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F I G Y E L M E Z T E T É S . 
Amennyiben a cselekmény súlyosabb bünte tő 
rendelkezés alá n e m esik, k ihágást követ el és 
egy hónapig t e r jedhe tő elzárással büntetendő, 
aki közgyű j t eményben őrzött kéziratot , könyvet 
vagy más tá rgya t e l tu la jdoní tás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében megha tá ro-
zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza-
bályszerűen kikölcsönzött kéziratot , könyve t 
vagy más t á rgya t a kikölcsönzésre megszabott 
határ idő letelte u tán fe lh ívás el lenére sem szol- ^ ^ ^ ^ ^ 
gá l ta t ja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §.) 
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ELŐSZÓ. 

¡>em aféle „passzus" akar lenni ez az 
előszó, aminőket Mikszáth Kálmán 
osztogat fiatal íróknak olyan nagy 

jószívűséggel. 
Békefinek nings szüksége a könyvvásá-

ron menlevélre. /'Maga szerezte ő meg" a 
o © 

passzust s hogy az nem hamis7 fényesen 
bebizonyította a nBíró előtt.u 

Ez a czíme első kötetének és e kötet 
fölött bíró volt a közönség és a sajtó. 

Mind a kettő oly nagy elösmeréssel fo-
gadta Békefi Antal első és második könyvét, 
hogy a harmadiknál az előszó már csak 
aféle csengetés lehet az írónak megragadó 
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apró drámáihoz, melyeknek alakjai az élet 
teljes hűségével lépnek az olvasó elé. 

Talán azért van Békefinek más vidéki 
íróknál több olvasója, mert sokan szeretik 
az életet. 

Persze nagyon különös az és nagyon 
szomorú, hogy az író szárnyára még min-
dig rákötik azt a „vidéki" követ, nehogy ma-
gasra röpülhessen. 

Mintha bizony az döntené el az író-
értékét, hogy egy budapesti kőrakásban 
bir-e hónapos szobát, vagy pedig szegediben. 

No de a jövő kritikája előtt egyformák 
lesznek a fővárosi és vidéki írók. Nem 
úgy, mint az életben, mikor a szépirodalmi 
társaságokba, sőt az irodalmi közkereseti 
társaságokba sem igen lehet bejutni csupán 
novella-kötetekkel. Kell azok mellé még-

o 
más könyv is, fővárosi adókönyv. 

Hanem azért csak aféle képzelt vám-
sorompó az a budapesti. Keresztül jut 
azon a „versenyképes" könyv és akad 
vevője is. 

Békefi Antal könyveinek már meg van 
a maga közönsége, mely az író genialisan 
festett alakjaiban fölismerte az érdekes, 
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megfigyelésre méltó typusokat és keresi ve-
lük az újabb találkozást. 

Egész kis sereg eleven embert indít 
útnak a szerző ebben a kötetében is. Ezek 
az eleven emberek szólnak ő érette a kö-
zönséghez és a kritikusokhoz, ezeknek kívá-
nok én szerencsés útat. 

KULINYI Z S I G M O N D . 





ARANYPELYHEK. 

A beéri pusztaság vén haranglába, melynek 
hegyéről az imént repült föl egy pihenő 

vadgalamb, nem mutatott már arasztnyinál na-
gyobb árnyékot. 

A nyári mennyboltozat legislegtetejében csün-
gött a nap arany gömbje, mikor a közelben a 
pipacsos fűből, mintha forgószél kapta volna föl, 
kiemelkedett egy nagy-nagy tökinda-levél, mely 
elkezdett forogni, mint a motolla, aztán mögüle 
előbukkant a Zvér Esztike szöszke feje, meg a 
két kis kövér kar ja kitárva, amint előre törte-
tett a levélernyö alatt. 

Azt hinné az ember, két piros rózsa, meg 
két apró ibolya-szem kelt útra a hullámos fűben, 
pedig hát Zvér Esztike piros orczája és búzavi-
rág szeme az, amint a fűben orra hegyéig elme-
rülve iramodik a harangláb felé. 

A kis mezítelen lábu libapásztor, aki im, 
kibújik a tisztásra, amilyen igénytelen teremtés, 

1 
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olyan nagyfontosságú hivatása van neki az arany-
kalászos világban. 

O harangoz a beéri ptisztaságnak. 
Igen nagy dolog ez. 
A rivolaki majorság számadója kétszer is 

instancziázott a kasznár urnái, hogy az Erzsi lánya 
volna soron, mert hát ö régebben szolgálja az 
uraságot. így volna ez rendjén, mivelhogy mióta 
leesett a puszta szentje (a becsületes Flórián volt) 
keresztestől a korhadt faoszlop tetejéről s harang-
láb lett belőle, eddig mindig a legöregebb szám-
adó fia-lánya lóbázta magát a kötélen. 

Csak a jóminap szentelték föl a harangot (a 
nyakában van még a kalász-koszorú), mely annak 
előtte legszebben szóló kolomp volt az egész pusz-
taságban. Az ezüstnek sincs különb hangja. Hol 
vígan, hol szomorúan szól. Ahogy Zvér Esztike 
akar ja . 

Nagyra is van vele, hogy ö ilyen nagyfon-
tosságú személyiség a beéri pusztaságban, mert 
tisztában van azzal is az ö okos fejecskéje, hogy 
nélküle a pusztaság népe se nem ehetik, se nem 
iniádkozhatik. Ha egyszer déli harangszó nélkül 
újra megnő a harangláb árnyéka : éhen marad a 
cselédnép, vagy ha, — amitől isten mentsen — 
alkonyatkor meg nem szólal a kisharang, elfelejt 
ott mindenki imádkozni. 

Eddig nem volt erre eset. Nem maradt el 
soha a harangozás. Pontos a beéri kis harangozó, 
mint a madár a reggeli ébredésben. 

Ni, ott van már is a harangláb alatt, föl-
ugrik a lépcsőnek odatámasztott keresztre s így 
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aztán eléri a kötelet, (mely annak előtte a vörös 
pöttyes Riska jászol-féke volt.) Már csak tenyér-
nyi az egész árnyék, az is raulik, fogy s mire az 
a színes pille átszáll egyik pipacsról a másikra, 
vége van. 

Most aztán Zvér Esztike mezítelen, fehér 
lábacskáival nekipipiskedik s kaczagva, ujjongva 
razza a pusztaság harangját , mely azt hirdeti 
mindenkinek, hogy dél van. A hires harang eziist 
hullámai nekifutnak a pusztaságnak az aranyka-
lász tenger fölött, s bezengik egészen a girádi-
szé 1 csősz- kunyhój áig. 

A puskalövésre fekvő majorság egyszerre 
megélénkül, hajadonfővel rajzik be a fehérruhás 
cselédnép, aki pedig kint dolgozik a földeken, 
annak viszik a vetések közt kígyózó utakon el-
adó lányaik, vagy feleségeik a dél-ebédet piros 
kendőben, garabolyban, ki — ahogy. 

Hej , olyan szépen szól is a beéri harang ! A 
gádori harang nem fogható hozzá. 

Mintha az egész vidék fölött víg zeneszó 
hallatszanék. 

Rigó röppen a közeli erdő-töredék sűrűje 
fölé, s elringatódzik jó darabig a kis harang me-
lódiáján. 

A pipacsos és kakukfüves laposból kövér 
aranyludacskák tipegnek elő hófehér gunár és az 
anya-lúd méltóságteljes vezetése alatt s szokás 
szerint kis gazdájuk körül gyülekeznek, aki, ha 
jobb kar ja elfárad, a balkezével húzza azt a szé-
pen szóló harangot, mely szinezüst dallamokat 
ont bele a beéri pusztaság virágillatába. 
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ITa onnét a repczevetés túlsó oldaláról utas 
ember ide veti a tekintetét és meglátja ezt a ha-
rangkötélbe kapaszkodó, göndör fürtös szőke gye-
reket, amint kitüzesedett arczczal, térdig érő 
szoknyácskában a kereszten pipiskedve nekifek-
szik a nagy haranglábnak: meg mer rá esküdni 
bizonynyal, hogy a gádori templom oltárangyalát 
fogták be a beéri pusztán harangozónak . . . 

De hogy is esett az a nagy szomorúság a 
beéri pusztán. Nem az, hogy a rivolaki major fö-
lött végig repült a vörös kakas, hanem az annál 
nagyobb szomorúság: mikor egy napon a beéri 
puszta fölött hiába lógott a nap az ég kellős kö-
zepén : nem szólalt meg a harang. 

Az volt aztán fölfordulás a pusztában. 
Valami nagy bajnak kellett történni. Nem 

lehet másképen. (Ha pedig nem szerencsétlenség 
— gondolták — akkor csoda, hogy Zvér Esztike 
megfeledkezett a harangjáról.) Ma is beszélnek 
még róla a beéri pusztaságon. 

Senkinek sem voltak az egész pusztaságon 
olyan aranypihés kövér ludacskái, mint Zvér Esz-
tikének. Olyanok épen csak, mint a mesebeli 
arany madár. Piros a csőrük, rózsás a lábuk, 
arany-pihe a bundácskájuk. 

Hanem ott kezdődik a nagy szomorúság, 
hogy az arany-pelyhes jószágok kis gazdájuk pa-
rányi tenyeréből torkig jóllaktak édes-füvei. Ami-
nek az lett a következése, hogy a harangozás 
előtt megszomjaztak. Mivel pedig a kis oktondik 
nem tudják, mi a rend, elkezdték piros csőreiket 
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tátogatni, hogy vizet, vizet. Ezt a beszédet érti 
Esztike igen jól. 

Leguggolt melléjük, rózsás, kövér térdecs-
kéi belesüppedtek a porhanyós, meleg földbe, be-
leszedte fölfogott szoknyácskájába arany Indáit, 
aztán hajrá : iramodik a gémes kúthoz, melynek 
a vályújában szokta rendezni a nyári fürdőzést. 
Húzott nekik friss vizet. Volt is mindjárt lubicz-
kolás: ahogy bukdácsoltak, mintha egész marék 
fehér gyöngyöt szórtak volna rá az aranyos pely-
hekre. 

— Igyatok no, aranyludacskáim. 
Pacskolt Esztike csilingelő kaczagással a 

vályúban, melynek fenekét a nap arany lappal 
verte ki, úgy, hogy kápráztató szivárvány szín-
ben játszik a hűs víz, amiben Zvér Esztike arany-
ludacskáit fürdeti. 

És ebben a szép játékban, mialatt Esztike 
kis szoknyácskáját fölfogva maga is beleugrott a 
szivárványos vízbe, nem vették észre, hogy fönt, 
a magasban micsoda rettenetes ellenség kóvályog. 

Egy nagy barna madár. 
Két kis bohó aranyludacska fölugrott a vá-

lyú szélére, onnét elballanciroztak a végére, az-
tán vissza. 

8 ah, egyszer csak lecsap oda a nagy barna 
madár, a két bódorgó aranyludacskát körmei közé 
kapja s egész vihart csinálva száll vissza a ma-
gasba. 

Ez a kimondhatatlan nagy szerencsétlenség 
halálra rémíti a kis társaságot. Esztike kiesi szi-
vének minden fájdalmával, keserves jajveszékc-
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léssel visít a rablómadár után, orczácskáin végig 
patakzik a könyje, két kis kezével a levegőben 
kapálva szalad tüskön, virágon keresztül, mert ö 
nem hagyja semmiért se aranyludacskáit, tud ö 
is futni, majd beéri és kiszabadítja az ö édes kis 
jószágait. 

8 elhagyva mindent, haranglábat, kendöcs-
kéjét, messze szökdösött már a gonosz madár után. 
Ott szállt előtte fönt. 

Integethetett utána a harangláb messziről. 
O o 

Nem látta ezt Zvér Esztike. 
Fogyhatott az árnyék, fölhuzódhatik a nap 

a beéri puszta közepére, nem gondol ö azzal, mert 
elmegy a madár után, mely ott repül ni s viszi 
az aranyludacskáit. 

Kiált rá fulladozó zokogással, pihegve, hogy 
bocsássa mimdjárt szabadon az ö kis jószágait. S ha 
elmarad egy kissé, győzi szakadással, hol eltűnve az 
aranykalászok között, hol kibukkanva a tisz-
tásokra. 

Két kövér kezecskéjével a levegőt verdesi, 
mint a madár a szárnyával : hogy hát majd ö is 
fölszáll egyszer s akkor lesz nemulass annak a 
madárnak. 

Egyszer csak elkezdenek a magasból arany 
csillagocskák hullani. Mintha a nap szórná le őket : 
ragyogó, fényes csillagocskák, melyek szállva-
kóvályogva himbálóznak alá a fűre abban az irány-
ban, amerre fönt a rabló-madár, az aranyludacs-
kákat tépázva, repül. Egészen lehallatszik ide a 
szárnyverése. 

A madár-üldözés közben gyakran térdre 
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bukik a fűben, tüsökben a síró gyerek, de föl-
szökik újra, nem hagyja annyiba, az ég felé emeli 
könyáztatott, kipirult orezáját s messze cseng a 
jajveszékelése, mint a pacsirtasírás, inig követke-
zik egy nagy sötét erdő, mely a gonosz madárral 
együtt bekapja Zvér Esztikét is . . . 

Há t ezért némult el egy napig a beéri puszta 
ezüstszavú harangja. 

Alkonyattájt az egész majorság népe útnak 
indult az eltűnt csöpp harangozó után. El is fe-
lejtett ott mindenki imádkozni. 

Hajnalban a gádori sűrű erdőnél elkurjantja 
magát a Kasülő Jani, hogy : 

— Eliol ni emberek, egy kis darab a szok-
nyácskájából. 

Arra kell lennie. A hajnal fénye betört az 
erdőbe. A pirkadás arany rózsákat szórt le két 
jegenyefa nyilása közt egy galagonyabokorra, 
amely alatt harmatos füvaczkon, édes álomban 
szendergett Zvér Esztike. Amint ott kimerülve el-
vágódott a szegényke. 

Meztelen patyolat lábacskáin és kövér kar-
jain a hajnali fényben piros gyöngyszemek resz-
kettek, miket a tüske fakasztott, 

Edes anyja karjaiba emeli, amire fölébred s 
elkezd keservesen jajveszékelni arany-ludacskáiért. 

Ekkor vették csak észre, hogy valamit szo-
rongat kezecskéiben. 

Tele volt mind a kettő aranypehelylyel. 



HOLNAP LESZ. 

*i, a doktor juris, a fiatal tekintetes úr meghalt. 
A két öreg, — gyerek már mind a kettő 

— összerogyott a fájdalomtól egészen a sírig. Egy 
lépés és benne vannak. 

Szemük fénye volt, mindenük volt Mátyás, 
a fiatal tekintetes úr. 

Bizi, az üreg, aki még megtudta keresni a 
kenyerét, egészen mostanáig a fiáért dolgozott. 
Keresett, becsületes alkusz volt mindig a vén 
Bizi. A fiatal Mátyás ugy nőtt föl, mint a jól ön-
tözött fa. Egészséges volt, mint a makk, fogékony 
eszű, szép fiú volt. 

Nem adta volna semmiért, se a világért, se 
a csillagos égért a két üreg azt az ürömét: mikor 
a fiatal tekintetes úrral — aki már irodát is nyi-
tott — mint doktor jurissal, először végig sétált 
a legnépfcspbb ütezán. 
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Mindenki a derék, becsületes Bizi urat nézto. 
Az öregek, az egyik jobbról, a másik balról ka-
paszkodva a fiatal tekintetes úrba, gyerekes öröm-
mel hallani vélték, hogy az emberek mögöttük 
mondták : ezek aztán a jóravaló, tisztes öregek, 
milyen nemes, szép ifjú embert neveltek a tár-
sadalomnak, ni, az egyszerű alkusz az ö tekin-
tetes fiával. 

Csodálatos egy ifjító szer az öröm. A vén 
Bizi meggörbült hátát kiegyenesítette, a lábait föl-
frissítette, katonás lépést tartott a fiával. Hát még 
a kövér, öreges asszonyság, a Biziné, lánykorá-
ban se volt olyan hiú, mint most a tekintetes fia 
ura oldalán. Olyan büszke, olyan méltóságteljes 
volt a járása. Ránczos arczárói a megdicsőülés 
fénye sugárzott. 

Ha jött valaki keresni az ügyvédet, az öreg 
Bizinek nagy volt a gyönyörűsége. 

— A tekintetes fiamat tetszik keresni V Mo-
tyogott, levette a kalapját a szatymazi csősz előtt 
is, s kinyitotta előtte az ajtót. 

Már most a „tekintetes fiam"-on a sor. Az 
öreg Bizi nem fog többé dolgozni, fáradni, nyu-
galomba vonul. A fiatal tekintetes úr gondosko-
dott mindenről. 

A régi jó emberei, akik becsülték az öreg 
alkuszt, s szívesen fogadták a szolgálatát, meg-
szólították : 

— De büszke lett, öreg ur, hát nem akar 
többé nekünk vásárolni ? 



10 Holnap lesz. 

— Uraim, köszönöm, a tekintetes fiam pen-
zióba tett engem. 

S im, minő szomorúság: a fiatal tekintetes 
úr cserben hagyta az öreget. Meghalt. Oda volt 
a penzió. 

A két öreg — gyerek mind a kettő — ösz-
szebujt a fiatal tekintetes úr véghetetlen gyászos 
ravatala előtt és sirtak keservesen. 

Fá j t nekik kimondhatatlanul, hogy nem sír 
velük az egész világ. 

Az öreg Bizi elkezdett okoskodni, hogy 
miért élt hát ö eddig ? Mi haszna van belőle, 
hogy élt ? Semmi, semmi. Ott van a koporsó. 

Levették a fiatal tekintetes úr ügyvédi czím-
tábláját. Az öreg sokáig elnézi az üresen maradt 
kis helyet, míg egy nagy fekete gyászfátyol om-
lik le arra. A fájdalom könyein keresztül nem 
látott egyebet feketeségnél. így van vele az 
ember. 

Széthull itt minden. Mintha minden, mi örö-
met adott, kivándorolna a temetőbe a „tekintetes 
fiam" után. Egy kis szobácskában húzódott meg 
a két öreg. Egyéb már nincsen. 

A régi jó emberei, akik becsülik az öreg 
alkuszt, szólítgatják : 

— Úreg úr, nem kezdenénk újra ? Ne adja 
magát oda olyan nagyon a búnak. 

Az öreg rázza a fejét. Nem akaródzik a 
munka. Bendesen ezzel vágja ki magát : 

Nem lehet, a feleségem nagyon beteg. 
A fehérhajú kis emberkére nem lehet ráis-

merni. Nem tud aludni. Oda kódorog egész éjjel. 
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Valamelyik kávéházban virraszt. Elfelesel kár-
tyázók háta mögött hajnalig. Régi emberei kínál-
j ák pálinkával. 

Egy pohárnyi úgy megárt neki, hogy jó 
kedve támad töle. Félrebiezczenti köcsögkalapját 
s valami víg melódiát fütyörészve ballag haza. 
Ilyenkor rendesen reggeledik. 

— Jó materiából van az öreg, mondogatták, 
kiheverte a bánatot. 

Ámde otthon aztán rendszerint van ne mu-
lass neki. A vén korhely előbb csak bekukucs-
kál az ovatosan kinyitott ajtón s megszeppenve 
vizsgálódik : alszik-e a szegény anyjuk, aki két 
év óta — (annyi ideje épen, hogy a fiatal te-
kintetes úr meghalt) ágyban fekvő beteg. 

A becsületes Bizi nagyon elzüllött. A minap 
is kilökték egy kávéházból, mert a bársonyos 
székre fölkuporodva elaludt. Nem vén korhelyek 
herbergje ez, mondták és meglökdösték. Az öreg 
tovább ment, föl se vette. 

Semmi sem hat rá, semmi sem bántja, nem 
veszti el a jó kedvét, örökké felesel, já r a szája, 
tipeg-topog, s pálinkát kér . . . 

De otthon, haj ez az elzüllött vén gyerek 
átváltozik félénk, tehetetlen aggá, a beteg asz-
szonyság korholása lesújtja a földig, odatöpörödik 
mellé az ágyhoz, szótlanul hallgatja a leczkéz-
tetést és a neliéz-beteg asszony szavára egy-egy 
nagy könycsepp hull le apró szemeiből hófehér 
szakállába, mely azon a helyen, ahol a könyei 
lefolynak, egészen aranyszínűvé sárgul. 

Megfogadja, mint a gyerek, hogy soha többé 
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nem marad el. De ha kiteszi a lábát, elfelejt 
mindent . . . 

Eltékozolja az utolsó darab rongyát. Elfe-
lejti, amit igért, elfelejti, hogy a nehéz betegnek 
otthon nincsen ápolója, nincsen, aki egy pohár czit-
romos vizet adjon neki. 

Hajnal van megint, mire bedugja a fejét az 
ajtón. A kapú előtt még fütyürészett. Most 
könyein keresztül néz az anyjuk ágya felé. 

Lábujjhegyen csúszik be az ajtón, meggub-
baszkodik az ágy mögött, öreges reszketéssel vet-
közödve, hogy a szegény anyjuk az ágyban ta-
lálja. Ilyenkor el tudja vele hitetni, hogy még 
az este haza jött . 

Lázasan hánykolódik a szerencsétlen öreg 
asszony. Fölébredt, csontos kezével megfenyegeti 
kegyetlen élete párját . 

— Te vén lump, te lelketlen, ma majd 
meghaltam. Látod . . . 

Odamegy hozzá, mint a hízelgő gyerek, a 
vén ember, megfogja kezét és nagyokat csókol 
r a j t a : 

— Né bánts 110, hiszen már régen itthon 
vagyok. Megmondja a házmesterné is. Ne félj 
anyja, jó sorunk lesz, én vásárlók megint a 
Kirnen-háznak, dó ház, jól tizet . . . 

A beteg megüvegesedett szeméből nehéz 
könycseppek gördültek alá. 

— Bolondítasz ugy-e, Gáspár V Tudod ugy-e, 
mit mondott a doktor, már négy hete. Egy kis 
csirke-becsináltat csináltass. Arra nem telik, te 
lump, engem meghagysz halni, látod, Gáspár . . . 
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Az öreg Bizi fogadkozik erősen. 
— Holnap lesz . . . 
— Mindig csak holnap lesz, nyög fájdal-

masan a jó Biziné, szemrehányón nézve a vén 
korhelyre, aki már ötödik hete napról-napra igéri 
neki, hogy holnap lesz. Még se hozza a csirkét, 
pedig a beteg úgy kívánja. 

Mit szólna ehhez, derék öreg Bizi, a tekinte-
tes fiam ? 

Az öreget közelebb erősen leitatták. Nagy 
hangon nyitott rá a betegére. Ezt eddig soha 
nem tette. 

A szenvedő, szelid asszony halk, alig hall-
ható hangon leczkéztette. 

— Vénségedre leszel korhely, te lelketlen. 
Még se hoztál csirkét. Látod, ma is csak egy kis 
levest ettem, amit a jó házmesterné hozott be. 
Gáspár, a végit járom, olyan jól esnék egy kis 
csirke becsinált. 

Az öreg emberke föltolta a homlokára a 
kalapját, a haja lehullott egészen a szeméig, a 
két kezét a nadrágzsebbe mélyesztette s ebben a 
poziturában valóban nagyon komikus korhely-
figura volt a vén gyerek, aki a régi nótát fúj ta . 

— Holnap lesz, galambom. Olyan gyönge, 
mint a madár, meggyógyulsz tőle. 

Napok multak. A vén korhely javíthatatlan. 
Bizi Gáspárné, az angyali türelmii asszonyság 
sokat szenvedett. Ott feküdt elhagyottan, sor-
vadva s ha a jólelkű házmesterné meg nem szánja, 
egyszer még meghal éhen. 

Valamit eladott a vén lump, ott játszik este 
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óta a kávéházban, még pedig szerencsével. Láz-
ban égnek apró szürke szemei, vézna, ránczos 
ujjai reszketnek, mialatt a néhány krajczáryi nye-
reséget maga elé söpri. 

Hajnallik odakint. Köd fekszik az utczákon, 
melyeken megmozdult már az élet. Tejes-kofák 
állnak a kapuk alatt, sűrítik a tejet, fiatal lányok 
friss, illatos kenyeret lepedőben visznek a hátu-
kon, talyigák nyikorognak, kiabál a pék-inas be 
az udvarokra. 

Bizi Gáspár, a vén korhely dudorázva, fél-
recsapott kalappal, botorkál hazafelé. Lyukas czi-
pöje átnedvesül. Egyszerre megáll a piacz közepén. 
Erősen foglalkoztatja az otthoni fogadás. Ennyire 
még nem maradt el soha. 

Megbökte az uj jával a homlokát. Egyszerre 
kiderül az arcza. 

Nyert a kártyán néhány forintot, most meg-
veszi a csirkét. Megkönnyebbülve álmodozik az 
úton arról a nagy örömről, amit ő most haza visz. 
Fölfogta a kar jára a két tarka csirkét, simogatta 
őket, pipinek nevezte. Ezek fogják ma megmen-
teni. Milyen boldogok lesznek. A szegény anyjuk 
hogy fog örülni, csináltat neki édes becsináltat, 
meg fog attól gyógyulni. 

Ekkor újra rendben lesz a ház. Ez a két 
csirke mindent jóvá tesz. 

Az öreg gyerek hamarább hazaért, mint 
máskor. Kiokoskodta, hogy tréfából úgy tesz, 
mintha még most se hozná a csirkét, elrejti a 
háta mögé s majd mikor elkezd csörölni-pörölni 
a szegény anyjuk, akkor, akkor egyszerre meg-
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csipi a csirkéket, azok pedig megszólalnak: csip, 
csip . . . 

A javíthatatlan vén Bizi ur bedugja fejét 
az ajtón, mint egyébkor. 

A szegény anyjuk alszik. Mozdulatlanul fek-
szik az ágyán. 

Lábujjhegyen beoson az öreg s a félhomály-
ban oda botorkál az ágyhoz. 

Máskor már fölébred ilyen zajra a szegény 
Bizi anyó. 

— No várj csak anyja, mindjárt fölébresz-
telek én madár-szóval. 

Mormog az öreg magában s erre megfor-
o o o O 

gátja a csirkéket az ágy fölött. 
Keservesen csipogott az öreg Bizi két 

madara. 
— Csip, csip, csip . . . 
Mélyen alszik nagyon a szelid Bizi anyó. 
A kis vén emberke türelmetlenkedik már, 

hogy im, elrontja az ö nagy örömét az élete párja 
a mély alvásával. Máskor, mikor nem volt 
csirke, bezzeg fölébredt, hogy öt bántsa. Most itt 
a csirke, hát csak azért se ébred föl. 

Oda ül az ágy szélére. 
— Anyja ? — hajol le hozzá gyöngéden, 

hallod-e ? 
Ezzel egy nagyot csipett a szegény jószá-

gokon, melyek keservesen csipogtak. 
Még jobban, ezt még nem hallja Bizi 

anyó. 



Bizi apónak most egy pompás ötlete támad, 
hogy majd rázza, rázza madarait a szegény anyó 
feje fölött. Milyen szép lesz az: azt hiszi álmá-
ban, hogy az angyalok csipognak . . . 

A nap fénye beárad a szoba ablakán. Lát-
j á k az emberek kívülről Bizi apót, amint gyere-
kes örömmel hajol a halott anyó szelid arcza fölé 
s rázza a fölött a madarai t : 

— Szóljatok, he, madaraim, hangosakban, 
még nem hallja . . . 



VIRÁG A HÓBAN. 

Nem volt nagyobb a patyolat kezecske, mely ki-
nyúlt az ablakon, mint egy fényes, fehér kagy-

ló. Kihullott belőle az érintetlen, tiszta hóra egy 
csomó virág. 

Egy piros rózsa volt, néhány szem ibolya, 
jáczint és három szál gyöngyvirág társaságában. 

Kegyetlenség, fagyhalálra szánni az üde 
virágokat. Eltek még; parányi keblecskéjök 
meleg illatot árasztott, mitől egy pár liócsilla-
gocska megolvadt fagyasztó harmatcseppé, mely 
lassan kiszívta a rózsa és ibolya illatát. 

Az ibolya szemek voltak épen arczczal for-
dulva a hóban, összezsugorodtak a parányi kék 
levelecskék, elsorvadtak. A rózsát védték egy 
darabig a zöld levelek, melyek betakargatták ; a 
gyöngyvirág fehér gyöngyöcskéi színtelenekké 
váltak, mint vérszegény leányka ajkai, a jáczint 
húsos levelecskéi megüvegesedtek . . . 

2 
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Meghalt a szép csokor. Ki volt terítve a szűzi 
tiszta hóravatalon . . . 

Az ablak előtt kesergő csicsergéssel billegnek 
a zúzmara-csipkés fácska ágain a kis szürke, 
szárnyas proletárok, melyek karéjos rajokban ke-
ringtek az imént a hószőnyeges tér fölött, de nem 
találtak egyetlenegy morzsát, egyetlen magot se. 

Észreveszik a fáról, hogy ott lenn van vala-
mi a hóban: tán fölszállt hozzájuk a haldokló 
virágok illata. 

Lecsaptak, rátámadtak a virágra és össze-
tépték. 

Ide is, oda is elhullott egy-egy parányi ron-
gy ócskája a rózsának, ibolyának. 

A kis tollas szörnyetegek a megtépázott 
csokrot csőreik közé fogva jobbra-balra czibálták, 
végig húzták a havon, melybe parányi, körmös 
lábacskáik belesüppedtek. 

Játékos kedvükben vannak a kis banditák. 
Nyaggatják, tépik a megfagyott virágot: alig van 
már levele a rózsának, a gyöngyvirág szemecskéi 
mind lehullottak, a zöld leveleket csőreikkel ke-
resztül bökdösték, szóval valóságos kannibálitást 
vittek véghez . . . 

Észrevétlenül lenyúltam a hóba, hamarosan 
összegyúrtam egy jókora hógolyóbist, hogy rá-
ágyuzzak a diadal-himnuszt csiripelő rakonczátlan 
proletár-hadra, de mikor fölemeltem a kezemet s 
előre léptem, úgy fölkaptak a kis oktondik az ő 
biztosságot nyújtó szürke, ködös világukba, hogy 
egy perez alatt tul voltak a határon. 

A megtépázott csokor pedig, mikor a meg-



32 Virág a hóban. 

rémült kis ragadozók hirtelen menekülve folrug-
tattak, egy nagyot hempergett a hóban. 

Ekkor értem épen az ablak alá, melyen az 
imént az a kegyetlen párnás kis kacsó kibujt, a 
fagyhalálnak s a tél apró tollas zsivánvainak 
dobva oda az üde, élő virágokat. 

Psz t ! 
Odabent pörölnek. Lányos, sírással elegves 

esengő hangra mérges férfi-bariton felel. 
Inkább incselkedő évelödésben van a szop-

rán és bariton, mint veszekedésben. 
Szoprán : Már is parancsolgatna ? Jó is volna. 

Kikérem magamnak. 
Bariton : Nem parancs. Hányszor kértem, ne 

öltözzék úgy, mint a papagály. 
Szoprán : Én papagály ? Maga szörnyeteg. 
Bariton: Nem maga a papagály, hanem a 

toilletteje. Na hát nézze meg csak magát. A piros 
atlasz-derék, a sárga máslik, a fehér mousselin-
szoknya, a kék slajfni, púderes haj, brr ! 

Szoprán (segítségért kiáltozva): Mama! 
Mama ! 

Bariton : Edes angyalom, vőlegényétől el kell 
fogadnia a jó tanácsot. 

Szoprán : Vőlegény ? Kannibál! Hallgasson, 
mert mindjárt úgy jár , mint a virágcsokra. 

Bariton: Kidob V 
Ennél többet nem hallottam. Erős lépések, 

ajtó becsapás. 
Na ennek az évelődésnek czifra vége van. 
Nézzük csak. 
A kapuajtón, mintha ágyúból lőtték volna 

2* 
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ki, kirohan a délczeg ifjú ember. Csak hátulról 
láthatom : barna és jól megtermett. 

Eltűnt. Vége, vége van a frigynek. Ép 
olyan gyorsan meghalt, mint a virág a hóban. 

Már menni akartam igazán tovább. 
De im, lassan kinyilik újra a kapu. Lopva, 

bujkálva kilép a kis pudereshajú papagály. A 
ködben úgy néz ki, mint egy ta rka tündér. 

Egy nagy plaidbe van csavarva a dereka, 
melynek így is föltűnik rigó karcsúsága. Ki van 
sírva a szeme. 

Lopózva, gyorsan fordul és siet a ház túlsó 
frontjára. Kis lábacskái bokáig merülnek el a 
hóban, amint ama bizonyos- ablakig iramodik. 

S mint a tolvaj a talált értéket, fölkapja hir-
telen a hóról a megfagyott, megtépázott kis csok-
rot. 

Körülnéz s azt hiszi, nem látja senki azt a 
meghalt virágra rálehelt csókot. 

Ah, hisz ennek békülés lesz a vége. 



TANULMÁNY. 

Szegény jó Istvánom, olyan hideg volt az ajka, 
úgy fájt a szivem, azt hittem, belehalok. A 

kántor fekete ruhában volt s szívrepesztő búcsúz-
tatót énekelt. Mikor oda ért, hogy „Isten veled 
én hitvesem, a művészet vándorbotja kiesett ke-
zemből", összeszorult a szívem, a szemfödél csip-
keszegélyébe öntöttem künyeimet, szerettem vol-
na én is elmúlni, a szemfödél alá rejtőzni Istvá-
nomhoz. 

Senki sem vigasztalt, bár sokan álltak a 
ravatal körül. Idegen emberek voltak. A pap 
melegen imádkozott, a virágok már hervadozni 
kezdtek a koporsón, végre fölemelték Istvánomat 
s vitték az örök elválás utján. 

Hallottam suttogni: k á r ! 
Ah, emberek, — sírt magában a lelkem, 

önöknek lesz más bohóezuk, aki mulattatja önö-
ket, az én imádott bohóezom csak engem szomo-
rított meg vigasztalhatatlanul, senki se sír értté, 
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csak én, az ö víg ötletein és élczein, amiket elta-
nultak önök tőle, mindenki fog nevetni sokáig, 
csak én sírok azokon, az én lelkem, bohóczom 
utoljára is ilyen megrendítő tragoedia bőse lett . . . 

Pedig egy uj, egy szebb élet küszöbén vol-
tunk. Már minden készen volt a bosszú útra. 

A málháinkat már útnak indítottuk. Mi vár-
tunk még a külföldi útlevélre, mely már sokáig 
nem késhetett. 

Lázasak voltunk én és István és boldogabb 
jövendőről szőttünk álmokat csendes estén. F á j t 
a szívünk itt hagyni a hazát, az ismert tájakat , 
a kedves faluink messziről csillámló tornyait, de 
menni kellett, mert a magyar színészet nem tud 
már elég kenyeret adni. 

Beszegődtünk egy amerikai impresszárióhoz, 
aki nagy nemzetközi dalcsarnokot állíttatott föl 
New-Yorkban. Kint imádják a magyar szót, a 
magyar rónák édes nótáját. Énekeltem próbát az 
impresszáriónak. Megadta, amit kértünk. 

S már föl volt vonva a vitorlánk, mikor Ist-
vánom visszafordult erre a másik, még hosszabb, 
soha vissza nem vezető útra, ahova nem kell út-
levél . . . 

Te azonban, imádott bohóczom, elvitted oda 
útlevél gyanánt az én örömömet, minden remé-
nyemet. 

Elindultam. Szép reggel volt. Nem kísért ki 
senki. Nem volt senkim. Visszanéztem a kupé 
ablakán, nem intett senki . . . 

Ah, minő boldogtalanok azok, akik ha messze 
útra indulnak, senki sem integet utánuk . . . . 
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Mintha egy kevéssé föltűnést is keltene mély 
gyászom. Figyelemmel, rokonszenvvel néztek rám 
az emberek. Láttam egyszer egy képet, ez volt a 
czíme: „modern Madonna a kálvárián", így volt 
öltözve, mint én. Üti toillettem a következőkből 
áll: hosszú fekete fátyolos kalap, fekete madár 
szárnyakkal, fekete bársony szalag gyűrűzi a 
nyakamat, raj ta az ében-medaillon Istvánom arcz-
képével, fekete ternó, kur ta zsinórral díszített 
ruha, fekete tricot utazó köpeny, magasszárú fekete 
selyem keztyűk. Elhatároztam, hogy e mély gyász-
ban teszem meg az egész utat s Istvánomat 

o o 
fogom siratni a tengeren. 

Ez az utam legnehezebb része a határig. Ki 
van sírva mind a két szemem. Mint szép álom-
képek, mint gyermekkorom tündér játékai marad 
el kint a táj . Eszembe ju t az a bolond nagy 
malom ott a Vág mentén, ahol a Czitti Mariská-

ö J 
val játszottam. Vitt a malom, forogtunk le, föl. 
Ugyan hova lett az én pajtásom, mióta a vág-
völgyi malomban az utolsót játszottuk. 

Apám — könnyelmű ember volt — egyszer 
igy szólt anyámhoz (ah, édes jó anyám !) 

— Mi lesz ebből a leányból ? 
En éppen főnt voltam az eperfán, melynek 

lombja az eszterhéjra borult. Hallom, amint anyám 
mondja : 

— Tanítónő lesz Ágnes. 
Apám nevetett. 
— Az, komédiásnő, nézd ott csörög a fa 

tetején. 
Egyszer csak, minden átmenet nélkül átcsap 
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a vonat dübörgő zenéje egy megrázó gyászindu-
lóba. 

Ugyan, ugyan, van-e virág édes anyám s í r ján? 
Nem látom én többé soha azt a csendes kis füves 
földpúpot! 

A gyászindulóból fölhangzik aztán egy isme-
rős hang, olyan élénken, olyan fájdalmasan cseng, 
mint Istvánom ravata lánál : „Isten veled én hit-
vesem" . . . 

Isten veled, jó Istvánom, a te sirod lesz a 
haza-haza szálló lelkem kálvár iá ja . 

Útitársaim mind kiszállingóztak. Egyedül 
vagyok, szabad sírással könnyíthetem a szívem, 
könyeimen keresztül nézek ki az ab lakon : ez 
még magyar föld, a pozsonyi állomáshoz közel 
vagyunk . Nézek fájdalommal a madár után, mely 
gyors karéjban száll hazafelé, leszáll a gondolatom 
a réti virágok közé s ott bujkál , irigyelve a sok 
színes virágot, hogy ezek itthon maradnak, én 
meg megyek. 

* 

Két fényes csillagot láttam egymás mellett a 
brucki határ fölött. Óriási sötét szárnyakkal ült 
le a kései est a t á j r a s annak a két csillagnak 
a fénye jö t t velem. 

Különben egyedül voltam, ami egy kissé 
félelmetes volt. Valami kellemetlen előérzet ide-
gessé tett , alig vár tam az állomást, ahol nagy 
élénkség volt, fényes uri társaságok szálltak ki, 
huszárok, k iknek aranygallérja ragyogott a vil-
lanyfényben, kereskedők, birtokosok, előkelő del-
nők, oh, be czifrák . . . 
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Tul voltunk már két csengetésen, még nem 
jelentkezett útitárs, egyedül leszek, gondolám, 
midőn csengettek harmadszor és az utolsó pilla-
natban beugrik mellém egy erős, intelligens úr. 
Ugy szökött be, mintha kívülről üldözték volna. 
Annak tulajdonítottam, hogy elkésve jött. 

Körülnézett s engem észrevevén a homály-
ban, fejbiczczentéssel köszönt, anélkül, hogy 
arczát felém fordította volna, aztán behúzódott a 
túlsó oldal sarkába arczczal az ablak felé. 

A robusztus, széles vállú, erős testű barna 
úr megjelenése szinte megrázott, reszkettem, 
elkezdtem képzelődni rémdolgokról s nem tudtam 
levenni útitársam széles, lázas lihegéstöl erősen 
emelkedő melléről a tekintetem, félelem volt ez, 
idegesen összehúztam a nyakam és vártam. Nem-
régen megfojtottak egy asszonyt a kupéban a 
nyaklánczáért. Rémülve kaptam a nyakamhoz s 
talán sikoltottam is, mert e pillanatban, amint 
ott gubbaszkodtam, hátra nézett útitársam. 

Különös arcz, sötét nagy szemek, tépett, 
dult vonások, a szakálla rút, borzas, a kezek iszo-
nyú nagyok, rézbarnák s az a különös, nagy 
csontos arcz olyan, mint mikor valaki eltorzul 
valami kíntól. A vonásai mindazáltal nemesek, 
a szeme fénylik, mint a kutyáé a homályban. 

Nem ügyelt reám, néztem : a lábával a vitor-
lavászonnal borított kis bőröndöt berúgta az ülés 
alá jó mélyen, aztán oda fektette az arczát a 
kocsi oldalához, úgy, hogy ne lássam, bizonynyal 
szándékosan, szinte bele látszott fúrni a fejét a 
bördiván sarkába. 
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Egy kissé lecsendesültem, hallottam a zihá-
lását, a kezét fölemelte s a mellény alá rejtette, 
azon a tájon, ahol a szív van s úgy oldalt, szinte 
feküdni látszott, ami egy kissé már most inkább 
boszantani kezdett. 

A gép ismét elkezdett konczertezni, játszott 
egy keringőt, majd a Jani — Juczi kupié kisérte, 
én ott álltam a new-yorki közönség előtt s föl-
hangzott a taps. Ah, kibontakozott félig lezárult 
szemem előtt a jövő : diadal, diadal! 

Amint hirtelen föleszmélek, útitársam nehéz 
alakjára esik a tekintetem. Meg volt csúszva, az 
egyik lába messzire elnyúlt, a kimerült nehéz test 
álonfba merült s amint meglobbant fönt az üveg-
golyóban a fény : ott láttam azt a rém alakot, a 
szakálla le volt csúszva az álla alá. 

Őrületes félelem szorította össze a szívemet, 
sikoltottam, mire útitársam fölébredt, megdöb-
benve nézett reám, beretvált arczárói lecsüngő 
szakállához kapott hörögve s felém lépett kétség-
beesetten. 

En támolyogva kerestem a vészjelzőt. 
Megragadta a kezemet s félig megrogyva, 

arczát, mely a megdöbbenéstől kínosan vonaglott, 
felém fordítva suttogott: 

— Ne kiáltson, megálljon asszonyom! 
Nem fenyegetés, könyörgés volt az erős, 

megrázó hangban, de én oda voltam a rémülettől, 
kiáltoztam s lerázván a vas kezet, hirtelen föltér-
deltem az ülésre, hogy a vészjelzőt beüssem. 

— Ej, asszonyom ! — dörgött útitársam s 
rám tekintett olyan mozdulattal, melytől vissza-
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hanyatlottam megsemmisülve, tehetetlenül s szinte 
fuldokolva kiáltottam : 

— Segítség ! Gyilkos ! 
Az a rém, az a kolosszus test, amelytől remeg-

tem, odazuhan elém, összekulcsolta a kezeit s 
lázasan kétségbeesve tördelte : 

— Csitt, ne kiáltson, boldogtalan bujdosó 
vagyok, ne féljen tőlem asszonyom. Oh hát olyan 
rettenetes az én külsőm ? 

— Félek öntől . . . hebegém s iszonyodva for-
dítottam el arczomat. 

— Fél ? Hallgasson meg, mindent elmondok 
önnek, csillapuljon, ne féljen ettől az álarcztól, 
szegény boldogtalan ember vagyok . . . 

Kapaszkodtam a vészjelző után, elkapta a 
kezemet s lázasan, izzó szenvedélylyel hadar t : 

— Nézze, asszonyom, forduljon felém, sírok, 
várjon, elmondok önnek egy történetet, az én 
történetem, csak ezt hallgassa meg, azután, ha 
akar, ha tud, adjon föl, szolgáltasson ki. 

S lebukott a feje, reszketett érczes hangja, 
amint hozzá fűzte : 

— Úgy is látom, az arczomra van ütve a 
bélyeg, ön is észre vette ugyebár ? Ön is az 
arczomról olvasta le, hogy gyilkos vagyok? 

Megrendülve, szótlanul intettem, hogy úgy 
van, külseje valóban ijesztő s borzadva húzódtam 
félre. 

Szomorúan mondá : 
— Menekül? Boldog vagyok, hogy lecsilla-

pult s kérem, bármit fog hallani, ne féljen. Önnek 
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nagyon éles szeme van asszonyom, lia üldözőim 
is így tudnak olvasni az arczomról, veszve vagyok. 

— Kicsoda ön ? Mi a bűne ? 

Sárgás fényvonal vetődött a kupé ablakára, 
rohanva, zajjal haladt a vonat az éjszaka sötétjében s 
meg-megvillant kívülről a vonal-jelző lámpa, mint 
egy-egy fölcsapódó ezüst láng. A gép nagyot 
visított, útitársam megrettenve ugrott föl, álszakál-
lát arczára illesztette, elrútult, rendbe szedte a 
ruhá já t s szemben foglalva helyet, sötét, nagy 
szenvedélyt kifejező szemét bizalom s hála teljesen 
reám függesztve, csak hosszas várakozás s belső 
küzdelem után mondá : 

— .Tó, legyen ön bírám, n é z z ü k : a követ-
kező állomások kisebb helységek, nincs mitől 
tartani, majd gyors leszek, még hosszú az éjszaka . . 

Izgatot t voltam, a lelkem is fázott, mit fogok 
hallani. 

— Hallgatom — mondám, ön egészen elrémít. 
S elkezdett beszélni szédítő hévvel, szenvedély -

lyel s hirtelen kigyúlt az arcza : 

— Mitől se féljen, a történet úgy kezdődik, 
mint két galamb élete az eszterhéjon, fényes 
napsugárban. Azt mondták, hogy Beér Elek 
bolondot tett , pusztai ember volt, csizmában járt, 
sarkantyú is volt ra j ta , szerette megülni a legve-
szettebb paripát s végig vágtatni a határ t s egy-
szerre ez a paraszt bement a nagy csizmákkal a 
tükrös padozatú szalonba, mert azt mondták, ott 
van a ducza annak a fehér galambnak, akiről 
szentül hitte, hogy az Isten neki teremtet te . . . 
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Kivilágított, tarka házikó, sötét lombozatú 
fák közt villant el a kupé-ablaknál s az egy 
pillanatra megszakított izgalmas elbeszélést foly-
tat ja útitársam : 

— A szíve jó volt — és szerelmes a halába-u ö 
— Beér Eleknek — mondhatom, s azt mondta a 
kisasszony anyjának: azért, mert olyan durva 
a keze, gyöngéden, szerelmesen meg tudja fogni 
a galambot. A galamb odaszállt, nem félt töle, a 
szemébe nézett, megbarátkoztak s a szerelmes 
paraszt egyszer csak azt vette észre, nem is 
paraszt már, hanem elegáns világfi, pedig a nagy 
csizmáit, melyekkel olyan vad gyönyörrel gázolt 
a szalonkák után a nádasban, nagyon sajnálta s 
puha, anyja keze szőtte patyolat ingeire, amiket 
viharban, esőben kibontva hordott, rossz kedvvel 
gondolt, mikor az az istentelen kemény, magas 
gallér nyiszálta a nyakát. Ostobaság mind, a 
boldogság az első, Beér Elek mint lánczra fűzött 
medve, forgott, tánczolt a bájos gyerek körül, aki-
nek vad, kökény-bogyóhoz hasonlatos kék szemei 
voltak s így, a két kezén gyöngéden, szerelmesen 
átfogva, vitte haza az oltár elöl az a bolond, 
szerelmes ember a csodaszépnek tartott galamb-
ját , így, a tenyerén vitte haza . . . 

A kinyújtott keze, amint mutatta, idegesen 
reszketett s a hangja lágyult, amint folytatá : 

— Csoda, csoda, asszonyom, hogy tudott az 
a gyermeteg kis asszonyi test szeretni s hogy 
szerette a négyes hintót. Ölben vitte, imádta Beér 
Elek. Télen lement vele Pestre. Csak egyszer 
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— mondá — csak egyszer lássa ő meg, milyen 
egy pesti bál. Szép fényes volt, úgy találta, Beér 
Elek boldog volt és ostoba, behunyta a szemét 
s úgy szeretett . . . 

Fölemelte a fejét az álarczos bujdosó s mint 
érczharang csengett szenvedélylyel a hang ja : 

— Ali, őrületbe ejt az a lélektani rejtély, 
hogy micsoda bolond választás volt az köztem és 
közte. Örült volt az az asszony, vagy czudarul 
gonosz. Jöt tek hozzám beszéddel ; nem akartam 
hinni. Ostobaság engem megcsalni azért, bolond, 
aki ilyet mond s kirúgtam a legjobb emberemet, 
mert Mariska panaszkodott rá. Rúgj ki, mondá 
az én becsületes czimborám, majd eljösz te 
hozzám a sebzett sziveddel. Ah, én szerettem 
volna szétvágni azt a galamb szivet; hogy mi 
volt abban ? Alkonyattájon átvágtam a réten 
keresztül a fenyö-uton, menőben haza felé egy 
hintó verte föl a port távolabb előttem, homály is 
volt s csak azt vettem ki, hogy a fogaton két 
asszony ül. Bolond, bolond komédia. Majd meg-
mondom, ki volt az egyik asszony, meg a másik 
asszony, nevetni fog ön. 

Nevetett és a könyei peregtek le barna 
arczán Beér Eleknek, én pedig megrendülve s 
védtelen szánalmat érezve gubbaszkodtam előtte 

O ° 
s hallgattam lázasan dobogó szívvel, az ujjaim is 
reszkettek. 

— Mondja, sürgetém — aztán . . . 
— Én nem tudom, mi volt abban az asz-

szonyban ? Bekötötte a fejét Lázár Friczinek s 
úgy kuesirozott vele estéken, kint a határban. 
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Éktelenül kaczagtam, mikor ezt mondták. Ö is 
kaczagott s ott repdesett a nyakamban, erőszako-
san elfogta a számat a szájával, végig csókolta 
a bajuszomat, arczomat, nyakamat . Hanem ezután 
eszembe forgot t Lázár Friczi. Ez az ur tiszt volt, 
megcsalt egy asszonyt, kiforgatta vagyonából, 
amiért kvietált s hazajött a szomszédságomba. 
Száraz, magas ember volt, széles vállravetö köpeny-
ben jár t , mint a banditák. Nem láttam semmit, 
de már sokat hallottam, őrjöngővé lettem a hir-
telen lobbant féltékenységtől. 

— Hé asszony, tört ki fékeveszetten a lel-
kem, azt mondják, szeretője vagy Lázár Friczinek. 

— Örült beszéd! I t t jön éppen, mindjárt 
meglátod. 

Belépett az ajtón Lázár Friczi. Úgy jött , 
mint a tolvaj, mint ahogy a gazemberek szoktak 
sompolyogni. 

A feleségem elébe állt s bűbájos arcza a 
harag, a megvetés pir jában fénylett s szörnyű 
utálattal, kiáltott az érkezőre : 

— Bolond ördög, kirúgom önt, ha nem kotródik. 
Rettenetes kinos helyzet volt ez. Odaugrot-

tam a hűségének ilyen szélsőségig menő vakme-
rőséggel kifejezést adó feleségem védelmére, 
Lázár Friczi megrettenve, örült, elfojtott dühvel 
hátrált, majd megfordult s mint az oldalba rúgot t 
kutya, elsompolygott szótlanul. 

S ott csüngött az asszony a nyakamon : 
— Hiszel nekem, Elek ? 
— Hiszek, imádlak ! 
Éjfél volt, odakint erős sustorgás zúgása 

|| 
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hallatszik, egy Bécs felé menő vonat rohant el 
mellettünk, a kivilágított ablakok sora mint valami 
tüzkigyó csillámlott végig egy pillanat alatt s 
beszélt tovább útitársam lázítón, vérem szinte 
égni érezem már, el-el akadt lélekzetem a mesés, 
történet hallásán. 

— Este — tört ki fokozódott izgalommal — 
hallom a cselédeimtől, hogy úrnőjük szigorú paran-
csa be nem bocsájtani semmi áron Lázár Friczit. 
Miért e félelem ? Miért ez az óvatosság? Bemen-
tem, az asszony a szalonban babrált a zongorán, 
odakint valószínűleg nem vigyázott senki, nyilik 
dolgozóm aj taja s csendesen, mint a tolvaj, be-
oson Lázár Friczi, az az ur, akit a feleségem ki-
lökött. Jó estét mondtunk, én nem haragudtam, 
nem tudtam mit akar, leültettem, ekkor ezt 
mondta: 

— Valami kötelezvény van nálam, elhoztam 
vissza, mondd meg, Elek, a feleségednek, hogy asz-
szony létére nagy hatalma van fölöttem, megrug-
dalhat, de nem alkuszom. 

Nem értettem, de rettenetes sejtelem mar-
kolt bele a szivembe, az egyik kezemmel óvatosan 
az asztalfiók után nyúltam, ott volt a revolverem, 
a másik kezemmel fölvettem azt az írást. Lobot 
vetett a szemem, amitől elhomályosult a feleségem 
irása : „30,000 frtot Íratott reám a férjem, neked 
adom, ezért hallgass . . . Már megutáltalak, nem 
tehetek róla." Ez így megy végig. 

Fölugrottam, jobb kezemmel a kihúzott fiók-
ban levő fegyver után kapva, megindult velem 
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a szoba, izzó volt .a levegő, az őrültség hangja 
volt az, amivel kiáltottam: 

— Mi ez ? 
Az ördög nevetett s ezt mondta : 
— Köszönd meg hó, hogy megmentem a 

30,000 irtodat. 
— Beszélj ! Ordítottam s rátörtem a gazem-

berre, aki lövéssel felelt . . . , 
(Ah! sikoltottam föl a kupé sarkából iszo-

nyattal.) 
— A lövés nem talált, örült hajsza keletke-

zett a szobán keresztül s mig a revolveremet 
megtöltöttem, az ördög az ablakon kiugrott. Két 
lövést bocsájtottam utána, de midőn én már 
abba hagytam a tüzelést, egymásután még öt 
lövés hangzott ki az utczára és az asszony hangja, 
aki ott állt a másik terem ablakában s a szere-
tője után lövöldözött. 

Örült voltam már. Megálltam a terem köze-
pén a fölemelt fegyverrel, az asszony lekiáltott 
hozzám : 

— ítélj, Elek ! 
Végig hasította a ruháját a 3zíve fölött. 
— Meghalsz ! ordítottam. 
— Ide csak avval a lövéssel, szeretője vol-

tam annak a kutyának ! 
Lőttem, az asszony teste lezuhant a szőnyegre, 

mely megázott a nyavalyás rima-vértől s rámfor-
ditván haldokló szemét, ezt nyögte: 

— Old meg ! öld meg ! 
Közbekiáltottam a kupé homályából lázongva, 

forrongó vérem megdöbbenésével : 
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— S ön nem ölte meg a másikat is ? 
Az álarczos bujdosó tigris dühvel tört ki : 
— Betörtem hozzá hajnalban, hogy a fogam-

mal tépjem szét, de nem tehettem mást, mint 
rúgtam egyet a holttestén. Szivén lőtte magát. 
Ha nem lett volna ott senki, egy-két golyót el-
helyeztem volna még abba a czudar szívbe. Ön 
borzad, ugy-e asszonyom s megvet, hogy gyáva 
voltam be nem fejezni ezt a nagyszerű tragédiát, 
saját életemmel. 

Közelebb húzódott hozzám a rettenetes 
ember s vaseröröl tanúskodó, fönhéjázó birói 
hangon mondá : 

— Rossz ítélet az : meghalni egy hitvány 
asszonyért. Én ezt tartom. Bűntettem a balsor-
somért. Megyek új életet kezdeni. Van hozzá jussom. 

Lebukott a feje a kupé oldalára, a kolosz-
szus test elkezdett reszketni, hasonló megrendítő 
férfi zokogást soha sem hallottam, megolvad ebben 
a néhány izzó könycseppben a vas. Egész lel-
kemben remegtem. 

Odakint szált fölfelé a homály, a szürkület 
szórta szét a ham új át, kiviláglottak az alpes-
völgyek apró fehér házacskái, vörös foltos tehe-
nek állnak ki a harmatos fűbe, borjaik keringőz-
nek a kútnál, egy-egy ember-alak is kidomboro-
dik a vaskos szürkeségből s távolabb a hegy-
púpok a nyárhajnali felhötönibözetekbe dugják 
szőllő-kertes fejeiket. 

Szomorú csend volt, most eszméltein csak, 
mennyire ki vagyok verve az én világomból; mély, 
megrázó benyomás alatt állottam, messze maradt 
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otthonom elveszettnek látszott. Ah, megdöbbentem ; 
elmúlt féléjszaka már, hogy nem gondoltam többé 
haza, vissza; édes bánatos emlékeim, merre vagy-
tok? Lám, már is liütelen vagyok hozzátok. . . 

így 
eszméltem, lassan, vergődő lélekkel hallgatva az 
arezra boruló férfiúnak kínos, hosszas zihálását . . . 

S megrázott egy hirtelen támadó gondolatom, 
mely mint hideg légáram csapott át a lelkemen : 
mi lesz ebből az emberből ? Oh, bizonyos, hogy 
nem menekülhet. Tapasztalatlan nő létemre az 
első pillanatra gyanút, félelmet éreztem e sötét, 
eltorzított arcz látásán, bizonynyal jönnek majd 
rendörök, titkos kémek, akik majd jól a szemébe 
néznek, rámordulnak : kicsoda ön ? O habozva, 
remegve felel, közrekapják, letépik álszakállát, 
foglyul ejtik . . . 

— Ah, ön veszve van ! 
Kiáltók föl önkénytelenül, beleizgatva magam a 

drámába, mire Beér Elek megrettenve fölvetette 
a tekintetét s félremagyarázván kitörésemet, meg-
rázta nemes, szomorú fejét, s elszánt szilajsággal 
monda : 

— Gyáva, gyáva vagyok, asszonyom, ön böl-
csen itél, azonban, kérem, mentől előbb, a legköze-
lebbi állomás, ha jól tudom, Roderau, ez nagyobb 
fészek, esküszöm, hogy nem fogom védelmezni ma-
gamat. A próba végre is szükséges vol t : tudnom 
kellett, miként vélekednek az én véres kezem 
felöl az emberek? Ön, asszonyom, türelmes volt, 
meghallgatott, az ön elfogulatlan Ítéletét a társa-
dalom ítéletének veszem: igazságot ! Az az igaz-

3* 
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ság, hogy az asszonyért bitó, vagy legjobb eset-
ben börtönben veszszek, belátom ! 

Alig tudtam megmagyarázni magamnak, miért 
esik olyan súlyosan a boldogtalan ember szava, 
mely már sokat vesztett a lázongó makacs erőből. 

— Az ön sorsa uram, megrendítő, — he-
begtem, gondolom, kissé reszkető hangon, de ön 
félremagyarázza az én ijedtségemet, már nem 
félek öntől, s miért legyek én önnek bírája V En, 
egy gyönge asszony. Menekülhet, ahogy tud . . . 

Fájdalmat okoztam e részvéttelen szavakkal, 
mert szenvedöen elérzékenyült az erős, érczes 
hang, midőn mondá : 

— Ez a megvetés jobban éget, mint a lelki-
ismeret. 

8 lángoló szemekkel közelebb kúszva hoz-
zám, esdeklő, csaknem síró hangon tördelé: 

— Tudni szeretném, éget, gyötör az a gondo-
lat, hogy ön, asszonyom s a világon mindenki, 
ismervén e d rámát : megkövezne-e engem V Mondja, 
asszonyom, csak ki vele, ugy ahogy itél a lelke, 
a felháborodás, a megvetés hatása alatt, szóljon, 
igazam volt'? Vagy — ugy-e nem volt'? 

Habozó, a válasz elöl kitérést jelző mozdula-
tot tettem, a kupé hirtelen elhomályosult, valami 
alagúton szaladt át a vonat, egyszerre érzem, 
hogy az a vakmerő ember megragadja a kezemet : 

— Mondja, kiáltott — tán nem kellett volna 
megölni azt az asszonyt ? 

Leráztam a nehéz, meleg kezet. 
— Lássa, már önkívületbe ejt a láz, ön az 

első, aki szemembe mondhatja : gazember! 8 ön 
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nem mondja. Miért nem'? Szeretném tudni, hallani 
ember szájáról, az ön ajakáról asszonyom : amit 
tettem, gonoszul volt-e téve, vagy úgy volt igaz-
ság ? Oli, be szeretnék egy emberi hangot hallani, 
mely ítélkezik ebben a történetben! . . . 

A hajnali aczélszürkeség fehéredett, éles 
füttyentés hallatszott s már nem tudom, miként 
történhetett, a vonat füttye valóságos lázba ejtett, 
fölugrottam s ezeket mondtam : 

— Ön összevissza beszél mindent, jobb, ha 
menekülésre gondol, nézze, reggel van, hallja, 
közel vagyunk valami nagyobb állomáshoz. 

Kinéztem a kupé ablakán. Az az ember 
hirtelen elkapta a kezem s megcsókolta. 

Nagyon gyönge voltam, remegtem, a szívem 
szorongott, visszafordultam, láttam, hogy szólani, 
hálálkodni akart, ostoba ember . . . 

— Ej, arra nincs idő ! kiáltám, ez nem ér 
semmit, mutattam álszakállára, gyorsan tépje le, 
csodálom, hogy idáig eljutott vele, szerencséje, 
hogy olyan mihasznák a rendörök, hiszen ez osto-
baság, tépje le. 

Letépte s szótlanul, csillogó szemekkel nézve 
reám, szinte várta, mit parancsolok. 

— így, nos, még se dobta ki a kupé abla-
kán ? Szerencsétlen, ne ugy, valaki valamelyik 
kupé ablakából megláthatja, amint kirepül, papi-
rosba csomagolja, úgy, a sziklák közé esett . . . 
Mennyi idő van még? 

— Nyolcz perez Roderauig. 
Nyolcz ? Ah, gyorsan, kell önnél lenni egy 

borotvának. 
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— Nincsen. 
Boszantott ez az élhetetlenség. 
— És ön, álarcz alá bújva neki megy a 

világnak borotva nélkül. Csodálatos, erős emberek, 
egy csipetnyi fortély nélkül. Nézze, ott fönt azt 
a kézi táskát adja le, gyorsan, bontsa ki csak, 
így s most üljön le, tartsa ide a fejét, remélem 
nem sajnálja a bajuszát V Ah, hisz önnek paró-
kája is van. Ez okos dolog. Ez maradhat. 

— Hogyan, — hüledezett útitársam, aki 
támadásom alatt gyerek módra engedelmeskedett 
— ön megfoszt a bajuszomtól ? 

— Igen, szükségem van reá. Minek ? Majd 
meglátja. 

Ki volt nyitva a kupé-ablak. Már madár-
éneket is hallottam, asszonyok guggoltak kint a 
veteményes fölött, szél lobogtatta a festö-kendöi-
ket, kiválik a világosodó hegyhátakon az arany-
színűvé érö gabona, amoda egy hegypúpon valami 
régi várkastély tetején ül a felhő, fordul félkö-
rös karéjban a vonat, gyári kémények füstöt vet-
nek, ki van írva óriás hetükkel, ez itt sör-fözde, 
az ott malom s már a vidéki német város bejá-
ratánál vagyunk. 

— így, jobban nem lehet, önnek pompás 
szinész arc-za van Kabátot is cseréljen, ezt dobja ki. 

Megcsókolta a kezemet s mosolyogva mondá : 
— Csodálatosan itél ön asszonyom, szót foga-

dok, mint a gyermek. És . . . 
— Ne beszélgessünk sokat, szakítám meg, 

figyeljünk. 
Zúgás, emberi hangok hallatszottak, a gép 



Tanulmány 39 

erősen lármázott, hirdetvén, hogy megérkeztünk. 
Lombos fák födték el az állomás épületét, a per-
ron, a kora reggel daczára, élénk volt. Kinyitot-
tuk a kupét. 

— Adja a kar já t , szólítám meg útitársam s 
éppen ki akar tunk szállni néhány perezre, midőn 
egy érdemrendes marezona úr jelent meg a kupé 
ajtaja előtt egy egyenruhás vasúti tiszttel és a 
konduktorral. 

Éreztem, hogy elállni készül a szívem verése. 
Ereztem a szerencsétlen ember kezét rázkódni. 
Odasúgtam : bátorság ! 

Nem szóltak hozzánk, előbb benéztek a ku-
péba. Az érdemrendes ur rázta a fejét. 

— It t senki sincs! 
Előszólították a konduktort, aki szintén be-

tekintett a kupéba, aztán felénk fordul t : 
— Hiszen önökkel utazott együtt. 
Mint villany ütés ért útitársam karja, melybe 

karom bele volt fűződve ; én feleltein : 
— Kiről van szó, kérem ? 
— Önökkel utazott egy magas termetű, sza-

kálas, barna bajuszos férfiú, zöld hajtókás bő 
kabát volt rajta. 

— Igen — mondám — az az úr velünk volt, 
de kiszállt. 

Haragosan vonta össze a szemöldökét az 
erdemkeresztes rendőrtiszt. 

— Apage satanas, itt a távirat, hogy ezen 
a vonaton jön, az ördögbe . . . a szúrós szemével 
végig mérte útitársamat, aki szigorúan állt előtte 
s csodálatos vakmerőséggel nézett vissza a sze-
mébe. Erőt kapott az elszántságtól. 
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A rendőrtiszt makacsul s impertinens perfidiá-
val hol reám, hol reá tekintett s elpalástolhatlan 
zavarunk valószínűleg föltűnvén neki, rátette a 
kezét útitársam vállára. Majd összeroskadtam. 

— Ön, uram, kicsoda'? Útlevelét . . . » 
Én feleltem hirtelen : 
— A férjem, kérem, itt az útlevelünk. 
Ereztem, amint útitársam keze izgatottan 

megrándult. Odanyújtottam az útlevelünket. Az 
utazás előtt elhunyt férjem és a magam útlevelét. 

A pokol volt ez a perez minden izgalmá-
val. Hozzá még rövidlátó volt a rendőrtiszt, aki 
figyelmesen s fönhangon olvasta az útleveleinket : 

— Rigóczy István, ön Itigóczy István ? szí-
nész ? Ah ! Rigóczy Istvánné, született Koronay 
Erzsi énekesnő. Ón az ? 

Homlokomon a verejték gyöngyözött, szivem 
lázasan vert, lábaim ingadoztak. 

„Férjem", magasra emelt fővel, büszkén, 
nemesen állt ott s odaszólt szigorú hangon az 
uraknak : 

— Van még valami dolguk velünk V 
Veszve van, remegtem, ha a személyleírást 

végig olvassa, férjemnek két foga hiányzott elől 
egyebekben föltűnően hasonlítanak, Istvánomnak 
dús fekete haja volt, mint ez a paróka. A kese-
lyű szemű rendőrtiszt nézett még egy darabig, 
aztán így szólt: 

— Tessék kinyitni a száját. 
Ezt meg kell akadályoznom, villant föl agyam-

ban, elkezdtem rohammal sírni, hogy így meg-
gyaláznak engem és a férjemet, ez a szabad 
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Némethon? ez itt az emberjog? az utasok fogát is 
megvizsgálják! Sikoltoztam, hogy elmegyek a mi-
niszterhez, a császárhoz, majd megmutatom én . . . 
s e közben „férjem" odaállt elébe, hogy megmu-
tassa neki a fogát, de én sikoltoztam, hogy azért 
Se , azért se, mire a szemüveges, rövidlátó rendőr-
tiszt boszankodva fordult meg s a többieket maga 
után intve, ezt morogta : 

— Szép hárpia . . . 
Ostoba, kíváncsi emberek dugták össze a 

fejeiket, egy ujságáruló, fehérképü, fapapucsos 
kis leány furakodott közénk, valami boroszlói 
újságot tuszkolt a kezembe, odadobtam neki 
néhány pénzdarabot, — egyikünk se mozdult, 
láttuk, hogy a nyitott perron-folyosó alól vissza-
fordulva, velünk foglalkoznak még a hivatalos 
emberek, a veszély végső perczében sem hagyott 
el éleslátásunk s lélekjelenlétünk : kihívóan néz-
tünk feléjük, én nem szűntem meg méltatlanko-
dásomnak kifejezést adni, mig egyszer csak meg-
szólalt a csengetyü s egymás karjába fogózkodva, 
a szabadulás gyönyörétől remegve szálltunk be a 
kupéba. 

Az ajtó még nyitva volt. Mosolyogva fordul-
tam Beér Elekhez, aki nagy, fényes szemeit né-
mán függeszté reám. 

— S ön elhallgatta, hogy nejét hárpiának 
mondják ? 

Láttam, hogy tele van a szíve, mely kiáradni 
készül, az erős, hatalmas férfiú szeméből könyek 
peregtek alá. 
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— Meggondolatlan ember, — suttogám —- s 
letörültem könyeit. 

A keze jóleső melegét éreztem, repeső szív-
vel, mely fölszabadult a félelem alól, vártam türel-
metlenül, midőn ismét egyedül leszünk, rohan a 
vonat kint a virágos hegyhátak között, hallani 
szerettem volna m á r : mit mond ez a bujdosó örö-
méről, osztályrészemet kivenni abból, hangosan 
nevetni . . . 

Harmadszor csöngettek, az ajtót be akartam 
csapni, útitársam lebukott elébem, mikor kívülről 
erősen megrántották az ajtó rézfogantyúját. 
Veszélyt sejtve, míg a meggondolatlan embert 
egyik kezemmel eltaszítottam magamtól, a másik 
kezemmel tartottam az ajtót, melyet a következő 
pillanatban egy kiállhatatlan, rézszinü arczu, pohos, 
öreges úr szakított föl s mogorván köszönve, be-
mászott közénk. 

Útitársam föltalálván a helyzetet, lent az 
ülések közt térdelve, útiböröndjét kapta a kezébe, 
mintha azt bontotta volna ki, aztán szorosan mel-
lettem foglalt helyet, mint férj és feleséghez illik. 

Nem szóltunk, de megértettük egymást: ezt 
a rézbőrű utast a mi kikémlelésünkre küldték 
ide közénk, tudjuk, de óvatosak leszünk, vigyá-
zunk. Ezeket mondtuk el egymásnak a sze-
meinkkel. 

Aztán elkezdtünk társalogni, mint férj és 
feleség, bizalmasan, előbb a bennünket ért sére-
lemről, én emlegettem, hogy Frankfur tba érve 
tegyünk lépéseket a konzulnál megtorlásért. 

Az öreg kémünk ostobán csavargatta a nya-
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kát s mintha elértette volna a magyar szót, 
komoran, visszataszítóan összevonta vastag, mé-
lyen leeső szemöldökét. 

Azt án beszéltünk meleg bizalmassággal, mint 
élj és feleség szokott, az útról, a sok tarka réti 

virágról, amik a reggel fényében tovaúsztak sze-
meink előtt, nagy csapat madárról, mely a közeli 
erdőből fölröppent, az otthonról, az újvilágról. 

A gyanús öreg úr szemtelenül figyelt, pedig 
lehunyta a szemét. 

Odasúgtam álférjemnek, aki gyakran ki-ki 
esett egy szóval szerepéből: 

— Öleljen már meg. 
Magához szorított lázasan, hallottam a szíve 

verését s amint összeért a fejünk, halkan figyel-
meztettem, hogy ne oly erősen. Ereztem, hogy 
arezomba szökik a vér, minden ízem reszket, 
de nem utasíthattam el, bár bántott már a szé-
gyenérzet és éreztem, hogy ennyi áldozat őrültség, 
ez a merész já ték nem illik egy tiszteséges asz-
szonyhoz, még mennyire vagyok Amerikától, 
máris e féle amerikaiasan vakmerő kalandokba 
bocsátkozom, mert ez bátor, merész já ték s ha 
elfognak . . . 

Rémülve taszítottam el magamtól a boldog-
talan embert, de e pillanatban már megbántam, 
megsimogattam az arczát s hitvesi gyöngédséggel 
mondám: 

— Istvánom, hajtsd le ide a vállamra a fejed. 
Hálásan nézett reám lázas fényű, aczélszürke 

szemeivel, szinte észrevehető volt szép, nemes 
arczán: mennyire fáj neki, hogy még egy kö-
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szönö szót se mondhatott, hogy nem szólhat, 
nem beszélhet a megszabadított ember öröméről. 
Aztán lehajtotta a fejét a vállamra. 

Én pedig, kitekintve a csodás szépségű tájra , 
mely a kelő nap fényében rezgett, nehéz, bántó 
belső küzdelmet állottam ki. Kimondhatatlan szo-
morúság vett rajtam erőt. Valahonnét a lelkem 
titkos mélyéről egy hangot hallottam: rossz asszony. 
Olyan szemrehányóan, olyan vádlóan hangzott ú j ra : 
rossz asszony. Minő kegyetlenség : itt nyugtat ja a 
fejét egy idegen ember a válladon, akit te Istvánom-
nak nevezel, hát már be van töltve a te jólelkű bo-
hóczod helye ? Megrázkódtam, megdörzsöltem a 
szemeimet, hogy elűzzem a fájó álmodozást, azt vála-
szoltam vissza, hogy isten szerint cselekszem, 
megmentek egy embert, aki sokat szenvedett, 
annyit, hogy joga van a boldogsághoz, nem felej-
telek téged, lelkem bohóczom, nem igaz, téged 
szeretlek, téged . . . 

A vonat zenéjét újra hallottam, fázódva húzó-
dott össze a szivem az ismerős hangokra, amint a kán-
tor ott állt s énekelt : „Isten veled én hitvesem . . . " 

Egyszer csak fölráz a pohos öreg hangja : 
— Ha meg nem sérteném önöket, ugyan 

hova tetszik utazni ? 
— Amerikába, — válaszolt Beér Elek hide-

gen, mig én észrevétlenül könyeimet letörültem. 
— Es mit tetszik ott csinálni ? tolakodott a 

vén róka. 
— Komédiázunk, — mondám, Nem hallott 

ön még szép magyar dalokat ? 
— Hirböl, igen, hogy azok gyönyörűek, — 
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károgott a pohos öreg — kiszélesedett arczczal, 
szúrós szemeivel végig méregetvén bennünket . 

Kérdezősködött ezután hosszasan, kedélyes-
kedett bizalmaskodva, de nem hi t tünk neki, gya-
nakodva fogadtuk minden szavát s mentől köze-
lebb ér tünk F r a n k f u r t határához, annál nagyobb 
v<)lt kétségbeesésem: hogy meddig tar t ez'? 
Hátha ez az ember egészen odáig a nyakunkon 
'esz ? Mi lesz a vége ? A veszélyt még a fe jünk 
fölött lá t tam s remegtem. 

Közelebb húzódott s kedélyeskedve ijesztett 
ránk, úgy, hogy szinte elállt a lélekzetem. 

— Ilyen fiatal ember, már is parókát hord. 
A boldogtalan ember e l v ö r ö s ö d ö t t , de elég 

szilárdan fe le l t : 
— Igen, könnyen meghűlök különben. 
S annál nagyobb volt a félelmem, mert ezt 

nem érintette többé. 
Ú j állomás következett , a pohos útitárs hir-

telen fölugrott, a szivem összeszorult: mi követ-
kezik most '? 

Kiugrott a kupéból s visszafordulva nyájas, 
gömbölyűre derült képpel kiáltott b e : 

- Na, j ó utat , én Knöpf Jeremiás boroszlói 
sörfőző vagyok . 

Ez volt az első derűs perczünk. S aztán 
elindult a vonat, Beér Elek a lábaimnál térdelt 
s megmentő angyalának nevezett. Delejes tűzben 
égtek a szemei, emelkedetten, lázasan csengett 
a hang ja s ezt mondá : 

— Már megtaláltam az új életet. Ez a kezdet. 

Ön adta, 
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Hosszasan, szenvedélyesen beszélt háláról, 
köszönetről, arról, hogy egy asszony porba sújtotta 
s inie, egy gyönge asszony fölemelte, hogy föl-
engesztelödött a gyűlölete, érzi, hogy tudna még 
hinni, érzi, hogy tudna még szeretni. 

A nyitott ablakon keresztül fűszeres reggeli 
levegő áramlott be, valahonnét messziről jódlirozó 
rétilányok mélabús dalának foszlányait ringatva 
el idáig, távol sík hajlása mögül fényes hátú 
templom rézkeresztjén csillog a teljes pompájában 
kibontakozott nap sugara, ezüsttajtékos felhő 
foszlányok úszkálnak, mint nagy fehér madarak, 
az ég kék ivén, távoli ta rka födelü réti házikók 
kéményei sötét és világosabb füstöt ömlesztőnek 
szét, ami mint könnyű fátyol omlik végig a tető-
kön s száll, tűnik . . . 

— Nézze, — szakítám félbe, a túláradó, 
szenvedélyes embert, — füst, füst . . . 

A szivére tette a kezét s hévvel mondá: 
— Láng, láng. . . 
Kaczagtam s kértem, hogy hallgassa meg az 

én történetemet. 8 elmondtam, hogy két hét előtt 
temettem el Istvánomat, ha Istvánom é l : nem 
menthetem meg őt. 

Megragadta a kezemet s égette e reá hullott 
nehéz könycsepp. 

— Mondja, — s a szemembe nézett szenve-
délyesen — tudna ön szeretni egy embert, aki 
hűtlen feleségét megölte ? 

Bár egészen hatalmában voltam, bár éreztem, 
hogy kitudnám mondani az igen szót, nem azt 
mondtam, hanem ez t : 
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— És ön tudna hinni egy olyan asszonynak, 
aki két heti özvegyi gyász után szerelmesen 
nezne az ön szemébe, igy ni ? . . . 

* 

A napló itt be van fejezve. De a fi ivetett 
kérdésre megadja a választ egy rövidke, néhány 
sorból álló levél, mely az érdekes könyvecske 
ugyanazon levelei közt volt rejtve, amelyeken a 
napló töredék sorai végződtek. 

A levél már túl a tengeren kelt s a követ-
kezőképen hangzik: 

„Asszonyom ! Szeretem önt, örök hálát érzek 
ön iránt szabadulásomért, de nem kívánhatja, — 
hogy még egyszer öljek. 

Beér Elek." 
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Volt egyszer egy . . . 

Ej nem mese ez. Minek bolondítsam a vilá-
got : a mesét úgy is valónak veszi, a valót leg-
többször mesének. 

Hiszen kész szerencse, hogy él ez az asszony, 
a mese se írhatná le szebbnek, fiatal a javából, 
sok villanyos vérrel, delejes sötét barna szemek-
kel, nemének abból a javafajából, mely elnyühe-
tetleniil szép, telisdedteli teremtö-erövel: asszony 
kecses kontyos fejjel, eszes, mint egy patriárcha, 
ravasz, mint egy diplomata, asszony, aki semmi-
ből egész világot csinál és a megalkotott világot 
romba dönti semmiért. 

Egy igazi asszony. 
Kár volna érte, ha mese volna m á r : az 

első szülött, aranygyapjas fejű lurkó ínég alig 
csacsog, mint a fecskefiók. 

8 az erős, életdús rqzsatö, amely ennek az 
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elsőnek életet adott, arra van teremtve, hogy 
mentől több aranygyapjas fejű rózsát hajtson. 

Há ez az asszony egyszer hátraszegi nemes, 
erőszakoskodó fejét és ezt mondja : „nem", akkor 
döröghet, vagy epedhet az az irigyelt férfiú, aki 
a férje, a „nem" mentől inkább ostromoltatik, 
annál inkább „nem" marad. Kövér, alabástromos 
nyaka, amint diadalmasan kevélykedve hátra 
szegetten körül gyűrűzi a ruhagallér szegélyét, 
olyan épenséggel, mintha merőben fénylő kagyló-
kaláris volna. 

Éreznie kell Fülöp urnák, hogy az asszony 
erösebb. Bizonyára igen kellemetlen állapot, 
mikor a férj észre veszi, hogy az a kecses, frou-
frous-fej, mely fürge mint a pipiskéé, jelentékenyen 
többet tud, mint ö s az idylli csatározások után 
végre is neki kell letenni a fegyvert, mert ren-
desen úgy csattan, hogy az asszonynak van igaza, 

Am ha szerelemre kerül a sor : hogy tud 
ez az asszony szeretni. Mint egy vulkanikus vér-
alkatú hetiira, erőszakoskodó, megsemmisítő szen-
vedély lyel és egészen az uráé forró leheletével, 
bársonyos creol-teste illatával, emésztő édes csók-
jaival. 

Nem az ellentmondást nem tűrő, erős, eszes 
asszony többé, hanem egy a férfiú nyakába ugrán-
dozó csacska, kaczagó, fecsegő gyerek, akinek a 
szerelem lázában álmatagon húzódnak föl sötét 
barna szemgolyói az árnyas pillák alá s ugy 
reszket ma is az ura kezében, mint az első éjjelen. 

S annak az ostoba embernek, akit így sze-
retnek, nincs jobb dol 
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üldözni ezt az asszonyt. Vagy talán épen azért 
mert az úgy szereti öt. 

Rémítő nyilvánulása a féltő szerelemnek, 
mikor Fülöp megmarkolta izzó szenvedélylyel az 
asszony fehér kezét, mely remeg, mint a meg-
fogott madár és azt mondja : 

— Matild, irigy vagyok arra az emberre, 
akire az imént ránéztél ! 

Egy férj , aki így beszél a feleségével. Azzal 
az asszonynyal, aki imádja. 

— Örült vagy, Fülöp. 
S lerázta magáról a bolond ember vaskezét, 

eltűnt s elzárkozott, mire az az „örült" oda állt 
a bezárt ajtó elé és mint a gyerek kunyorál t , 
hogy soha se lesz többé rossz, bocsássa be. 

Mindezek daczára, azt hiszem, hogy ezek 
egymásnak vannak teremtve. Szivek, melyek 
nem tudnak csendben lenni. A csóknak is a 
visszhangját keresik. S mialatt egymásért majd 
meghalnak : ördögöket festenek a falra önmaguk-
nak az ijesztgetésére. 

I)e ezzel a szerelemmel, mely ezt a két 
veszekedő szivet elárasztja, száz ördög se bir. 
Úgy megalkotta az ö néha felhős, de mindig 
boldog világát ez a nyakas szép asszony — 
semmiből . . . 

S ime, megrázza magát szilaj ul, mint a rom-
bolás démona s kész összezúzni kis kövér öklével 
ezt az egész szép lármás világot — semmiért. 

Megfogózik az íróasztal tornyos faragványába, 
neki dől kevélyen és szertelen daczczal néz az 
ura szemébe, aki úgy ugrott be, mint egy félté-



Semmi. 51 

keny leopárd és nem kiált, hanem ordít az asz-
szonyra, aki a pillanatban állt föl az íróasztal 
mellől : 

— Mi az ? Mi van a kezedben ? Mit gyűrtél 
össze a kezedben? 

A sértett büszkeség jéghideg közönyével 
úgy tet t Matild, éppen úgy, mintha tényleg félté-
kenyen s remegve szorítana valamit a kezében s 
összeszorította kis kövér öklét, hogy kipirult az, 
mint egy bazsarózsa, aztán csak ennyit mondott 
zavaros daczczal : 

— Semmi! 
De hogy mondta ez t ! Úgy mondta, hogy 

felbőszüljön tőle drága Fülöpje, mint a bika, 
melynek a szarvaira piros kendőt kötnek. (Döfne 
is most, de szerencsére még nincsen szarva.) Meg-
rázóan t ragikus mozdulatokkal és hangon ostro-
molta Fülöp azt a daczos, hideg szobrot, mely 
összeszorította öklöcskéjét, elrejtette, mintha féltené 
azt a „semmit", amit benne rej teget . 

— Hazudsz, asszony! Megcsaltál. A szere-
tödnek írsz, vagy tán attól kaptad. A levelet ide! 

S több eféle örült badarságot kiabált Fülöp 
úr, mire Matild komoly és hideg maradt. 

— A levelet i de ! ordított egy terczettel föl-
jebb Fülöp úr s támadó mozdulatot tett . De 
Matild kiegyenesedett , villámló szemével vissza-
verte a vakmerőt, aki most térdre ereszkedik és 
könyörög : 

— Matild, lásd megörülök, mondd, mutasd, 

mit rejtettél el kezedben ! 
Hideg: és egryszerü volt a válasz: 
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— Semmit. 
Hideg, egyszerű, de mégis úgy hangzott, 

mintha ezt mondaná : „Az én édes titkom, meg-
untalak téged, de ezt a „semmit" nem fogod 
meglátni, ez az én édes titkom." 

A megsértett asszony rettenetes volt: sem a 
revolver csöve előtt, sem annak az örült ember-
nek a könyjeire nem nyitotta ki a láztól kipirult 
markát, mely olyan volt, így vérhabosan, mint 
egy rózsaszínű kagyló. 

— Megörülök ! kiált a férj . 
— Örülj meg! — felelt Matild hidegen s 

hozzátette indulatosan : — de nekem hinned kell ! 
— Matild, vigyázz, elhagylak ! lobban föl 

Fülöp, némileg megerősödve. 
— Váljunk el, sujt vissza az asszony, de 

nekem hinned kell! 
Meghal ez az asszony inkább, semhogy 

ökölre szorított kis markát kinyissa és megmu-
tassa azt a semmit, amivel im, szétzúzza az egész 
világát . . . 

* 

Válóban voltak s egyszer a biró — tán épen 
a napokban — így szól a rendkívül szép, de 
rettenetesen hideg asszonynak: 

— Kár, lássa, a végletekig menni. A férje 
imádja önt és kész megbocsátani. Ugyan miért 
nem mutatja meg neki azt a „semmit" ? 

Egy pillanatra megvillan diadalmasan a hideg 
asszony szeme. 



— Jó. Most már megmutatom. De csak egy 
föltétel alatt. 

— S az ? 

— H a azután sietteti biró ur a válást. 

Okos ember volt a biró. (Hiszen azért biró.) 
Megígérte, hogy úgy lesz, bár világosan látta az 
asszony szemében, hogy tudna az szerelmében 
sírni is, ha akarna. 

— Nos, — mosolygott a szabadság után 
epedő asszonyság — itt van s letépte habos 
nyakáról a medailont, ez az . . . 

— A „semmi" ? 
— Benne van. Ad ja neki, de az igéret szép 

szó . . . 
S ezzel távozott. 

A biró nézegette a szubtilis kis jószágot : 
ragyogó aranygömb csúcsos türkizkövel, körös-
körül apró, gombostűfejnyi gyémántok, csak a 
zár já t kell felpattantani . . . 

Belépett a férj . Diadalmasan kiált eléje a 
biró : 

— Nos, uram, szent a béke. I t t van a 
semmi ! 

Inog, reszket, dadog Fülöp úr, mig fölpattan 
a csecsebecse gyémántos kapá ja : ott van az o 
miniatűr feje. 

Nos ? sürgeti a biró, mi van benne V 
— Semmi, arczképem. 
A képet fölmozdítja kis fészkéről. 

S e m m i 
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— De ni, itt egy gyűrött kis papiros. Ki-
bontja lázasan. 

Egy mindenható szó van ráírva elmosodó 
asszonyos betűkkel, miknek szavacskái finomak, 
mint a virágszirom. 

„Szeretlek!" 
Ez a — semmi. 
Mondom, hogy — bár a véralkatuk ellen-

kező — egymásnak vannak teremtve. 
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Ai, vártam ezt a mulatságot : odahajtom j »1 
megfakult, lesoványodott arczomat az ablak-

kihoz, bujálkodom a napsugárban. 
Olyan nagy fénynyel, olyan bőségesen ömlik 

he ez a meleg arany-levegő, hogy káprázik tőle 
a szemem s elönt egészen. 

A hosszas, kínos homály után, melynek sötét-
szárnyú pillangója harmadfél hónapig röpködött 
a szememen, nagyon nagy ez a fény így hirtelen. 
Alig állom. 

Behunyom a szememet, hasztalan : érzem a 
fényt, á t jár ja a melege, mint villamfolyam a vére-
met, minden hajam szálát, behúzódik a pergamen-
szerűvé fakult bőr millió pórusába, fölmelegszem, 
frissülök, a langyos, tiszta arany-levegőből meny-
nyit el bir nyelni ez a roncs fujtató, mely a 
homályban alig pihegett már, élénken ver a szi-
vem, átáramlik megkönnyült agyamon az édes 
és egyetlen gondolat: élni, kinyújtom karjaimat, 
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szilárdan feszülnek lábaim: ez' az én új tavaszom, 
a visszatérő erő, az élet . . . 

Majd virágzik már az almafa. 8 megrázza a 
tavaszi fuvalom az ezüst bolyhos virágú barkákat , 
ezeket a szent ágacskákat, amikből aztán sokat 
elvisznek a templomokba . . . 

Bizonynyal egy bezárt ablak mögül is sok 
mindent megláthat az ember a tavaszból, ha meg-
adatik neki az, ami nekem, hogy ime : a kis 
szomszéd liliom-kezecske már rányitja az ablakot 
virágaira, melyek közt különösen sokat elnéztem 
egy jáczint-bokrocskát, melynek fehér és kék 
virága van. 

A sok fehér és kékszínű virág közt, mint 
két piros rózsa, olyan a kis szomszédom gömbölyű 
orczája. Kinyitja a száját olyan kerekre, mint 
egy piros szegfű s ha rá lehel a virágaira : föl-
fordulhat még odakint az idő, akár visszacsap-
kodhat a tél fagyos szele : épen úgy nem árt 
a virágnak, mint a kis szomszédom kicsattanó 
orczájának. 

Szép ez nagyon. 
Van egy jól megépített fecskefészek éppen 

az ablak fölött, az eszterhéj borul rá védöleg s 
átkozott flegmával néz ki belőle egy pár veréb-
fiók. Narancs-sárga csőrüket odafenik a fészek 
széléhez, az egyik ki is áll merészen s körülnéz 
az eszterhéj nagy-nagy világa alatt : jön-e már, 
merről jön az anyamadár ? Ebesek a kis szürke 
proletár-fiókok, a pelyhes fészekbitorlók . . . 

Majd eljön már a fecske s akkor lesz nek-
tek, himpellér kakuk fajzat no mulass. Mondom, 
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j ó lesz megtanulni hamarosan a repülés mestersé-
gét és kotródjatok a tollas fészekről kifelé, mert 
a fecskehadjáratból, mely elővonul a fellegek 
közül a tavaszi nap alá, kiválik egy eskadron, 
ellepi ezt az utczát is, ide az eszterhéj alá is 
bekering rendesen egy szakasz a villás fa rkú 
seregből s akkor j a j , ha itt talál . . . Szárnyra 
hát hamar, kis gaminok, mert itt jönnek a 
tenger fölött. 

Valamivel ha megnő még az akáczfa lombja 
itt az ablakunk előtt, bele kapaszkodik egészen 
a kis szomszédolnék eszterhéjába. Olyan közel 
esünk mi egymáshoz. (Az a pajkos gyerek, aki t 
hitestársaniul választottam, olykor belekapaszko-
dik az ágakba. Behozott a minap egy lecsípett 
rügyet, melyet rózsás éles körmöcskéjével ketté 
bontott, hogy lássam : tavasz lesz már.) 

Maholnap túlnan, az iskolás kisasszony is 
eléri az ágat a virágai közül. Akkor aztán az 

O Ö 
ablakból innen is, túlnan is czibálni fogja ez a 
két g y e r e k : az enyini, meg a szomszéd uré az 
akáczfa-virágot. 

© 

Egyszer csak, amint itt fürdöm a napsugár-
ban, előkering a szélben libegve, bukdácsolva 
egy pille. Az ám, egy élő, repülő sárgásszárnyú 
pille, mely leng, hányódik, mint egy hópehely a 
szélben, erőtlenül. 

Szegény kis jószág, korán van még, nem bir 
a szárnyad se a széllel. Bizonyosan nagyon ki-
melegedett a főid, vagy a faoducska, ahol életet 
kaptál . Jó lett volna még várni, bizony . . . 

Csak még egy kis szélcsendre van szüksé-
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günk itt, az akáczfa alatt, aztán még néhány 
szárny libbenés, s ott ül már a kifáradt sárga 
pillangó a kék jáczint tetejében, kényelmesen 
szétvetett szárnyakkal. 

Ugy megfészkeli magát az illatos, húsos 
virágon, mintha ott akarná hagyni a lelkét. 

Milyen szerencse egy ilyen koraszülött pillé-
nek, melynek élete addig szokott tartani, mint 
teszem egy rövid gyerek-imádság, hogy ime, az 
első kimenőben virágra talál. 

Ez szép és rendkívüli. 
Már most hiszem, a halál is könnyebb lesz 

neki. 
Majd alkonyattájon, ha a nap visszavonulá-

sával kihűl a lég, akkor kezdődik a haldoklása. 
H a ugyan a véletlen szerencse meg nem menti, 
teszem úgy, hogy egyszer csak odaszökken a 
virágok közé az a két nevető piros rózsa : a kis 
szomszéd-kisasszony s foglyul ejti a langyos szo-
bába, hogy ott virasszon a kis bohó a virágok 
közt. Ez volna ám csak a finom mulatság. 

De hát a pille, az csak mindig pille marad : 
az örökké a veszedelmet keresi. Alig virul ki az 
a két rózsa az ablakban: hess kapja szárnyát és 
menekül az első pille . . . 

Ott bukdácsol, szinte hajigálja a szél a bohót, 
most egy csapat veréb vágódik át fölötte, szeren-
csére nem bántja, de találkozhatik igen könnyen 
már a másik útjában egy rovarevő stiglinczczel, 
mely amíg nincs odakint mag és bogár, nem má-
szik az ágra, gyakran átröpül a városon; most 
egy erős s az ablakot is megzörgető légáramba 
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kerül a jáczintmézzel jóllakott potrohos pille, mely 
tehetetlenül csapódik a falhoz s aztán elsodródik. 

A túlsó ablakból pedig az a kis lány úgy, 
de úgy elmerengett utána. 

Aztán a virágai közé búj t és letépte a fele-
más szinü virágot hajtó jáczint-bokorról épen 
azt a szálacskát, melyen imént az első pille pihent. 

Nemsokára betet ték az ablakot. De ugyan-
ekkor hallottam a kis leány esengetyü-kaczagását. 

E g y csinos úrfi lépett ki most a kis szom-
szédolnék kapuján . Komoly arczú fiú, pelylies 
bajuszszal, ártat lan fényességű szemekkel. 

Egy szál jáczint van a kabát ja gomblyukában. 
A lány mosolyog az ablakban. 
A takaros ficzkó egész gyönyörrel veti le 

árnyas szemének tekintetét a kabá t ján illatozó 
virágra. 

Pedig már nem egészen szííz az a virág. 
A himporában imént dőzsölt az első pillangó. 
Sebaj, maradt még elég méz ezen az illatos 

jáczinton. 
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Bocsássa meg nekem Flammarion ezt a kontárko-
dást : megírom az én telepáthikus történetemet, 

ahogy azt a szereplök egyikétől hallottam, s ahogy 
annak mély benyomása alatt állok ma is. Van 
benne valami megrázó, kísérteties, amint ez ha-
sonló esetekben lenni szokott : az együttérzö, 
közös álomban dobogó szivek érzés-átvitelének 
megrendítően csodálatos megnyilatkozása. 

Semmivel sem tulzottabb és megfoghatatla-
nabb ez az eset, mint azok, miket a világhírű 
tudós ismertet. Különben azóta divat az efélét 
megírni. 

Mielőtt azonban szóhoz ju tni engedném, be-
mutatom érdekes vendégemet, a telepáthikus tör-
ténet egyik hősét: dr. Zsarnóczy Ákos körorvos, 
34 éves, komoly férfiú, aki fiatalságát a tudomá-
nyoknak szentelé, íves, magas homlokkal, értel-
mes, szelíd fényű nagy szemekkel. Több nyelvet 
beszél, van egy jutalmat nyert bölcsészeti müve, 
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mely német kiadásban is megjelent. Szerény 
ember, a hívságos dolgok iránt bizonyos czinizmus-
sal viseltetik és különösen szükségesnek tartom 
kiemelni, hogy teljesen egészséges, józan lelke 
van, okos, prakt ikus világnézetei harczban állanak 
minden elálmosító, elérzékenyítö romantikával. 

Ismerősöm, kinek kedélyén állandó, mély 
nyomokat hagyott az eset, velem szemben foglalt 
helyet és a meghatottságtól fokozódva túláradó 
hangon beszélt. Előre bocsátván, hogy nem tesz 
hozzá semmit, egy vonással sem színezi s nem 
vesz el belőle semmit, esetét a következőkben 
adta elő: 

Gyermekkorom . . . eh, játék volt, költészet 
volt, odáig ne menjünk vissza, néhanapján tűnik 
föl csak álmodozásomban, mint a csillogó délibáb. 

Hanem dühös demokrata kis polgár voltam, 
azt tudom, a lyceuin nagy kert jében néhányszor 
diadalmasan eldöngettem a mágnásgyerekeket. 
Az ördög hitte volna, hogy a já tékos gyerek 
tizenhat éves korában már csak a tudományos 
könyvek i ránt tudott érdeklődni, regény nem kel-
lett neki, nem nekem, jobban szerettem olvasni a 
csillagok járásáról , az emberiség fejlődéséről, a ha-
lálról, a hitről, a túlvilágról. 

János mesr, a szegény Girádi János barátom 
0/ O 

velem tartott , rokon lelkek soha jobban nem lán-
goltak egymásért, mint mi, ismertük egymás 
reményét , szíve dobogását, szeme színét, lelke 
álmát. Egyszerű, szegény diákok voltunk mind a 
ketten, első eminensek, az egyetemen mind a 
ket ten stipendiumo; nyertünk, elválhatatlanul 



62 Nincs. 

kísértük egymást az utczán, egymás mellett ül-
tünk az iskola-padban, együtt laktunk, közös 
háztartásunk volt, és uramba, mig a testvériesen 
elosztott sajtot ettük, vitát folytattunk az isten-
ségről, a halálról és a túlvilági életről. 

Megvallom őszintén, én bizonyos tekintetben 
már ekkor is konok atheista voltam. 

Látni szerettem volna az Istent azzal a lán-
goló, ifjonti lélekkel, mely tombolt a tudásvágy-
ban a meg foghatatlannal szemben. 

Jáncs mutogatta nekem az Istent mindenüt t : 
az erdő zugásában, a madár fészkében, a virág 
kelyhében, a napban, a születésben, a halálban, 
a túlvilági életben . . . 

Nevettem biz én és előhozakodtam a böl-
cseim vegykonyhájáról összehordott tudományom-
mal, s ezzel az életlen karddal harczoltam hóbor-
tos ideálista Jánosom avult lelki hite ellen. 

Ott voltunk sokszor, hogy ökölre megyünk. 
O nem hagyta az Istenét. 
Ln nem hagytam az ördögömet. 
<) hű volt a menyországához. 
Én hű voltam az én poklomhoz: ahhoz a 

három sukkos gödörhöz, amelyben nincs túlvilági 
élet. 

8 mentül élesebben ellenkeztek a hiteink, 
annál mélyebb vonzalommal húzódtunk egymás-
hoz, János volt az én mintaképem, én voltam az 
övé, az ö sikere eredményezte az enyémet, az 
enyém az övét, nem maradtunk el egymástól soha. 

Egyszer rettenetesen hajba kaptunk. Heves 
disputa volt, már éjfélt ütötte. Emlékezem, akkor 
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nap estünk át fényes sikerrel az orvostudori szi-
gorlaton Megkaptuk a diplomát. 

Csodálatos vol t : erről egyikünk se szólt. Föl 
se említettük egymás előtt ezt a fontos, életünk-
nek új korszakát jelentő eseményt. Ezt az örö-
met : mehetünk ki a világba, mint önálló férfiak 

O / 
szép álmokkal, kecsegtető jövővel. 

Egy hangot se szóltunk erről. 
Öh, mert ez fájdalmas théma volt, nem mer-

tünk belefogni, féltünk, hogy kicsúszik a szó a 
szánkon : válni. 

Nem erről folyt a haragosan viharzó disputa, 
hanem a túlvilági életről. 

En ezt mondtam : 
— Nincs ! 
0 fenkölt ideálizmussal harsogott: 
— Van ! Van ! 
Fejemre olvasta az egész bibliát, a szentek 

csodás legendáit, a túlvilág berendezéséről szóló 
mindenféle hitágazatot, a lélek halhatatlanságát 
hirdető írást, mély tudományú müveket stb. 

Konokul ingattam hozzá a fejemet, az atheista 
tudomány ágyú-naszádjait állítottam föl ellene s 
dörögtem, mint egy eretnek apostol . . . 

8 egyszer csak János kimerülve, hallgatagon 
ül mellém s abban hagyva a disputát, szelid, 
jóságos szemeit reám függeszté, és kezemet gyön-
géden magához vonva így szólott: 

— Ákos, nekünk meg kell egyeznünk. 
Tréfálkozva mondám: 
— Ha szegre akasztod hitedet a túlvilági 

életről. 
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Komoly maradt s mély belső érzéstől rezgett 
a hangja : 

— Nem, nekünk mégis meg kell egyeznünk, 
békét kell kötnünk, mig valamelyikünk meglátja : 
mi van az életen tul ? 

Na, ezt meg épen nem vettem komolyan. 
— Melyik panorámában mutogatják azt, 

János ? 
Boszantotta a tréfa s hogy elvegye a kedve-

met, így szólt: 
— Néhány nap múlva elválunk, Ákos, talán 

soha se lát juk többé egymást, megy ki-ki a ke-
nyere után . . . 

Megrázott a válás gondolata : elválni János-ra o 
tói, ettől a hü czimborától, életem nélkülözhetet-
len édes társától. 

— Inkább hiszek a túlvilági életben, csak 
maradj velem János. 

Gyerekes érzés vett ra j tunk erőt, ölelkeztünk, 
csókolóztunk. Majd így szólt János : 

— Nem fogunk mi elválni, egy fogadalom 
össze fog bennünket kötni örökre, úgy, hogy látni 
fogjuk egymást, megérezzük egymás baját s vitás 
ügyünk bírája az lesz, ki előbb meggyőződik 
arról: van-e túlvilági élet ? 

Ez az ember félrebeszél, gondoltam, de ő 
kétkedő mozdulatomat észrevevén, folytat ta: 

— Nem értesz engem. Egyszerű az egész. 
Válásunk emlékére szent fogadalmat teszünk, 
hogy lelkünk egymás sorsán csüngve, egymást 
örökké kisérve meg nem nyugszik mindaddig, 
mig megoldva nem látja a re j té lyt : hogy van-e 
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túlvilági élet ? A te örömedet én bizonynyal meg-
érzem, te is megérzed az enyiinet, a te fájdalmad 
mint távoli villanyütés éri a lelkemet s viszont 
az enyém a tiédet, lá t juk egymás dicsőségét, 
egymás balsorsát s ilyenkor érezd s jusson eszedbe 
fogadalmunk . . . 

Meghatva hallgattam ezt a csodás ihlettség-
töl áradó beszédet. 

— De a megoldás ? A megoldás ? . . . tör-
O O 

te m ki önkénytelenül. 
— Egyszerű, felelt, aki előbb szembesül 

a halállal, annak az utolsó gondolata fogadalmunk 
legyen : tudatni a véget a másikkal. Majd meg-
érzem én a tiedet, te is megtudod az enyémet. 

— Aztán abban a perczben lépj az ablak-
hoz, ne szólj semmit, csak nézz ki éberen a sem-
mibe, vár j reám, én meg fogok jelenni és viszont 
én is így cselekszem, ha te halnál meg előbb . . . 

Mélyen a lelkembe vésődtek e különös gon-
dolatok. 

Kezet adtunk egymásnak. Megkötöttük a 
fogadalmat. 

E g y hét multán elváltunk. 
Jó isten, be könnyű is az ember ! Sodort 

bennünket a sors, ide-oda, míg végre mindketten 
szerény révben kötöttünk k i : falusi doktorok let-
tünk. Sűrűn váltot tunk leveleket, örömömre szol-
gált, hogy János egészen talpraesett, egészséges 
hangulatban volt, jól ment a sorsa. Nem aludtam 
el, hogy Jánosra ne gondoltam volna, nem ébred-
tem föl, hogy lelki szemeimmel ne láttam 
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volna cserépszinü, hosszúkás arczát, nagy barna, 
álmatag szemeit. 

Hanem egyszer a szívem véffet vetett János 
O J o 

egyeduraságának, másnak is lielyet adot t : a sze-
relemnek. Ki sem mondhatom, mennyire örültem, 
midőn megtudtam, hogy menyasszonyom és Já-
nos gyerekkori barátok voltak. János mellőzve 
érezé magát s egyszer kapok tőle egy szemrehá-
nyó levelet, hogy fáj neki valami, érzi, hogy 
már nem vagyok a régi barát. Az ördögbe, még 
féltékeny lesz a menyasszonyomra, gondoltam s 
kibékítettem egy hosszú, szeretettől áradozó le-
véllel. 

Meghívtam az esküvőmre, de azt írta : jár-
vány van a falujában, nem jöhet. Pedig már 
négy éve nem láttuk egymást. Roppant messze 
voltunk egymástól. Csak úgy falta a szerelem az 
időt. 

Apa lettem. 
Erezni kezdtem az istent a kis fiam csók-

jában, gügyögésében. 
János azonban aggodalomba e j te t t : tiszta, 

meleg kedélyét nem találtam többé a leveleiben, 
rapszodikus borongós hangon irt, szinte hallani 
véltein mindannyiszor panaszba ömlő, tompa hang-
j á t . . . 

Egy levelében így í r t : „Ülök az akáczfa 
alatt, méhek szálldogálnak fehér virág fürtjeire, 
valahonnét gyerekhang csendül, fáj mindenem, 
nem tudok szabadulni attól a bolond gondolattól 
hogy engem senki sem szeret." 



í r tam neki : hát én, háládatlan, én neked 
már senki se vagyok ? 

Ezt írta erre: 

Tud-e már a kis fiad beszélni '? Van egy 
kívánságom. Tanítsd meg a kis fiadat a nevemre. 

Szegény Jánosom, érző lelked itt keres ná-
lam menedéket, igen, igen, megtanítom kis fiamat 
nevedre, belé oltom az irántad való szeretetet, 
itt élsz közöttünk, várni fogunk mindig, s lia 
eljösz, kis fiam neveden fog szólítani . . . 

Megjegyzem, hogy soha többé köztünk nem 
volt szó a váláskor tett fogadalomról. Rohantak 
az évek, gyérültek a leveleink. Már jó idő óta 
nem kaptam levelet Jánostól, de ez alig-alig tiint 
már föl. Egészen elfoglalt a boldogságom. Második 
gyermekem keresztelőjét ültük. Imádásra való 
kis baba volt, ott ringatták ruganyos bölcsőben, 
ezüsttel áttört fátyol alatt. 

Persze a falum notabilitásai: jegyzőék, papék, 
kántorék, biróék, árvagyámék mind a doktorék 
asztalánál ültek. Vígan voltunk. Gratuláltak s 
biró uram jó szívességgel „ezer annyit" kivánt. 

Alkonytájban volt az idő, barna piros fény-
ben csillámlottak az ablakok, odakünn csendes 
ősz. Amint javában hullámzik a jókedv, egy vá-
ratlan esemény riasztott rá a társaságra. 

A cazdasron megrakott lakoma-asztal disze, 
O o 

az aranyozott virágváza ketté pattant. 
Leomlott a terítöre több darabban, a virág-

bokréta kihullott, a víz szerte folyt. 
Mindezt azonban én az első pillanatban nem 

Nincs 
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láttam, az én lelkemet más látomány nyűgözte le, 
megrendülve ugrottam föl s anélkül, hogy előbb 
rá gondoltam volna, most hirtelen János jutott az 
eszembe, nyugtalan szívdobogás vett rajtam erőt, 
látni véltem halovány arczát, felém intő két 
kezét. 

Különös érzés rabja lettem, mely ragadott 
magával, fájdalmat éreztem, titkos sejtelem lepte 
meg szivemet: Jánosnak baja van. Nem figyelve 
a rám bámuló társaságra, szinte önkénytelenül, a 
lelkemben megrögzött fogadalomhoz híven oda-
léptem az ablakhoz, belenéztem az alkony ho-
mályába : odakint rázta a szél a leveleket. 

Szemem egyszerre elhomályosul s a sötét-
ből, mely előttem hullámzott, kibontakozik egy 
megrendítő látomány. 

János volt, fehér öltönyben, az ö cserépszinü, 
hosszúkás szomorú arczával. 

A szeme le volt csukva, a szive át volt lőve 
s jobbra-balra tagadólag ingatta a fejét. 

Ah, remegett a lelkem, érteni, értem, enyém 
a fájdalmas diadal! Megelőztél s eljöttél felejthe-
tetlen Jánosom, megoldani a vitánkat a túlvilági 
életről és beszámolsz liüen: 

— Nincs! 
Mélyen megrendülve fordítám el arezomat: 

tekintetem a bölcsőre esett, melynek hófehér 
csipkéi közül kis fiam rózsás arcza sugárzott 
felém . . . . s fölkiáltottam : 

— V a n ! 
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Ártatlan lelkeket, melyek még tündér-udvar-
a lói sról álmodoznak, nagyon könnyen meg 

lehet riasztani. 
Könnyebb elfogni csak úgy szabadkézzel 

egy madarat, mint a megriasztott lánykát kény-
szeríteni, hogy belenézzen azokba a szemekbe, 
melyek megijesztették. 

Vagy a mely rossz szemekre kimondta a papa, 
vagy a mama, hogy azokba egy jól nevelt s jó 
házból való lánynak nem szabad soha beletekin-
teni. 

Persze megesik, hogy az eltiltott szemeket 
nem fogja meg a papai és anyai kiátkozás. Mert 
végre is a lány nem mind egyforma. 

Azok a puha anyai kézzel jól dresszirozott 
üvegházi ártatlan lelkek, melyek szülői engedély-
lyel mernek szeretni, nem igen ritkák. 
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Majd annyian vannak a sajátságos szűz lel-
kek, ahány a szerencsétlen házasságok száma. 

Sokszor egészen az ember szeme előtt folyik 
le a különös eset, hogy az ártatlan szívben föl-
lobbanó első szerelem lángját elkoppantja a mama. 
Éppen mint valami rosszul égő gyertyát. S ha 
azt mondja a mama, hogy vége legyen : alig mer 
az a bohó, félénk szív dobogni. 

Lassankint pedig meggyőződik, hogy nem 
lehet olyan embert szeretni, akit a mama nem 
akar. 

Aztán várakozik békén az a buta, remegve 
dobbanó szívecske, míg egyszer a mama előránt 
a fülénél fogva egy hájas, szeplős íiczkót s azt 
mondja : Ez a tiéd. 

Némelyik később belehal, némelyik meghízik. 
Hanem aztán istenien csalfa az a kis lány, 

aki eleinte remeg ugyan egy kicsit, de még jókor 
a talpára áll, mint egy fölzendülő cherub piczi 
czipellöcskéjének hegyével fölrúgva a házi törvé-
nyeket, a papa és a mama esküdt ellenségével 
titkon konspirál. 

A fölzendült ártatlan lélek vagy diadalra j u t 
szép szerével, vagy megszökik. (Persze nem 
egyedül.) 

Azonban ha leveretik : meg tud halni, mint 
egy hős. Az ólomgolyót néha ki se bír ják venni 
abból a szilaj, makacs szivböl, mely szülői enge-
dély nélkül mert szeretni . . . 

Van itt egy kedves zsönge hajtás, aki alig 
lépte tul az áldozás k o r á t : az én kis ártatlan 
barátnőm, a buzavirásr szemű Vicza. szintén ama 
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bájos vértanú szüzek közül való, akik csak szülői 
engedély mellett mernek szeretni. Mert ő is igen 
jó házból való, jól nevelt leányka. 

A szánandó angyal ezenkívül vallásos buzgó-
ságban lőn nevelve: hiszi a menyországot, mely 
az engedelmes kis lányok számára van teremtve, 
hiszi a poklot, ahova a mama szerint minden 
engedetlen leányt tüzes rúdon hurczolnak be az 
ördögök. Kívülről tudja a kis szent szüzecske 
Czeczilia, Agotlia, Erzsébet s valamennyi asszonyi 
szent megható legendáit. 

Hanem egyszer, a jó isten, meg a szentek 
tudnák, hogyan: a templomjáró, .misehallgató 
kicsi lány azt vette észre egy napon — éppen a 
templomból kijövet (ahol iíjú ördögök fixírozták 
az ájtatos angyalokat) hogy szívecskéje nem éppen 
úgy ver, ahogy a mama fölhúzta. Össze-vissza 
tiktakkol egy pár szelídebb fajtájú szem tekinte-
tétől, amelynek a tulajdonosa határozottan a leg-
rosszabb parthiek közé tartozik, lévén neki kis 
hivatala és nagy adóssága. Ezenkívül kikiáltott 
csábító. 

A tilalmas pár ördögi szem delejes varázsá-
nak azonban azonnal véget vetett a gondos mama 
egy kis házi orvossággal, mely a következő erős 
tilalomban nyilvánult : 

— Őrizkedjél gyerek attól a rossz kamasztól, 
aki a pokolba visz, ha ráhallgatsz. 

Nyers szájú naturálisták nevessenek ezen az 
ártatlan romantikán, ami megrettentett hősnőcs-
kénk liliomtisztaságú lelkében megnyilatkozik, de 
tény, hogy ő a legnaivabb bigottizmussal rettegett 
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a szíve elé tartott rémtől, mely a mama szerint 
az olyan kis lányt, mint ö, a pokolba viszi egye-
nesen. 

A köszönését se fogadta ezentúl a Bán 
gyereknek. Aki pedig az imént még ama szeren-
csés tündér-ficzkó volt, aki egy napon a kis lány 
szűzi álmában rózsaszínű felbök közül pusztán 
csak azért szállott alá, hogy ennek a szent lelkű 
liliomszálnak apró lábai elé omoljon hő szerelmi 
nyilatkozással. 

S alig hogy megtalálta, már is elvesztette a 
kedves lány ezt az álmát. Mivelhogy a mama 
nem adta ki az engedélyt az első szerelemre. . . 

Oh, édes száműzött első szerelem, mely ret-
tegve húzódik meg a megriasztott lányszív leg-
mélyebb zugában s ott haldoklik könyek között, 
mint a letépett liliomszál, melyen még ra j ta csil-
log a harmat . . . 

De a Vicza első szerelme, leriasztva a szív 
mélyére, ott, mielőtt megkezdené a haldoklást, 
bármint retteg is a pokoltól — egyelőre várakozó 
állást foglal el. 

A mesékben, meg valahol a középkori legen-
dákban vannak ilyes ártatlan, imádságos szájú 
kis szentek, mondják olvasóim, amiben igazuk 
van. Anide higyjék meg, hogy amaz üvegházak-
ban, amikben manapság a modern eladó angyalo-
kat nevelik, épp úgy kivirul az ilyen hajtás, 
mint az a másik, aki az iskola-padban tizennégy 
tavaszos vérével huszártisztről álmodik. 

A mai nevelő-intézetekben egymás mellett 
ülnek ezek. 
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Természetes, hogy az a bolondos tündér-fiezkó, 
a „rosz kamasz" csak azért sem hagyta annyiba 
a dolgot. Szép fiú volt, s fekete fényes hajfür t -
jei, ha mint egy epekedő tündér kamaszhoz illik, 
az átellenes ház eperfajához hajtot ta a fejét, 
plasztikus rendetlenségben hullottak le sima, 
nemes homlokára. 

Viczuska mindenféle imádsággal űzte magá-
tól a kísértést. 

Jól elfüggönyözte az ablakot s lázas kis fejét 
két tenyerébe szorítva, ártatlan lelkének egész 
felháborodásával gondolkozott azon a szomorú 
dolgon: hogy lehet valaki olyan gonosz, hogy a 
kis lányokat a pokolba viszi. 

Már most irtózni kezdett szűzi álmainak 
egykori tündér lovagjától. 

Ez azonban okos fiú volt és írt egy szép 
levelet a megriasztott ideáin ik, aki a megrázko-
dás e napján többet imádkozott, de az imádságos 
kis könyvben benne volt a tündér-úrfi levele. 

Ez pedig tele szerelemmel, tele édes csábí-
tással, tele reménynyel, aranyfüsttel, amint már az 
eféle körmönfont tündér-ficzkók szokták megírni 
a szerelmes leveleiket. 

De szörnyűség, amit a kiátkozott tündér-ka-
masz kíván : 

„Ha meghallgatja rajongó imádójának szent hitvallását, 
ha érzi, hogy szeret, úgy jöjjön ma alkonyattájon az alsó-
kert elhagyott méhesébe, ott várom az én aranyszárnyú 
édes méhecskémet stb. 

Na, szent Czeczilia, Dorottya és a többi szent 
szüzek, most segítsétek ki a bajból kis tanítvá-
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nvotokat, a remegő arany szárnyú méhecskét. Az 
imádságos könyvben elrejtett levélre csak úgy 
hull a harmat a szent kisasszonyka szemeiből, 
aki vergődik tanács- és akarattalanni, mint a 
megázott kis méhecske a virágszirmon. 

Pedig milyen egyszerű lett volna a szabadu-
lás. Oda adni a levelet a mamának. Azt ugyan el 
nem viszi semmiféle tündér a pokolba. 

Igen ám, de mikor épen ez az egyetlen 
mentő gondolat nem jutot t a szegény kis áldozat 
eszébe. Sem a szívébe, ahol egyszerre kilépett 
várakozó állásából a szerelem . . . 

Vissza, vissza, hessegeti a kis lány sírva, 
eszébe jutván a mama ijesztő szavai: „Pokolba 
visz, ha reá hallgatsz." Az óra is azt ketyegi 
már. A kis kanári is azt pöntyögi a kalitkában. 
Az utczáról beliangzó zsongásban is azt hallja. 

Jóságos szent barátnői, akik máskor olyan 
jó tanácsot adtak neki, most elhagyják. (Hja, a 
szentek nem értenek a szerelemhez.) Végre is 
magának kell határozni, és csodálatos bölcsen 
okoskodik az ártatlan lélek. 

Úgy, hogy ö nem megy a pokolba semmi 
áron, de hogy lássa az a vakmerő, hogy ö milyen 
erős, hogy fittyet hány az egész dologra, ki fog 
menni az alsó-kertbe, virágot fog szedni és dalolni, 
igen, vígan dalolni, hogy az ott meghallja a 
pokolban, ahova öt csalogatná. 

S mennyire örül, hogy a virágok is az ö párt-
ján vannak. Alig vették észre, amint végig suhan 
lopva a fák között, már is haj togat ják előtte 
szagos kis fejecskéiket s megszólal a liliom elsőnek : 
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— Jó napot, kis testvér, be ne menj a 
méhesbe. 

Aztán a rózsa: 
— Dalolj nekünk szépet. Az előbb ugrott át 

a falon, vigyázz. 
A szegfű rázogatja borzas, illatos fejecskéjét : 
Üdvözöllek, szépséges Viczácska, szakíts le 

engem, de ne vígy be a méhesbe. 
Megkönnyebbülve szakítja le a virágok tün-

dére a szerelmes kis szegfűt s ajkához emelvén, 
szentül fogadja : 

— Ne félj, téged szeretlek . . . 
Aztán az ibolya, levendula, rezeda, harang-

virág s a többi mind tudnak neki mondani valami 
szépet, hízelgőt és gratulálnak nagy lelki erejéhez. 

Csupán az a szál kaczér pipacs, mely a 
hajlongó pitypanggal ölelkezik bent a fű között, 
zavarta meg egy kicsit, ledérül biztatván őt : 

— Csak előre, előre, ott vár reád . . . 
Valamennyi madár mind megszólal. Mind 

azt dalolja : vár reád. Egy kis csíz ép arra 
száll, amerről a fák közül ide látszik a pokol 
mohás födele. A pintyőke is odatart a rigóval 
együtt. Erre-erre az út . . . 

S remegve, riadtan száll utánuk a !ány fától-
fáig. A virágok elkezdenek reszketni a szélben, 
a madarak öröm-dalba fognak, a leány édes 
ajkán pedig a pokol szájánál a száműzött szere-
lem könyezve, de diadalmasan fölsóhajt: 

— Bocsássatok meg, kis virágaim, de én — 
bemegyek. 

Bement. A szellő félreveri a harangvirágot. 
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A pipacs C3Ókolódzik szerelemittasan a pitypang-
gal. A madár-kórus a virágfakadás hozsannáját 
zengi. A liliom búsong kis testvére sorsán s 
fényes harmat ül ki a szemébe; a fényes füvek 
egymáshoz simulnak szeretettel, a rögök vékony 
erei közt a bogarak párosával összebújnak, pille 
űzi a pillét, amoda ni a kis tornyos ház ereszén 
galamb csókolózik a galambbal . . . 

S egyszer csak jön a mama nagy viharral. 
A virágok-e, avagy a kapásné vitte véghez az 
árulást, az már most egész közömbös dolog. Tény, 
hogy a mama sárkány szerű viharzással megjelent, 
utána jö dohogva a papa . . . 

— Vicza t e ! süvít be a mama a pokolba. 
Ettől a hangtól az igazi pokolban is meg-

ijednének, hát még . . . 
A megrémített pokol nem felel. 
— Gyere csak k i ! kiált a mama újfönt, s 

midőn látja, hogy megszűnt a hatalma a pokol 
fölött, berohan s a homályos zugból a kezénél 
fogva húzza maga után a hangosan síró angyalt. 

Ez pedig magát az ördögöt czipeli magával 
a kabát ja csücskénél fogvást . . . 

Menyei látomány volt, mikor ezek a pokol 
szájában megj elentek. 

Magánkívül kiált rá a mama a kompromit-
tált angyalra : 

— Mit tettél, szerencsétlen ? 
— Semmit mama, kíváncsi voltam a pokolra. 
De nem ereszti el a rossz kamasz kabátját . 
Mi természetesebb, mint hogy a minden szent 

szüzek kompromittált kis tanítványát a pokolból 
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egyenesen a templomba vitték volna ezzel a rossz 
kamaszszal, hanem a dispenzáczió nem lévén kéz-
nél, meg kellett várni a kihirdetést. 

De az eljegyzést hamarosan közzétették, mert 
másnap erősen lábra kapott a gyalázatos rága-
lom, hogy Viczuska a pokolban volt. 



TANYAI NEBÁNTSVIRÁG. 

Bohó egy idyll: a rétről, ahol most feslik a pi-
pacs virága is, s a für j vígan szaladgál arasztos 

vetésben, mely hányja bőségesen kövér kalászát, 
s a levél is megnő már maholnap teljes nagysá-
gára. 

Osszefogózott a Jani és a Juczi gyöngéden, 
s elindultak a zölddíszü kis tanya leveles kapu-
jából a szegedi nagy vásárra. 

Mentek-mendegéltek kakuk-füves úton, a 
lány nagy rózsájú viganója lengett a friss hajnali 
szélben s ázott a csokros czipellö a lábain a füvek 
harmatában, mig a pár ja — egy kurta nyakú, 
érzékeny szívű legény — játszva, itt-ott meg-
szólalva hintázta előre hátra összefogózkodó kezei-
ket, a pacsirták pedig a vetésből most röpdöstek 
fölfelé, pedig alighogy szürkül a tá j s a csendben 
valahonnét, valamerről előcsendülő reggeli harang-
szó lágy hangja hullámzik a légben. 
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Mindenféle réti virág nyitogatja ki az út-
szegélyen a gyöngy-szemeit, s ta lálgat ják : melyik-
nek mi a tisztességes neve ? Ismerősük mind : a 
kakuk fü , a kis egérfark, tiiske-rózsa, mely már 
vár ja a cserebogarat, a szamártej, meg a többi . . . 

— Há t ez ni, micsoda virág ? pajkoskodik 
a czingár legény, a pá r ja derekához kapva, az 
pedig lódít egyet ra j ta , mialatt a kék virágos 
selyemkendö előre csúszik a homlokán : 

— Ez — hallod-e — nebántsvirág. 
Jani megneheztelt s hánytorgatta , hogy az 

édes szülémék úgy is egymásnak nevelték föl 
őket : még hajnal van, csak a madár van ébren, 
nem lát senki . . . 

Mennek mendegélnek, messze még a város. 
Mint álomból ébredő szemek nyílnak ki imitt-
amott a tanya-házak ablakai s a pitvarra kifor-
duló gazda nem az ú t r a : az égre néz ; miatta a 
füszegélyes országútat, a rét minden pacsirtáját, 
lustálkodó pillangóját fölverheti ez a pár cseléd, 
nem is ismerné föl ő k e t : hogy a lány a Czifráék 
Juczija, a legény meg a Csigáék J a n i j a — a haj-
nali homályban. 

Csak r i tkán szól Jani, endegeti a vásárt, a 
forgó hintát, a komédiát, amibe kitömött viaszkos 
királyok aranyos ruhában ülnek, a vászonsátrakat, 
melyek alatt virágos viganóra valót árulnak, a 
lány meg immel-ámmal mondja, elnézve a szálló 
madár után, hogy j a j de szép, föl is ül a hintára, 
meg is nézi az aranyos ruhába öltözött kitömött 
királyokat, vesz is virágos viganót, Jan inak meg 
czifra p ipá t . . . 
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Aztán nótára gyújtot tak, egy darabot éne-
keltek abból, liogy „Edes anyám lelkem, de fáj 
az én szívem", egyik balra húzta, másik jobbra, 
még is szép volt, mig Juczi hirtelen félbe szakí-
totta, neki ugrasztván Janit az ároknak : 

— Hozd ide hé, azt a pipacsot. 
A selyemkendöt hátrahúzta a nyakára s bele-

tüzte a hajába a pipacsot, melynek piros szárnyait 
rezgette a szellő. 

Jani megfordul egyszer s nézi az égalj át, 
aztán a tanyák felé fordul : 

— Hallod-é lelkem, füstöt vet az idő. 
— Az ám — felel Juczi — tán esőre érünk. 
— Ha akarod, majd betakarlak a két karom-

mal. 
-— Megázok én attól. 
— De leginkább nem fázol. 
— Vagy ki tudja. 
A tanyai nebántsvirág megringatta a vállát 

J O O o 
s kihúzta volna az ujjait a legény kezéből, ha az 
engedte volna. 

Ezután megálltak és visszanéztek, végig az 
országút egyenes, szürke pántlikáján : alig látszik 
már az édes szülémék szomszédos tanyája, mesz-
sziről fehérlik a csorda s a kanász-tülök megszó-
lal először. 

— Nagy földet já r tunk már, sohse lesz tán 
vége, Jani. 

— Bárcsak ne is volna. Elmennék én veled 
egyfolytában a világ végére, Juczi. 

— En meg nem szeretnék oda menni, Jani. 
— Nélküled én se, Juczi. 



Tanyai nebántsvirág:. 

— E n meg veled se, hé, Jani . 
B a j lesz még ebből; nem tud a lány sehogyse 

kedvire szólni a legénynek. Megmondta azt már 
a Bácsik Adámné, hogy „jaj az olyan kútnak , 
amelyikbe vizet kell önteni, hogy meríthessen 
belőle az ember" ; de nem hittek neki a szomszé-
dék, akik egymásnak szánták a két gyereket . 

Mennek, mendegélnek, látszik már a fák 
fölött a városi torony, mely a szürkület távolában 
olyanforma, mint egy óriás jegenye csúcsos koro-
n á j a ; egy szarka rebbent el a szótlanul ballagó 
útitársak előtt, Jani u tána néz szomorúan, Juczi 
nevetve, s az utóbbi kis vártatva így szól: 

— Olyan éppen, mintha friss vízben já rnék . 
Fölemelte az egyik lábát, friss harmat gyön-

gyözött a harisnyáján, mely egészen odatapadt 
formás kövér lábához. 

Jani megsajnál ta : 
— Fázik hé, a kis lábad ? 
— Fáz ik . 
— Megmelengetem, Juczi. 
Leült az útra s intett a leánynak, hogy ö is 

üljön mellé, fektesse az ölébe a két lábát, majd 
megnielengeti a kezével. 

Juczi leült vele szemben s viganóját össze-
fogva odarakta kis lábait az ölébe: Jani pedig 
melengette a kezével. 

• l t 1 
A Jani kezei is, meg a Juczi kövér kis labai 

is remegtek. 
Aztán tovább mentek, mendegéltek. De jobb 

volna, ha most hirtelen más útra kanyarodnának, 
oda ni, amelyik a hármas dombnak visz, mert 

6 



emitt a magas fűvel takar t dűlőnél a nádas árok 
embernyi bokrai közül a homályban három legény 
ugrik ki az országútra, s mig kettő lefogta a 
Janit, a harmadik ölbe kapva elvitte a Jucz i t . . . 

Alig volt ideje Janinak kétségbeesetten kiál-
tani : 

— Juczi ! 
Messziről hangzott vissza Juczi hangja : 
— J a n i ! 
A tanyai nebántsvirág épp úgy megadja 

magát sorsának, mint az az operette-nebánts-
v i rág: egyforma a lány operetteben és népszín-
műben, ha a szerelem-zsivány kezébe kerül. 

Juczi nem is ficzánkolt egy cseppet sem az 
útonálló karjaiban, hanem úgy tett, mintha meg 
volna halva . . . 

Bibor-subában kiemelkedett a határra a nap, 
a pacsirta teli torokkal lármázik, fönt az erdőt 
erős reggeli szél fújja, mely leömlesztette a felhő-
uszályokat északnak, Jani pedig kiszabadulván a 
vetélytárs czinkosainak kezéből, eszeveszetten sza-
ladt az erdőnek, arra, amerről a város látszik . . . 

Mit bánja, hogy az erdőszéli fáról a harkály 
csúfolódva kerreg utána, a kalapja pántlikája 
eloldódzott, lobog a szélben, a pitykés mándlija végig 
kigombolva, a dolmány is csak úgy repül a vállán. 

Bent a bírónál pedig száz pandúrt kér — 
egy se legyen híjjá, mind a száz szárnyas lóra 
üljön, madárnál is sebesebben szálljon, későre ne 
érjen. 

Délre már megjött a két lovas pandúr taj-
tékzó paripán. 
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Tanyai nebántsvirág. 

— H á t a Juczi hol van? ÍNtért nem szabadí-
to t ták ki ? kiált r á j u k a bíró. 

Jani meg ott áll szomorúan. 
A pandúr odalépett a bíró elé s megmutat ta 

a k e z é t : 
— Összekarniolászott, mint egy macska. 
— Miér t? 
— Azt mondta, hogy ö biz nem jön . . . 
Ni tessék: az operettet lefőzte a — népszínmű. 



Nem liall az ember mindennap efélét. 

De mégis többet hallhat róla, mint a hány-
szor megtörténik. Mert az írók csinálnak már 
ilyesféle meséket az emberek szórakozására. 

Ámde ez nem mese. A mesénél szebb. 
Abból a végtelen nagy zavaros tengerből, 

amit a mindenféle rendekből összesített társada-
lomnak neveznek, föl szokott vetődni néha-napján 
egy-egy ilyen fényes gyöngyszem. Amit érdemes 
aztán mutogatni. 

Meg se kell tisztítani, nem kell csillogó 
keretbe fogni: magától olyan fényes, czifra keret 
nélkül pedig szebb is tán. Bizonynyal szebb. 

Egyszerűen hát, szó van egy rossz emberről, 
akit Zsák Friczinek hívnak. Erős, dologra termett 
ember, széles vállakkal, mélyen beülő, sokat virrasz-
tot t , mindazonáltal elég barátságos és bizalmas 
szemekkel. Szitakötő, vagy mi volt, de mivelhogy 
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írástudó ember, hát képes megfelelni egy dijnoki 
állásnak. 

Bizonyos harmincz forint többet ér, mint örök-
kön örökké bizonytalan kilátások közt szitát 
kötni. Úgy okoskodik, mint a többi dologtalan 
iparos, aki tizenöt-húsz esztendeig suszter, szabó 
vagy egyéb eféle volt, s mivel ezen idő alatt a 
mérték-fölvételek vezetése közben beletanult vala-
hogy az írásba, aztán meg dalárdista is és „vigalmi 
rendező", aki „köszönetnyilvánítások", „fölhívások" 
és „értesítések" czím alatt az újságokba is ír : 
elliczitáltatja a műhelyt és j á r a város nyakára 
— hivatalért. 

Eféle ember Zsák Friczi. 
Még rosszabb. A mesterségével együtt eldobta 

a feleségét is. A nagyobbacska lány az anyja 
kötényébe fogózkodott, az apróbbik a kar ján volt, 
úgy mentek el. 

Az asszony részint nem bánta. Sokat szen-
vedett, ez az ember már nagyon elzüllött, még 
egyszer végzetesen megfeledkezhetnék magáról. 

A két rossz közül ez a jobb : a ggerekmentés. 
Igaza volt a szelíd Zsáknénak, aki szegény 

mesterlegényekre foltoz és mos : ez az ember 
csakhamar rossz fát tett a tűzre. 

Hallotta, hogy az elhagyott asszony kapott 
egy kis örökséget. Meghalt az anyja valahol Kir-
chenfelden s hagyott rá, szerencsétlen leányára 
száz forintot. Kerek szám volt. 

Zsák Friczi elment „haza", hogy elvegye az 
asszonytól a pénzt. A boldogtalan nő kétségbe-
esetten birkózott vele. A hitvány ember meglia-
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rapta az új já t , a karját , amint ott a szekrény 
előtt viaskodtak. 

Majd összetörte már az asszonyt, aki a vég-
sőig védelmezte a szekrényt, mikor berohant a 
házban lakó Veréb Antal felesége, egy erős, testes 
asszony. 

A két asszony aztán nagynehezen kiszorította 
a szobából Zsák Friczit, aki most tehetetlen 
dühében végig hasította a bicskájával Veréb 
Antalné kar já t . Hanem az egészséges jófajta hús 
volt, hamar begyógyult. 

S ma, itt a bírák előtt mindezt kereken s 
alázkodva tagadja Zsák Friczi. 

Nem a felesége taszította ide, a feleségének 
semmi panasza nincsen, hanem Verébné, aki jó-
szívű asszony, de senki, még Zsákné se kíván-
hatja tőle, hogy ő egy olyan „rabló"-nak meg-
kegyelmezzen azért a vágásért. 

Zsákné is elmondja a magáét egészen közöm-
bösen. 

— Összeszoktunk úgy zördülni — mondja — 
de nem hinném, hogy a pénzért jöt t Zsák, mert 
nem is tudta, hogy van, a szúrást meg nem láttam, 
azt nem mondhatom, hogy láttam. 

Zsák azt mondja í— szól a bíró — hogy 
Verébné karját az ajtó zár jának a szöge hasította 
fol . . . 

Élénken felelt Zsákné : 
— Az nagyon meglehet. 
Verébné, aki úgy látszik, nem hitte, hogy a 

szomszédasszony hálátlanul így cserben hagyja, 
föllobban haragosan : 
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— Ejnye no, majd megmondja a kicsi, ni. . . 
Ott állt Esztike, a kicsi, egy gyönge fitos 

orrú lány, szalagocskába kötött szöszke bajjal, 
riadozó élénk, kék szemekkel, kicsi lábakkal s 
odatipeg a hívásra apró madárlépésekkel. 

Esztike ott volt, mikor anyja és apja vias-
kodtak. Nagyon tehetetlen kis lány még, az asztal 
mögé bújt és sikított, ahogy a kis torkán kifért. 
Pedig aztán mondta már, hogyha erős lett volna, 
kilökte volna édes apját, de úgy, hogy el ne 
essék odakint. 

— Na kis lányom, ez a jó apád azt mondja, 
nem bántotta se anyádat se engemet, — informálja 
a bájos kis tanút Verébné lágyan, szelíden, hozzá 
lehajolva. 

Esztike föltekint reá kifejező kék szemccs-
kéivel : 

— Én nem tudom . . . 
Halkan, reszketve mondta. 
A bíró nem engedi a kis lányt faggatni s 

fölmenti a félelem alól a kicsi reszkető szívét a 
szokásos figyelmeztetéssel : 

— Ha nem akarsz gyermekem apád ellen 
tanúskodni, nem muszáj. Akarsz-e hát V 

Kipirul a kis Esztike orczája s repeső madár 
hangon felel: 

— Anyám azt mondta, nem szabad. . . 
Ugy szállt el ez a vallomás a gyerek szájá-

ról, mint egy imádság, mely á t jár ja a legmegrög-
zöttebb szívet s megtéríti . . . 

Ez az imádság hazaviszi még a bizonyítékok 
hiányában fölmentett embert, aki jó darabig 
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elnézte kint az ntczán hogy szedegeti Esztike 
kis lábacskáit az anyja mellett . . . 

Aztán jó darabig dörzsölte a szemét, s mikor 
azok eltűntek, megindult kullogva az apró lábak 
n y o m á n . . . 

Mondom: viszi már az az imádság. 
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sarló, amit az előbb hajított el a kertész 
legénye, kifénylett a magas fűszálak közül, 

mint egy ezüst félhold. 
Körül a pagony alján, minden tenyérnyi 

tisztás meg lesz nyírva kopaszra, hetenkint egy-
szer : olyan pazar gazdagon ruházkodik a csendes 
kis vadas olajos fekete földje, melyben az orgona-
fák hihetetlenül korán virágzanak, s fönt a kas-
tély előtt nevelődő, védett parkban ép úgy talál-
hatni hideg kófehérkét, sőt sárga mimosákat is, 
mint akármilyen közönséges egyszerű virágot. 

A lesarlózott fü balzsamos szagát kiszívja a 
nap egészen és szétszórja a vadas fái közt, ahon-
nét a szellő bokorról bokorra bujkálva, majd csak 
elér vele az erdőre nyíló kastélyig, melynek ajtó-
és ablak-szárnyai rendesen tárva-nyitva vannak. 
Aztán az erdőből kifúvó szagos légáramlat vésriir 

O o 
megy tíz-tizenkét egymásba nyíló, ódonosan, de 
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sok aranyozással és bársonyozással berendezett 
termen, mikben meglehetős sok por van, mivel-
hogy ezeknek a termeknek úrnőjük nincsen, csak 
uruk van. 

Ez pedig, ha egyszer három-négy esztendőben 
megcsömörlik a fővárosban asszonytól, kártyától, 
futtatástól és bezárja magát ide : a szolgáit nem 
takarítgatásra, hanem vadkergetésre használja. A 
jól dresszirozott kopói, mig oda volt, mind ki-
vesztek. 

Nagyon szép ez a kis erdő. Vadas a szó 
szoros értelmében : nincsen a fák nevelésében 
semmi rendszer, összehajlik a tenyérnyi levelű 
gesztenyéssel a vadalmafa súlyos lombozata, kevé-
lyen oda simulnak a hárs örökké libegő fényes 
levelei a mellette kevélyen s takaros-karcsún 
emelkedő fenyő tűleveles oldalához, a büszke, 
erős tölgyek szívesen tűrik társaságukban a 
szagos orgonafákat, egymásba kapaszkodnak a 
ritka balzsamfák s a közönséges akáczok dúslevelű 
ágai, s a bükk eres, erős ágáról egy kis ugrással 
ott terem a mókus a szomszédos mogyorófán, 
ahol aztán persze a nagy becsben tartott bohó 
jószág hosszú állomást tart . . . 

Régóta úgy van már, hogy szabad a falunak 
bejárni a vadasba virágért, mindenféle fűért. A 
nagy nyitott kapun suhognak be a tiszta ruhás 
lányok és egész köténynyel hoznak ki az erdőből 
szedret, epret, virágot, a szegények gyógyszerül 
alkalmas füveket. I t t is, ott is egy-egy mezítlábos 
parasztlány szalad és tűnik el a fák közt, mint a 
vizet kutató zerge, s hol itt, hol ott kandit ki 
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élénk, fényes szemével a bokor mögiil, amelynek 
lombjai közé szedret, vagy virágot keresni bele-
ha j t j a a fejét, nem is sejtve, hogy valahonnét a 
pagony aljából a fiatal uraság eltitkolhatlan gyö-
nyörrel lesi egészséges, formás tagja inak minden 
mozdulatát. 

De ha észreveszi is a Bicziék Magdusa, 
vagy a Liza, a temetöcsösz leánya ? El se t ud j a kép-
zelni az ilyen falusi mezítlábos liliom, hogy míg 
ö apró, piros lábait, melyek mint két rózsa süp-
pednek bele a moliás, füves földbe, szétvetve, le-
hajol szakítani egy szál virágot, vagy szedret : 
mit bámul ra j t a kipeczkelt nagy fekete szemeivel 
az a finom gazdag úrfi ? Aztán csak mindig olyan 
messziről ? Mi haszna van benne ? Még öröme sincs. 

Ah, a falusi szűz lelkek, melyekben több 
ártat lanság van, mint a virágban, milyen édeseket 
s jókoráka t tudnak kaczagni a bokrok mögül 
ezen a furcsaságon, mely az öreg kertész szerint 
épen olyan valami, akár a jól lakot t róka, mikor 
sompolyogva a tovaszökő fehér húsú nyulak u tán 
néz, a száját nyalogatva és a fogát vicsorítva. 

Hanem ennek már vége. Vége lett a mezít-
lábos vad-lesnek azon a napon, amikor beszaladt 
a vadas virágai közé két kivágott czipös és 
selyemharisnyás apró lábacska, melyek épp olvan 
pusztítást vi t tek véghez, irgalmatlanul letiporván 
mindent, mint a fehér kezecskék, melyek olyan 
kicsinyek, mint a pintyőke szárnya. 

Ez a czipellös, nemes vadacska a régi ren-
det és mulatságot egészen k i fo rga t ta : a piroslábú 
vadak, akik a pagonyt már-már inkább a mulat-
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ság kedveért j á r t ák , hasztalan ingerkedtek a f ák 
mögiil, nem talál ták semerre az uraság szemét, 
mely már most lángolva kísérte a pár kivágot t 
czipőcske szökkenését. 

Nincs annál istenibb látvány, mint egy pa j -
kos lány az e rdőben: mikor fölfogja kétfelöl az 
úgy is kur tácska mousseline-ruháját s elkezd szállni 
fától fáig, az édes élvezetek ujjongásával, olyan 
elfojtott hangot adva, mint a korlátlanul re-
peső madár keringés közben; majd dalol, le-
buj ik minden bokor alá fészket keresni, lecsippen-
teni széles levelek közé rejtőző ibolyát ; hallani 
neheztelő panaszos fölkiáltását, ha apró lábait 
körülfonva elkapja egy-egy bokor, s hogy repdes, 
ugrál, mig kiszabadul s száll tovább, fölverve a 
virágról a pillangót, pipacsról a méhet, naprafor-
góról a szöcskét, fáról a madarat , melyekkel han-
gosan felesel s üzi őket, ha már azok a magasba 
messze szállnak is, miközben összegyűjti a sok 
színű virágot, ami alig fér már a kis kezében, 
mikor eszébe ju t , hogy a madám, a szigorú madám 
vár odakint a kőkerítés mögött a Miczuskával . . . 

— Ah, már menni kell. 
I lyenkor rendesen elébe áll a kis hamvas 

képű, aranyos fejű tündérnek a vadas fölvillanyo-
zott s egészen nekiruganyosodott if jú gazdája s 
kéri, hogy maradjon még, szenteljen neki is 
néhány perczet, megérdemli talán azért a sok 
virágért . 

Egyszer ledobta a Vilmácska a sok színes 
virágot az elé a pogány, fösvény ember elé s 
engesztelhetetlenül megharagudva, ezt m o n d t a : 
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— Itt van ni, ha sajnálja. 
S mikor iramodott kifelé a fösvény ember 

nagy fekete szemei elöl, ezt gondolta kicsi fejében : 
J a j istenem, mért is dobtam el azt a sok kedves 
virágot? Ha vissza lehetne menni összeszedni, be 
jó volna s be is kukucskált egy pillanatra a 
kapu-nyíláson. 

Máskor már óvatosabb volt. A virágot erősen 
szorította kis kezecskéjében, inkább beszélget 
egy kicsit a virágok gazdájával, úgy se muszáj 
annak a szemébe nézni, mert ha azt k ívánná . . . 

Pedig épen azt kívánja, mert ha egy ilyen 
vadmacska elkezd egy ilyen fehér egerecskével 
játszani, úgy szereti, ha hatalmában vergődik a 
gyönge kis áldozat: 

— Na nézzen hát a szemembe, kicsim. 
A kis egér azonban még vad volt, megint 

odadobta a virágot : 
— Inkább nem kell. 
De harmadszor már nem dobta vissza a virá-

got, hanem inkább belenézett azokba a fekete 
villogó tigris-szemekbe s úgy találta, hogy azok 
majd olyan szelídek, mint a kedves „Mándi"-káé, 
az ö szárnyas barátocskájáé, mikor az a kalitká-
ból kiszabadulva rászáll a kis uj jára s aztán 
egymás szemébe néznek. 

Még egykétszer végig szalad az erdőn, még 
két rendezetlen, bolyhos és czikkczakkos levelek-
kel kizöldelt Makart-csokrot tépdel össze kezecs-
kéjével a bájos gyermek, és rabjául esik ennek a 
sokat élt, a különczségre hajló, ideges, de erős 
szép vonású nagyvilági úrfinak, aki olyan csoda-



latos hatást látszik gyakorolni a kicsikére, mint 
a kígyó a madár ra : megfogta a szemével. 

Már odaadja a kis kezét, eltűri az erős barna 
férfikéz melegét hosszasan, és bár reszket abban 
az ö puha selymes kacsója, mint a fészkéből ki-
vett fiókmadár szíve, azért ott hagyja, s már 
felelget bátrabban, egyre bátrabban. 

Ezalatt pedig egészen elveszti a bolondozó 
ifjú a pesti csömört, érezni kezdi a széna-illatot 
és melegedni érzi a szívét, mikor elfogja a virá-
gos kis vendéget, akire odakint vár a madám, 
meg a Miczike. Mindent tud már Kálos Béla: 
hogy a Miczike az ö kis vendégének a húga, a 
madám egy harapós, vén svájczi bonne, aki csak 
a tavasz óta van itt, amikor Vilmácskát haza-
hozták a zárdából, ahol írni, olvasni, imádkozni 
s mindenféle lányos hunczutságot tanult, mikben 
itthon igen nagy praxist fejt ki . . . 

— Igen — csacsog már most, mint a madár 
— a zárdában is van ám nagyon szép kert, de 
ott nem volt szabad virágot tépni. Úgy sajnálom, 
hogy mindig csak ott hervadt el a kertben. Akkor 
minek a virág, ha nem tépik le ? Ugy-e ? 

8 kinyíltak kérdőleg a nagy ártatlan szemek, 
egy egész tündér világot mutatva a moliás kövön 
ülő férfiúnak, aki még ekkor nem hitt abban, 
tudni még kevésbbé akart a felöl, hogy az, ami a 
vérén, a szívén átszalad, az a támadó szerelem. 

Aztán maga mellé ültetve a bájos gyermeket 
a moliás sziklára, mely neki volt döntve egy 
vastag héjú mogyorófának, így felelt. 

— Persze hogy úgy van, amint édes Vil-
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mácska mondja : minek a virág, lia letépni nem 
lehet ? 

Az ártatlan, megigézett lányka mit se talált 
abban, hogy olyan közel simultak egymáshoz, 
hanem eszébe jutott megint a zárda, és a rigóval, 
mely valahol a fa koronáján libegett, egyszerre 
kaczagott : 

— De azért én téptem ám rózsát, meg sza-
gos levendulát és eldugtam az ágyamba, szegény-
kék megfonnyadtak egy kicsit, de azért olyan 
kedves volt szagolni, mindig az édes illat altatott 
el. Ja j , de egyszer nagyon megijedtem, mert 
Czeczilia nővér megérezte rajtam a virágillatot. 

— S hogy vágta ki magát, kicsim ? vágott 
a lányka szavába ez a roué, aki ime, odáig viszi, 
hogy zárdabeli virág-történetek után eped. 

— Sírtam — csicsereg csintalanul a kis társa 
— azt mondtam neki, nálam nincsen virág, keres-
sen ki. 

— S kikereste az az irgalmatlan nővér ? 
— Oh nem, mert ha valaki nagyon bátran 

odatartja a zsebeit, azt nem szokták kikeresni, 
láttam én ezt már többször — bizony. Pedig ja j , 
ha belenyúlt volna a köténykém zsebébe, a stik-
kelés alatt volt egy ilyen nagy rózsa, ni. 

S az ölében szerte hullott virágok közül 
fölkapott egy nagyfejű erdei vadrózsát, melynek 
szárát csillogó fogai közé csíptette. Majd, meg-
sokalva a Béla úr közeledését, a sziklapad szélére 
csúszott, mialatt a vadaskert ura egy húsz eszten-
dős tacskó hevével ezt mondta: 

— Hát ilyen kegyetlenül bántak Vilmácská-
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val ? Ez nem szép. Mért nem mondta Czeczilia 
nővérnek, liogy szabad nekem illatozni, mert én 
is virág vagyok. 

A megszelídült vadacska elrejtette a selymes 
pillái alá szemének ibolyáit. A szellő játszadozott 
kék szalaggal összefogott, kis lányos egy fonatban 
derekán végig omló hajával, mely könnyű és 
arany-színű, mint a fiók-galamb sárga pelyhe. 
Gömbölyű, hamvas arczán, mely így elkomolyodva 
is gyerekesen mosolygott, halvány rózsákba gyűlt 
a tizenhat év piros vére. Ez a gyerekes pirulás 
olyan nagy lányosan volt adva: mintha megérezte 
volna önkénytelenül ez a bohó gyerek, akinek a 
játékai még ott hevernek a szoba szőnyegén, 
ahogy kezéből utoljára kiestek — azt érezte 
volna, hogy így beszélni csak egy nagy lányhoz 
szoktak. 

Ezért húzódott el még távolabbra s hamaro-
san kezdé összeszedegetni az ölében virágait, 
hogy felállhasson. 

De annyira tetszik e pillanatban ennek a „vén 
rókának" — (ahogy ö magát tetszelegve gúnyolta) 
ez a fölséges gyerek, hogy most nem ereszti el ilyen 
könnyen. Nézzük, gondolta magában: hogy ál lunk? 

— Ne, ne még, édes Vilmácska, még ne 
hagyjon itt engem . . . 

Erőszakosan elfogta a remegő leány kezét. 
A Vilmácska barát ja nagyon szerencsétlen, 

csak akkor boldog, ha Vilmácska itt van. 
A lányka elkezdte ránczigálni a kezét, a 

másik kacsójában pedig a virágokat szorongatta 
görcsösen. 



Lány lesen. 

Az erőszakos ember nyers szenvedélylyel ma-
gához vonja. Ah, hogy vergődik a szegény gyermek. 

S most egész bombával megy neki a zárdá-
ból alig szabadult galamb szívének : 

— Mondja, kicsim, szeret maga engem ? 
Mint a megfogott madár, mikor az ember 

új j a véletlenül kis szí vecskéj éhez ér, olyan han-
got hallatott az ostromolt vadócz, aki most fejét 
szégyenkezve lehajtván, durczásan rángatta magát. 
Épen mint a lenyírt szárnyú galamb, mely repülni 
akar, de nem tud. 

E pillanatban a fa sűrűjében zörej támad : 
egy mókus iramodik föl a lombok közt, s lehull 
egy szem, egy egészséges szem mogyoró. 

Epen a leány lábához hullott. Az ifjú a 
leányt folyton rabságban tartva, hirtelen fölkapta 
a mogyorót. Még tiszta, hamvas. Valószínűleg a 
vigyázatlan mókus ejtette el, mielőtt praczlijával 
összeczirógatta volna. Azért ijedt meg olyan 
nagyon, mert tudta, hogy ezzel magára vonja az 
alant levők figyelmét. 

A kedves, hamvas kis mogyorót Béla úr két 
uj ja közé fogja s oda tar t ja imádásra méltó kis 
rabja elé : 

— Na jó, édes kicsim, hát elengedem a 
vallomást, nagyon is durva voltam, majd szebben 
vallatom magácskát, várok a feleletre holnapig, 
pedig nehéz várni. Nézze kicsim, itt van ez a kis 
mogyoró, vigye haza, aztán ha szeret: törje föl 
s holnap ilyenkorra tegye ide a feltört kis mogyo-
rót erre a sziklára . . . Ha nem szere:, akkor 
csak feltöretlenül hagyja i t t . . . 

7 
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De már ez több volt a soknál. Vilmácska 
elkezdett sírni: 

— A madám vár . . . 
S nagyot rántván a kezén, a másik kacsó-

jából a virágot eldobva, szaladt, menekült. 
De előbb virágtól megszabadított kis kezével 

kikapta az ifjú két uj ja közül azt a mogyorót. 
Most harmadszor áldozta föl a virágot. 

o 
A „vén róka" újra született lélekkel nézett 

utána. 
Ah, az a kedves, keményhéjú, édes magú mo-

gyorócska. A madám oldala mellett tipegve, meny-
nyire szepegve s milyen szívdobogással szorongatta 
a félénk gyermek kicsi kezében egészen hazáig. 

Most látja csak : milyen jó az, ha az ember 
zárdában tanul. Egész gyerekség elrejteni a mama, 
meg a madám szeme elöl az ilyen kicsi kedves 
mogyorót. Mert, őszintén szólva, az eszébe se jutott , 
hogy a mogyorót eldobja. Ámbár szó sincs róla, na-
gyon megérdemlené az az úrfi a gorombaságáért. 

Nagyon nagy gondot adott az ártatlan lélek-
nek ez a kis mogyoró. Alig birja gyönge fejecs-
kéjében azokat a súlyos gondolatokat. Mit csináljon 
hát ezzel a bolond mogyoróeskával, mely úgy gurul 
előtte az asztalon, mikor senki se lá t ja ? Egész 
kis dráma forrong imént még érintetlen szívében. 
Az se tud eligazodni a nehéz dologban. Oh, ez 
nagyon fontos ügy, hogy ez a mogyoró meg le-
gyen-e törve: ennyit tud az egészből a kedves 
gyermek, aki nem tudja, hogy mi az az édes, mi 
az a remegésbe ejtő, egyszerre olyan nagy bána-
tot s nagy örömet keltő titok, mely rejtetten 
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fakad föl a szívében, mint az erdőben a levelek 
alá búvó nefelejts szálacskák. 

Nem tud ő semmit, csak hol sírni, hol örülni 
szeretne, de nem mer, mert nagyon vigyáz rá a 
madám, aki az imént vetkőztette le. A Miczi 
már alszik is. Milyen jó a Miczinek : ö tud aludni. 

Oh, de Vilmának, bárhogy behunyja a 
szemét a füléig fölhúzott paplan alatt, nem jő 
álom a pilláira. Az égő szerelem virága feslett ki 
éjszakára gömbölyű orczáin. Csupa láz már is ez 
a gyönge lény. Kövérke, hófehér kar já t aranyos 
feje alá hajt ja, a másik keze, oh, az, amiben az 
a nagy titok van, az pedig mélyen el van rejtve 
a paplan alá. 

Már eloltották a lámpát. A madám még zörög 
a sötétben, a migrain miatt sokat rugdalózik. 

Ah, minő kegyetlen éjszakát okoz ez a kis 
hitvány, ez az ostoba mogyoró a gyönge gyer-
meknek, aki nem meri még szabadon út jukra 
ereszteni nehéz sóhajait, míg a madám el nem 
alszik. Istenem, gondolja magában a vergődő 
lányka, mélyen befurakozva a könnyű kék-selyem 
paplan alá, soha se sóhajtottam én ilyen nagyo-
kat . Csak piheg szegényke s mindenért azt a 
mogyorót okolja, mert ha az nem volna itt a forró 
kis kezében, akkor most ö is nyugodtan aludnék, 
mint Miezi. 

De hát még mikor elhatározásra kerül a 
sor kis szívecskéjében. Összehúzódik félelmé-
ben, mint a megijesztett kis csiga a házában s 
erősen szorongatva a mogyorót, védekezik a kísér-
tés ellen : hogy vegye már egyszer a szájába azt 

7* 
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a kis mogyorót,, aztán roppantson egyet, olyan 
könnyen megy az egész. Ennek így kell lenni, más-
képen nem . . . Nem tudja ő : ki parancsolja neki 
mindezeket, csak érzi, hogy igaza van annak, aki így 
parancsol, de ö azért még se fogad szót, nem . . . 

S liányódik-vergödik álmatlanul lázasan a 
rügyező szerelem édes kínjában. 

Mig egyszer csak — liogy-hogy nem — azon 
az epernyi szép nyíláson hirtelen becsúszott az a 
kis mogyoró, melynek a Vilmácska életében olyan 
fontos szerepe van. Bent volt, a fényes, hófehér 
tömött fogsorok közt ide-oda gurult s most mind-
jár t el is dől a sorsa . . . 

— Mi az, mit ropogtat maga Vilma már egy óra 
óta ? süvít elő idegesen a madám a sötétből, halálra 
ijesztvén a fejét nagy titkon törő kisasszonykát. 

A kis mogyoró hirtelen visszabújt teljes 
épségben a lányka kezébe, aki zavartan szepegett 
ki a paplan alól. 

— En ? én nem, talán a kis egér . . . 
Igen, az a hófehér kis egér, akit az a fekete-

szemű vadmacska ott a vadasban megfogottezzel 
a kis mogyoróval. 

A hajnal egész kéve rózsás fényt árasztott be a 
kis lányok hálójába. Valóságos fénytakaró omlik 
rá az ágyra, melyben párnáit össze-visszagyűrve 
virraszt, nemcsak virraszt, de szenved is -a kis mo-
gyorójával,a szívén olyan erősen megsebzett leány. 

Nagy átalakuláson ment egy rövid óra alatt 
keresztül. A jó isten intésének vette, hogy. a 
madám fölébredve megakadályozta öt egy nagy 
bűn elkövetésében : hogy föltörje a mogyorót. 
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Belátja, hogy ez bűn volna. Azt nem birná 
el. Micsoda arczczal merne megállni a pap bácsi 
előtt, akinek megígérte, hogy ünnepre gyónni megy. 

Soha, soha se törné föl ezt a mogyorót. 
S elaludt végre, forró kezecskéjében szorítva 

álmában is azt a bűnre csábító jószágot. 
Egy lépésre volt már a reggel. Rémülve 

nyitotta ki szemét a szegény gyermek, hogy 
hátha mig ö aludt, megtalálták nála a mogyorót 
s mindent tudnak. De szerencsére ott volt a 
kezében s leolvasta az öt öltözni segítő madám 
arczárói, hogy az nagyon buta és nem tud semmit. 

Annyira buta — s ennek már nevetett is a 
kis hősnő — hogy elvitte ma is a szokott sétá-
jukra, elvitte öt oda, amely bűnös helyet ezentúl 
kerülni kellett volna, neki menni kell ugyan a 
madám után, oh, de a mogyorót nem fogja föl-
törni soha, mert mit szólna a lelki atya ? ah, nem 
soha ! — mert ö jó házból való leány, akivel nem 
leliet ilyen könnyen mogyorót töretni. 

Aztán alig hogy magára maradt ott a vadas 
előtt, a kerítésnél, ahol bekukucskálni szokott, 
mindjárt megfeledkezett magáról, a lelkiatyáról, 
arról, hogy ö — mint a madám szokta mondani 
— jó házból való, megfeledkezett mindenről, csak 
egy gondolat uralta, egyetlenegy gondolat: be-
kapta a mogyorót szájába és beszaladt lopva a 
hátsó kis k a p u n ' a vadasba, de nem szökik, száll 
ezúttal iától fáig, bokortól bokorig, nem felesel a 
madárral, nem haj t ja föl a pillangót, szöcskét, 
őzikét, mert újfent vívódik a le lke: hogy csak 
azért se töri föl. Hát mit is fog tenni az a hatal-
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utas ember, akitől úgy reszket, ha nem fogja föl-
törni a mogyorót ? 

A félelem azonban nem gátolta öt abban, 
hogy három-négy bokor alól tisztára ki ne egye 
a szedret, amivel bemajszolta kicsi száját, mire a 
találka közelébe ért. Elbúj t egy fa mögé s kukucs-
kált hol jobbra, hol balra, mint a mókus, úgy 
tervelvén ki okos kis fejével azt a dolgot, hogy 
észrevétlenül odaszalad majd a sziklához, hirtelen 
teszi rá a töretlen mogyorót, aztán menekül. 

Rigó fütyül a fán, az erdő mélyéből a kerülő 
kürt je búg elő, a kakukok felelgetnek egymás-
nak s ezt a madárszós pillanatot ragadja meg 
végre a félénk lányka, remegve iramodik át a 
tisztáson, de hii'telen visszafordul s menekülni 
akar, mint az őzike a puska csöve elöl. 

De a leshelyből előugró hatalmas ember, 
akit egy éjszaka összetiport a szerelem, elkapja 
gyönge kar já t és erőszakosan magához von ja : 

— Hohó, imádott vadacskám, hát a mogyoróm ? 
A lányka fülig pirulva a szégyenérzet s a tet-

tenkapott bájos mozdulatával, elfordítja a fejét, úgy 
visszahajolva, hogy majd ketté törik karcsú dereka, 
de midőn a szerelmes ifjú elkezdi feszegetni a kis 
öklé t : hirtelen visszafordul s odafúrja égő arczát 
a hatalmas ember keblére, aki e pillanatban ki-
nyitotta a görcsösen ellenálló rózsás kis öklöcskét. 

Benne volt a föltört mogyoró. 



ARANYOS ABLAKOK. 

Csupa merő ezüsttel van kiverve az utcza. 

A gázláng leszóródó fényében, mint millió 
apró gyémántesöppek, villannak meg a hócsilla-
gocskák, amiket egyenkint a tenyerébe szedliet 
az ember, s ott se olvad el egyhamar, olyan 
hideg van. 

Alig alkonyult. Az utolsó madár — egy kis 
fázékony stiglincz, mely a télire város-lakó lett —• 
az imént repült át egy fa fölött. 

Megérintette szárnyával az egyik ágat, 
amire az megrázkódott idegesen s egy tova haladó 
kis lány szőke fejét teleszórta ezüst csillagocs-
kával. A kibomlott arany hajszálakon fönnakadt 
egy-kettő s ezek mint parányi gyémántdiadémek 
libegtek a szélben. A fölékesített leányka eltűnt. 

Nem tudom, merre szállt a madár. Azt sem 
tudom, hova ment az a kis leány. (Mi valószí-
nűbb azonban, minthogy ez is, az is: lány és 
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madár a párjához szállt.) Nem sietett a madár se 
jobban, mint a leány. Oh, ebben a borzalmas 
télben édes-örömest összebújnak a forró szivek. 

A téli alkony olyan csendes itt. Alig jár 
még valaki. 

Itt-ott a szokottnál élénkebb aranyfénynyel 
néznek ki az utczára az ablakok, melyekről leol-
vadtak a jégvirágok. Az ablakfa sarkáig perme-
tezve most hullnak alá, kövér, fényes vízcsöp-
pekben. 

Tisztán látni : néha egy-egy fő, egy-egy kéz 
megjelenik hol itt, hol ott az aranyos ablakokban. 
Amott az ablakkeret arany fényében valósággal 
kísértetiesen hajlongnak apró és nagyobb emberek. 
Mintha tánezolnának. 

Jobban figyelve: mintha tapsolnának is. S 
hallatszanának az aranyos ablakok mögül ujjon-
gásszerü melódiák, ilyen hangok: Ju ju ju , i jahaj ! 

Megy egy széles csipcjü asszony túlnan egy 
nagy garabolylyal. Nagyokat fújtat , nyitott száján 
akkora páratölcsért ereget, mint egy trombita, s 
nyöszörög a teher alatt. 

A sarkon egy nagy üres telek kerítéskapu-
jából vézna, kendőbe bntyorált eladó lány ugrik 
ki. Onnét jöt t ki, a hó közepén álló viskóból, 
melynek arasztos ablaka parányi aranyfénynyel 
pislog, mint az elaludni készülő mécses. 

— Mari hé, te vagy ? 
— Én ! 
— Ne, hé, vidd be a gyerekeknek. 
A lány elkapta az anyja kezéből a finom, 

czukros kalácsot s rohant vele. A széles csípejü 
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asszony odébb ment s morgott valamit. A lelki-
ismeretével tisztázta a dolgot. Mert ö most lopott 
a kis úrfiak kriszkindlijéböl (amit a nagyságos 
asszony az imént vásárolt be) a saját porontyainak. 

Ha észreveszik? . . . 
Tündéri kép az a csomó fa és bokor ott a 

lióban. Sok száz ezüstös karral hajladoznak ide-
oda. Egy macska szalad le a kerítésről s végig 
iramodik a sírna hólapon, berúgtatott az egyik 
bokor alá, ahol egy megfagyott madarat talált. 
Vitte odébb, van annyi filozófiája, hogy fölmele-
gítse a madárpecsenyét valahol a konyha ágy 
alatt. 

A távolból csengetyüszó hallatszik. A sarki 
boltot az imént már betámasztották. Félóra 
múlva bent lesz az egész világ a szobákban. A 
korcsmák nyitva maradnak. Egy-két agglegény 
majd bevetődik. 

Ni, csillagok az égen. Az első tiszta téli est. 
A csengetyüszó közeledik: Könnyen fut a 

szán a friss havon. A két szürke régen szaladhat 
előtte, párázik mindakettő erősen. 

Egyszerre megállnak. Elhallgatott a csengetyü. 
Csak itt-ott cseng még egyet, 

A fris hóra if jú ember ugrik le s kiemel a 
kocsiból egy könnyű asszonykát. 

Ah, ismerem : a kis Lidia, a „szamócza szájú" 
özvegy, aki az imént temette el ötvenes férjét, 
az Isten nyugosztalja. 

Alig omlik a hó a kis lábak alatt. Csodásan 
könnyű az egész özvegy teremtés. Egy jól táplált 
karon ülő baba többet nyom. 
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A ifjú hajlong, s látom, hogy kínálja a két 
karját , hogy ölben kiviszi a hóból. 

Lidia szamócza-szája mond valami haragosat 
s átszökdécsel a havon, a szoknyáját fölfogva. 
Amint kapkodta a kis lábait, fölszórt egy csomó 
ezüst hópihét a fekete selyem harisnyára. 

A szán belsejéből kiszedett mindent az ifjú 
ember. Tele volt a két keze csomaggal, skatulyá-
val. A csengetyü megszólalt, a szán eltűnt. 

Ok ott állnak a kapu előtt. 
Az ifjú a skatulyákat, paksamétákat hóna 

alatt s kezében szorongatva, hévvel beszél. Az 
arcza csupa tüz, csupa vágy. 

A bájos asszonyka kaczag s minduntalan 
visszautasító mozdulatot tesz. Kis keze folyton 
ott röpköd elutasítón az ifjú előtt. 

Végre elakarja venni tőle a — kriszkindli-
ket, amiket az imént vásárolt össze magának és 
az egyetlen bébének, akiről azt beszélik, hogy 
semmikép sem hasonlít a boldogult papájára, az 
isten nyugosztalja. 

Az ifjú hátrál. Nem adja oda. Csupa tüz, 
csupa vágy a szeme. 

(Csak hallanám, mit beszél ? miért sovárog ?) 
Összecsucsorítja szamócza-száját Lidia, fázó-

san s i n t : hideg van. Elkapja az egyik csomag 
spárgáját és húzza haragosan. 

Az ifjú nem adja s drámai kitöréseiből csak 
ezt hallom : 

— Elhagyottak vagyunk mind a ketten. 
A kis madám elereszti a madzagot. Nagyon 

elérzékenyült, elfordult. 
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Ezalatt hirtelen lerakja a paksamétákat az 
iQú a hóra, pusztán azért, hogy összekulcsolhassa 
a kezét. 

S mire visszafordul a kis asszonyka: a fana-
tikus ifjú összetett kézzel néz a szemébe . . . 

— Hideg van, sikolt halkan Lidia a megráz-
kódva eltűnik a kapu alatt. 

Az úrfi fölszedte a kriszkindliket és utána 
szaladt ! . . 

Odafönt az ablakok aranyfénye hamar kialudt. 



ROSSZ: SEB. 

csöpp száj, amit a rejtegetett szűzi szerelem 
fölnyitott, begyógyította egyszerre a Kádárok 

nyitott sebét. 
Pedig már ott volt a fájdalmas seb a tör-

vénytevés bonczasztalán s kérte az örejr Kádár 
" o 

— a legbecsületesebb ember a mórai zuerban — 
a bírót, hogy haraggal nyúljon hozzá, ami azt a 
rossz sebet még jobban elmérgesítette volna bi-
zonynyal. 

Az a csöpp száj azonban, amit szétnyitott a 
szűzi szerelein, épen idején belecsicsergett a tör-
vénybe, s a remegve megszólaló szerelem édes 
§-ában annyi töméntelen balzsam volt, mint haj-
dan az isten-ember gyógy iratos szavában: meg-
gyógyult töle ott mindjárt a Kádárék rossz sebe . . . 
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' Ali, • boldogtalan emberek: apa -és fiú, az 
imént még gyűlölték egyRiást, megtagadták egy-
mást s az öreg ember irgalmatlan szigorral rázta 
az öklét s ezt mondta a fiának': 

—• Te,-FOSSZ seb!- . * 

... István az volt : rossz seb, mely a becsüjétes 
Kádáréknak — 'a szelíd, könyes.szemű, tiszta 
Kádárné asszonynak kivált — nagyon fájt rég-
óta. Nem tudták meggyógyítani: a köny : leper-
gett róla, a büntetés méreg volt neki.. 

• Egészen veszendőnek indult a szép. vonású, 
rossz fiú : éjszakázott, el kártyázta a virágos mel-
lényről az ezüstgombokat, -amiket a gatyás nemes 
nagyapja -hagyot t rá, kiszedte a színes pohárból 
az anyja aranygyűrűit s muzsikaszót vett azokért 
és tánczolt ingujjban, nyitott : mellel -hajnalig-. 
Aztán eszeveszetten nekifeküdt éjjel a szendergő 
szülői hajlék a j ta jának és verte mind a két ke-j 
x.évei, ..hogy .dugjanak ki-neki a nyíláson pénzt, 
mert még meg se virradt. • • ... 
,- , Hallotta, hogy odabent valaki elfojtva zo-
k o g d könyörög : t '• ' 

— Ne bántsd Mihály ! . . . . 
A „rossz seb" eleresztette a kilincset, mámoros 

feje lebukott, megfordult s nesztelenül elsompolygott. 
• 'Odaben t "pedig, mint egy lelánezolt tigris,, 

revolverrel a kezében tétlenül s nagyokat fiijva. 
állt -s reszketett Kádár Mihály,.az asszony előtt, 
aki figyelve kifelé, megkönnyebbülve m o n d t a ! , 

-...—r Lásd, már elment. v 
'•:,;. Volt ilyen .jelenet-.több: ez" a gyönge, elcsi-

gázott, könyes szemű asszony sokszor tehetet : 
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lenné tette ezt az erős, haragjában kegyetlen 
embert, aki rendesen elejtette a fegyvert, ha a 
másik kezében az asszony reszkető kezét érezte. 

Látta a Kádárék nyilt rossz sebét az egész 
inórai zug, s mivel hogy az emberek néha gyön-
gédek is tudnak lenni: nem beszéltek róla, nem 
bántották, sőt arról sem beszélnek, hogy tegnap 
éjjel egész tragédia volt bent a tis?ta, fehér 
házban s az ablak virágai közül megrázó hangok 
szálltak ki. 

— Kilövöm belőled azt a komisz lelket te 
rossz fattyú! 

— Hát tessék, ide ni! 
Az öreg kezében revolver reszketett, a gye-

reknél kés volt s közöttük volt szegény Kádárné 
az ő fegyverével: síró szemeivel. 

Ezek a köüyek, mint vaspöröly-ütések hul-
lottak rá az apa és a „rossz seb" karjára. 

A becsületes öreg Kádár már most nem ta-
kargatja tovább a rossz sebét, ünneplőbe öltözött, 
eljött ide, elhozatta ide azt a „rossz sebet", hogy 
a törvénynyel gyógyítsák, ha lehet, vigyék valami 
munkaházba, adjanak rá kényszer-zubbonyt. 

— Uram, az lesz a vége így is, úgy is, — 
szól erőteljesen a vádló apa — ha nem tudnak 
ezen a rossz seben segíteni, belehalunk mind-
nyájan, én is, ö is, meg aztán . . . 

Elfolyt az öreg szemén egy pár most ki-
szökként köny azért a harmadikért, akiről nem 
tud beszélni. 

A „rossz seb" visszataszítón viselte magát, 
fölvetette a fejét, hullámos fényes fekete hajának 
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néhány csigafodra lehullt a homlokára, élénk, 
sötét szemei a dacz tüzében égnek, s elszántan 
ezt mondja : 

— Bánom is én, tőlem papolhat! 
A bíró ott volt: megintette, amire kitört : 

o / 
— Rossz az apám is ! 
Az öreg fanyar képet vágott s a bírónak 

felelt : 
— Persze rossz vagyok, igaz, hogy ezt a 

rossz sebet fölneveltem. 
— A maga vére ez a rossz seb! vágott 

vissza szilajul István. 
így villongtak apa és fia gyűlölködve. A vad, 

nyers fiú nem engedett, nevetett, mikor az öreg 
büntetést kért reá, mikor a vallomását mondta 
az írnok tolla alá : „Kívánóm, hogy fiam gyilkos-
sági merényletért törvény elé" . . . 

Idáig értek, mikor egy tiszta, szőke kis 
lány — a inórai zug tizenhat esztendős virága, 
kurta perkál ruhácskában, kivágott czipellöben, 
feltűrt ujjú ingvállacskában, amiből kivirított hó-
fehér, kövér nyaka, — belépett, mintha valaki kí-
vülről úgy taszította volna : egy női kéz . . . 

Tán a szegény Kádárné asszony keze volt. . . 
A kurtaruhás kis vendégtől, akinek búza-

virág szeme tétován nézdegélt körül, miközben 
félénken előre tipegett pihegve, ettől az ingvállas 
virágszáltól úgy megijedt János, hogy elfordult a 
fal felé, s aláhullott keze reszketett, széles háta 
megrázkódott. 

Ez a szőke kis lány pedig Bágyi Klárika 
volt, s odament mindjárt az öreg Kádár Mihály-
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hoz, a szomszéd bácsihoz, megfogta a kezét, s 
szétfeslettek a kis szája szűzi szirmai: 

— Jöjjön haza, Mihály bácsi, ez nem szép, 
hagyja abba. Az is menjen. 

Az „az is" megtántorodott ott a falnak for-
dultan egy kevéssé. 

Az öreg nem akart tágítani. A bíró fölmele-
gedett s intett, hogy csak engedjék beszélni azt 
a gyereket, aki fogta görcsösen már most mind a 
két kezével az öreg kezét és húzta : 

— Ugyan már jöjjön, megbánja, ha nem 
jön, vár ják is odakint, tudja, hogy ki, Mihály 
bácsi okosabb sokkal, tessék jönni. 

A Bágyi Klárika egész forradalmat csinált 
a két ellenség bensőjében: az a „rossz seb" meg-
hunyászkodva haj tot ta le a fejét, az öreg ráné-
zett s oda sújtott hozzá: 

— Nem bocsátok meg, ír ja a jegyző úr, 
hadd vigyék. 

Mint egy szentírás tudó szoknyás szentecske 
felelgetett vissza félig sírva : 

— Nem szabad beleavatkozni Mihály bácsi-
nak a jó isten dolgába. 

8 mikor ezt mondta, tekintetével az ajtó 
felé fordult, ezt fejezvén ki : „Odakint van az a 
szent asszony, aki engem erre föltanított." 

Az öreg pedig lágyult s már nem volt annyi 
harag a hangjában : 

— Nem bocsáthatok meg, mert meges-
küdtem . . . 

Elébe szökött madár könnyűséggel Bágyi 
Klárika s fölnézett rá : 
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— Azt az átkot majd én leimádkozom . . . 
Önfeledten, erősen pihegve mondta ezt sze-

mének fényében, mintha ezt fejezte volna ki : 
Oh, de erre már nem tanított ki senki . 

S a csöpp száj, amit a rejtegetett szűzi sze-
relem fölnyitott, begyógyította egyszerre a Kádá-
réit nyitott rossz sebét. 

János sírt és megcsókolta az apja kezét. 
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A kedves Ellike már nem játszik többé . . . Ott 
fekszik a piroStunikás, kóczos porczellán 

bábu-kisasszony a hátán, két kar já t végignyujt-
ván a szőnyegen, a sarokban, ahol Ellike a ke-
zecskéiből utoljára kiejtette . . . 

A bábunyoszolyácska is üresen áll a füg-
göny mögött, egy molypille gubbaszt a csöpp 
zöldselyem párnácskán, amit Ellike varrt. 

Keméndy néni se parancsol már többet ; 
a nyelvtan, fizika, konyhavegytan s a többi tu-
dományos könyvek szintazonképen szanaszét he-
vernek, míg Ellike egy kicsit leguggolva já r t föl 
s alá s okos kis fejét hátraforgatva gyönyörködik 
a kislányos mesterséggel elővarázsolt sleppen, 
mely igen méltóságosan húzódik utána. 

Ez már egészen komoly já ték, megrezzen a 
lelke, mint megfogott pille, ha hirtelen rányitják 
az ajtót Már nem is alszik olyan jóízüeket. Tán 
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azért, mert a bábu-kisasszony nem alszik mel-
lette. 

Nem mondta neki senki ; egyszer csak rájött 
magától, hogy neki nem szabad többé korán reg-
gel a kis testvérkékkel ingecskében lianczurozni ; 
ezentúl hiába hívták öt a kanapéra bukfenczezni ; 
míg az öltözködés ideje eljö, nem nézett be senki 
az ablakon ; nem szabad az ö szobájukba senkinek 
bemenni olyan korán, csak a papáéknak; s az 
ágyban fölülve, mégis hirtelen összefogja erősen 
himporos keble fölött a kis ingecskéjét. 

A vizsgát már letette, nem is j á r tán töb-
bet iskolába, nem kell többet Keméndy néninek 
fölmondani a leczkét, mégis nyugtalan álmai 
vannak. Egyszer fölsír, máskor fölnevet. Meg 
nem tudná azonban mondani: álmában mi nevet-
teti s mi r íkatja meg ? 

Valami, aminek ö nem tudja a nevét. 
Nem fog ö már ezentúl soha fölmászni az 

eperfára se. Pedig az idén nagyon sok és igen 
édes eper termett. Szerencsére azonban itt van 
a kis Jancsika, akinek szabad, mert ö csak fiú s 
akár tízszer is fölbujik a lajtorján a fára napjában. 

— Ugyan dobjál le Jancsikám nekem is! 
— kiáltott föl hozzá Elli a fa alól. 

Eleinte zsarnokoskodott odafönt Jancsi ba-
rátunk. 

— Nem dobok én, gyere föl — felelt ki a 
levelek közül. 

Ellike hivatkozott a múltra, hogy még Jan-
csi nem tudott mászni, bezzeg jó volt neki, mi-
kor a nénike megrázta a fát, Jancsikának nem 

8» 
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kellett egyebet tenni, mint leülni a fa alá ké-
nyelmesen szedegetni az édes epret, mint egy kis 
csirkének . . . 

— Ugy-e akkor jó vol t? megállj csak, majd 
ha rám bízza a mama az ozsonnaosztást . . . 

Ez már hatott ; a kis zsarnok nagy kegye-
sen lekiáltott: 

— Jó van na, ne . . . 
S dobálta le az epret, Ifi Ilike ide-oda ugrált, 

hogy kitárt köténykéjében elfogja az édes sze-
meket. Azonban Jancsika tiz szemet is megevett, 
míg egyet ledobott. 

Azelőtt, ha epret evett, jutott is eszébe Elü-
kének, hogy megmossa a kis száját, amire az 
eper mindenféle piros figurákat festett. Nem 
figyelmeztette senki, mégis megmosdik most ha-
mar, mint a kis czicza. 

S ezenkívül ö úgy találja, hogy neki már 
nem szabad az ebédnél a többi testvérkékkel min-
den ok nélkül nevetni. Oh, most igazán fájna ám 
neki, ha a papa vagy a mama megpirongatná, 
mint azelőtt. Az igen nagy szégyen volna. Ha a ká-
véja nem elég édes, illedelmes komolysággal szól: 

— Kérek még egy kis czukrot. 
S ha a mama azt mondja : „nincs", azért 

nem fakad ám mindjárt sírásra, mint azelőtt. 
Megissza a kávét keserűn. 

Ö egy komoly kisasszony lesz, ez befejezett 
dolog. Az utczán igen kimért, nagylányos tar-
tással lépeget, nem néz se jobbra, se balra, ko-
molyan összeszorítja csigahajlású kis szájacs-
káját , lesüti a szemét sha a kis lábára néznek, elpirul. 
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Tudja is ö, miért, csak elpirul. 
S igen szép regényeket olvas, amiket a Vil-

mácska barátnője liferál neki, akivel most vé-
gezte az iskolát. \ ilmácska már csaknem mind 
kiolvasta a bátyja könyvtárát s a szebbeket 
ajánlja Elükének. 

Sokat is sírtak együtt Vanda grófné tör-
ténetén, akinek már három férje volt s végre a 
negyediknek a karjában meghal. Ez az utolsó 
szava: „A négy közül csak téged — szerettelek." 

Ellike és Vilmácska összedugták a fejecs-
kéiket és miután kisírták magukat a megható 
jeleneten, magukba szívták mint a méh a virág 
mézét, titkon, egymás előtt is rejtetten azt az 
utolsó szót : „Szerettelek !" 

Már most jó úton van Ellike : az édes, tit-
kos sejtelmek egy-két bimbójának fölpattanása, 
és bent van a modern nagy lányok tündér-
kertjében. 

Ezt azonban még egyéb fontos virágnyílási 
proezesszusok előzik meg. 

Ellike búskomor lesz, hamvas rózsás arcza 
lassan elveszti a színét, szótalan, merengő lesz, 
betegnek érzi magát s nem t u d j a : hol fáj , mi 
fáj ; észreveszi, hogy a levél lehull a fáról, észre-
veszi, hogv a galambok csókolóznak az eszterhéj 
fölött, a mire fülig elpirul s a szíve nagyot dob-
ban . . . És egyszer csak arra ébred, hogy vissza 
tud emlékezni nyugtalan álma t á rgyá ra : egy 
ismeretlen volt, egy soha nem látott ifjú, arany 
fürtökkel, kék szemekkel, nyúlánk, kedves, és mo-
nokli volt a szemén. 
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S nem tudja, hogy ez az első álmok tün-
dér-ideálja, csak azt tudja, azt érzi rejtve, titkon, 
hogy ennek a soha nem látott álomalaknak 
egyszer föl kell tűnnie az utczán, az ablakuk 
alatt, vagy majd az első bálban s el kell jönnie 
hozzájuk . . . 

Elkezdte már is várni, elkezdte már is keresni, 
de nem sok türelemmel, úgy, hogy Ellike már 
most szenved is, olyan sápadt, mint a fal s az 
aggódó mama egyszer így szól a papához : 

— Te, ennek a gyereknek valami baja van. 
A papa ezt mondta : 
— Hivass orvost. 
Mert Ellike éppen nem tudta megmondani: 

mi fáj, hol fáj V majd megmondja az orvos. 
Miután Ellikét a doktor bácsi megvizsgálta, 

a szenvedő kis páczienst magára hagyták s hosz-
szan tanácskoztak odabent. 

A papa és mama teljesen megnyugodtak, cz 
érthető: de annál megmagyarázhatlanabb volt, 
hogy Ellike is hirtelen megnyugodott, kedve 
támadt, mintha nem is Ellike lett volna. 

A mama édes örömmel vonta magához Ellike 
fejecskéjét : 

— Jobban vagy, kicsim ? 
Egyszerre szomorú lett a bájos gyermek arcza. 
— Nem — felelt igen nagyot sóhajtva. 
— Nem ? — szólt a mama inkább csodál-

kozva, mint megijedve. — Miért vagy mégis 
derűsebb, kis angyalom V 

Ellike föltekintett anyjára. Az érintetlen 
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ártatlanság fénye szóródott fekete szemeiből, amint 
mondá: 

— Azért, mert hallottam ám az ajtóból, mit 
mondott az orvos bácsi a papának ; oh, az engem 
igen megnyugtatott . . . 

— Mit mondott ? 
— Azt mondta, majd jobban lesz az a kis lány, 

ha férjhez megy . . . 
Ah, hisz ez a virág már kinyílott . . . 



Kedves angyalom, mit állítasz, édes angyalom, 

nincs többféle szerelem? A szerelem csak 
egyféle? 

Szent szó, szent fogalom : szerelem! Soha 
szent dologgal így vissza nem éltek. Ah, csúnya 
látni s visszataszító, hogy kendőzi magát az ön-
zés, a hiúság s a rossz szenvedély a szerelem-
mel . . . mint a czéda lány a bécsi rongygyal. 
A szerelem egy> a z örök, a tiszta, az igaz . . . 

S több efélét állít ön, kedves Vilma . . . 
Amilyen szép ön nemes felhevülésében, olyan 

ártatlan is. 
Ámbár, megvallom, meglep egy kissé az a 

hasonlat, amivel az emberiséget szidja. 
Becsületemre, Catulle bármely hősnőjének se 

válnék az szégyenére. 
Kedvesem, én nem vitatkozom önnel. 
Imádásraméltó teremtés ön, azt mondhatom. 

Hát még mikor így kényesen majszol kis szájá-
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vnl. MoSt haragszik. Mert ön mindig haragszik, 
ha én nem ellenkezem. 

A múltkor egy szegény leányról volt szó, 
akinek az ön által dicsőített szerelem kar jára 
tett egy kis ba . . . t. Nos, most ismét a jkára il-
leszti rózsaszínű ujjacskáját, hogy ki ne mond-
jam. Jó, hát nem mondom ki. 

Féltem öntől s így magyaráztam meg a kis 
varrónő sorsát : 

— Megesik, lássa kedves Vilma, hogy a 
fehér virágra egy piszkos vízcsöpp esik. 

Ön tapsolt, ez tetszett önnek, hogy 110 lám: 
én is tudok szépen beszélni. 

Akkor ön nevetett. 
Most — engedje meg, hogy én mulassak 

az ön szép költeményén a szerelemről. 
Látom, hogy nagyon szeretné, ha én most 

dikcziót tartanék a szerelemről. Nem czivakodunk, 
angyalom. Rossz szokásomtól egy hajszálnyit sem 
tágítok azért, mert azt öntői tanultam, kedves 

.Vilma. 
Vagy nem ön szólt-e hozzám számtalan-

szor í g y : 
— Üres szavak, unalmas ember, menjen frá-

zisaival a falura. Ott hasznát veszi . . . Még jó 
parthiet is csinálhat. 

S ha én lángvörösen védekeztem, egy egész 
napi udvarlás után ezzel bocsájtott el : 

— Ennyi beszéd, egész nap beszél, csupa 
beszéd s annyi bizonyító erő nincs a szavában, 
mint annak ni, (kimutat az ablakon a kertbe) a 
kis pillangónak ott . . . 
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Tehát én nem vitatkozom. T é r i e k kelle-
nek önnek. Jó. I t t van öt apróság a szere-
lemről. 

A MOUSSF.LIN-RONGY. 

Kedves társaság nevetett a kertben. 
A kert tele van sárga rózsával, a sürü bok-

rok közt verebek csiripelnek, fecske kering a vi-
rágos fák tetején, az éjjeli eső fényes cseppjei 
reszketnek a leveleken, egy-egy csepp lehull va-
lamelyik szép asszony, vagy kisasszony fehér 
nyakába, ilyenkor kényesen kapják fel búbos fe-
jeiket s megrázkódnak, mint a madár, mikor 
fürdik. 

A társaság nagyon élénk. Előbb cziczáztak, 
most a harmatos fűben já rnak . A nők virágot 
szednek. 

Szükségtelennek tartom névszerint bemutatni 
a kedves nőket. Leányok és asszonyok, csaknem 
egyformán fiatalok, egyformán szépek. 

De ha mégis van valaki, aki kíváncsi, a be-
mutató kép ott van a fűben. 

A négy nő közül egy fiatal, szőke leány tér-
dig emeli mousselin szoknyáját. Sőt még azon 
is túl. A harmattól félti. A többi háromnak czi-
pöje hegye is alig látszik. Bizonyos szeméremmel 
emelgetik szoknyáikat. 

S a háttérben három férfiú. Fához dőlve me-
reng az egyik. 

Nem ismerem egyelőre a szereplő férfiak íté-
letét. De a fejemet teszem rá, hogy száz em-
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bor közül kilenczvenkilencz rákiált arra a fiatal 
leányra, aki pajzán mosolylyal ajkán, térdig emeli 
mousselin-szoknyáját. 

— Ni, a kis szemérmetlen ! 
Es bizonyára a másik három nőt, kik pirul-

nak ezen, dicsőítik, övék az erény koronája. 
Uraim, önök vakok, önök csalódnak mind a 

kilenczvenkilenczen. 
A századik önök közül, az a 27 éves ifjú, 

szőke pelyhes ajkával, szelid, de komoly arczá-
val, aki ott van a társaságban, lázasan sóhajt a 
kedves lány után, aki térdig emeli szoknyáját. 

— Az ártatlanság elszédítő öntudatlansága. 
Okos ifjú. Valóban az. Elragadó az a gyer-

mek dús hajával, mely szőke, mint az őszi nap-
sugár, kék szemeivel, miket barna pillák árnyal-
nak, kaczagó kis szájával és gömbölyű, apró 
térdecskéivel. 

A másik három nő nevetve sugdolózik. Ne-
vetnek az ártatlanságon. 

De nem hallják, amint guggolva mennek a 
harmatos fűben, hogy a czipöik hegyét se lássa 
senki — a századik ítéletét : 

— Oh raffinált szemérem ! 
Bölcs ifjú. Valóban az. A három gráczia mű-

vészettel szemérmeskedik s fogadni lehetne, hogy 
még tüzel a csók, amit az éjjel kaptak, az aj-
kaikon . . . 

A szőke férfiú hátra maradva követi a tár-
saságot. Tekintetével leskelődik a kis szemérmet-
len után, aki ahogy mousselin ruhácskáját két 
felöl felfogja, úgy néz ki, mint egy nagy fehér 
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pillangó. A mousselin fodrok, a szárnyai libegnek 
a szellőben, kis harisnyája merő harmat, elra-
gadó e gyerek-lány lénye, mint a hajnal. 

A szőke férfiút ragadja magával. Egyszerre 
felsikolt: 

— Jaj , a ruhám ! 
— A mousselin-szárnyacskák beleakadtak 

egy bokorba s megtépték. A leányka búsul. 
— Szegény kis ruhám. 
Aztán tovasiet. 
A társaság eltűnik a fák sűrűjében. A szőke 

ifjú hirtelen megáll, nem látja senki. Melle erő-
sen emelkedik, lehajol, tán egy virágot szakított 
le, aztán eltűnik ő is. 

A csacsogás dallama verődik ki a lombok 
közül. 

Azon a helyen, ahol a mousselin-szárnyakat 
megtépte a bokor, hirtelen megjelenik a kis sze-
mérmetlen. Mint a megijesztett madár, úgy for-
gatja fejecskéjét. Keres valakit. 

Egyszerre odaszökik a kis piros kertilak elé 
és hallgatózik, egy rózsabokor mögé bújva. 

Minő megrázó hang ez ! 
Egy férfiú zokog. 
Ki az ? 
Az a komoly, szőke férfiú. 
Es miért zokog ? 
Nem tudni. Csak zokog és belehull a könyje 

egy kis darab mousselin-rongyba, amit lázasan 
szorít ajkához . . . 
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A KÉK PILLANGÓ. 

Ejfé lután énekelt már a jókedv. 
Susogtak a selymek, a brokátok, a csipkék 

s a táncz hevétől vadpiros a jkak . 
A bál fölséges. Viruló ker t az egész táncz-

terem. 
Általános az ölelkezés. 
Ideje volna ezen legújabb korban letenni Ju-

pitert a föistenségröl. Éljen Terpsichore ! Lázad-
j a n a k föl önök, hölgyeim. Éljen a táncz istennője ! 

A barna férfiú, aki indulatos vonásokkal ül-
dözni látszik hölgyét, a szoknyája csipkéjéhez 
se férhetet t eddig. 

S nézzék, mi történik most a bálban ? 
Ölelkeznek. Tánczolnak. 
A hatalmas, büszke szépség, mintha minden 

forgásnál ki-kiszakítani akarná magát a férfiú 
karjából . De az erős karok szenvedélylyel ölelik 
át derekát . 

Azt mondják az izmos karok : „Nem me-
nekülsz !" 

A szikrázó tigris-szemek : „Szeretlek. Enyém 
vagy !" 

A nő minden mozdulata egy-egy tiltakozás. 
Szédítő forgatag, a terem mélyében a zene 

andalító harmóniája zsong, a keblek pihegnek, az 
élővirág elhervad a lángjukon, az arezok érzik 
egymás lehellctét, itt-ott összesimulnak édesen, a 
fehér kez tyük porszínüek, a piczi lábak nem fá-
rad tak és érdekes lesni a suttogó a jkaka t . 

A barna férfiú odahajol hölgye kis füléhez ; 
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— Könyörület ! 
A szép nö ijedten ha j t j a félre fejét, fekete 

hajfür tei t a tánez kibontotta, festői árnyalatban 
verődnek le fehér homlokára, rózsás satin ruhá-
ján csipke leng, élővirág a hajában, keble fehér, 
mint a hó s a kivágott ruhából két oly gömbölyű 
váll bontakozik ki, mikkel remekelt az az isten-
ség, a mely a nőnek formát, testet ád. 

S így szól vissza: 
— Ön vakmerő csakugyan! 
— Nem, ő r ü l t ! 
A harmadik, negyedik táncz már. Szabadon 

tar t az ölelkezés, susognak a selyem csipkék, bro-
kátok és a vadpiros a jkak . 

A gyönyörű nö egy perezre kiszabadul a 
barna férfiú karjából. 

Menekül. 
A férfiú utána. 
E lkap ja derekát , 
Mint egy vadmacska, kinyi t ja száját és rá-

csap fejével a patyolat vállakra. 
A nö rémülten felsikolt. 
Hogyne, mikor az a vadmacska beléharapott . 
S a kék pillangó, mit a gyönyör szült, ott 

mozgatta szárnyait a vállak habján . . . 

AZ ÁLOM. 

Ebez egy kis epilogot mondok. 
Zolára, van vagy fél marékra való poézis 

ebben a brutális, nyers szerelemben, mely pisz-
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kos rongyokban kitánczol az utczára. A való élet 
lent a sárban. Otromba, kendőzött idyll, mely fa-
kad az utczák éjjeli életének mocsarában : sötét-
ben, mint a bűn. S mikor az éhes, de szerelem-
től részeg mezítlábos Rómeó és Júl ia kicserepese-
dett, húsos szája összeér: a színezüst poézis is-
kolázatlan, de egészséges hangja cseng a czup-
panó csókban. 

Oh Zola, minő anyag e z ! Mester, a te hí-
veid, akik a pocsolyában olyan nagy gyönyörrel 
tu rká lnak , kellemetlen bűzzel áraszt ják el az iro-
dalmat. Szó sincs róla, levetkőztetik ugyan az 
életet meztelenre, ami mindössze könnyű dolog: 
a hősök engedelmesen nyakig belesüppesztetnek 
a mocsárba, de ezenközben a te tanítványaid, óh 
mester, úgy fe lkavar ják a pocsolyát, hogy az 
„életből merített regény"-eikböl csak úgy pöfög 
a bűz. 

A vad, nyers élet rut , alaktalan kinövései-
ből, miket a szenvedélyek meggyülesztenek, ki 
kell bontani a poézist, mint a nehéz sziklatö-
megből a piszkos salak közt rejtőző parányi 
arany-szilánkot. Aztán felolvasztani az írás-művé-
szet kohójában. Belát juk, mester, hogy eliez csak 
te értesz nagy művészettel . . 

Az éjszaka kidobálja alakjait az utczára. 
Élénkül a híd alatti csavargó- és tolvaj-hotel, 
melynek oszlopos csarnokában homok-foteleken, 
homok-ágyakon rongyos kompánia élczelödik, al-
szik és egy nagy csomó rongy a kiszögelő sarok 
sötétségébe burkolózva énekel. Lányos, csengő 
hang. A melódia bánatos, a szöveg pedig arról 



128 Szerelmek. 

szól, hogy megfogadta a szeretője, hogy nem 
iszik több pálinkát, hanem inkább szereti majd 
igazán. 

A hideg, vontatott, nyújtot t dallamba, mely 
visszaverődik a híd boltozatáról, beleszövi a ho-
mokon fetrengő leány a légyottra várt legény 
szerelmi esküjét. Mindene a csavargó Júliának ez. 
Esküje a csavargó Rómeónak, hogy nem iszik 
több pálinkát, hanem csak őt szereti. 

S a sötétség egyszerre elödobja a meztelen 
mellű, nagy fejű, izmos, vörös mezítlábas Rómeót. 

A tépett ruhájú, izmos vörös legény, mint az 
üldözött tolvaj, néz vissza s beszökik nagyokat 
fújva a híd alá . . . 

— Ágnes! Hörgött és lebukott. 
— It t vagyok, húzódj közelebb. No ne olyan 

közel, he! 
— Ágnes, eltaszítasz ? 
— Pálinkát ittál, te ! Félre a száddal. 
— Nem ittam ! 
— Mért szaladtál úgy ? 
A csavargó domború, hatalmas melléből re-

kedt röhögés tört k i : 
— Loptam . . . Jól megkergettek . . . 
A leány felé nyújtot ta ki göröngy színű kér-

ges kezét. 
Visszahajolt a csavargó Júlia. A hold meg-

mutatta a képét. Sovány, rút, homokszínű arcz, 
nagy, püffedt kezek. 

A legény kezéhez kapott és aggodalmas han-
gon megszólalt: 
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— Csakhogy itt vagy : Húzódj idébb, elta-
karlak. 

A tolvaj végig fekteti nagy, vörös fejét a 
leány lábain, mint a hü eb, mikor a gazdája czí-
rógatja, s felforgatja a szemét: 

— Eszem az istenedet, nézd, nézd, mit ho-
zott neked Andris ? 

Az erös pirosképii leány átfonta karjával a 
tolvaj nyaká t : 

— Mi az ? Az enyém ? 
A legény elkezdett mászni a homokban s 

oda kúszott a leány oldalához. 
— Ágnes, kihallgattam, mit álmodtál, mikor 

a zsákolástól elfáradva az éjjel itt elaludtál. 
— Kihallgattad. Bolond vagy András. Hol 

volt a vacsorád? 
— Sehol, még nem ettem. Dolgom volt, 

mondom. Az álmod után jártam. 

— Ne bolondozz te ! Az álmom után ? 
— Az hát. Lestem az álmodat s hallottam, 

amikor megszólaltál . . . Hozzám beszéltél ál-
modban. 

— Aztán mit ? 
— Valami aranykeresztet kértél tőlem . . . 
A leány éktelen rikoltásban tör ki s ellöki 

a legényt : 
— Andris ! 
A rongyos, meztelen lábú csavargó fékez-

hetlen vad szerelmével csavarja magához a rút 
l eányt : 
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— Ne, ne lökdöss lnit te, én keselyűm, mond-
tam ugy-e, ha szeretsz, az álmod is teljesítem, 
ha szép. 

A leány élénken ficzánkol a legény kar-
jában : 

— Andris. 
— Nézd, itt az álmod. Nesze, itt van. 
— Mi ez ? 
— A z a r a n y k e r e s z t . . . 

V 1 H A R. 

I. 

Egy szegény pár ember összeveszett. 
Elváltak engesztelhetetlen mély gyűlölség-

gel. Fogadkoztak kitöréssel, hogy nem bocsájta-
nak meg egymásnak soha. Az asszony többször 
ismételte : soha. Igen, az asszony, a gyönge test-
alkatú, kékszemű teremtés, sokkal kegyetlenebb 
volt. — Erős, mély hangja volt, mely férfias dacz-
ezal csengett. A férjen, aki nem tartozott a rút 
emberek közé, inkább a megdöbbenés látszott. 
Elszörnyedt az asszonyon. Nem ismert reá. 

Régen történt különben a dolog. 
Halványan emlékszem csak vissza a szegény 

pár emberre. 

Az asszony, ha jó i emlékszem, valóban gyönge, 
beteges külsejű volt. Kék szemei lángoltak. A tö-
rékeny kis asszony azonban csodálatraméltó erő-
vel beszélt. S arra határozottan emlékezem, hogy 
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mialatt a gyűlölet hangján kikelt a férje ellen, a 
láz annyira magával ragadta, hogy végig tépte 
szűk, lapos mellén a félselyem kis kabátot. Ekkor 
meghökkenve magához tért egy kissé. 

A férfiúra ennyire sem tudok visszaemlékezni. 
Nagy fejű, vastag a jkú ember volt s keveset be-
szélt. Hátat fordított az asszonynak s csak akkor 
fordult felé arczczal, amikor az rákiáltott. 

— Feladlak én, te . . . ! 
Szomor István reszketve nyújtotta felé a ke-

zét s a tekintetével esdeklön intett. 
— Istenemre mondom, Judit . . . 
A védelmét egy erös kiáltással vágta el az 

asszony : 
— Nem egy istenünk van kettőnknek, István. 
Azt hitte a haragos asszony, hogy az igazsá-

gos isten az övé, a nem igazi isten Istváné, aki 
gondolom, nem is tett több kísérletet a kiengesz-
telésre. 

Az asszony a szó szoros értelmében dühön-
gött. Kicsi lábaival valósággal megtaposta Szomor 
István lelkét. Egyre fokozódó, erösebb kitételek-
kel élt, de azzal az eltipró, súlyos váddal, amivel 
folyton fenyegetőzött, még nem állott, elő. A vé-
gire tartogatta kegyelemdöfésnek. Többször a 
száján volt már, hogy elkiáltsa, de ilyenkor 
mintha visszariadt volna. Még nem, hadd reszkes-
sen mentől tovább a gyűlölt ember a bizonyta-
lanságban. 

Bizonyos visszataszító hatást tett a boszú-
álló vézna asszony. A lesújtott férfiú teljes hatal-

8* 
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mában volt. Játszott vele haragosan, mint a macska 
a prédájával. 

S egyszer újra k i tör t : 
— Mit ? hogy még te neveld a fiadat ? Te ? 

Az én nyakamon ugyan nem hagyják. Átadom a 
lelenczháznak s azt mondom : Az uramnak hoz-
ták, de az uram tömlöczben van . . . 

— J u d i t ! tört ki a férj. 
Megnyúlt az asszony alakja s meggyulladt 

benne a gyűlölet. Az önkivületig fokozott, vad 
ingerültséggel kiáltott fö l : 

— Bíró úr, az én uram gyilkos ! 
Az asszony nem volt örült. Szomor István 

megfordult és kijelentette, hogy a felesége igazat 
mondott. 

Nem minden érdek nélkül való lélektani for-
dulat állott most be. 

A hatalmaskodó, szenvedélyes asszony hirte-
len összezsugorodott, mint aki szörnyen megijed. 
•S bámulta az urát. 

Az imént még gyáván, összetörve meg hu-
nyászkodott férfiú pedig magasra emelte a fejét 
s az asszonyt semmibe se véve, diadalmas han-
gon mondá : 

— Igazat mondott az asszony. Emlékszik 
bíró úr a Gyár Pepi halálára ? Biz azt jól elta-
láltam a partról. 

Ezzel vége volt a jelenetnek. Az asszony 
csodálatraméltón lecsendesedett. Feltűnőbben sok-
kal annál, ahogy a kielégített boszúvágy elszo-
kott csendesedni. Azt kérdezte, van-e még reá 
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szükség ? Erőtlen, szenvedő volt a hangja. A bíró 
intett felé, hogy várjon. 

A férjét elvezették előtte. 
Egymásra néztek. 
Elváltak engesztelhetetlen, mély gyűlölség-

gel. Fogadkoztak újfent kitöréssel, hogy nem bo-
csájtanak meg egymásnak „soha." 

Az asszony fölingerülve kiáltotta ú j f e n t : 
— Soha! 
Aztán megkérdezte tőle a bíró : 
— Mondja csak asszonyság, mért árul ta el 

az urát ? Mert nehezen a lelkiismeret bántotta. 
— Nem ám, — kiáltott föl az asszony, ha-

nem a szívem! 
— Mit tett az ellen a férje ? 
A régi, boszúálló asszony jelentkezett erre 

megin t : 
— Megcsalt! . . . 
Azóta csaknem elfelejtettem az egész izgató 

történetet. 
II. 

Szonior István 38 éves, róni. katli., nős, egy 
törvénytelen gyermek apja, büntetve nem volt, 
foglalkozása aranyozó és festő. 

Vallomása: 
Nem hallgatok el semmit se. Sőt mondhatom, 

hogyha nem szerettem volna olyan nagyon Klár 
Juditot, jelentkeztem volna régen. De nem tud-
tam a boldogságtól megválni s abból egyszerre 
tömlöczbe menni. 

— Hanem az asszony által ide lökve, nin-
csen semmi elhallgatni valóm. A mi azt illeti, 
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semmi eredeti nincsen az egész esetben és bo-
nyodalom meg épen semmi. 

Alávaló irigységnek nevezhetném az egész 
okát. Úgy neveltek. 

Apám gyűlölködő ember volt. Meg tudta 
volna ölni Komáromi Andrást, mert annak a lova 
szebb volt, mint az övé. Gyűlölte mindazt, aki-
nek egy krajczárral több vagyona volt, mint neki. 
El tudta volna veszíteni azt az embert, aki nálá-
nál kevesebbet dolgozott s többet evett. 

Egyszer a cselédet evés közben torkon ra-
gadta e szavakkal : 

Nézd ezt a kutyát , milyen sokat eszik. Nem 
az ételt sajnálta tőle. Csupa irigység volt. 

Nekem is jutott ebből az alávaló szenvedély-
ből. Megmondhatják az ismerőseim, hogy jófor-
mán nem is ösmertem Gyár Pepit. 

Miért gyűlöltem '? 
Gyűlöltem fékezhetetlen szenvedélylvel, gyű-

löltem halálosan. Miért gyűlöltem? 
Gyűlöltein minden ok nélkül. Higyjék el, 

bíró úr, nem tudtam, ma se tudom miért. 
Tán azért, mert ö hivatalnok volt, engem pe-

dig iparos számba vettek. Vagy tán azért, mert 
sokszor láttam s előbb volt nálam rendesen. 

Mintha az utamban lett volna. Pedig nem 
volt ott. Tán észre se vett. 

Mit kérdez a bíró ú r : szerelem? Dehogy! 
Nem udvaroltunk egy leánynak soha. Nem, ha 
mondom. Ne is szaporítsák a kérdés t ; én nem 
tudom okát adni tettenmek. 

Gyűlöltem. í r ják föl, hogy gyűlöltem azért, 
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inert ö törvényes fiú volt, én pedig törvénytelen, 
mint a kis fiam, aki miatt a feleségem föladott. 

Egy ostoba lány elhozta a feleségemhez a kis 
fiamat, emiatt van az a szakadás. Félek, hogy az a 
megörült asszony elpusztítja a gyűlölt kis fiamat. 

Ami a gyilkosságot illeti, az úgy történt, 
hogy én a folyó part ján álltam alkonyat tájon, 
Gvár Pepi pedig a hídon ment. En lőttem, Gyár 
Pepi lefordult a folyóba, lemerült s én utána dob-
tam a fegyvert, Arra a helyre, ahol lemerült, Si-
került, mindenki öngyilkosnak tartotta. 

Ezt vallotta Szomor István. 
De a bíró rákiál tot t : 
— Hazudik! 
— Nem én, mind igaz! Felelt a rab. 
— Hazudott, ha mondom. Kihagyta az igazi 

okot : K 1 á r J u d i t o t. 
A rab nem szólt. A bíró mondta még ezt : 
— Mire való ez a nagylelkűség. 

III . 

— Azt kérdezed, édes párom, szól a költő 
hitveséhez, milyen a szerelem V 

Nyolcz vagy tíz év után, már nem tudom 
bizonyosan az időt — megzörgették alkonyattájt 
Klár Judit a j ta já t . 

— Judit, bocsáss be. 
Az asszony megrázó kiáltására fölébredt a 

beczézve fölnevelt tizenkét esztendős gyerek. 
A kinyitott ajtón belépett egy szürkülő hajú, 

erős testalkatú férfiú. Az asszony lerogyott a lá-
bához s átkulcsolta. 
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A gyerek ijedten menekül t a különös ven-
dég feléje nyúj to t t ka r ja elöl. 

De az anya rákiáltott nevető zokogással : 
— Csókold meg az apádat . . . 
Ilyen a szerelem: boszul és megboesájt. 

MAMMAU . . . 

A szomszédom, Aliza asszony, aki valamikor 
színésznő volt, de egy ruhafestö-segéd becsületes 
kezéért ot thagyta a színpadot, beszélte el nekem 
a napokban ezt a megható esetet. Sírt, mikor 
elmondta. 

Kijebb lakott egy kis házban, míg a férje 
élt (Már itt elkezdett sírni). Akkor még jó dolga 
volt, a férje a gyárban dolgozott. 

Átellenében volt Lina kisasszony ablaka. Ot t 
ült Lina kisasszony mindig a virágok közt és 
hol kötött harisnyát, hol hímzett hálósapkát, hol 
meg ábrándozott s kacsintott ki az utczára. 

Kint az utczán pedig sétált egy bánatos if jú. 
Rokonszenves halvány arcza volt, nagy kék szeme, 
vékony, vértelen a jka . . . Le s föl sétált órákig 
a Lina ablakánál. 

Lina szép volt. A szerelem befestette az ar-
czát haloványra s a szemében tüzet gyúj tot t . 

S j á r t , j á r t a bánatos arczú ifjú óráról-órára 
le s föl. Paposan feszes, szoborszerű járása volt. 
¡Szemei lángoltak. 

Hónapok múltak. Még nem beszéltek egy-
mással. Csak néztek egymás szemeibe az ablakon 
keresztül. 
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Az ifjú a rendes időben, pontosan megjelent 
az utczán. Lina üdvözölte. Ajkát oda szorította 
az ablak hideg üvegéhez s intett kis kezével. 

S mikor először intett Lina, az ifjú megtán-
torgott, odaszédült a falhoz és az emésztő szere-
lem fényt vetett nagy, sötét szemében. 

Éjjel is ott j á r t fel s alá az ifjú az utczán, 
mint egy elátkozott lélek. Behallatszott lépésének 
a kopogása. 

8 ilyenkor a Lina kisasszony ablakában egy 
halvány árny mozgott. Lina volt. 

De az ifjú nem közelített. Járt , já r t le s föl 
hallgatagon, tekintetét folyton az imádott leány 
ablakára vetve. 

Lina már majd kiugrott az ablakból. Inte-
getett édes bíztatással. Egy szál harangvirágot 
dobott ki az utczára. Az ifjú odarohant, fölvette, 
megállt egy pillanatra, aztán, mintha elűzték volna, 
távozott. 

Valami megható volt a félénk szerelemnek e 
szentimentális já tékában. 

Lina sírt, fehér kendövei törülgette a sze-
mét s a tekintetével szinte érthetően intett az 
ifjúnak : 

— Miért nem közelítesz V 8zeretlek! 
Az ifjú mintha megértette volna, végtelen 

szenvedést kifejező tekintettel felelt: 
— Nem lehet. Nem szabad. 8zeretlek! 
Egy évig, igen egy évig nézték így egymást 

az ablakon keresztül, míg végre egyszer . . . 
Ah, ez megrázó volt! 
Egy este Lina kiszaladt az utczára. Fehér 
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ruhában volt s a félhomályban úgy tűnt fel, 
mintha szállt volna. 

Az ifjú megdöbbent, reszketett. 
A leány odament hozzá. Lesütött szemmel, 

szótlanul álltak egymás mellett. Az ifjú, mintha 
szoborrá vátozott volna, mozdulatlanul állt egy 
helyen. Ajkai reszkettek, szemei vad tűzben égtek. 

Végre Lina megszólalt: 
— Hát nincsen semmi mondani valója ? 
Az ifjú sápadt, szenvedő arcza vérbe futott . 

Kitágultak a szemei, a száját kinyitotta. Ijesztő volt. 
Nem felelt. 
Lina remegve simult hozzá s bátorította : 
— Oh, hát nincsen semmi mondani valója V 
Az ifjú megrázkódott, széles válla közé húzta 

a fejét, szenvedélyesen elkapta a leány derekát 
és mély torokhangon, mint a fuldokló, felordított: 

— Mammau !! 
Az őrületes szerelem hangja reszketett az 

érthetetlen rikácsolásban. 
Lina rémült sikolylyal kibontakozott a néma 

ifjú karjaiból és eltűnt. 
Ezután nem látták többé egymást soha . . . 

* 

— Na, kedves Vilmám az öt közül melyik 
a legszebb szerelem '? 
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gyszerű festett sárga ruhába volt öltözve, csí-
kos fehér köténykével, ferde sarkú apró czi-

pellöcskében, okos kis fején, melyen dús szőke 
haj van rendesen fölbogozva, a gyerek, üde arcz-
hoz szinte öreges színe hagyott szalma kalappal, 
ennek a karimáján pedig egy ostoba, ízetlen nagy 
sárga rózsa himbálózott, piros szalagok bokrán. 

Ez a bájos figura benyitott s élénk macska 
szemeivel széttekintett elragadó félénkséggel, egyik 
fehér kezecskéjével a kötényébe kapaszkodva, a 
másik pedig remegve arczához simult, igy lépett 
egyet-kettőt. 

— Tessék ! 
Ha gyorsabban jö felém : nem látom a pa-

rányi lábakat féltékenyen magukba záró ferde 
sarkú börczipöcskéit, miknek bizonyosan a talpuk 
is igen meg van kopva, tán épen lyukas is. A 
kecses kis lábfej azonban kényesen domborodott 
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ki a ferde sarkú ócska czipöben is, amit talán 
nem is rászabtak. 

Szakadozottan pihegett, aztán vékony, fehér 
uj jacskáját lassankint színtelen csigahajlású ajká-
hoz csúsztatta, mintha be akarná fogni, attól 
félve, hogy elszólja magát, vagy tán jobb volna, 
ha nem is szólna, hanem hirtelen kiszaladna . . . 

— Mivel szolgálhatok ? 
Lesütötte a szemét és olyanformán sóhajtott, 

mint a gyerek, mikor rénimeséket hall, dombo-
rúan magas, előre hulló, göndör hajgyürükkel ár-
nyalt homlokán sebesen lüktet a vékony erekben 
a 16, legföljebb 17 éves friss vér, piczi lábával 
zavarában egy vonást húz a padlón, amin elbá-
mul egy darabig, aztán hirtelen fölveti a fejét s 
bájosan félrehajtja, mikor kicsendül a hang a szá-
ján félénken : 

— Azt az urat keresem, aki az újságba ír. 
Lágy, üde zenéjű hangja van a kicsinek, aki 

ahányszor lehajt ja a fejét, a kalap tetején meg-
himbálózik az a kiállhatatlan festett sárga rózsa. 

— En is írok abba, mondám bátorító eny-
heséggel. 

Elpirult s elkezdett már most beszélni dal-
lamosan : 

— Szeretnék valamit kihirdetni az újságba, 
ha lehet . . . 

()kos, világos szürke szemeit rám í iiggeszté 
az öreges kalap széles karimája alól. 

A hirdetés rovatot ugyan odakint a boltban 
szerkesztik, hanem ezt a kedves hirdetőt eszembe 
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se j u t átengedni, s szóltam hozzá bizalomra bá-
torítva : 

Tessék elmondani, majd én megcsinálom. 
Azt hittem, valami nagy gorombaságot mond-

tam, mert a lány homlokáig elpirult, de mint 
mindjárt megtudjuk, nem is attól pirult el, amit 
én mondtam, hanem attól, amit ö akar mondani. 

Nagyon nehezen ment ez a vallatás: hogy 
mi az hát, amit hirdetni akar V 

Mindenféle csacskaságot mondott a legbájo-
sabb szögletességgel: hogy tán mégse jó lesz ki-
írni, mert akkor kinevetik ; hogy előbb majd mégis 
megkérdezi a „masamód" nénit, mert az igen 
okos asszony . . . 

— A masamód néni, meglássa, le fogja be-
szélni . . . 

Ez hatott, úgy látszik, ettől félne, s megszólal: 
— Hát jó, hirdesse ki, hogy aki megtalálja, 

hozza el ide, aztán majd én eljövök ide érte, ha 
megengedik . . . 

— Bizonynyal, de még nem mondta meg, mi 
veszett el ? Anélkül pedig nem tudom megírni 
a hirdetést. 

— Áldozó csütörtökön vesztettem el, mikor 
a templomba mentem. 

Az egyik kis lábát zavarában, mint a gye-
rekek szokták, a másikra fektette s lassankint 
fordulni kezdett arczczal a fal felé. 

— Nézze, már csinálom a hirdetést . . . hát 
mit írjak bele, mi veszett el V 

— Az imádságos könyvemből esett ki . . . 
— Micsoda ? 
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— Egy csomó — v i r á g. 
S míg a legboldogabb gyermek felocsúdott 

zavarából, addig én megcsináltam a hirdetést. 

Elveszeit virág. 
Két kis virág elindult a rókusi tem-

plomba. Az uton az egyik kis virág elve-
szett. A másik kis virág most sir utána. 
Jószívű ember, aki megtaláltad a kis vi-
rág párját, hozd be a „Szeg. Napló" szer-
kesztőségébe, hogy visszaadhassa a kis szo-
morú virág társának. 

— Jó lesz ? 
Nem szólt, csak csengette a hangját friss ka-

czajjal s eltűnt, mint egy bájos látomány. 

it 
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astag köd van, nedves szél fúj, prüszkölnek, 
köhögnek az emberek. 
Az óriási lucskos, szürke levegőnek szaga 

van, mitől az embernek a halál j u t az eszébe. 
Az ég három nap óta nem látszik, mintha 

kifordult volna s belőle ömlenek le a rögökre, a 
folyam sírna tükörére a bűzös köd-tenger. 

A nyomor ilyenkor kétszeresen megdöbbentő. 
A tiszta, világos fagyos télnek mégis van va-

lami derűje, mely a nyomorra bizonyos szelid 
fényt vet, a nyomorultak, akik dideregnek és 
éheznek, akiknek rézvörösre fagy a lábuk s fog-
vaczogva alszanak a színben, padláson, korcsma-
küszöbön stb. — legalább egészséges, friss leve-
gővel táplálják a tüdejüket. 

Mig a ködben ? Ah, borzasztó a miazmás, 
nedves, hideg ködben a nyomor . . . 

Egy földhözragadt szegény embernek, aki 
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öreg már, mint amilyen fehér szakállal a tél apót 
festik, betörtek tegnap délután szegényes la-
kásába. 

Ellopták ötven forintját. Hiszen ez egy va-
lóságos tragédia. 

Nem mese az, hogy Garabangyi, az utcza-
seprö meghalt bánatában a kis hízó malacza után. 

Ötven forint. A szegény vízhordó öreg öt-
ven forintja, amiből meg akart élni azon az egy 
pár napon, amikor már nem tud több vizet hor-
dani. Több ez az ötven forint, mint a nábob egy 
milliója. 

Jobban fáj az öreg vízhordónak ez a ka-
tasztrófa, mint a halál közeledése. 

Nagyobb gazember az, aki elvitte a vízhordó 
öreg pár ötven forintját, mint az, aki a negyed-
milliós poszkiszlit elvitte. 

Megszállta éjjel a biztos legényeivel a gya-
nús házat, melynek egyik zugában laknak a víz-
hordó öregek. 

Ez egy emeletes bérház. Külön bejáratú szo-
bákkal, de az ajtók soha sincsenek bezárva, az 
ablakok rongyosak, itt is, ott is befúrja magát 
a köd. 

A bérház általános bérlője : a nyomor. 

Ott hasal a bejáratnál a rémséges szörnye-
teg, iszonyú száját tátogatva a ködben. A torkán 
keresztül vezet a bejárás a bérház helyiségeibe. 

Köhögés, rekedt kiabálás, nyögés, aminő a 
sírból jöhet, vagy a pokolból, hallatszik a köd-
ben, mialatt a rendőrség éjjel fölveri a nyomor 
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bérházát, ahol a földhözragadt vízhordó öreg pár-
nak elrabolták az ötven forintját. 

Az ablakokat bepólyázta nedves, sötét fá-
tyoléval a köd. A társaság egy része tapsolt, 
verte a kezét össze, úgy melegedett. Általános 
fog-vaczogtatás, sziszegés; többen tánczoltak, 
némelyek a térdeiket paskolták, gyerek-sírás 
duettben, quartet tben; egy jó reménységben levő 
mezitlábos fiatal nő szalad át a folyosón: két 
gyerek a két karján, egy pápaszemes koldus le 
akar ugrani az emeletről; bent egy zugban szalma 
zizeg s nyers hang dörög : „Ezt ne bántsd, beteg !" 

•S összeszedik mind, csak a beteg s egy 103 
esztendős menyecske maradnak otthon. Megindul 
a menet, összefolyva egy nagy tömeggé a ködben, 
mely egyenként dobálja be a harminczkét, vagy 
harmincznégy vegyes életkorú koldust a bíró elé. 

Melyik a tolvaj ? Melyik rabolta meg a sze-
gény vízhordót V S ha kihullana az ötvenes vala-
melyik hideg-verte éhes képű vén gazember ron-
gyai közül: volna-e elég ereje a bírónak végre-
hajtani minden irgalom nélkül, amit a § diktál ? 

Hiszen a nagy bérház lakói mind éhesek. 
Mind rongyosak. Mind fázik. 

A legirgalmatlanabb háziúr : a nyomor, nem 
csináltat a palotára, ahol összezsúfolva vannak és 
egymás hátán álmodnak, ablakot, az aj tók is tö-
redeznek. A penészes bűz melegít egy kissé s a 
pálinkagöz, az aranysárga szalmával berendezett 
háló zugolyokban. Volt egy kutyája a szemüve-
ges koldusnak, az megdöglött 48 óra alatt az 
egyik sálon sarkában a gyilkos bűztől. 

10 
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Vallatja a bíró őke t : ki vitte el a pénz t? 
Kit láttak a vízhordó öreg aj taja előtt ? Kinek 
van pénze? 

Egy doggképü, ballábára sánta, hályogos szemű 
vén favágó egy darab kenyérhajat szorongat a 
kezében, s így felel : 

— En, ha látnám, se látnám, azt se tudom, 
melyik a pénz, melyik csak papiros. 

•S megdörzsöli a szemét. 
— Hova való kend ? 
— Makóra, de itt lakok már régen. 
— Aztán miből él kend ? 
— Fá t vágok. 
— Kivel él k e n d ? 
— A feleségemmel. 
— Hát az hol van ? 
— Az isten tudja. 
— Nincs itthon ? 
— Hét esztendeje, nem tudom biz én, hogy 

merre van. 

— Akkor nem él kend vele ? 
A vén csavargónak kiszélesül a melle, ki-

tá t ja a száját, a hályogos szeme felfordul. 
— Dehogy nem . . . Csak vele élek én . . . 

mert más nem kell soha, majd előjön, elő az . . . 
A bíró beírja a vén csavargó neve u t án : 

Eltolonczoltatik. 
•S most belép egy fiatal, kék foltos arczú, szürke 

szemű menyecske, nyári rongyokban, papucsban. 
A bal karján is pólyás gyerek, a jobb kar-

ján is pólyás gyerek. S már a harmadik is lát-
szik. Piszkos vöröses pólyába van csomózva a 
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két kis savóképü, névtelen féreg. Alszanak, ta-
lán mákonytól. (Láttam már halott gyereket, ki-
nek töhb élet volt a kis arczán, mint ennek a 
két penészfinak.) 

— Mi a neve ? kérdi a bíró az anyát. 
— Tóth Teréz. 
— Hát az a két gyerek ? 
— Az enyém. 
— Mind a kettő ? 
— Ikrek. 
— Miből él ? 
A beteges, vézna asszony színtelen arczán 

két-három fényes csíkban futnak alá a könyek. 
— Az édes anyám ringyet-rongyot árul a 

piaczon, én meg tudok dolgozni. 
— Hát a gyerekek ap j a? 
Csakhogy ketté nem reped a száraz melle 

a görcsös, elfojtott zokogástól. 
— Elszökött. 
— Miért ? 
A két csecsemőre néz le az anya. 
— Megijedt ezektől. 
— Miért nem megy tisztességesebb emberek 

közé lakni ? 
— Nem fogadnak be sehova . . . 
S megint ránéz az alvó ikrekre : 
— Ezek miatt, mert, ha ezek megéheznek és 

sírnak . . . 
Aztán előáll a huszonharmadik, vagy huszon-

negyedik l akó : egy Réz Tipi nevű nagyfejű, mell-
beteg csavargó, aki folyton köhög: 

— Én otthon se voltam. 
10* 
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Hol voltál ? 
— Csontot szedegettem a szeméten. 
— De te épen az öreg vízhordó szobája 

mellett lakol. Tudnod kell valamit a dologról. 
Az izgékony, ingerlékeny csavargó a fulla-

dásig köhög, s dühösen szól: 
— Nem tudok én, de úgy kell neki 
— Miért t e ? 
A mellbeteg csavargónak kidülled a szeme s 

odamutat a nyomorult társaságra : 
— Minek jön közénk lakni annyi tömérdek 

pénzzel ? 
Panaszos, fojtott kiáltás hangzott valahonnét. 
— Ni, a Rika! rikácsolt a száraz, köhögös 

lakó, a balra nyíló ajtó felé fordulva, s az arcza 
egyszerre borús lett. 

Rika odabent még egyet kiáltott, aztán 
kibújt az ajtón. Szép, formás gyerek-lány, kopott, 
itt-ott kettéhasadt perkál-ruhában, mezítelen, ró-
zsaszínű lábai kicsi papucsban, a szoknyája le-
csüngő rongyával dörzsöli a szemét. 

— Na, Rika ? ugrott hozzá izgatottan Réz 
Tipi s elfogta a fojtogató köhögés. 

— Meghalt. 
A rongyába sírta bele Rika azt, hogy meg-

halt. Hideg légáramlat csapott át az üres szobán. 
— Na, itt van ni, — kiabált rekedten Réz 

Tipi — holnap temetünk, ki fizeti a papot ? 
Benyomultak valamennyien a szomszéd üregbe. 

Rika odavitte a cserép-mécsest a sarokba, ahol 
széles zsákponyva volt leterítve zörgő kukoricza-
hajra. 
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Réz Tipi odaguggolt mindjárt a halott fejé-
hez. Igazgatta a fekvésében, felsímította a haját. 
El nem mozdult. Szinte ráhajolt a holttestre, át-
ölelve tartotta, mintha valami közeledő veszede-
lem ellen akarná védeni. 

A biztos odalépett. 
— Nézzük csak! Emeljétek föl. 
Rendelkezett, hogy a kórházba vigyék. 
Réz Tipi azonban ezt nem engedi, felugrott, 

elkezdett lármázni : 
— Ne vigyék azt innét, a mi halottunkat, 

eltemetjük szebben, mint ott, ez nem kutya, ez 
az én öreg czimborám. 

Rika leereszkedett az apja mellé, úgy sírt 
csendesen. 

— Osztán mivel temetitek el ? kérdezte a 
biztos. 

— Van, van, — hörgött s a mellére kapott 
Réz Tipi. 

Fölemelték a halottat. Réz Tipi belekapasz-
kodott. 

Az ör a halott fekhelyéről felkapott egy nagy 
bugyellárist. 

— Ehol a pénz ni. 
Az volt : a pénz, a szegény pár vízhordó 

pénze, a halott feje alatt, 
Rika fölugrott, láz verte ki az arczát, meg-

rettenve röpködött hosszú szempillája égő szeme 
fölött, mi fog történni ? 

— Ejha, öreg, a másvilágra is útiköltség kel-
lett, vén tolvaj ! 

A banda elkezdett morogni. 
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Rika odabukott a biztos elé : 
— Nem az apám, ö nem tudta. 
Odaállt a szoba közepére Réz Tipi, szétve-

tette a lábát s nyers, rikácsoló hangon, de a 
melyben a megindulás rezgett, kiabált : 

— Látja az úr, temetünk, pénz kellett, én 
loptam, 110 ! 

Künn tiszta téli hajnal hasadt. Rika oda-
csúszott térdein a halott fejéhez, összekulcsolta a 
kezét, imádkozott : 

Miatyánk, ki vagy a menyekben . . . 
Ah, ez a megváltás : s ezért az utolsó lopá-

sért nem lesz az öregnek semmi baja odafönt. 



F Ü R D Ő I TÖRTÉNETEK. 

A SZÉP JÁVA. 

K é t szép legendát tanultam az erdőben. Piros 
szájú, kur ta ruhás oláh leány volt a tanítóm. 

Ot t találtam a Valé-forrásnál, egy selyemszörü 
kecskével. Kakuk fű volt a ha jába tűzve, s bele-
hajolt a forrásba. A fölkavart habocskák ezüst-
jébe, mintha piros rózsát szórtak volna, hirtelen 
rózsaszínű lett a víz. Ah n i ! ezek a gömbölyű 
térdecskék, az eleven, piros hús színe, amint 
Jáva , a kis pufók kecskepásztor beletérdelt a 

1 forrásba s mályvalevél-billikomból ivott mohón. 
Aztán hívta a kecskét is inni s visszanézett, 

amikor odaértem mellé. Azt hittem, felszökik, 
mert vadak ezek az erdő gyerekei. Remegett egy 
kissé a levél a kezében, de azért félig rám nyi-
tot ta piros száját nevetve, s köszönt magyarul . 

Tartsa bárki nagyításnak, nem törődöm vele. 
De nekem úgy tetszett e pillanatban, hogy a for-
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rásban térdelő szép oláh leány hangja szebb volt 
így magyarul, mint a közeli szamócza-bokron 
illegő rigó dala. 

Lehajoltam, s megérintettem a vállát. 
— Kedves babám, nézze, adok én magának 

valamit. 
Rám villant a szeme, haragos színt öltött 

benne a kéklő nefelejts. Átkarolta meztelen barna 
kezével a kecskéje nyakát, s reá mosolygott, nem 
reám. Biztatta, hogy igyék, nekem pedig nem 
válaszolt. 

— Nézze szentem, ezt adom magának. Ha-
nem mutassa a fogát, mikor azok olyan fehérek. 

Kibontottam szép selyemkendőmet, hadd lássa, 
hadd szeresse meg. Ha föl lehetne kergetni ebben 
az egyszerű szívben a hiúság vágyát, s adna egy 
csókot . . . 

Jáva ráütött a kezemre. Visszalökött a te-
kintete, zavarba hozott a szava, amint haragosan, 
csengő hangon rám kiáltot t : 

— Merje hát az úrfi megmondani, miért adná 
ide ezt a czifra kendőt ?' 

Én nem mertem megmondani. Mert láttam a 
vért arczába szökni, mert láttam, hogy a kis ga-
lambból mindjárt ölyü lesz, mert megérintett 
valami a hangjából, mely így haragosan zengze-
tes volt, mint a hárfa. 

Nem mertem megmondani. Hanem így szóltam: 
— Azért szép gyerek, persze hogy azért adom 

magának ezt a selyemkendöt, mert olyan szépen 
tud magyarul. 



Fürdői történetek. 153 

J á v a megmaradt galambnak, felszökött, ka-
czagott. 

— Azt hittem, hogy maga rossz ember ! 
Aztán, ahogy szólni akarok, felém fordulva 

törülgetni kezdi piros térdeit. Persze, hogy el-
akadt a szó a számon. 

De csak megtaláltam a hangot, amit J á v a 
szeret. 

Ezen a hangon beszéltem aztán neki ártat-
lan dolgokról. Szerelemről is. (Ami egy kicsit 
nehezen ment nekem, mert elszoktam az ártat-
lan szerelmektől, mióta a nagyérdemű közönség-
nek Zolásan kell írni.) 

S J á v a rám függeszté fényes szemét, a kis 
kecske elment kóborolni, ö pedig már odahúzó-
dott mellém a kőpadra, s megtanított arra a két 
szép legendára. 

Elkezdet t dalolni kedves, szoprán hangon. 
Ráhaj tot ta a pilláit szeme Pékségére, két kis ke-
zét összefonta nyaka körül, szöszke fejét ide-oda 
himbálva, haj longva énekelt, s mire végére ért a 
szomorú oláh dalnak, sírásra állt piros szája. 

— Gyönyörű dal. De édes hangja van magának ! 
J áva kinevetet t . 
— Edes hang ! Hiszen az nem lehet édes. 
— Dehogy nem! Édesebb, mint a méz . . . 
J á v a már nem nevet. Kíváncsiskodva ké rd i : 
— Mondja ugyan, milyen a z ? 
Milyen ám. Amit a szívünk is meghall. 
A szép oláh leány égö szemeivel közelebb 

hajlott hozzám. Ott van az arczán, a szemében 
annak az ismeretlen érzésnek a sejtése, s meg-
szólal mohón: 
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— S aztán . . . ? Aztán . . . 
— S amitől a szívünk fá j . 
A ta rka fűre veti le J á v a tekintetét , s a 

vadság ártat lansága odaszáll piros szájára : 
— Csodálatos. Amitől a szivünk fá j . . . Én 

még nem hallottam ilyen hangot. 
Aztán, mintha nem szívesen beszélne tovább 

erről a dologról, nevetve kiált a kecske után, 
majd felém fordul kérésemre. 

— Szentecském, de én nem értettem ám azt 
a szép oláh dalt. 

— Az ám ! Majd elmondom, aztán szedje 
úgy össze, ahogy énekbe való lesz. 

Elmondta a fenyvesrengetegek legendájá t 
magyarul , s én, úgy, ahogy röviden versbe szed-
tem s a szép J á v a elénekelte : 

Szép menyasszony lett a föld, 
Vőlegénye volt az ég — 
Zöld virágos ruhában 
így született e vidék. 
Lalala, lalala ! 

Hallod a szép éneket? 
Mely örökké szól itten. 
Füben-fában orvosság, 
Itt lakik a jó Isten. 
Lalala, lalala ! 

A hegyi rét kis rongyos pr imadonnája egé-
szen elragadott. E lkaptam a kezét, hogy aztán a 
szájához fér jek . I)e a fülembe csendült hirtelen 
a hangja, mikor kérdezte : 

— Merje hát az úrfi megmondani, mér t adná 
nekem azt a czifra kendőt ? 
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Most meg arra, hogy mit akarok, kértem : 
énekeljen még. 

Mosolygott a bohó. l)e az a fény, ami most 
lobbant fel szemében, olyan ismerős volt. A lány 
szeme így fényesedik ki, ba mélyen rejtve sejti 
már az ifjú titkos vágyát. 

Bizalmasabb lett hozzám. Ott hagyta azt a 
kis göröngy színű kezét az enyémben, s elkezdett 
ú j ra énekelni. 

S megtanultam Marilla legendáját . . . 
Sok száz éve már, de csak olyan zöld a hegy 

és völgy, nyílnak a virágok, iramlik az őzike a 
forráshoz, száll a madár ágról-ágra, a kis bogár 
rágja a levelet, a pillangó ráül a virágra, épen 
mint akkor. 

Szabad csapatok riasztottak madarat, őzikét, 
rókát, farkast s embert. Jován volt a király. 
Trónja közel volt az éghez : fönt a hegy szikla-
romján, a hol a tengerszem játszik. A palotája 
közel a pokolhoz : a völgy rettenetes mély bar-
langjában. A fala érczczel, fekete gyémánttal ki-
rakva. Belehelt néha ebbe a palotába a föld, ahogy 
megmelegedett valahol messze izzó kráterétől. 

A rablókirály ide szállította vendégeit. S fel-
ültette lóra a legügyesebb barna legényét, liogy 
adja tudtára, akiket érdekel : a vendég szabad-
ságáért mi a váltságdíj. 

A királyi jószágkormányzónak nagy kincset 
ért a feje. Ez kellett Jovánnak. S eljött az idő, 
liogy a kincses fej birtokába jutott . 

Hat őzike húzta a fenyves-kocsit, amely tele 
volt aranynyal. Ezt kapták a kincses fejért, s a 
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rablóvezér összehívta száz barna legényét áldo-
másra. 

Daltól, mámortól rezgett az illat, amit a fák 
leheltek. Jöt t a hajnal, s ott találta Jovánt ked-
vese mellett. Összeért a szájuk, úgy aludtak a 
völgyben édes álmokat. 

A madár fü tyül : jó reggelt, az őzike sétálva 
halad tova a forráshoz, friss reggelire, s a nap-
sugár átbújik a lombokon. 

Mária és .lován álmodtak. 8 Mária álmában 
egyre húzza-vonja kebléhez kedvesét, amint ha-
vas karjával átfogja nyakát . . . 

8 ja j , egyszerre, mintha megrepedt volna a 
föld. Dörej zúg az erdőn keresztül. A királyi ka-
pitány eljött visszavenni az aranyát, s rádásul .lo-
ván életét. 

Elvette a gonosz mindakettöt. Jovánt Mária 
karjából bontotta ki. 

8 leült a rabló kedvese a virágos földre és 
sírt, sírt, mig ott a virággal együtt elhervadt. 

A könvek tovább bugyogtak le, a völgyön 
keresztül, s azóta egyre sír itt a föld . . . 

Kiapadhatlan a föld könyje, s a nép nevet 
adott a két forrásnak, mely t ámadt : Castor és 
Pollux, kettő, mint Mária két síró szeme 

8 a völgy, ahol örökké sír a föld: Ma-
rilla . . . 

Jáva a kendőmet szép nyakára kötöt te , s 
komolyan mondá, hogy most már haza kell menni. 
Hanem holnap újra eljö. Elöl ment a kecske. 
Jáva sokszor visszanézett. 

S másnap nem jö t t el. 
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Mi leliet ennek az oka '? Mélyen fájlal tam 
elmaradását. Kerestem messze bent az erdőben. 
Nem volt sehol. Há t nem látom többé a szép Já -
vát. Istenem, hát nem látom többé ? 

Komolyan mondom, rosszul esett. Mert föl-
tet tem magamban, hogy tovább tanulok tőle — 
költészetet. 

Hazautazásom előtt egy nappal fölkeresem 
újra a „Valé"-forrást. 

Ni, az én kendőm ott piroslik messze. 
Amint közelebb érek, valaki befut az erdőbe. 
E z nem Jáva . Az én kendőm ott piroslik 

tovább egy helyben. De alig hogy az erdő el-
rejti a menekülőt, a leány is fu tásnak ered. 

J á v a ! J á v a ! 
A megriadt kecskepásztor-leány megáll s 

zavarát palástolni akar ja : 
— Ejnye, az úr f i ! 
— É n ám. De hát mért futsz előlem '? 
— É n ? É n nem szaladok. 
S amint szemembe tekint, piros szája körül 

fekete foltot látok. 

S ú j ra tanúltam egy kis költészetet. A ké t 
legendához egy idylt. 

A piruló arcz, a fekete alak, az a jk piros 
csíkja körül az a fekete gyürü-folt . Ez a munka 
szép színe, melylyel az ifjú legény arczát a szén-
bányák festik. 

Igen, ebből maradt itt ez a gyürü J á v a szép 
szája körül. 

— H á t az mi ? Kérdém a leánytól. 
Hol reám, hol a lábánál levő hegyi pipacsra 
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tekintet t Jáva , s piros nyelvével végig nyal ta a 
száját. Nem akart , vagy nem tudott felelni. 

— Ahá, tudom már micsoda. Meghallotta 
maga végre szentem azt a csodálatos hangot, 

O O o 7 
mely édes . . . 

J á v a csintalanul rázta fejét. 
— N e m ! 
— Hát tikkor, mi az ? 
A leánynak felvillan a szeme, odaszökik 

kecskéjéhez, ölébe kap ja s kedves pofájá t — 
megcsókolja : 

— Hát — ez! 

A FEHÉR LÁNY. 

Soha se láttam én ennél szomorúbb hervadást . 
Benézek az erdőbe. A nap arany nyilai szó-

ródnak széjjel. Ot t áll a fehér lány. A törékeny 
alak hogy kiegyenesedik a fenyvesek alatt. Föl-
néz az égre. Kezei fölemelve remegnek, fehér, vé-
kony ujjait összefonja, gyorsan lélekzik, színtelen 
ajkai mozognak. 

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

hang olyan különös, olyan fájdalmas. 
Mint a haldokló galamb szárnyverése . . . 
Nem veszi észre, hogy a közelben vagyok-

Megvárom, inig fölszáll az imádság az égbe. A 
fehér lány lebocsátja kezét, megtört szemeire bo-
rít ja csipkés kendőjét . 

Sír. 
Megvárom még, míg a csipke föliszsza a be-
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teg könyet. Kevés ju t már úgyis a fénytelen sze-
mekbe. 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 is-
mét ? Sír. Nem megtiltotta az orvos úr ? 

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

— Oh, milyen jó szíve van önnek, barátom. 
Nézze, ott van az a forrás, tegyenek próbát : tilt-
sák meg neki, hogy a vizét ontsa. 

1 íallgattam szomorúan. 
A beteg leány hangosan zihálni kezd. Köhé-

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

Csodálatba, mély szomorúságba ejt a fehér 
lány liervadása. Ez a martyrság színe. S a re-
dők ? Huszonnégy év redői. Nem igaz. Semmi 
köze e vonásokhoz az időnek. Ezek valami nagy 
szenvedéséi. 

A fényes haj is minő csodás. Ki van bontva, 
vékony hullámban simul a liliom nyakra. S két 
színe van, hol fekete, 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. Ügy 
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keresem a bizalmát. Szereti gyöngédségemet, si-
mul 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 annyi t? 
A szokásos választ ad ta : 
— Ez az egyetlen örömein. 
()h, minő végtelen lehet az a szenvedés, 

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

kis erdei virágot. A Castor és Pollux kristályvize 
elöntötte a völgyet s a posványban nefelejts-
erdöcske nőtt. 

Néhány szál e kék virágból meghódította ne-
kem, amit semmi könyörgéssel kivívni nem tudtam. 

Milóva bizalmát. 
(Mindig háladatos leszek érte néked kedves 

nefelejts.) 
Miiéva ott ült kis padján. „Miiéva pihenője", 

nagy fekete hetükkel volt beírva a pad. Itt volt 
a legtöbb napsugár. 

A fehér lány rám emelte beteg szemét. A 
kis kék virágot pedig színtelen ajkához szorította. 

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

Alig hallatszik a hangja. 
— Tudja ön azt, hogy én szláv leány va-

gyok ? Hazám a kelet. 

— Tudom, Miiéva. S miért kérdi ezt ? 
Kezét nyújt ja , mely könnyű, mint egy levél. 
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— Mondja, barátom, nem fél ön az én feliér 
arczomtól ? 

— Minő beszéd, Miiéva? Arcza galamb-
tiszta, szemében a jóság. 

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

— Ön hízeleg. Nézzen csak meg jól. Ezek a 
gyűrűk itt a szemem alatt, ez a vénség a feje-
men, a homlokomon. 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 ! Tréfa ! Kiálték. Mióta van az, hogy 

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

Rigó kezd fütyülni a fán. Miiéva könyezik, 
egy könycsepp ráhull a nefel ejts-bokorra s meg-
hal töle egy szál virág. így hallgattunk egy da-
rabig. Miiéva könyjével felelt. Szinte megborzad-
tam. S most már faggattam öt, hogy beszéljen 
tovább. 

Pihegve mozgott a lázas a jk : 
— Oh, barátom, lehet erről szívszaggató elé-

giát írni. De majd elöl kezdem. Hajoljon kö-
zelebb. 

Ereztem arczomon Miiéva leheletét. 
— Királyleány voltam. Koronám volt az örök, 

ti 
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a tiszta szerelem. Koronám összetört. Most kol-
dusleány vagyok. Van fogalmam arról, milyen 
íze van a boldogságnak. Akkor éreztem, midőn 
Iván . . . 

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

rűjét ujjamra adták, akkor együtt tölték 30 éj-
szakát az angyalokkal. Mert hallottam Iván es-
küjét, mert kezemen égett a csókja. Anyám . . . 

Az anya fájó emlékére ráhullnak a könyek. 
— . . . Anyám sokat tanított, erős lettem 

e tanításban, erös, mint a szerelemben. Iván gaz-
dagabb volt nálam, de soha se beszéltünk erről, 
soha másról, csak szerelemről. O esküdött, én 
hittem, s már készült a menyasszonyi ruhám. Fe-
hér volt, mint most az arczom. Elkészült a ko-
szorúm 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 ajtókat bezártam s ta-
nultain a tükörben, hogy állok majd az oltár 
előtt, kerestem azt az édes hangot, ahogy Ivánom-
nak mondani fogom : „Holtomiglan !" 

A beteg leánynak kigyúlt a szeme, fölveti fe jé t : 
— Akkor ime! zörgést hallok. Szívein el-

szorul, a zaj nő, eloltom a világot, most férfihang 
riaszt reám. Mi ez ? Ez a liang! Hallgatózom az 
ajtón. Futok az erkélyajtóhoz, nevemet hallom : 
Miiéva ! Miiéva. Iván hangja . . . 

Hallom a leány szíve dobogását. 
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— . . . Kirohanok. Öli, boldogtalan éj ! Ott 
a túlsó erkélyen vőlegényem kiált reám ! Miiéva ! 
Ha meghallják. Észrevesz, s rám kaczag hango-
san : Miiévám, te vagy ? Bocsáss he ! Rámszakadt 
a boldogságom. Ali, milyen rút volt. Ittas, s mint 
a barom, úgy bőgött : Miiéva, jövök kedvesem ! 
Hát ez az én I v á n o m ? . . 

A fehér arczon vér ömlik szerte, a szemek-
ből láng csapkod ki, s csengővé erősül a fehér 
leány hangja. 

Ali, a vérem felforr, vad, szilaj leszek, vissza-
kiáltok : 

— Parancsolom, ne merjen moczczaini ! 
— Ugy is enyém vagy édeském ! 
— Megvetem önt, kiáltók 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 . . . Ali, nem minden. 
Örült gondolat j á r keresztül. 

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

kát, lezuhan a mélybe s hallom a halálkiál tását . . . 
Sokáig sír a fehér lány, míg szóhoz ju t . 

11* 

• 
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— Egyenesen a börtönből jövök. Ott lettem 
ilyen fehér. 

— Kegyetlen törvény, kegyetlen bírák. Sze-
gény Miiéva, született volna franczia nőnek. 

— Mié r t ? 
— A franczia esküdtek lemossák a vért a nő 

kezéről, aki becsületének védelmében öl. 
Megragadtam átlátszó fehér k e z é t : 
-— É n megcsókolom. 
Miiéva hálásan tekint reám, aztán egyszerre 

elkezd görcsösen zokogni, elfulad a hangja , hosz-
szú szempillái lecsukódnak, k idagadnak a kígyós 
homlokerek, száraz köhögés feszíti mellét . . . 

Az ápolónő bevezette szobájába. 
. . . Másnap ismét az erdőben találtam. Szo-

katlanul szép volt. Lassan lépdelt, a virágos 
hegyirétre érve, mintha madár-fészket vagy pil-
langót keresett volna. Tekintete a füvek, bokrok 
közt bu jká l t . 

— Miiéva, mit keres ön ? Majd én segítek. 
— E g y szép virágos helyet. — Felelt halkan. 
— Minek az, mondja ? 
— Megveszem. 
— S mi czélra ? 
Fuldokoló köhögés emeli száraz me l l é t : 
— Pihenni . . . 

A BÁNYAGYEREK. 

Csupa kő, csupa vas a föld, úgy megvénült, 
a bredeti völgyben. 

Az ős erőnek itt is neki állt az ember szer-
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számaival. Püffedt, fekete eres kezek bontogat-
j ák a kővilágot, szürke por szóródik a völgy fölé, 
mit a vésők, kalapácsok vernek föl, s rászáll a 
meztelen derekú munkások szempillájára, tüde-
jére. 

Oh, milyen fönséges a bánya-munka zaja. A 
vésők csengnek a kalapácsütéstől, az érczes kő 
cseng, midőn az éles vas beléhatol és cseng a 
rézvörös mellű, szürke fejű szegény munkásnép 
éneke. 

A zűrzavaros hangok zúgó harmóniába ol-
vadnak össze s így kél szárnyra a bredeti völgy-
ből a bányamunka dala. 

Megkövesül a munkás izma, meggyengül a 
szeme, lekopik a köröm az ujjáról, a munka da-
lát a közeli fenyves rengeteg rigó serege czif-
rázza ki. 

Már két embernyi mélyen mozog a munkás-
kéz, tizenkét év óta tart az óriás küzdelem, om-
lik a kő, az alaktalan kolosszusokat kidobják a 
niunkapályán, melyen sovány lovak vánszorognak, 
átveszik odafönt az ernyő-kalapos olaszok és 
csinálják a palotabordákat, koczkaköveket, sír-
követ . . . 

S benn a munkás-telepen megijedtünk egy 
rettentő szörnyetegtől. 

A sárga arczú nyomor fekszik küszöbükön, a 
tűzhelyek körül, a kőágyakon. 

Egy kilencz esztendős szőke gyerek, félig 
meztelen, aludt egyik bódéban. Alaktalan köda-
rab volt a párnája. S aludt édesen. Kalapács 
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volt a kezében. Úgy, ahogy kimerült s odavá-
gó d ott. 

A sárga arczú rém egészen odahúzódott 
mellé. 

Az úri nők, akikkel együtt a fürdőből ide 
kirándultam — sírtak. 

Egy szép aranyos hajú kisasszony, akinek 
bölcsőjén ötágú korona volt kiverve, meg akarta 
csókolni az alvó poros pofácskáját. 

Nem engedték. 
— A bányagyerek nem szokott álmában 

angyalok csókjához. Mondám a jószívű leánykának 
hízelegve. 

Szemrehányólag néztek reám Ilma nefelejts 
szemei. 

— Maga javíthatatlan ! 
Közelebb mentem a kis rongycsomóhoz. 
— Na jól van ha magának sírni tetszik, szép 

Ilma, megmondom én, miről álmodik ez a kis 
gyerek. 

— Ugyan mondja meg ! 
— Egy darab kenyérről. 
Az aranyhajú gazdag kisasszony kerekre nyi-

totta fényes szemét, mintha nem tudná ezt meg-
érteni s szomorúan sóhajtott: 

— Igazán '? Kenyérről ? Szegény ! 
A szép Ilma arról gondolkozott aztán sokáig : 

hogy lehet kenyérről álmodni ? 

Lementünk a bányába. Vörösbőrü oláhok 
énekeltek egy csomóban. Nagy ködarabot hasí-
tottak. 

Fényes sírkő lesz még ebből: tán egy dip-
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lomata fejéhez, lehet egy öngyilkos férjé, vagy 
egy kedélyes vö veszi meg örömében anyósának, 
meglehet azonban, hogy dúsgazdag család egyetlen 
reménye kapja, vagy rávésik egy szerelmes kis 
leány nevét aranybetükkel. 

De a varrógép halavány kis munkásnője, akit 
megcsal az úrfi, vagy akit megöl a gép, az bi-
zonyára nem kapja a szép fényes követ . . . 

A kalapácscsengés zajában egyszerre hallom 
a szép Ilma h a n g j á t : 

— Nézze, ott van a kis munkás ! 
Már fölébredt. A port a pillájáról beledör-

zsölte a szemébe, s odaállt a köhöz. Nem nagyobb 
legény, mint egy magas fűszál. Arasznyi véső, 
fontos kalapács van vékony kezében. Mezítelen 
lábacskáin fekete bocskort kötött a bánya pora. 
Ilyen csontos kis nyakán a kravátli is. Barna, 
piros ingecskéje le van hasítva, rásüt a nap 
gyönge mellére, oda már nagy vörös foltot ége-
tett, meglehet olvasni a bordáit, akkorák, mint 
egy kis nyúléi, de olyan szomorú a kis gyerek 
vékony arcza. Mintha a szája sírásra állna. Pedig 
esze-ágában sincs sírni. Ilyen komolynak szokott 
a bánya-gyerek arcza. 

S neki áll a csipetnyi ember, egy egész kő-
kolosszusnak. Hogy ő most azt kettéhasítja vésőjé-
vel. A kis vézna karok el kezdenek mozogni, a 
madárkéz alig emeli a kalapácsot. 

Egyszerre, mintha apró csontos újjait vérbe 
mártotta volna. A kalapács fölverte a kéz sebeit, 
de ő csak tovább dolgozik. 

A nők sikoltozni kezdtek. 
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— Hiszen elvérzik az a gyerek. 
A gyerek ránk mosolygott, hogy miatta ag-

gódunk s ezalatt a kalapács megint nem a vésőt, 
hanem a sebet érte; a fiú a fogát szítta fájdalmá-
ban, de ö csak tovább dolgozott . . . 

A nők pénzt gyűjtöttek a számára s oda-
hivatták a felügyelőt. 

— Mondja kérem — eseng a szép Ilma, a 
felügyelőhöz — hogy hívják ezt a boldogtalan 
kis f iú t? 

— Nem tudom, de ö maga se tudja. 
— Hogyan? Há t nincsen édes a p j a ? 
— Nincsen. 
— S anyja ? 
— Az sincsen. 
A felügyelő a bánya túlsó oldalára mutatott, 

ahol az aknázás megkezdődött. 
— Ott találták a kövek között, fő pólyába 

csavarva. 
Az aranyos hajú Ilma szenipillájára köny 

szökik. 
— Hát akkor kié ? 
A felügyelő zavartan mosolyog. 
— Kérdezze meg kisasszony a fiút magát. 
Ilma odafutott a kis munkáshoz. Az elkapja 

és megcsókolja fehér kezét. Ott maradt a csók 
foltja. 

— Tud maga magyarul ? Kérdi a leány. 
A vézna fiú félénken felel : 
— Igen. 
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Mondja jó kis fiú, kinek a gyermeke 
maga ? 

A gyerek felkapja a vésőt, nagyot kaczag, 
dolgozik tovább, s odakiált ja : 

— A szerelemé ! 
S e pillanatban az ártat lan Ilma arczán piros 

rózsák fakadtak . 

• p . A 
0 • 
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Szakasztottan olyan történet ez, mint mikor az 
ártatlan pille belerepül a lángba. 
Kis buta jószág, saját maga okozza szeren-

csétlenségét. Legtöbbször csak a hímes szárnyai 
perzselődnek le, s a boldogtalan pille megcsú-
fítva vergődik lent a porban, ahova lehullott. 

Már nem mondaná rá senki, hogy pille. Csúf 
por-féreg lett belőle. 

Az imént még fönt keringett hímes, tarka 
szárnyakon. Ki tudja, hogy fáj ez a szegény kis 
pillének ? Rendszerint nem is viszi sokáig. 

Egy igazi szép pille, amely érintetlen, szűzies 
szárnyakkal font a magasban, szabadban élt, nem 
tud az tovább élni a — porban. 

Mennyivel szerencsésebb a madár. Annak 
kinőnek a szárnyai, aztán ha szabadulhat: föl-
emelkedhetik újra a magasba. 

A pille ezt nem teheti. A leégett szárnyak 
soha sem nőnek ki. 



Pille a lángban. 171 

A leánynak is szerencsésebb helyzete vau, 
mint a pillének, bár ez is súlyosan szenved, ha 
megégeti a hímporos szárnyait. A legtöbb leány-
nak csak odáig van pihe természete, amíg meg-
égeti a szárnyait, azontúl már csupán leány : 
szárnyak nélkül is igen jól érzi magát. De ah, a 
kis pille, a szárnyai után meghal . . . 

Be kellett vezetnem önöket egv kis elegikus 
©./ o 

hangulatba, hogy sajnálják meg a kedves Rózát, 
az ellenállhatlan s egyszersmind megközelíthetet-
len kis lányt, aki még a karban van ugyan, de 
ma-holnap ö lesz a magyar színpadok legked-
vesebb Lisbethje. 

Temperamentumos, élénk, formás kis lány, 
olyan soubrette nyel vöcskével, mely a fölvágott 
nyelvek közé tartozik : valami sajátságos, utánoz-
hatatlan kedvességgel csattog, anélkül, hogy a 
szót valami nagvon megválogatná. 

o j o o 
Van valami benne a szajkóból. Szeret figu-

rázni, játszani, pajkoskodik, j á r a szája kedvesen, 
csúfolódik és ahol szerét teheti : bolondít. Jól 
teszi. 

Ott vannak a szárnyai. Nem láthat azokon 
senki foltot. Kikibontogatta nap-nap után öltöző-
ben, színpadon, hogy lássák, tiszta az, nem per-
zselte még meg a láng. 

Ah, ez aztán leány. Az ilyen leánynak sza-
bad az udvarlókkal — játszani. Nincs kelleme-
sebb látvány, mint mikor egy udvarló — ugrik. 
És a megközelíthetetlen kis kórista-leány rózsás 
markocskáiba nevet a jól erősen elriglizett — 
zsalu mögött. 
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Tessék elhinni, közmondásos kezdett lenni a 
társulatnál a kis Róza megközelíthetetlensége. 
Teszem azt, ha a szerelmes színész váltóra pénzt 
akart fölvenni a takarékpénztárban, úgy szólt a 
sokat próbált intrikus : 

— Barátom, megközelíthetetlen az, mint 
Róza . . . 

* 

A komikus két bolyhos rattlere föltűnt min-
denkinek. Szeretetreméltóbb két kis dögöt nem 
láttam még magam se. 

Nem voltam ismerős se a gazdájukkal, se ve-
lök, de ha találkoztunk, meg nem állhattam, hogy 
az egymáshoz lánezolt két kis kedves bestiát 
meg ne simogassam. Állták a kis kóczosok. Ba-
rátságosan néztek a feléjök szeretettel közeledők 
szemébe. Kedves pofácskáikat egész bizalommal 
dörgölték a vendéglő-asztal alatt az abonens urak 
lábaihoz. Hol az egyik vette föl őket az ölébe, 
hol a másik. Egyformán jó dolguk volt a nép-
szerű Fox és Mopsz úrfiaknak. Ikrek voltak és 
az úrfi nemzedékhez tartozók. Különválva soha 
se lehetett őket látni. Egy kis rézláncz kötötte 
össze a szeretetreméltó ikreket. 

Még sok egyéb van a két kedves bestiáról 
följegyezni való. Megmondhatják az „Aranyszarv" 
összes abonensei, hogy az ikrek nem voltak egy-
másra féltékenyek, sem irigyek. Mikor próbát 
tettek velők s csak az egyiket traktálták, a test-
véri szeretet megható jelét adták. Fox, akinek 
mit sem adtak, összehúzta magát, kedves tarka 
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pofácskáját lefektette kinyújtott lábára s úgy pis-
logott szét okos szemeivel. A farkát pedig gyön-
gén csóválgatta, mintha ezzel azt akarná mon-
dani, hogy ne gondoljátok, hogy én haragszom, 
mert a Mopsz kap, én meg nem kapok, inkább 
örülök, majd kapok én is. Úgy is volt. 0 is kapott. 

A komikus csinált velük mindenféle kuncz-
tot. Végig sétáltatá őket az asztalon. Fox föl-
emelt a két elsölábával egy poharat és megitatta 
a kétlábon álló Mopszot. Ölelkeztek, csókolóztak. 
Ez a két kis oktalan kosztos az egész „Arany-
szarvat" fölvillanyozta. Az abonnensek korábban 
gyűltek össze s később távoztak. A vendéglős 
végre azt az ajánlatot tette a komikusnak, hogy 
ad neki ingyen kosztot, ha a Foksz és Mopszot 
a saison tartamára teljesen bérbe adja. 

Ebbe már beleegyezett a komikus. Álért eleinte 
örökáron akarta megvenni a vendéglős a két nép-
szerű kutyát . De erről hallani se akart a komikus. 

— Kérem, így szólt — ha Fox és Mopsz 
nem lesz többé, hová lesz az én kedélyem ? Ak-
kor én belőlem nem komikus, hanem intrikus lesz, 
aki csíp, harap, öl. 

Nem egy csábító ajánlatot utasított el a ko-
mikus. A „huszárok asztalának" is kedvenczei 
voltak a kedves dögök. A fess Muki bárócska 
oda volt érettük. Sokáig ostromolta a hajthatat-
lan komikust, hogy adja el neki a két kutyát ? 

„nem színésznek valók, mert sokat esznek." 
Csak azért se adta oda. Pedig 200 frtot igért a 
kis hadnagy, aki különben a legfessebb gyerek 
volt a tisztikarban. 
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A kis Fox és Mopsz tehát bérbe került az 
„Aranyszarv" tulajdonosához, aki nem bánta meg 
ezt az üzletet, bár a komikus igen nagyétkű volt. 
Arra pedig, hogy a saisonban gyomorhurutot kap-
jon, semmi kilátás nem volt. Legalább a vendég-
lős minden eddigi ez irányban tett kísérlete ha-
jótörést szenvedett. 

A komikus is megbarátkozott az új helyzet-
tel. Mert egészen új, szokatlan helyzet volt az, 
ho gy ö nem a Fox és Mopsz társaságában ment 
a próbákra. 

Ehhez hozzá szokott valahogy. 
De az boszantotta, hogy néha-néha egyik-

másik vendég vacsora után Fox és Mopsz úr-
fiakat elcsábította éjszakára. 

Igaz, hogy másnap rendesen hiba nélkül ke-
rültek vissza az „Aranyszarv" ebédlőjébe, de 
ezért mégis protestált . . . 

Egy este, amikor belép, előadás után,.megint 
nem lát ja sehol a kis bolyhosokat. 

Haragosan kiált a komikus a föpinczérre : 
— Halja, hol vannak már megint a kutyáim '? 
— Elvitte őket magával a Muki gróf úr, — 

felelt a pinczér. 
A komikus lármát .csapott. Azt ő nem en-

gedi meg. Fox és Mopsz szolidan vannak ne-
velve. O nem engedi / li.ogy. éjjel csatangoljanak 
s még kedvet kapjanak valami kalandra. 

Szép téli reggel követte a rút éjszakát. A 
komikus, egyedül töltvén, . éjt, kedvetlenül bal-
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lagott föl próbára. Nem volt annyi ideje, bogy 
betekintsen az „Aranyszarvba", otthon vannak-e 
már a kis hűtlenek. 

Beállt a próba. Énekeltek a kornevillei vá-
sáron a csinos kórista kisasszonyok. Az ügyelő 
az imént írta föl Rózát, aki még mindig késik. 

A komikus a kulisszák közt hányja-veti ma-
gát, várván a végszót. 

Egyszerre nagy pihegve berepül az ajtón a 
kedves, az ellenállhatatlan Róza. Két nagy rózsa 
van üde, a sietéstöl és hidegtől kipirult gömbölyű 
arczán. 

Odarepült a többiek közé és fújta. De alig 
várta, hogy elvégezze, elkezdett járni a kis szája, 
keringett, mint a pille a láng körül s egyszer csak 
odakaczag a komikushoz : 

— Ilallod-e, Gyula, az éjjel nálam aludtak a 
kis kutyáid . . . 

Hát nem úgy jár t , mint a pille : belerepült a 
lángba . . . 
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TARTALOM. 

A ranypelyhek 
llolnap lesz 
Virág a hálta n 
Tanulmány 
Semmi 
Tarasz 
Nincs 
Pokol 
Tanyai nebántsrirág 
A kapocs . 
Lánylesen 
Aranyos ablakok 
Hossz seb 
Virágnyllás 
Szerelmek 
Elveszett virág 
Ulolsá lopás 
Fürdői tőrténetek 
Pille a lángban 
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