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A PÁRNÁS KOCSI 
ELBESZÉLÉS. 

Irta: P A L O T Á S F A U 8 Z T I N . 

Ott a Bokrosra vezető széles országúton, a bokrosi 
híres feszület előtt érte el Bárányi Jánost a jó ég 
büntetése. Az a szálas, izmos, javabeli ember, mintha 
villámcsapás érte volna : egyszerre összeroskadt. Béna 
lett a nyelve, elvesztette a hallását: a gutaütés meg-
törte erejét; j» j ! saját erejéből föl sem tudott 
kelni . . . 

A jó tanyabeliek egymás közt titkolódzva sug-
dostak. Azt a dölyfös, kevély embert Isten haragja 
sújtotta . . . Nem járt a templomba, kigúnyolta az ájta-
tos híveket. Nagy vagyona ebül gyúlt szerzés, — 
mások véres verejtékéből kapargatta össze: csalás 
gyarapítja, rosszlelkűség őrzi . . . 

A szép Bárányi Jánosné e szomorú eset óta nem 
járt a tánczhelyre. Nagy önmegtagadás ez egy fiatal, 
szemrevaló menyecskétől!... Aki időses ura mellett 
valami nagy nyájaskodáshoz, vidám élethez nem 
nagyon lehet szokva. Arcza búbánatos, kevés a mosolya: 
niint akinek fájdalom van a szívében. Hátha csak 
tettetés ! V1 v ' 
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Bárányi Jánost napról-napra lejebb csigázta 
nehéz betegsége. Sápadttá vált az ábrázata, lassú a 
lélekzete s fogyatékos már a szeme világa is. A sok 
javasasszony csak baját növeli. De ka a városi 
doktor úr csak egyszer is megvizsgálná, eljönne bozzá : 
úgy érzi, azt hiszi, hogy mindjárt lenne az ő bajának 
patikája. 

A fiatal menyecske puha, fehér kezével gyön-
géden megsimogatta férjeura életszínt vesztett ábrá-
zatát. Mint engedelmes, hű asszonyhoz illő, teljesítette 
a beteg ember gondolatát is. 

Aztán felsóhajtott. Bárányi János egy szelid 
nézéssel köszönte meg az igaz részvétet, amely bizo-
nyára a szívből fakadt . . . 

Bálint, a kocsis, az istálló két legtüzesebb lovát 
fogta be a könnyű kocsi elé. 0 is tudja, hogy sietős 
a szép gazdaasszony útja nagyon ! A delet már régen 
elharangozták, a város távol esik . . . térdepel a búcsúzó 
nap, mire oda érnek. 

Mikor már a zabla is a lovak szájába volt adva, 
a menyecske látszólagos vidámsággal a kocsiba ugrott. 
Halvány-piros selyemkendővel volt a feje bekötve, 
amelynek redős széleit mélyen az arczára vonta. 
Talán azért, hogy bársonysíma bőrét a nap föl ne 
süsse, — vagy hogy a szomorúságát senkinek se 
fitogtassa. 

Egyes tanyák udvarán, vagy a földeken fogla-
latoskodó ismerősök rövid időre félbenhagyták mun-
kájukat s úgy bámulták a Bárányi Jánosék tovagör-
diilő kocsiját, vagy talán inkább a szép menyecskét, 
aki igaz szeretetből a doktorhoz siet, hogy az urának 
elmúljék a veszedelme, súlyos betegsége. 



Oh azok az irigyek! (Mert hát ilyenek min-
denütt vannak.) Még mit nem kentek rá a szegény 
Bárányi Jánosnóra! Hogy megromlott a híre, tépett 
az erkölcse. — Soha se szerette az urát, csakis a nagy 
vagyona miatt kötötte magát a nyakára. Nem, nem 
igaz mindebből egy árva hang se! A rágalomnak 
nagyon erős az éle, még milyen a fulánkja. Csak úgy 
retteg tőle a tiszta becsü le t . . . 

A lovak egyre vágtatnak s a tanya már messze 
elmaradt. A visszatekintgélő menyecske már csak a 
Baranyiék tanyájának egyik díszét, a magas, karcsú 
jegenye-sort l á t j a : úgy tekintget felé, mintha vissza-
hívná. 

Bálint szomorú, bánatos nótára gyújtott. A kocsi 
zörgésétől is tisztán ki lehetett venni az értelmét. 
A Bárányi Jánosné nagy gyönyörűséggel, szívdobogva 
hallgatja. A gondolatai messze kalandoznak, — de 
soha sem állapodnak meg annak a nehéz betegnek 
az ágyánál. 

A menyecske kigyúlt arczczal egészen előre 
hajolt a kocsiban a Bálint mögé. Azután egyszerre 
csak gömbölyű karját rátette a legény széles vállára 
s ragyogó szemei arczára tapadtak. 

Ragyogó szem észbontó nézése! Vágyakat költ, 
epedést gerjeszt, szerelemre gyúlaszt. Csak a Bálint 
maradt hidegen tőle. 

Ha a szem nem hódít : a hang utat talál a szív-
kéz . . . És a menyecske beszédes ajkairól oly édesen 
folytak le a szavak. 

— Miért húzódol úgy el tőlem? Még egy jó 
szót sem adtál életedben. — Ugy-e, ezt érdemlem? 

Az utóbbi szavak olyan szemreliányólag, pana-
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szosan voltak kiejtve ! Erre már a legény is válaszolt 
valamit. 

— Beérem én a magam szerencséjével. Ezt mon-
dom százszor is. 

A menyecske vérpiros ajkába harapott. — Aztán 
úgy elborúlt a képe. Most már suttogva beszélt a 
legényhez. 

— Én neked mindent, gazdagságot, boldogságot 
adhatok. Ki tudja, mit hoz a jövő ? Felejtsd el a régi 
mátkádat — én értem. 

És a legény szemébe nevetett. Aztán a nyakát 
hévvel, szenvedélyesen átkarolta. 

— Nem szerettem az uramat sohasem, — tört 
ki a keserűség hangján. — Még mint szegény leány 
utánad jártam, izengettem . . . már akkor szerettelek. 
Hát most! . . . Dehogy tudnám megmondani, — csak 
érzem . . . Az én uramnak kell lenned! 

A legény szinte megborzadt az elvakult menyecske 
beszédétől. Olyan különös volt a nézése is. Mit felel-
jen neki? Ami csak a szivéből jöhet. 

— Az én kis galambom soha el nem hagyom, senki 
vagyonáért, csalogató ölelgetéseért, ajándékcsókjáért. 

És mérgesen a lovak közé vágott. A két tüzes 
állat e nem várt bánásmód miatt mintha a világból 
kiszaladni akart volna. Meddő erőlködés ! Erős, szilárd 
kéz tartotta a gyeplőt. 

A menyecske pedig fölsziszszent, mint aki éles 
tőrbe lépett. — Ni, az a szép arcz egyszerre hogy 
átváltozott, ajkai milyen görcsösen rángatódznak. Ijedt-
ség nélkül nem is lehetne rátekinteni . . . 

A városi doktor úr két napig időzött a Baranyiék 
tanyáján. Vagy húsz reczeptet ír t a nehéz betegnek, 



— akiből apránként fogyott az élet szikrája. Félláb-
bal a koporsóban van, — nincs, aki megmentse. 

Nem látja már a kék eget, ezt a verőfényes szép 
világot, nem hallja a madarak csicsergését, csak 
néhány szót tnd dadogva kiejteni. 

— Vigyetek a városba . . . ott meggyógyulok. 
Ültessetek a szép párnás kocsira, amit az esküvőnkre 
vettem, — amin a szép fiatal menyasszonyt a házamba 
hoztam . . . 

Bárányi Jánosné a Bálinttal már régen egy szót 
se váltott. Mikor a beteg embert a párnás kocsiba 
helyezték, odament Bálinthoz, levette fejéről a kalap-
ját s a keblén viselt piros rózsát melléje tűzte. 

— Vigyázz az uramra, mint a szemed fényére, 
nehogy az út még jobban megtörje — az én jó 
páromat . . . 

S elkapta a legény érdes kezét és hévvel meg-
szorította. 

Bálint vállat vont. Annak a piros rózsának, 
meleg kézszorításnak nincs becse ő előtte. Semmi jelen-
tősége nincs ő rá nézve. 

Mikor a drága, párnás kocsi, beteg terhével 
elhagyta a tanyát, Bárányi Jánosné egyszerre elvesz-
tette a nyugalmát. Maga sem tudja, mi lelte ! Töpreng, 
okoskodik, nem találja a helyét. Ej, — hát van-e 
boldogtalanabb teremtés nálánál a föld hátán! Híres, 
gazdag tanyán lakik, de sírva néz ki az ablakán. 
Üres a szíve, szerelemért eseng, és nincs, aki panaszát 
megértse, meghallja . . . 

Sötétek a gondolatai, sokszor megdöbbentők. — 
Ha szabad volna, egyedül, e nagy gazdaságban : akkor a 
Hálint talán hozzá fordúlna — hitestársa lenne . . , 



Nyugtalan, lázas éjre gyönyörű tavaszi reggel 
virradt. A menyecske balfüle hirtelen megcsendült. 
Rossz hír t hall még aznap, — ezt súgta a sejtelme s 
nagyot dobbant a szíve. 

És rövid idő múlva borzasztó hír járta be az 
egész kapitányságot. Talán Bárányi Jánosné tudta 
meg legutóljára! Borzasztó szerencsétlenség történt. 
A hármas határdombnál, hol az út hirtelen a keskeny 
gátra kanyarodik, egy nagy gödröt ástak. A Bara-
nyiék párnás kocsija, — ki tudja, hogy történhetett, — 
belefordult s a szegény beteg Bárányi Jánost telje-
sen összetörte, úgy, hogy azonnal kiadta a lelkét. 
De a kocsisnak is elég lesz a sérülés teljes életére. 

Bárányi Jánosné csak úgy házkörűli viseletben 
kétségbeesett sikoltással rohant ki a tanya udvarából 
e hír hallatára. Kikelt ábrázattal futott a keskeny, 
homokos közökön végig, hollóhaja szétbomlott, s a 
játszi szél mint fekete fátyolt úsztatta utána. 

Nem a Bárányi János halála fosztotta meg 
öntudatától. Erte talán drága könnye se hullna. Hanem 
mit mond az a borzasztó h í r ? — Hogy Bálintot is 
baj, nagy veszedelem érte. 

Hát jól tudja azt is, hogy hol kell keresni, hová 
vitték ápolásra, hová kívánkozott. A mátkájához, aki 
miatt ő szenved, s a boldogtalanság út ját járja, sóha-
jait pazarolja, könnyeit hullatja. 

Fáradságtól lihegve, reszketve érkezett ahhoz a 
kis alacsony nádfödeles házhoz, melyben tudta, hogy 
Bálintot meg fogja találni. Indulatosan nyitotta be a 
szoba ajtaját . Amit most látott, csaknem beleszédült 
s ökleit vadul összeszorította. 

Bálint az ágyon fekszik, halvány arczán nagyon 
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meglátszik, hogy szenved. Az ágyfőnél egy szép leány 
üldögél, a beteg legény fejealját igazgatja; édes szók-
kal vigasztalja, szerelemmel csókolgatja! 

Baranyiné fékvesztett indulattal, szikrázó sze-
mekkel rohant az ágyhoz s ellökte onnét a megrémült 
leányt. Most már nem ismer kiméletet, szánalmat. 
Boszút áll megaláztatásáért, annyi szenvedéseért. 

Megragadta a leány kezét s dühösen megrázta 
— Ismered ezt a legényt, — mint látom, a sze-

retődet ! ? De nem úgy, mint én! Álnok, hitegető, 
csalfa. Aki gonos« szándékból megöli az uramat azért, 
hogy hozzám közelebb jusson, — hogy mint ajánl-
gatta : az övé lehessek !. . . 

A beteg arczán lázas pirosság futott végig, s 
szeme a leányra tévedt. Érthetetlen, de sokat, nagyon 
sokat mondó válasz volt az. 

A menyecskét bősz dühe még jobban elragadta. 
— Még ma feljelentést teszek az elöljáróságnál. 

A drága, a kedves majd törvény elé kerül! Elfogják, 
elzárják, lánczot tesznek a kezére, lábára, mert én így 
akarom ! 

A leány elkapta kezét Baranyinétól, megtört 
alakja kiegyenesedett, majd szelid és remegés nélküli 
hangon csak ennyit mondott: 

— Ártatlan a Bálint, tanúk igazolják. De ha 
nem volna is az, még a halál se árthat a mi szerel-
münknek. 

Azzal ráborult a betegre s mind a két karjával 
átfogta a f e j é t . . . 

Bárányi Jánosné pedig ott állt némán, moz-
dúlatlanul mint [akit elhágy az öntudat. Mereven 
maga elé bámult s aztán egyszerre semmit sem látott. 



Megszédült a feje is, alig bírt a padhoz támolyogni. 
A szíve pedig, mintha a helyéből kitörni akarna az 
iszonyú, emésztő fájdalomtól. 

Aztán ráborúlt az asztalra s keservesen zokogni 
kezdett. 

— Miért is jöttem ide, miért élek a világon ? !. . . 
Mennyivel különbek ők nálamnál! 

1 



CSIKOSELET. 
Ir ta: Petőfi Sándor öcscse: Petőfi Is tván. 

Csikós vagyok, tágas puszta királya, 
Birodalmam az alföldnek rónája, 
Dombja, halma, a meddig csak szemem lát; -
Tengerem a rengő tündér délibáb. 

Szerény lakom kis cserényem s tetejét 
Képezi a csillaghímes hajlott ég; 
Nap, hold, csillag váltva adnak világot, 
Sötét éjben czikáznak a villámok. 

Puha ágyam harmatos fü és subám, 
Fejpárnám a báránybörös nyeregfám; 
Nem kell nekem ennél nagyobb kényelem, 
Tollas ágyát senkinek sem irigylem. 

Virágillat jár itt szellők szárnyain, 
Nehéz gondok nem zavarják álmaim. 
Piros hajnal üdvözöl, ha ébredek, 
S a pacsirta zeng felettem éneket. 

A nap ellen karimás kis kalapom, 
Elegendő árnyat adó sátorom. 
S ha fergeteg nyargal végig a pusztán, 
Legyűröm azt, s kifordítom a subám. 

Az ég alja szentegyházam s oltárom, 
Reggel-estve megemelem kalapom. 
S mit anyámtól tanultam, egy éneket, 
Eléneklem, s áldom azt, ki teremtett. 

I 



Bársony lovam, régi szolgám, hű pára, 
Sejti, hová . . . ha felülök hátára, 
S ha szorítom czombjaimmal oldalát: 
Elhagyná az ég kilökött csillagát. 

Birodalmam leggyönyörűbb virága: 
«Puszta-gazda» szép hajadon leánya; 
ü egyetlen féltett kincsem, angyalom, 
Kivel szívem s királyságom megosztom. 

Ragyog a nap, leng a szellő csendesen, 
Vágtat lovam, mint a villám, sebesen. 
Üldözőbe vett engem a szerelem, 
Csak babámnál, sehol másutt, menhelyem. 

Véres tajték foly le lovam oldalán, 
Fáradságtól arczom bágyadt, halavány. 
Hej ! de szívem úgy megdobog, úgy örül, 
Majd kiugrik, majd kiszökik helyibül ! 

Közel vagyunk, nosza rajta, jó lovam ! 
Galambomnak, tudod, hogy rád gondja van. 
Kipihenünk.. . és arczom is kipirúl, 
Tüzes csókjait ha szedem, ajkirúl. 



AZ ESERMŐFOLTOZÓ. 
NOVELLA. 

Irta: H A R R A D E N BEATRICE. 

Téli este volt. Szent-Sepulcher templomában hatot 
ütött az óra. Crocker Coriolán, az esernyőfoltozó, fel-
állván padjáról, félretette munkáját és bezárta a 
boltját. Betért a belső szobába, teát főzött, mellé 
v^jas és sonkás zsemlyét evett, s ennek élvezése után 
az ő szerinte egyedül igazi élvezet mámorába vetette 
magát. Ez az olvasás volt. Olvasásának tárgya pedig 
Oroténak a görögökről írt munkája volt, mert Crocker 
U r iskolázott ember volt, daczára annak, hogy eser-
nyőket reparált. Akik érintkeztek vele, minden percz-
ben azt gondolták, hogy az öreg úr most értekezletet fog 
tartani vagy Il l- ik Thotmesnek politikai kilátásai-
u l , vagy a különböző számtani tételek nagy fontos-
agáról. De az emberek ezt hiába gondolták, mert 
Crocker olyan fukar volt szavaival, mint a gazdagok 
pénzükkel. Kicsiny, összeszáradt emberke volt az öreg, 
mint egy kopott esernyő, melynek fogantyúja már 
n em sokat ér, rugany-szalagja megnyúlt, és elviselt 
bordái nagyon rászolgáltak a tatarozásra. Arcza kes-
keny yq!^ ap ró? szúró szemekkel. Haja barna és 
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kuszált; sovány ujjaival hátrafelé fésülte, ha egy-egy 
esernyő felett elmélkedést tartott, hogy vájjon érde-
mes lenne-e új nyelet ütni bele, új fogantyút csinálni 
hozzá, és hogy selyemmel, vagy alpaccával kellene-e 
behúzni ? 

A Crocker úr ablakjára darabka papir volt 
ragasztva, melyen az a kijelentés állott, hogy hat óra 
után sem vevőt, sem dolgoztatót nem kiván. A szom-
szédok tudták, hogy az öreget, ha egyszer bezárta a 
boltját, kizavarni többé nem lehet, azért nyugodtan 
hagyták ; ő pedig gyönyörködhetett Grrote «Görögök»-
röl ír t munkájában. 

De a mondott estén, midőn épen a Salamisi ütkö-
zet történetét fejezte be, erős csengetés hallatszott. 
Crocker úr meg sem mozdult, hanem még egy csésze 
teát töltött és folytatni akarta az ő kedves görögjei-
nek históriáit. A csengetyű másodszor is megszólalt, 
még erősebben és türelmetlenül. Crocker úr olvasott 
tovább; de midőn harmadszor is csengettek, kiván-
szorgott a boltba és az ajtót hirtelen kinyitván, meg-
szólalt : 

— Hat óra után nem dolgozom. Van az utcza 
másik végén egy esernyős, menjen oda; ha az sem 
dolgozik, hát menjen a pokolba. 

— Azt hiszem, az említett helyhez már igen 
közel állok — felelt az idegen, — hanem engedelmet 
kérek, biztosítom, hogy nem akarok semmi munkát 
sem végeztetni, és nem azért jöttem, hogy olyan érdek-
telen dologról beszéljek, mint amilyen az esernyő. 
Talán nem is tudja, hogy havazik; hogy tudná, amikor 
benn van, de én künn állok a hóban. Azért hát beme-
gyek és ott beszélem el a dolgot. 
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Crocker úr az idegen arczához tartotta a lámpát. 
Mintegy harmincz éves lehetett, és olyan volt, mint 
valami szerencsétlen festőművész. 

— Nem ösmerem önt — szólt Crocker úr, leté-
vén a lámpát a padra. — Mondja meg, mit kíván, 
aztán menjen Isten hírével; az időm drága és nem 
szeretem azt idegenekre pazarolni. 

— Rövid leszek, — felelt az idegen, egy gyűrűt 
mutatva. 

— Ez a fia gyűrűje. Ismeri ? No hát, a fia hal-
doklik, és látni akarja önt, mielőtt búcsút mondana 
e czudar világnak. Bocsásson meg, de nincs vesztegetni 
való időnk. Már nagyon a végét járta, mikor elhagytam. 

— A fiam haldoklik, — mormogta csendesen az 
esernyőfoltozó, és haldoklása közben hozzám fordul. 
Ennek igazán örülök. — Megyek — szólt a művész-
kéz fordulva, mialatt kalapját leakasztotta a szegről, 
és az idegennel útnak indúlt. 

— Nemde, barátja a fiamnak ? 
— Nem, — felelt amaz röviden. — Magam is 

elég rossz vagyok, de annyira még nem sülyedtem. 
• Fiam jellemét érti, vagy az én mestersége-

met ? — kérdezte az esernyőfoltozó dühösen. 
— Semmi ellenvetésem sincs az apja mestersége 

ellen, — felelt az idegen. — Részemről sokkal jobb 
dolognak tartom az esernyőfoltozást, ha van, mint a 
képek festését, ha nincs rendelő. Az egyik hoz vala-
m i t a konyhára, a másikkal éhen lehet halni. Aztán 
ka meghal az ember, pokolba megy ós senki se bánja. 

— Azt hiszem, valamikor szerette a fiát ? — 
f o l yta t ta az idegen. 

— Mindig szerettem. 



16 

— Csodálom, hogy nem lett jobb ember belőle, 
ha volt valakije, aki gondolt rá. Mert ez nagy különb-
ség — szólt szomorúan az idegen. 

— Úgy látszik, igen szigorúan birálja a haldoklót, 
— felelt az öreg. 

— Gyűlölöm a fiát! — kiáltott fel az idegen. 
— Gyűlölöm. Tönkretette kilátásaimat a sikerre, 
tönkretette boldogságomat. Ha meghal, utána megyek, 
úgyis én ütöttem le. 

Crocker úr meghökkent. 
— Ön ütötte le ? — kiáltott, — és szemembe meri 

ezt mondani ? 
— Miért ne ? — szólt amaz fagyosan. — En nem 

becsülöm az életemet egy fapitykére sem. Mindenkinek 
meg kell halni, és nem nagy a különbség : akár az 
akasztófán, akár selyem párnákon hal is meg. Külön-
ben csak néhány lépésnyire vagyunk czélunktól; 
átmegyünk a másik oldalra, azon a szűk utczán le, s 
ott vagyunk. Öltse kar ját karomba, uram, az út nagyon 
sikos, félek, hogy elesik. 

— Ne érintsen, — szólt az esernyőfoltozó, visz-
szataszítván az idegen karját . 

— Elhiszem, hogy nem jól esik a társaságom — 
felelt. — Nem is lehet feltételezni, hogy valami jó 
barátnak tekintsünk egy idegent, aki meggyilkolja a 
gyermekünket. De azért kövessen. 

Rongyos ház elé értek, hol egy kis leány ajtót 
nyitott s rögtön elfutott. Rozoga lépcsőkön másztak 
be a sötét szobába. — A festő gyertyát gyújtott , s 
az ágy fölé tartotta. 

— Fia még él, — súgta az öreg fülébe, — jó, 
hogy el nem késtünk, azt hittem, éppen vége lesz. 
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Lassan kilépett a szobából, egyedül hagyva fiá-
val az öreget, ki a haldokló fölé hajolt. 

— Marius! — susogta az apa, fia kezét kezébe 
véve és gyöngéden megcsókolva. — Marius, fiam, 
ösmersz-e ? 

A haldokló feltekintett. 
— Apám! — suttogta, — nem nagy becsületedre 

szolgáltam. Szegény apám! Pedig mennyit vártál 
tőlem. Most már késő. Térdelj le ide, kedves apám, 
hadd nyugtassam fejemet válladon. í gy ni ! 

És meghalt, boldog mosolylyal az ajakán. Úgyis 
°sak bánatot hozott az apjára. 

Rövid élete telve volt minden néven nevezhető 
bűnnel, csakhogy éppen nem gyilkolt. Fogalma sem 
v ° l t a szeretetről, tiszteletről vagy becsületről, de 
a zér t ajakán békés mosolylyal halt meg, fejét, mint 
e gy gyermek, a tyja vállán nyugtatva. 

Fél órával később belépett a festő s ott találta 
a z apát a fia ágyánál térdelve. A gyertya már jól 
Végett s a kandalló tüze gyéren pislogott. Borzasztó 
hi<leg volt. 

A festő gyöngéden szólt az esernyőfoltozóhoz: 
— Látom, hogy fia meghalt. Magától értetődik, 

hegy haláláért én vagyok a felelős és kész vagyok 
kiállani a büntetést. De ön fázik. Engedje meg, hogy 
ráadjam kabátomat és a tűz közelébe vezessem, melyet 
01 hidjárt felélesztek. A hó még mindig sűrűn hull s 
a föld fehér lepellel van beborítva. De kár, hogy nem 
m a rad mindig fehér. Nemde ? 

Az csernyőfoltozó lefektette halott fiát az ágyra 
^ Undorral vezettette magát a festő által a kandalló 
be lében levő székhez. Roppant fájdalom mutatkozott 

Ér<leke8 Könyvtár. 2 
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az öreg arczán. Figyelemmel kisérte fia gyilkosának 
minden mozdulatát, amint az a fadarabokat lökdöste 
a kandallóba. Majd ő is felkap egyet s beleveti, de 
mind hiába; nem fogott tüzet. A festő papirt hozott 
s ketten kezdték éleszteni a tüzet, mely végre fel-
lobogott. 

— Ha nincs ellenére, főzök önnek egy kis kávét, 
— szólt az idegen. Mindig híres voltam jó kávéim-
ról ; a fia mindig dicsérte. 

— Köszönöm — szólt az öreg álmodozva. — 
Örömest elfogadom, szeretem a jó kávét és Angol-
országban nem valami kiválót kapni. 

— Remélem, megbocsát, ha pipára gyújtok ? — 
kérdezte az idegen, — ha azonban azt gondolja, hogy ez 
illetlen, kérem, csak ki vele. 

— Csak pipázzék — szólt az öreg, érdeklődéssel 
vizsgálván az ifjút. 

A tűz sárgás-piros lángja rásütött az i f jú szép 
arczára; semmi kinyomata a vadságnak vagy durva-
ságnak, sőt ellenkezőleg valami szomorúság látszott 
rajta, mely azt mutatta, hogy becsülettel akart meg-
élni, de az egész világ ellene volt. 

— Megkínálhatom egy czigarettával ? — kérdezte 
az öreget. — A fia adta a napokban ; nem erősek, kós-
tolja meg. 

— Köszönöm, de most nem dohányozom. 
Az idegen meghajtotta magát és a szivarkákat 

visszatette a polczra. Csendesen viselte magát a kávé 
készítésénél, s a jó szag csakhamar betöltötte a 
szobát. Az öreg ajkához emelte a csészét és nagyot 
húzott belőle. 

— Ez már felséges — szólott az idegenhez, ki 
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a tűzhöz ült, pipáját szájába és a kávét a kandallóra 
téve. — Ön pompás kávét tud csinálni. 

Egyszerre felugrik és az idegenre k iá l t : 
— Az jutott az eszembe, hogy talán mérget tet t 

a kávémba. Nem bánom, ha úgy van is, de mondja 
ttmg, szeretném tudni. Természetes, hogy meg akar 
mérgezni, hisz én vagyok az egyetlen, aki tudja, 
kogy fiamat ön gyilkolta meg. Nem lepne meg, nem 
l s karagudnám: csak mondja meg igazán. 

Csaknem czirógatva tette a kezét a fiatalember 
vállára. 

— Erre nem is gondoltam, — felelt az idegen. —Kü-
lönben látja, hogy én is ugyanazon kannából iszom, mint 
ön. Aztán ne gondoljon engem olyan semmirekellőnek. 

— De hiszen megölte a fiamat, — mondta az 
oreg. — I t t fekszik, az ön kezétől esett el; legalább 
Ön úgy mondja. És nem látom át, hogy a bűnt miért 
f°gná magára, ha csak nem őrült. Általában nincs 
Szerencsém a nevét ismerhetni. 

— Nevem Dene Bernhard, — felelt az idegen, 
r&gyújtva pipájára. — Legalább ennek nevezem 
á g a m a t . Azt hittem, csinos név lesz egy festőnek; 
de szerencsét sohasem hozott rám. Nagyon nehéz, ha 
a z embernek van akarata a dologhoz, és nem kap 
m imkát. Ön ugyan, azt hiszem, ezt nem érti, mert 
nem szerencsétlen. 

— Nem egészen — szólt az öreg, kávéját szür-
esÖlve. — De szeretném, ha elmondana egyet-mást 
M a g á r ó l ; és azt is szeretném tudni, hogy miért ölte 
m e S a fiamat ? 

A fiatal ember közelébb húzódott az öreghez s 
6 Mondta élettörténetét. Soha sem volt szerencséje 

2* 
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az életben s lia van Isten, aki földnek és menny-
nek ura, mint azt sokan gondolják, akkor ez az 
Isten, a földnek és mennyeknek ura, igen különö-
sen visel gondot azokra, kik az ő segítségét igénybe 
szeretnék venni. Senki sem gondolt vele, míg egyszer 
találkozott egy kedves nővel, akit feleségül vett. Ez 
a nő meghalt, életet adva kis leánykájának. Mindez 
hat év előtt történt. Apját nem ismerte, anyja nem 
törődött vele. Soha semmi sem sikerült neki. Mostoha 
volt hozzá a művészet, a szerelem, a barátság. Még 
a kis lánya sem szereti; fél tőle, hogy miért : nem 
tudja. Daczára ennek, megkisérlett mindent, hogy az 
életet megérdemelje, s czélt is ért volna, ha Crocker 
Marius nem jön az útjába. A vége az lett, hogy 
Crocker Marius elszerette azt a nőt, akit ő szeretett, 
akiért dolgozott, remélve, hogy megmenti magát a 
bukástól és boldoggá lesz. Az az ember, ki elrabolta 
legszebb reményét, megérdemelte, liogy meghaljon. 
Mondta neki, hogy megöli, de Marius kicsúfolta. Most 
már nem csúfolódik többé. 

— Ez az én történetem ! — kiáltott szenvedélye-
sen. — Láthatja, hogy kénytelen voltam megölni a 
fiát. Bocsásson meg e tettemért, de daczára tisztele-
temnek, ki kell mondanom, hogy a világ jobb nélküle. 
Félek, hogy megbántottam. Bocsásson meg. 

Az esernyőfoltozó nyugtalanul ült székén. 
— Nem bántott meg, — szólt féligmeddig 

önmagához beszélve. — Marius nem viseltetett igazi 
fiúi szeretettel irántam. Sohasem is tudtam, mi az ; 
csak olvastam róla. Az ő élete más volt, mint az öné: 
mert ő élvezte a szülői gondoskodást. Nem volt neki 
fogalma a jóságról, mint nekem nincs a festészetről. 



21 

Az anyja szivét is megtörte: szegény meg is halt. 
Az én szivem is megsebezte, de én élek. Mig pénzem 
volt, Marius mindig fosztogatott; szegény lettem, 
csakhogy békében éljek. Midőn Marins észrevette, 
hogy nincs pénzem, magamra hagyott. Ez volt leg-
szebb tette. Mindazonáltal szerettem. Már ez így van: 
szeretjük azt is, ki az életünket megkeseríti. 

Egy darabig hallgatott, majd közelebb csúszott 
a fiatal emberhez. 

— És miután a fiamat szerettem, és ön őt meg-
ölte, önnek is meg kell halni — szólt lassan. — 
Nem mintha az ön halálával a világ nyerne vala-
ki t , vagy hogy fiamat az által életre ébresztené, 
m ég csak nem is kívánom, hogy ismét éljen. Most 
Ht fekszik élettelenül; semmi rosszat sem tehet. Sze-
rencse a világra, szerencse ő rá nézve. De azért meg 
kell önnek halnia, még pedig különféle okokból. Elő-
t ö r önmagáért, másodszor az én nőmért, harmadszor 
az ön gyermekéért. Az első és harmadik okot talán 
é r t i , a második ok története röviden ez: Az asszonyok 
bosszúállók. Nőm lelke sohasem bocsátaná meg az én 
lelkemnek, ha Marius fiunk halála bosszulatlan maradna, 
telkeink találkozásának öröme nem lenne teljes, ha 
földi kívánságomnak tennék eleget s önt életben 
hagynám. Tisztán láthatja tehát, hogy meg kell halnia. 
Sajnálom, nagyon sajnálom. Ön finom fiatal ember és 
később megszerettem volna. 

Dene Bernárd kivette szájából a pipát és az 
ö r e g felé hajolva, szólt: 

— Köszönöm, igen szép öntől ez a nyilatkozat, 
h'se felejtem el. De azért nem szorítana kezet 

velem ? 
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— Miért n e ? — felelt az öreg, oda nyújtván 
kezét, melyet a festő görcsösen megszorított. 

— Örülök, hogy megismerkedtünk. Ön lovagias 
embernek látszik, ne veszítse el önbizalmát. De majd 
elfelejtettem, hogy ön nem sokáig fog élni. Remélem: 
ma este megöli magát? 

— Igen, de egy-két óráig még nem, — felelt 
a művész, felkelvén ülőhelyéről. — Előbb szeretném 
önnek festményeimet megmutatni. Az ő arczképét is 
lefestettem. Ez önt érdekelni fogja. Ha tetszik, ezt 
önnek ajándékozom. Mily borzasztó éj! Még mindig 
havazik. Nem tudom, hogy fog hazajutni. Nem volt szép 
tőlem, hogy ide hoztam. Hanem azért legjobb lesz, ha 
it t marad. Könnyen vethetek ágyat számára. Vagy 
foglalja el az enyémet; nekem úgy sem lesz reá már 
szükségem. 

— Köszönöm; de azt hiszem, haza megyek, ha 
megszűnt havazni. 

E perczben egy esernyő ötlött a szemébe. Fel-
állt és kezébe vette, vizsgálgatván. 

— Igazításra van szüksége. A barázdái erősek, 
de be kell húzni. Ha nem sokat ád a csinosságra, 
hanem inkább a használhatóságra tekint, úgy alpaccát , 
ajánlok. Haza viszem és bármikor eljöhet érte. Azaz 
engedjen meg, majd elfelejtettem. Önnek már nem lesz \ 
szüksége esernyőre, úgy-e? 

— Körülbelül nem, — válaszolt a festő, moso- l 
lyogva. — I t t van a fia arczképe. Legjobb arczkép, 
amit vala festettem. Vigyük az ágyhoz s látni fogja, 
mily nagy a hasonlatosság. 

A két férfi a Crocker Marius ágyához lépett, 
hol a halott arczára, hol a képre tekintve, mely élni 
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látszott. Valóban élet tündöklött ki a kép szemeiből, 
arczából, s minden bajszálából. 

Görcsös nevetéssel fordult el az öreg a képtől. 
— Rejtse el, vigye el, hogy ne lássam, — szólt. 
Dene Bernárd a falhoz fordítva állította fel 

a képet. 
— Ez a nevetés őrült nevetése volt, — mor-

mogta. — Az első pillanattól kezdve gondoltam, hogy 
őrült, de most már bizonyos vagyok benne. 

Az esernyőfoltozó ismét neyetett és melengette 
kezeit a tűznél. 

— Nem égetnénk el azt a képet ? — kérdezte hir-
telen. — A gondolata is bánt. Akarom, hogy rögtön 
a tűzbe dobjuk. Hiába ellenkezik. Miért is, mikor már 
nem sokáig é l? De nekem okom van rá. 

Felugrott és felkapván a képet, rohant a kandalló-
hoz ; de a festő dühbe jővén, gorombán megmarkolta, 
és egy darabig a két férfi elkezdett dulakodni. 

Egyik sem ért czélt, mert egyszerre csak leesett 
a halott ágyáról valami. Az öreg a festőre, a festő 
az öregre nézett, és mindaketten félelemtől reszketve, 
állottak ott, a képpel kezükben. A gyertya utolsót 
pmlantott és kialudt; az óra ketyegése mindig hall-
hatóbbá vált. 

A művész szólalt meg először suttogó hangon: 
— Mi volt ez ? — kérdezte. — Talán él. Szóljunk 

hozzá. Szólítsa nevén. Fogódzzék a karomba, hiszen 
reszket. 

— De ön is reszket, — suttogta az öreg. — 
begyen csendesen. Szólok hozzá: Marius! Marius! 

De az nem válaszolt. A festő az öreg kezében 
hagyta a képet, maga pedig meggyújtván egy másik 
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gyertyát, körültekintett. Egy könyv esett le az ágy-
ról. Dene Bernárd felvette és megmutatta az esernyő-
foltozónak, bánatosan mosolyogván az egyszerű képe-
ken, míg a könyv lapjait forgatta. 

— Emlékszem már, — szólt. — Ez a kis leányom 
könyve. Nagyon szerette a kis leányomat; ez a jó 
megvolt benne. Játszott, beszélt vele, felolvasott neki, 
tanította, s olyan gyöngéd volt hozzá, akár egy anya. 
De azért is gyűlöltem, mert a kis lány jobban szerette 
őt, mint engem. 0 hozta ezt a könyvet; talán becsa-
pott érte valakit, hogy a kis lánynak kedvezzen. 
Mindig ilyeneket csinált. Ha én nem leszek többé, 
ugy-e, magához veszi a kis leánykámat ? A neve 
«Tündérke». Tudom, szeretni fogja. 

— Éppen ezt az ajánlatot akartam tenni, — 
felelt az öreg jóakarólag. — Szeretném felnevelni. 
Aztán a képet illetőleg is megváltoztattam a nézete-
met. Azt is megtartom. 

— Felette örvendek, — szólt a művész mele-
gen. — Az életemre nem sokat adok, de a képeimre 
féltékeny vagyok. Önre hagyom mind. Értékesítse 
azokat, és a bejövő összeget fordítsa a Tündérke neve-
lésére. Csak a fia arczképét ne adja el; függeszsze fel 
esernyős boltjában. Most megyek és elhozom a kis 
leányt, aztán haza mehetnek. Azután kivégezem maga-
mat. Állok szavamnak. Én gentleman-nek születtem, 
és mint gentleman halok meg. Ennyit könnyű megtenni. 

Az öreg kezét nyújtot ta a festőnek: 
— Bizom önben. Holnap reggel betérek és 

sajnálattal fogok az ön hűlt testére tekinteni. Kár, 
hogy nem más körülmények között találkoztunk; de 
szerencsétlenségünkre, nem válogathatunk. Hanem any-
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nyit mondhatok, hogy ön őrült. Hizelgek magamnak, 
h°gy a jellemek kitűnő ismerője vagyok. Nem emlí-
teném ezt, ha ön ugyanezt nem tette volna velem. 
Ha én nem éreztem magamat sértve, miért haragud-
nék ön? Utoljára is az őrültség olyan viszonylagos 
fogalom, mint amilyen például az erény, vagy a bűn. 
Talán amit mi merészségnek nevezünk, a Vénusban 
gyávaságnak mondják. És talán akit mi őrültnek 
hívunk itt, az a Marsban józan eszű. Hozza tehát kis 
leányát és aztán meghalhat kedvére. 

A festő halkan vánszorgott ki a szobából; az 
Öreg pedig odament halott fia ágyához: 

— Nem tudom, miről gondolkozol, Marius, hanem 
részemről örülök, hogy mosolylyal ajkadon haltál meg. 
Ha te, ki annyi gazemberséget követtél el, ily békén 
tudsz meghalni, akkor nekünk, becsületes embereknek, 
uincs mitől félnünk. Isten veled, Marius fiam. Én 
11 em szomorkodom utánad. Míg éltél, egész életem nem 
volt más szomorúságnál. Meghajtottad a fejemet, meg-
törted a szívemet. De annál jobban szeretlek. Isten 
veled, fiain, Marius. 

Megcsókolta a fia hideg homlokát és fázlódva 
ment a tűzhelyhez, útközben felvevén megint az eser-
nyőt, hogy tatarozás végett haza vigye. Szokása sze-
rint végig fésülte sovány ujjaival zilált haját, mint 
ahogy az esernyők bírálása alkalmával mindig tet te: 

— Úgy van, ennek az esernyőnek igen jó bordái 
vannak. Mariusnak sohasem volt jó morális szerke-
zete. Az emberek sokban hasonlítanak az esernyőhöz, 

uem tartanak oly sokáig, és nem lehet őket kiiga-
zítani, csak itt-ott megfoltozni. 

Még kezében volt az esernyő, mikor a festő 
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belépett, kis, síró, szürke nagykendőbe burkolt leány-
kát vezetve kezén. A kicsi félősen nézett körül. 

— Ez Tündérke, — szólt a művész. — Mindig 
sír, ha én velem van. Fél tőlem, de azt ott szerette. 
Hallgass ! Ne s ír j ! Felköltöd, pedig fáradt, aludni akar 
sokáig. A homlokát azonban megcsókolhatod. 

— Ja j de hideg, — szólt a kis leány, mikor 
ajka a hideg testhez ért. 

— Igen, Tündérkém, — mondta az apja, szép 
szőke haját simogatva. — De havazik most, és ha a hó 
esik, mindenki fázik. 

— Engedj el, — kérte, — nem akarok veled 
lenni. Hadd menjek ahhoz a jó öreg úrhoz. 

— Sohasem szeretett, — sóhajtotta. 
Elfordúlt és sírt keservesen. Az öreg e közben 

karjára vette a gyermeket, czirógatta és édesgette, 
mintha egész életében szerette volna, pedig azon az 
egyen, Mariuson kívül, sohasem tartott gyermeket a 
karjában. 

— Eljösz velem, kicsikém ? — kérdezte oly édes 
hangon, hogy Dene Bernárd megszűnt zokogni és 
figyelni kezdett. 

— Elmegyek, — felelt a gyermek mosolyogva 
s fejét az öreg vállára hajtva. 

— Akkor búcsúzz el az apádtól, mert mindjárt 
hazamegyünk. 

— Az ég áldja meg, apám! — szólt minden 
érzés nélkül. 

Nem bánta, hogy el kell szakadnia apjától. 
— Tündérke! Soh'se látsz többé, — szólt az apa 

szomorúan. 
— Igazán ? — kérdezte. — Tudod-e, apám, ha nem 
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volna a Marius bácsi olyan hideg, megcsókolnám. Azt 
hiszem, meg is teszem. 

Oda tartották tehát a halotthoz; átfonta a hideg 
nyakát és csókot nyomott a homlokára. Majd oda 
adták neki az ajándékkönyvet és az öreg a festőhöz 
fordúlt: 

— Sajnálom, hogy el kell hagynom, de eljött 
az óra, midőn kinek-kinek út jára kell kelni. Az ön 
htja hosszú, nagyon hosszú.. . De bizom önben határ-
talanul. Ég önnel. Holnap látni fogom; igaz, hogy 
nem ilyen állapotban, mint ma. De szánakozni fogok 
rajta. A bukás is csak viszonylagos állapot, és amit 
ez a világ bukásnak nevez, annak talán más értelme 
van egy más csillagzatban. 

A művész lehajtotta a fejét. Egyik keze a gyer-
mek fején, másik az esernyőfoltozó vállán nyugodott. 

— Igen jóságosan szólt hozzám, — mondta. — 
Ha van Isten, áldását fogja hinteni az ön fejére, és 
hátra levő napjait boldogan és békében fogja eltöl-
teni. Én a szavamat megtartom. Leányomat és festmé-
nyeimet önre hagyom. Haza kisérjem? A hó vastag 
rétegekben fekszik és ön nem ismeri jól az utat. Vegye 
fel a felöltőmet. Nekem már nem kell, hacsak azt nem 
kívánja, hogy haza kisérjem. 

— Sohse fáradjon, — szólt az öreg. — Én és 
Tündérke majd megtaláljuk az utat. Köszönet a fel-
öltőért. Ne féltse Tündérkét. Vigyázok reá. Most pedig 
jö éjszakát! 

A művész levezette őket a rozoga lépcsőn, ajtót 
nyitott és hirtelen becsapta utánuk. Néhány ember 
állt a ház előtt, a gyerekek pedig hó-golyóztak vidá-
man. Egy közülök, látván az öreg esernyőfoltozót, 
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egy nagy hó-golyóval a fejére czélozott, de egy durva 
kinézésű asszony megfogta. 

— Vigyázz, te kölyök, — szólt káromkodva, 
— nem látod, hogy az őrült piktor kis leánya ? 
Hógolyózz meg engem inkább, mint azt. 

Tündérke oda húzódott az öreghez és fülébe 
súgta : 

— Mindig így nevezik. Őrült, őrült,. . . vájjon mit 
jelenthet ez ? 

Az öreg adós maradt a felelettel, látva, hogy a 
kis leány édes álomba merült. Vigyázva lépegetett 
a hófedte utakon. A leányka aranyos kis feje oda 
simult az öreg arczához, karjai t nyaka köré fonta. 
Olyan jól esett az öregnek ez az érintés; hiszen csak 
ez az egyetlen teremtés az, aki az ő fiát ördögi ter-
mészete daczára is szerette. A világ nevezhette rossz-
nak, mert a világ előtt úgy mutatta magát ; de ez 
a kis leány azt mondta, hogy jó volt, mert annak 
mutatta magát előtte. Mintegy kegynek vehette az 
egek urától, hogy megnyerte a gyermek szeretetét; 
talán a másvilágon is jobb lesz a sorsa, mert az angyali 
gyermek ajka érintette hideg homlokát. 

Végre hazaértek. Letette a szürke nagykendőbe 
burkolt kis leányt a padra. Lámpát gyújtott , tüzet 
csinált és legjobb akarattal ágyat vetett, melybe 
elhelyezte a gyermeket. Letérdelt az ágy elé és úgy 
őrködött a kis angyal felett. Szíve örömmel telt el, 
ha az álmában mosolygott. Egy óra múlva elárnyé-
kolta a lámpát, hogy a fény arczába ne süssön a kis 
leánynak. Leült, hogy majd olvas néhány lapot a Grote 
görögjeiből, de elméje nem találta meg a fonalat 
a tárgyhoz, mely néhány óra előtt annyira érdekelte. 
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Majd a művészen, majd a fián jár t az esze, vagy fel-
tekintett könyvéből, bogy a kis leány nyugvó helyére 
pillantson. Az ott aludt boldogan mosolyogva, kezé-
ben szorosan tartva a könyvet, Crocker Marius utolsó 
ajándékát. 

— Mi lesz belőle? — kiáltott fel. — Az apja 
határozottan őrült. Csodálatos érzés egy őrülttel lenni. 
A vér megfagyott ereimben, mikor a festmény 
felett viaskodtunk. Ki hinné, hogy megöli magát, mert 
Meggyilkolta Mar ius t?Ha nem lenne őrült, nem ölné 
Meg magát, hanem küldött volna engem is Marius 
után. Különben finom fiatal ember. Sajnálom, hogy ez 
a végzete. 

Majd felkaczagott: 
— Persze, hogy őrült, látszott a szemein; de 

Örülök, hogy megismertem. Fogok rá sokszor gondolni. 
Majjon mi lesz belőle egy más csillagzatban ? 

* * 

E közben a festő egyedül a halottal, hozzá kez-
dett végrendelete megírásához. A végrendelet rövid volt. 

«Crocker Coriolán esernyőfoltozónak és őrült-
n e k, Vas-utcza 18. sz. a. hagyományozom ezennel 
leányomat: Tündérkét, továbbá összes nevemmel ellá-
l°tt festményeimet. A képek mind eladandók, kivéve 
a Crocker Mariusét, akit meggyilkoltam. 

Dene Bemard.» 

— Valakinek előttemezni kellene ezt a végren-
deletet, — szólt, felállván az asztaltól, tollal kezében, 
tekintete a halottra esett. Fenséges gondolat: Marius 
m a g a lehet a végrendeleti tanu. 
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Kezébe vette a hideg kezet, a tollat a halott 
ujjai közé dugta és a végrendelet alá ír ta balról : 
« Előttem, Oroclcer Marim, halott. » 

Nevetve dörzsölte kezét, nagyon meg volt elé-
gedve furcsa ötletével. 

— Most már meg kell ölni magamat, — szólt, 
végrendeletét szárítván a tűz előtt. Ez az egész. Az az 
őrült, mennyire bízik bennem ! Csak megveszekedett 
elme kivánhat ilyet. Az első pillanattól kezdve láttam, 
hogy őrült, a szemei is azt mutatták. 

Majd gondolkodóba esett. 
— Hanem az az esernyőfoltozó nagyon jó volt 

hozzám ; nem bántott, hogy megöltem Mariust. Úgy 
viselte magát, mint egy gentleman. Es beszélt valamit 
a bukásáról, ami nekem jól esett. Remélem, hogy vég-
napjai boldogok és békések lesznek. Ez az, amit mi 
kivánunk: «Béke!» Nekem sohasem volt nyugtom, 
mindig háborgást éreztem az agyamban. Talán a 
halál meghozza a nyugodalmat. Nemsokára megtu-
dom . . . 

A házbeliek pisztolydurranást hallottak. Rohan-
tak a művész lakására, gondolván, hogy be kell tör-
niök az ajtót. De még be sem volt téve. Bementek 
tehát s a festőt a padlón találták átlőtt szívvel. Gyön-
géden fölemelték a fejét. 

— Értsetek meg jól, — susogta. — Azt az embert 
én öltem meg. Ismeritek az öreg esernyőfoltozót ? 
Ismeritek ? Hát az az öreg tökéletesen őrült ! . . . 

E perczben a művész kiszenvedett. 



A JÓSLAT. 
NOVELLA. 

Irta: F E R E N C Z Y ÖDÖN. 

— — Bizony no! három hónappal ezelőtt ki-
vetette kártyáján a Sára, a Patkós czigány felesége, 
hogy ez a hóbortos Barangosi Dani a faképnél fogja 
hagyni azt a drága, szép menyasszonyát. Ki hitte 
volna, hogy milyen igazat jövendölt az a vén banya? 

Senki sem mondott ellent a jó Zsófi néninek, 
mikor úgy asztalbontás közben elmondta ezt a tár-
saságnak. 

— Igazán csodálatos jós-tehetség! — mondogat-
ták, — pedig milyen szerelmes volt az a fiú! Ki 
mert volna akkor még csak gondolni i lyet? és ime, 
h°gy beteljesült a Sára asszony jövendőmondása 

Aztán átment a beszéd másra, csak a kis Esz-
éké ült ott az ablaknál, s míg rózsás ujjai szorgal-
masan forgatták a fényes himzőtűt, azalatt mindig 
CSak a Sára czigányasszony jóslata járt szőke fürtös 
kis fejében. 

Hja, kérem, Esztikének ezer és egy oka van tűnődni. 
-Vkos két hete hozta haza ügyvédi diplomáját s a tegnap-
előtti bálon is, mikor a második négyest és a soupercsár-
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dást, meg a flizértánczot járták együtt, olyan szép dolgo-
kat beszélt a kedves Esztikének, hogy öröm volt hallani. 
Aztán mikor azokkal a nagy nefelejts szemeivel rá-
nézett az Akos szép, férfias arczára, szinte látszott ennek 
tekintetéből, hogy még valamit szeretne mondani. 

— Vájjon mi t? — kérdi magában Esztike. — 
Oh, ha a Sára asszony meg tudná mondani piszkos 
kártyájából! Miért is nem mond el mindent az 
az Ákos? — Bezzeg ez a vén bolond Kalapos Ta-
más, aki minduntalan nyomomban van, beszél annyit, 
hogy szinte zúg a fejem tőle. — A múltkor is egész 
komolyan azt mondta, hogy legyek én az ő felesége. 
J a j ! — borzalom elgondolni! — Már az Ákos, az 
már más: — — de hát mikor olyan ügyetlen! nem 
tud beszélni! . . . 

Isten tudja meddig folytatta volna ezt a mor-
fondirozást Esztike, ha véletlenül nem látja az abla-
kon a Sára asszonyt közeledni. 

— Megkérdezem! — bizony megkérdezem! — 
szólt a kis leány nagy elhatározással s észrevétle-
nül kiosont a szobából, a hol az öregek pipaszó, 
vagy kötés mellett tárgyalták a «régi jó idők» 
emlékeit. 

Alig várta Esztike, hogy az utczáról beszólított 
Sára asszony a cselédház félhomályában elfogyaszsza 
azt a hatalmas tányér túrós csúszát, melyet eléje tett, 
hogy kedvezőbb jóslatra hangolja föl az öreget. 

— Bizony, aranyos kisasszonyka, megmondom 
én a császárnak is, mi áll a jövőben. — Hogy meg-
mondtam, hogy a Barangosi úrfi ott hagyja azt a 
gyönyörűséges Miczi kisasszonyt . . . Tud az öreg Sára 
mindent! . . . Zsebében a tudománya! 
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— Hála Isten! — sóhajtott Esztike, midőn 
végre nagy sokára zsebéből a konyhaasztalra került 
Sára. asszony tudománya: a csodálatosan piszkos 
kártyacsomó. 

Hogy az a kártyavetés miképp megy, azt 
majd minden ember tudja. Csak szegény Esztike, aki 
sohasem látott még ilyen hókuszpókuszokat, volt 
szörnyen izgatott és kíváncsi. 

Mikor szép sorjában ott állott már kirakva 
mind a 32 b la t t : — (csak a Sára asszony gyakorlott 
szeme volt képes megismerni a figurákat a piszok 
alatt) Esztike szeretett volna elszaladni; s meg is 
tette volna tán ezt, ha nem lett volna sokkal nagyobb 
a kíváncsisága félelménél. 

— Ja j , édes, aranyos kisasszonyka! — kezdi a 
szét Sára asszony a kár tyák felé hajolva, — hosszú 
^et , gazdagság, szép fiatal uraság! — minden it t van, 
nézze . . . 

S Esztike úgy nézte, mintha látná és értené. 
— Ketten is megkérik egyszerre. Hozzá megy 

az egyikhez, de nem lesz boldog! . . . Szent Isten . . . 
talán nem is mondom tovább . . . 

— Mondja Sára asszony! — mondja ! 
•— J a j — j a j ! — meg fog halni az első ura a 

második héten . . . de nem sokáig lesz ba j ; — mind-
járt jön a másik kérő. — Férjhez megy hozzá! 
Mennyi tenger sok boldogság! Nyolczvan esztendeig 
f°gnak együtt élni . . . 

Szegény Esztikével nagyot fordult a vi lág; 
ttem i s gondolkodni rajta, ki lesz a két kérő: 

amás, meg az Ákos. Tessék! — már most, ha hozzá-
egy Ákoshoz, olyan igaz, hogy az meghal, mint a 

Ér<lekes Könyvtár. 3 



34 

hogy Barangosi cserbenhagyta Miczikéjét . . . . Már 
akkor inkább Tamás, ha kettő közül az egyiknek 
halni kell! — 0 már úgyis élt eleget! — Világos! 
Tamást kell választania; már ez így van megírva a 
sors könyvében; nem is lehet másképp ! 

* 

Kezdett minden a Sára asszony jóslata szerint 
történni . . . 

Egy délelőtt hazajön a papa, összesúg a mamá-
val, aztán ünnepélyes arczot vágnak mindaketten, — 
az öreg úr kirukkol a szóval: 

— No te bakfis ! A nyakunkra nőttél: férjhez 
kell menned. 

— Tudom, papa. 
— Tudod ? — E j h a ! — annál jobb! Hát talán 

már gondolkodtál is erről ? 
— Igen, papa. 
— Meinydörgettét! — Még jobb. — Hát kérőd 

van, leány! 
— Tudom, papa! 
— Hm ! de két kérőd is van ám ! 
— Azt is tudom, papa ! 
— Terringettét! ez a leány mindent tud! — Ta-

lán még azt is tudod, ki a két kérő? 
— Igenis tudom. 
— No hát akkor válaszd ki a javát. Nekem 

mindegy, akár a kesely, akár a szürke; te fogsz vele 
élni, nem én. Mindkettő jó fiú : az egyik iskolatár-
sam volt, a másik egy régi barátom fia; az egyik 
velem egy idős, a másiknak éppen most nőtt be a feje 
l ágya ; az egyiknek van pénze és kopasz feje, a má-
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síknak esze és szíve; az egyiknek nincs foga, a má-
siknak van foga, — — hát válaszsz. 

Nagyon el lehetett már határozva a szegény 
kis leány, mert rögtön ráfelelt az apja előter-
jesztésére : 

— Hát én becsülöm mindakettőt, de azt hi-
szem, hogy mindig tekintettel kell lenni első sorban 
a korra. 

— Az ám, okos leány! — — az egyik 52, a 
másik 25! 

— No látod, a Tamás bácsi idősebb ember, míg 
az Ákos az egészen fiatal, nem is sokkal idősebb, 
mint én. 

— Jól okoskodol. 
— Aztán még jobban is húz a szívem hozzá. 
— Helyes! megérdemli a fiú! 
— Aztán két ilyen fiatal gyerek, mint mi — 
— Úgy kell kezdeni a páros életet! 
— Egyikünknek sem volna elég komolysága a 

házas élethez. 
— Mit mondtál? 
— Hát csak azt, apuskám, hogy, ha neked 

egészen mindegy, hát én férjhez megyek a — — 
Tamáshoz. 

•— Az ördög bújjék az okoskodásodba! Ne tré-
fálj, te kis boszorkány! 

— Már bizony ez nem t réfa ; én a Tamást vá-
lasztom. 

— No ha ennyire elment az eszed, üsse a kő; 
hanem csináld el a dolgot velők te magad. Délutánra 
hez i t á l t am mindakettőt! Vigye el a macska ! 

— ilyet még nem ettem! 
3 * 
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— A Zsófi néni is csak csóválta a fe jé t ; nem 
fért a fejébe, mit akar ez a leány ? . . . 

Tamás érkezett meg előbb délután. Esztikének 
borsódzott a háta, mikor a vén kopasz mosolyogva 
czuppantott egy hatalmasat fehér kis kacsóján; de ő 
már el volt határozva: 

— Jöjjön, édes Tamás. 
Az agglegény sohasem hallott még édesebb mu-

zsikát, mind ez az «édes Tamás». 
— Ülim, hm! — kedves Esztike, ön nagyon ke-

gyes ; ehm! ühm ! hm! 
— Jöjjön, jöjjön a papához! Maga megkért fele-

ségül ; én hozzámegyek . . . 
Ha tudta volna Tamás, hogy a házasság első 

lépése ilyen könnyű, bizonyára 30 évvel hamarább 
tette volna meg ezt a lépést . . . 

Ákos éppen akkor lépett be, mikor Esztike azt 
mondta a boldogságtól izzadó Tamásnak: 

— Intézzen el mindent a leggyorsabban ; azt 
akarom, hogy egy hét múlva legyen az esküvő. 

Ákos megdermedve állt meg az ajtóban; Esztike 
lesütötte szemét s úgy elpirult, hogy csak úgy lán-
golt az arcza. 

— Szervusz, Ákos öcsém! — szólott Tamás az 
ámuló fiatal emberhez, — jer közelebb, gratulálj Esz-
tike kisasszonynak; hm ! ehm! Esztikémnek. 

— Esztike kisasszony, szólanom kell kegyeddel 
négyszemközt. — Tamás bátya, kérlek, egy perezre 
hagyj magunkra! 

Es Tamás bátya, aki körülbelül szokva volt már 
az ilyen felszólításokra, fanyar képpel bár, de kidö-
czögött a szobából. 
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— Esztike, én megkértem önt a kedves papától; 
legnagyobb örömmel helyezte kilátásba beleegyezését; 
szóljon hát, micsoda tréfa ez ? — vagy ha nem tréfa, 
minő kényszer bírta rá arra, hogy Tamásnak nyújtsa 
drága kis kezét? 

Esztike még erre az esetre is el volt készülve : 
— Kedves Ákos — szólt, — nyugodjék bele a 

megváltozhatatlanba ! Én határoztam; s arra kérem 
önt, hogy legyen jó barátom ezután is. 

— Jó barátja ?! Mikor kiolvastam tekintetéből 
azt, hogy máris több maga nekem, mint egy jó barát : 
akkor fogadást tettem, hogy szeretni fogom örökké 
s hogy más nem lesz a feleségem! 

— Okosan! — szólt közbe mohón Esztike. 
— ? 

— No igen, — magyarázta közbeszólását a 
leányka, — nagyon okos, ha egy fiatal ember elhatá-
rozza magát valamire; — hanem az elhatározáshoz 
hűnek kell ám maradni, — de ez mai napság nagyon 
ritka dolog. 

— Talán nem hisz nekem ? 
— Az ilyen elhatározás ! Hallottam én már olyan 

le te te t , hogy a kikosarazott kérő rögtön más leány 
után nézett s nem telt bele két hét, már meg is nősült! 
- Oh még elgondolni is borzasztó volna! 

— Mi volna borzasztó? 
Mielőtt Esztike felelhetett volna, belépett Tamás 

a z öregekkel. 
— Akar egy sétát a kertben, édes Tamás? 
Hogyne akart volna az édes Tamás? — karját 

uyujtotta a bájos teremtésnek s megindultak. 
Ákos meghajtotta magát s menni készült. 
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— Hová öcsém, hát nem maradsz velünk? — 
kérdezte őszinte részvéttel az öreg úr, aki még mindig 
nem volt tisztában a dolgokkal. 

— Elmegyek a templomba; megnézem, meghall-
gatom, hogy esküszik örök hűséget egy szerelmes pár. 
Legalább a más boldogságában gyönyörködjem. Dani 
és Miczike ma esküsznek. 

— Melyik Dani? — kérdezte hirtelen visszafor-
dulva Esztike, arczán a legnagyobb ijedtséggel és 
kíváncsisággal. 

— Barangosi Dani. 
— Hisz az megszökött! 
— Ugyan, dehogy szökött, Pestre ment bútort 

vásárolni! — Ostoba pletyka,. . . mindig mondtam ! — 
szólott Esztike atyja. 

— Akkor hát Sára asszony jóslata nem teljesült be ? 
— Bizony nem a' fiam — még eddig soha! 
— De hiszen akkor ! . . . hiszen én ! . . . Ákos ! . . . 

szeretlek! imádlak! . . . És a következő perczben ott 
zokogott a deli fiatal ember keblén. 

— Uhm ! ehm ! hm ! Esztike, mi ez ? — nyögött 
Tamás, izzadó kopasz fejét törülgetve egy nagy sárga 
zsebkendővel. 

— Semmi, édes Tamás bácsi! — eltévesztettem, 
maga lesz a vőfélyem, Ákos pedig a vőlegényem . . . 

A papa csodálkozva vakarta meg füle tövét s 
odaszólott az örvendő Zsófi nénihez: 

— No anyjuk, a mi időnkben sem mutogattak 
ilyen komédiát — ingyen! 



ANGYAL BANDI. 
NOVELLA. 

Irta: DROÍS8INI8 GYÖRGY. 

I. 
Euböa szigetével szemben a thesszáliai parton 

rablótámadás esett meg. Azt a barátot, aki az egyik 
Mária-kápolnában mint őr lakozott, bárom szurtos, 
fusztanellába burkolt legény megtámadta és borzasztó 
kínzások között kicsikarta tőle a templomnak szegé-
nyes perselyét s a szent edényeket. Miután fel lehe-
tett tenni, hogy gonosztevők a török hatóságok elől 
menekültek, nem volt valószínűtlen, hogy csónakon 
átmenekültek az euböai partra. Mihelyt a görög kor-
mány Volosban lakó konzuljától e dologról értesült, 
táviratilag meghagyta a Xirochoriban lakó kerületi 
biztosnak s rendőrkapitánynak, hogy a szükséges 
mtézkedéseket azonnal tegyék meg. Ennek következ-
tében minden nélkülözhető csendőrt rögtön útnak indí-
tottak a gyanús vidékek felé; a parti helységek birái 
Pedig utasítást kaptak, hogy a parasztokból fegyveres 
éjjeli őrjáratot szervezzenek. De a rablók, úgy látszik, 
hízva a török hatóságok lassúságában, egyáltalában el 
sem hagyták Thesszália földjét, amit nagyon helyesen 
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cselekedtek, mert ott se nem üldözték, se el nem fog-
ták őket. 

Ezekben a napokban — 1878 szeptemberében 
volt — megjelent Karakitsos őrmester öt csendőr élén 
s az egyik környékbeli faluban szállt meg. A csend-
őröket a falu bírája parasztházakban szállásolta el, 
az őrmestert pedig meghívták a kastélyba, ahol jókora 
társaság verődött össze, jórészt idegenekből. Az őrmes-
ter Karpenissiből való volt, magas termetű, széles 
mellű ember, aki, miután húsz esztendeig a katonaság-
nál szolgált, nem hanyagolta el azt a szigorú katonás 
tartást , ami a volt altisztekre annyira jellemző. Göm-
bölyű, kissé kopaszodó feje volt, sűrű és hosszú pofa-
szakálla csak itt-ott volt kiborotválva. Bajusza vitézül 
felpödörve, sűrű, borzas szemöldök; sas-szeme és trom-
bitaszerű hangja volt. Ajkán ritkán jelent meg a 
mosoly, de ha egyszer mosolygott, a szokásos mogor-
vaság helyet engedett a legragyogóbb nyájasságnak s 
úgy tetszett, mintha a rendnek szigorú őre szelíd lelki-
pásztorrá • változott volna át. 

Ez a változás, mely rendszerint csak futólagos 
és kevéssé tartós volt, az ebéd ideje alatt állandóvá 
lett. Ha Karakitsos a sarokba állította puskáját, kikap-
csolta a lándzsáját, letette a sisakját és letelepedett 
a mosolygó malaczpecsenyéhez s a barnás fűszeres 
borhoz, a hivatalos jelvényekkel együtt a hivatalos 
szigorúságot is félretette. Vidám, beszédes vendég volt 
s csak az ételek és italok kiosztásánál mutatkozott 
rossz lakomatársnak, mert ilyenkor nagyon hasonlított 
a mesebeli oroszlánhoz. 

Nagyon természetes, högy aznap az ebéd közben 
leginkább a banditák kerültek szóba. Az őrmester, 
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miután két poliarat egymásután kiürített, mindenféle 
történeteket beszélt el hosszú pályafutásának idejéből: 
rablóbandák üldözéséről és a velük való csatározások-
ról. «Látják it t kérem ezt a sebforradást ?» mondta a 
phthiotisi csetepaté elmondása közben, fejére mutatva. 
«Ezt a hires Karangunis tőrének köszönhetem. Ha 
egy gyalogos csendőr idejekorán meg nem ragadja a 
gazember kezét, amint a lesből előre rohanva, éppen 
le akart sújtani a fejemre, úgy ma az életem már az 
ördögé volna. Hanem hát így nem én, hanem ő volt 
az ördögnek eljegyezve. Félig elkábulva s véres sze-
mekkel olyan pisztolylövést durrantottam a mellé-
nek, hogy úgy gurult le a sziklatörmeléken, mint egy 
leütött ökör.» 

Karakitsos mindezt nyugodtan, egyszerűen, min-
den dicsekedés nélkül mondta el, mintha valami nagyon 
közönséges és jelentéktelen dologról volna szó. Kis 
vártatva folyta t ta : «A sok gazember, gyilkos között 
csak egyetlen egy iránt támadt szánalom lelkemben, 
amikor láttam, hogy a bakó leköti a fejét a czö-
löpre. Milyen kár ! mondtam akkor magamban, hogy 
ennek a szép fejnek is véresen kell majd innen le-
hullnia !» 

— Hát szép ember vol t? — kérdezte valaki a 
társaságból. 

— Angyal, valóságos angyal! A nevét is a szép-
ségétől kapta; mindenfelé csak Angyal Bandinak 
hívták. Angyal volt az arcza, ördög volt a szíve. De 
fekete lelkének minden gonosztette daczára is szép-
ségével szomorú vesztét okozta egy spolatai szép 
leánynak . . . De előbb hadd sodorjak egy czigarettát, 
aztán elmondom önöknek az egész történetet. Meg 
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fogják látni, hogy ez a história nagyon hasonlít azok-
hoz, amiket a nyugati emberek regényeikben leírnak 
s amiket Athénben a szinpadokon játszanak. 

Kíváncsiságtól eltelve, eldobtuk az asztalkendő-
ket és Karakitsosra figyeltünk. Az őrmester szép nyu-
godtan megsodorta a czigarettáját, előszedett a zsebé-
ből egy keselyűcsontból készült szopókát és a cziga-
rettát óvatosan beleillesztette. Azután rágyújtott a 
szivarlámpánál, egy-kettőt szippantott és sűrű füst-
gomolyokat bocsátott ki az orrán. Kezével kétszer-
háromszor végigsimította a sisaktól kissé barázdás 
homlokát, s amikor végre észrevette a kiváncsi tekin-
teteket, mosolygott és élénk kézmozdulatok kiséretében 
megkezdte az elbeszélését. 

I I . 

— Az idén, november hatodikán lesz tizenhárom 
éve annak, hogy ez a dolog megtörtént. Csendőr vol-
tam akkoriban a trichoniai" őrségnél s az adószedővel 
ki szoktam járni a falvakba. Csúnya rablóvilág volt 
akkor: a támadások napirenden. Néhány nappal azelőtt 
a gazemberek megszöktettek egy zapandi dohány-
kereskedőt. Az őrségek nyomában voltak a banditák-
nak, egynéhányat megsebeztek s egy Katsiku neve-
zetűt meg is öltek. Úgy mondják, hogy Angyal Bandi 
is megsebesült és mégsem tudták kézrekeríteni. Vájjon 
a rablótársai vállukon vitték-e el, vagy pedig a Pla-
tanorema rengetegeibe menekűlt-e? Senki sem tudott 
róla. Kétezer drachma volt az Angyal Bandi fejére 
kitűzve s így a katonák ugyancsak követték a vér-
nyomokat, de hasztalan. 

1865 november hatodikán Meletis adószedővel 
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Spolatiába jöttem. Átkozott bideg volt. Az ég egészen 
be volt borulva s hóval vegyes eső szitált. Ghikas 
Ambrus, a falu első gazdájának a házába tértünk be 
s mialatt a vacsorára várakoztunk, a lobogó tűznél 
szárogattuk átázott ruháinkat. Ezalatt jött egy másik 
falubeli gazda, akit Keramidis Miltosnak hívtak. 
A feleségével egy faluból valók voltunk s így félig-
meddig ismertem Keramidist. 

«Jó estét!» — «Jó estét, adószedő úr!» szólt, 
—• jó, hogy itt találom. Karakitsost el fogom vinni 
magamhoz ; a feleségem földije, tudja s minthogy csak 
rövid ideig marad itt, szeretném, ha ma este egy kissé 
elbeszélgethetnénk. 

Az adószedő azt felelte: «Karakitsos holnap 
reggelig nem tesz szolgálatot s azt teheti, amit akar.» 

Amikor elérkeztünk Miltos házába, a gazda gon-
dosan becsukta az ajtót és a fülembe súgta: «A jó 
szellemed vezetett ma este ide Spolatiába.» 

— Mit akarsz avval mondani ? 
— Pszt! Ismerem az Angyal Bandi búvóhelyét. 

A jobb lábaszárán meg van sebesítve s a czinkostársai 
magára hagyták. Mihelyt beáll a koromsötét éj, fel-
kerekedük s le fogjuk lőni a gazembert, akár a nyúlat. 
Pszt! Nem bolondság ; ezer drachma üti mindegyikünk 
markát! 

Nekem úgy tetszett, mintha az ég nyílt volna 
Meg felettem s örömömben össze-vissza csókoltam Mil-
fost. Ezer drachma nem gyerekség egy szegény csend-
őrnek s hozzá még tisztesség és kitüntetés! 

Miltosnak nem voltak fiai, hanem csak egy leánya 
v°it. Katalinnak hívták, tizenhét esztendős volt, sugár-
növésű és friss, mint a harmat. A Miltos felesége el-
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ment hazulról egy sógorasszonyához, aki a lebetege-
dését várta s így a leány készítette el a vacsorát. De 
az igazat megvallva, ezen az estén se ételre, se italra 
nem gondoltam, az eszem örökké a kétezer drachmán 
s az őrmesteri szalagon jár t . 

Vacsora közben suttogva beszéltük meg tervün-
ket, nehogy a leány észrevegye szándékunkat és 
atyját féltse. De Katalin otyan sajátszerűen nézett 
ránk, mintha sejtene valamit s annyira fel volt indulva, 
hogy kezei remegtek s egy tálat leejtett. Miltos 
nem vett észre semmit; de én észrevettem, mert hát 
a mesterségemhez tartozik, hogy mindent meg-
figyeljek. Odaszóltam Miltosnak: «Nem volna jó, ha 
elküldenéd a leányt aludni ? Hiszen már nincs szük-
ség reá.» 

«Igazad van», felelt ő, «Katalin eredj és fe-
küdj le!» 

Katalin lehajtotta a fejét, jó éjt kivánt és elment 
a mellékszobába, maga után bezárva az ajtót. 

Az idő csak nem akart elmúlni; nekem úgy 
rémlett, mintha már évek multak volna e l ! Egyik 
czigarettát a má»ik után szíttam el s fel és alá jár-
tam a szobában. Miltos, aki nyugodtabb vérű volt 
nálamnál, lefeküdt a padlóra s úgy aludt, mint a nyúl, 
félszemét nyitva felejtve. Végre az órám féltizenegyet 
mutatott. 

«Itt az ideje, hogy menjünk», mondottam Mil-
tosnak. 

«Igen, ideje, hogy menjünk», mondotta ő is. 
Levette kováspuskáját a szögről s a világosság-

nál megvizsgálta a serpenyőt. Pisztolyt is dugott az 
övébe. Én az egycsövű karabélyomat vittem magam-
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mai, a lándzsát odahaza hagytam, nehogy zajt csap-
jon, ha a bozótok között fennakadnék. A hátulsó zse-
bemben mindig volt egy kis kétcsövű pisztolyom, ame-
lyet egy utazó angoltól kaptam hajdanán, — igen 
pompás jószág, mondhatom ! 

Beburkolództunk a köpenyeinkbe és kibandukol-
tunk a sötétségbe. Az eső még mindig esett, egyebet 
sem lehetett hallani, mint a téglákra s a kőburkolatra 
hulló eső locsogását. Miltos előre ment, én mindjárt 
nyomában. Meredek hegyi úton mentünk végig, aztán 
befordultunk az erdőbe. Miltos megállt, hozzája csat-
lakoztam. 

«Itt volnánk», súgta Miltos a fülembe. «Itt a 
nagy szikladarabok mögött, a farkasoduban rejtőzik. 
Egymás mellett, lehajolva, felvont fegyverrel fogunk 

•előre hatolni. Ha a gazember baj t szimatol és lőni kezd, 
akkor együtt megyünk a villanás irányába. Ha nem 
érzi meg, akkor mindjárt fogj hozzá a tüzeléshez, mi-
helyt én megkezdtem.» 

Ahogy megmondta, úgy cselekedtünk. Felvontam 
fegyveremnek a kakasát, meghúztam a ravaszt, nehogy 
zajt csapjon és czélra irányított puskával követtem 
Miltost. Jobb oldalt ment mellettem, rövid, tévelygő 
lépésekkel. Egyszerre recsegés hallatszott: valami szá-
raz ágra léphetett. Még mielőtt odaszólhattam volna 
Miltosnak, hogy a zajra a sötétségben valami meg-
mozdult — puff, eldördült mellettem a fegyvere, puff, 
utána mindjárt az enyém. 

Mihelyt Miltos kilőtte a fegyverét, meztelen tőr-
rel előre rohant, azzal a gyanúval, hogy a rabló nem 
fog a helyén megmaradni, hanem más oldalról meg 
fog minket sebezni. Pillanat múlva már Miltos mel-
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lett termettem. A lábammal egy testre léptem, amely 
bundába betakarva feküdt a földön. Miltos vakon 
beledöfött a testbe; én megrúgtam, amire tovább 
gorult, mint egy teli bortömlő. «Ne piszkitsd be hiába 
a késedet» mondottam neki, «ez már nem kel fel 
többé!» 

Az eső még egyre esett. Miltos az övében szu-
rokfáklyát hozott magával. A bundája alatt szikrát 
csiholt és meggyújtotta a fáklyát. Én azalatt vártam, 
lábamat a testen tartva, kétcsövű pisztolyomat a ke-
zemben. Mihelyt megmoczczan, két golyóval üdvözöl-
tem volna. De hát a holtak csak akkor mozgolódnak, 
ha vampirokká lesznek. 

Miltos lehajolt, odatartotta a fáklyát a holttest-
hez és felemelte a bundát. Boldogságos szűz anyám! 
A halott nem Angyal Bandi volt, hanem — Katalin, 
a Miltos leánya. A boldogtalan apa bőgve, mint egy 
megsebzett vad, vetette magát a hideg és véres tetemre 
és a fáklya kialudt a lucsakos földön. 

S én nem tudtam már többé, hogy hol vagyok, 
az elmém kezdett zavarodni. Mintegy legyökerezve 
álltam ott, amikor meghallottam Miltos ordítását. Az-
tán hirtelen, anélkül, hogy szóltam volna hozzá, vagy 
valami okosat tettem volna, mint egy bolond rohan-
tam el a szerencsétlen helyről. Jó darabot futottam 
be a bozótos sziklás erdőbe, anélkül, hogy tudtam 
volna hová — merre. Később aztán lassan magamhoz 
tértem. Aztán feltettem magamban, hogy elmegyek a 
faluba hír t vinni a szerencsétlenségről, de míg ráta-
láltam a helyes útra, jókora kerülőt csináltam. Végre 
nagysokára megláttam a házak világosságát a hegy 
tövénél és távolabb az Aspropotamos vizét csillogni. 
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Meggyorsítottam lépteimet s lélekzetvesztve lejövök. 
Megállok, hogy levegőhöz jussak, kétszer a levegőbe 
sütöm el a pisztolyomat és kiabálni kezdek: «Embe-
rek, segítség, segítség!» 

Egy-kettőre talpon volt a falu, a kutyák elkezd-
tek ugatni. Iparkodom megértetni az emberekkel, hogy 
mi történt. Húsz-harmincz ember fegyvert ragad s a 
farkasodu irányába rohan. Bennem már nem volt 
annyi erő, hogy velük tartsak. Amikor Miltos felesége 
meghallotta leánya halálának a hírét, mereven és 
ájultan terült el a földön. 

Az adószedő s a falubeliek körülfogtak engem, 
beszéltek és lármáztak. Senki sem tudta megérteni, 
hogyan történt az, hogy Angyal Bandinak a helyén 
Miltosnak Katalin leányát találtuk. 

I I I . 

Már pirkadni kezdett, amikor visszatért egy le-
gény azok közül, akik elmentek a farkasoduba. Három 
hírt hozott magával: Katalint a szívébe fúródott golyó 
ölte meg s holttestén azonkívül még öt tőrdöfésnek a 
nyoma látszott; Miltos eszét veszítette; Angyal Ban-
dit élve fogták el nem messze attól a helytől, ahol 
Katalint halva találták. 

Nemsokára a többiek is visszajöttek. Hordágyon 
hozták a szerencsétlen Katalint és letették háza udva-
rában. A megkötözött rabló, halványan a szenvedett 
vérveszteség folytán, lehajtott fővel nézte a holttestet. 
Még ennek a vad embernek is könny csillogott a sze-
mében. Nem állt ellent, amikor elfogták, hanem elve-
tette fegyverét, összekulcsolta karjai t és azt mondta : 
«Itt vagyok testvérek, öljetek meg!» 
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Miután a faluban nem volt magasabb hatóság, 
átadták a rablót a bírónak és nekem. 

Megkérdeztem tőle: «Hogy van az, te gazember, 
hogy ezt a leányt nálad találták ?» 

Világos és határozott volt a felelete: «Mikor a 
pajtásaim sebesülten magamra hagytak, azt hittem, el 
kell vesznem e sziklák között, mint a kutyának. Egy 
napot s egy éjjelt átszenvedtem étlen, szomjan s vár-
tam, mikor jön meg a halál, hogy véget vessen szen-
vedéseimnek. Kétszer-háromszor is szájamnak irányoz-
tam a pisztolyt s mindannyiszor visszaborzadtam. 
Pedig jobb lett volna vissza nem borzadni. Egyszerre, 
a második nap reggelén, lépéseket hallok a barlang 
előtt. Kiabálni kezdtem, nem törődve azzal, hogy mi 
fog történni aztán. Gyenge kiáltásomra egy leánynak 
reszkető hangja felelt. Abban a pillanatban, amikor 
a halált vártam, megjelent Katalin, hogy visszaadja 
életemet. Eleinte nagyon félt, később fölbátorodott. 
Etelt és italt hozott nekem. Majd vásznat szerzett, 
hogy bekössem sebeimet s egy kevés kenőcsöt hozott 
a faluból. Mindennap eljött, benézett hozzám, ha állat-
jaihoz ment. A szerencsétlen igaz részvéttel volt irá-
nyomban.» 

«Ma éjjel, alig hunytam be a szememet, hallom 
azt a bizonyos jelt, amit Katalin mindenkor használt, 
ha hozzám jö t t : két kő gurult le, háromszor egymás 
után és megint háromszor. Mindjárt arra gondoltam, 
hogy ilyen órában s ilyen rossz időben csak rossz hírt 
hozhat. «Az isten szerelmére kérlek», mondotta nekem, 
«menekülj el innen, mert különben el vagy veszve! 
Apám tudja, hogy te i t t vagy s még ma éjjel el fog 
jönni ide egy csendőrrel s le fogják vágni a nyakadat.» 
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«Én meneküljek! Hogy menekülhetnék, mikor a 
lábamat sem tudom megmozdítani ?» Ekkor a leány 
felvett a karjaiba s amennyire erejéből telt, elvitt 
arról a helyről, ahol voltam. Aztán visszament a bar-
langba, hogy elhozza onnan némely dolgomat, nehogy 
azok áruló jelként visszamaradjanak. S a szerencsétlen 
elment s nem jött többé vissza.» 

Mialatt a megsebzett bandita mindezt reszkető 
hangon elmondta nekem, felnyilt a szobaajtó és belé-
pett Miltos. Sohasem felejtem el ezt a lá tványt : vad 
szemek, felborzolt haj, a szakáll, a kezek, a ruha be-
mocskolva leánya vérétől. Négy teljes évig volt őrült. 
Később kissé javult az állapota, de azért mégis egyre 
bánatos maradt és két évre rá meghalt leányának ne-
vével ajkán. Engem az isten megóvott attól a súlyos 
bánattól, amit bűnrészesség tudatában örökké viselnem 
kellen». Az én golyóm csak a bunda gallérját érte. 
Katalint az apja keze ölte meg. 

* 

Az őrmester újból kiit ta a poharat s újra meg-
gyújtotta a szivarlámpánál a czigarettáját, mely az 
elbeszélés közben kialudt. 0 hallgatott és hallgattunk 
mindannyian, mélyen megilletődve ettől a szomorú 
történettől. És e szomorú csöndesség közepette, mint-
egy az őrmester utolsó szavainak visszhangjául, a 
platánültetvényből áthallatszott hozzánk a bagolynak 
panaszos kuvikolása. 

Brdekes Könyvtár. 4 



A HÁROM RUHA. 
NOVELLA. 

Irta: C A T U L L E MENDÉÖ. 

I. 
Matakin király leánykája még alig volt tizenöt-

esztendős, de azért máris folyton csak az járt eszében, 
hogy milyen nagy öröm lehet az, ha valami szépsé-
ges herczegfi szerelmes az emberbe; egy reggelen 
aztán, mikor a tükör előtt üldegélne és igen szép 
hosszú haját a szobalányok fésülgetnék, egyszerre csak 
kiszaladt a. szájacskáján, hogy biz ő nagyon szeretne 
férjhezmenni. A vallomás persze nem volt egészen 
illedelmes, mert hát az nem igen járja, hogy ilyen 
fiatal személyek amúgy minden teketória nélkül ki-
nyilatkoztassák a legtitkosabb gondolataikat; hiszen 
ha az ilyen túlságos őszinteség egészen rendjén való 
dolog volna, akkor egy szép napon észbontó zűrzavarra 
ébredne az emberiség. Csúnya és szép, vén és fiatal 
leányok igen sokan vonulnának végig az utczákon és 
egyre csak ezt zengedeznék: «férjet nekünk! férjet 
nekünk!» Azonban a Holda tündér, aki keresztanyja 
volt a herczegnőnek, ezért a szeleburdi módon kibök-
kentett kivánságért nem haragudott meg a kereszt-
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l ányára ; kegyes jóindulatú tündér volt ő, ámbátor 
némi kis gondoskodás sem hiányzott belőle. A herczeg-
nőcske öltözködő szobájának aj taja tehátlan egyszerre 
csak magától fölpattant és pompás ruhában, mosolygós 
arczával belépett ra j ta a tündér. Hat néger fiú, meg-
annyi afrikai manócska, három ládát hozott után a ; a 
ládák pedig gyönyörű szépek valának: az egyik 
zománczos ezüstből, a másik színaranyból, a harmadik 
merő drágakövekből való. 

— Jónapot keresztlányom! 
— Jónapot keresztmamám! 
— Hát olyan sietős a dolgod, mint a kis vad-

rózsáé, mely nem tud megmaradni a csokorban ? Hát 
igazán menyecske akarsz lenni ? 

— Bizonjr, ha olyan ember vetődne útamba, 
amilyet kívánok magamnak, hát nem húzódoznám a 
házasságtól. Az a fiatal herczeg, ha betoppanna, aki 
néha-néha megjelenik álmaimban . . . 

— Aztán milyen is az a te álombeli her-
czeged ? 

— Ah! olyan gyönyörű szépet nem is látni 
valóságban. 

— No de mégis? 
— Hát először is, olyan pompás és olyan ízléses 

a ruházata, amilyen csak képzelhető. 
— A jól öltözött királyfiak nem ritka madarak 

a környéken. 
— Arcza üde, ajka üde és rózsaszínű, mint a 

harmatos rózsa. 
— No, szépszájú herczeg is elég akad. 
— Kék szeméből olyan mélységes mélységű, 

olyan véghetetlen szelídség árad, hogy ha belenéz az 
4* 
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ember, hát azt hiszi, hogy átlátszó szafiron keresztül 
a menyország közelébe tekint. 

— Hm, hm! ümmögte a tündér, ilyen már nem 
terem minden bokorban; talán egy kis fáradságodba 
is fog kerülni, hogy megtaláljad. De hát szerencsére 
én jó tündér vagyok és nem teszlek ki annak a ve-
szedelemnek, hogy ha egyszer rosszul választottál, hát 
egész életedben arról koldulj, annak okáért kijelentem, 
hogy háromszor lesz szabad férjhez menned; az ör-
dögbe is, három közül csak megtalálod az álom-
képedet ! 

— Micsoda! háromszor ? kérdezte a herczegnö 
elpirúlva. 

— No no, nem egyszerre, csak szép sorjában! 
Arra gondod legyen majd, hogy az illendőség szabta 
határidőt megtartsad a nászok között. Különben a 
három házasság nem lesz kötelességed, csak jogod; 
már az elsőnél is holtig maradhatsz, ha úgy fog tet-
szeni. Hanem többször is megpróbálhatod és én éppen 
azért hoztam ezt a három ládát ; az ezüstládában csip-
kével megrakott fehér atlasz ruha vagyon, amit az 
első esküvődre fogsz fölvenni; a színarany-ládában 
egy napsugár- és csillagszínű ruhát fogsz találni, a 
második esküvődre; a harmadik esküvőd ruhája — a 
legszebb a három közül — abban a drágakő-ládában 
találtatik. 

H . 

Nem sok idő múlva ezek után Golconda császár-
jának unokaöcscse állított be Matakin udvarába és 
megkérte a királyleány kezét, mert szépségének már 
mindenüvé hire ment a világon. Remek ruhája volt 
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a herczegnek, olyan pompásat még alig látott em-
beri szem! Csillogó hóhoz hasonlatos atlaszból és a 
hajnali felhőzet rózsaszínében játszó habos mousseline-
ből volt az öltözéke, gyöngyhimzéssel, rubintokkal és 
kárbunkulusokkal tele hintve, mely drágakövek mint 
megannyi lángoló virág tündököltek és sziporkáztak. 
A herczegnő elkábulva, elvakulva, egyszeribe meny-
asszonya lett a golcondai császár unokaöcscsének. 

A zománcz-ezüst ládából előszedte a csipkével meg-
rakott fehér atlasz ruhát és örömmel vette föl az 
esküvőre. 

Csakhogy csakhamar észrevette ám, hogy a szép 
ruha még távolról sem minden. Mikor úgy reggelen-
ként hálóköntösben volt a férje, az álmabeli fiatal her-
czeghez bizony egy csöppet sem hasonlított. Hej, hol 
van az a mélységes sugárú szelíd szempár, melyben a 
menyországot látni? A királyleánynak lassankint 
nagyon elromlott a kedve, reggeltől napestig szobá-
jában maradt és hol egy, hol más szögletben sírdogált; 
mikor aztán egy napon hirül hozták neki, hogy a 
golcondai császár unokaöcscsét, aki nagy vadász volt, 
az oroszlánok széjjel tépték a hegyek között, bizony 
igen nagy erőfeszítésébe került, hogy illő bánatot 
mutasson, amilyet ilyen alkalmakkor szokás. 

III. 
Már több mint hat hónapja hordta a gyászruhá-

ját és akkor azt kezdte gondolgatni, hogy no már 
most senki se kényszerítheti, hogy továbbra is özve-
gyen maradjon; és amint egy lovag toppant be az 
udvarba, aki a legvitézebb daliákat is könnyű szerrel 
legyőzögette, akkor gyöngéd érzelem támadt a király-
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leány szivében. A nemes lovagnak nemcsak a ruhája 
volt pompás, hanem üde arcza is volt neki, üde ajka 
pedig rózsaszínű, mint a harmatos rózsa. Mikor aztán 
megtudta a királyleány, hogy ez a lovag őt akarja fele-
ségül, alig tudott hova lenni örömében és másodszor 
is igent mondott. 

A színarany ládából előszedte a napsugár- és 
csillagszínű ruhát s elragadtatással vette föl az esküvőre. 

Csakhogy — minden édes csók mellett is — csak-
hamar észrevette ám, hogy ha egy magafajta követe-
lőző fiatal menyecskét boldoggá akar tenni valaki, 
ahhoz nem elég a szép ruha és az üde rózsaszáj. Nem, 
még ez a második fér j sem olyan, mint az ő szép 
álmainak ábrándalakja: hiszen nincs meg az átlátszó 
szafirhoz hasonlatos szelid kék szeme! Éjjel-nappal 
egyképpen szomorkodott a királyleány, nagy volt 
a szerencsétlensége és bánata minden képzeletet meg-
haladott; mikor aztán egy napon hirül hozták neki, 
hogy a lovagot, aki nagy kedvelője volt a kalandok-
nak, egy elvarázsolt erdőben megölte egy boszorkány, 
bizony igen nagy erőfeszítésébe került, hogy könnyein 
keresztül el ne mosolyogja magát. 

IV. 
Egy esztendeig esze ágába se jutott újra férjhez 

menni: a két első kísérlet sokkal fájdalmasabb emlé-
keket hagyott maga után, semhogy kedve támadt 
volna a harmadikhoz; azt gondolta a királyleány, 
hogy ábrándját amúgy sem fogja megtalálni, hát csak 
tovább álmodozott róla. Hanem történt egy estefelé, 
amint a királyi kert fasorai között sétálgatna, hogy 
egy i f jú t pillantott meg a félhomályban, egy i f jú t , 
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akinél szebb már nem is lehet a világon! Igazán 
halandó lény volt-e, vagy a paradicsomból alászállott 
angyal ? Ruhája, mintha csillagfényből volna szőve ; 
ajka rózsa volt, de olyan szép rózsa, hogy semmiféle 
földi kertben nincs hozzáfogható, mikor pedig egész 
közel jött, kék szeméből olyan mélységes mély, olyan 
véghetetlen szelídség áradt, hogy a királyleány azt 
képzelte, mintha átlátszó szaíiron keresztül a meny-
ország közepébe tekintene. Ah! Végre megtalálta hát 
a férjet, aki után mindig kívánkozott! Álmainak 
gyönyörűséges jelenése it t állt előtte. A jelenés meg 
is szólalt, és a patak vízén végigsuhanó szellőnél is 
lágyabb hangon kérdezte: «Szép herczegnő, hozzám 
jössz-e feleségül ? — a királyleány pedig olyan bágyadt-
nak érezte magát, hogy azt hitte, nyomban meghal a 
gyönyörtől. 

Eljővén az esküvő napja, fölnyitotta a harmadik 
ládát (a drágakövekből valót), hogy a harmadik meny-
asszonyi ruháját is, a legszebbet a három közül, ki-
vegye belőle. 

De a láda egy furcsa ruhát rejtett magában, 
olyan ruhát, mely tulajdonképpen szemfedő lepel volt. 

A herczegnő pedig megértvén, hogy ime ütött a 
halála órája, sírva fakadt. Hirtelen rosszul lett és még 
mielőtt éjjelre vált volna a nappal, kilehelte a lelkét. 
Betakargatták a szemfedőbe és belefektették a drágakő 
ládába. Mert álmainak megvalósulása egy embernek 
sem adatott meg i t t a földön; idelenn egy herczegnő 
se lehet felesége a berezegnek, akinek ruhája is pom-
pás, ajka is virághoz hasonlatos és szeméből is a 
menyország véghetetlen kéksége mosolyog. 



Ismeret ter jesz tő apróságok . 

Az elektromosság csodái. Különös gyógyító 
eszközről ír egy Grreer nevű mérnök a «Scientific 
American» czímű hetilapban. A nevezett mérnök 
ugyanis azt írja, hogy az elektromosság hatalmas gyó-
gyító erővel bír. Az elektromos motorok, melyek hosz-
szabb ideig egy ember közelében működnek, az ille-
tőnek egészségi állapotában nagyon kedvező változást 
idéznek elő. Egy alkalommal Greer két sorvadásban 
szenvedő embert alkalmazott kocsivezetőknek egy 
villamos vasútnál. Néhány hónap múlva már egészségi 
állapotuk feltűnően erősbödött. Két év mnlva az egyik 
ott hagyta állását és falura vonult vissza; egy év le-
forgása múlva azután visszatért betegsége és meghalt. 
A másik ellenben, aki megtartotta állását, egészséges 
maradt továbbra is. Egy mérnök, aki egészsége helyre-
állítására melegebb éghajlat alá akart utazni, Greer 
tanácsára egy elektromos üzemű nyomdában felügyelői 
állást vállalt. Noha nagyon el volt foglalva ós éjjel 
kellett dolgoznia, mégis két év leforgása alatt teljesen 
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visszanyerte egészségét és visszatérhetett régi foglal-
kozásához. Greer azonban odáig megy fejtegetéseiben, 
hogy a nagy városokban az utóbbi 15 év alatt a 
közegészségügyi állapotoknak feltűnő javulását is az 
egyre jobban elterjedt elektromosságnak tulajdonítja. 

Hogyan lehet soká élni ? Erre a mindig érdekes 
és aktuális kérdésre olyan művelt emberek válaszát 
gyűjtötte össze a Standard Magazin, akik olyan sze-
rencsések, hogy gyakorlati tapasztalatok alapján nyi-
latkozhatnak erről a fontos kérdésről, amennyiben 
mindnyájan túl vannak a 80 éven. Érdekes, hogy a 
megkérdezettek mindenike az egészségre károsnak 
mondja a dohányzást. Az egyetlen, aki a megkérde-
zettek közül dohányos, maga is úgy nyilatkozik, hogy 
gyakran kivánta : bár sohase ismerte volna meg a 
dohányzást, mert meg van győződve annak káros vol-
táról. A nyilatkozók többsége legalább hét órai alvást 
ajánl, az étkezést illetőleg pedig mérsékletet, kevés 
húst, sok tejet és minél kevesebb bort. A korai kelés, 
rendszeres mozgás a szabadban szintén benne van a 
hosszú életűek tanácsaiban. Természetesen a gondatlan 
élet, mint magától értetődő előfeltétel, nem szerepel a 
tanácsok között. Ennek a t i tkára volnánk pedig mind-
nyájan legkiváncsiabbak. Az egészség legnagyobb ellen-
ségének, az iszákosságnak, sőt részben a dohányzásnak 
is a kerítője : a gond. 

A legdrágább távsürgönyt eddig egy Heaton 
nevű angol képviselő küldte Ausztráliába 1890-ben; 
fizetett érte 32.000 arany forintot. A táviró társaságok 
közül a «Reuter Bureau» fizetett ugyanennyit egyszer 
egy 4000 szóból álló tudósításért egy Deeming nevű 
gyilkos bűnperéért; a táviratozás egy sodronyt egész 
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nap igénybe vett. Nagy összegeket adnak ki egyes 
lapok is táviratokért, így a londoni «Times» az 
argentiniai forradalom idején a Buenos-Ayresbe vivő 
tengeralatti távirdáknak egy bét alatt 60.000 forintot 
fizetett ki. 

Drága levélbélyeg. Londonban a minap egy argen-
tiniai bélyeget 250 font sterlingért, Vagyis háromezer 
forintért adtak el. A drága bélyeg vámfizetésekre 
szolgált és eredetileg még nagyobb, 3300 forintnyi 
értéke volt. Három czentiméter magas, két czentiméter 
széles, két szinű és közepén egy génius alakja látható, 
mely sötét felhőkből villámokat szór az alatta levő 
kikötőhöz közeledő hajókra. Alatta van az értékjelzés: 
1400 pezos. Az argentiniai vámbélyeg egyike a leg-
nagyobb bélyegritkaságoknak. 

A gyermektej. A boroszlói orvoskongresszuson 
dr. Schlokmann érdekes felolvasást tartott a gyermek-
tejről, melyben a kérdésnek nemcsak orvosi, hanem 
társadalmi oldalát is fejtegette. A nagy városokban, 
különösen a gyári munkások által ellepett kerületek-
ben a csecsemők halandósága egészen negyven száza-
lékig emelkedik, sürgős szükség van tehát rá, hogy 
ezeket a szomorú állapotokat orvosoljuk. A nagy váro-
sok tejjel való ellátása a gyári külvárosok gyűrűjén 
át nem kevéssé bonyodalmas, úgy, hogy a tej fejése 
és elfogyasítása között huzamosabb idő telik el. De 
éppen a tej minősége az, amelytől a csecsemők halan-
dósága függ, míg a lakásviszonyok és éghajlati befo-
lyások erre nézve csak másodrendű szerepet játszanak. 
A gyermekek érdekében első sorban arról kell gon-
doskodni, hogy a tejelő marha teljesen egészséges 
legyen és a tejet fejés közben meg ne fertőzzék. 
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A tejet, mihelyt az istállóból kikerül, alkalmas módon 
be kell hűteni. Nyáron, a nagy melegek idején, nem 
elég a tejet csupán hideg vízben hűteni. A tehenek 
etetésének kérdése nem oly fontos, de mindig jobb 
tejet ad az olyan tehén, mely a legelőre jár, mint az, 
amelyet száraz takarmánynyal etetnek. Vannak orvo-
sok, kik azt állítják, hogy a száraz takarmánynyal 
etetett marhának a teje szülőoka tulajdonképpen a 
gyermekek skorbutjámak. A tuberkulotikus tehénnek 
a teje akármennyire forralják is, ártalmas. A tuber-
kulotikus állatokat tehát a tenyésztésből egészen ki 
kell zárni. Az olyan tejet, mely a hygienikus köve-
telményeknek egészen megfelel, a nagyvárosokban 
literenkint 30 filléren alul nem lehet előállítani. Már 
pedig a lakosságra nézve fontos kérdés az, hogy a tej 
ne legyen drága és így maguknak az elöljáróságoknak 
kellene gondoskodni majorságokról, melyek a csecse-
mők táplálására szükséges egészséges tejet olcsón szol-
gáltatják. A felolvasó végűi a különböző sterilizálisi 
módszereket fejtegette és konstatálta, hogy valamennyi 
közt a régi forralási eljárás a legjobb. Legjobb volna, 
ha a nagy városokban a csecsemők táplálására szük-
séges tej helyes előállítására nyilvános orvosi felügye-
let alatt álló intézeteket szerveznének. 

Európa legnagyobb templomaiban a következő 
számú emberek férnek el : a római Szent-Péter-tem-
plomban 54.000, a milanói dómban 37.000, a londoni 
Szent-Pál-templomban 25.000, a konstantinápolyi Sophia 
mecsetben 23.000, a párisi Notredameban 21.000, a 
pisai székesegyházban 13.000, a velenczei Szent-Márk-
templomban 7000. 
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az „Érdekes Könyvtár" állandó ingyen melléklapja. 

V Szerkeszti: Miklóssy Elemér. M 
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Számrejtvény. 
(Közli: Takács Lajos székesfővárosi hivatalnok Budapest.) 

11. 1. 16. 5. 4. Félünk tőle, - de hiába 
Eljő egyszer a kaszája. 

7. 8. 15. 10. 17. A halászok kihalászszák, 
S a szakácsok étkül adják. 

12. 13. 13. 9. Női név ez, — hamarjában 
Megtalálod a naptárban. 

2. 5. 14. Felvidéki folyó neve, 
A Dunába ömlik vize. 

3. 13. 6. 17. Napról-napra egyre ballag, 
Mégis semmire se halad. 

3. 16. 4. 1. 18. Ha a virágokat szeded, 
Akkor ezt is megérezed. 

1—18 Kedves költőnk szép beszéde, 
Rá van vésve sírkövére. 

% f'íris V." 
''¡»nomméiETi -

'»Tíze 7>é 

II. 

Szórejtvóny. 
(Közli: Huszár Gyula, Debreczen.) 

Egészben véve csak öt szótagból vagyok 
És mindenki előtt fényesen ragyogok. 
Két pár első betűm mindenkinek kedves, 
Ha ez veszélyben van: ifjúból ember lesz, 
Erőtlen karokba önt újra új erőt, 
S vérünkkel öntözzük érette a mezőt. 
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Ezt követi aztán négy betű, egy szótag, 
A készítéséhez szolgál sok fű és mag ; 
Készítnek ily fajtát száz-, nem, ezerfélét, 
E kis szó sokaknak adta vissza éltél. 
Négy utolsó betűm nem adna értelmet, 
De ha az utolsó helytt teszünk egy «l»-et, 
Szép leánynév válik akkor majd belőle; 
Találd ki csak, talán nem messze jársz tőle. 

III. 

Háromszögrejtvény. 
(Közli: Sivák József, pénzügyőri vigyázó, Szinna.) 

A sorok függélyesen és vízszintesen is 
ugyanazon szavakat képezzék és pedig : 
I. Madár. II. Emlős állat. III. Vizén van. 
IV. Emberben, állatban van. V. Betű. 

é e e S 

é é é V 
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IV. 

Verstalány. 
(Közli: Kecskeméthy János, Esztergom.) 

X ilk x x őke 
x bla x x sze 
x enn x x omá 
x dut x x tel 
x eru x X UC80 
x zűr x x ndr 
X SZO X x ajo 
* őrb x 

A csillagok belyébe megfelelő betűket téve rendes szavak 
képződnek s Petőfi egyik költeményének két első sorát adják. 
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V. 

Számtani rejtvény. 
(Közli: Kürschner Büa, gymn. tanuló, Tata. 

Perikies római hadvezér 4 szigetre küldött gyarmatosokat. 
Ghersonesusba ugyanannyit, mint Thracziába, Naxosba félannyit, 
mint Chersonesusba és Andrusba félannyit, mint Naxosba. Ösz-
szesen küldött 2750-et. Hányat küldött mindegyik helyre ? 

(Közli: Varga Dezső, ílódmező-Vásárhely) 

Becses börü kis állatét, 
S a barmoknak fő táphelyét, 
Adás-vételnek színterét 
És a «tér»-nek másik nevét 
Hogyha sorban összeteszed, 
Egy városnak nevét nyered. 
Népes hely ez alföldünkön. 
Feltalálod térképünkön. 

(Közli: Somoggi Rezső, Szinér váralja.) 

VI. 

Szórejtvény. 

VII. 

Verstalány. 

Első három betűm 
Folyóban találod, 
Ugyanezt fordítva Végső két betümhöz 

Vedd az elsőt s ötöt, 
Város, megtalálod 

Sok mesterembernek 
Asztalán megleled. 

Másnak ne kívánjad. 
Három, négy, öt betűm 
Köteles használja, 
De elébb dolgos kéz 
Tisztán megmunkálja. 
Most első két betűm, 
Ha fordítva veszed, 

Bakonyhegység között. 
E rejtvényes sorok 
Hét betűből állnak : 
Dicső nagy fia volt, 
A magyar hazának. 



6 3 

VIII. 

Tréfás kérdés. 
(Közli: Körösi József, m. tisztviselő, Pécs.) 

Melyik az a magyar város, mely visszafelé olvasva egy 
élelmiszer nevét adja? 

IX. 

Verses logogrif. 
(Közli: M. Marczibdny Ferencz, Budapest.) 

G-vel hogyha látod, szalad is, meg nyugszik, 
Sz-el a csúnyától jó távolra esik. 
L-el vigyázz, ha ezt sietségben teszed, 
K-val hogyha tetszik, azonnal megveszed. 
Cs-vcl a parasztság ügyesen forgatja, 
T-vel amit megkap, egészben nem hagyja; 
P-vel ki használja, csak néhány éves lesz, 
N-el ha sokat látsz, aligha jót sejtesz. 

X. 

Verses számrejtvény. 
(Közli: Markovits László, Szombathely.) 

10. 9. 3. 4. 5. Nem használhatod, csak égve. 
7. 6. 5. Ha ezt mondod, nézz az égre. 

4. 9. 8. 2. 10. 11. A színházban legjobb hely ez. 
1. 9. 10. Ebben párolog a leves. 

1—11. Ha e rejtvényt jól megfejted, 
Jeles költőnk nevét leled. 

Sajtóhiba. 
Júniusi számunkban, a külön rejtvény-pályázati feltételek 

közé sajtóhiba csúszott be, mit ezennel helyreigazítunk. 
A beküldési határidő ugyanis nem 1906. évi, hanem 1905. 

évi deczember hó 20-ika. 
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Pályázati feltételek. 
Pályázhat lapunk minden előfizetője, vagy számon-

kénti-vásárlója. 
Csak azon pályázatokat veszszük tekintetbe, 

melyek legalább három rejtvény megfejtését tartal 
mázzák. 

Pályázati határidő 1905 július hó 20-ika. 
Minden pályázatnak a megfejtéseken kívül a 

pályázó nevét és lakását kell tartalmaznia. — Ezen-
kívül 50 fillér bélyeg csatolandó a jutalomkönyv cso-
magolási és bérmentesítési díja fejében. 

Minden megfejtő egy szépirodalmi könyvet kap 
jutalmul (regényt, vagy elbeszéléskötetet), bérmentes 
szállítással. 

A a Rejtvény világ» melléklet minden füzetben 
meg fog jelenni. Előfizetőink vagy olvasóink által 
beküldött jó rejtvényeket (képrejtvények kizárásával) 
készséggel közöljük. 

Június havi füzetünk rejtvényeinek megfejtései: 
I. Tréfás rejtvény: Egy telt hordó felét átürítették egy üres 

hordóba; tehát maradt 6 teli, 9 félig telt és 6 üres hordé, 
amin egyformán megosztoztak. 

II. Számtani rejtvény: 14 fillérrel. 
III. Számtani feladvány: 14, 17, 20, 23. és 26 évesek. 
IV. Tréfás számtani rejtvény: Az egyik 15 darabot ád 13 

fillérért, a másik 13 darabot 15 fillérért. 
V. Számtani rejtvény: 72. f 

VI. Tréfás kérdés : 30 férfi, 30 asszony, 60 ifjú és 120 leány. 





Ajándék olvasóinknak! 
Következő ízléses kiállítású sport-könyvecské-
ket minden előfizetőnk és olvasónk ingyen kér-

heti kiadóhivatalunktól: 

I. Labdarúgás- (football-) könyv. 
II. Lawn-tennis-könyv. 

III. Füleslapdajáték-könyv. 
IV. Karamboljáték-könyv. 
V. Párbaj szabályok. 

VI. Hogyan ismerik fel a gonosz-
tevőket. (Titkos rendőrök bibliája.) 

Minden egyes könyv portójára 5 fillér 
bélyeg melléklendő. 

Egyféle könyvből több példány is kérhető. 

Kiváló tisztelettel 

„ÉRDEKES K Ö N Y V T Á R " 
k i a d ó h i v a t a l a 

FALl.AS KÉSZVÉNVTÁBHASÁG NYOMDÁJA Bt'lUPESTKN. 




