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— B u d a p e s t , augusztus hő 28.
megbontani a rossz törvény kedvéért, mint azt a törvényt
hozzáidomitani a jó hadsereghez.

Krónika.
Generálisok.
—

aug.

26.

Ezen a héten mintha meg akart volna ujulni a téli
katonai hangulat. Generálisok feketesárga nyilatkozatai
fölélesztették a chlopyi hadparancsot s a sajtó a fogát csikorgatta, de igazában haragudni és haragra gerjeszteni nem
tudott. Pedig oka lett volna rá bőven. Olyan állitások,
hogy a magyar parlamenti akczió bujtogatás volt s a
hadsereg egységének a megóvása a katonaság érdeme,
igazán nem járják a magyar közjog és a dologi igazság
szempontjából. De hát nyár van és a gyújtó hatás nemcsak a csóvától függ, hanem az anyagtól is, melybe hull.
Mostanában pedig a katonai politika dolgában a közhangulat nem igen tűzfogó.
Ugyanakkor azonban egy soha nem hallott igaz
hazafias beszédet is kaptunk generális-ajakról. Ilyen magyarosan, ilyen polgáriasan, ilyen fölvilágosodottan és ilyen
magától értetődő dolgokat katonatiszt még nem mondott,
mint Rónai Horváth Jenő vezérőrnagy a pécsi hadapródiskolában. Fölötte nagy örömmel fogadták ezt a beszédet,
de csodálatosképpen, amennyire Beckre és Alborira nem
tudtak igazában haragudni, azonképpen Rónai Horváth
Jenőért nem tudtak igazában lelkesedni. Nemcsak a sértésre, az elégtételre sem reagál kellőképpen a hangulat.
Hát ezt az időt tartom éppen alkalmasnak a katonai
kérdés objektív megvilágítására, éppen, mert nem állunk
most hnrezban és az ellenségnek szolgáltatott igazsággal
nem ártunk a magunk igazságának. Nem áll és nagyon
furcsa volna, ha állna, hogy amikor a Beckek minket
sértő nyilatkozatokat tesznek, akkor valósággal fumigálnák a magyar közjogot, bántani akarnának s a magyar
önállóság ellen támadást intéznének. De amilyen világosan
szól nekünk a mi törvényünk s amilyen áthatóan érezzük
jussunk mellett az igazságot is, ugyanolyan meggyőződéssel látják a generálisok a védelem érdekeit megbénítva a
magyar törvény által. Mi azt mondjuk: a generális nem
a közös hadseregé, hanem az országé, ők azt mondják:
a közös hadsereg j ó ; ha tehát van törvény, mely ennek
a megoszlására vezethet, akkor a törvény rossz, mert
kártékony. S ugyanezzel az agykonstrukczióval gondolkodva, annyira meggyőzőn látják a konzckvencziát, hogy
nem is értik, miképpen lehet jóhiszemmel másképp is
gondolkodni: sokkal nehezebb a hadsereg jó szervezetét

Nekünk, a mi magyar publikumunknak igazán fölösleges kimutatni ennek az okoskodásnak a föltétlen tévedését, sőt ha ugy tetszik: közjogi frivolitását. A törvény
mindig törvény és különösen ez a törvény szorosan
összefügg az ország állami souverainitásával. Nem számit
semmit ez az okoskodás, de megmagyaráz mindent.
Különösen azt, amit az újságok váltig kérdeztek, hogy
amikor már minden elcsendesült, miért piszkálják a generális nrak a hamvadó parazsat s ha már minden ugy
van, ahogy ők akarták, minek mutatják még ki, hogy ők
akarták igy, holott a leszerelt nemzeti törekvésnek meg
kellene hagyni az illúziót, hogy maga állt el követeléseitől, nem pedig megtagadták tőle. Hát a generális urak
semmiképpen sem érzik, hogy valamivel megbántották
volna a magyar érzékenységet vagy a magyar államiságot. A magyar államiságot a kormánypolitika képviselte,
a magyar törvény tartalmát és szentségét az képviseli;
ami mozgalom ezzel ellentétben volt, az csak ellenzéki
izgágaság volt. Nem Magyarországnak szól a merénylet
és a bujtogatás kifejezés, hanem azoknak a gonosz és
felelőtlen ellenzéki egyeseknek, akik gyűlölik nemcsak
a katonákat, hanem a németet egyáltalában. Ezekkel
szemben állta meg helyét a hadsereg legfőbb ura védelme
alatt s ezekkel szemben védte a magyar államiságot is, hiszen
a hivatalos kormány, a többség politikai akarata ugyancsak
a hadsereg közössége és mai szervezete mellett van.
Azonfelül pedig: katonának sokkal nehezebb megérteni, hogy a legfőbb hadúrnak éppen a nagy, elvi dolgokba kevesebb beleszólása legyen, mint a parlamentnek.
Hogy a király élet és halál, háború és béke ura, korlátlanul rendelkezhetik a bakától a táborszernagyig, a
bakancstól a hadihajóig mindennel, de ahhoz, hogy egy
hadsereg helyett kettő, egy vezényszó helyett kettő legyen,
ne szólhasson döntően és kizárólag. Hiszen azt még
czivilpolitikusok is nehezen értik meg, hát még a katona,
aki a maga vak elfogultságában még azt sem tudja megérteni, mi jogon ellenőrzik laikus polgáremberek az ő
kiadását, szervezetét és reformjait.
Ha az ember ezeket elgondolja, akkor jóhiszemű,
becsületes embereknek tudja elismerni azokat az ádáz
generális politizúlókat és távolról sem gondol paczkázásra,
meg hogy a magyar nemzet orra alá borsot akarnának
törni. Nem változtat a helyzeten és az igazságon semmit,
de lehetetlenné teszi a gyűlölködést, ha az ember a másik
fél szempontjából nézi a dolgot és megnyugodhatik, ha
tendencziózus élt nem talál a helytelenségben.
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Mig az osztrák gondolkodású generálisok megértése
tompítja beszédük élét és elveszi jelentőségét nyilatkozatuknak, addig a magyar generális nyilatkozata annál
mélyebbé és jelentősebbé lesz, mennél jobban belehatolunk
értelmébe. Voltakép igen elemi dolgokat mond, olyanokat,
miknek magátólértetődőknek kellene lenniük. Hogy a baka
is ember, hogy éppen katonának nem szabad az alája
rendelt ember védtelen megkötöttségével visszaélni, hogy
a polgárt meg kell becsülni, mert ő adja a pénzt a katonaságnak. De mert elemi dolgok, azért nágy dolgok egy
tapasztalt katona ajkán, mert ezek megint csak nekünk
polgárembereknek természetes igazságok, mig a katona
lelkébe nehezen fészkelődik be az ő hivatásának polgári
természete. Az éles elválasztás a polgári társadalomtól
elhomályosítja a szocziális kapcsolatot tiszt és polgárság között. A katona nem azt érzi, hogy a polgárok verejtéke hull az ő gázsijáért, hanem csak azt, hogy ő van
halálra rendelve azért, hogy a pugris békén tovább kereskedhessék. Viszont a tiszteknek a legénységhez való morális
viszonya, ugy, ahogy Horváth Jenő exponálta, szintén
csak nekünk polgárembereknek világos és egyszerű, a
katonatiszt sokkal rikítóbban érzi a kellemetlen különbséget,
melyet a tiszti fokozat és az állandó katonáskodás teremt,
a legénységgel szemben, mely kényszerből áll a sor alá és
idejét leszolgálván ismét idegenné válik.
A polgári egyenlőség a polgári gondolkodás terméke
és türelmetlenség, mikor kötelezővé teszi a maga fölfogását mindenki számára. Ezt magunk is érezzük, mikor
ilyen Horvát Jenő-féle nyilatkozatokat hallunk, az örömünkkel, az ámulásunkkal és a lelkesedésünkkel éppen
azt mutatjuk, hogy ez a felfogás katonánál éppenséggel
nem természetes, hanem érdem és kiválás. Az érdem annál
nagyobb, mennél szélesebb ürt hidal át a két gondolkodás
között, ám — és ezt sajnálattal kell hozzátenni — fi
hatása az életre annál kisebb, mennél nagyobb érdemnek válik be.
Semper.

Virágének.
Arany, selyem csodáit
Ékül ne vedd magadra.
Csupán egy sárga rózsát
Tűzz omlatag hajadba.
Se szenvedélyt, se vágyat
Ne keltsen tiszta lényed —
Ugy szállj szivembe halkan.
Miként egy szent igézet.
Mint illatos lehellet
Lágyan suhanva, lengve;
Egy sejtelem legyen csak
A nagy gyönyór szivembe'.
így i«ii felém szelíden,
Ha keblemet kitárom

—

Mint hajnal-hozta, édes
Halk, rózsaszínű álom . . .

Mczey Sándor.

Füttyös Józsi.
I r t a : ABONYI ÁRPÁD.

Minap egyik nagyobb vidéki városból gyászjelentést
kaptam, amely katonás rövidséggel tiz sorban jelentette, hogy
Cs. József közös hadseregbeli ezredes meghalt s a katonai
temetőben örök nyugalomra helyeztetett. Minden néven
nevezendő rokonok hiányában a gyászjelentést az ezred
tisztikara adta ki. Az egyidejűleg megérkező levélben
egyik régi ismerősöm viszont megirta, hogy az elhunyt ezredes légycsípés következtében beálló vérmérgezésben balt meg,
oly rohamosan, hogy lehetetlenség volt rajta segíteni.
Néhány ezer forintra rugó vagyonát egyébként ezrede
szegényebb tisztjei adósságának rendezésére hagyta.
Eddig van.
. . . No hát lia van odafenn egy isteni rovás, melybe
az idelenn tévelygő ember jámborsági és rosszalkodási
pontosan felrovatnak, bizonyos, hogy e levél elolvasása
után nem is egy, de legalább huszonöt mély bevágás
kérült a rovásomra. Hiába minden máza a czivilizácziónak :
az emberrel néha egyet fordul a világ s ilyenkor aztán
akkorát . . . de oly borzalmasan akkorát fohászkodik, hogy
hogy lehullik tőle a plafondról a vakolat. Ettől aztán
kicsit megkönnyebbül s az illedelmesebb méltatlankodásra
is képessé válik. íme, egy nyomorult légy — teremtménynek is utolsó — megsemmisít egy igazán derék
katonát és egy talpig nemes embert, aki e hitvány féreg
nélkül még sokáig élhetett volna, hisz alig volt — a gyászjelentés tanúsága szerint — ötvenkét esztendős. Engem ez
a szám is meglepett — sokkal fiatalabbnak hittem, bár
tudhattam volna, hogy körülbelül meg kellett haladnia
az ötödik X-et.
Tehát meghalt a derék katona és az örökké vidám
ember.
Mert főleg ezt a ritka, nagy kincset birtokolta: a
vidámságot. Azt az őszinte, szívből jövő és szivbe találó,
nyugodt és mégis pajzán, néha csahinozó, csipős, de sohasem sértő vidám kedélyt, mely a legválságosabb pillanatban
sem hagyta cserben s föl tudta villanyozni a legtompábbnak látszó csüggedést is. Azt gondolom, hogy birtokolta a bölcsek kövét; övé volt a nagy »Khába« —
nyilván egész a sirig. Mert alighanem ez a mély keleti
legenda titka. Mert alighanem az a legbölcsebb ember,
ki derült nyugalommal, vidáman, jó kedvvel vándorol keresztül az életen és sohasem becsül komolyabbra semmit,
mint amennyit az a valóságban megérdemel. Azt hiszem,
hogy eljutván korai halálának hire azon városokba, falvakba, magányos pusztai tanyákra és föl a lutvasi kunyhókba, hol egykori »fiai« élnek, sokan meg fogják gyászolni a kedves Füttyös Józsit,
kinél derekabb katona
és vidámabb ember nem volt a hadseregben. S hogy éppen
neki kellett ily disztelen halállal elmúlnia. Az antik' Fátum,
mely voltaképen nincs is, csakugyan b u t a . . . Szebb
lialált ajándékozhatott volna ennek a jó embernek.
Beszélni- akarok róla.
Egész sereg epizód fűződik a nevéhez. Kiválogatni
néham jobbat a sok jóból, melyekkel a vele egy ezredben
szolgalo tisztek vagy husz évvcí ezelőtt elhalmoztak, hogy
a »Józsi dolgai ne veszszenek kárba«, fóleg azért nehéz,
mert mindenik a maga kis históriáját tartotta a legjobbnak
ós a »legfamózabb«-nak. $ valamennyi oly ügyesen, annyi
színnel, elevenséggel és annvi szeretettel ékesítette föl az
elmondott epizódot - érdekes, hogy n fiatalabb tisztek,
a Reglement daczára is majdnem mindnyájan kitűnő elbeszélők — hogy többnyire mindig azt a »fomóz« históriát
tartottam legfamozusabbnak, amelyről éppen szó volt
Az idő sokat elsöpört belőlük, kiestek az emlékezetemből;
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most azonban mégis annyi rajzik föl belőlük, hogy szinte
munkába kerül, mig egy-kettőt ki tudok válogatni.
*

A hetvennyolczadiki mozgósítás abban a zászlóaljban,
melyben fiatal hadnagyi sorban szolgált, nem okozott
valami nagy örömöt. Az idősebb tisztek jóformán mindnyájan ellágyult fatédli-száinba mentek; nem szívesen
váltak meg családjaiktól és megszokott kényelmüktől; az
ifjabbak viszont többnyire jómódú gyerekek, akik udvaroltak, kocsikáztak, estélyekre, bálokra, színházba jártak
s nem igen ölte őket a hadi ambiczió, meg a táborozással
járó piszok.
Igen komolyan, sőt leeresztett orrokkal készülődtek.
Egynémelyikük ki is fakadt, hogy az egész komédia
voltaképen nem méltó egy modern hadsereghez. Mire
való ekkora apparátussal kivonulni néhány száz bugyogós
paraszt ellen? S rákényszeríteni hófehér szarvasbőr keztyüiket, hogy bepiszkolják ezekkel a parasztokkal?
Cs. Józsi fütyörészve készülődött. A sokféle hunczutságairól hires 13-ik század Füttyös Józsija a mozgósítási
parancsot is csak annyiba vette, mint egyéb kényszerű
gyönyörűségeit a szolgálatnak. Fütyölt rá és ment, mert
parancsolták. Sajnálnivalója, igaz, nem igen volt. Legénynek
elég csinos ember volt, számbavehető pénzféle azonban
még gázsi napon sem csörömpölt a zsebeiben s ez okon
csak nagyon mérsékelten vehette ki részét az élet mindazon
úgynevezett örömeiből, melyekért az ádáz emberiség pénzt
szokott kérni. Apjától, a gyulafehérvári derék szűrszabó
mestertől hébe-hóba kapott csak egy kis segítséget. Rossz
világ járt már akkoriban is az igaz magyar szűrre —
nem igen kellett. Sokallotta árát a gazduram is, a nemzetes
uram is. Olcsóbb a brassai »szürke«. Osztrák csinálja
ezrével, gépen, rongy munkaképpen, — de olcsón. Egy szál
igaz magyar szűrnek az árából kitelik négy-öt »szürke«.
Máshonnan sem csurrant valamelyes pénzféle, Füttyös
Józsi tehát nem rúghatta föl a csillagokat, ellenben gyakorta vacsorált három vizes zsemlyével egy pár virslit.
Nem bizonyos, hogy e szigorú titokban elfogyasztott
bánatos vacsora közben is fütyörészett-e, mint künn az
utczán, meg a gyakorlótéren — elszontyolodva azonban
sohasem látta senki.
A mozgósitásnak, mondhatni, örült.
Rosszabb sorsa ilyenkor a pénzes fiuknak .van, a
szegény legény csak nyerhet. Dupla gázsi, kevesebb kiadás,
egy kis zsákmány itt-ott csak akad. A hadjárat sok
mindenféle alkalmat teremt. Rabolni éppen nem muszáj
— mégis meg lehet tollasodni. Sőt becsületes uton is
meg lehet tollasodni, kinek a szerencse kedvez s a háború
folyamán például lóvásárlással bizatik meg. Ebben a zsiros
szerencsében azonban csak a sors különös kegyenczei részesülnek — s ő egyelőre nem tartozott közéjök. Utolérte
azonban a megfordított szerencse a tifusz képében, mely
Szerajevóban a kapitányát, Bilekben a főhadnagyát ütötte
le a lábáról, ugy, hogy mire az ezredből kikülönített zászlóalj, rendeltetési helyére, a messze délen fekvő brodáéi
vilajetbe érkezett — egymaga maradt a század élén az
őrmesterrel. Az állapot sehogy sem volt Ínyére: igen sok
munka szakadt a nyakába, segítséget kért tehát, jelentett,
folyamodott, hiába — nem segíthettek rajta, mert nem
lehetett. Tiszthiányban sinylett már akkoriban is az egész
ármádia. Azzal biztatták, hogy csak tartsa kezében a
századot »további intézkedésig« — majd kap segítséget,
ha lehet, rögtön.
Eltelt azonban egy hónap és nem kapott.
Midőn aztán ismét jelentkezett, az őrnagy kifakadt
, :ól* lehordta. Honnan a pokolból vegyen tisztet, ha
nincs' Tartsa egyébként kitüntetésnek, hogy századparancsnoki funkeziókat végeztetnek vele.

(»Az á m ! Hadnagyi fizetéssel« . . . gondolta bosszankodva a hadnagy.)
— Szolgálatai különben Fól lesznek jegyezve! lármázott indulatosan az őrnagy, — gondom lesz önre ;— érti ?
Soron kivül fogjuk fölterjeszteni — érti ? Elmehet 1 Es ebben
a dologban ne lássam többet!
Csepp hiján szinte kiutasította a szobából s hogy egy
jó darabig csakugyan ne lássa, még aznap kiparancsolta
Brodáíból a hegyeken túl fekvő pogloviczai őrségre.
Füttyös Józsi látta, hogy ha nem nyugszik bele a
századparancsnoki méltóságba és tovább is kapálódzik
ellene — pórul járhat. Vállat vont tehát s ettől kezdve
ismét csak vigan fütyörészve végezte a szolgálatot. A hírhedt 13-ik kompánia virágszálai — jórészt csupa marosvidéki legény — elégedetten bólintottak: »no, most már
ismét jól van, a hadnagy ur — hála az atyaistennek —
megint fütyül.« — Ugy volt, hogy ez a máskülönben
rabiátus és ezudar természetű legénység valami olyan
nyers durvasággal ragaszkodott hozzá, melynek benső
okait nehéz lett volna megérteni. Mi imponált nekik, mi
nem: örökös titok maradt. Pedig nem büntetett meg soha
egyet sem. Tekintélyt sem igyekezett tartani. Se föl nem
fújta magát, mint a hogy ifjú lájtinand urak szokták, se
nem fraternizált velük. Mondhatni: rájuk sem hederített.
Jöhettek-mehettek, csinálhattak, amit akartak — oda se
nézett. Nagy ritkán szólt csak rájuk, félvállról, durván,
de akkor is mosolyogva:
— Rend legyen fiuk, mert istenuccse felrúgom,
amelyik komiszkodik!
Ezzel megfordult és faképnél hagyta őket. Álljon,
ha akar, mind a kétszázötven ember a feje tetejére.
Lehet, hogy ez a kutyába se vevés imponált annyira
annak a rosszhírű századnak, hogy a legénység önmaga
tartott rendet. Ez pedig többet ért két tuczat Straf-Gesetznél és száz Reglement-nál. Nem volt rá eset, hogy valami
vaskosabb hiba történt volna. No, meg tudták, hogy a jókedvű hadnagy magyar ember, nem cseh, sem osztrák,
sem granicsár, sem, aki szeretetben valamennyi közt utolsó,
»vics-végü hrvát«. És szűrszabó mester ember az apja.
Tehát közel-vér, rangban, ő hozzájuk — közelebb semmint az uri rendhez. Mindez azonban csak nagyjában
magyarázta azt a furcsa viszonyt, melyben Füttyös Józsi
állt a századához. Bizonyos csak annyi, hogy a bakák
szerették s ők maguk ügyeltek rá, hogy a teméntelen
paragrafusba szedett földöntúli katonai rend a lehető legszebben díszelegjen.
A pagloviczai őrség egyike volt a legveszedelmesebbnek.
Innen már elvonult ugyan a háború viharosabb
része észak felé, biztonságban azonban senki sem érezhette magát. Az ide-oda csatangoló kisebb-nagyobb —
többnyire közönséges rablásra összeverődött — bandák
hol itt bukkantak ki az erdőségből, hol ott. Számontartáni
lehetetlenség volt őket. Éjjelenként csaptak ki az erdőkből,
mint a ragadozók. Mohamedán alig akadt köztük —
keresztény hiten levő, igen hitvány renegát volt a legjava
része, szégyene a fajnak, mely e salakot magából kivetette.
Vezéreik közt valami Mirko Vlád volt a legnagyobb
gazember. Ez sem volt mohamedán, hanem renegát, állitólag montenegrói. Robusztus erős ember, vörös hajjal,
feltűnően tiszta, finom vonásokkal. Sok mindenféle szóbeszéd járta róla a pagloviczai őrségre kiküldött századok
tisztikarában is. Valami olyasmit is beszéltek, hogy e vörö9
fejű rablót voltaképen egy dúsgazdag montenegrói berezegnének köszönheti a világ, aki gyönyörűen tudott zongorázni,
kitűnően lovagolt, menyasszonya lett egy nagy műveltségű
poro6Z főúrnak s az eljegyzés után két hétre eltűnt.
A botrányt elfojtották ugyan s a herczegkisasszonyt
bedugták valami jó csendes kolostorba, a dolgon azon1*
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ban még az sem változtatott, hogy az uradalom egyik, már
nem is fiatal erdészét, egy reggel meggyilkolva találták
meg. Nyilván véletlenség volt, hogy a meggyilkolt embernek
is vörös volt a haja . . . Hogyan, miképen lökték ki aztán
az újszülött gyermeket a szemétre, ahonnan fölszedte
valaki és fölnevelte — ez már kivül esett a legendán.
Valaminek azonban okvetlen lennie kellett a dologban;
a rabló finom, szép arcza, no, meg a kegyetlensége is,
nem vallott paraszti ágyra.
Füttyös Józsi elhelyezkedett embereivel a pagloviczai
megerősített őrtanyán, azután elkezdett unatkozni.
Erről a mulatságról pedig nem lehet fogalma annak,
aki nem próbálta. Beszélni róla kábaság — megrajzolni
akarni naiv kísérlet és erőtlen pityegés. Mert ezt próbálni
kell. Mert egy-két napig, háromig, négyig unatkozni valamely istenverte, vad helyen, esős időben, őszszel — még
csak istenes munka. De ugyané helyen gubbasztani öt
keserves hétig egyfolytában dologtalanul — mert dolog
nem volt — olvasmány, társaság, vagy másegyéb szórakozás hiján, azzal a kétségbeejtő tudattal, hogy esetleg
még a rákövetkező öt hetet is igy kell lenyomorogni:
pokoli gyönyörűség, amely a legkeményebb vasat is
összemarja.
Nem csoda, ha a hatodik héten végkép elaszott a
hadnagy fütyülő kedve s a kalendárium szentjei sértegetésének himes mezejére lépett.
A poszton álló legények ilyenkor összenéztek.
— Hojjé, be tud hozzá a hadnagy u r !
— Kivágja fájnul az istenfáját . . . csippentett szemével a másik.
Persze, ebbe is belefáradt. Ekkor aztán nekiállt s mérgében elkezdte rendezni a századot. Hát ilyen komédia is
kevés esett; a bakák titokban majdnem hogy megpukkadtak a kaczagástól. Hullott egy pár kegyelmes pofon is, de
ezzel meg az a furcsaság volt, hogy éppen az a legény
röhögött a markába legnagyobbakat, aki kapta.
Erre aztán fölhagyott a rendezéssel is s hogy a
körülzárt őrhelyen a rémes unalomtól valahogy meg ne
bolonduljon, naponként nagy csavargásokat rendezett a
közeli erdőségekben, csak ugy, ahogy volt, e g y m a g á r a ,
minden kiséret nélkül.
Soha sem történt semmi baja.
Egy ilyen magános járkálása közben egy délután
örvendetes fölfedezést tett, j ó tágas barlangra bukkant,
alig ötven lépésnyire az erdőszéltől. Beljebb luitolva a
barlangba, egy korhadt ajtó zárta el útját. Magától értetődik, hogy kivetni rozoga pántjaiból az ajtót és belépni
a belső, tágasabb barlangba alig pár percznyi munkába
került. Ott benn aztán roppant kíváncsian tekintett körül.
Tessék, egy titkos pincze! Mert az volt a barlang, még
pedig nem üres, hanem tartalmas pincze! tizenhárom
kisebb-nagyobb hordó állt benne sorjában, egy más mellett.
A hadnagy nyomban Füttyös Józsivá változott vissza
s hangosan, j ó kedvvel fütyörészni kezdett.
— Tizenhárom hordó! meditált elégedetten, miközben
kardjával rendre megkopogtatta őket és megállapította,
hogy a tizenhárom hordóból mindössze kettő üres
ugyan melyik igazhivő vétkezik itt a Próféta parancsa ellen ?
Megkóstolta az egyik hordó tartalmát és kitűnőnek
találta.
— Remek! csettentett a nyelvével és megint ivott
Hetek óta nem volt része egy kis jóféle borban
tehát még megint ivott és ezalatt végérvényesen eldöntötte
hogy a bor kissé nehéz ugyan, de elsőrendű. Méltó rá'
hogy mint ellenséges területen talált hadi zsákmányt birtokba vegye. A tizenhárom hordó amúgy is nyájas czélzáa
az ő századára, amelynek a száma szintén tizenhárom
Világos, mint a vakablak, hogy a sors egyenesen nekik
szánta ezt a tizenhárom hordót.

Már éppen előkészületet tett a távozásra, midőn a
háta mögött halk mozgást hallott.
Hirtelen megfordult s a következő pillanatban kardot
rántott.
Szép, magas, vöröshaju ember állt a barlang nyílásában: Mirko, a haramia.
Rögtön ráismert. Annyit hallott róla, hogy nem tévedhetett; a hívatlan vendég csakugyan Mirko Vlád volt,
még pedig jatagánnal a markában, amelynek éles pengéje
megcsillant a barlang szájába vetődő napsugárban.
Egy perczig szótlanul méregették egymást.
Mirkó végre intett, hogy beszélni akar.
— Ez a pincze — mondotta kerékbetört német
nyelven — az én pinczém, mit keresel itt az én pinczéntben ?
— E z a pincze — válaszolta a hadnagy — az én
pinczém, nem a tied; mit keresel te az én pinczémben ?
Mirko oszloptagjai meglódultak s szája mosolyra
húzódott. Látszott rajta, hogy itt csak folytatni akarta az
ivást, mert már odakünn is berészesülhetett. Nem a legegyenesebben állt a lábán. A hadnagynak is ez volt a
baja: kicsit elnehezítette az imént nagy mohón beszívott ital.
— Ez a pincze — folytatta Mirko a diskursust —
a szerb Tabakovics pinczéje. Háza is itt van ötven lépésnyire a tisztáson, de üres. Elmenekült a gyáva görény . . .
bora azonban itt maradt s ez most az enyém.
— Füge a tied — válaszolta a hadnagy — mondtam
már, hogy az enyém!
— Tehát a mienk . . . mondotta akodozó nyelvvel
a renegát — mert különben meghalsz, svába!
— Meghalsz bizony te magad, vörös malacz!
— Gyere ide, hadd vágom le a nyakadat, svába!
— Mars ki a pinczémből! Különben kidoblak, svába !
— Te vagy a svába . . . vagy a svába . . .
— Svába az öregapád! Feküdj le és aludd ki
magad előbb, azután gyere vissza.
Erre elnevette magát a rabló, beszúrta jatagánját
jó mélyen a földbe és kezét nyújtotta a hadnagynak.
— Ha nem vagy svába, hát akkor jól van. Megosztom veled a pinczémet.
— Én engedem meg, hogy igyál a boromból, vörös
malacz! traktálta Füttyös Józsi a haramiavezért s ráveregetett a vállára.
Azután egymást támogatva járultak a hordókhoz,
leültek a földre és ittak. Később fölzendült az ének. Mirko
is gajdolt, a hadnagy is. Még később örök barátságot
fogadtak egymásnak s végkép elérzékenyedve összecsókolództak.
Besötétedvén odakünn, Mirko gazficzkói is keresni
kezdték a vezért, a bakák is a hadnagyot. A harsány
gajdolás meghökkentette őket. Nini, hiszen ezek nem eszik
egymást! Nem ellenségeskedés folyik odabenn, Imncm ivás.
No, hát ha ugy van . . .
S rendre belopakodtak n barlangba innét is, tul is
valami húszan. Félóra múlva megint húszan és ittak. Mire
esti nyolez órn tájban feljött keleti pompája egész szépségében a hold, ott volt az egész százltatvnn főből álló
bosnyák banda és Füttyös Józsi egész kompániája. Kigurilották a hordókat a barlangból, csapra ütötték és ittak.
Egy óra alatt lerészegedett minden ember. A bakák
kigombolkoztak, összeölelkeztek a lelkesen gajdoló ellenséggel s csak ugy zúgott a langyos őszi éjszakában a
kórus:
• Nem parancsol Ferencz Jóska, u császár« . . .

Valami két hónap múlva e pagloviczai kaland után
egy alkalommal kémszolgilatra rendelték ki a hadnagyot.
Az a hir járta, hogy a szerteszét csatangoló bandák egy
Bogsan nevű faluban egyesültek közös akczióra a vilajetben
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táborozó »svábák« ellen s számuk állítólag meghaladta a
kétezer főt.
Füttyös Józsi kiválasztott a századból husz öreg
bakát — szemenszedett lókötő és kitanult róka volt valamennyi; osztrák nyelven az a bizonyos *elendes Material«,
melyből husz darab nagyon elég száz darab osztrák szétszórására, öt perez alatt — röviden megmagyarázta nekik,
hogy miről van szó, azután elmosolyodott s kivágta a
szokott atyai intést:
— Ügy okoskodjatok fiuk, hogy felrúgom, amelyik
komiszkodik!
Ezzel karja alá csapta a kardját, megfordult és ment.
A bakák jókedvűen czammogtak utána. Mindenütt
jobb, mint a pagloviczai erődben, ahol megeszi az embert
a csend és az unalom, ez a liatalmasabb ellenség minden
másnál. S ha még oly nehezen váltó feje van is
valakinek: lassanként lenyűgözi, földhöz vágja, megőrli
az örökös egyformaság, amelyben nem mozdul semmi.
Azonban hála Istennek, csakhogy mennek! Mellékes, hogy
hová. Visszakerülnek-e ép bőrrel, nem-e — szörnyen
mindegy. Fő az, hogy imhol csakugyan mennek.
Esti hat óra után sötétedni kezdett.
Hűvös nyugoti szél suhogott végig az erdőn, mely
innen északnak és nyugotnak rengeteg területen egész a
világ végéig tart. Nagyrésze szűz vadon most is, amelyben békésen czanimog a medve, s félelem nélkül kölykezik
a farkas, — senki őket a nyugodalmukban nem háborgatja.
A keskeny völgyekben még faekével szánt a paraszt, s a
szekerén egyetlen falatka vas sincs; fából van összeróva
az egész, csak ugy, mint a háza, mely ha szeles időben
talál kigyúlni, egyszerűen eltűnik a föld színéről és nincs.
Az erdő szélén a hadnagy visszafordult és igy szólt:
— Diskurálásnak, pipának ezoki! Ugy lépünk, mintha
árnyékok volnánk. Ertjük?
— Igenis, értjük!
— Hát csak annyit mondok!
E z volt az instrukezió. A Reglement tizennégy oldalon sorolja föl, hogy hasonló esetben mire és miképen
kell kioktatni a legénységet. Füttyös Józsi hamarabb
elintézte. És jobban intézte el, mint ahogy az a tizennégy
oldal előirja.
Három órai pihenőt leszámítva egész éjjel mentek.
Reggel öt órakor, november elején, még sürü homály
borította az erdőt, s az égen is nehéz esőfellegek úsztak.
A hadnagy szótlanul haladt előre a bokrokkal keresztül-kasul nőtt erdőségben, amely fejszét ugyan sohasem
látott. Minden ugy nőtt és terjedt, amint a természet buja
ereje széthajtotta.
Egyszer aztán különös dolog történt.
A szélzugás volt-e az oka, hogy nem hallotta, vagy
nem hitte, hogy ily közel legyen emberlakta helyhez —
elég az hozzá, hogy mire kilépett a sűrűségből: egy csomó
emberrel találta magát szemközt. Másfél kilométernyire
ott volt a falu: Bogsan, — az uton pedig, közvetlenül
az erdő alatt egy legalább hét-nyolezszáz főnyi menet
húzódott a falu déli szélén álló temető felé. Négy drabális
bosnyák vitte a koporsót; utána hosszú sorban a tömeg,
csupa fegyveres férfi.
A hadnagy arczárói egyszerre eltűnt a vérszin.
Menekülésről szó sem lehetett; a tömeg azonnal
észrevette az erdőből kilépő bakákat s a sorokon már
végigfutott a fenyegető moraj. Még egy perez s a kis
csapat menthetetlenül megsemmisül . . .
Fbben a válságos pillanatban Füttyös Józsi hirtelen
levette fejéről a sipkát, kardot húzott, s emberei élére
állva harsányan elkiáltotta magút:
— Hapták' Presentirt! (Vigyázz, tisztelegj!)
\ bakák

keményen kivágták

a tisztelgést, s meg-

álltak mozdulatlanul, mint a ezovek. A

hadnagy

kardja

is lesuhant a földig; ugy állt ott maga is a front előtt,
mint egy bronzból kivésett szobor mindaddig, mig a koporsó
el nem haladt . . .
A fenyegető moraj elcsitult; a tömeg látta, hogy az
idegen tiszteletben tartja a halottat . . . ő is akképen cselekedett. Komolyan, némán haladtak el a mozdulatlanul
tisztelgő bakák előtt.
A hadnagy várt, mig az utolsó ember is elhalad,
azután fejébe csapta sipkáját, tokjába lökte kardját, s halk
hangon kiadta a parancsot:
— De most aztán lófsritt, a teremtésit, különben
elvisz az ördög . . .
Két perez alatt eltűntek, mint a kámfor.

Krónika II.
Czionizmus.
—

aug.

24.

Mint majd mindenből, amibe zsidók fognak bele: a
czionizmusból is farce kezd

fejleni. E z erősen antisemita

izü megjegyzésnek tetszik, pedig nem az. Mert ez a fejlemény igen természetesen következik abból, hogy a zsidóság helyzete más, mint mindenki másé, viszont csak azok
a dolgok komolyak és sikeresek, melyek a világ megállapodott és megszokott
végbe.

rendje és módja

szerint

mennek

Mi volna a veleje, az értelme, az elfogadhatósága

a czionizmusnak ? Az, hogy azok a zsidók, akik pusztán
azért, mert zsidók, hontalanok, kitagadottak és üldöztetés
áldozatai, hazát találjanak, ahol otthon lehetnek és szabad
emberi sorban élhetnek. Ám ez egyszerűnek

tetsző czél

előtt erdősürüségben merednek a dilemmák. Például: efféle
ügyeknek támasztékai és munkásai természetesen a hatalmasok s a műveltek. Ám a zsidóságnak egyéb összefogó
kapcsa nincs,

mint

a zsidó vallás,

műveltjei és hatalmasai
vallási

dolgok

viszont

a

zsidóság

természet szerint közömbösek a

iránt; úgyis, mint műveltek, úgyis, mint

hatalmasok, vagyis olyanok, akiket már elfogadtak teljes
értékű embereknek, tehát nem
egyetlen különbségen,

igen csüggenek azon

az

mely elfogadtatásuknak oly sokáig

útjában állott. Teremtsenek

hát, ugyebár, más kapcsot,

például a tudatos faji és nemzeti érzést. Ennek is sok

a

nehézsége. Elsőbb is a zsidóságnak egy nagy rétege —
s éppen az, melyet a czionizmusnak kéne megváltania —
fanatikusan, őrületesen, semmi más európai vakbuzgósághoz nem foghatóan vallásos, még pedig a vakbuzgóság
ama

veszedelmes

formájában,

ban

gyökeredzik,

mint a

mely

szláv

nem

tudatlanság-

paraszté, hanem,

mint

a középkoré, megcsontosodott és megkövesedett, félreértett,
agyonmagyarázott és eleven életét vesztett istenes tudományban. E z a fanatikus zsidóság nem fogadna el hazának olyan

hazát, mely nem

csak könyvekben

elevenítené meg ezt a ma

és ghetto-szokásokban

lappangó, vég-

elgyengülésben élő rendszert, mint ahogy máris tűrhetetlen
terrorizmussal teszi tehetetlenné azt az intellektuális tábort,
mely a czionizmust tulajdonképpen megindította, még pedig
igazán önzetlenül

inditottu meg

—

mert mit keresne az

angol, a holland, az amerikai zsidó Czionban ? S ez éppen
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a másik bökkenő. Nemzeti érzés, annak

mai értelmében

és szinte bölcsészeti tudatosságában csak a műveltekben

ban nem számithat a czionizmusban.

Nem pedig azért,

mert a zsidóságban világszerte most megy végbe az a

lehet, tehát csakis azokban, akik a világi műveltséghez

folyamat, melyen minden egyéb európai nép roppant régen

hozzájuthatnak, vagyis többnyire a jobbmóduakban.

túlesett: a valláscsere. Mi volt az oka annak, hogy már a

most a legtöbb országban, ahol a zsidóknak jól
soruk, egyúttal minden egyéb dolguk

is jól

Már
megy

megy;

a

régi időkben nem ment végbe, az könnyen megfejthető,
de

nem

tartozik

e

sorok

keretébe.

Idetartozik azon-

hcrczegprimásokat ugyan nem közülök válogatják, de, ha

ban az, hogy éppen mióta a művelt világban a vallás

egyébként az uralkodó

foglalkozásokba

nem legelsőrendü kategória, mióta mindinkább külsőséggé

tartoznak, mindenesetre különb ugy az emberi, mint a

válik, amiben több a megszokás vagy a politika, mint a

polgári életük az uralkodó fajtabeli kis emberekénél vagy

hitbeli tartalom: azóta a zsidó is könnyebben hagyja el

éppen proletárokénál. Kivéve talán az egy Ausztriát, ahol

ősei hitét és könnyebben cseréli át valamely uralkodó hitre.

nincs egységes nemzet, s a zsidót, ha nem is üldözik, de

Mentül könnyebb e lépés, ami azzal arányos, hogy egy-

osztályokba és

utálatos módon piszkálgatják: valahol a zsidó a nemzeti

felől elég közömbös-e a társadalom a vallási dolgok iránt,

érzés és tudatosság lehetőségeig eljutott, ott az az érzés

másfelől elég türelmes-c arra, hogy az

eleven adatokból, vagyis környezetének adataiból és sze-

becsülete és kötelessége ne fiizze a zsidót az ősi hithez

mélyes érdeklődéseiből, szokásaiból és érdekeiből ölt testet,

—

nem pedig Írásbeli és filozófiai konstrukczióból, — vagyis

is, természetes befejezéseül és megpecsételéseül annak a

együttszenvedés

mondom, mentül könnyebb e lépés, annál gyakoribb

angol, franczia, német, magyar, olasz vagy hollandi nem-

teljes beolvadásnak, mely minden művelt és türelmes nem-

zeti érzés gyanánt terem meg, nem pedig zsidó nemzeti

zettel szemben kötelessége is, törekvése is a zsidóságnak.

adat

Természetes dolog, amin csak az együgyüség csodálkoz-

hiányzik: az objectum, a nemzet (mert zsidó nemzet nin-

hatik, hogy éppen ott, ahol egyfelől a vallás csak játék,

csen), s a szubjektív érzés, mely a zsidóban a zsidó iránt

másfelől a zsidók reczipiáltsága és beolvadtsága a lehető

érzés

gyanánt,

amihez éppen a két legfontosabb

ritkán több az emberbarátinál. A miniszterviselt olasz zsidó

legteljesebb: hogy éppen Olaszországban a kiválóbb zsidó-

Luzzatti és valamelyik kisenevi áldozat közt sokkal nagyobb

családok ifjabb nemzedéke jobbadán kikeresztelkedett. Termé-

az érzés- és gondolkodásbeli távolság, s a testi, a lelki,

szetes, mert hogy a zsidó vallás ily sokáig fenn tudott

az erkölcsi közösség híja, mint ugyancsak e kisenevi ember

állani, azt csakis a ghetto-rendszer magyarázza meg.

s a muszka czár ő felsége között, —

legfeljebb, hogy

a legvégsőbb következéseket levonó beolvadás az egyik

Luzzattinak fáj a szive a szegény páriáért, a muszka czár-

megoldója a zsidókérdésnek. A másik, a nagy megoldás:

Ez

nak pedig nem fáj. Lehetetlen, hogy ezt a Luzzattit több

olyan világrend kialakulása lesz, melyben fajta, nemzet

szeretet fűzze a zsidókhoz, mint fűz minden tisztességes

vagy vallás külömbsége nem lesz válasz ember meg ember

embert a finnekhez, a lengyelekhez vagy az örményekhez,

között. Ennek eljöveteleért

— s több történeti és művészi érdeklődés, mint fűz min-

dolgozhatnak, mint a különmaradtak, mert az idegenség

den művelt embert a görögökhöz, a rómaiakhoz, az asszí-

bélyege, melyet a rosszakarat rájuk süthet,

rokhoz s az egiptomiakhoz. Aki zsidóban pedig a művelt-

gyanússá magát az üg>et.

ség, a gondolkodás és a másokért

zsidóság társadalmi

égő

érdeklődés az

és

is a beolvadt zsidók jobban
nem

teheti

Bármint legyen azonban: a

politikai elismertetéseért

tovább

átlagoson felülemelkedik: az, ha becsületes lélek és el-

küzdhet a beolvadt zsidóság, de a zsidóság nemzeti ki-

fogulatlan elme, nem állapodhatik meg afféle ábrándos és

alakulásáért nem — s épp így: a szocziálizmus magáévá

régieskedő papiros-alakzatnál, mint a czionizmus, luinem

teheti a muszka és az oláh zsidók dolgát, mint ahogy

gondolkodásával,

teszi is, az örmények s a maczedonok dolgával

erejével és érdeklődésével a szocziális

együtt,

probléma felé fordul — csakúgy, mint ahogy Edison nem

de nem segithet mesterségesen tenyészteni uj nemzetet,

bricska megszerkesztésén

mikor a meglevőkkel is éppen elég a baja.

akkumulátoru

töri a fejét, hanem elektromos

gépkocsién. Igen sok zsidót lelkesíthet —

A czionizmus kérdésére zsidó módon kérdéssel kell

bár aligha lelkesítheti ugy, mint a régi Hellasz emléke —

felelni: jutna-e valakinek eszébe azt követelni Roosevelttől,

a régi Zsidóország

hogy költözzék Transzválba a búrokhoz, mert ő is hol-

dicsősége —

ám egy jövendőbelié,

melynek szinét a többi világtól ezer esztendővel elmaradt

landi származású, azok is, ezenfelül pedig üldözöttek és

orosz és oláh zsidóság adná meg, s melybe egyéb ország-

szerencsétlenek? Roosevelt azt felelné: isten segitse meg

beli zsidóknak egész egyéniségük, minden hagyományuk,

a szegény búrokat, de nekem semmivel sincs több közöm

hajlandóságuk és megszokásuk

hozzájuk,

megtagadásával s akkura

mint

az

oroszlengyelekhez vagy

kisenevi

zsidókhoz. Amit

követel a finntől: az legfeljebb olyan játékos pozőr-elméket

csétlenért és megteszek általában a szerencsétlenségnek a

lelkesíthet, mint a szegény Herzl Tivadaré volt, vagy oly

világból való kiirt ásárn. De komédiába

beteget, mint a különben geniális Max Nordaué. Egyszóval:

— pláne a gyerekeim számára is.

a nemzeti eszme is éppen azokat a zsidókat teszi a czio-

megtehetek, megteszek

a

áldozattal kéne beletörődniök, amilyet még a muszka sem

minden szerennom elegyedem
Ignotuft.

nizmus számára használliatailnnná, akik nélkül a czionizmus soha zöld ágra nem vergódhetik.
Ám ez nem minden. A czionizmus kilátástalanságát
bizonyossá nz teszi, liogy az a zsidóság, melynek révén
u zsidókérdés lassúnként világszerte megoldódik, egy altok-

A leieknek — a midi lettbe holyetetl retten kívül - egy
mátik. l i u l á b b rétté at ember feje üllőt I lebeg, mint csillag. Joggal
nevetik démonnak, genluttnak. mely veteti at emberi, ea amelyei a
bolcecbb Mívctan kuvet.
Pinl*r<k.

Örök nyár.

Vidéki vázlatok.

Sirám sikong át hervadó mezőkön:
Halkúl a dal, meghal a nyár, a nyár! . . .

Veszprém.

S én suhanok s e gyászszal nem törődöm . . .
Engem valahol üdvök üdve vár:
Te, édes, álmot hívsz álomba szőnöm
S találkozunk és más a nóta m á r :
A merre mi járunk,
Csak nyílnak a rózsák,
Boldog csalogánydal
Zeng szüntelenül . . .
Föl sem veszi álmunk,
Mit mond a valóság:

A magyar városokat általában háromféle kategóriába
lehet sorozni. Az elsőbe tartoznak a faluból nagygyá
dagadt lapos és rendezetlen utczáju városok, amelyek
csak az ujabb időben kezdtek valami modernebb építkezésre gondolni, aminő például Kecskemét. A második
kategóriát adják az úgynevezett mondva csinált városok,
amelyek, ha valami forgalmi vonalba kerülnek bele, vagy
pedig, ha a lakosságuk élelmes, amerikaias gyorsasággal
kezdenek fejlődni, mint Pest, vagy mint Szombathely,
ellenben kivül szép, belül üres és kongó valamivé válnak,

Hogy mindez a nyárral
Megsemmisül . . .
A merre ml járunk,
Csak nyílnak a rózsák,
Boldog csalogánydal
Zeng szüntelenül!
Zughatsz, nagy város, ti utczák, ti házak,
Embersziven túlvénülő tanuk!
Bennetek nem a meg-megifjulásnak,
De a múlásnak zordon dala zug . . .
Ölelj meg, édes, míg karomba zárlak,
Hadd higyjük, nem a mi üdvünk hazug . . .
Mint hogyha a rózsa
Nem hullana porba
És a csalogányon
Nem győzne a tél,
S e rózsa, e nóta
A tavalyi volna, —
A tavalyi álom
Bennünk ugy é l !
Mint hogyha a rózsa
Nem hullana porba
És a csalogányon
Nem győzne a t é l ! . . .
Ami szép, édes, higyjük: még a régi!
Köröttünk csak ősz és tél múlik el . . .
Minket ringatnak tavasz s nyár regéi,
Szent tündérhad ránk bübájt énekel:
Mindig feledni és mindig remélni!
Éljen az élet, óh csókolj, ölelj!
Uj s uj nyarainkban
A régi gyönyör vár,
Mint hogyha virulnának
Mulástalanul . . .
Nyár nyárra ugy illan
S egyetlen örök nyár
Bűbája borul ránk
S az zeng, v i r u l . . .
Uj s uj nyarainkban
A régi gyönyör vár,
Mint hogyha virulnának
Mulástalanul!

Tclekes Béla.

KOLOSSVÁRY JÓZSEF FŐISPÁN,
a vcszprémmugyei gazdasági egyesület elnöke.

ha a forgalom hiánya, vagy a lakosság indolencziája a
külsőnek nem adja meg a belső tartalmat is. Ilyen például
Szeged.
Harmadik sorba tartoznak azok a városok, amelyek
történeti módon fejlődtek ki; részt vettek állandóan Magyarország történetében és természetesen alakultak ki. Ilyen
Buda, Pozsony, Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa. S ezek a
városok tesznek tanúságot arról, hogy az igazi város
tulajdonképen eleven organizmus, amely csak természetes
módon születhetik s természetes fejlődés rendjén nagvobbodhatik, öregedhetik. Hogy egymás mellé épített kőhalmok, még ha tízezrekre rug is a számuk, nem adnak
igazi várost, bár jobb szó hiján ugy nevezzük is őket.
Mert bizonyos, hogy a pozsonyi Szent-Mihály-utcza sokkal
városiabb, mint a mi egész nagykörutunk s a fiumei
Gomilának sokkal több a lelke, mint a legújabb Lipótváros
középületektől megmerevedett, holttá dermedt utczáinak.
A budai halászbástya egy darab história, de a pesti országháza bizony nem egyéb, mint diszes kőskatulya. S azért
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RA1NPRECHT ANTAL
a veszprémi kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke.

amaz meleg és hangulatos, ez pedig rideg, imponáló, de
olyan, mintha ismeretlen, idegen volna.
A mi történeti módon fejlődött városainkra természetszerűen két kor nyomta rá legfőképen a bélyegét: az
Árpádok kora s a török kor. Kivétel csak Pozsony, amely
csupa Mária Terézia-kor s Kassa, ahol Rákóczi lelke él.
A többiben mind az Árpádok kora s a török kor vannak
inegvegyülve. Nagyvárad Szent László korának a hangulatát kelti, Pécsett a bizánczi dóm mellett ott van a
másik templom, amelyet még a török épített mecsetnek,
Esztergom szintén árpádi és török elemekből összeszürődött emlékeket őriz.
Veszprém, amelyet most a kiállítása, amely szombaton nyilik meg, aktuálissá tesz, minden kicsinysége
mellett talán az a város, amely a legjobban megőrizte
történeti karakterét. Azok az emlékek, amelyek hét halmán
állnak, valahogyan mintha szuggesztív erővel lettek volna
a lakosságára is, ezek az utczák, amelyeken már a Rátoldok, a Laádok, a Vérbulcsu nemzetségéből való daliák
lovának »aczélkörme csattogott«, mintha megőrizték volna
magukban a középkor levegőjét. Aki felmegy a veszprémi
Várba s az ős bástyafokon a csendes utczáról alátekint u
Séd völgyébe, látja a pálosok kolostorának a romjait, feljebb a Margit-apáczák klastromát, még alabb Szent István
csataterét: a Táborállást, felette Csatár csodatevő bucsukápolnájával, jobbról meg a Benedekhegy éles szikláit,
ormukon őskeresztény! egyszerűségű síremlékkel, élükön
Szent László király lovának a patkónyomával, bizony belekényszeredik az Árpádkor hangulatába. S ha megfordulvu
a csendes, teljesen néptelen utczán elhalad Szent Mihály
temploma, a barátok kolostora s Gizella királyné kápolnája
előtt, nézi az ódon kanonoki lakásukul, amelyeken ott
láthatók még a pohártalp alakú kerek üvegdarabokból
összeólmozott ablakok, megcsodálja a kővel leborított
kutat, amelynek a fenekén óriási sziklák alatt nyög a
sárkány, meg a másik kutat, amelynek gránitkoczkái közül
régimódi, motollás vízvezeték csorgatja a vizet; elbámul
azon a vakmerő lehetetlenségen, amclylycl a piaristák óriási

épülete van ráróva a meredeken leomló rideg dolomit sziklákra; elborzad a börtönöknek a sziklába vájt, rettenetes
kazamatáin, — mondom, lia végighalad ezen a töretlen
Árpádkoron, megdöbben s elámul, amikor a Vár végére
odatüzve egyszerre meglát egy — nem is sztambuli, —
hanem brusszai, vagy damaszkuszi karcsuságu és stiltisztaságu minarétet. Hogyan? Hol van most meg a török?
S mit keresnek itt a várfalban ezek az anakronizmusok . . .
ágyúgolyók ?
S a histórián elandalodott lélek, visszásán érezve,
vonakodva megy lejebb, bele a városnak abba a részébe,
amely modern s ugy nem illik bele a tünődésünk körébe,
annyira más, mint amilyennek lennie kellene . . .
Az álmodozás s az álmosság rokonok, mi csoda hát,
hogy ez az ezer év óta álmodozó város a hangulatok
iránt nem fogékony idegenben felkelti kissé az álmosság
érzését is. A csendes utczák, a kicsiny forgalom, a kevés
ember az átutazóban, az álmosság fogalmát keltik fel. De
ez a fogalom csak látszat, mert Veszprém nem annyira
kifelé, mint befelé él. Nem kereskedelmi, nem is forgalmi
középpont, de erős és intenzív kulturája van. S a művelődés nézőpontjából sokkal fontosabb hely, mint a kétszer
akkora Székesfehérvár, vagy mint a kollégiumáról hires
Pápa. Itt az emberek, mintegy elzárva az üzleti élet lehetőségétől, a művelődés kérdésein tűnődnek, azok izgatják
őket, azokat ápolják. Olyan ez a város, mint egyike azoknak a középkori csendes barátkolostoroknak, amelyekből
a reneszánsz indult ki. Egy reneszánsz már ki is indult
Veszprémből, a magyar nyelv reneszánsza: itt Íródott meg
és adódott ki a »Mondolat«, az első tiltakozás Kazinczynak és társainak neologizmusa és germanizálása ellen.
A veszprémi püspöki palota tele van műkincsekkel,
az a metszetgyüjtemény, amelynek Ranolder püspök vetette
meg az alapját, szinte páratlan; okmánytára és könyvtára
hatalmas forrásgyűjtemény. A piaristák főgimnáziuma
egyike a legjobb magyar iskoláknak, az angol kisasszonyok nőnevelője pedig országszerte hires. S Veszprém

PAUK ÖDÖN
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Én is nevettem, azonban tőrt éreztem szivembenEgy vékony, de éles tőrt, amely keresztülszúrta ambicziómat, munkakedvemet és az írásban való hitemet. Ha ez
a művelt és felvilágosodott ur nem ösmeri az Írásaimat,
mit keresek akkor a nagy tömegnél, a népnél, a szűkkörü
naptárolvasó osztálynál? Kinek a számára irok, ki veszi
tudomásul a munkálkodásomat, kit győzök meg és kinek
a lelki életét gazdagítom ? Ki tudja, hogy ki vagyok s kit
érdekel, hogy egyáltalán vagyok? Minden betű, ime, amit
leróttam, a végtelen űrbe pergett, s kis harczocskám,
amelyet az igazságért folytattam, batrachomyomachia volt.
Szégyeltem magamat s ugyanakkor világosan előttem láttam életemet: egy apró, tehetetlen hangyát, amely fáradtan,
senkit sem érdekelve, senkitől nem gyűlölve és nem szeretve, senkitől nem támogatva és senkitől nem irigyelve
folytatja üres irodalmi létét. A hangyaboly babiloni építKapus.
kezése, berendezése csodálatos lehet, de ugyan kicsoda
A Hét czimlapján lévő kép e héten egy köpönyeges, kiváncsi reá?
Szóval: tisztában vagyok vele, hogy az olvasók nagy
sapkás fiatal embernek és egy erőtől duzzadó lónak hasonrésze nem ösmer. Talán hallotta a nevemet, de már nem
mását közli. A sapkás fiatal ember én vagyok, a ló a
Szent-István-dij nyerője. Kettőnk közül kétségtelenül az emlékszik rá: egy kocsma czégérén látta-e vagy valami
ujságezikk fölött . . . Ah, megvan; ez az ur egyszer a
utóbbi az érdekesebb. Miután azonban Kapus nem tud
irni, Kiss József szives felszólítására én fogom betűkbe Vigszinházban vendégszerepelt . . . Oh, ne tessék mentegetőzni, nem bánt a dolog. Az irodalommal amúgy is
foglalni, hogyan kerültem össze négylábú pajtásommal egy
leszámoltam, hiszen különben hogy kerülnék össze egy
gyékényen.
Az én nevem e czikk végén áll, a lóét már meg- négylábúval a czimlapon? Ami pedig a dicsőséget illeti,
abban im most lesz csak igazán részem, nevemet ösmereörökítette a történetíró. Az 1904-ik évi Szent-István-dijat
tessé teszi, hogy másfél esztendőn keresztül ugy manaKapus (YVindgall-Kápri, Muncastertől) négy éves, pej mén
nyerte meg — ezt minden jó magyar emlékezetébe véste. geáltam egy lovat, hogy az végre canterben nyerte meg a
A borbélyom még azt is tudja, hogy Kapus a 2-es számú Szent-István-dijat. Erről, kérem, tovább beszélnek, mint a
angol telivér családba tartozik, s Luczenbacher Miklós tárczáimról vagy a regényeimről s az összvélemény ez:
tenyésztette, Pettenden. A füszerkereskedőnk segéde tovább
»Ez a Lövik ügyes ember és ravasz róka. Egy vagyont
megy s elmondta nekem, hogy Kapus ugyanabból a csa- nyert Kapuson.« Akit pedig a turfon a róka czimmel
ládból fakadt, amelyből annak idején a híres Wniskey és ékesítenek föl, az letette a doktorátüst. Az előtt tessék
Blacklock. A hivatali szolgám pedig tiz forintot tett rá és kalapot emelni. Nevem össze van forrva a Kapuséval s az
199-et kapott érte; tehát ő tudta a legtöbbet. Vagyis: az ő dicsősége az én dicsőségem.
egész világ felette tisztelte és tiszteli, ismeri Kapust, s
De most engedjék meg, hogy bemutatkozzam ama
nincs az a havasi tehénpásztor, aki hétfőn már el ne keveseknek is, akik talán ösmernek s akik irodalmi téren
olvasta volna, hogy az 1904-ik évi Szent-István-dijat a
találkoztak velem. E csekély számú jóakaróimat bizonyára
Windgall-mén nyerte meg. Neve örökké emlékezetes lesz
meglepi, hogy a litteratura berkeiből egyszerre a versenya turf krónikáiban, s ha ma nyilt kérdést adsz a magyar istálló kapuja előtt bukkanok föl s egy hatalmas telivért
közönségnek, hogy ki volt Kapus és ki volt Stendhal, az vezetek eléjök. Nekik illik elmondanom, hogy gyermekelőbbi naczionáléjáról bizonyára mindenki felvilágosítást
korom óta nagy szeretettel foglalkoztam a lóval, vele
fog tudni adni.
tudtam érezni, gondolkodni, örömmel töltött el, ha csoA derék négyévest tehát nem kell bemutatnom. dálatos lelki életébe pillantottam s ló hátán éltem át legSokkal fontosabb, hogy magamat toljam előtérbe. Meg szebb óráimat. Apró munkáimban mindig szeretettel fogkell ugyanis vallanom, hogy csekély személyemet illetőleg
lalkoztam a lóval s iparkodtam róla a sablontól eltérő képet
a világ nincs tulon-tul informálva. Megírtam ugyan egy- rajzolni, megpróbáltam e gyönyörűen domestikált állat
két kötet elbeszélést és két regényt, sőt színdarabot; tizen- belső világát az olvasó elé vinni, hogy ugy mondjam:
két év óta alig mult nap, hogy a magam kis czikkével ne emanczipálni. Nem tudom sikerült-e ez; nekem mindenszolgáltam volna az irodalmi halandóságot, de hát mindez, esetre kettős hasznom volt belőle. Az egyik az erkölcsi,
belátom, kevés. Egy felette népszerű és igazán művelt
hogy egy rejtett világ titkait ösmertem meg, egy közfőúrral hozott össze tavaly a közös metier s beszélgetés tünk járó, mégis ösmeretlen életet tanulmányozhattam s
közben szó esett az irodalomról. Megjegyeztem, hogy néha a természettudósok hatalmas reveláczióit végigélvezhettem.
én is irok. A szimpatikus mágnás nevetett, megfenyegetett
Csupa uj lélek, csupa uj charakter, csupa uj szin; van-e
az ujjával és így szólt: »Engem maga nem fog meg- ennél szebb szórakozás a világon? A másik előny az
tréfálni.« És jeléül annak, hogy kellemesen nevettettem
anyagi volt. Anélkül, hogy észrevettem volna, egyszerre
meg, egy hatalmas szivarral kínált meg.
a hippológia kellő közepén voltam; megtanultam mindazt

z a város, ahol az emberek olvasnak és gondolkoznak,
apcsolatban maradnak Európával.
Most a kiállításával arról akar tanúságot tenni, hogy
gazdasági élete is fellendülőben van, 650—700 kiállító
vesz részt ezen a kiállításon, amely agrár-kongresszussal
is kapcsolatos lesz és bizonyára nagy forgalommal fogja
elárasztani a város csendes utczáit. A kiállítás megvalósítói Kolozsváry
József főispán, a Gazdasági Egyesület
elnöke, Rainprecht Antal földbirtokos, a veszprémi püspökség jószágkormányzója és Paur Ödön titkár.
Ha idegen ember elmegy megtekinteni a kiállítást,
nézze meg magát Veszprémet is. Azt a tanulságot el fogja
magával hozni, hogy az összetorlasztott kőtömeg még
nem város. Város csak az, amelyben a köveknek lelke
is van.
C h o l n o k y Viktor.
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ami lótenyésztésre, versenysportra vonatkozik s komolyan

hoz és véresre marta. A ló csupa plezura: a háta, a marja,

fogva fel a lenézett területet, úgyszólván akaratom elle-

a lába, a nyaka . . . Kiszaladok az istállóba; tényleg ott

nére szakértőnek

áll szegény Kapus, lehorgasztott fővel, megtépázva, mintha

fejlődtem ki. Nálunk az emberek azért

járnak ki a lóversenyre, hogy

mulassanak, izguljanak és

főként: nyerjenek. Én nem akartam se mulatni, se izgulni,

Három napig meglehetősen sötét volt előttem a világ,

ingoványt,

nem izlett semmi sem, nem kellett semmi sem. A harag, a gyű-

és tudás révén, én

lölet szorította össze torkomat. íme, hiába hát minden türelem,

se nyerni; én termékenynyé akartam tenni az
meg akartam belőle élni szorgalom

háborúból jönne. Isten veled, István dij! . . .

néztem a versenyügyet, pályának, a melyhez

munka, számítás, a sors utamba áll s kajánul nevet rám

éppen annyi tanulás, akarat és ambiczió kell, mint más

egy nyitvahagyott box-ajtó mögül. Elkedvetlenedve utaz-

pályának

élethivatáshoz. S mig mások kihörpintvén az öröm serlegét

tam el Kottingbrunnból s csak Budapesten láttam viszont

a futtatás utáni estén összetörték a poharat, én a ver-

Kapust. Arczont felderült. Még kissé gyenge volt a vérvesz-

senyügy

akartam

teségtől és az ijedtségtől, de azért a ló szeme mór csillogott

a

sport

és fejét magasan tartotta . . . Ah, igen, ez a régi, hű har-

tekinteni a természet műhelyébe,

ezos, csupa ambiczió, csupa jóakarat és kötelességtudás.

szellemébe

iparkodtam

hatolni,

meg

érteni a sebesség titkát, meg akartam keresni
rugóit, bele próbáltam

hogyan forr ki benne az állati életerő és ambiczió, meg

Biztatóan nézett rám és felhúzta a felső ajakát: igy nevet-

akartam magamnak

magyarázni a ló physiológiai és psy-

nek a lovak . . . Mikor kikísértem a Szent-István-dij start-

chológiai életét és álmatlan éjjeleket töltöttem e kérdések

jához, éreztem, hogy ő fogja megnyerni a nagy futást s

feszegetésével. És itt számos komoly emberre találtam,

mikor a lovak a távoszlophoz értek, én már indultam is

akik a szakirodalomban csodálatos lelkesedéssel szolgál-

lefelé a

ták e rejtett világ titkát. Egy

löttem a nagy versenyeket

Nathusius-szal, Justinus-

szal, Bruce Lowe-vel töltött este örökké emlékezetes marad

tribünről, üdvözölni négylábú

barátomat. Körü-

követő zsibongás hallatszott,

lárma, vitatkozás, boldog nyerők

kiáltozása, éljenek; a

derék Goos

tömeg óriási fekete tengerként hullámzott oldalamon, de

Hermannak, avagy Bérczy Károlynak, aki szintén litterátus

én csak a derék paripát láttam, belőle is csak a két nagy

ember volt s mégis elődömként szerkeszteni tudta a Vadász-

becsületes szemet, amely a teljesített kötelesség tudatával

és Versenylapot.

nézett reám.

előttem

s hasonló köszönettel tartozom a

így történt, hogy egy napon belécseppentem

egy

Most pedig, kedves lovam, hogy mindezeket elmon-

nagy istálló közepébe s egy nyári reggelen husz szép

dottam, engedd meg, hogy

telivér főnöke lettem. Köztük volt Kapus is, akkor még

nevezzelek. Négy lábad van ugyan és nem jársz fekete

üdvözöljelek és barátomnak

lenézett plater,

amely, ugy tetszett, arra se volt jó, hogy

kabátban, de azért igazi, hűséges czimbora vagy, akivel

eladóversenyt nyerjen. Külseje azonban elárulta a jó lovat,

együtt kitartottunk rossz időkben, a mellőztetés, a balsors

csupa izom, jó hát, erős csontozat, szép mar és nemes

óráiban s akik most is együtt vagyunk, mikor a dicsőség

fej. Amint az idők multak, az én Kapus barátom egyre

napja pillanatra

jobban az előtérbe került s tavaly egyszerre kibujt silány

bizalmammal, te nem voltál hálátlan aggódó gondoskodá-

társai közül s faképnél hagyott egy csomó j ó lovat. Ekkor

somért, amelylyel

már komoly Szt-István-dij

cracknak tartottam négylábú

ted széjjel reményeimet, te nem változtál át az utolsó

barátomat s az álmodozások a nagy futásról megkezdőd-

pillanatban pique dame-má, mint a Puskin elbeszélésében

tek. De az István-dijhoz pokoli türelem kell. Első sorban

a carreau ass; te hűséges barát maradtál mindvégig, aki

nem szabad a kombináczióba

tüzbe-vizbe megy, körömszakadtáig küzd a ezimborájáért;

vett lóval nagyobb dijat

mireánk süt

le. Te nem éltél vissza a

télen-nyáron körülvettelek; te nem tép-

nyerni. Ha 4000 koronás versenyben győz, a súlya 49

te önzetlen, mi több: gavallér voltál, aki a kamatok száz-

kg -ról egyszerre felszökik 54-re s akkor adieu partbie.

szorosával fizetted vissza rokonszenvemet, te . . . egy szó-

kell,

val te nem voltál ember, aki irigy, liáládatlan és rossz

hogyan tűnnek el közben a 10.000—20.000 koronás ver-

indulatu, hanem ló, ostoba állat, aki az egyetlen altruista

senyek. Igen ám, de hátha 1904. augusztus 20-ikán Kapus

ez önző földtekén . . .

Tehát csak kis dijért szabad konkurrálni s nézni

Köszönöm szives fáradozásodat és

köhög? Hátha megüti a bokáját? Hátha a kovács meg-

légy meggyőződve, hogy

szegek ? Akkor vége a szép álomnak; akkor hiába vártam

számot. Kedves négylábú czimborám, derék Kapus barátom,

hasonló

jóindulatra

tarthatsz

s egy rézgarassal sem pótol senki. S a sors nem is volt

fogadd nagyrabecsülésemet!
Lövik Károly.

elnéző. Mikor már átvitorláztunk 1904-be s a Szent-Istvándij közelgetett, egyszerre az én Kapus barátom sánta lett,
mint a bak. Tehát mégis adieu parthie. Szomorúan nézegettük a trainerrel, jockeyval, aznap egyikünk se tudott
egy szót szólani. Ennyit várni és h i á b a ! . . .

De másnap

Kapus, az én derék, jó Kapusom megvigasztaltegyenesen
jött ki a boxból s harmadnapra vigan galoppozott megint.
Uj remények; nem sokóig tartottak. Amikor Kottingbrunnban vagyunk s éppen a vöslaui uszoda előtt ülök, halálsápadtan berobog a trainer és jelenti, hogy a szomszédos
boxból egy Ambrosius nevü mén kinyitotta az ajtót leltet,
hogy a lovászgyerek felejtette nyitva a závárt), átment Kapus-

A költők.
önzetlenül szeretni « hazát
Csupán a költök tudják egyedül.
Rajongd lelkük lángsugárai
örcaillagokként Avezik körül.
Pedig a sorsuk olyan szomorú:
Kikaczagott, lenézett mindenik
S hazájukban a sírjukon kívül
Tán egv maroknyi föld ac jut nekik.

Pap Dcznó.

559

Krónika III.

Dolores.
Irta: MARCEL PRÉVOST.

A t a o t á j ós a

vajvakú.

Vagyon Kínában két nagy ember,
Kinek a méltósága nagy.
ü k döntik el, a kikötőkbe
Hogy bejőjj-é vagy kinn maradj ?
Nevük, tegnap még ismeretlen
Ma már ajakrul-ajkra lebben.
Az egyiknek nevében annyi báj
És ez a taotáj,
A másiknak nevében annyi bú
És ez a vajvakú.
Mióta az orosz Japánnal
Csatáz a sárga vizeken,
A semlegesség szent ügyére
Vigyáz e kettő ridegen.
Megnézik azt: a kikötőbe
Vájjon miféle ágyú lő be ?
A z egyiknek a muszka ilotta fáj
És ez a taotáj,
A másik meg Japánnal szigorú
És ez a vajvakú.
Muszka hajó ha j ő eléje
A taotáj dörg: »Leszerelj!«
Viszont a vajvakú szivében
Japánnak nincsen semmi hely.
Együtt rivallják: »Menni tessék!
Veszélyben igy a semlegesség!«
A z egyik ajtón titkon mondja: »Várj!«
És ez a taotáj,
V másik az még ravaszabb fiú
És ez a vajvakú.
Ez alapon a kikötőben,
Mely állítólag semleges,
Orosz hajó, japán hajó van,
A társaság nagyon vegyes.
Legvegyesebb a két kinézer.
Kit mind a két fél persze pénzel.
Az egyik, űrt orosz zsebekbe váj
És ez a taotáj,
A másik, az japán zsebekbe bú
Es ez a vajvakú.
Farkasszemet néz most a két fél
És mind a kettő harcza kész,
A vajvakú a taotájjal
Ez meg amazzal összenéz,
ü k megmaradnak semlegesnek
S minden befolyt pénzt megfeleznek.
Az egyiknek az osztozás be fáj
És ez a taotáj,
A másiknak osztozni iszonyú
Es ez a vajvakú.
Vagyon Kinában két nagy ember,
Finom, előkelő közeg,
Történjék Shanghaiban akármi,
Ők együtt mossák kezöket.
Mit nékik a japán s a muszka
És a mikádó s az atyuska?
» A pénz be szép, a pénzben mennyi b á j !
így szól a taotáj.
»Kedves a pénz, akármily alakú.Igy szól a vajvakú.
Incubus.

I.

Gyermekkoromban nagyon ájtatos voltam, amivel nem
akarom azt mondani, hogy felnövekedvén, hitetlen lett
belőlem. A nagy vallásos ünnepek, melyek ma is igen
rokonszenves érzelmeket ébresztenek bennem, akkorában a
szentség heves vágyával rontottak reám. Olyan állomásokat jelentettek lelkiismeretem számára, melyeknél — igy
tervezgettem előre — erkölcsi megujulásom kezdődik . . .
Manap, — hogy az Egyház nyelvén beszéljek —
tökéletlenségeim nem aláznak ugyan kevésbbé még; csakhogy ma már nem tudok bizakodni abban, hogy erős
elhatározások hirtelen változásokat hozhassanak létre benső
természetemben. Megelégszem azzal, hogy legjobb tudásom
szerint jókarban tartom morális gépemet, arra a rejtelmes
munkásra bizván, aki megalkotta, azt a gondot, hogy
néha egy-egy uj kereket tegyen belé, ha éppen szükségesnek találja.
Körülbelül tiz esztendős koromig szüleimmel a rue
de Ponthieu egy házában, a Champs Elysées mellett laktam. A ház még ma is meg van. Néha-néha letérek utamról, hogy üdvözöljem vén homlokzatát, s a kaput, ahonnan
először a világba léptem, anyám vagy dajkám kezét tartva
a magaméban; mert gyermekkorunktól kezdve asszonyi
kéz vezet bennünket . . .
Félénken nézem a kőkoczkás udvart, a földszinti
ablakokat, melyek a mi lakásunkhoz tartoztak. A másik
oldalon még sokkal kedvesebb ablakok voltak: kertre
nyilottak, melyben egy-két fa tengődött; legnagyobb sajnálatomra a fák után egy elég magas fa következett . . .
Óvakodom attól, hogy a küszöböt átlépjen. Fölriasztanám
és elűzném a fantomokat, melyek, az én szememben, még
benépesítik e házat: szüleimet, magamat a gyermeket, —
és Dolorést is, a kis venezuéliai lányt.
II.
Dolores tizenegy éves mult, én csak kilencz és fél,
mikor házunkba költözött anyjával, két szolgálójukkal,
kik közül egyik mulát asszony volt. Éppen a mi földszintünk fölött vettek lakást. Ugy emlékszem, az anyja
csinos volt. Egyébként csak valami nagyon erős mosuszillat maradt meg róla emlékeim közt, néhány fekete csipke,
egy-két sárga szalaggal s annyira különös szőkesége,
hogy én gyermekszemmel is megakadtam rajta és mindjárt ismeretségünk kezdetén megkérdeztem Dolorést:
— A te mamád haja igazi haj?
Dolorésnek bájos, bodros majomfejecskéje volt. Olajszine alatt is nagyszerűen el tudott pirulni.
— Milyen bolond vagy te! Persze hogy igazi haj a
mamám haja . . . és egészen a térdéig ér . . . tudod?
Csakhogy festi valami vizzel . . . valami nagyon drága
vizzel . . . A te mamád nem vesz ilyen festővizet, mert
nagyon drága.
Kicsit megsértődtem ezen a czélzáson, mely szomszédaink nagyobb vagyonára vonatkozott, mindamellett
azt gondoltam magamban, hogy nagyon bánkódnám, ha
anyám festeni akarná hajának szép, természetes gesztenyebarna szinét.
Ez a beszélgetés és valamennyi többi társalgásom
Doloresszel a Champs-Elyséesn folyt le, ahol bonneom
szívesen találkozott a Dolorésék mulát asszonyával.
Otthon hűségesen elbeszéltem ezeket a találkozásokat, a kérdéseket, melyeket Dolores föltett, a válaszokat,
2*
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melyeket én adtam. így történt, hogy elmondtam családomnak azt a házassági tervet is, melyet Dolorés és én
kidolgoztunk, arra az időre majd ha nagyok leszünk.
Az az ellenvetés sem kerülte el figyelmünket, hogy jövendőbelim két esztendővel idősebb nálamnál.
De Dolorés nagyon egyszerűen letárgyalta az ügyet:
— Ha már nagy az ember, akkor két év ide-oda
meg se látszik.
Be kell vallanom, hogy otthon nem nagy fontosságot tulajdonítottak e beszélgetéseknek. Csak apám mondta:
— Nem nagyon szeretem, ha a kicsike gyakran
találkozik annak az asszonynak a lányával.
Anyám, aki sokkal elnézőbb volt, igy válaszolt:
— O h ! hiszen olyan fiatal még a fiu . . . És Mária
azt mondja, hogy a kis lány nagyon kedves.
Mária volt a bonneom — egy ötvenesztendős gascognei
asszony, akiben anyám teljesen megbízott.
De ez már fölébresztette figyelmemet és kezdtem
odahallgatni, valahányszor a sárgahaju hölgyről beszéltek,
így szedtem össze némi informácziókat felőle. Először is
a sárgahaju hölgy, ámbár Dolorés gazdagságukkal kérkedett, nem nagyon rendes fizető volt. Továbbá, hogy
több lakó is »panaszkodott« — nekem nem mondták meg
miért — de a »borravalókkal tömött portás pártját fogta
a venezuélainak a háziúr előtt.« Ezenfelül meg egy magamtól származó megfigyelést is tettem.
Ebédlőnk ablaka az udvarra nyilt.
Szívesen nyomtam órákhossziglan orromat az üvegre
és elnéztem a jövő-menőket. így fedeztem fel, hogy három
ur jár Dolorésékhez látogatóba. Az egyik, kinek szürke
haja és fehér szakálla volt, naponkint öt órakor szállt ki
kocsijából. A másik, kinek korát nem tudtam volna megmondani, a délután korábbi óráiban jött szivesen: hosszú
ember volt, teljesen beretvált arczczal, erélyesnek, sőt
erőszakosnak látszott. A harmadik olyan volt, mintha
Dolorés honfitársa lett volna: ennek is éretlen-czitrom
szinü volt az arcza, mely fölött rövid, göndör haj feketedett. Bizonyosan a véletlenség okozta, hogy az öreg ur
távozta után érkezett, de soha, soha nem találkozott vele.
Megkérdeztem Doloréstől, hogy ezek az urak a
mamája barátjai-e?
A lányka jól a szemem közé nézett és igen biztos
hangon igyekezett felelni:
— Azok. Az öreg ur a keresztpapám; nagyon jó
ember és én igen szeretem. A beretváltképü ur egv derék
amerikai bácsi, akivel Cabourgban találkoztunk tavaly.
— És a fekete hajú?
— Az a mama cousinja.
— Asszonyok sohasem járnak a te márnádhoz?
Dolorés elpirult:
— Nem — felelte. Aztán. — Mama azt mondja,
hogy az asszonyok gonoszak. Es . . . és . . . tudod szamárságokat beszélsz . . .
Azontúl igyekeztem Dolorésszel anyja látogatói felől
nem beszélni és viszonyunk még barátságosabbá lett,
noha barátnőmnek kissé fantasztikus természete volt.
III.
Elkövetkezett deczember és a párizsi szennyes hó
piszkolta már be a Champs-Elyséest és a Tuileriáknt mikor,
egy reggel a ház udvarában apám találkozott Dolorésszel,
aki a mulátasszony kiséretében sétálni ment.
A lányka rámosolygott.
Apám melléje lépett, néhány perczig beszélt vele s
mikor elvált tőle megcsókolta két kis kerek arczán.
Aznap este az asztalnál ezt mondta anyámnak
előttem.
— Máriának igaza van. Ez u kis Dolorés nagyon

kedves és jóravaló kislány. Milyen kár, hogy nem lehet
kivonni abból a környezetből, melyben él!
— Igaz — szólt anyám — . . . szomorú dolog . . .
Ha elgondolom, hogy négy vagy öt év múlva fiatal lány
lesz.
Atyám kis szünet múlva igy fejezte be a beszélgetést :
— Kellene lenni valami egyesületnek, az ilyen szegény piczikék megmentésére. Alig van érdemesebb, keresztényibb munka.
Előttem nem beszéltek többet.
Természetesen, hogy e szavak nekem nem voltak
egészen világosak. De a gyermek megértési vágya —
mindenki igazolhatja saját emlékeivel — könnyen kielégíthető ; kíváncsiskodó kérdéseire csak felelet kell, felelet, ami
ellen aztán nem emel szót. Megkérdeztem Máriát, mért
volna jó Dolorést elvinni hazulról.
Mária igy felelt:'
— Mert a mamája nem derék asszony. Rendetlenség van nála. Neveletlen emberek járnak hozzá.
A magyarázat teljesen kielégített és attól a percztől
fogva, egy terv sarjadt és ért meg titkon lelkemben. Az
adventi ünnepségek, mint rendesen, most is fölélesztet;
ték bennem azt a vágyat, hogy különösen morális cselekedetet vigyek véghez. Miután apám maga is kijelentette,
hogy nincs érdemesebb keresztényibb cselekedet a Dolorés megmentésénél, ugy éreztem, hogy a gondviselés rám
bizta ezt. Szüleim velem együtt mint minden évben, az
idén is Karácsonyra és újévre a Gaseogneba készültek
apai nagyanyánkhoz. Hogy ez a nagymama aki mindent
megadott nekem megtagadná tőlem Dolorés befogadását,
az eszembe sem jutott egy pillanatra sem. Dolorés igy
Lot-et-Garonneban fog élni, mig meg nem házasodunk ;
sem sárgahaju anyja, sem a három látogató nem fognak
tudni rejtekhelyéről.
Ez a terv, mely nem tanúskodott a szokások és
törvények mélyebb ismeretéről, engem nemcsak azért csábított, mert megmentette Dolorést, hanem mivel fájdalmas
áldozatot is követelt tőlem. Többé nem láthatom a kis
venezuéliait vagy csak néhány hétig látom évenkint, ami
a szivemet tépte. Már előre élveztem ennek a fájdalomnak
keserű édességét. Körülem mindenki észrevette azt a mugas elhatározásra rezignált arczot, melyet vágtam; őszintén szólva hősnek véltem magamat és némi szánalommal
néztem azokat az embereket, akik nem ismerték vagy
nem irigyelték azt, amit én cselekedni készültem.
De még fokozni akartam a keresztényi cselekvés
értékét. Egész vagyonom negyvenhét frank volt, amit
lassan gyűjtöttem össze és puskára szántam, akkorra,
mikor megengedik, hogy madarakra lövöldözzek Gascogneban. Rászántam magam arra, hogy Doloresnek adom
ezt a pénzt, hogy legyen mivel fizetnie útiköltségét:
hiszen anyja akarata ellenére kell eljönnie.
Ekkor már assziszi Szent-Ferencz-félénck képzeltem
magam, aki mindenét elveti magától és csak a mások
boldogságával törődik. És a Születés édes ünnepére rejtelmesen jámbor hangulatban készülődtem, melynek mélyén
nem akartam észrevenni a tekintélyes adag gőgöt . . .
Azóta ezt a lélekállapotot sok hires emberben ismer
tem fel, akik keresztényi erényeikkel nagyra voltak. És a
szentek életpályáját nagyon göröngyösnek találom.

IV.
Advent utolsó vasárnapját választotta ki arra, hogy
Dolorést belcavassam terveimbe. Rendkívüli hideg volt
abbnn az évben. Bonneaink kivezettek bennünket n Boulogneba. ahol már korcsolyázni kezdtek. Az el lm tározó
beszélgetés a felső tó partján történt meg.
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Őszintén feleltem:
Dolores olyan arcczal hallgatott rám, mint egy
— Dolores azt mondta, megtartja és valami ékszert
elgondolkodó majom és ez komikussá tette.
— Tehát — mondotta aztán — a nagymamád vesz rajta.
Ugy emlékszem, anyám sokáig csendesen elgondolmeghiv engem?
— Nem! — feleltem én. — Én hivlak meg hozzá. kodva ült és a szemébe könnyek szivárogtak.
Aztán magában felsóhajtott:
De ez mindegy. És, hogy megfizethesd az útiköltségedet,
— Szegény kislány!
itt van negyvenhét frank, amit én puskára gyűjtöttem,
hogy madarakra lődözhessek odalenn.
Gyorsan elvette a két aranyat és az ezüstpénzeket,
egy pillanatig nézte őket, aztán zsebébe dugta.
— Köszönöm!
A'IS SZENVEDÉSEINK.
És megcsókolt. Aztán igy szólt:
— Addig maradok ott lenn, mig te?
— űrökre ott maradsz . . . Addig, mig nagyok nem
Borbélynál.
leszünk és megházasodunk.
— Bolond vagy . . . Mama soha bele nem egyeznék !
(Szin: egy úgynevezett polgári borbélyműhely, ahová ugyan
Nem mertem Dolores szemébe nézni, csak ugy
grófok nem járnak, de ahonnan azért »nem érünk rá« kiáldadogtam:
tással kituszkolják a fuvaroskocsist, ha betéved. Személyek: a
— A mamád nem fogja tudni hol vagy . . . Nem
vendég, a segéd és az ur.)
mondod meg neki . . . Este jössz el mi utánunk . . . mig
ő, a fehér öreg úrral foglalkozik . . . és soha sem fogod
látni . . . sohasem . . .
A VENDÉG (belép. Látja, hogy minden székben ül valaki,
Mikor ezeket mondtam, egészen egyedül voltunk, tehát az ajtóban visszafordul): Majd később jövök.
egyik kis fasor kezdeténél, mely a tóra vezet. A fasor
A SEGÉLEK (karban): Azonnal készek leszünk!
redős, fagyott útját, a deres lombokat, a földből kibütyAz UR: De nagyságos ur. Egy perez.
kösödő nagy gyökereket — mindezt újra látom Dolores
(A vendég meggondolja magát, jó félórát vár, elolvassa
két csöpp fekete czipőjével együtt, melyeket beszéd közben,
a Magyar Figarót, a Mátyás Diákot és a szubabonnált kétfélénkségem eloszlatására, váltig nézegettem.
S amint rátekintettem, azt hittem, egy kis vadmacska hetes Fliegendét, azokkal a lyukakkal, melyekből még a
készül szikrázó szemmel, kimeresztett körmökkel, vicsorgó kávéházban magyar karrikaturisták kivágtak egy-egy Oberlánderrajzot.)
fogakkal rámugrani és agyonharapni.
Ijedten hebegtem:
A SEGÉD : Tessék, nagyságos ur. (Megfordítja a széken
— Dolores! . . .
a bőrpárnát.)
Es a kis lány igy felelt — hangja torkához, fogaihoz
A VENDÉG: Na végre. (Leül.) Borotváljon meg, de
súrolódott:
figyelmeztetem,
hogy nagyon érzékeny a bőröm. A múlt— Ha még egyszer . . . még egyetlen egyszer kikor
is
ugy
megnyúzott
avval a nyomorult fürészszel,
mondod, amit most mondtál . . . én . . . én . . .
Nem tudta megmondani, mit tesz velem. Görcsösen hogy az egész bőr lejött az arczomról, de a szőrt azért
összehúzódott arcza, egész teste elbágyadt, elfogta a sirás rajtam hagyta és ugy állott ki a húsomból a szakáll,
és gyöngéden, testvérileg borult zokogva vállamra.
mint valami rosszul megkoppasztott csirkéből a toll,
maga ló!
V.
A SEGÉD (kinosan): Hehehe. (Begyűri a szalvétát a
Két nap múlva, karácsony előtti napon elhagytam
Párizst szüleimmel, hogy Gascogneba menjünk. A kis
venezuélai közt és közöttem nem volt többé szó megmentési tervemről.
Csak másnap mondta ezt, mint a világ legegyszerűbb
dolgát:
— A negyvenhét frankon, amit adtál, veszek magamnak egy nagy gyémántot, amit a boulevardon láttam , . .
Hamisat persze, mert az igaziak nagyon drágák.
Elváltunk és megígértük, hogy irunk egymásnak.
En csakugyan irtani is, hanem Dolores nem válaszolt.
Mélabúsan töltöttem a vakácziót s folyton kértem Istent,
hogy mentse meg lelkemet azoktól a bizonytalan veszedelmektől, melyek fenyegették . . .
Mikor a rue-de-Ponthieube visszatértünk január végén,
láttam, hogy az emelet fölöttünk üres! Dolores, anyja és
a két szolgáló elköltöztek. A kapus, aki valószínűleg elégedetlen volt borravalójával, be hagyta panaszolni őket a
háziurnái, aki fölmondott nekik.
Mivel sokat sirtam kis barátnőm távozása miatt
anyám vigasztalni próbált. Fölindulásomban elmondtam
neki megváltó tervemet is, melyet addig teljes titokban
tartottam. Ez a história megkaczagtatta, de láttam, abból,
hogy megcsókolt, hogy meg van elégedve velem.
Megkérdezett:
— És a negyvenhét frankod?

vendég gallérjába.)
A VENDÉG: Megfojt, h é !

A SEGÉD: Igenis.

A VENDÉG: Megfojt; ne nyomja ugy belém ezt a
rongyot. (Behúzza a nyakát és lenéz a szalvétára): Hány
embernek a nyakában volt már ez a rongy?
A SEGÉD: Óh kérem, ez tiszta.
A VENDÉG: J Ó , jó. Gyerünk. Ez egy piszkos hely,
ide be nem teszem többé a pofámat. Na gyerünk. (Hátrahajtja a fejét.)
A SEGÉD : Pardon. (A fejtámasztót fölfelé kezdi srófolni.)
A VENDÉG: Mit csinál?

A SEGÉD: Följebb megyünk egy kicsit. (Nagyokat
srófol.)
A VENDÉG: Kitöri a nyakamat, nem látja?
srófol föl a fenébe?

Hova

A SEGÉD: Igenis. (Habarni kezdi a szappant és rákeni
a vendég arczára.)
A VENDÉG: Ez érdekes szappan, ennek mandulaize
van. A múltkor ibolyaize volt. (Szünet.): Nem veszi észre,
hogy belekeni a számba a szappant?
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A SEGÉD: Igenis.

(Az

ujjával

kikanyarítja

a

vendég

A SEGÉD : Dehogy kérem.
a tenyerem.

szájából a habot.)

A VENDÉG: Mit keni az egészet a fogamra? Azt
hiszi, hogy fogpasztával van dolga?
A SEGÉD : Igenis. (Belekeni a szappant a szemébe.)

A VENDÉG : Most meg a szemembe. Ha nem csipne
a szappan és ki tudnám nyitni a szememet, szóval ha

A VENDÉG : Na mosson le.
A SEGÉD : Spongyával, vagy kézzel ?
A VENDÉG:

Kézzel?

Isten

elzöldülne. De igy blindre nem akarok á levegőbe vag-

egész higénia nem ér semmit.

magamat.
A SEGÉD (a fülébe keni a szappant.)
A VENDÉG: Mi ez? Becsukták az ajtót, hogy nem
hallom az utczai lármát?
A SEGÉD (hátraszól): Ajtót kinyitni.
A VENDÉG : Hahaha! Na nyúzzon meg már öregein,
amig birom ezt a dühöt. Hol született maga?
SEGÉD: Tur-Terebesen,

hetvennyolezban.

A VENDÉG: Hogy sülyedt volna el, hetvenhétben.
A SEGÉD (hátramegy és a borotvával egy szijjon le s
föl paskol, dudorászva): Hédi, mej zűszesz médi, médi . . .
A VENDÉG (beszappanozva nézi a plafont): Na jöjjön
már, jöjjön már.
A SEGÉD (elkezdi borotválni):

Nagyságos urnák erős

szakálla van.
A VENDÉG: Nekem hiába hizeleg.
A SEGÉD: Nagyságos urnák éppen olyan szakálla
van . . . ujjuj, egy kis tévedés.
A VENDÉG : Mit csinált ?
A SEGÉD: Semmi, kérem.
a vért.)

Akkor

inkább

A SEGÉD (kinyomogatja a spongyát): Igaza van a nagy-

látnám, hogy maga hol van, ugy vágnám fejbe, hogy
dosni, tehát inkább majd a borravalónál fogom regresszálni

ments!

spongyával.
ságos urnák.

A

Hiszen olyan sima, mint

Mégis csak a spongya a legjobb.

(Végighúzza rajta a spongyát,

Ez az

melyben apró éles

kavi-

csok vannak.)

A VENDÉG : Még a spongyával is tud nyúzni ? Mért
nem sintér maga?
A

SEGÉD: V o l t a m két évig.

A VENDÉG : Brávó.
(Újra végigkarc2olja egy kavicscsal.)

A VENDÉG: Mit tesznek abba a spongyába,

hogy

karczoljon ?
A SEGÉD : Ez uj spongya, kérem, még benne maradt
egy kis kavics a gyárból. (Egy vizes törülközővel kezdi
törülni.)
A VENDÉG: Na, ide se teszem be többé a pofámat.
A SEGÉD (előveszi a parfűmszórót): Tetszik járni a
lóversenyre ?
(Belefújja a parfümös eczetet a szájába, az orrába és a
szemébe. Különösen sokat fuj a vágásra, abban a hitben, hogy
ettől begyógyul.)
A VENDÉG: Elég, elég. Púdert és vége.
A SEGÉD: Én

bekenhetem uraságodat

timsóval is.

Nekünk van berlini timsó.
(Hamar elkeni szappannal

A VENDÉG : Csak nem vágott meg ?

A VENDÉG:

AZ

öregapját. Azt kenje be.

A SEGÉD: A Bendzsel urat minden nap bedörgölöm.
Az megkívánja. (Nekimegy a timsóval): Ez puhitja a bőrt.

A SEGÉD: Dehogy. (Ráken a vágásra egy kis szappant.)

A

A VENDÉG: Mi csip? Mért olyan csipős ma ez a

A SEGÉD (különösen a vágást timsózza): Egy

szappan ? Vagy talán megvágott ?
A SEGÉD : Ma olyan csípős. Már több urak mondták,
hogy egy kicsit csípős. De nem mindenkit csip.
A VENDÉG: Na ebbe az üzletbe se teszem többé be
a pofámat.
(Nagy sóhajjal átadja magát a sorsának. A borbély borotválja. Először fölülről lefelé, miközben a balkeze két ujjával
meg-megcsipi az arczát, mintha ezt mondaná: »te édes, te ennivaló!« Majd balkezével lefelé húzza a bőrt és fölfelé borotvál.
A vendég e pillanatban oly hatást tesz, mintha az nrcza balfelével sima. I)e a következő perezben a borbély fölfelé nyomja
a szája jobb sarkát és az álla profilját borotválja, ugy, hogy
emberünk ugy tesz, mintha nevetne. Miyd az állát nyomja
fölfelé és a szappant beleborotválja a gallérjába. Ezután a fejét
előbb jobbra, m^jd balra nyomja, ezután az állknpcsát borotválván, egymásután mind a két orczáját felnyomja a szemére,
mely ezáltal becsukódik. Majd lefelé nyomja ujjával az orczáját!
"Ky. hogy az alsó szemhéja lehúzódván, megmutatja egészséges,
piros bélését.)

VENDÉG: A Z én bőröm elég puha.

timsó egy forint husz krajezár. Ez puhitja a bőrt és összehúzza az arezot.
A

VENDEG:

AZ

én arezom

A VENDKG: De a maga ujja czigarettaszagu.
(Ujabb hallgatás. A borotválás be van fejezve, s a borbély
szakértő mozdulattal czirógatjn meg a vendéget, fölülről lefele,
majd alulról fölfelé.)

A VENDÉG: Az egész szór rajta maradt.

már össze van húzva.

Púdert és vége.
A

SEGÉD

(puderezi, főleg a vágást, majd bepuderczi a

ruháját is): Uraságod jár a lóversenyre?
A VENDEG : Letörülni a púdert. El innen, csak innen
el. (Idő előtt áll fel.)
A SEGÉD (kirántja a nyakából a kendőt): Bajuszt felkötni ? Egy kis brillantint ? És utána is borotválnám . . .
uraságodnak nem kell egy kontrastrich ?
A

VENDÉG:

Nem.

A SEGÉD: A
A

VENDEG

Bendzsel ur

(belenéz

a

megkívánja.

tükörbe

és mcglátju a vágást):

Hisz maga belém nyúzott, azt a keserves teremtésit a turtercbesi sintérjének . . . Mért nem mondta meg ?
A SEGÉD: M é g meg is

A SEGÉD: Nagyságos ur éppen nem vérszegény.

ilyen

mondjam?

A VENDÉG (kétségbeesve hol a tükörbe, hol a borbélyra

néz): Hisz maga
A borotvával,

beiéin nyúzott! — Mivel vágott meg?

vagy a spongyával?

Na, ide se teszem

többé be ezt a szerencsétlen pofámat. Hisz maguk

fűré-

szelnek, nem borotválnak! Mért nem gyaluval nyúzott le?
He? Mért nem gyaluval?
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Az UR: Bocsánat, urasága, ez a segéd uj segéd,
csak próbaidős. De ezek után ki fogom dobni. Mars ki,
maga sintér.
A SEGÉD (magában): Ha ezt tudom, jobban megvágom.
A V E N D É G : Mért nem gyaluval hámozott meg?
A SEGÉD (dühbe jön): Ugyan . hagyja már azt a
gyalut.
A VENDÉG (fizet): Borravaló tekintetében olyannyira
semmit nem adok, hogy ezt még be is jelentem. — Na,
igy még nem hámoztak meg. (Tükörbe néz): Hszszsz . . .
szakállat fogok éreszteni.
Az UR: Csak próbaidős, kérem. És már ki is van
dobva.
(A vendég távozik. A segéd megint megfordítja a széken
a bőrpárnát és ráülteti a következő vendéget. Hátramegy, a
borotvával paskol a szijjon, ezt énekelvén: Hédi, mej zűszesz
médi, médi . . . Az egész ügy élőiről kezdődik.)

Vessző.

INNEN-ONNAN.
A Körber utja. Minálunk szörnyen nyugtalan kommentárokat fűznek az osztrák miniszterelnök mostani akcziójához, melylyel voltaképpen a reichsrathot akarja paczifikálni. Hat év előtt
ugyancsak nyugtalankodott a magyar politika, mikor a reiehsrath munkaképtelenné lett, egész sereg baj, egész sereg expedienst teremtett, hogy e kalamitáson valahogyan átvergődjenek.
Azóta megszoktuk a nyavalyát, sőt berendezkedtünk szerinte,
mint ahogy az ember megszokja a mankót, mikor a lábát
amputálják. Elannyira, hogy valóságos ijedtség szállja meg az
embereket: ni, ez a Körber ki fogja növeszteni az amputált
lábat — mit csináljunk majd mankó nélkül ? Ugy akartunk
meghalni, hogy Ausztriában mindig obstruálni fognak s nálunk
mindig a 14. §. ellen lehet majd szavazni. Ez a Körber meg
belegázol a legkülönbözőbb politikai vetésekbe, a kormánybuktatásba, az önálló vámterületbe, a nemzetiségi hecczekbe;
sőt még a Balkán-kérdés is máskép alakulhat, ha Ausztriában
megszűnnek a parlamenti bajok. Érdekes látni a magyar politikai viszonyoknak teljes eltolódását a normális viszonyokról.
Az ember azt vélné, hogy ami baj volt, annak a megszüntetése nem lehet baj, sőt kívánatos, s ha elmúlásával helyreáll
a rend, akkor a kiegyezés ügyével visszakerülünk az 1897-es
stádiumba. Csakhogy arra a stádiumra egyetlen politikai párt
sincs már berendezkedve, sem nálunk, sem Ausztriában s igazán
nincs kizárva, hogy Körber paczifikáló utja, ha sikerül, a rend
helyreállításával a kegyelemdöfést adta meg a két állam normális viszonyainak.

a
*

*

6 Püspökök. Eddig az volt az igazság, hogy aki püspökséget kiván magának, jó dolgot kiván magának; de ezt az
igazságot lassankint alkalmasint ki kell vonni a forgalomból. Egy idő óta püspökök bajaival vannak tele az újságok.
Kohnt, az olmützi érseket leszállították a hintóból, Le Nordczt
a lavali püspököt kanonokká degradálják, Geayt-nak, a dijoni
püspöknek egyfelől a franczia kormány, másfelől a Vatikán
markol a fürteibe, most meg egy derék és jólelkű magyar
püspök lett v. b., ami ezúttal nem valóságos belső-t, hanem
vagyonbukottat jelent Pedig ez a püspök nem volt sem kártyás, mint a néhai Lipovniczky, sem tékozló, mint a néhai
Peitlcr püspök, sem pezsgőző hajlandóságú, amivel Le Nordezt
vádolják, mégis ugy tönkrement, hogy a palotájából egy hotelbe

kellett, menekülnie a hitelezői elől és a kormány kénytelen volt
zárgondnokságot rendelni a püspöki vagyonra. Igaz, hogy a
rozsnyói püspökségnek csak nyolezvanezer korona az évi jőve
delme, de a püspök ur ő eminencziájának majdnem másfél millió
a tartozása, ami azt mutatja, hogy a jövedelme bátran lehetett
volna háromannyi is, mint a mennyi, mégis kevés lett volna.
Mert a kevésnek nem a sok a határa, hanem az elég: ami néha
kevesebb nyolezvanezer koronánál is, néha meg nyolczszázezernél is több. Ez mindig az embertől függ és ezért általános
tanulságot levonni a rozsnyói püspök esetéből igazságtalanság
nélkül bajos lenne, a hatása mindössze csak az lehet, hogy az
embernek elszorul a szive: mekkora nyomorúság lehet ebben
az országban, ha már egy püspök sem tud kijönni a jövedelméből és megzavarodik az elméje: hogy hát mi jót kívánjon
magának, mikor ime kiderül, hogy püspöknek lenni sem jó.
•

*

a

i Pályaválasztás. Itt van augusztus vége és mire ezeket
a sorokat kinyomtatják, már föltétlenül megjelent valamelyik
újságban az első czikk, amelynek ez a czime: Pályaválasztás.
Ha valaki elfelejtené elolvasni, ne ijedjen meg, jön még több
is ebből a fajtából és az ember nagyon bölcsen teszi, ha következetes marad az első mulasztásához és ha elfelejtette elolvasni
az elsőt, felejtse el bátran a következőket is. Ami nem akar
a czikkek leszólása lenni, mert ezek a czikkek okosak, szépek,
jók és tanulságosak, de mégis nagy baj lenne, ha véletlenül
meg is szívlelnék őket. Mert ezekből a czikkekből megtanulja
az ember, hogy orvos annyi van már az országban, hogy ennél
a mesterségnél nagyobb fölöslege emberben az ügyvédi kar
után már talán csak a tanári pályának van, mert hogy mi
több, az állásnélküli tanár-e vagy a faczér patikus, azt csak a
statisztikai hivatal tudja. Hogy a tanitó éhező napszámosa a
nemzetnek, ez éppen olyan nyilván tudott dolog, mint az, hogy
a kereskedő soha sem kapja meg azt a társadalmi megbecsülést, amely kijárna neki vagy az, hogy a magyar ipart vigasztalan pangásra kárhoztatja a közös vámterület, mig a gazdálkodó boldogulását a rettenetes adó és a külföld egyre vehemensebb versenye teszi lehetetlenné. Nem titok többé, hogy az
állami tisztviselő helyzete rettentő — , a katonatiszté pedig czifra
nyomorúság, mig a magánhivatalnok exisztencziája merő bizonytalanság. Mindezt gyönyörűen megmondják és be is bizonyítják
ezek a meleg jóakarattól sugárzó czikkek: ugy, hogy a szegény
pályaválogató, ha ugyan nem intézte már el az egész históriát
azzal a bölcs cselekedettel, hogy milliomosnak született, verejtékes homlokkal kérdezi: mi az istennyila legyek hát, ha
boldogulni akarok ? És miután minden mindegy — beiratkozik
jogásznak, mert a többi is ezt teszi.

a

a

a

ó Hanzl. Tiz esztendő óta nem jelent meg verseskönyv vagy
tudományos munka, amelyről csak félannyit is irtak volna a
lapok, mint Hanziról, a geniális német lóról, amely vagy aki
recziprók egyenleteket fejt meg, tud históriát, geográfiát, filozófiát, kémiát, uj bölcseleti rendszert talált föl és amellett
négylábon jár és zabot eszik. Nagy idő óta német tudósnak
akkora sikere nem volt, mint neki. Közölték az életrajzát, az
arczképét és a madridi akadémia majd hogy meg nem választotta levelező tagjának. A fölületesen gondolkodó emberek el
voltak ragadtatva, a higgadtaknak azonban nem imponált
Hanzi: sőt ellenkezőleg. Mi szüksége van egy lónak arra, hogy
recziprók egyenleteket fejtsen meg, hogy tudjon históriát, geográfiát, filozófiát és kémiát, mikor mindezt megtanulni nagyon
nehéz dolog és egy lónak mégis csak többet ér egy tarisznya
abrak, mint akár egy tuczat Pro litteris et artibus és huszonöt
ehetetlen akadémiai díszoklevél. Ha tehát Hanzi mégis megtanulta ezt a sok, neki haszontalan dolgot, mégis fáradt és kínlódott, ez nyilván bizónyitja, hogy ő, ha tudós is, mégis csak
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ló, még pedig nem is okos ló, hanem bolond ló. Most azonban kiderül, hogy Hanzi nem is tudós, hanem több ennél,
mert »csak« — svindler. Nem tud recziprok egyenleteket megfejteni, nem tud sem históriát, sem geográfiát, sem filozófiát,
sem kémiát, nem fárasztotta magát haszontalan ismeretek szerzésével ; de el tudta hitetni az emberekkel, hogy ő tudós és
fölült, — nem rája, hanem — neki az egész világ. Ez már
fordit a dolgon. A fölületes gondolkodású emberek most föl
vannak háborodva, de a pszikhologus azt mondja: Le a
kalappal! Bravó Hanzi; ez már beszéd! Ember vagy mind a
négy lábadon, aki megérdemelted minden dicsőséged és tiszta
igazságtalanság, ha egy csomó spanyol akadémia meg nem
választ, csak azért, mert négy lábad van.

*

tartott a tárogatóról s elmondta, hogy a londoni Covcntgarden
színházban Tristan és Jsolda előadásán már használja is a
zenekarban Rákóczy hangszerét, melynek újjászületése és a
művelt világba való diadalmas bevonulása Schunda
mester
érdeme. S igy kétszeresen magyar hódítás az, hogy a párisi,
brüsszeli és bayreuthi operák zenekara számára megszerezték
a tárogatót: a magyar hangszernek és a magyar hangszergyárosnak sikere. Művészvoltát Schunda már megmutatta,
mikor megkonstruálta a pedálos czimbalmot; tárogatójának
mostani európai sikere azt mutatja, hogy a magyar mester
találmánya nemcsak úgynevezett hazafias siker volt, hanem
valóságos esemény a világ hangszeriparában.

KÖZGAZDASÁG.

»

A A kassal d a j k á k valóban szemtelenek, ha a nagysága
szempontjából nézzük a követeléseiket. Hogy egy dajka a maga
gyerekét is akarja látni és táplálni, sőt gyermeke apjának is
szabad hozzájárása legyen: ez egyszerűen nevetséges. Talán
szalont is akar a cselédszoba mellett ? Igaz, hogy a nagysága
viszont halálra kétségeskednék, ha elvennék tőle gyerekét s nem
járhatna hozzá az ura, mint az a nagyságák életében is megesik. Például az urát áthelyezik az operencziáson tul, a gyereket internátusba kell adni. Akkor a nagysága szocziálistáskodik:
istenem, a családi életet is csak a pénzesembereknek
mérik!
— Nos, az a dajka is voltaképen csak azt pretendálja, hogy
némi karikatúrájában részesüljön a családi intimitásnak. Vagy
nincs hozzá joga, mivelhogy szegény ? A követelés azért mégis
csak szemtelen, mivel nálunk formulázták és majd csak száz
év multán lehet olyan, hogy róla beszélni is muszáj.

Az »Anker« élet- és járadék-biztositó-társaság (Magyar)
országi vezérképviselőség, Budapest, VI., Deák-tér, Anker-udvur1904. julius havában benyujtatott a társaságnál 645 ajánlat 4,892.137 K
biztosított összegre és kiállíttatott 638 kötvény 3,935.596 K összegre.
Dijak fejében bevett a társaság 1,338.562 K-át és elhalalozás folytán
kifizetett 614.281 K-át. A január-julius havi időszak alatt benyujtatott 5323 ajánlat 31,982.890 K-ra és kiállíttatott 4736 kötvény 27,477.195
K-ra. Ugyanezen időszakban dijakért 10,457.523 K-át vételezett be a
társáság," halálesetek folytán pedig 2,119.462 K-át fizetett ki. A társaság vagyona 1903 deczember 31-én 160 millió K, biztosítási állomány 521 millió K, halálozások és esedékessé vált elérési biztositá
sok folytán a társaság fennállása óta 261 millió K fizettetett ki.

HETI POSTA.
Lalage. Levélczimet kérünk.
Losoncz. A. Tiszteletreméltó érzések, de gyönge versek.
Leányálmok. Azoknak, akik az ilyen szines buborékokbun
gyönyörködni tudnak, elég tűrhetők. A mi olvasóink jobban el vannak
kényeztetve. A kézirat átvehető.

Művészet.

N&ndor.
László

Fülöpről,

európai

hirü

nagy

festőnkről,

némi

megütközéssel fedezik föl most a lapok, hogy Bécsbe költözött,
holott már j ó egy esztendeje,

hogy műtermét

Bécsbe tette át.

Természetesnek találjuk, hogy ez a művész, aki életét a szakadatlan munkára rendezte be, egy éven belül nem hiányzott idehaza

senkinek.

Klubba

bakkara-asztaltól
—

az

ilyen

idegen,

embernél

nem jár,
a

Fészek

igazán

kávéházban

nem lebzsel, a

pletykáiban

mindegy,

akár

Elmultakról
emlékezzünk,
Merengjünk
az éveken.
Troubadourként
nyögdécseljük:
Szerelem, ó
szerelem!

Elég.
Dal a gyalogúiról. Elég csinos vers arra, hogv lépre menjünk a beküldőnek, de nem elég nagy vers arra, hogy kötelességünk
volna ismerni. Felültetés-e ? plágium ? Azt ön talán jobban tudhatja.
Jolsva. B. J. urnó. Lapunk szerkesztője ez idő szerint
Balatonfüreden tartózkodik.

része nincsen
van

itt,

akár

nincsen. A tavaszi és őszi tárlaton azonban mindig találkozunk

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos

KISS JÓZSEF.

vele és ilyenkor megragadjuk az alkalmat és mondunk neki annyi
kellemetlenséget, amennyi éppen elég a következő tárlatig. Hogy
éppen Bécsbe ment ? Hát az elég hiba. mert közfelfogás szerint

Női festő-Iskola, Városligeti fasor 22. Tanár A 'arlovszky

Bertalan.

Beiratkozhatni

bármikor.

az egy komisz, kellemetlen, magyarfaló város; de ha elnézzük
gavallérjainknak,

hogy

klubban meg a turfon,
nak is, akinek

fél

életüket

ott

fenn töltik a zsokké-

kegyelmezzünk meg a szegény

ott nemcsak az anyagi boldogulásra nyilnak
előnyösebb

piktor-

megvan az a mentsége, ha Bécsbe megy, hogy

chanceai,

mint' itthon,

de

hasonlíthatatlanul

társadalmi

helyzete

is

egészen más. Egyébiránt László Fülöp nincsen is Bécsben: egy

Egyéves önkéntesek
saját érdekükben és takarékosságból ii

félév óta Hágában dolgozik.

csakis a leg-jobb

A t á r o g a t ó h ó d í t á s a . Nem kisebb ember, mint Ricktrr
János, a világhírű karmester vezette be a minap a
Schunda
mester tárogatóját a külföldi zcncvilágba. A tárogató e hódítása
Bayreuthben történt, ahol a Wagner-család és a világ nagy
karmesterei elótt Hiekisch tanár adott elő a Tristan és Isoldából
s egyéb operákból részleteket ezen a mi specziális magyar hangszerünkön, amelynek furcsa és előkelő tulsjdonsága van a
muzsika u l á g á b a n s ez az, hogy egyéniség. Richtcr előadást is

szerezzék be Forduljanak bizalommal

Budapatt, 1904. — Nyomtatott as Alhtn

fölszerelést

elsőrangú, kipróbált ezógrhez:

WEINER és GRÜNBAUM-hoz
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