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EGY FELFORGATO. 

Valaki kiáltott. 

A vastag, kénes ködben, mely lehúzódik az 
ajtó küszöbéig, nem tudni merről jö a hang ? 
Ki kiált? 

A nyomor ad valahol a köd alatt kétségbe-
esett hangot, mely átható, mint a fájdalom-nyila-
lás. A szegény ördögök, a kik a besüppedt s 
jelenleg ködbe merült háznak a lakói, hajba kap-
tak talán megint a kenyéren. 

A minap volt köztük egy kis szocziális 
csoto-paté. 

A rézolvasztó kohó mellett gutaütésben ki-
szenvedett rézöntő özvegyénél lakik egy kis em-
berke : a Knoll János, egy vén szíjgyártó segéd, 
a ki józan korában dolgozik s mint a kérődző 
bárány, eszi meg a kenyérhajat. Hanom ha 
iszik: egyszerre esküdt ellensége minden fenn-
Békefi, Szegény ördögök. 1 
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álló jogrendnek. A bor hirtelen átalakítja vad 
szocziálistává. Miután pedig csaknem szünet nélkül 
iszik: egészen felforgatja a besüppedt ház csendjét. 

Dühös szocziálista, de e mellett nagy filo-
zofus a deres hajú legény. 

Lázítja a lakótársait, hogy minden szegény 
ember egy-egy szocziálista. Megmagyarázza ő : 
mi a z ? A kinek van, adjon annak, a kinek 
nincs. Dühösen veri a mellét, vadul forgatja apró 
szemeit s példával is illusztrálja, miképen érti ő 
a szocziálizmust. 

— Maga öreg, — ráüt a vén Ábrahám takács 
vállára — tegnap este pecsenyét evett. 

A vén takács bólintgatott morogva, hogy 
ritkán esik meg ez vele. 

— Ez itt — kiált a lázító, megkapva a 
vállát a száraz, beteges péknek, a ki kereset-
képtelenné itta magát, — kukaczos sajtot evett, 
de kenyere nem volt hozzá. Igaz-e, hé ? 

A pék igenlőleg rázta a fejét s lelógó, vize-
nyős bajszát szája közé fogta. 

— Már most, — magyarázta Knoll János, 
— az lett volna a rendén öreg, ha maga ennek 
is adott volna a pecsenyéből. Dukál, muszáj. 

A szocziálista tanok aztán úgy fellázították 
a szegény ördögöket, hogy a minap, Knoll János 
vezénylete alatt, mint egy éhes eb-falka, megtá-
madták a szürszabóék konyháját , a hol egy kis 
malaczot vágtak. Miután a szürszabó nem akart 
osztozkodni a malaczon, a besüppedt ház szegény 
ördögei, szocziálista-forradalmat csináltak s végig 
harsogott az udvaron : 
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— Osztozkodunk! 
Hagytak illő részt a szürszabónak is, a ki 

a rendőrség oltalma alá menekülvén, a szocziálista 
izgatót két vagy három napra lelökték a félho-
mályba, a vasrács mögé. 

Visszakerült Knoll János s tán megint va-
lami szocziálista csete-patét rögtönzött, hogy 
szegény ördögöket megvacsoráztassa. Valamelyik 
megfosztott lakó kiáltoz bele a ködbe kétségbe-
esett hangon, mely átható, kínteljes, mint a fáj-
dalom-nyilalás ? 

A besüppedt ház piszkos falának körvonalai 
látszanak a ködben, meg az udvaron egy renge-
teg zúzmara-csipkés diófa, melynek ezüstös ágai 
reszketnek a szélben, apró fehér zuzmara-csilla-
gocskákat szórva széjjel. 

A helyéből félig kizökkent aj tók nyílásain, 
a törött ablakokon beomlik a köd a szegény em-
berek e sülyedő, nagy, földszintes bérházába, 
melynek valamelyik zugából a nyomor kiabál 
folyton, élesen. 

Odabent a földes, gerendás lakosztályok 
valamelyikében drámát játszanak. Az asszony 
megrázó kitörései hallatszanak. Zokogó kiáltások, 
mik egy megrugdalt női szívből támadnak. Zuha-
nás, durva, kérges hang bődül fel olykor válasz-
képen az asszony töredezett siralmára. 

— János, irgalmazz, oh János! 
Roppant valami, mintha a besüppedt ház 

bordái törnének össze, szinte meghajlani látszik 
a zúzmarát szitáló, ködben ólálkodó kémény, mely 
úgy tetszik, mintha füstölne, pedig a köddel 
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játszik az üres tűzhelyre le- s onnét felcsa-
pódó szél. 

A szomszédban nyitva van a korcsma ajtó. 
Durva, nyers hang szivböl kelő érzéssel küzködik 
egy mélabús melódián, melynek szövegéből, mint 
egy-egy fekete holló, csapnak ki a fojtó ködbe 
az erösebben kitörő szavak: nyomorúság . . . sira-
lomvölgy . . . szenvedésem . . . földet túrom . . > 
száraz kenyér . . . örülnek a gazdagok . . . nincsen 
Is ten! . . . 

— Te állat! Ez a refrain hallatszik ki a 
szaggatott, nyers melódia visszhangjaképen az ivó-
ból, a hol, könnyű kitalálni, az istentagadó bru-
tális, vén Knoll János mulat. Csak azért is újra 
rágyújt kodvoncz dalára s az állat „szívről", 
„szenvedésről", „szerelemről" énekel, mire bent 
baromi röhögés támad. 

Há t ha Knoll János, a vén felforgató nincs 
otthon, ki csinál drámát a .szegény ördögök kö-
zül? A lázongó Knoll nélkül tán nem elegyedtek 
bele valami szocziális házi kérdés brutális meg-
oldásába. Ez sértés volna a vezér ellen. 

Az asszony kínos kétségbeeséssel sír. A meg-
hasadó szív, melyet ököllel ütnek, zokog ilyen 
tehetetlen fájdalommal. 

A bün nem tud így sírni. 
A mártírok fájdalma sikoltoz így, mely véde-

kezni nem tud, csak sirni, miben imádság, fohász, 
gyötrolem olvad össze s az Istenhez szól. 

Ah, egy tiszta, szenvedő asszony sirása szen-
tebb a zsoltár siralmánál. 

A rézolvasztó kohó mellett kiszenvedett réz-
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öntő elhizott özvegye kirohan az udvarra s a 
gömbölyű asszony szinte hömpölyögni látszik, amint 
egy darabig le s föl tipeg, rémülten csapkodva 
össze húsos kezeit. 

— Hóhér ! 
Aztán visszahömpölyög az ajtón, jól bezár-

ván azt maga után. 
Megijedt az elfojtott, tompa jajgatástól, mely-

ben Hámor Jánosné hangjára ismert. 
Hámor, a hosszú, szikár kőfaragó, aki hires 

szobrász tanítványa volt egykor, de elzüllött s 
most művészi sírköveket farag és gypszfigurákat 
önt, csak nemrégen költözködött ide. A sötét, 
hideg embert ellenszenvvel fogadták a lakók, de 
annál jobban megszerették a kék szemű, vézna 
asszonykát, a feleségét, aki mint egy szenvedő 
Magdolna szereti és szolgálja az urát. Kilesték. 
Az egykor jómódban növekedett tanító-lány nehéz 
mosás-munkát végez titokban, hogy ha meleg 
vacsorát kíván János : adhasson neki enni, ha 
bort kíván, adhasson neki inni. S ha ilyenkor a 
hideg, kifacsart lelkű kőfaragó szokása szerint 
morogva kifejezi megelégedését: a kék szemű, 
sápadt asszony kimondhatatlanul boldog s ha a száját 
nem engedi, lecsókolja a kőport kérges kezéről. 

Ez a megcsókolt kéz fojtogatja most odabent 
a süppedő házban a gyönge, törékeny asszonyt. 

— János, irgalmazz, János ! 
— Minek élsz ? Te rongy, hitvány, semmi! 

Állati vadság dühöng a rekedt orditásban. 
Elfullad .az asszony sikoltása. Mint akinek 

a mellére térdelnek s fo j togat ják: 
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— Könyörülj raj tam, János ! 
— Magam se tudok élni, hát úgy félsz a 

haláltól, t e ? 
— Ne hánts, János ! 
— Na, ne félj, tör ki őrületes nevetéssel a 

férfi, — utánad megyek én is. Há t éhen akarsz 
veszni? Nem jobb, ha megfojtalak, t e ? 

Az asszony nem felel. 
A szél erősen végig sivít az udvaron, meg-

fagyott verebet söpört le a tetőről az ajtóhoz, 
mely hirtelen felcsapódik s a köddel ellepett 
barlang szájából a kékes homályban egy alig 
tizenöt éves rózsaszínű arczú, üde leányka vá-
gódott ki. 

A nyomor szörnyetegének méhe odabent, 
mely élethalál viaskodásnak szinholye, dobta ki 
magából ezt az ártatlan, feslö, édes lánykát. 

A tavaszt taszították ki a barlangból a fa-
gyos, ólmos ködbe. 

Hogyan foganhatott meg o bűbájos, eleven 
költészet a romlottság, a nyomor e búja fészkén, 
ahonnét kipattant, mint a rózsabimbó ? 

Egészen a diófáig előre lódult, amint kibu-
kott az ajtón. Kilökték. Fájdalmasan fordítja 
vissza a fejét, felhevült arczán végig permetezik a 
könyjo s két kis kezét védőleg fonva át pihegő 
keblén, hirtelon vissza szökik az ajtóhoz, odafek-
teti égő arczát az ajtófélfához s reszketve besír 
a hasadékon: 

— Anyám . . . 
Vékony ruhácskáján átfú a szél, összehúzó-

dik, mint a fázó madár, s miután hasztalan vár, 
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nem eresztik be, könyezve, fogvaczogva elindni 
a ködben. 

Elfojtott sikoj tör elö a házból : 
— János . . . 
A gyermek siránkozva fut visszafelé, a szél 

gömbölyű, kedves idomaihoz símítja vékony ruhács-
káját , majd megáll, s az ablakhoz siet, de nem 
láthat be ott se. Ekkor mintha dacz szállná meg 
a síró gyermeket, dermedt ujjacskáit lázasan 
lihegő, forró ajkai közé dugva, hirtelen végig 
szalad az udvaron s kiszökik az ajtón. 

Azután elkezd futni, a könyje a szempillá-
jához fagy, amint pihegve leng és tűnik el a 
ködben . . . 

A közeli csapszék a j ta ja kivágódik. Egy 
gézengúz, részeges, kivetkőzött papot, aki egy 
napilapnál korrektor, löknek ki épen az utczára. 

Bent a vén, gonosz Knoll János erős szo-
cziális konfliktusba keveredve a csapszék tömzsi 
tulajdonosnöjével, teli tüdővel szónokol s veri a 
mellét. 

— Mit ? Fizetni ? Mért fizessek én magá-
n a k ? Mert bort ád ? Magának van, nekem 
nincs. 

— Ne óbégasson, hallja, hanem fizessen. 
— Óbégatok, nem fizetek, Knoll János nem 

szokott fizetni. Hallja ! N a ! Menjen, mert meg-
rúgom. Ördög bújjék a gazdagokba. Félre, nyis-
son ajtót . . . 

— Nem addig van az! 
Knoll megragadja az asszonyt, odébb löki s 

kitántorog az ajtón. 
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Ott surran el épen a ködben a síró gyer-
mek-leány. 

— Ni, he, Mari ! 
A leányka a nagy hidegben, mint egy űzött 

macska, fut tovább, nem is hallja talán a vén 
korhely gyöngéden recsegő kiáltását: 

— Hej, hej, Mari! 
A csapszék zsíros tulajdonosnője kidugja a 

fejét az ajtón, s legazemberezi a „blitzolö" „snasz" 
vendéget, de az nem hallja már, mert amint a 
riadtan menekülő leányt meglátta, rosszat sejtve, 
rohant hazafelé. 

A szegény ördögök mélyre besüppedt nagy 
bérházában vad zaj támad. A vén lázadó bezúzza 
a Hámoréit a j ta ját , végigharsog rekedt ordítása 
az udvaron, ahol rémülten szaladgálnak a vén 
takács, a mellbeteg pék, a rézolvasztó kohó mel-
lett kimúlt rézöntő özvegye, s a többiek. 

Csakhamar két birkózó ember votödik ki a 
konyháról a ködbe. Elkeseredett viaskodás, küz-
delem folyik köztük. 

— Te veszett ku tya! — ordít Knoll János, a 
szocziálista felforgató s mint ogy oroszlán teperi 
le a vizenyős, hideg földre ellenfelét, aki vad düh-
vol harapott a kezébe. 

A megsebzett vén szocziálista torkon ragadta 
áldozatát, aki már-már tehetetlenül vergődött 
alatta. Aztán végig vonszolta az udvaron. 

— Te ku tya ! . . . 
A házból elhaló sikoltás hallatszik ki, átható, 

kínos, mint a fájdalom-nyilalás. 
— János ! . . . 
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n. 

Egy kis tömeg salak az alsóbb régióból 
verődött össze a bírói folyosón. Csupa panasz, 
csupa siralom, csupa átok, csupa komédia külön-
féle kiadásban. 

Vizenyős, rút téli nap van kint, nem fagy 
rá a párázat a gang-ablakra, hanem gyöngyökbon 
folyik alá. 

Nem marad meg a kesergő, panaszos szivek-
ben a köny, kibugygyan a szemgolyókra, végig 
folyik az arczokon. 

Ritkán kerget ide az élet ennyi síró embert. 
Egy vén panaszt, akinek kés-szúrás vérzik 

a homlokán, közel a halántékához, a zsiros, szú-
rós bekecs ujjába gyűjti a könyjét s átkozza a 
fiát. Jeromos úr, a boldogtalan sarki boltos is itt 
van megint. A felesége, aki mint „az egész világ 
tudja" megszökött, nem akarja visszaadni a kis 
Rozinát. Ah, az ártatlan gyermek. Az arany-
markú vén Don Juán, aki aranyért vesz „angya-
lokat", már alkudott egyszer a kis korán fejlett 
angyalra az — anyjával. Csoda-e, ha Jeromos úr 
is s í r? 

Egy bukott Magdolna sír is, meg nevet is. 
A sárból fölemeli egy tisztességes késes-mester, 
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aki nemcsak neki, hanem ismeretlen apájú gyer-
mekének is odaadja becsületes nevét a — sze-
relméért. Ez, amiért nevet. De a gyermeket, akit 
eldobott magától, nem adja most vissza a nevelő 
anyja. Ezért sír. A másik oldalon pedig a nevelő 
anya sír. 

Aztán jön közibök egy kékre fázott, félig 
megdermedt, ibolyaszomü gyerek-lány, aki vörös 
újjacskái közé fújva zokog. Selyemlágy, szőke 
haja kibomlott félig, borzongva húzódik a bíró 
ajtajához, húsos, gömbölyű orczáját a gyermek-
kor vad, piros színvére ömleszti el, a fülecskéi 
két piros kagylóhoz hasonlók s apró lábacskáit 
reszketve verdesi a küszöbhöz, hogy egy kissé 
fölmelegedjenek. 

Kérezkedik, hogy ereszszék be gyorsan, 
mert senkinek se fáj úgy a szive, mint neki, 
senki sincs úgy keresztre feszítve, mint ö. 

Félénken, reszketve lép bo aztán, hogy meg-
nyílik az ajtó előtte. Idegenül néz széjjel oda-
bent, összeteszi kis kezeit illedelmesen s a bíró 
nyájas szavára odahúzódik a feszület elé. 

— Mit akarsz kis leány ? — szólítja meg 
a bíró. 

Megretten a nagy úrtól a kis, félénk Mari. 
— Hallottam, — szepeg sirva — hogy itten 

lakik a biró úr. 
— Jó helyen jársz, kedves húgocskám. En 

vagyok, mivel szolgálhatok? 
Bátorsághoz ju t a kis Mari, beljebb lép 

s szaggatott, halk siránkozásba olvad a pa-
nasza : 
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— Jöjjön el mindjárt mihozzánk, mert Sze-
gény anyámnak nagyon fáj a verés, úgy, de 
úgy üti . . . 

— Ki bánt ja az édes anyádat, gyermek ? 
A leányka, mintha megrettenne, kitérő vá-

laszt ad : 
— Tessék eltiltani, hogy ne bántsa többet, 

mert egyszer belehal. Jöjjön el hozzánk hamar 
és legyen szíves megkérni, hogy ne bántsa töb-
bet az édesanyámat. 

Ez a végtelenül megható naivság fölemeli a 
bíró szivét s térdéhez vonva a síró leányt, fag-
gat ja gyöngéden: 

— De hát ki üti a te anyádat, kedves 
gyermekem ? 

Zokogásba fullad a szelíd, édes lányka hangja: 
— Édes apám! 
— Apád! — kiált megütközve a bíró. Apá-

dat vádolod? 
Mari összeteszi két kis kezé t : 
— Kérje meg, hogy ne bántsa többet anyá-

mat, tessék eljönni hamar, hamar . . . 
A birót megrendíti a megható dráma. Fel-

függeszti a tárgyalást. S amint int a gyermeknek, 
hogy menjen előre s ő követi, Mari odaszökik 
hozzá, ujjongó hálával kapja el a kezét s meg-
csókolja . . . 

Odakint ritkul a köd. A téli nap ezüstöt 
szitál szét a földre s ragyogó, nehéz ólmos esöp-
pekben hull alá a fákon olvadó zúzmara. Verebek 
csiripelnek a megenyhült légben s borzolják a 
tollaikat felvidámodva. 
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Kicsapódik a szegény ördögök besüppedt 
földszintes bérházának kapuja. 

Az udvaron a vén, felforgató szíjgyártó ordít 
a szin előtt le- s fel-vágtatva. 

A rendőri közegek berontanak a kapun. 
A vén szíjgyártó szocziálista forradalmár, 

minden jogrendnek esküdt ellensége, diadalmas 
üvöltéssel üdvözli a rendőröket: 

— Ide csak, én már lánczra kötöttem a 
kutyát ! 

Hámor, a kőfaragó ott vergődött a szín olda-
lánál egy karóhoz kötözve. Egy hangot som adott, 
mélyen lehorgasztotta a fejét és erősen zihált, 
mint akinek dühében a szive zokog. 

A bírónak semmi dolga itt. Mindent roha-
mosan elvégeznek a szivek. 

Mari, aki az imént vádolta apját, kétségbe-
esett sikoltással rohan át az udvaron, ráveti ma-
gát összekötözött apjára, zokogva fonja át kar-
jait a nyakán : 

— Apám, t e ! te ! és sir lázasan, reszketve 
bontogatva a kötelét, csókolja a száját, a szómét, 
a szakállát, a kezét . . . 

S midőn a kötél alól feloldozott vad embert 
kezénél fogva, mint a kispajtásait szokta, beve-
zette megkínzott anyjához, aki lázbetogen fok-
szik a szegényes ágyon, már ott találják a vén 
felforgató szocziálistát, az istentagadó Knoll Jánost, 
ezt az állatot, aki előtt sommi se szent . . . 

Ott térdel az ágynál s mint a hü kutya, a 
szeretet lázában égő szemekkel, szelíden simogatja 
a kékszemű inartir-asszony sovány, fehér kezét. 
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A kezében pedig egy nagy köcsög tejet 
tart s akárhogy erőlteti a szivét, csak durva, nyers 
hangot tud annak adni. 

— It t van, ezt magának hoztam, na, igyék 
ogy hosszút belőle, az ördögbe', ez jót tesz, 
mind a magáé, tudja asszonyság, én szocziálista 
vagyok, nekem van, hát oda adom a felét, na, 
igyék egyet . . . 

Elutasító mozdulatot tesz az asszony. 
— Azt hiszi, hogy nincs több ? Van, még 

egyszer ennyi, csak a felét adom, a szocziálista 
csak úgy osztozkodik . . . 

Mélyen leveri Márta asszony hallgatása. S 
midőn Hámor, mint egy gyerek, a kis Mari által 
kézen vezetve, az ágyhoz közelebb lép, a vén 
felforgató hirtelen elkapja a beteg kezét, lopva 
megcsókolja, majd fölugrik s kirohanás közben 
gyűlölettel odalöki az ágy elé azt a „kutyát !" 

— A maga helye ez. Itassa meg, ott a tej . . . 
S amint kitör az ajtón, kint az ezüstös szür-

keségbon veszi csak észre, hogy nem lá t : valamit 
talál a szemében, mikor odakap durva kezével, 
amit gyerek kora óta nem érzet t : köny . . . 

S bent a lázbetog, kékszemű Márta asszony 
valamit érez, amit menyegzője napján sem érzet t : 
a férje gyöngéden tartá lázas fejét s tejjel i t a t t a . . . 

Esto van, a köd újra leereszkedik a küszö-
big. A közöli korcsmák egyikének a j ta já t nyito-
gatják. Durva, nyers hang szívből kelő érzéssel 
kínlódik egy mélabús melódián, melynek szöve-
géből mint egy-egy fekete holló, csapnak ki a fojtó 
ködbe az orősebben megnyújtott szavak : 
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„Nyomorúság. . . siralomvölgy, szenvedésem 
. . . szív . . . szerelem . . . " 

A szegény ördögök mélyen lesüppedt nagy 
bérházának két-három lakója húzódik meg a csap-
székben és nevetnek Knoll Jánoson, az isten-
tagadó izgága vén bűnösön, aki szerelemről énekel. 

— Haj, haj, a vén szocziálista forradalmár 
megkívánta a felét az asszonynak is . . . 



K Á R . 

I. 

Bizonyosan meghaltak volna egymás nélkül. 

Oh, de szerencsés volt a szerelmük. Ami 
különbség volt Lujza és Ákos közt, azt kiegyen-
lítette a sors. 

Ákos ezt így magyarázta k i : 
— Lujzám, tudod-e, kinek köszönhetlek én 

téged ? 
Lujza, aki 17 éves volt s tengerzöld ruhács-

kát viselt, a vőlegénye barna nyakát körülfonta 
karjával s ránevete t t : 

— Kinek barátom ? 
— Atyámnak ! 
— Különös ! Atyádnak köszönhetsz engem ? 

Álmélkodik a kis szelíd menyasszony. 
— Igen, atyámnak. Ami igen egyszerű. Ha 

boldogult atyám nem követi el azt a dicséretes 

/ 
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dolgot, hogy elveri az ősi vagyont, amiben benne 
volt az én néhány százezer forintom is, én még 
ma is négyes hintón járok s akkor aligha talá-
lok erre a pincze-szobára s abban az én Lujzámra. 

:— Az ám! Sóhajt a leány. Nem is lehetett 
volna a négyes hintóval behajtani a mi szűk 
utczánkba. 

A szerelmesek hévvel megölelték egy-
mást. Ákos megcsókolta a szőke fejet, mely ott 
fészkelődött a szívén, a boldog szerelem neve-
tésével. 

A leányt egyszerre megijeszti valami bolon-
dos gondolat. 

— Oh, hol volnál te most, ha gazdag volnál ? 
Ákos csaknem ölbe kapja menyasszonyát, 

amint magához szorítva fölemeli. Aztán nevetve 
mondja : 

— Hm, hol ? Minden valószínűség szerint a 
nemzeti kaszinóban — kártyáznék. 

Lujza kibontakozik vőlegénye karjaiból, köny 
csillog a szemén s amint összekulcsolja kezeit, 
olyan alakot ölt, mint egy ájtatoskodó angyal ten-
gerzöld ruhában s így szól: 

— Ákos, én imádkozni fogok a te jó 
atyádért . . . 

S a szerelemnek több eféle furcsa s meg-
ható jelenetén estek keresztül Lujza és Ákos, míg 
eljutottak a mindenható szóróiéin négy szál desz-
kából készült trónusáig. 

A salétromos pincze kis fülkéjében, ahol az 
a tiszta, hófehér trónus elrejtve volt, jól érezték 
magukat Lujza és Ákos. 
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Szegények voltak. Lujza édesanyjának volt 
300 frt kegydíja, araiért a férje életében 40 évig 
szolgált. Ákosnak volt 300 frt fizetése, amiért a 
kúriánál ítéletet másolt. 

Hanem — oli hogy sírt Lujza ! — meghalt 
a mama. Utoljára is nem élhetett örökké. Lujza, 
ami csak könyje volt a bánatának, mind rásírta 
a szemfedöre, aztán eltemették. 

A fiatal házaspár néhány nap múlva egy kékes 
írást kapott, amelyben a magisztrátus tudatta, hogy 
az anya meghalván, a kegydíj beszüntettetik. 

A hatszáz forint lesoványodott háromszázra. 
Azt hiszik önök, hogy most ezzel kezdetét 

veszi a panasz ? Önök akkor nem tudják, milyen 
boldogok ő k : Lujza és Ákos. Ezt ők igen ter-
mészetesnek találták. 

Az olyan boldogság, a mi ebben a pinczeszo-
bában van, nem érzi a szegénységet. 

Lujza nevetve fonja fehér karját Ákos nya-
kára, csókolóznak s a négy szál deszkából készült 
trónuson kövér, piros képpel bukfenczet hány 
örömében a mindenható szerelem. 

A nagy ház lakói, (akik közül különösen a 
szomszéd pinczében lakó fiatal asszony, aki gyá-
szol s aki szegény diákokra foltoz, érdeklődött 
az ifjú pár iránt,) legfeljebb annyi változást vet-
tek észre, hogy a kis pinczelakás tűzhelyének 
rozzant cső vei nem árasztották el a folyosókat 
kellemetlen füsttel, mint azelőtt. Tán a háziúr 
végre megreparáltatta a lyukas csöveket. 

A szomszéd pinczében lakó fiatal asszony, 
aki gyászol, így válaszolt erre : 

Békefi, Szegény ördögök. 2 
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— Dehogy reparáltatta. Azért nincs füst, 
mert nincs tüz. Oh, az istenadták. 

S a j ó asszony titokban úgy örült, ha néha-
néha aztán mégis támadt a folyosón egy kis füst, 
mely a Lujzáék tűzhelyéről áradt ki. 

Ha Lujza vékony, tengerzöld ruhájában, moly 
tiszta volt, (nem csoda, ha úgy vigyázott r e á : 
abban lett boldog) s néhány foltja alig látszott, 
kiment a kúthoz, így szóltak a házbeliek : 

— Oh, a szegényke, milyen sápadt. 
Ha Ákos délután 6 órakor hazatért s meg-

látták fekete ruhájában, moly fénylett a kopott-
ságtól, öt is megsajnálták : 

— Milyen kopott! 
Hanem azt nem látták az emberek, hogy 

játszik este, délbon, reggel az a sárga assÉony és 
az a kopott úr nevetve, egymáson csüngvo, csó-
kolózva, mint két gondtalan gyermek . . . 

Egy napon sugárzó arczczal, ujongva rohan 
ki az ajtón Ákos, s mint valami betörő, beront a 
szomszéd fiatal asszonyhoz, aki gyászol s aki 
szegény diákokra foltoz. A nagy örömtől novetvo, 
töredezve jöt t ki a szó a száján. « 

— Asszonyság! Asszonyság. Jöjjön hamar 
jöjjön ! 

— Mi az ? 
— Oh, jöjjön, nézze meg a kis fiamat. 
Az asszonyság elbámul: 
— A kis fiát? 
— Igen no, azt, a kis fiamat. 
A dolog nem volt tréfa. 
A szerelem négy szál deszkából készült tró-
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nusának fehér párnái közt ott fészkelődik a sápadt 
asszony mellett egy kis kövér baba, aki elkezd 
sírni, ami ha nem is szebben, de legalább is úgy 
szól, mint az énekes madár első trillája. 

Ákos ma nem megy hivatalba. 
Odatérdel az ágyhoz. 
Odakint a fiatal asszony, aki gyászol s aki 

szegény diákokra foltoz, részvéttel csóválja meg 
a fe jé t : 

— K á r ! 
Folyosón, első, második emeleten mindenki 

elérzékenyedik : 
— K á r ! 

II . 

Ami Lujza és Ákos szerelmében költészet 
volt, azt mind örökbe kapta a gyermek. 

János költő lett. Ami igen természetes. 
Tökéletes, szép ifjúvá nőtt, magas, fehér 

homlokkal, fényes fekete szemekkel. Öntudatra 
ébredve, a legelső, amit látott, Lujza és Ákos 
egymás száján csüngő szerelme volt. Erről irta 
első versét. 

Oh, háladatos örökös. 
Meghalt az édesanyja. 
János írt egy bús elegiát a szent anyáról, 

melylyel az egyszerű, fekete ravatalhoz hívta az 
emberek részvétét. 

A fájdalom megkezdte a hullámverést János 
szívében. Vágyakat ajzott föl, melyek magasra 
szálltak. 

2« 
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Boldog lenni! 
Ez volt a vágyak szárnyverése . . . 
Meghalt az édes apja. 
János írt egy dalt az örök szerelemről, mely 

két alacsony sír fekete rögeiből sugárzik ki soha 
ki nem alvó fénynyel. 

A szomszéd pincze lakója, az ismerős asz-
szonyság (oh, hogy megöregedett) aki gyászol s 
szegény diákokra foltoz, vörösre sírta a szemét, 
mikor János elszavalta neki ezt a költeményt. 

— Oh, ön még boldog lesz ! Sóhajtott a 
a szomszédasszony. 

János keserűen válaszolt: 
— Nem hiszem én azt, jó asszony. Más 

ember él előbb, aztán bújik a földbe. Nekem köny-
nyebb dolgom van. En mindjárt ott születtem. 
Ha bevégeztem a dolgom, csak hanyatt kell 
feküdnöm. 

Ebben a hangulatban találta Jánost a sze-
relem. 

Mikor meglátta Emmit. 
A támadó szerelem persze mindjárt megvál-

toztatta a világot a fiatal juratus és költő előtt. 
Fény borult a pinczéro, a salétrom kellemes illa-
tot árasztott, a kis mécs ezer csillár fényével 
égett s János fölkiáltott : 

— Tudom már, hogy miért é lek! 
S kezdetét vette Lujza és Ákos szerelmé-

nek folytatása . . . 
Oh, nagyon rövid volt és igen meg-

ható . . . 
János ós Emmi együtt voltak. Emmi, aki 
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16 éves volt és fehér rnousseliii ruhát viselt, 
remegve simult János szívéhez. 

— János, féltelek. 
Az ifjú hévvel szorítá magához az imádott 

gyermeket. 
— Miért aggódol? Atyád szeret és becsül. 
— Oh, te nem ismered atyámat. Miért is 

nem vagyok én szegény ? Sóhajtott a leány és sírt. 
— Küzdeni fogok ér ted! Kiáltott föl láza-

san a költő s megcsókolta Emmi szép fejét. 
János küzdött, bevégezte tanulmányait s egy 

napon elment megkérni Emmi kezét. 
S a gazdag úr így válaszolt háza egykori 

nevelőjéhez: 
— Nem önnek neveltem leányomat. 
— De szeret! Kiáltott az ifjú. 
— Szereti ? Na az más ! Szólt az apa foj-

tott haraggal. Hát jól van. Mindjárt megtudjuk. 
Hívatta a leányát. 
Emmi megjelent fehér mousselin ruhájában. 
— Szereted ezt az iíjút ? Kérdezé tőle 

atyja fenyegető haraggal, fölemelt kézzel. 
A leány megijedve apja haragjától, nem 

felelt. 
— Szereted ? Kiáltott az apa. 
— Nem ! Rebegett a gyermek. 
Ezer igen rezgett sírón a megriasztott 

gyönge leány tagadó szavában. 
— Na lássa, barátom! Fordult a haragos 

ember Jánoshoz, de ö nem hallotta már ezt. 
Hazasietett és szíven lőtte magát. 
Mikor a holttestet föltették a kórház köcsi-
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jára, könyezve sóhajtott a szomszéd pinczelakó 
asszonyság, aki gyászol és aki szegény diákokra 
foltoz : 

- K á r ! 
Amerre a halottas kocsi elhaladt, mely a 

fiatal juratust vitte, aki szép verseket is írt, min-
denfelé hallatszott: 

— Kár ! 
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ogyliatottan írom le, hogy a jó Jeromos úr, 
aki a legszelidebb agglegény volt a világon, 

egy napon elaludt örökre. Szelíd volt a halála is, 
mint az élete. 

Csendesen hazaballagott; elvégezte szokott 
sétáját a hangtalan szoba egyik sarkától a má-
sikig, a hajlott hátú Ágota asszony, aki tíz év 
óta takarí t ja a csendes szobát hűségesen, a tüzet 
felszította a kályhában, a szamovár ezüstfényes 
oldalát kékes láng nyaldosta, kész volt a thea : 
Jeromos úr a szokott óra szokott perczébon szó-
talanul szürcsölgetni kezdte a kinai cserje illatos 
levét "s intett a hűséges Ágota asszonynak, hogy 
mehet, jó éjszakát . . . 

Aztán a szokott óra szokott perczében álomra 
hajtotta fejét. Egyet-kettőt -rázkódott, mialatt a 
halál lefogta a hirtelen megüvegesedett szemeket 
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gyöngéden, édes-szeliden, mint az álom a gyer-
mek szempilláját . . . 

S a szoba sötétjében szárnyveréshez hasonló 
nesz támadt . . . 

Ennyi gyöngédséget egy agglegény nem 
remélhetett a haláltól. 

S kétségkívül Jeromos úr sem álmodott soha 
ilyen poétikus, szép megsemmisülésről . . . 

Az ő csendes szobájában, ahol az óra csi-
nált csak zajt azelőtt s néha Ágota asszony pörölt 
a doromboló macskával : reggel milyen nagy 
lárma volt. 

Mit törődik már Jeromos úr azzal, hogy a 
feleség selyemlágy kezének érintése helyett, egy 
kórházszolga nyalábolja át az ágyban kérges 
kezével s ráfekteti a hordágyra. Mit törődik vele, 
hogy édes gyermek szepegő sirása helyett rideg 
arczú urak ezt morogják mellette : 

— Szegény ördög. 
Ah, milyen hideg hang ! 
De nem. Méltatlanság volna meg nem em-

lékezúi a hűséges Ágota asszony könyeiről. 
Az egész eltakarítási czeremóniának az a 

néhány cseppnyi fénye volt . . . 
Ezután még nagyobb zaj támadt Jeromos 

úr szobájában. Ágota asszony kétségbeesett sírás-
sal nézett be a kulcslyukon, hogy odabent azok 
a komoly urak, miért dúlják fel az ő jó gazdájá-. 
nak szobáját, amit ő tíz év óta tisztogatott hüsé-
geson. Minő rendetlenséget csinálnak odabent. Min-
dent kimozdítanak a helyéből. Mennyi dolgot csinál-
nak neki. Mert azt mind neki kell visszarakosgatni 
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Kinyitogatják a szekrényt is, a ruhákat 
széthányják. Ni, még a tárczáját is k ikuta t ják 
Jeromos urnák. Miért nem tesznek vissza min-
dent szépen a helyére ? Jeromos úr majd megha-
ragszik s vele fog pörölni. Mindig pörölni szokott, 
ha nem talál valamit a helyén. 

Ágota asszony nem tudta tovább béketűrőn 
nézni ezt a rendetlenséget, benyitott s elkezdett 
pörölni az u rakka l : 

— Hallják a tensurak, ha már olyan kíván-
csian megnéznek mindent, tegyenek kérem vissza 
mindent a helyére. Mert én nem érek ám rá, alá-
zatosan kérem, az urak után rakosgatni . . . 

Erre egy termetes nagyfejű és nagy bajuszú 
úr felkelt az asztal mellől s nevetve dörgött az 
anyókára: 

— En a halálbíró vagyok. 
Ágota asszony összeborzadt s nagynehezen 

megértette, hogy az urak inkább jót akarnak : 
Jeromos úr vagyonát írják össze, rendbe . . . 

Ezután háborítlanul turkáltak az urak 
agglegény hagyatékában. 

Halálbíró (a szekrény fiókjából szedi elő a 
tárgyakat s diktál az í rnoknak): Három arany óra. 
Na nézd, hát minek egy agglegénynek három 
arany óra ? Aztán itt egy takaréktári könyv. Szép 
summa : tizenhatezer forint . . . 

írnok (magában morogva) : Kár, hogy nem 
én vagyok az örököse . . . 

Halálbíró: Mit morogsz, le lkem? 
írnok: Semmit. 
Halálbíró (a fiókban tovább kutatva) : Hát 
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oz mi ? Egy hímzett könyvjelző, csecse darab. 
Ni, de mi van bele hímezve ? Su—vén—ir . . . 
Hm, hát oz mit jelent ? Ahá ! Micsoda bolond 
beszéd. A vén szú ír. Az apám se látott ilyet, 
egy szú, aki ír . . . 

S odadobják a gyöngéd nő-kéz alkotta emlé-
ket a többi tárgyak garmadájába. 

Halálbiró: Egy fehér selyem kendő. Gyö-
nyörű darab. A szélén két betű ölelkezik : a J . 
és az L. (A halálbíró elgondolkozik.) 

írnok: Min töri a fejét, kedves bá tyám? 
Halálbiró: Azt tudom, hogy a J . kicsoda. 

De ugyan vájjon kicsoda már most ez az L ? 
írnok (nevetve) : Bizonyos, hogy nem férfi . . . 
Halálbiró : Honnét tudod, galambom ? 
írnok: Különben tán nem ölelkeznék vele 

a J . betü. 

S nevetés kísérete mellett dobatik félre a 
selyemkondő. 

A következő tételek: egy ezüst kés, egy 
ezüst kanál, egy ezüst villa, egy ezüst tálcza, 
egy személyre való service, egy, mindenből csak 

ogy • • • 
Semminek sincs párja, mint ahogy Jeromos 

úrnak se volt. 
Halálbíró (az irományok közt turkálva) : 

Ni, sorsjegyek, 6 vöröskereszt! Részvények. Há t 
ez mit keres itt az irományok közt ? 

Egy kis piros ripsz, himzetfc czipőcskét muta-
tott fel. Kivágott, parányi női czipő. 

írnok: Én tudom kié ! 
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Halálbíró: Tudod? Hát kié kát, eszem a 
lelked ? 

írnok: Hát bizonyosan azé az L. betűé. 
A következő tételek : egy csomag iromány, 

vendéglő-számlák gyűjteménye, könyvek : „Boc-
caccio", Ovid „Ars amandi"-ja, Louvét de Couv-
ray „Faublas"-ja, Novarrai Margit „Heptame-
ron"-ja s több eféle becses, csiklandozó müvek. 

Halálblró (felkiált) : Ez is valami érdekes. 
Mi leket ebben ? (Egy vékony kis csomagot bont 
ki.) Egy női arczkép. Vájjon ki lehet ? Szép, fia-
tal . . . (az írnokhoz) Na, lelkem, most légy 
okos. Ki ez ? 

írnok: Ki ? Hm. Én ne tudnám ? Hát ez 
lesz az L. betü. 

A társaság' t i tkon mosolyog. 
Halálbíró : Hát ez mi ? Egy kotta. Egy nóta. 

De mi van ráírva elkopott, régi betűkkel ? (Ol-
vassa) : „Ae 8 dala." 

S megegyeztek abban, hogy ez a nóta meg 
az „L" betü dala. 

Ah, egy dal a múltból, melyet egy édes női 
a jk énekolt kedvteléssel. Ki tudja, mikor szállt 
el a dal utolsó hangja ? Hova lett a szép nő ? 
Mi sorsra jutott a piros kis száj, mely e dalt két-
ségkívül sokszor elénekelte Jeromos úrnak ? . . . 

A leltározó urakon meghatottság vett erőt. 
Halálbíró (az irományok fiókját kifordítja) : 

Nincs több. De ni, itt még van valami. 
írnok: Mi az ? 
Halálbíró: Egy piczi levél . . . Mi lehet 

benne írva ? Apró, vékonyka betűk, kis gyöngy-
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szemek, nézd-e galambom. íme, a czím : „ Jero-
mos úrnak." 

írnok: Nézzük, mi van benne ? 
Halálhír6 (felbontja s elkezdi olvasni a piczi 

levelet) : 
„Kedves papám! . . . . . stb." 
S mintha a halottas szoba rideg homályába 

egy üde tavaszi napsugár villant volna be s e 
pillanatnyi verőfényben mintha édes gyermek-
nevetés csendült volna meg. 



Konok, eröszakts vén csont volt Szentgáli 
. Ábrahám. Megmerevült már, éles vasfogak 

gyanánt kulcsolódtak rá száraz, szőrös ujjai az 
ágya előtt csüggetegen álló fiú kezefejére s félig 
fölerőszakolva a fejét a puffadt szarvasbőr pár-
náról, szilárdan, parancsolón szólt: 

— Iván, ez a tied, de elvedd a lányt, 
mondom ! 

Csuklott a vén haldokló, megrázkódott, le-
esett mélyen az álla s meghalt olyan vonaglással, 
mint egy leszúrt bika. 

Mindössze három-négy napig feküdt . Vasár-
nap pirkadáskor végig nyargalt a surányi réten, 
s megnézte: jókor hozzáfogtak-e az aratáshoz ? 
Ordított a „barmokra", hogy ne lustálkodjanak, 

Ö R V É N Y . 
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megcsípte a számadóné piros arczát, végig vágott 
ostorával a fiatal számadón, aki elég bolond volt 
előtte féltékenykedni. 

Mire hazaért, dél volt. 
Van egy kis színehagyott, süppedt fedelű 

kápolna a kastély mögött, a kis erdő szélén, melyre 
mint olvasztott arany ömlött rá épen a forró, 
hervasztó napsugár. Ebbe j á r t imádkozni az öreg 
Szentgáliné. 

De mióta meghalt, nem nyilt ki a kápolna 
fakó ajtaja. Megeszi a rozsda a zárját. Az oltár 
üregeibe denevérek búj tak bele, melyek a bezú-
zott ablakokon röpdösnek ki a szürke hamu gya-
nánt leszálló alkonyati homályba. 

Ha lianczúrozó kedvébon van az uraságinas, 
a kis haranggal riaszt rá az oltárba kapaszkodó 
denevérekre. Mint most is. Épen rázta az éles-
szavú kis harangot, mikor a kastély dohányzójá-
ban az öreg Szentgálinak hátracsuklott a feje, a 
nyelve kilökte a pipaszár elefántcsont csutoráját, 
a nagy ősipipa nagyot koppant a kopott szőnyogü 
padlón, az örog pedig teli hassal megkezdte a 
haldoklást. 

Amit aztán később a háló-ágyán Iván kezébe 
ado t t : az a végrendelete volt. 

A huszonhat esztendős nyers, erős, durva 
külsejű örökös lehajolt az ágyra, súlyos gon-
dozatlan rézszinti kezét az elszenderült öreg szí-
vére tette. 

Aztán fölbontotta a végrendeletet és mohón 
olvasott . . . 
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n . 

Jól elvégezte a két vén omber a gyerekek 
sorsát. Vagy tizenöt esztendő előtt, mikor épe« 
batárt jár tak, bor közt odatartotta az öreg Szent-
gáli a gyeplöfogásban meggémberedett kezét a 
szomszéd Kékesdy Almos elébe, az belé csapott. 

S megtartották szentül —- a fogadást. 
Az összenevelt gyerekek egymáséi lettek. 
A Kékesdy-vagyon hatfelé olvadt szét. 
A legifjabb Irén, e tündér alkotású, hab-

könnyű leányka a maga kis részét a szivével 
együtt átvitte a Szentgáli birtokra, melynek egye-
düli örököse volt imádott férje, 

A kis kápolna uj czink-fodelén káprázatos 
fénynyel ömlött széjjel a napsugár, mely a művé-
szies metszésű szinos üvegtáblákon áthatolva, szi-
várványszínű sugároszlopokat szórt be az oltár 
aranyhímzésű szőnyegeire, a friss festésű Mag-
dolna hófehér arczára. 

A park hüs, kékes homályba úszó hárs — 
és fenyő csarnokaiból a délkeleti szél friss, ifjító 
légáramlatot fúj t rá a kastélyra, melynek — ah, 
szinte gyerek — úrnője oltározó szerelemmel ül-
dözte az urát. 

Az asszony megmaradt rajongó gyereknek. Az 
a k i s kurtaruhás lányka, aki reszketve, mint ahogy 
a megfogott madár szíve ver, leskelődött a daliás, 
erőteljes játszópajtásra, aki könyezö gyerekszere-
lemmel csüngött a makacs, vad ifjún s engedel-
meskedett annak, mint egy kis rabszolganő: ez a 
gyerek-lány alig változott valamit, mint asszony. 
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Mi volt a nyakas, határozott, vastesttartású 
ifjli lényén, ami szinte kábító delejes hatást gyako-
rolt a légies, vallásosan nevelt leányra? 

Minek kutatni ? 
Hippia szerelmes volt egy majomba és Iduna 

magát a szőrös ördögöt imádta. 
A törékeny, vézna, átlátszó asszonyka izzó 

szivvel szeretett. Parázs vágy, mély, emésztő ger-
jedelem tüzében égtek apró, vöröses szemei s a 
bujaság rajongásával igen gyakran elkapta 
nehéz, rideg Ivánja lónevelésben megkérgesedett 
kezét, hogy megcsókolja. 

S ilyenkor kigyulladtak a szemei — beleka-
paszkodott Iván vadász szőrkabátjába, mint egy 
gyerek és sirt, könyörgött csókért. 

Nem volt a szivében semmi, csak szerelem, 
a vérében semmi, csak szerelem, a gondolatában 
csak szerelem, a leomló dióbarna haja illatában 
csak szerelem, forró, lázas lekelletében szerelem, 
egész lényében csak szerelem. 

Semmi egyéb rendeltetése nincsen : szeretni 
és szerettetni. 

Az ilyen alkotású nőt kényére pusztítja, 
vagy fölemeli a szenvedély. 

De ebben csodálatosan elütő jelenség ez a 
légies, gyönge testalkatú fiatal asszony. 

Azt hinné az ember, amint sir a csókért s 
rajongva szorítja ajkához a férje barbár, szőrös 
kezét, hogy meghalna érzékeny, szerelmes szive 
egy durva szótól. 

A tizenhét esztendős asszony, aki törékeny, 
mint a virágszirom, erős, megadó a tűrésre, mint 
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az istenasszony hallgatag, panaszra nem fakadó 
szenvedésével. 

Iván a fővárosban a többi üres fejű tékozló 
félkókvérüek módjára dőzsölt, négyesen járt , a 
kaszinóban kártyázott, futtatott, vesztett itt is, ott 
is s ha egyszer egy hónapban eszébe ju to t t haza-
menni a surányi kastélyba, nem talált otthon 
semmi változást. Csak nem is sirt Irén, hanem 
kaczagva futott le elébo a park széléig, ahol a 
hintó a kastély-udvarra bekanyarodik. 

— Imádott Ivánom, de borúsan jösz hoz-
zám haza. Nevess reám. 

Iván, aki egy idö óta sokat veszített fiatalos 
eröteljének szépségéből, baromi otrombasággal 
bontotta le az epekedő, rajongó asszonyka hófehér 
karjait a nyakáról s akkorát taszított rajta, hogy 
majd elbukott. 

— Nézd, imádott Ivánom, majd elbuktam. 
Oh, mily gyönge vagyok. 

Többet nem szólt, hallgatagon, a boldogság 
szótalan rajongásával haladt Iván oldalán s nem 
vetto le róla a szemét. 

— Na, miért nem szólsz? kiált rá durván Iván. 
— Szóljak ? felel galambszelid békítéssel 

Irén s összehúzza a kis nyakát, mint a megijesz-
tett gyermek. 

— Megfizették-e a bérlők a pénz t? 
— Nem tudom, majd a kasznárhoz szala-

dok, megkérdezem, jó ? 
Visszaszól kegyetlenül, rá se tekintve Iván : 
— Hát mi dolga volt itthon, asszonyom ? 
S éjjel midőn Iván, mint egy mérges medve 

Békefi, Szegény ördögök. 3 
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odújában elzárkózva pihent, kiszökött a kastély 
hallgatag folyosójára a lapos mellű, vézna asz-
szonyka, mint a szerelom kísértete s hallgatta 
Iván orkánszerü, nehéz, ütemes lélekzését. Lázas 
a jkán volt hajnalig e szó : 

Iván ! 

De nem mert hozzá bekiáltani. 

I I I . 
Jött , ment Iván. Néha észre se vette Irént, 

aki nesztelenül jár t az oldalánál. 
A féktelen, izzó szerelem, mely a gyönge 

asszonyka szívében élt, oly végtolon igénytelen 
már, hogy megelégszik egy kézfogással, egy érin-
téssel, egy tekintettel. 

Nem nézett rá zordul Iván, mikor elutazott. 
Inkább nyájas volt. A férfiúnak sok-sok gondja 
van az élettel. Kevés ideje van a szerelemre. 
Hiszen olyan nyájasan, szerelmesen nézett vissza 
a kocsiból. 

Saját maga ellen védolmezte így Irén Ivánját . 
Harmadnap utasítás érkezett a kasznárhoz 

a föváro 
kból Ivántól, hogy rendelje ki a négy 

szürkét a vasúti állomáshoz. 
Hazajön ! Milyen boldog volt Irén. Hajnal-

ban ébredt. 
A park magas lombjait üde reggeli szél 

himbálta hullámosan, már megcsípte a szeptember-
utó hideg harmata a levelet, a csurgó kúta t ki-
nyitották, ide hallatszik a víz csörgodezése, 
galambok szállnak a medencze szélére, mélyen bele-
liajladoznak a vízbe s párosával repülnek fölfelé. 



Örvény. 35 

Egyszerre csengő kaczaj hangzik fel a park 
bokrai közt. A sűrűből előtörtet egy ragyogó 
fekete hajú, rugalmas, magas termetű delnő viola-
színű könnyű pongyolában s visszakiált: 

— Igazán szép i t t ! 
Iván volt, aki őt követte s midőn elérte, 

gömbölyű, meztelen kar jába kapaszkodott. 
Irén szerelmes lelke az ö ártatlanságában 

mindenre gondolt, csak arra nem, ami a való. 
Csak arra nem, hogy eljött ez a nő az ö szen-
télyébe, hogy kitaszítsa onnét, hogy ennyire meg-
alázza őt a férje. 

Kiszaladt a parkba. Néhány lépésre, midőn 
az idegen nő tekintetével találkozott, megállott. 
Tán sokáig is néztek egymásra, mialatt a félvi-
lági dolnő megrántá Iván kabá t j á t : 

— Ez a maga felesége? 
Gúnyos sajnálkozással biggyesztette fel húsos, 

piros a jká t s amint meghajolt az elébe toppanó 
légies, viaszarczú, gyerekes asszonyka előtt, majd 
kifordult a keble a kivágott csipke-dekoráczióból. 

Iván hazudott : 
— Unokahúgom, Sárosi Blanka. 
A széles csípőjű, fehér fogú, húsos hölgy, aki 

egy fővárosi Szederváry Kamilla fogadott leánya, 
majd elnevette magát, a jkába harapott s egészen 
természetesnek találta azt, hogy a szent, tiszta, 
külsőleg azonban hozzáképest rút, előkelő úrnő 
habos kis kezét felé nyújtotta. 

— 'Rokon ? Ivánom, nekem sohse említetted 
Blankát. 

— Az éjjel érkeztünk. 
3* 
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Mondott még valamit Iván s ezzel megálla-
píttatott a rokonság. 

A ház naiv, ártatlan úrnője Iván rokonát 
bizalmasává tette s észre sem vette, hogy ez a 
meztelen karokkal járó, gyémánttól ragyogó dáma 
az ő szent, tiszta oltárán kezd széjjel terpeszkedni. 

Egy kézcsók, melyet Iván neki juttatott , 
boldoggá tette. Csak ha jöt t az éjjel s ö háló-
szobája szentélyének magányában egyedül látta 
magát, elkezdett sírni, ekkor ébredezett csak arra 
a tudatra, hogy nem szereti már Iván, nem 
keresi fel. 

Nyugtalanul hánykolódott selyem vánkosán, 
égette a szerelem, vágytól lüktetett a szíve. Miért 
nem keresi Iván ? 

Bár Blankára gyanakodott, nem tudta mi a 
gyűlölet, nem érezte a féltékenységet, nem volt 
a szívében semmi, C3ak szerelem, a vérében semmi, 
csak szerelem, eszében, haja illatában, egész lényé-
ben csak szerelem. 

Sokáig vívódott izzó szerelmével a tizenhét 
éves asszony. A láz vért kergetett tejszínü vál-
laiba, arczába, erősen lihegett, keble kidagadt a 
hullámzásban s mint mikor a szerető légyottra 
megy, oly lázzal szedte rendbe az igéző csipke 
pongyolát s szökött ki az ajtón, végig a hangta-
lan, sötét folyosón Iván szobájáig. 

Mintha elállott volna a szívverése. Megállt, 
hallgatózott, reszketve simult az ajtóhoz s kitörni 
készült, hogy bekérezkedik, de fulladozott, szó-
hoz jutni nem tudott, a sötétben csak szemeinek 
lángolása fénylett, mint két macskaszem. 
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Leszédült a térdeire s az érzékiségtöl gal-
vanizált vér eröt adván a hangjába, kitört, kiszá-
radt, izgatott a jkakkal suttogva, kérve szenvedé-
lyesen : 

— Iván, bocsáss be ! . . . 
Brutális kettős nevetés tompa csengése felelt 

belüről. 
S Irén nem birván többé lábra állani, a 

hagymázos beteg vergődésével mászott vissza a 
hideg kövön szobájába. 

IV. 

Megmerevült már Kékesdy Irén, mint gyönge 
haló virág-szirmok fonódtak rá átlátszó, halvány 
kékes ujjacskái a már tönk szélén álló Szentgáli 
Iván nagy, vörös foltos kezefejére s az utolsót 
lobbanó élet erejével föltámaszkodik még a búcsú-
zásra, mely elszáll, mint egy fájó, könyet fakasztó 
örökszép elégia: 

— Ivánom, szeress! 
S Szentgáli Ivánt az örvény tovább sodorta. 



A POGÁNY. 

I. 

Te állat! 

Harsog a czellák folyosóján az őr rekedt 
baritonja s egy rút, vörös rabot lódít be a vasas 
ajtón. Szótlanul vágódik a czella padlójára a ne-
héz hústömog, elnyújtózkodva, szőrös arczát a 
kar jára haj t ja s visszamorog kedélyesen az őrre: 

— Jó éjszakát. 
Ott feküdt a hideg padlón a ziháló rongy-

tömeg. 
A pogány Tóbiás ez, a ki a mult nyáron 

egy ágyúvonszoló Herkulest a Valéria-téri komé-
diás bódéban úgy megnyomorított, hogy a keze 
alól a kórházba vitték. Akkora ereje van. Pedig 
ritkán eszik húst. A küszöbökön él s a mit ki-
dobnak, az az élelme. 

Alig hogy az őr távozott, felugrott a rab s 
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röhögve ment a czella egyik sarkába s ott térdre 
ereszkedett. Nagy vörös kezével elkezdett kapa-
rászni a fal aljában, a körmeivel vájta a padló 
végén a földet s a sötétben egyszerre elnevette 
magát ijesztő ujongással: 

— Meg van, itt van ! . . • 
Egy kis sárga keresztet szorított az ujjai 

közt s kék, kicserepesedott szájához emelte. Meg-
csókolta többször a keresztet és ujongó röhögésbe 
tört ki. Mint a ki végtelen gyönyört érez. Resz-
ketett a bömbölő, erős hang. 

— Meg vagy, itt jó helyen vagy . . . 
Megjegyzendő, hogy az őr leste ezt a kü-

lönös jelenetet. S majd a földhöz vágódott bámu-
latában. 

A pogány Tóbiás egy kereszttel szerelmes-
kedik. Ez rettenetes, furcsa valami. Micsoda kereszt 
lehet az, melyet ez a lelketlen állat úgy szeret? 

Tóbiás a legközönségesebb tolvajok egyike. 
Vérévé vált a lopás. De ez a Herkules soha na-
gyobb lopási müveletekbe nem bocsájtkozott. 
Ilyesmire nincsen tálentuma. A múltkor bement 
egy házba, a hol a szekrényen arany tárgyak 
voltak. A Herkules rábámult az aranyokra, egy-
szerre fölkapott egy lyukas bekecset és kivágó-
dott az ajtón. Az aranyokhoz nem mert hozzá-
nyúlni. 

Azért hívják pogánynak, mert egy ízben a 
rókusi templom előtt meglopott egy szent életű 
koldúst. Odament hozzá s rákiál tot t : 

— János bácsi, telik-e az imádságos sipka? 
A koldús — egy ép, erős 50 éves ember, 
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a kinek hályog van a szemén — megrázta az 
imádságos sipkát, melyben zörögtek a krajczárok. 

— Mutassa kend! rimánkodott Tóbiás. 
A koldus szétnyitotta a sipka belsejét. Tó-

biás odakapott, kimarkolta a pénzt s menekülve 
visszakiáltott: 

— Kend úgy is ráér imádkozni . . . 
S ma a pogány Tóbiás lent a félhomályban 

egy kis sárga keresztet szorít szörgubanczos 
szájához s úgy morog áhítattal, mintha imád-
koznék. 

Az ör nem háborgatta. Látta, ahogy az az 
állat visszasompolyog a czella sarkába s ott el-
rejti a keresztet. Aztán végig vágódik a fa-ágyon 
s arczát a hideg fára fektetve elalszik s hörög 
mélyen . . . 

II . 

Hajnalban a pogány Tóbiás a városház tote-
jéröl nézte a ködös várost. Térdig belesülyedt a 
tető havába s azzal mulatott, hogy a lapáttal 
magasra felszórta a havat a sötét, kékes lovegöbo. 
Az őr, a ki restolt a hóban őrködni, a toronyból 
felügyelt reá. Rákiáltott sokszor, hogy ne ját-
szék a vén bolond, mire a pogány Tóbiás fel-
nevetett hangosan, mitől bömbölő visszhangot vert 
az óriási tér. 

Ezzel kezdte a napot Tóbiás. Aztán reggel 
számadásra kellett neki menni a bíró elé. 

A hó a bíró szobájában olvadt fel a rút, 



A pogány. 41 

vörös rab haján, vérvörös nyakán, mely meztelen 
volt. A jéghideg, fényes vízcseppek a hajáról a 
kibontott rongyok alól kilátszó domború, hatal-
mas mellére hullottak, melynek piros kérgén, 
mint apró gyöngyszemek, folytak alá. A rab meg 
se moczczant. 

Vájjon mi a bűne megint a pogány Tó-
biásnak ? 

A bíró akár előre kimondhatná a szokásos 
ítéletet: három napi munkával szigorított elzárás. 

A nagy kézi naplót kibontja a rendörkáplár. 
— Egy suba, kérem, jelentem alásan, ello-

patott. Tóbiás vitte el. 
Bepörög az ajtón egy kis tagbaszakadt em-

berke : a káros, a ki rekedt hangon kiabál s fe-
nyegeti Tóbiást : 

— Te istentelen, a subámat elvitted, ejnye, 
te gazember. Alig egy perezre bújtam be a korcs-
mába, a subámat elvitted a kocsiról. 

Tóbiás szemtelenül arczába nevet min-
denkinek. 

— Nem vittem én. 
A káros ember rettenetes dühre fakad. 
— Láttak te, mikor vitted. Add elő, t e ! 
Tóbiás az inge alá mélyeszti a kezét. 
— Na azt nem látták, mert én nem vittem. 
A bíró megleczkézteti Tóbiást. 
— Felelj, hol van a suba? 
— Nincs nálam. 
A káros kis emberke elkapja a tolvaj Her-

kules vaskemény kezét. 

— Te, meg mersz-e esküdni? 
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— Meg én. 
A káros a feszületre mutat. 
— Oda fordulj ! 
Tóbiás ránéz a feszületre s ránevet. 
— De szép fényes képe van . . . 
S a mint esküszik a pogány Tóbiás, hogy 

nem lopta el a subát, kinyílik az ajtó, befordul 
egy rendőr s a két kar ján beczipel egy subát, 
melynek nyílásánál egy pufók gyerek vörös po-
fácskája kandikál elő nevetve. 

A káros ember az ajtóhoz ugrik s elkapja 
a suba végét. 

— Ez az én subám! 
A pogány Tóbiás is odalép a rendőrhöz s 

kinyújt ja a kezét a gyerek felé, a ki egyszerre 
elkezd sivalkodni a subában. 

A rendőr a kapitány elé ezipeli a zsák-
mányt : 

— Tóbiás lakásán leltük ezt a subát, benne 
volt ez a gyerek. 

A rút, vörös rab lángoló tekintetet vet a 
szepegő gyerekre. 

— Kié ez, hé ? kiált rá a bíró s odamutat 
a pufók féregre. 

* A pogány Tóbiás kiragadja a gyereket a 
rendőr kezéből, odaszorítja szőrös arczához s 
gyöngéden beszél hozzá: 

— Jancsikám! 
S ekkor előlép az őr, felmutat egy hitvány 

kis sárga keresztet s jelenti : 
— Ezt a keresztet Tóbiás a czellában rej-

tegeti. Az éjjel kilestem, mikor a sarokból ki-
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kaparta, aztán visszatette. Ez is lopott jószág 
lesz . . . 

— Ez az enyém, hiszen ez réz! 
Csakugyan egy hitvány kis rézdarab az 

egész. 
S a bíró kérdi : 
— Honnét szerezted ? Kié ? 
A pogány Tóbiásnak, a ki az imént hami-

san esküdött, egy nagy fényes könycsepp gördül 
ki a szeméből s a kis piszkos varangyot meghim-
bálja a karján szomorúan : 

— Ennek az anyjáé, a ki meghalt . . . 



J Ó R E G G E L T ! 

I. 

fehér hajnal friss levegőjében fecske játszik. 
A bolondos madár elszédült tán a levegőben, 

hogy odakoppan Madelain kisasszony ablakához. 
A liliom harmatos fejecskéjét följebb emeli csókra 
a közelgő napsugárnak, a bogár kinyitja szárnyát 
a rögökön, mint az ember, mikor bágyasztó álom 
után nyújtózkodik, az éhes galamb a kastély veran-
dájára száll, ahol Madelain kis fehér kezéből kapja 
gyöngy buzaszem-reggelijét, a kastélyban lábbujj-
hegyen járnak . . . 

Madellain még alszik. 
A nagyságos mama elfojtja ásítását a szom-

széd szobában. A bonne, a fehér fogú Agatha 
kisasszony nem mer trüszszenteni. Pedig náthát 
kapott az éjjel a csintalan Madelain miatt, aki t 
sokáig kellett keresni az éjjel a park bokrai 
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között. Mariczli, a legszebb szobacziczus a vilá-
gon, a livrés Friczi csiklandozását szó nélkül 
kénytelen tűrni . . . 

Madelain még alszik. 
Egy hang, mely fölverödik az udvar felöl, 

valóságos rémületet kelt. Psz t ! Hangzik a bou-
doirból Agatlia kisasszonyhoz; innét Mariczlihez, 
tovább a Friczihez, le a cselédek közé : pszt ! 

Madelain még alszik ! 
A nyelves papagáj t kitették egy orgona fára. 

A pintyőke, meg a kis ökörszem ugyancsak bámul-
nak a különös hangú czifra testvéren. Czineg-
nek, csipognak, kinevetik talán. Nem értik a beszé-
dét. Épen mintha szűzi fehérruhás apácza-leány-
kák közé egy nagyvilági delnő toppanna be 
gyöngyeivel, gyémántjával, csipkéjével. 

Csak a napsugár elég vakmerő benézni Made-
lain ablakán. És be is surran a kinai függönyök 
omlatag, néma redői közé, ahol Madelain alszik. 
A fehér selyem takaró, mint a hab, emelkedik a 
pihegő galamb-kebel fölött s a test, a rózsaszinü 
harmat-test a forma tökélye. 

A gyönyörű gyermek vonaglik és mosolyog 
álmában. 

Vájjon mit álmodik Madelain? 
A szűzi test illata terjeng a szobában, mely-

nek bizalmas csendjében, a falakat díszítő virá-
gok közül, a figyelni látszó álló tükör üvegéből, 
a piros szövetű karszéken, melyen két selyem 
harisnya fekszik, a függönyök mögül, az abla-
kon keresztül mintha láthatatlan szemek figyel-
nének. 
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A kis Madolain egyszerre fölemeli a kezét, 
egy elutasító mozdulatot tesz és fölsikolt: 

— Na, ne bántson! 
Nevetve nyitja ki a szemét. Hiszen nem 

bántja senki. Felül az ágyban, összevonja nyakán 
lióingecskéjét és elkezd kényeskedni: 

— Agatha ! Kedves mama ! 
A nagyságos mama besiet. 
— Jó reggelt! 
Össze-vissza csókolja Madelain kis álmos 

képét. 
Agatha kisasszony szedi elő a harisnyát. 
— Jó reggelt! 
Megcsókolja a kis rózsaszínű lábacskákat 

mialatt a harisnyáit felhúzza. 
Mariczli belép egy fényes, gazdag friss virág-

csokorral. 
A virágok közt az ő névjegye. Az ő keze 

vonása : 
„Jó reggelt!" . . . 
Most egy lövés hangzik végig a termekon. 
Belenyilal a szivekbe. 
— Oh, oh, — mondogatták sajnálkozva, 

szemtörülve az emberek — a nagyságos ur szi-
vén lőtte magát. 

I I . 

Egy lövés . . . Melynek felvillanó tüzében 
megsemmisül minden : a férj, az apa, a kastély, 
a park, a hü szolga, a derék Agatha kisasszony, 
a pajkos Mariczli, meg a Friczi, a nyelves papa-
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gáj és ő. Igen, ő is. Mindezekből már semmi 
nincsen . . . 

Nehéz ködben nyitja ki a szemét a hajnal. 
A tápászkodó élet első hangjai, mintha a föld 
túlsó oldaláról szűrődnének át ide a sikátor-ut-
ezába, olyan elhalón ütődnek a fülhöz. 

Egy csapni való részeg fráter vágódott 
még hajnal előtt a kövezetre s ahogy fészke-
lődik, odakoppan a feje Madelain kisasszony abla-
kához. 

Fölnyitja a szemét és lenéz szemtelenül a 
pincze-szobába. 

Madelain sokkal szebb, mint volt. Három 
évvel idősebb. Arczán olyan pir van, amit a sok 
sbás okoz. Há t elképzelhetni, hogy sokat sir. 

Milyen szegényes ruhát ölt magára. Ron-
gyok, miket az a lövés nem égetett el. Fejére 
kendőt köt, mert munkára megy. Szegény 
kicsinek a kendő foszlányai lehullnak sze-
méro s libegnek a fehér homlokon, mint a pille 
szárnyai. 

Az a gazember lekiált az ablakon: 
— Jó reggelt! 
Madelain nom figyel oda, hanem az édes 

anyjára. 
A megtört asszony hónapok óta nehéz beteg. 

Megszólal a félhomályban alig hallhatón : 
— Jó reggelt! 
Madelain ráborul anyjára, aztán fölsiet az 

udvarra. 
A pék kiáltoz, hogy eresszék be, roppanva 

húzódik végig az utczán egy-egy terhes szekér, 
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az öreg Julis asszony, a jólelkű házmesterné meg-
áll az udvaron, összecsapja a két tenyerét és rá-
kiált a kisasszonyra: 

— Jó reggelt! Ejnye, ejnye, mit csinál maga, 
lelkem. Elég dolga van magának, adja ide azt a 
seprűt, engem fizetnek az udvarseprésért. 

Madelain huzakodik. 
— Julis néni, nekem jól esik oz. A tegnapi 

jó husievesért, amit anyámnak adott. 
— Derék leány maga, angyalom. 
Madelain, a kényes Madelain fázó kézzel 

söpri az udvart . 
Hát lehetséges oz ? 
Madelain maga keresi konyerét. Sőt anyját 

is ő tar t ja . 
Mi az, ami ennyi erőt adott a kényes, gyönge 

gyermeknek, aki csak 18 éve$ most ? 
Agatha kisasszony bizonyára nem ismerne reá. 
A házban senki sem tudja történetét. 
Megkezdődik az óriási beszélgetés az egész 

városban. Reggel van, a napfölkoltét ugyan nem 
látta senki. 

A rézmüvesné, aki szintén nagyon szereti 
Madolaint, egy csésze kávét visz be a beteg 
szomszéd asszonynak. 

— Jó reggelt! 
— Köszönöm! Rebegi Madelain. 
— Ugyan ne köszönje ! Én úgy szimpatiro-

zok önnel. 
És Madelain leül a varrógép mellé. Ráilleszti 

kicsi lábait a vasra, a gép elkezd forogni. Made-
lain mélyen lehajlik reája. 
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Erőteljes férfi hang riasztja fel. Ismerős 
hang, mégis megriad tőle Madelain. 

— Bocsánat . . . 
A derék férfiú itt lakik az emeleten. Beszé-

lik a házban, hogy a szegény ifjú tegnap este 
totte,le az orvosi vizsgát. 

Most először lép be Madelain szegényes szo-
bájába. Eddig a folyosón, udvaron találkoztak s 
néztek egymásra hosszasan. 

Most szemközt állnak, s a férfiú épen úgy 
remeg, mint Madelain. 

— Mit kiván, uram ? 
— En, én . . . 
Felel zavartan a férfiú, aki egészen elbódult 

a z imádott leány közelében. 
S nem tudott egyelőre többet mondani: 
— Jó reggelt! 
Aztán sokáig álltak némán egymás mellett, 

egymás szemeibe nézve . . . 
— Oh, oh, — mondogatták örvendve a ház-

ban az emberek — Madelain még boldog lesz. 

í r C 

B<9cefi, Szegény ördögök. 4 



A KIS RESZEGES. 

Különös látvány. 

Ölben viszik a vádlottat a bíró elé. A kis 
legényke belemarkol a rendőr bajuszába, rug-
dalózik, sikongat mérgesen. A rendőr dühében 
megszorítja a sovány gyerek lábát, mire az fel-
sikolt s csendesebb lesz. Hátra veti a fejét, kis so-
vány arcza sárga, mint a viasz, szemei, mint a 
lázbotegéi, zavaros fényben égnek a lehúzódó 
pillák alatt, egyik kezével átfogja a rendőr nya-
kát, a másik, mintha élettelen volna, himbálózva 
verődik a rendőr vállához. 

Szóval a kis sárga arczú delikvens igen 
kényelmesen érzi magát a rendőri karokon. A 
folyosón bámuló szemek, szomorú arczok fordul-
nak utána. Tán beteg a kis féreg, s a rendőr 
úgy szedte fel az utczáról. Sajnálkoznak az em-
berek s a talyigásné, a ki elkapta a gyermok 
forró kezét, elkezdett sírni. 
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— Oh, oh, kis beteg varangyom. 
A rendőr mérgesen visszakiált: 
— Az ám, beteg, részeg a kis gazember. 
Most aztán nevetésre fordult a részvét. Csak 

a talyigásné sírt tovább, a ki azért jött panaszra, 
hogy parancsolja meg a bíró az urának, a ki el-
hagyta, hogy temettesse el a kis fiukat, a ki az 
éjjel meghalt . . . 

A rendőr pedig így számol be bent a bíró 
előtt a kar ján nyújtózkodó gyerekkel : 

— Jelentem alássan, az árok szélén feküdt 
ez a gyerek, olyan részeg, mint a csap. 

— Részeg ez a gyerek? álmélkodik a bíró 
a felháborodás hangján. 

— Tökrészeg, instálom, karmolt, harapott, a 
bajuszomat majd kitépte, mikor ölbe kaptam. Az 
árok szélén hemperegve énekelt, gyerekek állták 
körül nevetve s ráhajigáltak sárral. 

A gyerek megmozdul a rendőr karján, föl-
veti a fejét, kinyitja a szemét, mely úgy néz 
ki a sárga, vékony arczból, mintha két fe-
kete pillangó ült volna bele az üregeibe ; rongyos, 
piros-csíkos ingecskéje a nyakánál ki van bontva, 
rongyokban lóg le vékony ruhája, mely tépett, 
piszkos, mint a minőt a koldus is a szemétdombra 

ki. Sáros kezével mogdörgöli kékfoltos arczát, 
8 érthetetlen hangon elkezd beszélni, a mi úgy 
hangzik, mintha énekelne. 

— Nene ne ne nene . . . 
— Csitt! Szól rá a rendőr s megrázza a kar ján. 
A gyerek erre nevetni kezd — úgy, ahogy 

az ideggörcsös nevetés hangzik. S eközben, mintha 
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hirtelen meghalt volna, eldobja magától a rendőr 
kar já t s hátracsuklik a dereka, úgy, hogy a feje 
élettelenül lóbázódik le. 

A rendőr megszólal: 
— Mondják, hogy már többször látták a kis 

rongyost részegen az utczán. Pálinkát iszik. 
A beszélő undorral fintorítja el arczát. 
— Most is csak úgy dől belőle a gőz. 
— Nem tudjátok, kié ? Kérdi a bíró. 
A rendőr válaszolni készül, amidőn hirtelen 

kinyílik az ajtó, belép egy alacsony, sovány asz-
szony, foltos, karton ruhában; ki van sírva a 
szeme, a feje egy rongyos kendővel van bekötve 
s a mint belép, kitárja hosszú, csontos karjait a 
gyermek felé: 

— Ez a gyermek az én fiam! 
Es sír. 
— Kicsoda maga asszony ? kérdi a bíró. 
Az asszony kiemeli az eszméletlen állapot-

ban levő gyereket a rendőr karjából és lapos, 
kendőbe burkolt mellére szorítja, aztán válaszol: 

— Simonné, csókolom kezét, mosóné a kál-
vária-utczáról. 

S megringatja a részeg gyereket a kar ján. 
— Ez a gyerek, csókolom kezét, az enyém. 

Szegény kis férgem, — Misikém . . . 
S megcsókolta a gyerek sártól gubanczos, 

kenderszínü haját. 
— Hát így neveli maga a fiát? Dorgálja a 

bíró a síró asszonyt. 
Izgatottan sikolt fel a sovány asszony s 

apró szemeiben a harag fényt vet. 
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— Mit ér, csókolom a kezét, ha én imád-
kozni tanítom, az apja meg káromkodni, én ne-
velem, mint a virágot, az apja meg megöli, mint a 
férget, én iskolába küldöm, az apja korcsmába viszi. 

Összeszorítja öklét s föltekintve kiált in-
dulattal : 

— Verje meg az isten az apját ! 
Megrendítő volt az átkozódó asszony vékony, 

81'ró hangja, a mire a gyerek fölvetette fejét s 
nevetve fektette az anyja arczához. Az asszony 
niegsímítja a gyerek sárga arczát: 

—• Leitatott megint kis életem, Misi te . . . 
— Ki? Kérdi a bíró. 
— Hát az apja, mondom, az apja, — felelte 

a z asszony siránkozva, — olyan ember az. Hat 
esztendeje különválva élünk. De mindig kilesi a 
gyereket az úton, elfogja, beviszi a korcsmába, 
fele önti pálinkával gyönge testét s aztán kiviszi 
a z utczára s ott hagyja. Olyan ember az . . . 

Kint a folyosón zaj támad. A rendörök egy 
csavargóval küzdenek, a kit az utczáról hajtottak 
ke, a hol botrányt csinált. Hirtelen kilökődik az 
ajtó s belódítják a mezítlábos, rongyos alakot, a 
ki mintegy 45 éves, a haja ősz, a szakálla meg 
barna. Az egyik karjáról csaknem teljesen le van 
fépve a piszkos liszterkabát ujja. 

Az asszony felsikolt, oda ugrik a tántorgó 
emberhez s még mielőtt a rendörök megakadá-
lyozhatták volna, torkon kapja. 

— Jókor hoztak Imre te, nézd (a másik 
kezén fekvő gyerekre mutat) megint leitattad a 
gyereket! 



54 A kis részeges. 

A csavargó hátratántorodik, a rendörök az 
asszonyt félrevonszolják. 

A bíró erélyes hangon rákiált a vad kiné-
zésű, csontos emberre. 

— Mért itatja le a gyereket, azt akarja, 
hogy olyan gazeinbor legyon, mint maga? 

A mezítlábos csavargó gyűlölettel nézi az 
asszonyt, meg a kar ján aléltan fekvő gyereket s 
vadul kiált fel: 

— Azt én! 
A bíró megfenyegeti. 
— Miért? 
A csavargó közelebb lép, dühösen össze-

szorítja állkapczáját, felemeli Öklét az asszony felé, 
a ki sápadtan hátrál előle: 

— Mert nem az enyém ! 



A BÁB. 

Még senkit nem szeretett Égán János, a Her-
kules termetű, egészséges arezú fiatal ember, 

a k i a Moor Anna asszony estély én meglehetős 
bamba arczczal húzódott félre. 

Nagy, barna kezére ráfektette a fejét, amint 
a vérvörös sávú tapetta-falra könyökölt esetlenül 
8 nézte a hölgyek társaságát, mely fénylett a 
különféle ragyogó színektől, az ékszerektől s a 
többnyire világos kék és fehér' toillettektöl. 

Egy köVér, fényes arczú, koros hölgy, aki, 
hogy a fehér hajszálakat elrejtse, rizsporozza külön-
ben dús haját, élesen kigömbölyödött a társaság-
ból ólom-sziirko selyemruhájában. Kidülledt, nagy 
szemei, — fénytelenek, mint két sárgás-szürke 
üveg-golyó, de élénken mozognak, mintha foly-
ton keresnének valakit. 

Égán János kellemetlenül érezte magát, 
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mikor a sárgás-szürke üvegszemek tekintetével 
találkozott s a koros hölgy fehérkeztyüs kövér 
ujjával intett neki : 

— János! 
Az erőteljes, szépnek mondható barna fiatal 

ember, mint egy a zugából kivert medve, czam-
mogott a kövér úrnő elé s mintha reszketett 
volna félelmébon a sok szép asszony között, akik 
közül többen reánéztek. 

Az unottság és zavar vonása a fiatal ember 
arczán azt fejezte ki, hogy terhére van ez a világ, 
ez a környezet, ez a lárma. Nem jól érzi magát itt, 
szeretne kimenni az utczára és visszamenni a 
birkái közé, ahol boldog volt. 

Szerette a mezőt, minek vonszolták öt ide 
a parkettre ? Szerette a pacsirta-hangot, minek 
kényszerítik öt az operába menni ? Szerette a zöld 
hajtókás, daróczkurta vadászkabátot, a nehéz 
bagaria-csizmát, minek öltöztetik öt ebbe a fényes 
fekete frakkba, ebbe a lakpapucsba — ahogy a 
kivágott czipőt nevezi, — minek verték ki öt 
odújából? 

Mindezeket sokszor elmondta már János s 
mintha most elölről akarná kezdeni a panaszát, 
olyan szemrehányó tekintettel közeledik a kövér 
úrnőhöz s kelletlenül megcsókolja á feléje nyúj-
tott húsos kezet. 

— János, nem így Ígérted, — szólal meg a 
kövér asszony erős, rekedtes hangon, de szelíden 
— miért nem veszel részt a társalgásban ? 

S keztyüs kezével megsimította az ifjú férfias 
arczát, mely e pillanatban lángvörös színbe borult: 
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— Anyám. 
E sajátságos jelenetnek rendkívül komikus 

hatása volt. 
Az izmos, férfias arczú fiatalember, mint 

egy beczézett gyermek állt anyja előtt, de mikor 
meghallotta a nevető hangokat, mik kíméletlen-
séggel csengtek körös-körül, mintha megnőtt 
volna hirtelen az alakja, imponáló föllépéssel 
tekintett maga körül. Erre nesztelenség támadt s 
megcsókolta anyja frou-frous, valami szépítő 
kenőcstől fénylő, szagos homlokát. 

— Megható nyárspolgári idyll, — gorom-
báskodott gúnyosan egy piczi száj, melynek egy 
fiatal özvegy báróné a tulajdonosnője, aki a nagy-
zoló polgárasszonyt kaczagva nézegette a tükör 
előtt. 

A szomszéd teremben valami újabb különös 
eset történt Egán Jánossal. Odasietett édos any-
jához, akit a ház úrnője, Moor Anna asszony 
Üdvözölt melegen s lázasan ezt súgta a fülébe: 

— Ilát , jól van anyám, elhatároztam, hogy 
maradunk még. 

Mi okozta ezt a fordulatot ? János az imént 
azzal az elhatározással vezette ki a teremből édes 
anyját, hogy hazamegy és soha többé vissza nem 
fér ebbo a világba. Nem enged többé anyja hiú-
ságának. Haza kell menni, haza fognak menni 
mind a ketten, a mezőre, a birkák közé, ahol 
boldogok voltak. S a nagyzoló anya már enge-
dett, már követte szó nélkül Jánost, mikor az 
hirtelen előlép s azt mond ja : marad, nem megy 
öiég ebből az útált világból. 
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Mi ennek az oka ? 
A szőke, kékszemű Ida, a Csíkváryné ked-

ves kisasszony leánya pajkosan nevet a szomszéd 
teremben János szemébe : 

— Igazán? Önnek olyan sok birkája v a n ? 
János meglehetős esetlen mozdulatokkal fész-

kelődik a pajzán, eleven gyerekleány előtt s 
korántsem veszi észre, hogy a kis szomszéd-kis-
asszony, aki már többször igen szívesen beszélt 
vele, most gúnyos játékot űz. 

ízléstelen, nagy fehér nyakkendője félrecsú-
szott, ezt igazgatja reszkető kézzel János, mialatt 
beszél Idához: 

— Igen, sok van és igen szép fehérek. 
— Igazán ? 
— Szereti ön Ida, a kezes bárányokat ? 
Ida kaczagott. 
— Nagyon szeretem. Oh, azok a kedves, 

fehér kis kezes bárányok. 
János egy barátságos mozdulattal, amely 

oly nehézkesen, komikusan ütött ki, Ida keze 
után nyú l t : 

— Én adok önnek ajándékba egyet. El-
fogadja? 

Ida elkezdett tapsolni. Gúny volt a neveté-
sében, a tapsában, a szeme kékségében s engedte 
megfogni a kezét s egészen odasimult a reszkető 
férfiú oldalához. 

János azt hitte, hogy ez szerelem. 
Bent a nagy teremben tánczolók forgatagá-

nak zaja hallatszott, meleg levegő csapkodott ki 
az ajtón, melyen mindenki betódult a tánczte-
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rembe. Ott hordta magasan rizsporos, szürke fejét 
a nagyzoló polgárasszony, aki immár egészen 
otthoniasan érzi magát, míg kint a mellékszobá-
ban arczul üti egy pehely-könnyű gyermok-leány 
az ö ügyetlen Horkulosét. 

Megdöbbentő jelenet volt. 
A Herkules-tormotű férfiú lángoló tekintet-

tel, de durván, mint egy medve, elkapta a x'ajon-
gással imádott leány derekát s inkább bőgéshez, 
mint beszédhez volt hasonló ez a vallomás : 

— Szeretlek, Ida ! 
A leány élesen fölsikoltott, kitépte magát 

János karjaiból s szemébe kiáltott kaczagva: 
— Báb! 
S a vékony gyermek-leány kis kezével arczul 

legyintette a megsommisült Herkules alakot. 
János reszketett s megemelkedett melléből 

az elfojtott kiáltás szakadozó suttogásában tört k i : 
— Ezt le kell törülni, I d a ! 

II. 

Ida megrettent. Valami sajátságos félelem 
támadt a szívében s örökké oda rajzolódott szeme 
elé az arczulütött Herkules-alak, amint oroszlán-
erejét féken tartva, lángoló, szerelmes tekintettel 
kiáltott r eá : Ezt le kell törülni, I d a ! 

Eleinte nevetségesnek találta Ida ezt a gye-
rekes félelmet. 

Mitől féljen ? Csak nem öli meg az az iszo-
nyú ember? Mit tehet egy ilyen gyönge leány-
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nyal szemben ? Visszaadja az ütést ? Hogy is ne. 
Ezt nem teszi, ha még olyan durva is. 

De miért is olyan durva, olyan nehéz, 
ostoba ? Ugy nézett, mint egy szerelmes medve, 
amelynek ölelö talpai közül elmenekül a prédája, 
mely fél töle, utálja. Olyan volt . . . 

De hát mit fog tenni ? 
Ida kerülte az embereket s ez a félelem 

egész súlyával ránehezedett a kedélyére, a szí-
vére. S látja azt a bábot lángoló arczával, melyen 
ott piroslik még az ütés vérszínű foltja, s hallja 
azt a hörgő, bőgésszerü hango t : 

Ezt le kell törülni I da ! 
Megfejthetetlen, sajátságos állapot volt ez. 

A pajzán gyermek-leány napról-napra szótlanabb 
lett, s remegett titkon, félt valami ismeretlen 
boszútól, félt a gyűlölt ember folyton ránéző nagy 
bikaszemeitől, melyek fenyegetik, rémítgetik s 
hallja, egészen tisztán hallja a fenyegetést, hogy 
azt az ütést neki le kell törülni. 

Mit aka r? Mivel boszulja meg az arczul-
ütés t? . . . Majd eljön talán egy napon, egy-
szerre betoppan, azzal a piros folttal az arczán s 
őrülten boszút áll, olhurczolja öt magával, átöleli 
vas karjával s mogbecsteleníti. 

Ilyen lázálmai voltak Idának s félelem közt 
titokban élt ebben a lázas gondolatvilágban, meg-
szokva a rettegett férfiú fenyegető tekintetét, 
melylyel a semmiségből folyton ránézett. 

Szinte megszokta már ezt a nagy, barna, fér-
fias arczot, melyből két fekete bika-szem szerelmes 
lángolással csüng raj ta s erről álmodozik örökké: 
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— Mit fog tenni ? Mit akar velem ? . . . . 
A tavaszi reggel világos, kékes levegőjében 

fecskék játszanak Ida ablakánál. Az ébredő város 
kidörzsölte a szemét, elkezd zúgni a torzsalkodó 
élet odakint. Munkások kopognak végig a járdán, 
cseng az omnibusz-csengetyü s az udvarra bekia-
bálnak különböző hangokon a reggeli házalók, 
akik kosarakat, élelmi czikkeket czipelnek. 

Ida nézte az utczai világot s egyszerre fel-
sikoltott, s mint a megijesztett madár, rebbent el 
az ablaktól. Anyjához futott s reszketve simult 
az oldalához, kar ja alá fúrva égő arczát. 

— Félek . . . 
— Félsz ? Mitől ? Tört ki a tisztes nő aggo-

dalmas hangon s csodálkozással. 
Ida az ablakra mutatott. 
— Odakint van. 
— Kicsoda ? 
— Félek . . . 
Az asszony az ablakhoz sietett. 
Egy délczeg lovas férfiú képe tünt fel az 

utczán. A paripa tánczolt, a barna, erőteljes férfiú 
mint egy érczszobor ült ra j ta . 

— Ez Égán János, — szólt az anya s 
átölelte Idát, aki átszellemült arczczal, reszketve 
merengett ki arra a lovas szoborra. 

Az anyának rendkívül éles szeme van. Meg-
fogta a leány reszkető kezét. 

— S ettől félsz, I d a ? 
— Te nem tudod anyám, mi volt köztünk. 
— Mi vol t? Kérdé megütközve az asszony. 
Ida megrázkódott s félelemmel szólt: 
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— Arczul ütöttem . . . 
Ezalatt a lovas szobor eltűnt a látóhatárból. 

Egán János vágtatott ki a pusztára, ahova visz-
szatért ismét s jól érzi magát a birkái között. 
Többször s mostanában majd minden nap bejö a 
városba anyjához s reggel visszatér a mező világába. 

Erre volt az útja. Gyakran látta Ida arczát. 
Látta, hogy a leány megrettenve fut el az 
ablaktól. 

S így nézik egymást egy-egy pillanatra. 
Ida izgatott, bujkál a magányban s néha 

erős szívdobbanás vesz erőt ra j ta s lázas félo-
lemmel néz ki reggelonkint az ablakon. Há t 
mikor jön ? Nem jön ? Mit akar ? Most kémke-
dik ? Oh, milyen ijesztő megvetéssel néz erre. 
Vagy mért nem közeledik fölemelt kézzel ? . . 

— Oh, elébe mennék s megmondanám neki, 
hogy eleget visszabánt azért a kis ütésért — a 
félelom, igen a borzasztó félelem . . . 

És lassú, buzgó sírással feküdt végig a 
selyompamlagon a reszkető gyormekleány . . . 

A folyópart-menti liársordöben a festői 
egyenruhás athléták a vizi-sport já ték után zajos 
mulatságot rendeztek. A színes csolnakokból hab-
ruhás leányokat emeltek a partra, akik csintala-
nul kapaszkodtak az athlota-karokba. A vondé-
gok tarka sokasága hurráhzott az erdős partra 
kiszálló társaságnak, s mentek be az erdőbe, ahol 
lakomára volt idylli lombsátrak alatt terítve. 

Mulatság közbon egy vékony arczú, kis 
bajuszú grófi csemete éles, kappanhangon zajon-
gott s hajlongott szemtelenül egy szelídarczú kis-
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asszonyka mellett, aki e társaságban igen kelle-
metlenül látszók magát érezni. 

Ida volt. 
S a grófi csemete szélesre nyitott szájjal 

dadogott a fülébe : 
— Angyal, szeressen. 
— Kérem ne igyék többet, mert egészen 

rosszul lesz, — gúnyolódott Ida boszankodva. 
— Na, szeret, vagy nem szeret ? Nyafogott 

a vékony grófi gyerek, a tarka atbleta ingben. 
Ida felakart ugrani. A kis kilenczágú cse-

mete durván elkapta a leány derekát, de e pilla-
natban visszahullott erőtlenül az ölelő grófi kar, 
s a tulajdonosa felordított: 

— Auooo ! 
Valaki ráütött vasöklével a kezére. 
János volt. 
Ott állt a gróf előtt az erőteljes, esetlen báb 

összeszorított ököllel, lángoló tekintettel. 
Ida rajongó csodálattal nézett reá s reszke-

tett a lolko kék szeme fényében. 
Azért az ütésért, ez a másik ütés. 
Szerette volna átkarolni János vastag barna 

nyakát, de az hirtelen olczammogott morogva, 
mint egy megharagított medve . . . 

Besompolygott az erdőbe, kikerülve a zajt, 
a vígságot, titkon álmodozni s Ida bokorról-
bokorra a nyomába szökkent. 

• Zűrös hangon suttognak a levelek, a közeli 
bokorban rigó füttyent, megzörrennek a sötét 
lombok s az erdő homályából megriadva, mintha 
űznék, kiszökken Ida habfehér mouslin ruhájában. 
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A Herkules szinte megrogyva hátratánto-
rodik. 

A leány pihegve odaomlik a fűre János 
lábaihoz s epedőn, szerelmi lázzal néz föl reá : 

— János szeretem, szerotem ! — S szere-
lemittasan kinyújt ja a kar ját . 

Az izmos báb lohajol hozzá s odanyújtja 
közel az arczát s a kitörő szenvedély lázával 
hörögve suttog: 

— Törölje le! 
Ida ott csüng János széles mellén s epernyi 

piros szája kéjes gyönyörrel tapad a megütött 
barnapiros arcz húsához. 



EGY CSENDES EMBER. 

Megfogják és kilökik. 

Vissza se néz, mint a megrúgott kutya, mely 
még húzza a lábát, már is elfelejti a rúgást. 

S csendes tépelődéssel megy tovább az utczán. 
Na gyokat lépdel a szűrdarabból készült bocskorban. 

A nyomortól felpüffedt a képe, mely pety-
hüdt és sárga s formátlan megfagyott rézvörös szinü 
dagadtkozeit, mint két vitorlát lóbázza s dagadt hosz-
szú lábai eldobott rongyokkal vannak bepólyázva. 

Körülbolől harminczkét éves, de a sárga, szo-
morú arcz sokkal vénebb, a kín mély ránczokat 
szabdalt rá s a nagy üveg-szemek botorul bámul-
nak szorte-széjjel. 

Hanem a fehérruhája tiszta. Az anyja adja 
rá, aki egyebet nem is tud neki adni. 

Mit adhat őrült fiának egy lámpagyujtogató 
Özvegyo? Nyolcz-kilencz év óta j á r az utczán az 

Békefí, Szegény ördögök. 5 
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őrült „csendes" Ferencz, a „jegyző-segéd aspirans" 
és „regény-iró gyakornok", aliogy a névjegyén 
nevezi magát. 

S úgy kopik az élete is, mint a ruhája, 
mely lefoszlik róla. Különben igen sokat ád ma-
gára. A tenyérnyi foltokból összeállítgatott fosz-
lós, új divatosan kurtára vágott, szürke szűrkabá-
tot feszesen összefűzi gomb hijában spárgával, 
hogy karcsú, fess legyen s foszlányos mansettá-
j á t feszítve húzogatja le a kezefejéig, igazgatja 
a gallérját. 

Az a gallér az ő kiegészítő része. Ezzel 
fejezi ki élénken piperkőcz-hajlamait. 

Igen, a csendes Ferencz nagyon rossz sorsba 
jutott ugyan, de elegáns szokásait nem öli meg 
a nyomor. 

Képes órákig elrimánkodni, hogy fölvehosse 
a szemétről az elhasznált s kidobott újdivatú magas 
gallért. S ezt oda csavarja kiaszott nyakára. 

Azonkívül pedig meg van győződve, hogy 
a szürrongy-bocskor igen jól áll neki, úgy kap-
kodja a lábát, ha egy kis erőhöz jut, mint ahogy 
az úri ficsurok szoktak járni. 

Igen előkelő lépések azok. 
Magasra felhúzza a lábát, aztán lelöki ruga-

nyosan, hogy a szür-bocskor nagy port ver a 
kövezeten. 

S ezen elegáns sétálás közben forgatja élén-
ken nagy szemeit s diskurál halkan azzal a lát-
hatatlan szellemmel, amely az ő legjobb barátja, 
s amelylyel megfér békességben, mert szórakoztatja. 

Más senki se hallgat reá, senkise hallgatja 
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meg, csak az a szellem, mely bódult agyából pat-
tant ki s ott úszik előtte mindig a levegőben. S 
a két kezét belemélyeszti a rongyaiba. 

Ha kedve támad valakinek tudni : mi for-
rong a csendes Ferencz agyában a nagyméltóság-
teljes sétálások közben, forduljon hozzá. O igen 
leereszkedő s közlékeny. 

— A legújabb regényem, ah, ez nagy eszme, 
de kérem, csak tessék türelemmel lenni, még itt 
forr . . . 

S a homlokához tapad a keze. Aztán tovább 
ballag. 

Ah, igen szomorú a csendes Ferencz jelene. 
A múltjában azonban van virány. Egy kép, ő 
már arra nem emlékszik. De annak idején beszél-
tek róla, tudom. 

A város egyik emeletes háza előtt napestig 
szomorúan barangolt a megyszin-bársony ruhába 
öltözött sápadt, szőke fiatal ember. Ragyogó, rán-
czos lakk csizmájában kényesen járt , nagy bod-
ros másli lógott a nyakán s ábrándos zavarosfé-
uyü szemekkel bámult a ház egyik ablakára. 
Mindig oda bámult. El-elsápadva megállt, a fal-
hoz dölt. A szivére tette a kezét s akkorát só-
hajtott, hogy a bámult ablakhoz verődött a 
párája. 

Az ablak keretében egy bájos, szőke női fej 
mosolygott. Igéző, gyönyörű fej volt. Fénylő arany 
hajfonatok omoltak alá a törékeny, gyönge nő 
vállára s hófehér, vézna kis ujjaival az ablak üve-
gén babrált. 

Integetett ki az utczára, mint egy gyerek 
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a játszópajtásának. Bólintgatott szép fejével s 
mosolygott folytonosan. 

Odakint az ifjú meg-mográzkódott boldogan. 
Vissza integetett, a szivére rámutatott s lcönyjét 
törülgette. De közeledni nem mert. Csak a túlsó 
oldalon promonadírozott tovább. Az ablakban 
liervadó, lázas kis fej élénken kisérte minden 
lépését. 

Sokáig, hónapokig beszélgettek így. Moso-
lyogtak egymásra, sirtak egymásnak, sóhajtoztak 
s integettek. 

A szenvedő, sárga képű ficzkó törülgette a 
könyjét, esdőn, szerelemittas szemforgatással haj-
longott s mozogtak lázasan kicseropesodett ajkai. 

Valamit átsúgott a túlsó oldalról. Valamit sze-
retne megértetni. A szivére tapasztja nagy, gon-
dosan ápolt kezét s ez a szó van a száján: 

— Szeretsz-e ? 
A nevető liliom-arcz az ablak mögött lel-

kendezve visszamosolygott. Nagyon tetszett neki 
ez a já ték. 

Mióta odaültették hervadni az ablakba: 
minden arra menő számára van egy-egy kecses 
mosolya, mely a Madonna minden szenvedésére 
emlékeztet. 

Ferencz, ez a bódorgó, czifrálkodó, megza-
vart lélek, oda volt a szerelemtől: neki, csupán 
neki szól a nevető liliomarcz bólintgatása, intése. 
Lassankint bátrabb lott, megállt, úgy néztok, 
nevettek egymásra, intettek, sirtak egymásnak . . . 

Lelkendezve, gyönge, vézna ujjacskáival 
csókot szed le a nevető bűbájos nő színtelen szájá-
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ról s mintha megértette volna, mit lehel felé az 
az őrült, ezt fejezi ki integetésével: 

— Jgen, igen . . . 
Az ábrándos, siró szerelmes gavallér odaát 

a túloldalon legalább így érti. Ujjong, fölnéz az 
égre összekulcsolt kézzel, kigyúl a szeme, de hir-
telen észreveszi, hogy por lepte el a ragyogó, fényes 
csizmát s a könyes kendővo\hamarosan letörli a port. 

S végre egy napon a bársonyruhás, ábrándos 
ifjú remegve, lázasan belép ama nagy ház ura elé. 

Ott megijedtek a nézésétől. A szavától pedig 
megdöbbentek. 

Az őrület lázával könyörgött. 
— Szeretjük egymást, adják nekem a kezét! 
Kiről beszél ez az ember ? Kit akar ez az 

esztelen i f j ú? A nő nevét nem tudta, tehát csak 
így felelt: 

— Azt, azt, aki az ablakon kinéz. Már régen 
szeretjük egymást! 

A ház ura most belátfa egyszerre a megrázó 
helyzetet. Megnyugtatta az örült fiatal embert, 
hogy övé lesz az a nő, de most az is nagy 
beteg, előbb meg kell gyógyulnia . . . 

S az őrült csendes Ferencz ezután napon-
kint odahúzódott, mint a bujkáló árnyék, a nagy 
ház aj ta jába s fehér keztyüsen, mint kérőhöz illik, 
kérezkedett az apa elé s tudakozódott könyes 

^szemmel: 
— Jobban van már ? Mikor gyógyul meg ? 
Még nincs jobban. Üdvözletet küld, legyen 

egy kis türelemmel. Ezzel bocsájtották el napon-
kint az epedő, bánatos vizitelőt. 
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Ámde ő nem tágított. Mint a kisértet volt 
ott minden nap egy és ugyanazon órában. 

Már kopott a bársony ruhája, töredozik a 
ragyogó fényes lakkcsizma, zavartabb lett a nézése, 
ingerlékenyebb a kedélye, erősen zörget, követeli, 
hogy bebocsássák. 

— Mikor gyógyul már meg? reszketett s a 
piszkos fehér keztyüvcl, mely még mindig a kezén 
van, megdörzsölte a szemét. 

Nem sokára, csak türelem. 
Aztán kizárták. Nem bocsájtották be többé. 
Az ablak üres volt. Eltűnt a keretéből a 

bűbájos női fej, az a szép fehér arcz, mely mint 
a liliom, hervadozott . . . 

Bepakolták, mint egy lázbetog gyermeket, 
egy orvost rendeltek mellé, aki szórakoztatta egész 
úton, játszott vele, mig a tébolydába értek. 

Ferencz eltűnt az utczáról. S mire újra itt 
volt: nagyot kopott már az elméje és a bársony 
ruhája. 

Azóta többször volt végtelen szerelmes, csak 
a „jegyző-segédi" kinevezést várta, hogy családot 
alapítson. Vigasztalást a regényekben talált, most 
is olvas össze-vissza, nem érti mit, csak olvas: 
önmagát keresi a regényekben. 

Még nem találta meg magát. 
Megmondja, ha kérdezik: 
— Olyan regényt még nem irtak. Bizony 

nem ám. Azt én tudom csak megírni. I t t van! 
S oda tapad a keze a homlokához. 
A téltől nagyon fél csendes Ferencz. Szereti 

az utczát, de hideg van, nincs meleg ruhája. A 
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divatos gallér is lerongyosodott a nyakán s az 
öszi szélben kékülő ajakkal barangol. 

Bement a bírói hivatalba s könyörgő, fáj-
dalmas arczot vágott. Tollat, tintát s papírost kért. 

— Hideg van már, — mormolja a szót szo-
morúan. 

Aztán közelebb lépett s körülnézett fájdal-
masan : 

— Majd irok a biró úrnak egy regényt. 
Hidegek jönnek, urak. 

S leült és megírta a saját élete regényét így : 
„ Voltam. Annyi, mintha nem lettem volna." 
Meghajtott fővel nyújtotta át a birónak. 

Majd szomorú, könyörgő tekintetet vetett reá, 
meglóbázta a két püffedt kezét s az ajtó küszö-
bön kilépve, visszaszólt nevetve: 

— Voltam! 



A J A V Í T H A T A T L A N . 

Egy Lány. 

Zsuzsi, igy hívják, egyéb neve nincs. Csak 
még az, amit a börtönőröktől kapott, akik mikor 
belódították a vasajtón, lent a félhomályban, mér-
ges hangon rákiál tot tak: 

— Javíthatatlan ! 
Ötesztendős korában koldúsvezotö volt. Az 

éneklő vak Mihályt koldusbotja végénél fogva 
vonszolta maga után a piaczon, küszöbről-küszöbre 
s megtanulta a vak koldustól kívülről, mikor 
milyen névnap van. Ezt megtanulta, de imád-
kozni nem akart . A koldus elkapta a vállát sok-
szor és megverte: mért nem imádkozik a küszö-
bön ő is ? 

Mérgesen, durczásan sivalkodott Zsuzsi: 
— Nem tudok én, nem akarok! 
Aztán megszökött. A vak Mihály felbo-
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torkait a városházára nagy panaszával. Oda, 
veszve, egy napi keresmény Az sok, három-négy 
forint. Éppen hetipiacz volt és a Pálok napja. A 
Pálok jól fizetnek a köszöntésért. Nincs, aki a 
vakot vezesse imádkozni, köszönteni. 

Zsuzsit elfogták egy lebujban. Csípett, hara-
pott, sivalkodott. Nagynehezen ölben bevitték a 
biztoshoz s mikor meglátta a vak koldúst, kisza-
ladt, de visszavitték s ekkor daczosan megállt s 
rákiáltott a koldusra: 

— Útálatos! 
Semmi sem használt, a leány sivalkodott: 
— Nem megyek vissza, nem koldulok ezzel 

a vakkal. 
A koldus kétségbeesve siránkozott a biztoshoz : 
— Tessék visszaverni hozzám, jussom van 

hozzá. 
— Miféle jussa ? Kérdé a biztos. 
A vak Mihály összekulcsolta nagy cson-

tos kezeit, fehér vak szemét ijesztőn forgatta s 
szomorúan hörögte: 

— Az anyjától vettem öt forintért. 
A kis rongyos leány most éles sírásra fakadt, 

kipirult arczán szétdörzsölte a nagy könycsep-
peket és mérgesen rárikkantott a vak Mihályra : 

— Csak ne is imádkozzék kend, hiába, 
engom nem fog kend a koldúsbotja végére, mint 
a barmot . . . 

Megszabadult, az utczára került. Azt mondta, 
elmegy keresni az anyját. Kereste a lebujokban. 
Emlékezett, hogy ott sokszor já r tak együtt. Anyja 
felültette az asztal tetejére. Ott játszott, míg 
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anyja sok pálinkát ivott. Nem találta. Egy lebuj-
ban azt mondták neki, hogy anyja a kórházban 
van. Ott meg azt mondták noki, hogy már kint 
van — a temetőben. 

Zsuzsi nem kereste tovább anyját, elment 
fát hordani. Oda állt a csavargók közé, akik két-
három krajczárért viszik a hátukon a tűzi vágott 
fát haza szegény családokhoz. A „kis fás Zsuzsi" 
vitte a nehéz terhet vékony, gyenge vállán nap-
jában többször. Egyszer egy úr pénzt is bízott 
reá. Zsuzsi ellopta és elbujt. Elfogták, belódítot-
ták a vasasajtón. Ez volt az első fogság. 

Kiszabadult, egy asszony megszánta, tél volt 
s felölelte az utczáról. Felfogadta lányának, meleg 
ruhába öltöztette. A nevelő anyja egyszer vala-
miért megpirongatta, Zsuzsi ráütött a jótevő kezére 
s másnap ellopta a gyűrűit és mogszökött. Elfog-
ták, belódították a vasasajtón. Ez volt a második 
fogság. 

Kiszabadult, megint elment a fás-piaczra, de 
a tolvajt elűzték onnan. A piaczon felmászott egy 
kocsira és ellopott egy garabolyt, melyben enni 
való volt. Szaladt végig a téren. Elfogták, beló-
dították a vasasajtón. Ez volt a harmadik fogság. 

Víg volt, a fogság nem bántotta, eleven, 
piros húsa volt, fejlődött, a /téli szól nem ártott 
neki s a fogságból nevetve szaladt ki újra az 
utczára. 

Egyszer egy gyerek-tolvajbandát fogtak el. 
A vasútról hónapokon át lopták a szenet. Nagyobb 
kamaszok is voltak köztük. A legkisebb fiú sírt, hogy 
ő ártatlan s rávallott a többire, bevallott mindent. 
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— Még egy hiányzik közülünk, — siránko-
zott a kis bandista. 

— Kicsoda ? 
Pityogva hebegte a gyerek : 
— — Zsuzsi ! 
— Az a javíthatatlan ! Kiáltott fel a biztos 

megbotránkozva. 
Egy kamasz, vaskos, gömbölyű képű suhancz 

lépett ki a bandából. 
— Nem igaz, — kiáltott — semmi köze 

közénk Zsuzsinak. 
Há t meg lehetett érteni a banda lovagját, 

aki Zsuzsit féltette. De hiába, kisült: Zsuzsi főzött 
nekik, ö volt a gazdasszonyuk. 

Elfogták, az a kamasz, vaskos, gömbölyű 
képű suhancz védelmezte, Zsuzsi ránézett és aka-
ratosan fölvetette a fe jé t : 

— Nem igaz, köztük voltam! 
Belódították a vasasajtón s minden reggel 

kidugta a rácson a fejét, órák hosszáig lesve, 
mikor a gyerekbandát s köztük azt a vaskos, 
húsos képű kamaszt a másik kóterböl arra elhajt-
ják , ki, a városháza elé havat söpörni. 

Ezután akármicsoda dolga volt Zsuzsinak a 
bíró előtt, ott volt a háttérben az a húsos képű 
kamasz. Egymásért , egymásnak loptak. 

Abban a sötét irású könyvben, amibe a tol-
vaj történetek vannak megörökítve, minden tiz-
huszadik lapon ott van Zsuzsi. Ilyen történetek 
követik egymást: Kendőt szakított le fényes nap-
pal a boltajtóról, Dávid Jánosnét a piaezon kizse-
belte (20 f r t já t vitte el), egy beteg asszony mellé 
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fogadták mcg ápolónak, kilopta a fejő alól néhány-
forintját, koldulva besompolygott egy házba és 
ezüstöket lopott, a kórházba korült betegen s itt 
meglopta az ápoló asszonyt, aztán megszökött, 
egy lebujban összezúzta az ablakokat, a székokot, 
a pálinkás zsidó-asszonynak kitépett egy maréknyi 
haját stb. 

A kislány-rongyok lefoszlottak róla. Nagy, 
erős, vállas leány lett, piros arczczal, erős göm-
bölyű karokkal, merész nézésű nagy, szürke sze-
mekkel, melyek tele vannak tűzzel. 

Egyszer napokig nem látták. Ujabb ezüst-
lopásért kereste a rendőrség. Egy este megtalál-
ták egy kamrában. Ez volt a lakása. A tűzhely 
mellett ült és altatót énekelt : 

— Csicsis, csicsis, kis pók, csicsis. 
S egy beteges szinü, vézna kis leány fölé 

hajolt, akit szoknyával és kendőkkel takargatott be. 
— Mit csinálsz, te ördöglánya, te ? Kiált rá 

a rendőr. 
— Hát látják, altatom ezt a kis békát-é! 

Szólt Zsuzsi nevetve. 
— Hol vetted ? 
Zsuzsi felkapta a kis leányt az Ölébe. 
Behajtották, do a kis loányt a kar ján vitte. 

Bent a rendőrségnél már keresték az eltévedt 
leánykát a szülei. Zsuzsi nehéz szívvel adta 
vissza. 

Aztán belódították a vasasajtón az ezüst 
lopásért. 

Két hónap múlva nagy betörésbon vett részt 
Zsuzsi. Felöltöztették zsákvászon ruhába, elszállítot-
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ták Mária-Nostrára. Négy esztendeig tanították ott 
imádkozni. 

Egyszer csak itt volt megint az utczán. 
Kiszívta már a börtön az arcza pirosságát, sárga 
lett, de azért nevetett, mikor beállított a biztos-
hoz a fegyház elbocsátó levelével: 

— Nem haltam meg! Szólt élénken, bátor-
sággal, nyitott szemmel, mint ahogy a becsületes 
emberek néznek. 

— Kár, — jegyzé meg a biztos. 
— En is tudom — felelt Zsuzsi megrázva a 

vállát — de nem kell az ilyen rossz a földnek se . . . 
S nomsokára újra lopott, belódították a vasas-

ajtón s utána kiáltott az őr : 
— Javíthatatlan ! 
S azután, hogy újra szabad lett Zsuzsi, csoda 

történt. Öt-hat hónap óta nem hallottak felöle 
sommit. Az utczán látták néha-néha tovasietni 
a vasbarna, mezitlábos, izmos legénynyel. De egy-
szerre ott se látták többé. Azt hitték már, hogy 
elköltözött, vagy meghalt . . . 

A rendőrségi folyosón a napokban feltűnt 
egy magas, halvány arczú, egyszerű tiszta ruhába 
öltözött leány. A cseléd-kapitány szobája előtt 
megállt s szemlesütve várta, míg bebocsájtják. 

A rendőrök rákiáltottak ; 
— Hát élsz még, Zsuzsi? 
A magas, barna leány visszanevetett reájuk. 

Do arczán valami szelídebb vonás volt s mintha 
szégyenkeznék, elpirult. 

A cseléd-kapitány is összecsapta a kezét, 
mikor Zsuzsi belépett: 
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— Hát te javíthatatlan, már megint behoztak ? 
Szelíden felelt Zsuzsi. 
— Nem hoztak tekintetes úr, hanem jöttem 

magamtól. 
A kapitány ezen móg nagyobbat bámul. 
— Nem hoztak ? Na, ez alig hihető. Hát mit 

akarsz, ha nem hoztak? 
Zsuzsi himelt-hámolt, majd közelebb lépett 

s könyörgő hangon szólt: 
— Tessék adni egy cselédkönyvet! 
A kapitány felkiáltott : 
— Neked ? Te ? Te dolgozni akarsz ? Nem 

adok, hiszen a könyvvel is csak csalni akarsz. 
A leány összetette a kezét és könyörgött : 
— Tekintetes úr, megjavultam, adjon köny-

vet, dolgozni akarok . . . 
A kapitány érdeklődni kezdett. Szelídebben 

szólt a leányhoz. 
— Hát mi okozta ezt a bámulatos megté-

rést, Zsuzsi ? 
A leány lehajolt s köny szaladt végig az 

arczán. 
— Nem lehet, nem szabad többet bezáratni 

magam, bizony nem . . . muszáj megjavulni, muszáj 
tekintetes úr . . . 

— Miért muszáj ? Mi történt veled ? 
Zsuzsi nagy szürke szemeiben mintha nevet-

tek volna a fényes könycseppok s reszketett a 
hangja : 

— Kis fiam született . . . 



A F E H É R LEÁNY. 

olía so láttam ennél szomorúbb kervadást. 
Benézek az erdőbe. A nap arany nyilai szó-

ródnak széjjel. Ott áll a fehér leány. A törékeny 
alak hogy kiegyenesedik a fenyvesek alatt. Föl-
néz az égre. Kezei felemelve remegnek, fehér, 
vékony ujjait összefonja, gyorsan lélekzik, színte-
len ajkai mozognak. 

Közelebb megyek. 
A fehér lány imádkozik. Hangot ád. Ez a 

hang olyan különös, olyan fájdalmas. Mint a hal-
dokló galamb szárnyverése . . . 

Nem veszi észre, hogy a közelben vagyok. 
Megvárom, míg fölszáll az imádság az égbe. A 
fehér lány lebocsátja kezét, megtört szemeire 
borítja csipkés kendőjét. 

Megvárom, míg a csipke föliszsza a beteg 
Sír. 
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könyjét. Kevés ju t már úgyis a fénytelen szemekbe. 
A javát elsírta. 

Egy vadgalamb segítségemre jő. Átcsap a 
feje fölött. 

Szegény fehér lány, hogy megretten, csak-
nem összeomlik, de midőn meglát, csontos fehér 
ujjaival barátságosan integet. 

— Miiéva, az istenért, mit cselekszik ön 
ismét? Sír. Nem megtiltotta az orvos ú r ? 

Mosolygott s olyan hatást tett reám, mint 
egy bús elegia. 

— Oh, milyen jó szive van önnek barátom. 
Nézze, ott van az a forrás, tegyenek próbát : 
tiltsák meg neki, hogy ontsa a vizét. 

Hallgattam szomorúan. 
A beteg lány hangosan zihálni kezd. Köhé-

csel, a fehér arczon egy cseppnyi vér fut széjjel. 
Minő redős a homlok, a szem; lüktet a kigyós 
homlok-ér. 

Csodálatba, mély szomorúságba ojt a fehér 
lány hervadása. Ez a martyrság színe. S a redők ? 
Huszonnégy év redői. Nem igaz. Semmi köze e 
vonásokhoz az időnek. Ezek valami nagy szen-
vedéséi. 

A fényes haj is minő csodás. Ki van bontva, 
vékony hullámban simul a liliom nyakra. S két 
színe van, hol feketo, hol fehér. 

A fehér halántékok fölött tenyérnyi ezüstös 
foltja van a fekete hajnak. 

Tavaszi hó ! 
Ez is azé a nagy szenvedésé. 
S a fehér lány nem szól arról semmit. Úgy 
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keresem bizalmát. Szereti gyöngédségemet, simul 
hozzám, de mintha minden kérésemre még jobban 
magába zárná haldoklása ti tkát . ^ . 

Rávettem, hogy térjen vissza szobájába. 
Elkísértem az ajtóig s most is megkérdez-

tem, miért sír annyit? 
A szokásos választ ad t a : 
— Ez az egyetlen örömem. 
Oh, minő végtelen lehet az a szenvedés, 

melynek öröme a sírás . . . 
Másnap kiránduláson voltam, szedtem egy 

kis erdei virágot. A Castof és Pollux kristályvize 
elöntötte a völgyet s a posványban nefelejts-er-
döcske nőtt. 

Néhány szál e kék virágból meghódította 
nekem, amit semmi könyörgéssel kivívni nem 
tudtam. 

Miiéva bizalmát. 
Mileva ott ült kis padján. „Miiéva pihenője", 

nagy fekete betűkkel volt beirva a pad. I t t volt 
a legtöbb napsugár. 

A fehér leány rám emelte beteg szemét. A 
kis kék virágot pedig színtelen ajkához szo-
rította. 

— Ah, de régen láttam ezt a kedves virá-
got. Ön jó ember. Jöjjön csak közelebb. 

Alig hallatszik a hangja. 
— Tudja ön azt, hogy én szláv leány vagyok ? 

Hazám a kelet. 
— Tudom Miiéva s miért kérdi ez t? 
Kezét nyújt ja , mely könnyű, mint egy levél. 

Békefi, Szegény ördögök. 6 
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— Mondja, barátom, nem fél az én fehér 
arczomtól? 

— Minő beszéd, Miiéva ? Arcza galambtiszta, 
szemében a jóság. 

A fehér lány félrevonja ajkát, szinte sír ez 
a mosolygás. 

— Ön hízeleg. Nézzen csak meg jól. Ezek 
a gyűrűk itt a szemem alatt, ez a vénség a feje-
men, a homlokon. Nem ijesztik meg önt? 

— Miért mind e különös kérdés ? 
Miiéva fehér arcza merev lesz, mint a szobor. 
— Mert én eddig a föld alatt laktam. 
— Ön megdöbbent, Miiéva. A föld alatt ? . . . 
— Igen! Ott lettem ilyen fehér. — 
— Hol? 
Erő száll a beteg hangjába. 
— A börtönben! 
— Tréfa! Tré fa ! Kiálték. Mióta van az, 

hogy galambot börtönbe zárnak ? Örülök, hogy 
ilyen jó kedélye van ma, Miiéva. 

Rigó kezd fütyülni a fán. Miiéva könyezik, 
egy könycsopp ráhull a nefelejts-csokorra s meg-
hal tőle egy szál virág. így hallgattunk egy da-
rabig. Miiéva könyjévol felelt. Szinte megbor-
zadtam. S most már faggattam, hogy beszéljen 
tovább. 

Pihegve mozgott a lázas a j k : 
— Öh, barátom, lehet erről szívszaggató 

elégiát irni. De majd elől kezdem. Hajoljon közelebb. 
Ereztem arczomon Miiéva forró lehellotét. 
— Királylány voltam. Koronám volt az 

örök, a tiszta szerelem. Koronám összetört. Most 
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koldúsleány vagyok. Van fogalmam arról, mi a 
boldogság. Akkor éreztem, mikor Iván . . . 

Megjelenik kíséretül az első könycsepp. 
— . . . Midőn — mondom — Iván jegy-

gyűrűjét ujjamra adták, akkor együtt tölték har-
mincz éjszakát az angyalokkal. Mert hallottam 
Iván esküjét, mert kezemen égett a csókja. 
Anyám . . . 

— . . . Anyám sokat tanított, erős lettem 
e tanításban, erős, mint a szerelemben. Iván 
gazdagabb volt nálam, de soha se beszéltünk erről, 
soha másról, csak szerelemről. O esküdött, én 
hittem s már készült mennyasszonyi ruhám. Fehér 
volt, mint most az arczom. Elkészült a koszorúm 
is. Oh, uram, képzelje, midőn fölpróbálom, kiesik 
a kezemből . . . 

Köhécselve ismétli Miiéva: 
— Kiesett a kezemből. Könnyen remeg a 

szerelem. Nyugtalan voltam, anyám is távol volt. 
Egyedül talált az éj. Az aj tókat bezártam s tanul-
tam a tükörben, hogy állok majd az oltár előtt, 
kerestem azt az édes hangot, ahogy Ivánomnak 
mondani fogom: „Holtomiglan!" 

A beteg leánynak kigyúlt a szeme, fölveté 
a fe jé t : 

— Akkor ime! zörgést hallok. Szivem elszo-
rul, a zaj nő, eloltom a világot, most férfihang 
riaszt reám. Mi ez ? Ez a hang! Hallgatózom az 
ajtón. Futok az erkélyajtóhoz, nevemet hallom : 
Miiéva! Miiéva! Iván hangja . . . 

Hallom a lány szíve dobogását. 
— . . . Kirohanok, üh , boldogtalan éj ! Ott 

6* 
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a túlsó erkélyen vőlegényem kiált reám: Miiéva 1 
Ha maghallják. Észrevesz és rám kaczag hango-
son : Miiévám, te vagy ? Bocsáss be ! Rámszakadt 
a boldogságom. Ah, milyen rút volt! I t tas s mint 
a barom, úgy bőgöt t : Miiéva, jövök, kedvesemi 
Hát ez az én Ivánom ? . . . 

A fehér arczon vér ömlik szerte, a szemek-
ből láng csapkod ki s csengővé erősül a fehér lány 
hang j a : 

Ah, a vérem felforr! Vad, szilaj leszek, visz-
szakiáltok: 

— Parancsolom, ne merjen moczczanni ! 
— Ugy is enyém vagy, édesem! 
— Megvetem önt, kiálték s belehajítottam 

gyűrűjét az éjszakába. 
— Mindjárt nálad leszek ! 
— Vissza! 
Menekülni akarok, nincs menekülés, könyö-

rögtem, nincs irgalom. A két erkélyt, a két eme-
let magassága fölött áthidalja egy deszkával. Se-
gítségért kiáltok, kaczaj reá a felelet : 

— Együt t töltünk egy é jszakát! 
Felkúszik a deszkahídra, néhány perez s 

kar jába kap. Pokollá változik a szerelem, össze-
omlik az éjben minden . . . Ah, nem minden. 
Örült gondolat já r keresztül. 

— Miiéva! Miiéva! 
— Meghalsz ! Vad erővel meglököm a desz-

kát , lezuhan a mélybe s hallom a halálkiáltását. . . 
Sokáig sír a fehér lány, míg szóhoz ju t . 
— Egyenesen a börtönből jövök. Ott lettem 

ilyen fehér. 
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— Kegyetlen törvény, kegyetlen bírák. Sze-
gény Milóva, született volna franczia nőnek. 

— Miért? 
— A franczia bírák lemossák a vért a nő 

kezéről, aki becsületének védelmében öl. 
Megragadtam átlátszó, fehér kezé t : 
— Én megcsókolom. 
Miiéva hálásan tekint reám, aztán egyszerre 

elkezd görcsösen zokogni, elfúlad a hangja, hosz-
szú szempillái lecsukódnak, kidagadnak a kigyós 
homlokerek, száraz köhögés feszíti mellét . . . 

Az ápolónő bevezette a szobájába. 
. . . Másnap ismét az erdőben találtam. 

Szokatlanul szép volt. Lassan lépdelt, a virágos 
hegyirétre érve, mintha madár fészket, vagy pil-
langót keresett volna : tekintete a füvek, bokrok 
közt bujkált . 

— Miiéva, mit keres ? Majd én segítek. 
— Egy szép virágos helyet. — Felelt halkan. 
— Minek az, mondja? 
— Megveszem. 
— S mi czélra ? 
Fuldokló köhögés emeli száraz mellét : 
— Pihenni . . . 



A J Ö V Ő . 

A' tkozottul csalfa tavasz ez, az első gyönge le-
l velet kibontja a napsugár, s most ólmos eső 

veri. Hideg szél lehel rá a fénylő fűre, ingó águk 
apró levél-csipkéire s megsárgul az első hajtás. 
Kihűl a göröngy s a kétnapos fű, mint a be eg 
gyermek anyja szivére, hervadtan hajlik le r; a, 
az első bogarakat, mik a fű-lugasban megjelen , 
agyonverte a hideg eső, szóval a föld éle 3 
csúnya idő jár . 

Ez a tavaszi hervadás, mely végtelen szo-
morú, mint a gyermek-halál . . . 

Egy ifjú és egy leány haladnak az utczán, 
melynek kövét az eső mossa. Az ifjú lehet 26 
éves, erős, szilárd vonású barna fiú, éles fekete 
sas-szemekkel és tekintete folyton a karjaiba fű-
ződő szőke leányon csüng. Az meg folyton vissza-
néz reá kék szemeivel, a mikben 16 év fénye 



játszik. Azzal a beszédes nevetéssel néznek össze, 
a moly a szónál is érthetőbben egyre azt mondja: 
szeretlek. 

De szóval is mondják Ők eleget egymásnak. 
— János, — cseveg a leány s pajzánul rá-

fekteti arczát János kar jára — tudod, mire vagyok 
kíváncsi ? 

— Mire lelkem ? 
— De ne nevess ki. 
— Dehogy nevetlek. 
— Hát a r ra : én szeretlek-e téged jobban, 

vagy te engem ? 
Nevettek s a fiú felkiált: 
— Én ! Én ! 
A leány u tána : 
— É n ! É n ! 
S végre úgy egyeztek ki, hogy egyformán 

szeretik egymást. 
Aztán elhaladva a körút tiszta házai előtt, 

ismét megszólal a leány: 
— János, hideg van, fázik a lábom. 
— Fázik angyalom ? Kérdezi részvéttel Já-

nos, magához szorítva a leányt, — siessünk hát 
haza Vilmám . . . 

Vilma megrántja incselkedve János kezét. 
— Hallod-e, majd ha igazán haza megyünk, 

a hol csak ketten leszünk, mikor én leszek az 
asszony, te a gazda. 

— Nemsokára lesz az, Vilmám, — szól János 
az égre vetve tekintetét. 

— Dehogy nem! Még soká lesz . . . Mikor 
is? S elkezdi a szép leány apró ujjain számlál- L | j | 



88 A jövő. 

gatni : május, junius, julius, augusztus, négy hó-
nap. Soká lesz, János. 

Az esö élesebb és sürübb szemekben kezd 
hullani. A legény és a leány odahúzódnak egy 
kis házikó ablaka mellé, a falhoz, ott vár ják az 
esö elállását. 

S megint Vilma szólal meg: 
— János, de boldogok is leszünk mi. 
János igent int. 
— Ezen a tájon veszünk lakást, csak egy 

kis szobát, — okoskodik Vilma, — meg egy kis 
konyhát, esküvő után mindjárt haza megyünk, 
ugy-e ? 

János mosolyog a bajsza alatt s igent int, 
megszorítva a bohó leány hideg kezét. 

— Aztán — s elpirul Vilma, amint folytatja, 
— aztán szeretjük egymást mindig, én jó gazd-
asszony leszek, szót fogadok, de te is szót fogadsz, 
mikor nekem lesz igazam, ugy-e? 

János nevetve bólint. 
— Persze úgy lesz, a mint te akarod. 
— Reggel korán kelünk, feladom a reggelit, 

te elmégy munkára — szövi Vilma csevegve a 
jövőt — én otthon maradok főzni, sütni, dolgozni, 
tiszta lesz minden, jó ebéddel várlak és megcsó-
kolsz, ugy-e ? 

— Anélkül nem is kell az ebéd! Felel János 
s hogy milyen jól esik a leány csókja, azt nyom-
ban megmutatja, homlokon csókolván Vilmát. 

S Vilma folytatja : 
— Mindig úgy lesz, takarékosak leszünk, s 

mikor öregek leszünk, akkor is megcsókolsz-, ugy-e? 
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János hangosan nevet. 
— Meg lelkem, meg! S ajkához kapja a 

leány fázó kis kezét, a mire Vilma nagyot sóhajt. 
Most János veszi fel a szót. 
— Úgy lesz minden, munka után hazame-

gyek hozzád, de lelkem, a csókból másnak is kell, 
más is kap majd. 

— K i ? k i ? kérdi ijedten Vilma. 
János hamisan nevet : 
— A baba . . . 
Az édes leány lesüti a szemét. 
E perczben éktelen kiabálás, szitkozódás, 

átok verődik ki az ablakon az utczára. A szerel-
mesek ijedten ugranak félre s rémülve néznek be 
az ablakon, erősen összeszorítva egymás kezét. 

Rút látvány tárult eléjök az ablakon ke-
resztül. 

Egy sötét tekintetű, tépett ruhájú barna 
ember czivódott egy sárga, beteges arczú asz-
szonynyal. 

A vad kinézésű ember, a mint dörög a szi-
tok a száján, megforgatja barna, csontos öklét az 
asszony felé: 

— Te hitvány személy, összetörlek! Még te 
átkozódol! A kutya is jobban gondozza a gyere-
két, mint te. Elvesz az ilyen asszony méreg-tején 
a gyerek. 

Az ittas ember elordítja magát s bicskát 
rántott. 

— Megöllek! 
János ós Vilma irtózva fordítják el fejeiket a 

rémes képtől. 
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Éles, kétségbeesett sikoly hallatszik ki, az 
asszonyt kergeti ittas férje a szobában. A dühöngő, 
átkozódó ember hirtelen megáll a bölcsőnél és az 
abban sírva hánykolódó gyerek fölé emeli a kezét, 
melybon a bicska fénye csillan. 

— Ha ide nem jösz elém — ordít az asz-
szonyra — megölöm ezt a fa t tyút ! 

Az anya megrendülve húzódott meg, olyan 
megadással, mintha összekötözték volna a kezé t ; 
mintha megnémult volna, olyan hallgatagon, ha-
lálra rémülve közeledett a férjéhez. Siró, kérő 
tekintettel nézett fői reája. 

— I t t vagyok, csak ne bántsd a gyereket. 
A vad, ittas ember durván elkapja a re-

megő asszony ka r j á t : 
— Rongy asszony, rongy a lelked, rongy a 

szived, rongy a becsületed. Hanem az enyém nem 
rongy! Széttaposlak ! 

— István, — eseng könyörgő hangon az 
asszony, egy éve alig mult, hogy azt ígérted, 
örökké szeretsz, soha meg nem bántasz. 

— És te — kiált vissza az irtózatos ember 
— azt, hogy soha meg nem csalsz! 

— Te, — rimánkodik a nő — hogy élni 
fogsz értem, velem s nem tivornyázva töltöd az 
éjszakát. 

— Hát te hitvány, milyen édesen Ígérted: 
tied, csupán tied leszek! 

— István, és mennyire fogadtad, hogy csók-
kal neveled kis fiad! S most meg akarod ö l n i . . . 

A siró asszony rábukik a bölcsőre. 
— Nem ezt a jövőt ígérted nekem ! 



A jövő. 

Az ittas ember földre szegzett tokintettel 
kisompolyog az ajtón. 

Az ablaknál megrendülve fogózkodik össze 
a szerelmes pár. 

Vilma remegve simul János karjához s az ég 
felé emelve kék szemét, megszólal félénk, resz-
kető hangon: 

— János, hát ezek is úgy szerették egymást, 
mint mi ? 
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Olyan a sírása, mint a vadgalamb-búgás. Bele-
fekteti két kis tenyerébe az arczát, fehér 

nyakán vékony kék erek futnak alá; fényes, bar-
nás-szürko haja fürtösen kígyózik le apró füleire, 
homlokára s a kis foltos batiszt-kendöre, mely a 
nyakára van kötve. Feszül a teli alakon, a göm-
bölyű karokon az egyszerű nyári kékbabos mosó-
ruha, mely a vékony bokácskáig ér, aztán lent 
azok a madárszárnynyi lábacskák . . . 

Ez a Mari, a kis masamód-kisasszony. Az 
iskola-utcza egyik piros szájú, fehér fogú, eleven 
grisettje, akit négyszer látni naponként. Reggel, 
mikor a madár fölkel, siet a varrógép mellé; dél-
ben, mikor anyja — a kis fürge öreg asszony — 
fehér abroszra terítve v á r j a ; ebéd után, ha vissza 
tér a géphez s este, mikor hazaszáll s édes anyja 
fehér ágyát megveti. 
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Ilyenkor látni az utczán különféle czilinde-
res öregebb és fiatalabb vércséket sompolyogni a 
kis masamód-galamb nyomában. Villogó, éhes 
szemekkel nézik a kis kövér lábát, ruganyosan 
lengő teli alakját, fényes gránitszürke haját, mely 
pacsirta búbra van fonva rózsaszínű szalaggal, 
aztán azt a piros alma-arczát, melynek hamva van. 

A kis masamód-galamb jól látja az éhes 
vércséket. Játszik velők. Egy-egy kacsintással 
egyiket-másikat maga felé szabadítja, aztán ama 
bizonyos utcza-sarkon, ahol pontosan egy nyúlánk, 
kopott fiatal ember várja, lefőzi a különféle öreg 
és fiatal vércséket csunyául. 

Már messziről üdvözli a kopott ifjút pajkosan : 
— János, kedves János! 
S János aczélszürke szeme fölvillan, fakó 

arcza sugárzik, amint siet megragadni a kis 
masamód-galamb feléje nyújtott fehér kezét s nem 
tud többet üdvözletül mondani: 

— Mari! ! . . . 
Azután karba fogóznak és édesen suttogva 

mennek, a megugrasztott öreg és fiatal vércsék pedig 
megkoppant, eltátott csőrrel néznek utánuk, míg 
eltűnnek . . . 

Most látnák itt a bíró előtt sírni a kis ma-
samód-galambot. 

F á j a szive, megbántották, pöttyes cziczken-
dövel törli a szemét s ez nem tettetett sírás. Olyan, 
mint a vadgalambbúgás, ami meghat, amelynek 
a könyei tiszták, mint a harmatcsepp. 

Önök, öreg és fiatal uracskák, akik Marit 
éhes szemekkel nézik, persze nem tudják, hogy 
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ártatlan szive egy masamód-kisasszonynak is lehet. 
Önök csodálkoznak: hogy Írhattam én ilyen tisz-
tának Marit? Egy szegény varró leányt . . . 

Hallgassák meg önök a panaszát. 
Meghajlik előre, a láz bágyadt fényében ég 

a szeme, halvány pírban kerek kis arcza s a bíró 
nyájas intésére megszólal szelíd hangon: 

— Bocsánatot kérek, én nem vagyok itt 
jártas, azt mondták csak ido jöjjek, majd meg-
hallgatnak. 

— Meg kisasszony, csak beszéljen, — vála- » 
szolt biztatón a biró, odaintve a vizitelő hivatal-
nokoknak, akik ido járnak henyélni, hogy kot-
ródjanak. 

Aztán így szól a kis masamod-kisasszony 
könyezve: 

— Ez olyan különös eset, amért én sírok. 
Mondtam édes anyámnak, hogy nekem nem illik ide 
jönni, hanem ő csak rábíztatott, hogy csak jöj-
jek , mert ö nem tudná ezt úgy előadni, min én. 
Mert ö már öreg . . . 

Megcsuklik a hangja s ráfolyik a könyje 
piros szája szélére, miközben hozzáteszi : 

— Pedig lám, én se tudom elmondani. 
— Hát még nem sírta ki magát a kisasszony ? 

Türelmetlenkedik a bíró. 
— Bizony nem. 
Szól Mari, aztán lebocsájtja a két kezét, 

fölemeli a fejét, hogy most erösebb lesz s csen-
gőbb a hangja : 

— En nem tehetek róla, bizony én nem, 
mert én nem vagyok hibás. Szegény János, ö azt 
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hitte, hogy én hibás vagyok. Nagyon féltett. Te-
hetek-e róla, ha küldenek egy csúnya levelet? 
Hát ö tudhatná, hogy nem tehetek róla. Meg-
szólított egy úr. Istenem, hát mi van abban ? 
Hiszen szépen beszélt. Csak ezt mondta: Be 
szép leány maga kisasszony. Hiszen nem szid-
hattam meg ezért. Ezért nem szokás megszidni 
az embert, ugy-e kérem ? Az a bolondos fiu nem 
éri fel észszel, hogy én nem tehetek róla; aztán 
elment s azt írta búcsúzóul, hogy ne keressék, 
mert ő vesz négy szál deszkát s csináltat belőle 
magának egy koporsót . . . 

Kitört a könyje, a búgó sírása. Éppen jókor, 
mert a bíró úr nagyon szeretné tudni, miről szól 
a masamód-kisasszony panasza. 

— Ki az, síró kisasszony, aki így ijesztgeti 
magát avval a négy szál deszkával ? 

Megható ez a csengő pityergés: 
— Hát a János. 
— Ja j , istenem, rimánkodik gyöngéden a 

biró — de ki az a János ? 
Piheg a kis masamód-galamb : 
— A vőlegényem, oszt most elment egy kis 

sommiért, mikor én hibás nem vagyok. Tehetek 
én róla, ha küldenek nekem egy szemtelen leve-
le t? Arról én nem tehetek, hogy engem szeret-
nek. Ugyebár, kérem, hogy nem ? Es tegnap este 
rámkiáltott olyan ijesztőn, hogy én kijátszom 
a háta megett, hogy már nem szeretem. Nem 
igaz, nem igaz, nem igaz . . . 

Ebből a kis torokból milyen meggyőző erő-
vel csendül ki ez a kitörés : 
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— Nem igaz, nem igaz, nem igaz! 
A biró úrnak van türelme a kis masamód-

kisasszonyt hallgatni. Ritkán jut ilyen élvezetes 
panaszhoz s udvariaskodik: 

— Én elhiszem kisasszony, hogy nem igaz. 
Aztán mi történt ? 

Azt már megint nem lehet köny nélkül el-
mondani. 

— János elment . . . hiába mondtam, hogy 
nem vagyok hibás, úgy elkeseredett , hogy 
borzasztó, aztán azt a kis pénzt is elvitte . . . 

— Micsoda pénzt? 
— Amit az esküvőre ketten összerakosgat-

tunk. Régóta gyüjtöttük, ö is megtakarított a fize-
téséből sokat, én is, mert ö ír egy hivatalban, én 
meg varrok. Minden hónapban eltettünk tiz forin-
tot, meg néha többet is. Már most vége, pedig 
már kicsináltuk, hogy a télen esküszünk. 

Ez t meg éppen nem lehet zokogás-kíséret 
nélkül elmondani: 

— En nem vagyok hibás, istenem, ha csak-
ugyan megveszi azt a négy szál deszkát és megha l . . . 

A biró közbeszól. 
— Nos hát kisasszony, micsoda szolgálatot 

tehetek önnek? 
A leány csakhogy le nem roskad hozzá, 

úgy, olyan esengve kér i : 
— Oh, kérem, kerestesse föl az őrökkel. 

Majd én megbékítem . . . 
A biró rögtön intézkedik, Jánost, a fakó 

arczú kopott if jút az utczán barangolva megtalál-
ták és síró kedvese elé kisérik. 
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Ez a búsongó, fakó ábrázat. Az öngyilkos-
ság sötét eszméje ránczokat vet rajta. Megdöb-
bon s szemrehányó tekintetet dob a leány felé. 

S a masamód-kisasszony a könyein keresz-
tül esdőn, kérőn néz reá. 

— János ! 
Nem felel. 
A bíró erős szigort színlel s felrázza az if jút 

a szavával: 
— Adja elő a pénzt. Aztán, micsoda bolond 

dolgot mivel, fiatal ember ? Nézze, hogy sír ez a 
lány. 

János komoran fölveti a fejét, szótlanul oda 
teszi a pénzt az asztalra. 

A biró megolvassa. 
— Ebből hiányzik. Hova fordította a hiányzó 

összeget ? 
Az ifjú lesüti as zeniét és elkeseredve halálra 

ijeszti a kis Marit : 
— Megvettem azt a négy szál deszkát . . . 
A kis masamód-kisasszony ott csüng a fakó 

ábrázatú ifjú nyakában és sír hozzá fájón : 
— János, János, János! . . . 
János szótlanul megfogja a kis masamód-

kisasszony kezét, letörli a könyjét. 
Mari elkezd nevetni, hogy csak úgy csilin-

gel a hangja, János fogja a kezét s ö is nevet, 
a biró is nevet . . . 

S Mari fényes szemével belenéz János sze-
mébe : 

— Csakugyan megvetted azt a négy szál 
deszkát, ugy-e? 
Békefi, Szegény ördögök. 7 
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ködös félhomályban a kis sárga ház ablaka 
kicsapódott egy perezre. A kis asztalosné 

dugta ki a fejét síró arezot vágva s könyörgő, 
szinte fájó hangon kiáltott rá a hóban gázoló 
őrökre: 

— Pszt, hallják, oh, nézzenek oda be. 
Széltől megfújt kis vörös kezével a kapu-

oldal mögé, ahol egy félig megrogyott szín áll, 
oda mutatott s megismétlé a könyörgést : 

— Oda, oda menjenek be . . . 
Aztán becsapta az ablakot a kis asztalosné 

s belülről nagy mohósággal leste: szót fogadnak-e 
neki az őrök. 

Azok szót fogadtak. Föltépték a hó között 
roskadozó szín spárgával beakasztott a j ta já t . 

Ah, ez a jelenet, amire a kis asztalosné majd 
kiugrott az ablakon, megrázó volt. 

7* 
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— Na, itt lesz mit czipelni. Kur jant föl be-
lől, a színben az egyik Őr. 

S kilép, a kar ja közt tartva egy beteges, 
sápadt, fiatal nőt, aki sivalkodva fordította visz-
sza a fejét. 

— Ne rikoltson galambom, — csittítja az 
őr, — a gyerek is jön. 

Aztán kilépett a másik őr egy suba-darabba 
s egy nagy piros kendőbe pólyázott gyerekkel, 
aki sírással felelgetett édes anyjának. A kis fé-
regnek csak a szemei — apró kék gyöngyök — 
meg az orra látszik ki a sokszínű rongy-pólyából. 

A szín beteg lakója elcsendesedett, csak 
nyújtogatta bosszú karjai t a gyerek után, de az őr 
megnyugtatta, hogy jó helyen van, jó helyre 
mennek. 

S a köpenyegével botakarta a romegö asz-
szonyt . . . 

Fönn a sötétben, mintha valami fehér alak 
szállt volna előre a menet előtt. A hosszú, habos 
szárnyak lágyan csattognak. 

A szél? 
Nem, ez az irgalom, mely leszállt onnan 

fölülről . . . 

I I . 

A rabok kivannak verve az udvarra. A 
Fiakeres Tóni, ez a gyerok-rab, aki a 15 eszten-
dőből, amit élt, ötöt már fogságban töltött, a kút 
jegét hasogatja egy baltával, tánczol dideregve s 

b e l e f ú j fájdalmas arczczal a markába. A czimbo-
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rája, aki fát hord a pinczéböl, neveti, s odaverdesi 
megfagyott, felpüffedt kezét a farakáskoz. 0 igy 
melegszik. 

Ezalatt beállítják a kapitány elé az este be-
hozott beteg asszonyt. Az őr a kar ján viszi utána a 
gyereket. 

— Mind a kettőt karon hoztuk be az éjjel, 
— kezdi jelentését az őr -— ez itt (az asszonyra 
mutat) az anyja ennek (a gyereket meghimbálja). 
Egy színben majd megfagytak. Ez a poronty egy 
szalma, meg rongyból csinált valóságos fészekben 
hempergett. Ez az asszony meg úgy feküdt ke-
resztül rajta, hogy melegítse az istenadtát. Úgy 
voltak együtt. Hanem ez a némber furcsa egy 
asszony, nem mondja meg a nevét. 

A beteg nő sötét, nagy szemeit, melyek lázban 
égnek, kinyitja és kérő pillantást vet a bíróra. 

— Kicsoda maga? Kérdi a bíró. 
Lesüti a szemét megint s nem válaszol. 
— I t t nem lehet névtelenül szerepelni, jó 

asszony, — inti a bíró. A nevét, a nevét. 
A fiatal nő sírva fakad. 
— Minek a nevem? Nem veszik az urak 

hasznát, ne kívánják, hogy megmondjam. Nem 
loptam, nem öltem. Bűnöm van, de azért már 
— lássák — szenvedek. 

S pirulva odamutatott a gyerekre, aki csen-
desen viselte magát az őr kar ján. 

A bíró körülbelül sejtette a dolgot, hogy 
miért titkolja a nevét a szerencsétlen nő. Mégis 
faggatta. 

— Hát miért nem mondja meg a nevét ? 
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— Félek . . . 
— Mitől? 
A boldogtalan nő magára mutatott a közével. 
— Ebből a sok piszokból minek essen rá 

egy csepp is másra . . . 
A bíró megrezzen. Hisz ez nem épen közön-

séges teremtés. Bizalmasan, szelíden szól hozzá: 
— Csak mondja a nevét, nem lesz semmi 

baj. A nevét tudni kell. 
Sír fuldokolva a nő : 
— Szomaházi Ágnes . . . 
A bíró előtt ismerős ez a név. A néhai me-

gyei hivatalnok özvegyét, a tisztes öreg nőt is-
meri. Most érti már, mért titkolta a nevét a sze-
rencsétlen Szomaházi-leány. 

A bíró' azonnal irt az anyához, kérve öt, 
hogy jelenjék meg a hivatalban, mert szerencsétlen 
leánya a városházán van betegen, elhagyatva. 

Az őr visszajött a válaszszal. A tisztes úrnő 
ezt írta a bírónak: 

„ Uram nem engem illetnek a sorai. Nekem 
nincs leányom 

I I I . 

Egyelőre nem tudták, mit csináljanak a bol-
dogtalan növol és a gyerekkel. 

Lont a soutorainban megsűrűsödött a homály. 
Terjeszkedett az est. A zárkákba vad sötétség 
bújt. Az őr a kapu alatt erősen trappolva verte 
a lábait a kövezethoz. Az Andrások lenyugodtak. 

Egy kendőkbe burkolt nő surrant be hirte-
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len a kapu alá. Odalépett az örhüz s így könyör-
gött hozzá: 

— Álljon szóba velem édes barátom. 
— Kicsoda maga ? 
— Ne kérdezze. 
Szólt a rejtélyes nő s az őrnek a kezébe 

adta a bevezető argumentumot, mire az őr meg-
hallgatta ós az örszoba felé mutatott. 

— Ott vannak. 
Az asszony elkapta az őr kezét. 
— Az anyával együtt alszik a gyerek ? 
— Együtt . 
— Csak megnézem őket. 

S belopózott csendesen a rejtélyes nő az őr-
szobába. Ott aludt az ágyon a Szomaházi-leány, a 
gyerek mellette pihegott. 

Az őr bekandikált s nézte azt a furcsa je-
lenetet. 

A rejtélyes asszony óvatosan kiemelte az alvó 
anya karjaiból a csecsemőt, aztán lerogyott vele 
a padlóra s zokogva csókolta a kis gyérhajú 
fejecskéjét, szemét, kövérko nyakát, gömbölyű 
patyolat lábacskáit, miközben fájdalmas gügyö-
géssel, ahogy az ilyen kis néma, értelmetlen em-
berkével beszélgetni szokás, panaszkodott neki : 

— Aranyos férgem, te anyád bűne, rosz 
anyád van, megcsalt engem, elhagyott, téged is 
elhagy (a gyerek arczát szájához szorítja), el-
vesznél az emlőjén, édes férgem, tán meg is enne 
a nyomor, megenne, de én elviszlek, gyere velem, 
aranyos varangyom, én leszek az anyád, én, a 
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te anyád rosz, megcsalt engem, elhagyott. Lásd, 
itt van, hogy megjárta . . . 

Az ör visszakullogott állomására. 
A rejtélyes asszony is követte csakhamar, 

t De mintha a nagy kendő alatt vitt volna 
valamit. 

— Mi az? Mit visz? — Kiáltott rá az őr. 
Valamit súgott a nő az őrnek s mogint el-

hallgattatta egy kézfogással. 
S kiosont. S csend lett megint . . . 
Reggel volt nagy kiabálás a félhomályban 
— Ellopták a gyerekot! 
A bíró elővette az őrt. Ott állt kétségbe-

esve a beteg leány. 
— Ki j á r t az éjjel a fogházban? 
Az őr vallott i jedten: 
— Egy úri asszonyság volt. 
— Ellopta a gyereket. 
Az őr majd hanyatt vágódott. 
— Kért, hogy ereszszem be ehez az (a nőre 

mutat) asszonysághoz . . . 
Az anya és a bíró ogyszerre kiáltanak rá 

az őr re : 
— De ki vol t? Ki volt? 
Az ör kétségbeesve válaszolt: 
— En nem tudom, csak azt mondta, ha kér-

dezik, mondjam, hogy . . . 
— Mit? Mit? 
— A nagymama. 
A beteg lány megrázó örömsikolylyal bele-

hanyatlott az ör kezébe . . . 
Aztán hirtelen felvágta a fejét, az ujjongó, 
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féktelen öröm lázával tok intett maga körül s a 
nyitott ablakhoz futva, érthetetlen kitöréssel nyúj-
totta ki a kar já t s egy kendőt rázott ki az abla-
kon, szinte tánczolva széles örömében. 

— Mit csinál? Kiált rá a biró. 
Ragyog, sugárzik szenvedő, sárga arcza az 

anyának. 
— Már nem kell ez a méreg . . . 
Aztán megindult az örömtől roskadozva a 

gyerek után — haza. 
Fönn a magasban mintha valami fehér szár-

nyas alak szállna előtte, az utat mutatva. A 
hosszú, habos szárnyak lágyan csattognak . . . 

Ez az irgalom. 



A J Á T É K . 

I. 

A kedves Gyula gyerek egészen megnőtt. Még 
csak tizenöt éves. Szép, nyúlánk fiú, mái-

árnyékos az ajka. Es komoly fiú. Sima, szőke 
haját fölfelé fésüli. Nem úgy, mint a divatos gye-
rekek, akik rá pomádézzák homlokukra, halánté-
kukra a hajfürtöket. Sok gondot fordít a kezére, 
körmei kifogástalanok, nyakkendője, ruhája finom. 
A szemei kékek és okosak. Eleven, de nom azzal 
a tűzzel, melynek a tizenötödik évben már lángja 
van. Mikor a gyerek-álom véget ér, eloszlik az 
öntudatlanság köde s előlép a —- nő. 

Egy olyan ártatlan szőke fiú lényébon, mint 
Gyula, sok költészet van. 

Kedves előttem a tiszta arczú kis ficzkó az 
ö ártatlanságával. Süt bámulni tudom. Mert — 
mint mondám — már 15 éves és a fővárosban 
tanul. Könyvei közt az imént kutat tunk s nom 
találtuk ott Zolát, sem a magyar Figarót. Szívem-
ből részt veszek mamája örömében. 
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Láthat ják, hogy el vagyok ragadtatva hő-
söm iránt. 

De nem is mondtam még, hogy Gyula, a 
kedves, ártatlan Gyula hősöm lesz. Keresztül rö-
pítem egy érdekes életen. 

Történetét hol is kezdjem el ? 
Reggel óta itthon van. A hűvös falun tölti 

a vakácziót. 
Alig hogy kiszabadult anyja karjából, így 

szólt: 
— Anyám, szeretnék a kertbe menni. 
A fiú fehér, magas homlokára csókot kapott. 

Átölelte a mama fehér nyakát s hízelkedett: 
— Vágyódom anyám a lombok alá, szeretem 

az alma illatot, szeretem látni, ahogy a hamvas 
szilvák földig húzzák az ágat. Oh, de sokszor 
álmodtam erről. 

íme uraim, minő megkapó ártatlanság. Hő-
söm, mint láthatják, még alma-illatról és hamvas 
szilvákról álmodozik. 

Képzelhetik a szép mama örömét. (Mert 
mellékesen megjegyezhetem, hogy a mama derék, 
szép asszony.) 

Gyula bebújt a lombok alá, előtte ugrált a 
hü kutya, melylyel gyakran szóba ereszkedett. 

S mert sietnem kell Gyulácska történetével, 
röviden megjegyzem, hogy egy angyal-fejü kis leány 
hallgatta a kerítés mellől az érdekes társalgást. 

Gyula leguggolt, a kis kutyu fülét gyöngé-
den megfogta s úgy beszélgettek: 

— Linda, te kedves Linda, de régen láttalak. 
Linda pianó vonyított és gyűrűsre kunko-
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rítá a farkát, ami valószínűleg azt jelentette, hogy 
örül a szerencsének. 

Gyula megértette. 
— De te, Linduskám, mintha megfogytál 

volna. Majd megmondom a mamának, hogy az 
én kosztomat adja neked. Jó lesz ? 

Linda megnyalta kis a gazdája kezét, aztán 
barátságos pofáját csókra nyújtogatta. — Gyula 
megcsókolta Lindát. 

Anna, a 11 esztendős fekete hajú leány ki-
novotto hangosan. Egy kis selyembo öltöztetett 
babát tartott a lábánál fogva s a levegőben for-
gatta, mikor nevetett. 

Gyula zavarba jött, megismerte Annát, aki 
rákiál tot t : 

— Mit csinált maga ? Mogcsókolta Lindát. 
Gyula csodálkozott. Odament Annácskához, 

üdvözölte s így szólt: 
— Hát mi van abban ? 
Az eleven, sugaras szemű leány kaczagott. 
— Hisz a kutya nem csókolni való. 
A fiú fülig elpirult. 
Annácska folytatta a gúnyolódást: 
— Én most már nem csókolnám meg magát. 
Két galamb kergetőzött a levegőben. Hir-

telen lecsaptak a háztetőre. 
— Nézze! — Kiált a leány föltekintve. 
A galambok csókolóztak. 
A patvarba, valami falusi Nana emlőjén táp-

lálkozott talán e kis eszes angyal ? 
Nálánál senki szebben nem definiálta még 

a csókot. 
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Én valóban aggódni kezdek hősöm jövője 
iránt, aki szemlesütve áll a rózsás képű tizenegy 
esztendős kisasszony előtt. 

De nem állhatok a sors útjába. Nézzük, mi 
történik ? 

A gyermekek kibékülnek. Gyula mesél a 
szép világról. Annácska arczához szorítja a por-
czollán-baba pofácskáját, úgy hallgatja a mesét, 
míg megunja, aztán felkiált: 

— Gyula, já tszunk! 
— Mit j á t szunk? Kérdi a fiú zavartan, mert 

már ö nem szokott játszani. 
A nyúlánk, korán fejlett leány elkapta a 

játszótárs kezét. 
— Játszunk esküvőt! 
— Esküvőt ? Bámult Gyula. 
— Igen. Maga nem tudja ezt a já tékot? Oh, 

már én az ovodában is tudtam. 
Elkezdett forogni, mint egy kis pille. Szok-

nyácskája libegett, hóharisnyája térdig kilátszott. 
— Majd én megtanítom. 
Gyula engedelmeskedett. Segített felöltöz-

tetni monyasszonyát. Megkötötte kis nyakán a 
fehér szalagot, lehozták a szobából a fehér czi-
pőcskét (amiben Anna a múltkori rokokós életké-
pekbon föllépett) leültek a fűbe, Gyula felhúzta a 
czipökot Anna piczi lábaira, begombolta a kez-
tyüit, felkötözto a többi szalagjait. Annácska olyan 
volt, mint egy szalagokba kötözött oltárangyal, 
aki kaczag. 

— Na, most már készen van! — Kiált Gyula, 
egészen kimerülve a já tékba. 
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— Jó is volna. Hát a koszorú! Sejpit ké-
nyesen a kis monyasszony. 

Gyula gyorsan virágot szód, összekötözi s 
kéri a leányt, hogy tartsa oda kedves fejét. 

Anna ráütött Gyula kezére. A virág a 
földre esett. 

— Nem kell nekem az a csúnya virág. 
— Hát mit tűzzek a hajáha ? 
Haragosan sírt a leány: 
— Azt, azt . . . 
Gyula nyakkendőjében egy kis gyémánttü 

fénylett. 
Ez kellett Annának. Gyula egy rózsába tűzve 

oda illesztette a gyémántot a kis menyasszony hajába. 
Erre aztán belefonta magát a vőlegény kar-

jába s kaczagott, mint a gerle. 
— Mehetünk a templomba! 
Elindultak a fűben a templomba. Egyszorre 

csak elébök toppan a leány mamája ámulva: 
— Mit csináltok ? 
A baba-menyasszony lesüti a szemét egy szál 

virágra. 
— Kérem, mama, játszunk. 

II . 

A kastélyban senki sincs otthon talán, hogy 
olyan nagy csendesség van benne. 

— To pimasz, — kiállt egy hang az ajtó 
előtt, ha mondom, hogy az én számomra itthon 
van Kovács Gyula. 

— Akár mondja, akár nem, az ajtót nem 
nyithatom ki. Ez a parancs. 
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Az inas nem nyitotta ki az ajtót. A mér-
ges úr fogta a feleségét és elkezdett sétálni a 
kastély előtt. 

Az ünnepi zajnak a boruló estébe olvadó 
hangjai verődnek fel az utczán. A nyaraló kastély 
mögött fekvő liget tava, melyen az utolsó kényes 
orrú csolnakot az imént kötötte ki az elkésett, 
vig társaság, nyugodtan ragyog, mint egy óriási 
ezüst-tábla, melyre aranyszínű sugárfigurákat raj-
zol a hold. 

Gyéren van világítva a széles sugárútnak ez 
az oldala. A gyerekkocsi elé, amiben a magát kimu-
latott kis, mászó polgár már régen alszik, lámpa 
van akasztva. A dada által húzott fogat után a 
hájas mama, leánya és két léha legény trappol. 
Két sovány pék-suhancz hanczúzik a gázláng alatt. 
Majd a nyakukra szalad a könnyű fogat, mely-
nek piros lámpája, mint a tüzfény rezeg a homály-
ban. Egymás vállához szorúlva, csapongó hangu-
latban törtetnek víg úri legények. Amoda a fák 
között egy-egy magános hölgy surran tova. Friss, 
mint a gyík, mindegyik. Hogy is ne, az ördögbe, 
most kezdődik a nappaluk. 

S az az úr, akinek már többször sikerült 
kiszabadítani magát a felesége karjából, nem tágít 
a kastély előtt. 

— Hallja, ne komédiázzon! Kiált dühösen 
az inasra. Elcsapatom tüstént. 

Vállát rázogatja az inas. 
— Katona voltam, tudom, mi a regula. 
A tagbaszakadt öreg urat ismét elkapta a 

felesége s elkezdtek újfent sétálni. 
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Kovács Gyula pedig, aki a kastély ura s 
az én hősöm, belép neje szobájába, aki az én 
hősnőm. 

Következik egy heves jelenet, melyből meg-
értik önök a fiatal pár drámáját. 

A férfiú megszólal: 
— Asszonyom, szükségem van önre. 
— Dehogy ? Már megszelídült galambom ? 

Üljön le ide mellém. Lássa, így szeretem. Nos, de 
legyen vígabb, öleljen meg. 

A férj izzó homlokához tapasztja a kezét, 
olyan mozdulattal, mintha nehezére esnék a nő 
enyelgése. 

— Anna, nem bántom önt a múltért! Soha 
se tettem szemrehányást. Most se teszek. Mondom, 
szükségem van önre. 

— Nos, mit kíván ? Szól az asszony ásítva 
s himbálja magát a hintázó kinai koreveten. 

Mivé lett az én hősöm! Arcza beteges, még 
28 éves csak s őszülni kezd. 

Odalép a feleségéhez. 
—• Anna, adja nekem ékszereit! 
— Ékszereimet! Sikolt a nő s fölugrik helyéről. 
— Szükségem van azokra! 
Anna végig fut a termen s mint akit ki-

akarnak rabolni, kiáltoz: 
— Kegyotlonség! Ékszereimet ? Es minek 

önnek az én ékszereim ? 
— A becsületemet akarom megmenteni. Szi-

szeg hősöm. 
— Becsületét ? Hát itt állunk ? Szép, igazán 

szép. De én ékszereimet nem adom! 
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Gyula mozdulatlan maradt. Ügylátszik, nem 
sújtotta az asszony válasza váratlanul. 

Rövid szünet után így szól: 
— Na jó. Ön megtartja ékszereit. Van ne-

kem egy másik útam a becsületemért. 
A nő megrendült a férfiú nagy nyugal-

mától. 
— S mi az? — Suttog halkan. 
— Egyszerű a dolog, asszonyom. Válassza 

ki a kastélyban, ami az öné . . . De megálljon, 
majd olöbb én választom ki a magamét. 

A férj lázasan siet a gyermekszoba felé, 
kar jába kapja a bölcsőből a gyermeket és visz-
szarohan : 

— Én már választottam ! 
A gyermek sír. 
A nő odarohan az ékszerszekrényhez, őrü-

lotes lázzal, mintha valaki elrabolni akarná 
tőle, söpri egy halomba az aranyakat és gyé-
mántokat, aztán visszafordul és az ékszerhalmazt 
testével födve felsikolt: 

— Én is választottam! 
E perczben nyílik az ajtó. 
Anna szüleit, akik látogatóba jöttek, mégis 

beeresztette az a pimasz szolga. 
A küszöbön rémülve kiált az öreg nő : 
— Mit csináltok ? 
Kovács Gyula a síró csecsemőt szivére szo-

rítja s nevetve szól: 
— Tisztelt mama, já t szunk! 

Békefi, Szegény ördögök. 8 



A GAZEMBER. 

reggeli köd leereszkedett sűrűn a rögökig. 
A fölébredt élet tompa zaja egyre erősödő 

hullámokat vert. A korhelyek félrecsapott kalap-
pal, a hideg falhoz tapasztva püffedtre fázott 
tenyerükét, mennek haza, a külső városrészek 
munkás emberei sietnek a munkára. Az úton 
nyikorognak a szekerek s a talyigák, miknek a 
körvonalai látszanak csak a sűrű ködben. Vastag 
szörkendőkbe, juhbörrel bélelt kaczabájba öltö-
zött munkásasszonyok sietnek a piaczokra. Amott 
egy piros arczú kis lány illatos, friss kenyeret 
visz a fején. A kapuk alatt kavar ják a köcsö-
gökben a friss tejszint a tejes kofák, akik közül 
egy vézna asszony egyszerre elkezd sivalkodni: 

— Gazember ! Gazember ! 
Hirtelen nagy élénkség támad az útcza eme 

pontján. A sivalkodó asszony, egy tejes köcsög-
gel a kezében üldözött egy embert, aki a közeli 
házak egyikében nyomtalanul eltűnt. 
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— Gazember ! Gazember ! Siránkozott a 
tejes-asszony és a kérdezősködőket felvilágosította, 
liogy az a csavargó odalopózott a kapu alá s 
hirtelen fölkapott egy köcsög tejet. 

Az útczai közönség részvétének kifejezést 
adva, a meglopott asszony mellé állott nagy csa-
patban s elindultak a tolvaj nyomozására. Behatol-
tak ama nagy bérház kapuján, ahol a tolvaj eltűnt. 

— Kit keresnek ? Ordított ki az ajtón egy 
borzas fejű ember, aki a házmester volt. 

— Egy gazembert! Kiáltottak az asszonyok 
és fenyegetőztek, hogyha megfogják azt a tol-
vajt, széttépik. 

Elkezdtek kutatni. A házmester a pincze-
lakások egyikére mutatott. 

— Ott lakik egy naplopó, aki késő já r 
haza, de kapupénzt sohase fizet. Az imént rohant 
le a pinczébe. 

— Az lesz az ! Sikoltott fel a káros asszony. 
S elkezdtek dörömbölni a naplopó aj taján, 

de sikertelenül. Végre a meglopott asszony a bíró 
elé ment panaszával s a biró két rendőrt kül-
dött a — gazemberért. 

A bírói szoba előtt panaszos emberek za-
jongtak. Egy csapat tolonezot dirigált a folyosón 
a börtönőr. Egy vézna leány volt köztük, aki 
így könyörgöt t : Ne kísérjenek haza, csak addig 
vár janak, míg irok anyámnak, aki bizonyosan 
küld pénzt. A börtönőr vállon kapta a leányt s 
odébb lódította. 

Egy kopott, fekete ruhás férfiút kísértek 
fel most a lépcsőn. Mélyen a szemére van húzva 

8* 
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gyűrött kalapja. Az emberek végig néznek a 
kopott úri rabon, aki szégyenkezve halad el mel-
lettök. Utat csinálnak az ajtónál s belépnek a 
biró elé. 

Amint a sáppadt arczú, züllött úri ember 
— aki 30—35 éves lehet, bolépett, a meglopott 
tejesasszony rárivalt : 

— Ez az a gazember! 
Ez a feketeruhás, finom vonású úri ember 

a tejtolvaj. A bíró szánalommal néz reá. 
— Ez az asszony, — szól szigorúan a bíró 

— vádolja önt, hogy egy köcsög tejet lopott töle. 
— Kicsoda ön? 

A megtört alak alig hallhatóan válaszolt. 
— Kisági Bágyi Gábor a nevem, elszegé-

nyedtem, egyéb védelmem nincs. 
— S mit keres ön a városban ? 
— Munkát. Nem kapok. 
— Micsoda munkát ? Micsoda mester-

sége van ? 
— Semmi. Szolgabíró voltam, elszegényed-

tem. Aztán a kőrösvölgyi vasútnál díjnok vol-
tam, ott halt meg a feleségem s most onnét jöt tem. 

Keserű fájdalom rezgett ki a sok szenve-
déstől megtört ember hangjából. 

— Büntetve volt-e m á r ? Kérdé töle a bíró. 
— Igen ! 
— Miér t? 
A tolvaj feltekintett, s fehér kezét a szivére 

téve, fájdalmasan felsóhajtott. 
— Eddig csak az isten büntetett. Jobban 

már a tisztelt bíró úr sem bánhat. 
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Megnedvesítitek a szemei s a kopott kabát 
zsíros ujjába dörzsölte bele a könyjét . 

— De hát mit keres a városban ? Kérdi most 
szigorúan a bíró. 

A panaszos asszony keserűen közbeszól: 
— Mit keres ? Lop. Hova tette a köcsög 

tejemet ? Gazember! 
— Én nem vagyok az, jó asszony. — Lob-

ban fel a rab a siró nö felé fordulva. 
— Adja vissza a te jemet! Hova tette ? En 

négy gyermekemet nevelem abból, amit kis tehe-
nem tejéből árulok. Meglopott, megrabolt, — sirt 
a tejes asszony, miközben kinyílt az ajtó s egy 
rendőr lépett be halkan. Egy nagy csomó pok-
rócz-rongy volt a kar ján s megszólalt : 

— Jelentem alásan, ezt ennek a tolvajnak 
a lakásán találtuk. 

— Mi az ? Kérdi a kapitány. 
A rendőr kibontja a pokrócz-rongyokat. 
— E g y gyerek ! 
Egy vézna arczú, szőke csecsemő szender-

gett a rongyok között. 
A tolvaj megszólalt: 
— Az én beteg kis fiam ! 
A tejes-asszony nem tekint oda, hanem 

egyre sir: 
—• Adja vissza tejemet. Hová tette a kö-

csög te jemet? 
A rendőr, aki a gyereket tart ja, így szól 

erre : 
— A tejet ? Azt már megitta ez a kis po-

ronty. Ennyi van még az egészből. 
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S a rongyok közül kiemeli a kis sárga cse-
csemő vézna, csöpp kezét, mely egy — szoptató 
czuczlit szorongatott. 

A káros asszony egyszerre elhallgat, csen-
desen odasompolyog a dajkáló rendőrhöz s szelí-
den megsimogatja a szendergő gyerek kis csont-
arczát : 

— Pszt, alszik . . . 
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áspár úr, a szürke fejű Gáspár úr különös 
egy férfiú. Magas, szikár alak, s olyan 

furcsa ember, akinek a foglalkozása régidő óta 
azt számolgatni: liány lépést csinál összesen 
a földön? Nem kedélyes passziója ez neki, ő na-
gyon komolyan veszi a dolgot s kétségbe tudna 
esni, ha véletlenül sétája közben eltévesztene egy 
lépést, ami a számadását megzavarná. Ez a fog-
lalkozás nem fizeti ki ugyan magát, de emellett 
akkora csomó pénze van a különcz úrnak, hogy 
egyéb munkára rá se érne, mint ezenkívül még 
annak a csomó pénznek a kamatait beszedni és 
elkölteni. 

A nehéz számadás komorrá tette, lassankint 
úgy lebukott a feje, hogy az álla csaknem össze-
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növe látszik lenni a mellcsont csúcsával, s amint 
így komoran sétál hosszú szakálával, fekete ka-
bátjával, fekote csont-botjával, úgy néz ki, mint 
egy modern Diogénes, akinek mélységes tudomány 
súlyától úgy lóg a feje, mint egy érett tök. 

A rögökön j á r végig a tekintete. Amerre 
sétál, mindenütt ismerőse a legkisebb göröngy-
darab. Sokszor megáll, a számadást fölfüggeszti 
s a kocsiútra veti tekintotét. Ilyenkor nagyra 
nyitott szommel egy pontra néz. Kérdezze meg 
csak tőle valaki : 

— Uram, mit néz oly merően ? 
Bizonyos, hogy így felel: 
— Ah, nini, onnét eltűnt egy göröngy-da-

rab. Ugyan hova lett a kis göröngy ? Bizonyosan 
eltiporták a lovak, elveszett, por lett belőle, por . . . 
Tegnap még ott volt, még volt valami, úgy jár t , 
mint az ember, por lett belőle, por . . . 

Aztán tovább megy, fölveszi a számadás 
fonalát, aztán olvassa tovább a lépéseit lebukott 
fejjel, komoran. Lépeget, lépeget s mozog a szája : 
1031, 1032, 1033, stb., s mire hazaér a sétájából, 
az 5031 lépést éppen a küszöbnél teszi, az aszta-
lig még 3 lépés, ott előveszi a „főkönyvét", melybe 
lépéseit elkönyveli és beirja az út lépéseinek a 
számát: 5034. 

Ez már a negyedik „főkönyv", mely Gás-
pár úr életútjának minden lépéséről számot ad, ez 
is tele lesz a számokkal néhány nap múlva. 

Nevetve lapozgatja a könyvet s bizonyos 
kéjes öröm vonásai rajzolódnak szőrös arczára, 
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melyben a szürke apró szemek gyorsan mozognak, 
pislognak, összehúzódnak az orr felé, összehúzód-
nak vastag szemöldökei is és ilyenkor úgy villog-
nak ki, mint a bagoly-szemek. 

Az a sötétség, ami ilyenkor e szemekben 
mint egy fekete pillangó vergődik: a rögeszme . . . 

Olyan mélyen megindító egy zavaros lélek 
öröme.-

Lapozgat, lapozgat, végig jár a tekintete a 
millió számokon s fölkiált: 

•— Ah, majd, majd . . . milyen nagyszerű 
lesz a zárszámadás! 

Egyszer már belefogott a zárszámadásba. 
Mikor nagyon beteg volt. Kiugrott az ágyból, 
kiabált, hogy adják elő könyveit, mert itt a zár-
számadás ideje. 

— Sietni, sietni kell, — suttogá a nénjé-
nek, aki egy vén kisasszony — nehogy befejezet-
len maradjon a nagyszerű mű. Oh, nem tudnék 
nyugton lenni a sírban. Be kell fejezni a zár-
számadást. 

A szelíd vén kisasszony aggodalmasan kérte, 
ne izgassa magát, pihenjen, megöli a láz. 

— Mit, — patt tant föl lázasan Gáspár s 
szemei vadul villogtak — hogy ne fejezzem be 
müvemet! Gyerek vagy! Mondom, az nem lehet. 
Gyerek vagy. Hiszen csak tudnom kell, mielőtt 
meghalok, hogy mekkora utam volt a földön. A 
könyveket, a könyveket ! Nem érek rá, szúrást 
érzek, itt, itt, még megtalálnék halni . . . 

Odaadták neki a könyvet és elkezdett lá-
zasan dolgozni. Irt , írt, ezer meg ezer számot, a 
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lázas agygyal számolt, kiszodöijesodett a jka foly-
tonosan mozgott, bol derűs vonás jelent meg ar-
czán, hol boszankodva verdeste a tollat az asztal 
végéhoz. 

— 3.173,903, már megint eltévesztettem, 
nem, nem, 3.173,907, ennyi, ennyi . . . 

A láz kivette az erőt a kezéből és mintha 
az a fekete pillangó kijebb szállt volna a szemére 
s ráborította volna szárnyait a szemgolyókra: el-
homályosodott előtte minden; a toll azért moz-
gott a kezében, az ajkával kínos grimaszokat 
vágott s dolgozott összevissza tovább s egyszer 
csak fölkiált törött hangon: 

— Nyolcz millió ! Ah, ah, no lám, már nyolcz 
millió lépés . . . 

Aztán összeesett a széken, lefektették s láz-
álmában folytatja a nagy számadást. 

Az ember, aki a boldogság után fut s egy-
szer kimerülve a kórágyra vágódik, ha újra talpra 
áll s a küzdelemre új erőt nyer, észre se veszi, 
hogy az előbb nyitva volt a sírja. Észre sem ve-
szi, hogy van abban boldogság: megmenekülni a 
korai sírtól. Jóllakik: elfelejti, hogy az imént foj-
togatta a halál . . . 

Gáspár, a derék Gáspár jobban tudta mél-
tányolni ezt a boldogságot. Kétszeresen érezte, 
midőn felgyógyulva lelkendezve dugta ki először 
fejét az ablakon s nevetve köszöntötte a tavaszi 
napot. Sohse érzett még ekkora boldogságot. Hogy 
ne ! Befejezheti a nagy munkát. Oh, ha meghalt 
volna, nem tudott volna nyugodni odalent. Most 
befejezheti nagyszerű müvét. 
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S Gáspár megint ott j á r t az utczán, mélyen 
lecsüggesztett fejjel, tekintetét végig hordozva a 
rögökön s folytatta a nehéz számadást . . . 

Egy napon azonban különös dolog történt 
Gáspárral. Az emberek csodálkozva néztek utána. 
Mi ez? Mi tö r tén t? 

Gáspár úr szaporábban szedi a lábait és n i : 
a feje egyszerre kiegyenesedett a nyakán. 

Ez volt a változás s minő feltűnést csinált. 
Gáspár úr fölemelte a fejét, pedig azt hitték, hogy 
le volt nőve az álla a mellcsont csúcsához. Gás-
pár úr fürgébben szedte a lábait, holott ö olyan 
lassan szokott járni, nézegetve a czipöje orrát, a 
göröngyöket, meg nyáron az apró, különböző 
színű bogárkákat a rögök között. 

Tarka, hosszú szakála, mint valami sörény 
leng a szélben, ahogy siet; hol levágja a fejét s 
mozog az ajka, mint máskor, hol ismét föltekint 
és néz, néz egy bizonyos irányba a túlsó oldal 
felé. Tán eltévesztette a számadást, látszik, hogy 
vívódik magában: majd számol tovább, majd is-
mét ama bizonyos irányba néz . . . 

— 578, 579, motyog s a számadást így 
fűzi tovább: ni, már elsiklott, befordult. Milyen 
szelíd, milyen jóságos arcz . . . Es itt újra szá-
molni kezd, de már össze-vissza: 563, 562, 577. 

O is befordult, nem vigyázza már lépéseit, 
kigyúlt arczczal, villogó szemekkel, melyek fölött 
a vastag szemöldökök tánczot já rnak , siet előre. 

Ki az ? Kit üz olyan gőzerővel Gáspár 
ú r ? Talán a rögeszméje haj t ja . Nem, hiszen 
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már nem számol, hanem széles képet vágva, 
nevetve pukkedliz — egy szép fiatal kisasz-
szonynak . . . 

Oda a nagy mű, befejezetlen marad a nagy 
számadás. Gáspár úr elvesztette a számadás fo-
nalát, elvesztette örökre. A főkönyvekbe régóta 
nem ír bele semmit, pedig mindig odajár, sokáig 
oda van, egész napokat elmarad hazul ró l . . . 

S egyszer megjelent Gáspár úr az utczán 
fiatal feleségével. Ki volt cserélve. Fejét magasan 
hordta, ránevetett a bájos, kis asszonyra. 

— Most a csókjaimat számlálgatom, — mon-
dogatta, mikor egy-egy tréfás ember a nagy mű 
után kérdezősködött . . . 

De hej, fiatal volt az asszony s Gáspár úr 
a nagy műre pazarolta fiatalságát . . . 

S ni, Gáspár úr megint a régi Gáspár. Újra 
lecsuklott a feje az állára, komor sötét a nézése, 
a szemére újra rászállt az a fekete pillangó s a 
szakála, haja mintha hirtelen hóval hullott tele. 
Rászállt az agyára újra a rögeszme, de nem a 
régi, hanem egy újabb. 

Meg-megáll s töprenkedve így dühöng ma-
gában : 

— Miért is nem fejeztem be inkább a nagy 
zárszámadást! 

Hanem egyszer támadt egy jó ötlote. 
Hazament s napokig elmerülve dolgozott a 

félbenbagyott számadáson. Mikor készen volt, 
behívta az asszonyt s komor, sötét hangon így 
szólt hozzá: 
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— Asszony, itt a számadás. Harmincz esz-
tendő alatt életemben 515.378,901 lépést tettem s 
ebből nem sajnálok 515.378,900 lépést, csak azt 
az egyet, azt az egyet sajnálom. 

— Melyiket ? Kedveskedik a felesége. 
Borús hangon szól Gáspár ú r : 
— Amelyiket utánad tettem. 

i 
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ájdalmasan ősik megírnom ezt a galamb-halált. 
Elhalványult egyszerre, mint a félredobott 

Megsárgult a galamb areza, vékony a jka , 
habos körme, oda a szép gyermek. Oda a gyönge 
test, mely tiszta, ártatlan, mint az első falevél. 

Nem látni a szemek szinét. A fénytelen 
szemgolyókat valami hályog vonta be. 

Ez a szemek haldoklása. 
Sirni kell, ha látod ezt a haldoklást. 
Ott a ködös szemfedő mélységben mozog 

valami: halállal vivódó pillangó mozgatja szárnyait. 
Szegény gyermek, hát meghalsz ? 
Mi a b ajod ? Mondd! Ne erőltesd magad, 

csak súgd : mi a bajod ? Könyörögsz, hogy vigye-
nek ki a fák közé, a napra. Látni akarod — így 
sóhajtasz — a napot. Szereted a napot. 

virág. 
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Kiviszik a fák közé. A napsugár elkezdi 
csókolni galamb-szemeit, arczát, kis száját, nya-
kát , feliér kezét. Megrezzen a beteg élet. Kéjes 
élvezet neki a napsugár csókja. Edes melegség. 

Bohó napsugár. Milyen mohón csókolózik. 
Mint a méh a virágon. 

A haldokló tavasznak érintetlen még a méze 
a vékony, színtelen szájon. Az ifjú, az imádott 
fiú, a kedves, a vőlegény, a férj nem jöt t el érte. 

Mind lecsókolja a napsugár. 
A földnek ne maradjon semmi! 
A fák közül egy parányi pillangó hull le a 

göröngyre. A beteg meglátja s nézi. 
Egyszerre sirni kezd, integet, hogy adják 

neki azt a szegény kis pillangót. 
A lopke nem tud menekülni. Gyöngén ver-

desi szárnyait. Mint kis testvére ott a haldokló 
szemek ködének mélyén. Az ápolónő fölveszi a 
göröngyről, a beteg gyermek mosolyogva kinyújt ja 
kezét. Tenyerébe veszi a pillangót, melynek 
parányi árnya rárajzolódik átlátszó kis kezére. 
A közepén lialavány rózsaszín, ahogy a napsugár 
átjátszik a vékony erecskék között. I t t vergődik 
a kis pillangó s a loány szomorúan suttog, érthe-
tetlen szavakat. De mintha ezt mondaná : 

— Ez én vagyok. 
Aztán újra mozog az ajka : 
— Szegény, beteg! 
Az utolsó aranyporszemocske hull le a ver-

gődő szárnyakról, melyek fehérek, átlátszók. Imént 
fényes, tarka volt még a pillangó. Egy hetet 
élt s mindössze még néhány perez . . . 

r 
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így jár tá l te is kedves, beteg Hermina. 
Hova lett a nyilás hamva arezodról, a ne-

vető szó ajkadról ? Egy éve mult csak, még göm-
bölyű volt kedves arczod. Tizenhat év s mindössze 
még néhány nap . . . 

Hermina hangosan zokog. 
A pillangó meghalt a tenyerén. 
A beteg gyermek vigasztalhatatlan, lefekte-

tik s édesanyja, egy még mindig szép barna nő, 
odaül ágya szélére s kéri innét, ágya széléről, 
könyezve, szívszaggató fájdalommal : 

— Gyermekem, édos kis leányom: mi a 
ba jod? Anyádnak mondd: mi a bajod? Hol f á j ? 

Felszárad a köny a beteg leány arczán a 
láztól. Szótlanul forgatja fejét. Tiszta homlokára 
hull fényes haja. Meztelen kezét kinyújt ja anyja 
felé. Fehér, mint a legfinomabb patyolat. 

Értelménél van, megérthető a válasza. Nem 
tudja, hol fáj. Nem tudja, mi a baja. 

Ez a válasza, mióta elhalványult egyszerre, 
mint a félredobott virág. 

Tanácsot kértek hires orvosoktól. Sorvad, 
meghal. Ezt mondta az egyik. Szívbaj, meghal. 
Ezt mondta a másik. Elfogy a vére, meghal. Ezt 
mondta a harmadik. 

Egy javasasszony belenézett a beteg galamb 
szemébe, megvizsgálta redős homlokkal a gyöngo 
testet, ráfektette száraz fülét a szivére s így szólt : 

— Szerelem ! 
Bolond kuruzsló! Szerelem! Micsoda sze-

relem? Hisz e gyermek nem nézett még ifjú sze-
mébe. Alig tették félre gyermokágyát. A világból 
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nem látott még semmit. Bábui ott feküsznek még 
a szőnyegen, ahogy egyszerre kiestek a kezéből. 
Ostoba beszéd, szerelem ! 

A kuruzsló asszony e sértésekre igen szép 
választ adott az anyának : 

— Úgy születik az, nagyságos asszonyom, 
mint a virágillat. 

Senki se tud hát segíteni ? Ostobák ! Meg-
hal ! Meghal! Hát ez az orvosi tudomány ? Hát 
mindenki hazudik ? Miért halsz hát meg szép 
Hermina ? 

To is hazudsz, haldokló galamb ! 
Hanyadszor rimánkodik az a martyr, aki a 

te anyád, halóágyad szélén : 
— Gyermekem, Herminám, jó kis leányom: 

mi a bajod? Anyádnak mondd, mi a ba jod? Hol 
fáj ? . . . 

S te nem felelsz. Vagy ha szólsz, így szólsz 
rejtelmesen : 

— Mindenem fá j ! 
Az ajtó nyílik. Olyan nesztelenül, mintha 

fürge macska bújnék be raj ta . 
Imádandó sovány kis leány szökik az ágy-

hoz. Csodás lány. Vadmacska szeme van, mely 
csillog, mint a gyöngy. Arczböre fekete, mint ahogy 
a démont színezi a művész, hajlékony, mint a 
búzakalász, lapos mellű, meglátszik a vállcsontja, 
szája mikor énekel s mindig énekel, akkora, mint 
egy jókora rózsaszirom, apró nyulfogai csillogók, 
s gyakran beleharapnak a vékony ajkba, sovány, 
csontos teremtés, a haja vadfekete, kuszált, hom-
lokba, nyakra s fülrehulló, mintha sohase lett 

Békefi, Szegény ördögök. 9 
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volna fésülve. Csodás gyerek. Csúnya, fekete, so-
vány leány. Mit csinál kát, hogy mégis olyan 
szép tud lenni ? 

(Soha se láttam ilyen rejtélyesen a női szép-
ség titkát.) 

Mindig csak fecseg. Csattog, mint a pacsirta, 
csacsog, mint a szajkó, nevet, mint a gerle. Mesél 
neked, s mire végére ér, nem emlékszel egyébre, 
csak egy szép dalra. Az ő beszéde egy folyton 
tartó dallam, mely édes, de értelme nincs. 

A kis vadócz szemében ujjongó öröm csil-
log, de mikor ránéz beteg testvérére, szomorú 
lesz s odahajol édes anyja füléhez súgni: 

— Anya, délben jő Béla ! 
A beteg mozdul. Meghallotta Vilma hangját. 
— Béla j ön? Sóhajt halkan. 
Vilma megcsókolja húga fehér kezét. 
— Igen, jön. Téged is akar látni. Kérdez 

felőled édesem. 
Mint két madár, elkezdenek csókolózni a 

nővérek. 
— Mondd, Vilma, mikor lesz már az eskü-

vötök ? 
— Béla azt mondta, majd ha te felgyó-

gyulsz. 
A beteg leány fölemeli fejét s megszorítja 

kis nénje kezé t : 
Azt nem engedem ! 

Aztán visszahanyatlik. 
— Mert az messze van. 
Vilma elkezd csacsogni: 

Oh, nincs, ón várok, már egészen piros 

• í 

N 
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vagy kedvesem. Ni, itt milyen piros az arezod. 
Hogy örül majd Béla, megcsókol ő is, így 
Ugy-e anya? Várunk míg Hermina egészséges 
lesz! 

Az a martyr, aki kettőjük édes anyja, szo-
morúan bólint. 

— Várunk! 
Vilma kiszökik a szobából. Néhány perez 

múlva tele van az erdő, hogy Béla j ö n ! . 
A parkban mindnyájan tudtuk már, hogy 

Béla jön. 
Vilmának úgy tetszik, hogy a fekete rigók 

is azt fütyül ik: Béla jön ! 
A haldokló galamb pedig ezalatt kéri any-

ját , hogy hajoljon közelébb, aztán ráfonja fehér 
ka r já t az anya nyakára és könyörög: 

— Én is ki akarok menni ! 
— Hova kis leányom ? 
— A parkba. Béla elébe. 
Az anya elkezdi öltöztetni haldokló leányát. 

Nem veszi észre, milyen ijesztőn pirosodik a be-
teg arcza. Láttam én már ilyet. Ez az utolsó föl-
lobbanás pirja. 

— A szebb ruhámat! Suttog a leány. 
Ráadták a szebb ruháját. 
— A fényes haj ékemet! 
Feltűzték a haj ékét. 
— Tükröt . . . 
Anyja kar jába dőlve tükrözi magát. 
Meglátja azt a másik haldoklót. 
Összemosolyognak. 
Aztán Hermina hirtelen elveti magát. 

9» 
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Az anya szívszaggatóan zokog. Hermina meg-
halt a karjában. 

Meghalt, mint egy galamb. 
A porczellán-testet anyja mosta meg. 
Egy kis fekete kereszt volt elrejtve a szivén. 
Vilma, a halott liliom nyakát csókolgatva, 

felsikolt: 
— Nini, hisz ez a kereszt a Béláé! 

* 



A SÁRGA F E J Ű . 

Ha moczczanni mer kend, leköttetem ken-
det a pricsre, hé ? 

Dörmög bo a kulcsos őr a vasrácson, lent a 
félhomályban. 

Bent a vasrácson pedig egy vékony, kis öreg 
emberke kapaszkodik görcsösen s apró szemeit le-
hunyva rekedten kiabál: 

— Nem hallgatok, a tekintetes bíró úr elé 
akarok menni, kísérjetek a bíró úr elé. 

Aztán kidugja két csontos, szőrös kezét s 
összekulcsolja, úgy rimánkodik: 

— Kedves jó szolgám, csak egy szóra, csak 
egy szóra eressz ki a bíró úrhoz, megszolgálom 
fiam . . . 

Az őr dühösen rivall a rabra : 
— A kend szolgálata, vén tolvaj, kell is a 

kutyának. Annak való kend is már régen. 
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Az öreg emberke szelídebb, síró arczot vág. 
— Ejnye no, fiam, hát olyan rossz ember 

vagyok én ? 
— Kend? — felel az őr durván — már én 

rosszabb embert nem láttam kendnél itt ebben a 
sötétségben. Hiszen még gyorek voltam, akkor 
hallottam már kendről, hogy milyen nagy gaz-
ember Tobágy Mátyás. Hát nem annak híjják-e 
kendet, mi ? 

A rab kinyújt ja a kezét. Amint a kabát újja 
a rács közé szorulva felgyürőzik, az öreg vékony, 
barna kar ján vérvörös sebhely látszik. 

Az őr oda muta t : 
— Ehol a bélyege kendnek. Ismerjük az 

ilyen bélyeget, ez a rab-bélyeg. Sokat láttam már 
idebent. Melyik fegyházban vasalták rá a kend 
bőrire ? 

Az öreg szomorúan mormog: 
— Ez fiam — oda mutat a sebhelyre — 

zsandárgolyó. 
— Micsoda zsandárgolyó, Mátyás? 
— Hm, — felel az öreg s rátapad a keze 

törpe homlokára — azt a golyót a kutyanyaki 
csárdánál kaptam 20 esztendő előtt egy zsidó 
aranyai miatt, amiket a csárdában osztottunk fel 
egymás közt. 

Az őr kíváncsian kérdezi: 
— Aztán hogy kapta kend? 
A vén rab forgatja a szemét, mint aki a 

múltba néz vissza. 
— Beszalad a csárdás, hogy zsandárok kö-

zelednek. Szétugrottunk, kint a csárda előtt levá-
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gódtam a földre, a fülemet ráhajtottam a gö-
röngyre s hallgattam, mit beszél . . . 

— A föld! ? — vág a beszédbe az ör. 
— Hát persze a föld. Ez a legjobb kémünk. 

Ez megsúgja, ha zsandár já r a határon. Csak a 
szájára kell tenni a fület : meghallatszik, amint 
visszasúgja a zsandár-ló dobaját. 

— Csuda, amit kend beszél. Hát az tán? 
— Aztán beszorítottak a színbe, felgyújtot-

ták s mikor a tüz közt menekültem, kaptam ezt 
(s a sebhelyre üt) a golyót . . . de az régen volt. 

Az őr közbe szól: 
— Még se javult meg kend? 
A vén rab megrántja két vállát, a fejét 

szomorúan lecsüggeszti, aztán megint elkezd kö-
nyörögni : 

— Ugyan kedves fiam, vezess a bíró elé, 
vezess engem oda. 

— 'Szen majd kikapja ott kend a magáét, 
hogy már megint bent van kend. 

A rab felkapaszkodik a rácsra s elkezd kia-
bálni. Ahogy ott szőrös arczát forgatja s két lá-
bával s kezeivel a rácson kapaszkodva terpeszke-
dik, úgy néz ki, mint egy majom a ketreczben. 

— A bíró úr elé akarok menni, hé! 
Az ör megcsörgeti a kulcsokat és visszakiált: 
— Utoljára is itt hal meg kend a sötétségben. 
A vén rab visszaesik a rácsról. Elhallgat. 

Ügy látszik, a szívéhez vágódott erősen, amit az 
a durva ör mondott, hogy itt fog meghalni a sö-
tétségben. 

S az őr tovább ijesztgeti: 
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— Ni, a haja is olyan már kendnek, mint 
a halotté. Csupa sárga. 

Az öreg vékony ujjaival felborzolja, tapo-
gatja hosszú sárgás haját, melynek fürtjei a nya-
kára csavart kendőt verik. 

— Ez nem attól van, ez a sárga haj, hé, 
ez nem attól van . . . 

— H á t ? Ingerkedik az őr. 
Az öreg odasújt a tenyerével a börtön vizes 

falára, aztán bemutat a czella sötétjébe : 
— Ettől! . . . 
Visszaverődik a félhomályban az őr durva 

röhögése: 
— Az a sötétség festette be sárgára a kend 

haját. Jól mondja kend. 
A sárga hajú öreg emberke szomorúan inte-

get s elmondja, hogy a sárga haj, az milyen átok. 
Tudják az emberek, hogy a börtön festi be a fe-
hér hajszálat sárgára. S a gyerek is rákiált To-
bágy Mátyásra: sárga ha jú ! Akár azt mondaná: 
vén tolvaj. 

S a kis öreg rab egyszerre fölveti a fejét, 
harag lobog apró szemeiben, megrázza az öklét s 
csak úgy harsog a szava: 

— Összetörtem ezért egynehányat! 
Az őr behajol a rácson: 
— Hát ha így szégyenli kend, mért lop 

kend még öregségére is ? 
A vén ember összehúzza a nyakát, befordul 

a czella sötétje felé s válaszul mormog valamit 
daczosan, boszúsan. De meglehet érteni. Ezzel a 
mormogással ezt mondja : Hát tudom is én, csak 
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lopok, mikor nem lát senki, lopok, mikor sötét-
ség támad, lopok, ka kint a szabadban érzem ma-
gam, lopok . . . Tudom is én, csak lopok . . . 

Aztán ismét visszafordul s elkezd éktelenül 
ordítani: 

— Vigyetek a bíró elé, beszélni akarok, 
vallani akarok szörnyű dolgot! 

Ez már kapaczitálta az ört. Mátyás szörnyű 
dolgot akar vallani. A parancs is úgy szól, hogy 
a rabot, ha vallani kivánkozik, fel kell kísérni. 

A kis öreg emberke villogó szemekkel ki-
ugrik az ajtón s fegyveres őr kíséri a bíró elé. 

A bíró megbotránkozva kiált reá. 
— Tóbágy Mátyás, hát így javult meg kend? 

Há t a fogadás, amit a fiának tett . . . 
A vén tolvaj megrogyva, földre szegzett te-

kintettel sompolyog a feszület elé, itt össze teszi 
a két kezét s könyörög reszkető hangon: 

— A jó isten áldja meg a tekintetes úr 
szívét, akasztasson fel a legnagyobb fára, akasz-
tasson fel, csak előbb egy kis kérésemet ha tel-
jesítené a tekintetes úr . . . 

— Mi az ? 
A kis öreg sárgás hajába markol, mire an-

nak selyemfinom szálai lehullanak a homlokára 
és szemére. 

— Akasztasson fel a tekintetes bíró úr, csak 
azt az egyet kérem, ne tessék megizenni a fiam-
nak (s a szemét dörzsöli), hogy idebent vagyok. 

— Fél kend, ugy-e? 
Az öreg fölvágja a fejét, hogy hosszú sárga 

haja felhullámzik bele s k iá l t : 
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— Nem félek én! 
— Hát akkor miért ne izenjem meg? 
Az öreg búsongva szól: 
— Csak ne izenjo meg tekintetes úr, hadd 

higyjo, hogy elvesztem. 
S a durva kabátújjal végig dörgöli a szemét. 
A bíró épen szólni akar, megigérni, hogy 

nem búsítja el a fiút a hírrel, mikor az ajtó hir-
telen kinyílik s belép zihálva egy deli, barna 
fiatal gazda-ember, fényes nagy szemekkel, sugár 
szén-bajúszszal. A bírót köszönti s villámodat szór 
tekintete a vén rab felé, aki visszatántorodik s 
csüggedten, szégyenkezve haj t ja le sárga fejét. 

S fékezett dühvel tör ki a fiatal gazda : 
— Hát itt van kend megint? Becsületes 

ember kend! 
Az öreg, mintha minden egyes szó arczul 

ütné, meg-megrázkódik. 
A fia dorgáló haraggal int felé: 
— Hát nem maradhat kend az én becsüle-

temtől, mi ? A kendé rongy, hát a fiáé is az le-
gyen, Tóbágy Mátyás?! Ezt fogadta k e n d ? Oda-
vettem kendet magamhoz, semmi híjjá nem volt 
kendnek. Ott volt az éléskamra, vettem kendnek 
subát, ruhát, mindene volt kendnek. Hanem ez 
becsületes élet volt kendnek. í gy pedig nem tud 
kend élni apám uram . . . 

S lángot vet a fiú haragja : 
— Nem mogmondtam, hogy megfojtom ken-

det, ha becsületemhez még egyszer hozzáér kend 
a szennyesével ?! . . . 

A bíró csillapodásra inti a fiatal gazdát. 
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A vén rab szótlanul áll helyén. Csak a feje 
hanyatlik egyre lejebb. 

A fiú az ajtó felé indul s visszaszól az apjához : 
— Csak ezt akartam kondnek mondani! 
Az öreg hirtelen elébe ugrik, ráveti esdeklő 

apró szemeit, mikben köny fénylik, s mint aki 
imádkozik, oly lágyan szól: 

— Fiam ! 
A fiú megáll. 
— Többet soha se kell a másé, fiam. Csak 

ne menj el így, hanem békülj meg. Többet soha. 
— A múltkor is így esküdött kend. 
— Most igaz, most szent, hogy soha többet, 

soha. Megfogadom, meg is tartom. 
— Megfogadta kend eleget. 
Az öreg rab felkiált: 
— De meglásd, fiam, ezentúl vigyázok a 

— becsületedre. 
S odasompolyog a fiához: 
— Na, Ferencz, fiam, add ide a kezedet. 

Csak még ez egyszer ha megbékülnél. Többet 
soha se lopok, ez igaz, ez szent. 

Ferencz odanyújtotta a kezét. 
A sárga fejű öreg roskadozva mind a két 

kezével szorongatta a fia kezét, olyan nehezen 
bocsájtotta ol . . . 

— Majd meglátjuk . . . 
S meglátták. 
A vén tolvaj most az egyszer emberül be-

váltotta a szavát. Felakasztotta magát a czella 
vasrácsára. Többet nem lop, ez igaz, ez szent . . . 
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Alig vánszorog a kis öreg asszony, kéri az ört, 
l \ hogy segítse fel a lépcsőn, nagyon gyöngék 
a lábai, szédül s kékfoltos arczát felpüffedt, vö-
rösre kisírt apró szemeit száraz, ránczos kezével 
simogatja, mialatt az őr a karjánál fogva emel-
geti följebb. A jó öreg asszony egészen össze van 
törve. Ránczos arczán az ütés nyomai, a kendő 
alól, melylyel át van fonva a nyaka, vérfoltok 
piroslanak, panaszos fájdalom fénylik ki apró, 
pislogó szemeiből és újra kéri az őrt, hogy tá-
mogassa, mert elbukik. 

A bírói szoba előtt egy koldus-gyerek gug-
gol a sarokban s halk, vékony hangon imádkozik. 
Unalmában rázendít a miatyánkra az élelmes kol-
dus-féreg, mintha engesztelni akarná a gyűlölkö-
dést, melynek mérges hangja zsibongott a félho-
mályban.' S e pillanatban a folyosó túlsó végén egy 



Az anya. 141 

kisasszony-féle alak pólyás gyereket ringatva a 
karján, fe l ja jdul : Verje meg az isten az apádat ! 

Az imádság és az átok hangja egybeolvad 
itt, hova igazságért, jobban mondva: boszúért 
jönnek lihegve azok, akiknek bajuk van az — 
élettel. 

Alig van egy csomóban harmincz ember, 
szemben egymással s az élet nyomorai: a fájda-
lom, boszú, gyűlölet s egyéb szenvedély akkora 
zúgást hallatnak, mint messziről hangzó tompa 
csatazaj. Behunyt szemmel hallgatni a torzsal-
kotó élet küzdelmének ezt a melódiáját mélyen 
megdöbbentő. 

S a kis öreg asszony, aki egészen össze van 
törve, bent a bíró előtt reszkető kézzel feltépi 
lázasan a felöltőjét s megmutatja a sebét, mely a 
szíve fölött van ü tve : 

— Nézze, nézze a bíró úr, — s ráteszi cson-
tos vékony újjait a piros sebnyílásra. 

A bíró részvéttel kérdezi: 
— Ki bántot ta? 
Felsír a jó asszony: 
— A fiam! 
A folyosóról behallatszik a koldus vezető gye-

rek orrhangon fúj t zsolozsmája, melynek kísérete 
mellett az anya vádolja fiát, hogy megakarta ölni. 

Lelkéből szakadtak fel a panaszos szavak: 
-r- Adtam az oltárra hímezett terítőt, temp-

lomi zászlót a búcsúra, hogy javítsa meg az isten 
a Józsit. Egyetlen fiam. Azon sírok : mit vétettem, 
hogy egyetlen fiamban büntet az isten ? Késsel 
üldöz. S az éjjel részegen rátette a kezét a tor-
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komra s rámrivallt: Add ide a pénzt! Ha nem 
adom megöl, kiveszi a szívemet, ezt ordította s 
ide szúrta a kést, ide, ahonnét az életet adtam 
neki . . . 

— Kegyetlen fiú ! Törtek ki az emberek, akik 
hallgatták a panaszkodó anyát s az így folytat ja: 

1— Fölébredt mellettem a kis Jancsi. Ez a 
kis fogadott fiam. Egy koldus-poronty, aki a nya-
kamon maradt. S mikor a saját vérem újra szúrni 
akar t a bicskával, hogy megöljön: a kis Jancsi 
sivalkodva ide tapasztotta a kezét, ide a szívemre 
s kiabált. Ne, ne bántsd ! S rám borult, elfödve 
védelmezett gyönge testével a kis pöndölös féreg. 
Józsi eldobta a kést, a fejem alól elrabolta a 
pénzt s kiszaladt . . . 

Odakint a folyosón nagy zaj támadt. Dühös 
ordítás hallatszik s a kicsapódó ajtón egy züllött, 
izmos legényt lódítanak be a bíró elé. A kis 
koldus-gyerek röhögve dugta be a fejét az ajtón 
s az őrök egyike, aki a vad legénynyel birkozott, 
megszólal: 

— Az éjjel megakarta ölni az anyját . 
S rámutat az izmos legényre, aki makacsul 

elfordulva, szemét a padlóra szegezve, szétvetett 
lábakkal állt meg a terem közepén. 

Az anya hirtelen kiegyenesedett s talán elő-
ször életében büntető szigorral nézett a fiára s 
megszólalt határozott hangon: 

— Bíró úr, most válaszsza el a szívemtől 
ezt a fiut. 

A bíró megértette az anyát. 
— Nem bocsájt meg neki ? 

4 
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A kis vézna, összetört asszony hangjában 
erő csengett : 

— Tíz esztendeig tartott a bocsánatból, 
több nincs. 

A bíró rákiált a fiúra: 
— Kérd meg az anyádat. 
A legény megrázza a vállát vadul, s harag-

gal néz az any já ra : 
— Nem! 
— Kérd, hogy bocsásson meg! 
— Nem ! 
— ígérd, meg, hogy megjavulsz! 
— Nem! 
Kívülről gyereksírás hallatszik be. A kisasz-

szony karján, aki az imént átkozta a gyerek ap-
ját , pityereg az árva kis galamb s a gyereksírás 
hallatára a fiával szemben álló anya kikiált két-
ségbeesve : 

— Ölje meg galambom a pólyában, mert még 
(s a fiára mutat) ilyen talál lenni belőle. 

Aztán odalép a bíró elé: 
— Bíró úr, (s a sebére mutat) igazságot ké-

rek ezért a sebért! . . . 
. . . A tömlöcz-folyosó homálya sűrűsödik. 

Az alkonyat köde terpeszkedik s mint omlatag 
gyászfátyol borul rá mindenre. Az őr kopog ide-
oda. Szuronya fénylik a sűrűsödő sötétségben. A 
zárkákból egy-egy nyögés hallatszik. 

Az őr a hideg szél elöl behúzódott a kis 
tornyos lakásba s nem veszi észre, hogy egy női 
alak sötét árnya húzódik lassan a kapu alatt a 
folyosóra. Csak a pihegése hallatszik. 
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Most, mintha a vasrács-ajtót megrázta volna 
valaki. Az őr figyelmes lett. Hallgatózott s a 
folyosó átláthatatlan sötétjéből panaszosan suttogó 
női hang verődik k i : 

— Fiam! Józsi fiam ! 
S megrázódik újra a vasrács. 
— Fiam ! 
Durva, hörgéshez hasonló válasz hangzik: 
— Mit keres maga itt ? 
— No, nesze, nézd, enni hoztam. — Fhes 

vagy fiam ? 
Tányér ütődik a vasrácshoz. 
S fölhangzik az anya szív szent szerelmének 

édes, dédelgető szava: 
— Egyél, egyél édes fiam! 

7 

i 

i 



M A R I . 

i. 

ELSŐ SZERELEM. 

első szerelem legédesebb órája addig tartott, 
míg a madár egyik ágról a másikra száll. 

Elmúlt, mialatt a csillag lefut az égről. 
Mari, a szegény leány, ott áll a szoba abla-

kánál, mint egy kis rövidszoknyás, göndörhajú 
szent. Előtte térdel Tamás, a dúsgazdag úr egyet-
len fia, mint egy rajongó hivő, aki imádkozik. 
A leány félig meghajol, ördögiesen csábos fényt 
hint a szeme, s kinyújt ja a kar já t mosolyogva, 
mintha a kedvese ölébe akarna szállni. Az iijú 
liheg, szive lázban van. 

Kint épen hajnal támad, fecskék röpköd-
nek a reggel szivárvány szinü levegőjében, a város 

Békefi, Szegény ördögök. 10 
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ásítozik, a korhelyek ónos szemmel sietnek elbújni 
a világosság elöl, kínos grimaszokat vágva dör-
zsölik homlokukat, mert ott fá j és átkozzák a bort 
és a szerelmet. 

Az áttetsző függönyön benéz a hajnal, egy 
bolondos fecske odakoppan az ablakhoz s az ifjú 
megszólal szenvedélyesen: 

— Mari! 
A leány, könnyen, mint a pille ráfüzi magát 

kedvesére, s közel a síráshoz, közel a nevetés-
hez, mint ahogy ez a boldogok szokása, sokat 
akar mondani, mindent, amit érez, de nem tud, 
csak dadogni: 

— Te, te . . . 
Ah, ez a boldogság igazi beszéde. Amiben 

benne van minden, a véghetetlen szerelem, a 
nevető sírás, a síró nevetés s költészet annyi, 
amennyi elég egész kötet szerelmi költemény meg-
írására. 

S miután a szerelem eme túláradó jelenetén 
átestek, kicsókolták magukat egymás arczán, szá-
ján, szemén, Tamás borongva szól a leányhoz: 

— Mari, már határoztam. Tudod mit hatá-
roztam? Talán ki se találod, hogy olyan aggoda-
lommal tekintesz reám ? 

Megcsókolja a leány szemét s szerelemitta-
san folytat ja: 

— Azt határoztam, hogy boldog leszek. 
— S a tyád? Kérdi Mari félelemmel. 
Egy szilárd vonás, mely a daczé, szökik az 

ifjú homlokára. 
— Sohase hallottam, hogy atyai áldás nél-
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kül nem lehet boldog az ember. Én kértem, eseng-
tem érte. Nem adta. Hát semmise kell, csak te, 
ne legyek én senkié, csak a tiéd, édes szerelmem! 

— Az enyém! Suttog a leány gyönyörrel, 
s amit még ezenkivül mondani akar, azt mind 
elmondja csókban. 

A hajnal fénye szétszáll a feltámadó fehéres 
felhőben, a talpraállt élet harmonikus zsongása 
verődik fel az utczáról, amibe beleszól a gondta-
lanság csapongásának a hangja s a küzdelemnek 
egy-egy messziről előtörő ja ja . 

Ezalatt Tamás közelebb vonja kedvesét s e 
szavakkal szentesíti meg frigyét. 

— Most megyek Mari, te pedig mondd meg 
édes anyádnak, hogy készitsen elő az esküvőre. 

— Az esküvőre! Ismétli Mari s úgy cseng 
a hangja, mint egy szép melódia. 

Az ajtó nyílik s egy tisztes agg nő lép be 
raj ta . Az ujjongó leány elébe fut s ránevet nagy 
fekete szemével. 

— Anyám, készíts elő az esküvőre. Ugy-e 
Tamás ? 

Az ifjú lehajol s megcsókolja a nő kezét. 
— Igen anyám! . . . 
Eddig tartott Mari boldogsága. Rövid volt, 

mint a pille élete. Oly rövid, míg a gyermek 
elmondja esti imáját. 

A boldogság elszálló fehér galambja és a 
boldogtalanság lecsapó fekete hollója útban talál-
ták egymást : oly közel voltak egymáshoz . . . 

Mari, a szegény Mari hiába várja vőlegé-
nyét. Egész éjjel ott rezeg bánatos arcza az ablak-

10* 
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nál, kilesve az útra. Megfogta a szivét ezer fájó 
gondolat, amitől reggelre olyan fehér lett az arcza, 
mint a tejopál. 

Terézia asszonyság, a szegény özvegy réz-
müvesné, aki azzal dicsekszik, hogy Mari karon-
ülö baba-korában több csókot adott neki, mint 
édesanyjának, előbb kisírta magát otthon, aztán 
ment el Marihoz a szomorú hírrel, amit a város-
ban hallott. De nem eleget sírt otthon, alig lép 
a leány elé, újra kezdi : 

— Oh, szentem, nem hütelen ő, dehogy 
bánta meg szerelmét . . . 

— Ah, ne gyötörjön ! Eseng Mari sírón. 
Terézia asszonyság sírása fuldoklásba megy 

át s így folyta t ja : 
— Ja j , ő nagyon beteg, kis leányom. 
— Beteg? Riad föl Mari megdöbbenve. 
A vén asszony tovább fecseg: 
— Arról az útról hozta magával a halált, 

amelyen apját kiengesztelni jár t . Erted, kicsim ? 
Egész éjszakát átlovagolt, hogy mielőbb itt lehes-
sen nálad. Erted, kicsim ? Ah, a szegényt a kór-
házba vitték, mert feketehimlő lepte el szép testét. 

— Kórházba! Sikolt föl Mari lelketrázón, 
leveti magát a szőnyegre s könyeit ontva vergő-
dik ott, mint a szárnyszegett madár. 

Vörös fénysávokat ver a nyugvó nap az 
ablakok üvegére, kint felgyúlnak a lámpák, szű-
nik a zaj, a korhelyek simára kifésült hajjal, 
hetyke grimaszokat vágva pödrik a bajszukat és 
sietnek neki az éjszakának, dicsőítve a bort s a 
szerelmet. 



• 

Mari. 

Az emberek meglepetve fordulnak vissza. 
Egy karcsú, fehér női alak leng át az utczákon. 
A félhomályban úgy tünedezik tova, mint egy 
szálló hattyú. Vágyakozó szemek lángoló pillan-
tást vetnek utána, amint elsiklik mellettök csá-
bosán, ingerlőn. Egy nagy sárgaház előtt megáll, 
melynek kapusa rákiált, de ö nem hallja, felszö-
kik a lépcsőzeten, mintha szárnyai volnának. 

— Tamás ! Tamás! Csendül be -a kórház 
homályos folyosója Mari siró szavával. 

Összetett kezekkel eseng a szolgának: 
— Bocsásson be ! 
— Nem szabad! 
— En a menyasszonya vagyok. 
— Meghagyták, hogy senkit se bocsássak be. 
Mari leborul térdre, hullámhaja leverődik 

nyakára, homlokára, amint ékszereit letépi magáról. 
— Ezt mind önnek adom, — eseng lázzal 

a szolgához — bocsásson be ! 
— Vissza! 
— Tamás ! Sikolt föl szívszaggatón a leány. 
Odabent fölemelkedik a haldokló. Mosolyogva 

suttog vissza kedvesének: 
— Te szent! 
S meghalt, lehanyatló feje az irgalmas nővér 

kar jára hullt vissza. 
m 
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II. 

MAKI GRÓFNÉ. 

A szerelem meghalt. Addig tartott, míg a 
szivárvány szétfoszlik a fellegek között. 

Az emberek így gondolkoztak nemsokára. 
Kézzelfogható okuk volt erre. 

Mari, a szenvedő Mari, aki szebb volt, mint 
valaha, kis szobájából kiröppent, mint egy vad-
galamb. 

A ház előtt négyes hintó állt meg s elvitte 
Marit. 

Megbotránkozva súgtak-búgtak mindenfelé. 
Terézia asszonyság, a szegény özvegy rézművesné 
nem dicsekedett többé azzal, hogy Mari karonülő 
baba-korában több csókot adott neki, mint az 
édes anyjának. Az anya megtört szívvel elsiratta, 
mintha temetőbe vitte volna a grófi hintó Mariját. 

Mari e szavakkal búcsúzott el anyjá tó l : 
— - Anyám, élni akarok ! . . . 
Ah, minő hangon mondta ezt az a gyermek. 

Nem kellett hozzá magyarázat. A csapongó lélek 
szilaj fájdalma rozgett a szavában. Meghalt a sziv 
élete. A jobbik élet. Oh, van még egy másik 
élet. Gazdagságban, fénybon élni. Ez volt abban 
a remegő, szilaj hangban, mely búcsúzóul csen-
dült el Mari a jkán. 

A gúny így beszélt u t ána : 
— Lám, milyen bölcsé tette a kis ártatlant 

a szenvedés. 
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És akik ezt mondták, azok megértették 
Marit . . . 

A zárai kastély fiatal grófi ura víg napokat 
él. Ami gyémántja van, mind beleszórja Mari 
ölébe. Fényes orgiák énekétől, kaczajától zúgnak 
a termek. A ragyogó csillárok alatt csipkés, sely-
mes toilletteben felcziczomázva szökdös Mari a 
zárai gróf délczeg vendégeivel. 

A cselédeknek ki van adva a rendelet, hogy 
a kastély új asszonyát Mari grófnének hivják. 

Napokig, hetekig tart az orgia. De hát egy-
szer csak vége szakad. 

Mari összeborzad a támadó csendben. A csön-
det szereti a bánat. O pedig azt akar ja , hogy ne 
legyen bánata. A gróf elébe veti magát könyö-
rögve : 

— Gróf, oh, ne hagyjon magamra! 
— Bohó gyermek, hát miért? Visszatérek 

nemsokára. 
Mari idegesen megrázkódva néz körül : 
— F é l e k ! 
A grófnak tetszik a kedves leány gyerekes 

félénksége. 
— Kitől fél édesem ? 
Mari visszatántorodik. Nem válaszol. Nem 

mondhatja meg, hogy önmagától fél. 
Mari különös dolgokat müvei olyankor, mikor 

a gróf magára hagyja. Előhívja a cselédeket. 
Azok nagyon szeretik őt. 

— Mulassatok leányok, fiúk ! 
így rendeli. S mulatnak. A Jean livrés-inas 

végig tánczol Katinkával, a piize szobaleánynyal 
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a bársony szőnyegen, a kocsis pezsgős palaczkot 
durrogtat, a szakács habosra tölti, süteményeket 
hord fel, az öreg Magda, a szelíd öltöztető asszony 
rozoliót szürcsöl fogatlan ajkai közt, énekelnek, 
ugrálnak s Mari grófné zongorázik nekik, kaczag, 
játszik velők. 

A cselédek a kezét, a ruhája csipkéjét csó-
kolják. 

Mari grófné minden csókot gyémánttal fizet. 
— Kedveseim, — kiált s a szeméből démoni 

fény sugárzik — ide jöjjetek szépen sorba. 
A cselédek nevetgélve sorba állnak. 
— Most játszunk valami szépet! — Kaczag 

Mari grófné. 
Leszakítja nyakáról a korall-gyöngyfüzért. 
— Katinka, kis pisze szobacziczusom, ez a tied. 
A leány tapsol örömében. 
Kiveszi füléből gyémánt függőjét. 
— Magda, hűséges altatóm, ezt noked adom. 
A függőket beleakasztja az öreg Magda 

füleibe, aki átöleli a térdét és lehajol, hogy a 
lábát csókolja meg a kegyes úrnőnek. 

Letépi kezéről gyémánt karperoczeit. 
— Viktor, ez a tied, Eliz, (a szakácsné kis 

szöszke leánya) nesze, ez meg a tied. 
Lehúzza gyűrűit s kiosztja a szakács, kocsis, 

a Jean s a többiek közt. 
Aztán, hogy a já ték még vígabb legyen, 

pénzt, aranyat szór szét mind a hat termen ke-
resztül s a cselédség négykézláb ugrál a szőnye-
geken a szótgurult pénz után, 

Ez így tartott sokáig, míg egyszer egy napon 
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Mari grófné hirtelen félbeszakítja a játékot. Talán 
mert mindenét elosztogatta már? Kiparancsolja a 
cselédeket, hogy pihenjenek, ö is aludni akar, mert 
már régóta nem aludt. 

Mari grófné zokogása visszahangzik a 
csendben. 

— Senki, senki sem szeret! 
Először sír ebben a fénybon. Panasza fájón 

zengi be a termeket. Senki sem szereti. Megve-
töleg néz végig fényes ruháján. 

— Utállak! Sziszszen fel a féktelenségbe 
csapongó lélek, s ami ékszere még megmaradt, 
letépi magáról, szétrongyolja csipkéit, fölveszi a 
legegyszerűbb mousselin-ruháját, oda lép az álló-
tükör elé, szélnyílik piros ajka, mint két vékony 
rózsa-szirom, s mohón tükrözi magát. 

— Hát nem vagyok-e én még olyan szép, 
hogy valaki megszeressen! 

Aztán hozzátette: 
— Egy hü szivén akarok meghalni, mely 

megszereti elsárguló arczomat, beteg lelkemet. 
Es vékony muosselin-ruhájában kioson a kas-

télyból észrevétlenül a téli éjszakába . . . 
A gróf reggel hazatér, a mámortól sokáig 

hánykolódik, míg végre elalszik. Ekkor Jean, az 
a ravasz ficzkó gúnyosan mosolyogva veri föl. 

— Gróf ú r ! Mari grófné megszökött a kas-
télyból. 

— Az ördögbe is, szerencsés utat kivánok 
neki. Mormog a gróf, intve a ficzkónak, hogy 
kotródjék, s tovább alszik mélyen. 
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III. 

A HARMADIK ÉLET. 

Az ólmos hajnalban megverik erősen a Szent 
János-kórház aj taját . 

— Hé, egy beteg lányt hoztunk. 
A betegszállító kordé körül a hajnal alakjai 

csoportosulnak : munkások, korhelyek, újságkihor-
dók, a caffe-chantantok álmos művészei s több 
eféle alak. 

A portás mérgesen kinyitja a kaput s a ren-
dőr irgalmas arczot vágva jelenti az inspekcziós 
orvosnak: 

— A rakpart hóágyában találtuk a szegény 
úri dámát. 

A beteget folszállítják a 34. számú szobába, 
s egy fehér arczú soror boata áll ágya mellé, mely-
nek fejfájára ráír ják : Mari. 

A fiatal orvos néhány perez múlva megje-
lenik a betegnél és részvéttel hajol föléje. 

Mari fölveti hosszú, fekete szempilláját láz-
ban égő fényes szeméről, mely beesett. Vékony, 
fehér ujjaival, melyek finomak, mint a pilloszárny, 
végig simítja homlokát, melyre ráhúllott lágy haja. 
Erős köhögéstől hullámzik keble, melynek hava 
alatt lázas vér kergetőzik. 

Endre orvos megfogja a beteg nő kezét, 
mely remeg. 

— Kisasszony, ön erősen meghűlt. I t t gond-
j á t viseljük önnek. 
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Mari fölemelkedik, fehér arczán két sötét 
sugaras köny csepp ezüstje folyik alá, megnedve-
síti a jkát , aztán erőtlenül hanyatlik vissza. A 
viasz-arcz idegei rángatóznak. Ez a beszéde. 
Endre megérti. Azt mondja : köszönöm. 

Mari sirt. Endre fehér kendőjével fogta fel a 
könyeit. S mentől nedvesebb lett a kendő a beteg 
leány könyjétől, annál becsesebb lett az Endrének. 

Ezekben a könyekben támadt lobogva Mari 
harmadik élete. 

— Oh, én boldogtalan vagyok! Susogta 
lázasan. 

Ez volt minden, amit Endre a beteg múlt-
jából tudott. Ott virrasztott ágyánál s Mari arczán 
pir támadt s egy éjjel megcsókolta Endre kezét. 

A fiatal orvos visszaadta a csókot a beteg 
homlokára. 

A csókban, mely még homlokán ég, vissza-
csendül a beteg lelkébe: 

„Egy szivén akarok meghalni, mely megsze-
roti elsárgult arczomat, beteg lelkemet!" 

Ezt a szivet megtalálta. Oh, nagy erőt adott 
ez neki. Fényesebb a szeme, vér fu t az arczába 
és imádkozik. 

— .Végtelen boldog vagyok, szól élénken 
Endre, hogy ön jobban érzi magát. 

Mari háládatos pillantást vet az orvosra. 
— Önnek köszönöm. 
— De tudja-e Mari, folytatja Endre lázasan 

megszorítva a leány kezét, hogy magamnak men-
tem meg önt. Nem kérdezem múltját, szeretem 
véghetetlenül. 
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Mari ráhaj t ja szép fejét arra a szivre, melyet 
keresett. 

— Akar-e nőm lenni ? Suttog a fülébe Endre. 
— Öné vagyok! Válaszol Mari lecsukott 

szempillákkal . . . 
A kórágy fej fájáról letépik Mari nevét, a 

fiatal orvos hazaviszi mennyasszonyát. 
Mari hervad a sír felé azon a szivén, mely 

imádja sárguló arczát, beteg lelkét. 
Napról napra nyugtalanabb lesz s egyszer 

így szól vőlegényéhez : 
— Endre, egybekelésünk előtt úgy szeret-

ném látni kedves kis házunkat. Vigy el engem 
oda . . . 

Tavaszi fény volt. Endre örvendett mony-
asszonya óhajának, kinek úgy is szüksége van 
légváltozásra. Elviszi őt haza, arra a kies vidékre . . . 

A kedves kis ház üres. 
Terézia asszonyság, az özvegy rézmüvesné 

kint áll a kapuban s gyenge lábairól csakhogy le 
nem esik, mikor meglátja azt a sárga csont-leányt, 
a bánatos arczú szép férfiú kar jára támaszkodva. 

— Anyád, gyermekem — szólt s kötényébe 
temeti arczát — meghalt. 

Mari mosolyog. Endre megijedt ettől a mo-
solytól. 

— Gyerünk, gyerünk, gyorsan, suttog élén-
ken, kerekre nyitott szemekkel Mari — oh, majd 
én ültetek a sirjára sok virágot, majd odaszáll 
a madár és imádságot énekel értem, anyám majd 
megbocsájt. Ugy-e Endre ? Kérlek, vigy engem 
ki a temetőbe. 



Mari. 157 

Kivitte a temetőbe. 
Mari végig fut a sírok között, lebukik egy 

magas márványköves bant előtt, ráfekteti arczát 
a szagos fűre szelíden s visszaszól Endréhez : 

— Ah, jöjj csak ide, fektesd ide a göröngyre 
a füledet, hallod ? En hallom! Olyan édesen cseng 
föl: szeretlek. Lám ő mégis szeret. En is szeret-
lek Tamás, szerelmem, üdvöm. Mondd újra, na, 
mondd, úgy, úgy . . . 

Endre megkövülve áll a sír előtt s olvassa 
a raárványkÖ feliratát: Tamás! 

Kétségbeejtő sejtelem fogta meg a szivét. 
Lehajol, megragadja a leány kezé t : 

— Mari, hát nem szeretsz? 
Mari szelíden fordítja vissza a göröngyről 

fehér arczát s mosolyogva szól: 
— Nem, nem téged szeretlek. 
Aztán átöleli görcsösen a hantot, és alig 

hallhatón fuldokol: 
— Ezt szeretem . . . 
S megrázkódik első szerelme sírján, mint az 

átlőtt szivü madár s kilobban a szeme fénye. 
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