stb.

A

MAGYAR UJSAG
a legjobban értesült napilap.
A

MAGYAR UJSAG
a legtartalmasabb napilap.

MAGYAR ÚJSÁG

Főmunkatárs : KÓBOR TAMÁS.

a legolcsóbb fővárosi napilap.

Foulárd-selymet 60 krtól

3 frt 35 lcrig méterenkint japáni, chinai, stb. a legújabb mintázattal és színekben u m
lekete, fehér és szines H e n n e b e r g - s e l y m e t 35 krtól 14 frt 65 kr
inéterenkint sima, csikós, koczkázott. mintázott damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 szin és mintázattal s t b ) a
mcgrendett áru p o s t a b é r és v á m m e n t e s e n a h á z h o z s z á l l í t v a és
m i n t á k a t küld p o s t a f o r d u l t á v a l : Henrteberg G. (ca. k.
udvari szállító) seíye.ngy a ra Zürichben. Svájczba czü,
zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztaná
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek

Előfizetési á r a : Egy évre 12 frt, negyedévre 3 frt, iélévrc 6
frt, egy hónapra 1 frt. Egyes szám ára 4 kr., vidéken 5 kr.

Előfizetői minden hónapban i n g y e n kapnak
e g y díszes r e g é n y k ö t e t e t .

A MAGYAR

ÚJSÁG

kiadóhivatala

IV., V á r m e g y e h á z - u t c z a 15.

-

FEKETE JÓZSEF
n - p i l ü d n o s

f ö g ^ m n á s i u m a
és

Belépti dij reggel 7—9 óráig 30. Délelőtt 9-től estig 50 kr.
(*• A városligetbe menő villamos kocsik végállomása.

GRÓF KEGLEVIGH ISTVÁN-FÉLE
COGNAC
M I N D E N Ü T T

K A P H A T Ó .

A H é t vidéki előfizetői kedvezményképen Budapest pon
tos ú t m u t a t ó j á t díjtalanul
k a p h a t j á k , ha a bekötési és bélyegköltségek fedezetére példányonként 2 5 krt küldenek be kiadóh i v a t a l u n k h o z . E m e k ö n y v a millenium a l k a l m á b ó l készült
s mintegy 2 0 0 oldal terjedelemben 40-nél több képet, Buda
pest térképét, a kiállítás térrajzát valamint 10 drb kedvezményjegyet t a r t a l m a z , mely utóbbiak a k ö n y v t u l a j d o n o s á n a k a
kiállítás t a r t a m a a l a t t 4 — 3 3 ° / o engedményeket biztosítanak.
Útbaigazító t a r t a l m á n á l fogva ezen k ö n y v a székesfővárosba
felárnduló idegennek igen h a s z n á ' h a t ó zsebkönyv.
Budapest. 1896. Nyomatott az » A t h e n a e u m «

nevelőintézete
államérvényes bizonyítványok kiállítási jogával.
A z i n t é z e t 15 é v óta á l l f e n n ,
a főváros legegészségesebb
mellett, a szaszségesebb vidékén, a budai hegyek
hegy
bad, nagytérségű Városmajornál
ajornal

BUDAPEST, I., Krisztinaváros, Városmajor-u. 4. szám alatti
egészen újonnan berendezett egyemeletes nagy házban.
Tantermei, háló-, ebédlő- és társalgótermei tágasak, szellősek. A ház el van látva külön fürdőszobákkal s nagy kerttel
s e mellett az ifjaknak játszó- és szórakozó helyül ott van
a tőszomszédságban az árnyas nagy városmajor és a
budai hegyek.
Az ifjak ez intézetben az osztály- és az érettségi vizsgálatokra a legalaposabban, szakértő tanárok vezetése mellett
készíttetnek elő.
A dijak Igen m é r s é k e l t e k ; m a g y a r o s házi k o s z t Beirat á s o k az egész szünidő alatt eszközöltetnek
Kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve megküldöm
az idei iskolai értesítőt.

FEKETE JÓZSEF

nyug. főgymnásiuml tanár és igazgató.
irodalmi és nyomdai r. társ. betűivel.

