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Tizenkilenczszáz éve annak, 
hogy Palesztina földjén, a távol 
napkeleten, egy királyi vérből 
származó, de elszegényedett zsidó 
családnak gyermeke született, aki-
nek jászoljához, földi életéhez, 
keresztjéhez és sirjához a csodá-
latos eseményeknek egész soro-
zatát csatolja a történelem. 

Született, élt és meghalt. Ez 
történeti bizonyosság, amelyhez 
kétség nem fér. Hisz nyilvánosan 
élt! Milliók látták, hallgatták, 
érintették és elfogadták az egész 
világot szivéhez ölelő szeretetét 
és jótékonyságát. Mindenki tudta, 
hol jár, hol tartózkodik, fölke-
resték, akik szerették, de meg-
találták azok is, akik gyűlölték. 

Jézus Krisztus. 
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6 Hock János 

Történelmi bizonyosság, hogy 
.Jézus Krisztus élt hozzánk ha-
sonló emberi alakban s mindaz 
az esemény, amelyet az evangé-
liumoknak négy hiteles okmánya 
személyéhez fűz, nemcsak való-
ságos történet, hanem korszak-
alkotó sarkpontja is egyúttal a 
világhistóriának. 

Napvilágot látott Betlehemben, 
ahová koldus szülői eljöttek ösz-
szeiratni magukat az Augusztus 
által elrendelt népszámlálásra. 
Minthogy pedig szállást ez a sze-
gény zsidó család nem talált 
máshol, megvonták magukat egy 
barlang-féle üregben, amilyent 
mai nap is vájni szokott magá-
nak ott a távol Keleten az arab, 
hogy barmainak legyen istállója. 

itt született <) — s ez az is-
tállóban született gyermek for-
dulópontja lett a világtörténe-
lemnek. 

Mert mi volt a világ ő előtte 
és mivé lett ő utána ? ! 

I 

( 

I 



Jézus Krisztus. 

Az a nagy erkölcsi átalaku-
lás, mely az emberi szellemet a 
haladásnak, a testvériségnek és 
az erkölcsi tisztaságnak útjaira 
vezette, a betlehemi jászolhoz 
van kötve. 

Az a keresztfa, mely addig a 
leggyalázatosabb halál jelvénye, 
az ókor bitóí'ája volt, egy vilá-
got zökkentett ki sarkaiból s uj 
eszményekkel uj társadalmi ren-
det is teremtett. Ez a kereszt az 
emberszeretet világproklamáczió-
jának czimeríaja s mikor az egy 
Istenben mindnyájunkat testvé-
rekké tett, a földön is eltörölte 
a rabszolgaságot. 

Egy istállóban született gyer-
mek megdönti a hatalmas Róma 
világrendjét s a pogány társa-
dalom uralkodó eszmeit egyetlen 
tanitásával gyökereiben tépi ki. 

Oh minő éles az ellentét kö-
zötte és korának uralkodó eszméi 
között! 

Mig az élvhajhász Róma már-



Hock Jáaos 

ványpalotáit épiti s hozatja osz-
lopzatos atriumaiba a parosi és 
lesbosi rózsamúrványt, az aranyo-
zott gerendákat Hymettosz hegyé-
ről s az épületek tégláit rab-
szolgái vérével keveri be; — 
addig a verőfényes Keleten ott 
fekszik a királyok királya ron-
gyokba burkolva az istálló j á -
sz óljába. 

Mig Rónia ifjúsága a gőgös 
renyheségnek' adja át magát s a 
bujaság eltompult érzékeit művé-
szetté emelt titkos eszközökkel 
ingerli, féríiai pedig a gyönyörök 
haj látszatában túltesznek meg a 
regi Baltilon Sardanapaljain és 
megszégyenítő orgiákban paza-
rolják az ősök szerzett kincseit: 
addig a távol Palesztinában egy 
gyermek ifjú edzi nélkülözések és 
testsanyargatások között magát 
szent feladatának, az emberiség* 
megváltásának nagy munkájára. 

Róma szibaritai ott tobzódnak 
a czédrus asztalok előtt s aranv-



Jézus Krisztus. 

edényekből száll fel az illatfelhő, 
amelyet az érzékiség művészete 
készit. A forró égalj fűszereit 
vegyitik borukba, hogy még job-
ban megittasuljanak tőle és az 
inyenczségből valóságos tudo-
mányt csinálnak. Osztrigák a 
lukráni tóból, pávák Jóniából, 
Tarentum olajbogyói, Tibur al-
mái, amelyek nem a testet elé-
gitik ki, hanem csak az étvágyat 
ingerlik. Kenőcsözik a testüket, 
az italtól fölhevült képzeletet 
jóllakatják mindennel, ami bó-
ditó, kábitó és mégis a vágyakat 
fokozó. Minden érzéknek kijut 
az ingerekből és azonfelül vérrel 
kínálják meg a lélek mélyében 
szunnyadozó vadállatot. Mig per-
zsa szőnyegek védik a dőzsölőket 
az utczák porától, a léghuzam-
tól, az aranyedényeket a gla-
diátorok vére fecskendezi be. 
A falerni bortól megszédült fők 
halántékain ingadozó virágko-
szorúk s emberhússal táplált 
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angolnák a párolgó tálak-
ban ! . . . 

A homokos Júdea pusztájában 
pedig egy zsidó ifjú böjtöl a 
holttenger sürü, bűzhödt vize mel-
lett s a zugó barlangok mélyé-
ben hajt ja fejét a pihenésre. 

Minő ellentétek ezek ! 
A korinthusi oszlopcsarnokok 

alatt hemzseg a renyhe tömeg 
s márványfürdőkben mosakodik 
a plebejus. Összecsődül a Mars-
mézőre a rongyos nyelvész, az 
élvhajhászó ifjúság s a bohóczok 
vagy a bölcsészek beszédein 
röhög. 

A Jordán partján pedig fel-
hangzik az ige s egy leigázott 
nemzet hallgatja a tanitást, amely 
már nem csupán egy népnek, 
hanem az egész emberiségnek 
szól mindörökké. 

— Szeressétek egymást, amint 
én szeretlek titeket. Jót tegyetek 
azokkal, akik gyűlölnek benne-



teket. Akinek két köntöse van. 
adja egyiket annak, akinek nincs. 
Aki pedig a szegénynek csak 
egy pohár vizet ád az én nevem-
ben, bizony mondom, elveszi j u -
talmát. 

Róma ekkor éli a ezézárok 
korát. Biborpalástba takarva vi-
szik bársonyszéken a világ urát. 
A szolgalelkü hódolók serege a 
czézár mosolygásáért eped, aki 
viszont csak azt sajnálja, hogy 
nincs a tömegnek egy feje, hogy 
azt egyszerre leüttethetné. A tö-
meg pedig trónra ülteti az anya-
gyilkost, oltárt emel a becstelen-
ségnék. Emlékoszlopot szentel a 
íiu annak, aki apját, anyját le-
gyilkoltat á. 

Bárminő aljas a zsarnok, a 
nép térden csúszik előtte és isten-
ként imádja mindaddig, amig 
tetszetős!) bálványt nem talál ma-
gának. Bárminő nemes is az a 
rabszolga, vadállatokkal tépetik 
szét a czirkászban. Húsával táp-

Józus Krisztus. 
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lálják a lukráni tó halait s vér-
től gőzölgő hulláik fölött tap-
sol a közönség az ügyesebb gla-
diatornak. 

— Recipe ferrum! 
De inie egy isteni szó egy-

szerre megváltoztatja a rabszol-
gák és zsarnokok osztályából 
álló társadalmi rendet. Hirdetni 
kezdi a testvériséget, benne az 
egyenlőséget: 

— Mindnyájan egy Atyának 
vagytok gyermekei. Aki közüle-
tek a legkisebb, az lesz legna-
gyobb atyámnak országában ! 

Erre az ismeretlen mennyei 
szóra fölemeli könyes szemét a 
porból a letiport rabszolga és 
könnyebbnek találja lánczait. 
Kérges kezeit összeteszi kiaszott 
mellén, és igy sóhajt föl: 

— Az Isten, aki látja az én 
szenvedéseimet, összegyűjti köny-
nyeimet ós megfizet egykor érte 
érdemeim szerint! 

V 



Jézus KrisztuS. 

így emelte föl Krisztus egy 
szóval a porból a rabszolgát, igy 
tette testvérekké az Istenben az 
embereket. így hozta le a földre 
az igazi egyenlőséget, amelynek 
addig nyoma sem volt az embe-
rek között. Azt az egyenlőséget, 
amelynek alapja, oszlopa és örök 
lentartója a tiszta szeretet. Annak 
a szegény zsidó ácsnak a foga-
dott gyermeke, fején az Istenség 
glóriájával, szivében az ember-
szeretet magasztos eszméjével, 
összetörte a mindenható czézárok 
trónusát, lerombolta a bálvány-
imádás eme oltárát, hogy fel-
építse rajta az emberi egyenlő-
séget. Egyetlen szavával letö-
rölte a könyet, a szennyet, a vért 
az Istennek meggyalázott mun-
kájáról: az emberiség arczárói... 

Hol az az emberi erő, mely 
önmagára támaszkodva igy ala-
kithatta volna át a világot V 

Mutassatok nekem csak egyet-
len embert a világtörténelemben, 
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akinek életében nem találnátok 
botlást, vagy gyarlóságot ? Aki 
fölemelt, homlokkal és őszinte 
becsületes szivvel iiierte volna 
kimondani valaha : 

— Én bün nélkül állok ! 
Csak Jézus Krisztus áll e te-

kintetben egyedül az egész világ-
történelemben. Az ő élete nyitott 
könyv, amelyben még a gyűlölet 
sem találhat gáncsot. Az Ő emberi 
arczárói az isteni béke és nyu-
galom szentsége ragyogott le 
mindenkor s bátran tehette föl 
bíráinak e kérdést: 

— ki fedd meg engem kö-
zületek a bűnről V ! 

Ezt még ő előtte nem mondta 
ember. Utána sem fogja mon-
dani soha! 

f] szeplőtelen élet szentelte 
meg azt a 'tanítást, amelyért 
Jézus Krisztus meghalt a Ool-
gotlián. S ki csodálná, hogy 
mindezek láttára az emberiség 
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lábai elé borult s évezredek az 
0 alakját csak nőni l á t j ák? 
Milliók szeretik, milliók imádják 
és csókkal halmozzák el kereszt-
jén azt a kezet, amely meghóditotta 
a világot nem vassal fölfegy-
verkezve, hanem vassal át-
szuratva ! 









Deezember. 

Még tegnap ősz volt, t iszla és n a p o s ; 
a virágkóró dértől harmatos ; 
a fák kopaszak, de zöld a várhalom. 
S én sütkéreztem künn a szép napon. 

Ma reggel, ahogy ablakomhoz állok, 
fehér várost látok. 
Fehér a hegy, völgy, az egész világ, 
és hótól lombosak a kerti fák. 

Ünnepi pompa, s mégis szomorít. 
Mintha az ősznek tarka színeit 
megunták volna odafenn, 
s igy szólt volna az Ur ez éjjelen : 
»Legyen a vi lág ezentúl fehér!« 
. . . És lett a világ tündöklő fehér. 

Ilyen lesz egykor a kihalt vi lág. 
Így állanak a házak s paloták. 
És sehol ember, sehol egy madár, 
sehol egy dongva repülő bogár, 
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sehol egy út, és sehol lábnyomok, 
csak fehér erdők, fehér városok, 
fehér pompában fehér pusztaság, 
felhőtlen ég és örök némaság. 

* 

Beteg vagyok, sorvasztó láz emészt. 
S hogy búsan nézem ezt a bús világot, 
valami mondja: utoljára nézd, 
mert meglehet, hogy utoljára látod. 

Óh, csak télen ne érjen a halál : 
olyan csúnya a téli temetés I 
a nagy csizmák, a fagyott ronda sár, 
a hóba ütött fáklya-serczegés ; 
lábát rázza a minisztráns gyerek; 
a pap szilvakék orral didereg ; -
a kántornak meglátni énekét: 
füstként szállongó szent leheletét. 

Mert tudom én, ha halva fekszem is, 
nem hal meg bennem minden gondolat. 
Mint leégett ház omladéka közt 
van még szikra a hült hamu alatt, 
így marad bennem egy kis öntudat. 
És hallom majd a sok jövést-menést, 
a harangozást, a leszögezést, 
az elhadart circuindederuntot, 
a köhögést, a gyors miatyánkot, 
s a kocsit, hogy a havon nyikorog. 
Mig végre csend lesz. Magam maradok. 



Oh csak még egyszer jöjj el szép távasz, 
te enyhe napfény, zöldelő f ű s z á l ! 
Oh csak még egyszer lássak ibolyát, 
s hulljon arczomba meleg napsugár. 
Hadd haljak meg egy tavaszi napon, 
s a sz ívemre tegyetek ibolyát. 
Mindegy, ha én már azt néni is tudom, 
csak tegyetek szívemre ibolyát. 

(Eger.) 

Deczember. 21 

Az élet oly bús, oly vigasztalan. 
Alig volt reggel, máris este van. 
Nyugat felől a fehér hegyeken 
a nap egy piros felhőn le inegyen; 
aztán sötét van, sötét lesz soká ig ; 
csak a hó világit. 

Égj öreg kályha, lehelj m e l e g e t ! 
Ott künn a vi lág jéggé derinedett. 
Minden élő a zugokba vonul . . . 
Óh mennyi panasz száll a hó alul, 
didergő, fázó bogárkák jaja. 
Kő és fakéreg, mind, mind bús tanya. 
Barlangban a medve, s mi is emberek, 
mi is csak rakott barlangban vagyunk, 
s miről a medve, arról álmodunk. 









Tavasz a télben 

> é en szivem . 

Az én sz ivem a szerelem 
Rózsafája: 
Ráboruló piros orczád 
A rózsája. 

Rengetgeti, ringatgafja 
A rózsáját, 
Hajnalszülte, napcsókolta 
Bokrétáját. 

Oh te ne hullj, boldogságom 
Bokrétája 1 
Veled hal meg a szere lmem 
Rózsafája. 



2G Póaa Lajos 

(^send. 

Pázsitos berekben együtt üldögélünk, 

Csak a szerelemnek angyala van vélünk. 

A virág se suttog, egy fűszál se rezzen. 

A bogár se zümmög, egy madár se rebben. 

Hallgat a fészekben. 

Valami bűvös csend borúi a berekre. 

Tán behunyta szemét s elaludt örökre ! 

Csak a mi-szivünknek hallik dobogása. 

Csak a mi lelkünknek virágsultogása, 

Madárdalolása. « 
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\ 

^okszor kérdi ló'lem . . , 

Sokszor kérdi tőlem: hogy szeretem én őt? 

A sz ivem megsúgja : mit kell rá felelnem. 

Mindre csak azt mondja édesen igézve. 

Csattanó csókkal is százszor megtetézve. 

Hogy ő ezerszer is jobban szeret engem. 

Istenem, te tudod : mily nagyon szeretem! 

Szép csillagbetükkel ird az ég boltjára ! 

Hadd olvassa lelkem nyitott levelében. 

Hogy még az álmát is fényes csodakép a n 

Ragyogja be sz ivem csi l laglobogása. 



legszebb dal. 

A földi lét ezer húrú zenéjét 

Elandalodva hallgatóin : . 

Sir a bölcső . . . peng a halál kaszája . . . 

Ásit a s i r . . . sikolt a fájdalom. 

Dúslakodok dorbézoló zaján át 

Éhség rebeg, zörgetve az eget, 

Majd milliók ordítnak a kenyérért 

Mint a tengermorajlás, fenyeget. 

Nyögdécselő galambok rebbenésél 

Kiséri a vad héjavijjogás . . . 

Hulló könyök záporneszén keresztül 

Lánczcsörrenés... majd meg kardcsattogás. 

Pósa Lajos 



Tavasz a télbea. 

S hogy lelkemet e nagy komor zenének 

Hullámain sötéten ringatom: 

Dalod mint a madárszó a vadonból 

Csendül felém, én édes angyalom ! 









A vén almafáról, melynek 
örökifjú fejét akkor megint elbo-
ntotta a remegő, harmatos ró-
zsaszínű virág, egy pillangó szállt 
az ablak párkányára. Csupa tapló 
volt már a fája, de vadszőlő fu-
totta körül. Kacskaringós indák 
hajlottak be a nyiláson. S az 
ágak között temérdek a fehér vi-
rág. Valami borzas, nyugtalan 
futóka-virág. A szél hozza, a szél 
el is fújja. Az illatától megbom-
lik a szegény kis pillangó. 

Odaröppent. Megemelgette a 
szárnyait, játszott a napon. A 
bajusza csupa sárga por lett, mi-
kor a hazátlan kis futóka feléje 
hajolt. 

-V 

A pillangó. 
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Benn, a szobában, egyedül, 
betegen, rongyosan és fázósan ült 
egy szegény ember. A háta görbe, 
a karja, lába, mintha madzagon 
lógott volna. Talán csak husz 
éves, talán már negyven. Orra 
alatt s az arczán burjánzott va-
lami sürü, fekete tüske. A szeme 
nedves, az orra vörös és a szája 
ugy állott félre, mint a gyereknek, 
mikor csúfolkodik. 

Gyönyörű, csecsés szinpadi 
csizmácskákat tisztogatott s előtte 
az egész asztal tele volt még 
ilyenféle lommal. Volt ott korona, 
csákó, tollas kalap s összegyűrve, 
tépve egy fehér koszorú. 

Egyszer csak bejött valaki. 
Bátortalanul, ügyetlenül, aláza-
tosan. 

Pompás kis legény volt. A 
haja középen elválasztva, lesi-
mítva szépen. Mintha még most 
is a mamája fésülné, holott mái-
baj uszpödrő is kerül valahonnan 
a tükör-fiók rejtekéből. Igen, a 
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gallérja is széles már, kemény a 
gyötrelemig s az álla alatt olyan 
merészen kunkorodik a nyakkendő 
kétfelé, mint a hős czinczér ba-
jusza. A kezén fehér keztyü s a 
markában egy óriási bokréta. Csak 
égő szerelemből meg sarkanytyu 
virágból, de annál választéko-
sabban megalkotva. A szeme fé-
nyes, mint a fekete üveggyöngy, 
csupa láz és várakozás. Szája, 
melyet könnyedén árnyal a gyönge 
pehely bajusz, keskenyre szorul 
össze kecses álla fölött. 

Mind a ketten, az elnyűtt 
vén legény, s az üde fiu, egy 
másik ajtót néztek aztán, hogy 
esöndesen üdvözölték egymást. 

Szemközt volt. Olyan ütött-ko-
pott, mint az olyan vén, elhagyott 
házakban, melyekben állandóan 
már nem lakik senki. Néha jön 
egy vándor trupp s a kis operette-
primadonna megfészkel valame-
lyik toronyszobában, melynek egy-
kor fényes ajtaja volt. 
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Most csupa repedés. De előtte 
a földön mi van •? Egy darab, el-
tépett, csipkés szoknyafodor s 
egy félretaposott sarkú selyem-
czipő. Véletlenül esett le, elgu-
rult. Aztán elhagyta a gazdasz-
szonya, mert nagyon álmos és 
fáradt volt. A kis czipő azóta 
ott gubbaszkodik néhány össze-
gyűrt papir, alma-csokány, ki-
égett czigaretta között. Félre 
hajt ja lekonyult, tépedt bóbitá-

já t és busul. Erre téved mind a 
kettőnek a szeme s a kis legény 
tekintete oda simul hozzá. Czi-
rogatja, inelegiti, csókolgatja. 

— Az övé . . . A Tusié . . . 
— Természetesen. 0 azonban 

alszik ilyenkor. Nem is ébred föl 
ozsonnáig. 

— De akkor felébred, kérem V 
— Valószínűleg, mert hát íté-

letnapig csak nem alhat. 
A legényke bátortalanul né-

zett szét, helyet keresett a bok-
rétájának. 



A pillangó. 

— Letenném addig. 
— Soha se tegye le, íiam, — 

szólt a másik szelid pártfogással. 
Inkább vigye vissza a kertbe, 
melyet miatta elpusztított. Ki 
tudja : nem siratják-e már is ott-
hon a lányok. De hát virágot 
siratni, mi az V Rongy, hervadó 
virágot. Hanem egy ilyen fiút, 
mint maga . . . Nagyon szeretik 
otthon ? A mama, a kis lányok ? 

A fiu szeme beleveszett a czi-
pőcskébe és csak ugy találomra 
motyogta: 

— A mama, a lányok . . . 
— Engemet is szerettek, en-

gemet is sirattak. Siratnak most 
is. És vártak vissza. De hát me-
hetek-e most már haza ? Én is 
virággal kezdtem nála. Husz éves 
voltam akkor. És látja, mivel 
végzem ? 

A fiu nem látta. Szimatolt 
valamit a szobában s végre fel-
fedezte az operett-primadonna 
arczképét. A Tusiét, az övét! 
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Egy poros, töredezett babérko-
szorú közepéről nézett le vala-
melyik régi operett íiu kosztümjé-
ben. Nem volt szép, csak nagyon 
veszedelmes. Csupa ideg és forró-
ság az egész asszony. Nyakán, 
halántékain röpködő apró hajú-
ban, szoknyájának suhogásában, 
abban a halk kis zenében, me-
lyet karpereczén czinczogtak a 
csecsebecsék, abban az illatban, 
mely körülötte lengett, szóval: 
abban az egész, sajátságos frou-
/ /w-ban , mely igy körülvette, 
benne volt az a varázs, mely 
megbomlasztja a férfiak eszét. 

— Látja, mivel végzem ? — 
Kérdezte a másik. Azzal, hogy 
itt ülök az előszobájában és tisz-
togatom, porolom a színpadi ezók-
mókjait. De itt vagyok és a 
magam keserves, nyomorúságos 
példájával legalább intem a töb-
bit. Mikor én jöttem, nem ült itt 
igy senki. Ha lett volna ilyen, 
én — szavamra mondom — visz-
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szatériem volna idejében az 
anyámhoz. Hát nézzen már ide, 
Ervin! Irigyel maga engemet 
igy, amint vagyok? 

A íiu felkapta a fejét s olyan 
durczásan, bambán nézett rá, 
mint akit bosszantó, hiábavaló 
módon folyton ébresztgetnek. 

A másik csúf volt. Fáradt, 
beteg, fakó. A szeme kialudt és 
a szája panaszosan lelóg. 

— Ilyen vagyok, no. Az ő 
csókja, az ő ölelése után csak 
pusztulás marad, — szavalta amaz 
és felemelte a jobb kezét ma-
gasra, régi szinpadi szokás sze-
rint : 

— A csók méreg és halál 
az ölelés ! 

A fiu szeme megcsillant ós 
a szája szélén bizsergett a vér : 

— Megcsókolta? — kérdezte 
mély pirulásba veszve. És ölelte 
sokszor ? Nagyon ? Én Istenem, 
csak egyszer szeretném . . . 
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A másik végignézte, aztán 
hátat, fordított neki. 

Odament egyenesen, az ablak-
hoz. A vadszőlő árnyéka most 
is ott játszott a falon. Lecsüngő 
gallyak közül kidugta fejét a 
borzas, fehér futóka virág. A szél 
hajtotta erre, a szél el is vitte. 
Csak az illata maradt utána, az 
a nehéz, fullasztó virágszag, mely 
ingerel és bágyaszt, ha beoson a 
nyitott ablakon. A virágos inda 
imbolygott erre, arra. Benézett, 
elbujt, megcsillant megint. 

A pillangó is ott volt. 
Emelgette a szárnyait, ille-

gette magát, a szárnyán annyi 
aranyos porszem csillogott. De 
mikor rá akart szállni a virágra, 
a fáradt ember, az irigy rácsa-
pott a poroló rongyával, hogy 
elhessegesse. 

A pillangó került, fordult 5 

megint csak visszajött. Már por-
zott a szárnya, a bajusza félre-
konyult, de megint csak vissza-
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került. Buta kis pillangó volt, 
tagadhatlan. Talán azt sem 
tudta: mit csinál, talán még azt 
sem, liogy a kóbor futókát akarja. 
De mert ennek igy kellett lenni, 
tört szárnyacskái, aranyos him-
pora, letört bajuszkája árán is, 
mindegyre vissza, csak visszajött. 

Buta kis pillangó volt . . . 
De nézzünk csak most az egy-
más elboruló, szomorú szemébe, 
most, mikor már öntudatosan 
tudunk daczolni az ellen, ami-
nek meg kell lenni . . . Nézzünk 
csak őszintén, nyíltan, aztán 
számláljuk össze, ha van erre 
elég jegye a számtannak, hogy 
hányan irigyeljük az ilyen pil-
langót ? 









Búcsúzóban megint 
Ránk talált a gólya, — 
Az öreg bölcsőben 
Megint fehér pólya, 
Kis fehér pólyában 
Istennek áldása, 
Régi szerelmünknek 
Ujdon fakadása. 

No, híres legények. 
Almos potentátok 
Piros-lábu gólyát 
Ugy-e nem láttátok ? 
Hej, de mondta pedig: 
Kelep, kelep, kelep ' 
í'I 
Kn is, az ebadta, 
Hogy költögettelek! 



Móra István 

Itt állt, az asztalon, 
Még pedig középen, 
Örökkön örökké, Laczi, 
Terád nézett, — 
S itt is maradt volna, — 
De az Isten tudja: 
Igen sietős volt 
Nékie az útja. 

Tudod-e, Mariskám, 
Kis dajkánk, aranyunk: 
Misukával most már 
Hogy hányan is vagyunk 
Tudja, hogyne tudná, 
Deliát mégse tudja, 
Nem futja szegénynek 
Az a kis öt ujja. 

A fiúk aközben 
Lepihennek rendre, 
Hanem azt az egyet 
K ötik a lelkemre : 
Netán ha visszajön 
Az a gólya, hát csak 
Akkor aztán kétszer 
Akkorát kiáltsak! 



Baba. 

Amit én azután 
Fogadok is szentül, — 
Csak Maris nem mozdul 
El a bölcső mellül. 
' Valami nagy gondság 
Látszik a szemében, — 
Eredj már aludni, 
Edes kis cselédem! . . . 

Nem, csak elhúzódik 
Edes anyja mellé 
S még kezére csókját 
Félve rálehel lé, — 
Szive nagy gondságát 
Susogva vallja ki: 
Anyám, oszt a babánk 
Igazán igazi?! 
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Fiatal szivek kora megnyílá-
sát, a bájos bimbóhasadást., Petőfi 
óta azzal mentegetjük, hogy „a 
virágnak megtiltani nem lehet". 

Hány iíju és lányka szabadul 
e dallal a komor erkölcsbírák 
Ítélőszéke elől ? ! 

Még magunk is, ha deresedő 
hajjal, fáradt szívvel visszaemlé-
kezünk azokra a bohóságokra, 
melyeknek forgatagai oly korán 
szerelmi veszedelmekbe sodortak 
bennünket, szivesen hivatkozunk a 
„szép kikelet" dalnokának mentő 
axiómájára. 

És én mégis csak tartózko-
dással merem idézni a dalt most, 
midőn első szerelmem bohó tör-
ténetének meghallgatasára kérem 
Önöket. 
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Mert egy tiz esztendős gyer-
mek szerelmére a költő szép ha-
sonlata talán mégsem alkalmaz-
ható?! 

Pedig <>n még alig multüm 
tizenkét észtemlős, mikor a szám-
tartóék szép Elvirájába belebo-
londultam. 

Miként történt ez, — méltóz-
tassék csak meghallgatni. 

* 

\ aló igaz, hogy Elvira gyö-
nyörű teremtés volt. 

Egy égből csöppent, kurta ru-
hás kis angyal. 

(lömbölyü orczácskáján rózsák 
nyiladoztak, szemeiből okosság és 
pajkosság mosolygott és amikor 
piczi szája csicsergett, könnyű 
termete ide-oda lebbent, olyan 
volt, mint ágról-ágra röbbenő da-
los madár. 

Csoda-e, hogy kimondhatatla-
nul boldog voltam, ha a bájos 
leányka közelébe lehettem és kü-
lönösen örültem, ha a „haragszom 
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rád" zálogos játékban kihúzhat-
tam a kútból és annyi csókot 
czuppanthattam piczi ajakára, 
ahány ölre esett a mélységbe. 

Végre is ebben nem volt semmi 
gonoszság; szivem pedig nem 
epedt szilajabb gyönyörök után. 

De egy különös véletlen uj 
fordulatot adott ártatlan és még 
az imádott előtt is titkolt vonzal-
mamnak. 

Volt nekem egy kamasz bátyám, 
aki Fehérvárott járt akkor a fő-
gymnasiumba. Előttünk, kis dia-
kok előtt, szörnyű nagy tekintély-
nek örvendett ; először, mert a 
labdát tízszer olyan messze el-
ütötte félkézzel, mint mi kettővel, 
másodszor, mert az öreg urak, ha 
a preíérancz-kompaniából hiány-
zott valamelyik partner, kisegítő-
nek már bevették, harmadszor, 
rtiert bámulatos ügyesseggel tu-
dott czigarettát sodorni és végfe 
mert a mezővárosi kisasszonyok-
nak ép oly merészséggel udvarolt 
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mint a helybeli gavallérok: az 
uradalmi irnok, a posta-kiadó és 
a patikárius segéd. 

Lajos úrfi, ki büszkén pödör-
gette még ki nem serkent baju-
szának helyét, ki a főgymnasiumi 
önképzőkör ülésein epedő versek-
kel ostromolta az olympust és aki 
a diák-konczerten franczia négye-
seket rendezett, (talán nagyon is 
természetes) gyöngéd érzelmeket 
táplált szivében egy fehérvári 
leányka iránt. 

A húsvéti szünidők alatt tud-
tam ezt meg. 

Czigaretta után kutattam ki 
kabátja zsebeit s az egyikben 
frissen irt szerelmes levélre akad-
tam. 

„Imádott Jolán !w ez volt a 
levél kezdete, a tartalma pedig 
az,' hogy az én vérző szivü bá-
tyám az imádott Jolánt halálosari, 
az örülésig szereti, hogy nemso-
kára az oltárnál, a pap előtt fogja 
ezt Istennek és az embereknek 
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megvallani és hogyha ezt a szülői 
szigor avagy a kegyetlen balsors 
meggátolja, hát nyomorult életé-
nek golyóval vet véget. 

Mindez pedig ezer eskü és 
ezer átok kíséretében, tömve „óh"-
kal, „ah"-kai, felkiáltó-és gondo-
lat-jelekkel, elég ifjúi hévvel volt 
ecsetelve a levélben, mely el-
len talán csak az orthographia 
emelhetett volna egy-két apróbb 
vádat. 

Ez a levél vihart keltett szi-
vemben. 

— Levelet irok az imádott 
Elvirának, szerelmes levelet ! — 
kiáltottam fel neki tüzesedve, már 
a gondolattol is elragadtatva. 

Teljesen meg voltam ugyanis 
győződve a levél elolvasása után 
arról, hogy én is halálosan, az 
örülésig szeretem Elvirát, hogy 
nekem sem lesz más a feleségem, 
mint ő, és hogyha ezt meggátolná 
a balsors avagy a szülői szigor, 
hát ebben a végzetes állapotban 
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»'ii is golyóval vetek veget nyo-
morult életemnek. 

Éppen ezért nem is sokáig 
tűnődtem azon, hogy abban a 
szerelmes levélben, amit Elvirá-
hoz fogok intézni, miként vallom 
meg szivettépő érzelmeimet. 

A legokosabb és a legkönnyebb 
dolog lesz — gondoltam magam-
ban — ha a bátyám levelét szó-
rói-szóra lemásolom. 

Apámtól tehát kértem egy 
garast irkára, anyámtól is ku-
nyoráltam ugyanannyit fekete 
ezukorra és nyargaltam a „nagy 
bótos"-hoz, — vévén ott egy 
aranyozott szegélyű, turbékoló 
gerle-párral diszitett finom levél-
papírt és egy rózsaszínű boríté-
kot. (A bátyámé is ilyen volt.) 

A tiltott tárgyakat azután óva-
tosan elrejtettem a magyar-német 
olvasókönyvembe, — miközben 
azon törtem a fejemet, hol is Írha-
tom meg most már a levelet. 

De inig ezen töprenkedtem, 

í r 
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közbe-közbe átadtam magamat — 
szerelmesek szokásaként — az 
ébren álmodott álmoknak. 

Most már igazi Romeo voltam. 
A szivemben föllobbant szen-

vedély tüze cselekvésre lievitett, 
az akadályokat nem mérlegelve, 
elvetettem a koczkát, a szerelmi 
.játék hősévé avattam magamat. 

A küzdelem, mely örvénybe 
sodort, ugyancsak kizökkentett a 
rendes kerékvágásból. 

Egész nap lázas izgatottság 
gyötört. Ebéd közben földre ejtet-
tem a pecsenyés tálat, levertem 
édesanyám drága ivópoharát, ebéd 
után nem imádkoztam el az asztali 
áldást és édes apám pipáját (lé-
vén a pipatöltés nagy munkája 
az enyém) olyan irgalmatlanul 
megtömtem, hogy a szegény jó 
öreg boszuságában falhoz csapta 
az akaratos selmeczi gyártmányt. 

De mindez csak hagyján! A 
szerelmesek átka, a balsors még 
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csak ezután kezdett igazán ül-
dözni. 

Délután nagy ügy gyei-bajjal 
elkészítettem iskolái feladványo-
mat és mikor az utolsó lapot be 
akartam porozni, porzó helyett a 
tintát öntöttem rá. A fekete tó-
csát, diák-szokás szerint, gyorsan 
lenyaltam, miközben Szidónia tanti 
a szobába lép, hozzám fut, (határ-
talanul szeretett) össze-vissza csó-
kol s ebben a pillanatban a lanti-
val együtt jött családtagok fék-
telen hahotában törnek ki. Sándor 

* 
bácsi hirtelenében tükröt kerii, 
a tanti elé tartja, Szidónia tanti 
migraint kap, Sándor bácsit majd 
hogy földre nem veri a kaczagás, 
édes anyám szemeiből könyekel 
csikar a nevetés, a Juczi szoba-
leány meg vizbe mártott ruhával 
rohan l'elém . . . . Oh szerelem, 
szerelem ! 

• * 

Ámde ezek a vészt jósló akadá-
lyok sem tudtak visszaterelni a 
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végzetes útról. Csak a kedvező 
alkalomra lestem, hogy leírhassam 
a levelet. 

Azt hittem, hogy vacsora után 
magamra maradok és elvégezhe-
tem a nagy munkát, de csalód-
tam. Anyámnak elfogyott a kötő-
pamutja és igy egy irtóztató (én 
mindig irtóztam tőle !) gombolyi-
tásra váró pamutcsomót akasztott 
a kezeimre. 

Az óra kilenezet kakukkolt. 
mire a ^ysiphusi munka elfogyott. 
Kilencz órakor pedig a gyereknek 
az ágyban a helye. 

Képzelhető, hogy ilyen álla-
potban minő izgalmak között buj-
tani párnáim közé. 

Nagy későre mégis elszende-
rültem, de oly rémes álmok kisér-
tettek, hogy többször fölriadtam. 

Homályos éjjeli mécs derengő 
fénye világította meg a szobát s 
ágyam fejénél a jó Bábi néni 
motoszkált valamit, 

Félig ébren, félig lázas ká-
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bultságban nem tudtam kivenni, 
mit csinál. Csak mikor egészen 
fölém hajolt, láttam, hogy bal-
kezében poharat tart, a pohárban 
pedig kisebb-nagyobb feketesé-
gek úszkálnak. 

Szenes viz volt benne. 
Valami hókusz-pókusz után 

belemártotta jobb . kezének mu-
tató ujját, azután keresztet csi-
nált azzal homlokomra, megáz-
tatta szemeimet, megmosta tűz-
ben égő arczomat, miközben so-
pánkodva dünnyögött magában: 

— Szegény gyermekem ! Ho-
gyan gyöngyözik róla a verej-
ték, hogy ég az arcza ! Bizonyo-
san a szem ártott meg a sze-
génykének ! . , , 

I Es ezúttal igaza volt a ba-
bonás Bábi néninek. Csakugyan 
a szem zavart meg ennyire; 
Elvira búzavirágszínű ragyogó 
szeme !) 

A hideg szenes viz használt; 
reggelig nyugodtan aludtam. 
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Bábi néni másnap esküdözött 
is égre-földre, hogy ha az ő sze-
nes vize nincsen, liát most már 
a szemfödelemet varrnák, mely 
állítását j a j lett volna kétségbe 
vonni. 

En hiszen édes-keveset hall-
gattam a jámbor asszony bizony-
kod ásaira, mert csak arra 1 estem-
vártam, hogy magamra maradjak 
a gyennek szobában. 

Edes anyámat azzal tuszkol-
tam ki onnan, hogy a szent gyó-
násra kell készülnöm. 

- A bűneimet kell leírnom, 
— mondám az áldott jó leiek-
nek. — A tisztelendő káplán ur 
megparancsolta, hogy a húsvéti 
szent gyónásra teljesen elkészülve 
menjünk. Mindenki vizsgálja meg 
lelkét, azután irja fel a bűneit 
egy kis papirosra, tegye az 
imádságos könyvébe, akkor majd 
nem felejti el azokat a győnas-
nál! 



Sümegi Kálmán 

Anyám magamra hagyott. 
Gyorsan, lázas izgatottsággal 

fogtam most a munkához. Egy 
csapásra két legyet kellett üt-
nöm. Elővettem az aranyos sze-
gélyű levélpapírt és egy másik 
tiszta lapot is tettem magam elé. 
Egyikre jön a szerelmes levél, a 
másikra a bünlajstrom. 

Nagy félelmek között végez-
tem dolgomat. Hasonlítottam a 
tolvajhoz, ki szepegve, ébren 
figyel minden kis neszre és meg-
retten, ha egy egér fut végig a 
szoba padlóján. 

Épen elkészítettem a szerel-
mes levelet és a bünlajstromot 
is, midőn élénk lárma és kacza-
gás vidám zaja döbbentett meg. 

Nővérem barátnői zajongtak, 
nevettek. Elvira csengő hangját 
hallva, összerezzentem. 

Kapkodva rejtettem el Írá-
saimat. 

A dévaj lánykák már az a j -
tóban zsibongtak és ha Bábi 
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nénivel nem találkoznak, nyilván 
tilosban kapnak. 

A jámbor asszony azonban, 
mint valami lángpallosu cherub, 
állt őrt az ajtónál. 

Megálljanak csak, lel-
keim ! — szólt a lánykákhoz. — 
Sándorkát ne zavarják ! Menje-
nek inkább a nagy ebédlőbe 
játszani! 

— Hát mit csinál Sándorka, 
hogy néni szabad bemenni ? ! 
vetette föl a kérdést épen Elvira. 

— Lelkiismeretét vizsgálja! 
A szent gyónásra készül! — fe-
lelt Bábi néni. 

Azt gondoltam, hogy ezzel a 
figyelmeztetéssel visszatartja őket, 
de a csintalanok ezt a körülményt 
sem méltányolták. Reám törtek. 
Baj kos szélességgel vettek kö-
rül és bohóbnál bohóbb kérdé-, 
sekkel faggattak. 

Nagyon meg voltam zava-
rodva, de annyi turpisság mégis 
szorult belém, hogy a rózsaszinü 
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levélkét Elvira kabátkájának zse-
bébe csúsztattam. 

Máig is csodálkozom vakme-
rőségemen. De hát lilába, a sze-
relem ezermester ! 

Hanem aztán csakhamar kere-
ket oldottam. Menekültem a lá-
nyokközül. Kcttenetes volt a gon-
dolat is, hogy Elvira jelenlétem-
ben találja felbontani a levelet. 
A föld alá siilyedtem volna szé-
gyenemben. 

* 

A gyónás ideje közeledett. 
A diákság már ott zsizsergett 

a templomban a gyóntatószékek 
körül. 

Mint a méhraj eresztéskor, 
mikor tompa zsongással száll egy 
gomoly bá, ugy suttogtak, bör-
zönködtek egymás között. (Nyil-
ván azért, hogy bűnös lelkük 
előbb részesülvén a penitenczia-
tartás malasztjában, előbb foly-

s 

tat hassák a templom-téren a 
gombozást.) 
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A tanító ur engem beküldött 
a főtisztelendő esperes úrhoz, 
ki szobájában gyóntatott, mert 
nem a legjobban érezte magát. 
Ideges fej szaggatások kínozták a 
különben is igen vérmes embert, 
kitől a diákok ugy féltek, mint 
az ördög a tömjéntől, 

Nekem is az inamba szállt a 
a bátorság, midőn beléptem hozzá. 

— Dicsértessék . . . — kö-
szöntöttem és letérdeltem a ka-
rosszéke mellé. 

Reszketvo vetettem magamra 
keresztet és dadogva mondtam 
el a gyónási imát. 

Mikor odáig elvégeztem, hol 
a bűnöket szokás elősorolni, ki-
nyitottam imádságos könyvemet, 
elővettem bűneimet, reá pillantok 
a papírra . . . szemem világa 
egyszerre elvész . . . nyelvemen 
megpkad a szó . . . a könyvet a 
papírlappal együtt kiejtem a ke-
zemből . . . uram bocsá . . . 
otthon . . . a nagy zavarban a 
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bünlajstrom helyett az aranyos 
szegélyű szerelmes levelet tettem 
az énekes könyvembe. 

Halálra rémültem. Végem 
I 

Összetörve estem a főtiszte-
lendő ur lábaihoz és el kezdtem 
zokogni amúgy istenigazában. 

A főtisztelendő ur csodál-
kozva bámult reám és szelid 
hangon kérdezte: 

— Nos, édes fiam, hát oly 
nagyok a te vétkeid ? 

— igenis, igenis nagyok! 
ümmögtem egészen megzava-
varodva. 

— Valdd meg tehát, térj ma-
gadba és megbocsájtatnak néked 
mindazok! 

Hanem én nem tudtam sem-
mit megvallani. Csak reszkettem, 
mint a nyárfalevél. 

— A megtérés, az őszinte 
vezeklés mindig kedves az Ur 
előtt és a léleknek, mely salak-
jaitól megtisztul a földön, nyitva 
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áll a menyország kapuja, — szólt 
megilletődve, igazi atyai hangon 
a főtisztelendő ur s valószínűleg 
azért, hogy zavaromon segítsen, 
lehajolt énekes könyvemért és 
azt, az arányos szegélyű levéllei 
együtt, felvette. 

ViUámsujtott embernek lehet 
csak olyan érzése, aminő nekem 
volt ebben a pillanatban. Ugy 
tetszett, mintha rám szakadt volna 
o szoba boltozatja. 

— Mi ez?! — kérdezte meg-
ütközve, szigorú hangon a főtisz-
telendő ur. 

Néma maradtam, mint a hal. 
— llát semmirekellő, gaz 

ficzkó, ezek a te bűneid ?! — 
pattant föl nagy mérgesen. 

— Nem azok kérem alázato-
san, nem azok! 

— Majd adok én neked imá-
dott Elvirát, csak várj ! 

Azzal fölkelt karosszékéről s 
a z ajtó mellett lévő fogas felé 
tartott. 

5* 



Ao hiszen magamhoz tertem 
egyszerre, amint észrevettem 
hogy ott lógg a kutyakorbács. 

— Kérem alázatosan főtiszte-
lendő ur, — kezdtem dadogva 
a könyörgést — mindjárt elhozom 
a bűneimet. 

— Hát hol hagytad ? 
—- Kérem alázatosan, otthon 

hagytam. (Ezzel szokta menteni 
magát mindig a diák.) 

— Otthon hagytad?! — is-
mételte gúnyosan a főtisztelendő 
ur és folytatta útját a rettenetes 
eszköz felé. — No várj, majd 
nem hagyod ám te máskor ott-
hon a bűneidet! 

Láttam, hogy ennek a do-
lognak fele som tréfa és rettene-
tes következményei lesznek. Itt 
rimánkodás, töredelmesség mit-
sem használ, bűneim nem bo-
csájtatnak meg és rettenetes pe-
nitencziával kell kiengesztelnem 
az ur, már tudniillik a főtiszte-
lendő ur haragját. 



Nem sokáig tanakodtam : mi 
itt a teendő ?! 

Apám házánál a vig barátok 
sokszor énekelték azt a tréfás 
nótát : 

„A jó katona megsza lad 
De nem adja m e g magát." 

Én is tehát abban a pillanatban, 
amelyben a főtisztelendő a fo-/ * 
gasról levette a korbácsot, — 
illa-berelc, nádak-erek . . . — 
nagy vitézül megfutamodtam. 

* 

,E hősi tettel azonban még 
nem végeztem be a küzdelmes 
szerelmi játékot. 

A sorssal hajba kapott hős-
nek bűnhődni és tökéletesen 
bukni kellett. Hátra volt még a 
tragédia utolsó felvonása. 

Kegyetlenül a dramaturgia 
szabályai szerint folyt ez a j á -
ték. A bonyodalom szálait — az 
okiratok elcserélésével — ma-
gam 'kuszáltam össze, a sült 
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gesztenyét is nekem kellett hát 
kikaparnom az izzó párás közül. 

A nemezis karját, bár a fő-
tisztelendő ur elől menekülni 
tudtam, kinosan éreztem. Az a 
tudat, hogy Elvira kezeibe nem 
a szerelmes levél, hanem a bün-
1 aj sírom jutott, teljesen tönkretett. 

Mit tegyek ?! — ez volt a 
kérdések kérdése, ahogy lihegve 
udvarunkba értem. — Félelem 
és szégyen gyilkolták lelkemet. 
Egyik oldalról a főtisztelendő ur 
suhogó korbácscsal, a másik ol-
dalról Elvira gúnyos, megsem-
misítő kaczagással. Be nem me-
hetek a szobába, mert ott van 
Elvira, künn sem maradhatok, 
mert itt meg ki vagyok téve an-
nak a veszélynek, hogy a főtisz-
telendő ur az iskola-szolgával el-
fogat és rettenetes módon kéri 
számon bűneimet. 

Valahová el kell bújnom! 
Még pedig ugy, hogy egy küny-
nyen rám'ne találjanak! Ez az 



egyszer bizonyos! De hol talá-
lok alkalmas menedéket ? ! 

Ebben a pillanatban vettem 
észre, hogy az udvari mellékhe-
lyiségek közül a nagy kamara 
ajtaja nyitva van. A két tüz kö-
zül való menekülési ösztön oda 
hajtott. 

Alig voltam azonban ott né-
hány perczig, egyszerre csak fel-
hangzik az udvarban a lányok 
zaja. Tisztán kivettem Elvira 
hangját. 

És ón ettől a hangtól most 
ugy megijedtem, hogy menten 
belebújtam egy üres lisztes lá-
dába. 

És ott a négy deszka között, 
a félelmes sötétségben, a lelkiis-
meret furdalásai által gyötörve, 
akár a börtönbe vetett rab, té-
pelődtem balsorsomon. 

Töprenkedésemből azonban 
csakhamar felriasztottak. 

Hallottam, amint a kamara 
ajtaja kinyílt, azon valaki sebe-
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sen besurrant és lépteiből itélvo, 
a lisztes láda felé tartott. 

Félénken húzódtam börtönöm 
egyik sarkába, még lélekzete-
met is visszafojtva, remegve vár-
tam a történendőket. 

A láda felnyílt és le is csa-
pódott. 

— Jaj , ki az ? — hangzott e 
pillanatban egy éles sikoj köz-
vetlen mellettem, amiből arról 
kellett meggyőződnöm, hogy ket-
ten vagyunk a ládában. 

Halálra ijedtem és kétségbe-
esett erőlködéssel próbáltam fel-
lökni a láda tetejét. 

Nem birtam. 
Ez még jobban megrémitett. 

Hiszen csak nem régibon, mikor 
bújósdit játszottunk, voltam én 
ebben a lisztes ládában és ak-
kor épon nem került valami 
nagy erőfeszítésbe a felnyitása. 

— Jaj , ja j , ki az? ! — kiál-
tozott újra börtön-társam. 

Megismertem. 
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— Maga az Elvira ? ! 
— Én vagyok. Maga meg a 

Sándor ? 
— Az ám ! 
— Aztán miért bujt ide 

maga ? 
O * 

— Én . . . én ? Hát csak 
azért ? 

— Miért azért V 
— llát mert féltem ! (Szörnyű 

nagy zavarba voltam s biz1 Is-
ten, nem tudtam okosabban vá-
laszolni.) 

Elvira pedig elnevette magát, 
azaz hogy nem is nevetés volt 
az, hanem valóságos madárcsi-
csergés, aztán nagy hamisan igy 
szólt: 

—i Ahá, tudom, hogy miért fél! 
Azért mert — s itt utánozta a 
hangomat : 

„Apám szivarskatuIájából há-
rom darabot elloptam." 

„Édes anyám befőttéi között 
a kis kamarában torkoskodtam." 
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„A Borbély Jóskára a tanitó 
ur előtt árulkodtam". 

Jaj, mennyi rosszat cselekedett 
maga Sándor és mindezt még 
le is irta! A kabátkám zsebjé-
ben, egy szép rózsaszinü levél-
boritékban találtam meg a bűneit! 

— Én tettem oda, — kezdtem 
meg a vallomást nagy szégyen-
kezve. 

— Maga? 
— De nem azt akartam ám 

oda csúsztatni, hanem egy ara-
nyos szegélyű levelet. 

— Levelet ? Aranyos sze-
gélyűt ? 

— Meg is irtam. 
— Megírta? ! Aztán mit irt 

bele ? ! — tört ki a nagy kí-
váncsiság Elvirából. 

— Hát azt irtam bele, hogy 
hát én . . . nagyon . . . na-
gyon . . . szeretem magát ! 

- Hogy szeret? — kacza-
gott. fel a kedves. — Hiszen azt 
régen tudtam én már! 
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Erre aztán én voltam elég 
bátor azt kérdezni, hogy : 

— Hát maga szeret-e ? ! 
— Már hogy ne szeretném V ! 

Jaj , maga Sándor, hát még azt 
sem tudta eddig! . . Hiszen a 
múltkor is oda adtam a vajas 
kenyerem felét magának ! . . . 

Ilyenképen megtörténvén a 
szerelmi vallomás, én is neki bá-
torodtam és csakhamar gondtala-
nul csevegtünk-esacsogtunk ösz-
sze-vissza mindent, naiv bohó-
ságokat, gyermekes ártatlansá-
gokat. 

Mondja csak Elvira, hát-
maga hogyan került ide? 

— Hát ide bújtam, itt majd 
nem találnak meg. 

— Ahá! bújósdit já tszanak! 
Persze, hogy azt! Erzsike 

a kumó. 
— De már talán nem is ke-

resi ; nem hallani a szavát. 
— Akkor kiáltok. 

Jaj , ne, hisz akkor en-
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gem is megtalálnak ! Az esperes 
ur elfogat! 

— Hát majd én kibújok! 
— De nem lehet ám! Csak 

próbálj u k ! Ugy-o nem lehet. 
Gyermokészszel is kiokoskod-

liattuk, hogy miért nem lehetett. 
A becsukó retesz, mikor Elvira 
a ládába ugrott, ugy csapódott 
vissza, hogy most már csak ki-
vülről lehetett azt a závárról le-
kapcsolni. 

És igy talán még most is ot t 
guggolnánk, ha a Juczi szoba-
leány fel nem fedez bennünket. 

Felfedezett, de egyszersmind 
el is árult. 

Amint a ládát, melyet tisz-
togatni készült, felnyitotta, ak-
korát si kojtolt ijedtében, hogy 
összefutott az egész háznép. 

Apám, anyám kíséretében ott 
volt a Szidónia tanti, Lac'zi bácsi 
és a Bábi néni — szenes vizzel. 

A jelenet, mely eléjük tárult, 
elég különös és váratlan volt 
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Romeo és Júlia a lisztes lá-
dában. 

Nagy nehezen tudtuk a fél-
reértéseket eloszlatni és ha El-
vira — leszámitva első zavarát 
— kedves okosságával meg nem 
magyaráz mindent, én talán még 
most is hebegek s a dolog máig 
sem lenne tisztázva. 

Az eleven leányka bátor elő-
adása után jóizüet nevetett az 
egész testület, hanem azért ne-
kem bűnhődnöm kellett. A fő-
tisztelendő esperes urat ugyan 
kapaczitálta édes apám és a ret-
tegett korbács alkalmazásától 
elállt, de a házi fenyitóst nem 
kerülhettem el. 

Kölcsönös tanácskozások után 
kimondatott a szigorú ítélet, hogy 
a húsvéti ünnepekre nem kapok 
— piros tojást. 

Gyermekre nézve lehet-e en-
nél nagyobb büntetés? Kétsegbe 
voltam esve. 
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Hanem Elvira megvisztalt. 
Majd ad ő ! 

Adott is. Czifrán ki volt va-
karva a szép piros tojás. Sándor 
bácsi remekelt. Olyan csókol ódzó 
galamb-párt, olyan nyiló nefe-
lejcset és olyan „hit, remény, 
szeretetet" karczolt rá, hogy a 
festő sem pingálhatott volna 
szebbet. 

Fájdalom, a szép piros tojás, 
a csókolódzó galambokkal, a 
nyiló nefelejcscsel, a „hit, re-
mény és szeretettel" együtt igen 
hamar összetörött. 

És nagy szerelmünk azon ké-
pen elpusztult. Szétfoszlott, mint 
egy röpke álom. 

Szállítartóék Elviráját, az én 
első ideálomat körülbelül hét 
vagy nyolcz évvel később ugyan-
azon a napon vezette oltárhoz a 
berekréti uradalmi ispán, amelj 
napon én az érettségi vizsgán 
— megbuktam. 
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A ligetkuti fürdőben, mint reű-
desen, fényes Anna-bált csaptak 
és arra Zeréndy Lajost is elcsal-
ták a pajtásai. Zeréndy közel egy 
esztendeje, liogy elvált a felesé-
gétől s a katasztrófát a szokásos 
módon igyekezett magával elfe-
lejtetni : bekóborolta a világot. 
Legutóbb az erdélyi hegyek közé 
vette magát, mert ugy találta, 
hogy azok irtatlan, sziiz mere-
d ekjei közt az igazándi turista 
sokkal jobban kielégítheti szen-
vedélyét, mint a czivilizált Alpe-
sek közt, ahol már-már lifteket 
épit az ormokra a kultura . . . 
A hegymászó, barlanglakó vad-
emberre itt talált rá egy csomó 
czimborája, akik azon a tájon 
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barangoltak s akiknek persze 
óriási fáradságukba került, hogy 
az embergyűlölővé változott vi-
lágfit újra társaságba vigyék — 
hozzá még olyan társaságba, 
ahol asszonyok tánczolnak vig 
muzsikaszó mellett. 

Mikor azonban Zeréndy ott 
ült a lürdővendéglő tornáczán, 
a pezsgős üvegek között: lassan-
lassan fölébredt, benne a régi 
vér, amely valamikor annyi mu-
latságba, kalandba és veszede-
lembe hajtotta. Mindig sűrűbben 
szállottak pillantásai a táncz-
terem ajtajára, amelyen keresz-
tül, mint az örvényben forgó ró-
zsakoszorú, látszott a keringő, 
égő arczu lányok, asszonyok 
tündérserege. A tornácz előtt sö-
tétlett a fenyőerdő s a tánczban 
kimerült párok ott kerestek eny-
hülést, ott sétáltak susogó, hívo-
gató lombjai alatt . . . 

Zeréndy nem állhatott ellen 
a kísértésnek, kirúgta maga alól 



r 
a széket s gyöngyöző homlokkal 
kiáltott föl: 

— Vigye a manó, mutassa-
tok be valakinek ? . . 

A pajtások lelkes örömriadal-
lal fogadták ezt az elhatározást, 
ami azt jelentette, hogy gyógy-
módjuk hamarabb bevált, mint-
sem ők remélték volna. S a kö-
vetkező pillanatban Zeréndy már 
ott hajlongott egy kékbabos, fe-
hér ruhás valaki előtt, akit ab-
ban a pillanatban vezetett he-
lyére a tánczosa, de aki azért 
szörnyű eltikkadtsága daczára 
barátságos készséggel tette ke-
zecskéjét u j gavallérja vál-
lára . . . 

Csak amikor néhány fordulót 
lejtettek, nézett Zeréndy tánczos-
nőjére s kis hija, hogy azonnal 
földbe gyökerezett lábakkal nem 
állott meg vele a keringő köze-
pette. A leány villogó fekete sze-
méből ezernyi pajkos démon ka-
czagott feléje, amint a csöpp te-

6* 
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remtés hatalmas melléről reá föl-
sandalitott, Zeréndy véghetetlen 
zavarban volt ; szerencsére egy 
fékevesztett tánczos erős oldalba-
ütése magához téritette. Az a 
leány az ő elvált feleségének nő-
vére volt, a megzabolázhatatlan 
hamisságáról liires Klári. 

— Ne vigyen még haza, 
mondta neki a lány és ugyan-
csak a karjába csimpajkodott, 
amikor a keringő véget ért. Sé-
táljunk egy kissé . . . Beszélni 
akarok magával . . . 

— De . . . de Klári . . . 
Ugyan kérem, no legyen 

olyan fád. Ha már oly kellemet-
len önre nézve, hogy a véletlen 
összehozott bennünket, legalább 
legyen udvarias és ne mutassa 
ki velem szemben, aki nem vé-
tettem önnek semmit. Vagy te-
hetek én arról, hogy 'magának 
a nővérem nem volt jó felesége 
és el kellett tőle válnia ? 

A testvér ez mazsácszolímlta-
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tása végtelenül jólesett Zeréndy 
sajgó lelkének, amelynek sebét a 
találkozás újra föltépte s akaratla-
nul is magához szorította a Klá-
rika karját. 

— De hogy kerül maga ide, 
Klárika ? 

Pepcsi néniék, távoli roko-
naink feljöttek hozzánk, innen 
az Isten háta mögül, Budapestre 
látogatóba s addig kunyoráltak 
a mamának, mig pár hétre ele-
resztett. Az igaz, hogy magam is 
szivesen jöttem, mert odahaza 
mindig veszekedtem a Zsuzsival. 

Zeréndy egyre jobban csodál-
kozva tekintett a furcsa kis terem-
tésre, aki egyre nővérét ócsárolta 
előtte. Az pedig folytatta: 

— Lássa, én őszintén beval-
lom, hogy én nagyon örülök 
ennek az érdekes találkozásnak. 
(Ej be mulatságos volt az ön ar-
cza, amikor rám ismert !) Majd 
megölt már az unalom az itteni 
gavallérokkal. Maga most majd 
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mulattatni fog, inig a fürdőben 
leszek. No, 110 nézzen rám olyan 
különösen : persze hogy mulat-
tatni fog. A néniéknek bemuta-
tom magát, mint . . . mint Mar-
gitay, vagy Margitay Kázmért 
vagy Aladárt, vagy tudom is én, 
kicsodát . . . mert tudja, ha az 
igazi nevén mutatnám be, kissé 
furcsán találnának Önre nézni. . . 

— Micsoda? Hogy én hamis 
névvel csempészszem bo maga-
mat egy családba ? De Klári, ez 
még tréfának is sok ! 

Azonban nem folytathatta a 
tiltakozást, mert már Pcpcsi né-
niék előtt állottak s az agyafúrt 
esi nytevő kobold nem késett őt 
bemutatni gardedámjának. 

— Margitay Kázmér, régi ös-
merősöm Budapestről! 

Pcpcsi néni cl volt ragadtatva 
két, gömbölyű, szeplős lánykája 
nemkülönbén, akik jó tánczost 
sejtettek a délczeg fővárosi ga-
vallérban. Zeréndyt pedig teljö-
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sen hatalmába körítette a hajdani 
kérőnek föllángolása s belement 
a kalandba, amelynek ötlete a 
hamisszemü lány fejéből kipat-
tant. Hisz az ilyen kalandok ké-
pezték az ő elemét ; az ilyen 
jókedvű tréfákat nélkülözte ő 
régóta, különösen pedig a házas-
sága alatt . . . 

II. 

A turista társaság, Zeréndv 
fővárosi ismerősei, amely őt a 
végzetes Anna-bálba csábította, 
már másnap kora hajnalban út-
nak indult a Retyezát ember nem 
taposta ormai felé. Zeréndynek így 
aztán sikerült megőriznie inkog-
nitóját a Borszéki család előtt, 
amelynek őrizetére volt sógornő-
jét bizták. Az inkognitót aztán 
ki is használta és mindig a Pep-
csi néniék társaságában lebzselt, 
udvarolva a két szeplős, de azért 
csinos kisasszonynak és sokat 
sétálva Klárival a ligétkuti lény-
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vesek között, amelynek homályos, 
sziik ösvényei szinte bizalmasko-
dásra csábítják a sétálókat. 

Az elvált férj valósággal két-
ségbeesve menekült a saját gon-
dolatai elől, ha azok a közel-
múltba visszatévedtek és a kar-
csú, szép, szőke asszony alakját 
elébe varázsolták. Most azonban 
megtette azt, amit legbensőbb 
barátja előtt sem cselekedett 
soha: beszélt, sokat beszélt a 
Zsuzsiról s örült, hogy egy ide-
álisan igazságos lényre akadt, 
akit a vérség köteléke sem te-
hetett elfogulttá. Bizonyos volt 
benne, hogy a volt felesége olyan 
feketéro festette őt le a családja 
előtt, mint az ördögöt, mikor a^ 
pokol kéményét tisztogatja, jól 
esett tehát neki, hogy a család 
egyik tagja előtt rehabilitálhatja 
magát. 

Én már az esküvő napján 
néni nagy jövendőt jósoltam ma-
guknak, Lajos, mondta a leány, 
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aki kéneső vére daczára igen 
komolyan haladt most volt só-
gora oldalán. 

— Miért? 
— Mert maguk nem egymás-

nak voltak teremtve. Maga csupa 
jókedv, szilajság és tüz, aki 
szereti a társaságot, mulatságot 
s ha azt nem találja otthon, hát 
fölkeresi a házon kivtil. Zsuzsi 
pedig csöndes, elmélázó természet, 
de ennek daczára, hogy is mond-
jam — kissé daczos és szeszé-
lyes. Ugyebár, sokat vesze-
kedtek. 

— Ellenkezőleg. 
— Hát mit csináltak? 
— Hallgattunk. Kétségbeejtően 

sokat hallgattunk. Olyan volt a 
házunk, mint egy trappista ko-
lostor. S ha Zsuzsitól kérdeztem, 
hogy mi bántja, nem felelt. Sem-
miféle rimánkodás árán nem 
birtam belőle kivenni, hogy mi 
baja lehet? S higyje meg, a 
férjet sokkal jobban bántja a 
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felesége érthetetlen némasága, 
mint akár az, ha csípőre tett ke-
zekkel tart neki prédikácziót . . . 

— S maga végre megunta a 
hallgatást és . . . 

— Először meguntuk, azután 
meggyülöltük egymást . . . Vagy 
nem is gyűlöltök meg, csak el-
viselhetetlennek találtuk az éle-
let egymás mellett és segítettünk 
a bajon. 

S maga azt hiszi, hogy a 
maga baján most már segítve van ? 

— Hát hogy lehetne máskép 
segíteni a bajomon? 

Ugy, ha még egyszer meg-
házasodnék. Az első házasság ke-
serűségét csak a második birná 
a szájából kivenni. Tutija, a rossz 
házasság olyan, mint a keserű 
mandula. Mindaddig érezzük az 
izét, amig meg nem eszünk egy 
másik szemet, amelyik édes. 

— S ha a másik szem is ke-
serű lenne ? Köszönöm alásan, 
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nagyon sok koczkázattál jár ez a 
kura . . . 

Hanem azért Lajos aznap éj-
félig ágyában forgolódva gondol-
kozott azon, amit a leány neki 
mondott. Ha még egyszer meg-
házasodnék . . . Hiszen a sors 
kárpótlással tartozik neki az első 
házassága szerencsétlenségéért. 
Mit is csináljon, ha nem házaso-
dik meg? IJjra kezdje a legény-
kori bolondságait ? Vagy menjen 
vissza a hegyek közé zergének 
vagy murmutérnak ? Vagy félre-
vonuljon falusi jószágára a földet 
túrni ? Átkozottul kevés kedve 
volt mind a három programúihoz. 
De ha esetleg rászánja magát a 
másodszori nősülésre, kit vegyen 
el ? Mikor az ember ugy fél a 
manduláktól, hátha megint ke-
seriibe harap ? Olyan titokteljesek 
azok a mandulák . . . 

Másnap, a térzene alatt, amely 
a hegyoldal tisztásán .hangzott, 
ismét sokat sétált Klárival. A 



zene már rég elhallgatott s ők 
még mindig bolyongtak a lassan 
alászálló alkony félhomályában. 
A lány hirtelen ezzel fordult 
hozzá : 

— S nem itél el maga en-
gem azért, hogy oly rossz test-
vér vagyok s nem Zsuzsinak fo-
gom pártját, hanem magának ? 

— Örömmel tölt el az igazsá-
gossága, Klári. Maga elfogulat-
lan, igaz biró. 

— Pedig nem vagyok elfo-
gulatlan. Találja ki, miért nem. 

— Nem szereti a testvérét? 
— Dehogy nem. Nagyon sze-

retem. Őszintén kivántam a bol-
dogulását. De nem magával. 

— Miért nem? 
— Mert . . . 
Lajos érezte, hogy arczába 

szökik a vér, mert belátott a 
leány lelkébe. S most ők is hall-
gattak, akár ő a Zsuzsival. Csak 
azzal a különbséggel, hogy meg-
értették egymást. S a leány, 
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minthogy már keresztül esett a 
dolog legnehezebbjén, egész nyu-
godtan, csevegő hangon foly-
tatta : 

— Lássa, én már eljegyzé-
sük előtt megszerettem magát 
Lajos. S lehet, hogy maga is 
engem szeretett volna meg, ha 
minket iparkodik a mama inkább 
„összehozni." De hát, a Zsuzsit 
iparkodott, mert ő az idősebbik 
s őt kellett előbb férjhez adni. 
Engem hamarosan eldugtak maga 
elől, nevelőintézetbe küldtek, ne-
hogy a véletlen útjába álljon az 
idősebbik jogának és szerencsé-
jének. 11a én lettem volna az 
idősebb . . . 

E pillanatban fölhangzott fö-
löttük a Pepcsi néni szava, aki 
utána sietett a fiataloknak, akik 
igen messze eltaláltak kóborolni. 
Pepcsi néni azt is újságolta, 
hogy holnapután hazamennek, 
mert a lányainak nem jót tesz 
a fürdő. Szegény kis szeplős jó-
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szagoknak nem akadt gaval-
lérjuk. . . . 

Ez az újság végkép kihozta 
sodrából Zeréndy Lajost. Az a 
gondolat, hogy Klárától el kell 
szakadnia, fájdalommal töltötte 
el. S e fájdalomból megértette, 
hogy ő voltaképpen óriás téve-
dést követett el, mikor az idő-
sebbik Miklósfáy nővért vette fe-
leségül. De ki nézett volna a 
kurta ruhás gyermekre, akit meg-
büntettek a pákosztosságáért ? S 
Klára annyira hozzászoktatta a 
bizalmaskodáshoz, hogy ezt a 
gondolatát nyíltan el is mondta 
neki másnap, mikor elutazás előtt 
a fiirdőbeli társaság huesuvacso-
rát adott a tiszteletükre s ő a 
lány mellett foglalt helyet. 

Klári nevetett. Most már is-
mét nem volt komoly, mint az 
utóbbi napokban. A pajkos dé-
monok légiója ismét ott csillo-
gott a szemében. 

— Ha azt hiszi, hogy téve-
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(lést követett el — hozza helyre 
a hibáját. 

— De Klári ! döbbent meg a 
leány vakmerőségétől Lajos. Hogy 
gondol ilyesmit? Hát lehetőnek 
tartja maga azt, hogy hozzáadja-
nak egy leányt ahhoz a férfiúhoz, 
akivel a nővére boldogtalan volt V 

— S maga el merné venni 
annak a lánynak a nővérét, aki-
től a szerencsétlen természete 
miatt el kellett válnia? Az én 
ereimben is az a . vér folyik. 
Hátha én is olyan daczos, sze-
szélyes, engedetlen, makacs, zár-
kózott, kiállhatatlan leszek ? 

— S hátha én is ugy viselem 
magamat, mint az első házassá-
gom alatt ? Legényes mulatsá-
gaimnak, a kluhbnak, a kártyá-
nak élek? 

— Az bizonyos, hogy mind-
kettőnk részéről nagy bátorság 
kellene a dologhoz. 

— S engem éppen a vállal-
kozás vakmerősége bzgat. Bizo-
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nyos, hogy egyikünket se tarta-
nának józan, normális gondolko-
zású embernek . . . S nem jó-
solnának nekünk szerencsét. S 
ha mi ennek daczára belevág-
nánk ? S ha megczáfolnánk a 
baljós prófétákat? Klári, mondja, 
hogy igen — mert én megőrülök 
magáért . . . 

III. 

— Pepcsi néni már Liget-
kútról megírta Miklósfáynénak, 
hogy Klárit milyen szerencse 
kerülgeti a fürdőben, egy elő-
kelő, gazdag, délczeg földesúr, 
Margitay Kázmér udvarol neki 
félreismerhetlen tisztességes szán-
dékkal . . . Képzelhetjük azon-
ban, mekkora lőn a Miklósfáy 
család elképedése, mikor Klári 
az ő megdöbbentő nyíltságával 
elmondta, hogy az ő udvarlója 
nem más — mint Zeréndy Lajos, 
akihez őt vagy hozzáadják, N agy 
megrendelhetik a koporsóját. 



Klárika vakmerősége. 97 

Zsuzsi, a Klári test vér nénje, 
görcsöket kapott erre a fölfede-
zésre. 

— A hitvány csábító! tör-
delte a kezeit. Most már a 
nővéremet is boldogtalanná akarja 
tenni! 

— S ha énnekem mégis sike-
rülne, hogy boldog legyek vele? 

— Klári, ne hozz ki a béke-
tűrésből. Azt hiszem, elvesztetted 
az eszedet. Csak nem mondod 
komolyan, hogy nőül mégy ahhoz 
az emberhez, akitől a testvéred 
elvált ? 

— De egész komolyan mon-
dom. S egész komolyan elemész-
tem magamat, ha megakadályo-
zod boldogságomat. Egyszer meg-
akadályoztad akaratlanul ; ne 
gátold meg most akarattal. 

A család persze hajthatatlan 
maradt; ám attól a naptól fogva 
azt a feltűnő jelenséget észlelték 
a Miklósfáy háznál, hogy nem 
győztek elég gyufát hozatni. 
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Konyhából, szobából ugy eltűnik 
a gyújtó, mintha láthatatlan ma-
nók hordanák el titkos raktá-
rukba. A szigorú vizsgálat aztán 

o o 
fölfedezte azt a raktárt a Klárika 
szekrényében, ahol a veszedel-
mes méreg poharakban ázott. A 
további kutatás pedig érzékeny 
búcsúleveleket talált a Klárika 
fiókjában, amelyekre ez volt irva 
reszkető vonásokkal : 

Halálom után felbontandó. 
Az elvált asszony külföldre 

utazott a nővére eljegyzése elől 
Zeréndy Lajossal. Annyi bizonyos, 
hogy nem sok kivánság volt a 
szivében az uj házasfelek számára. 

Klárika pedig azt gondolta: 
— Azért is megmutatom an-

nak a daczos leánynak, hogy ő 
volt az oka boldogtalanságának 
és én boldog leszek Lajossal. Va-
lóságos minta feleség lesz be-
lőlem ! 

Lajos pedig ezt a szent foga-
dást tette magában: 
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— Ugy segéljen, hogy a ki-
csike nem fogja megbánni, hogy 
elmert hozzám jönni feleségül . 
Olyan példás férj leszek, aminő 
még nem volt a világon. Már csak 
azért is, hogy ne tudjon hová 
lenni boldogságában az első fe- * 

. leségom . . . 
Es ez az oka annak, hogy 

történetünket ugy kell befejezni, 
mint a meséket szokás: nagy, 
nagy boldogságban éltek s ha 
meg nem haltak, még ma is 
élnek . . . 
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S Z E M É L Y E K : 

Csóti Ferenc/., gazda. 

Vera, a ('elesége. 

Öreg Balé Mátyás, gazda. 

Mátyás, a fia. 

János, öreg béres. 

Tintás, ügyvéd segéd. 

Történik 11.-M.-Vásárhelyen,- Csóti Ferke 
tanyáján. 
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S Z Í N T É R . 

(Tauyaház, amelynek uyilt udvara a háttérben 
szabad mezőre nyilik. A tanyától jobbra az 
udvaron nagy fa, moly alatt kerek asztal bo-
ros üveggel, poharakkal. Az udvaron szana-
szét gazdasági eszközök, eke, borona, ásó, 
kapa stb., a falhoz támasztva egy nagy bot. 
A függöny felgördültekor a távolból vegyes 

kar élénk dala hallatszik.) 

1-ső jelenet. Vera. Mátyás. Tintás. 
(Ülnek az asztal mellett.) 

Tintás: Még egyszer mondom, le-
gyenek hozzám teljes bizalommal. A 
princzipálisom . . . 

V e r a (közbe szól): Mi az kérem V 
Tintás: Diákul van m o n d f a , ma-

gyarul azt je lent i : a főnököm. 
Vera : Most már értem. 
Tintás: No hát a princzipálisom 

személyesen jött volna, de fontos dol-
gok miatt nem jöhetett. Különben magam 
is e lvégzem a szerződés aláírását. (Zse-
béből Írószereket rak az asztalra és írást vesz 
elő.) így most már minden kéznél van. 
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Fölo lvasom a contractust, ha aztán aka-
ratukkal mindenekben megegyezőnek 
találják, alá scribálhatják. 

Vera : Mi az kérem ? 
Tintás: Diákul van mondva, ma-

gyarul azt j e l ent i : aláírhatják. 
Vera: Most már értem. 
Tintás: Pl i i i ! Ez aztán passió. Az 

isten szabad ege alatt vig nóta, jó bor, 
szép asszony mellett szerződést csi-
nálni, nem otthon abban a füstös bu-
reauban . . . 

Vera: Mi az kérem ? 
Tintás: Diákul van mondva, ma-

gyarul azt j e l en t i : iroda. 
Vera: Most már értem, (a kardal 

elvész a távolban.) 
Mátyás (poharat vesz) : KoCZCZÍnt-

sunk hát a tekintetes ur egészségére, 
aztán halljuk azt, a contractust. 

Tintás (poharat vesz): Az isten él-
tesse. (Koczczintás.) 

Mátyás: Része legyen benne. 
(Isznak.) 

Tintás: Hallgassanak hát ide. 
(Olvassa az írást.) Ajándékozási szerződés, 
mely egyrészről Rózsa Vera férjesült 
Cséti Ferenczné h.-m.-vásárhelyi 258. 
szám alatti lakos . . . (Körül néz.) N e m 
jól van. Hiányzik a két tanú, akiknek 
hallani kell a szerződést , hogy tanusit-
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hassák ami benne foglaltatik. Van-e a 
ház körül két tanú . . . Különben elég 
lesz egy is, a másik én leszek. 

Mátyás (Verához): Ki lenne jó ? * 
Vera (kevés gondolkozás után): Az 

öreg János bácsi, katonaviselt ember, 
tud az Íráshoz. (Föláll és a tanyaház sarkán 
kikiált.) János bácsi, gyüjjék kend. 

'János (messziről hallatszik a hangjaj : 
Mindjárt . . . 

Tintás : Mondhatom, szép kis örök-
ség, amit Mátyás gazda most magára te-
leköi. (Verára kacsint.) Hát még ami vele 
jár . . . 

Mátyás: Jó, jó, csak hagyja az ur 
a mi dolgunkat . . . 

Vera: Ejnye Matyikám, hát hiszen 
igaz, amit Tintás ur mond, kell is azért 
haragudni . . . 

Mátyás: Semmi harag nincs én 
bennem, de nem czélozgatni való a mi 
dolgunk . . . 

Tintás: Bocsánat . . . 

2-ik jelenet. Voltak. János. 

János: Mi az ? 
Vera: Amint tudja János bácsi 

egész vagyonomat átiratom a gazdára, 
(Mátyásra mutat.) most akarjuk aláirni a 
szerződést, kend lesz az egyik tanu. 
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JánOS (Mátyásra néz) : A gazda is 
akarja ? 

Mátyás (föláll, komolyan Jánosra néz, 
kemény hangon): Akarom. 

János (látható levortséggel): Jól Vail. 
Hallgatom. 

Tintás (olvassa): Ajándékozási szer-
ződés. Mely egyrészről Rózsa Vera fér-
jesiilt Cséti Ferenczné h.-m.-vásárhelyi 
258. szám alatti lakos, mint ajándé-
kozó, másfelől ifj. Baló Mátyás h.-m.-vá-
sárhelyi 315. szám alatti lakos, mint meg-
ajándékozott között, a következő felté-
telek mellett köttetett: 1. Rózsa Vera 
férjezett Cséti Ferenczné ezennel örökre 
és v isszavonhatat lanul ajándékozás jog-
czimén tulajdonjogilag átruházza a 
h.-m.-vásárhelyi 2145., 2153. és 3245. 
számú te lekjegyzőkönyvekben 50,435.. 
50,412/b., 12,365 67/1. a. helyrajzi 
számok alatt fölvett ingatlan vagyonsá-
gait ö s s z e s gazdasági fölszereléseivel és 
lábas jószágaival együtt, Baló Mátyás 
(ifjabb) h.-m.-vásárhelyi lakosra és ezen 
szerződés aláirása által föltétlen bele-
egyezését adja ahhoz, hogy az átruhá-
zott ingatlanokra a tulajdonjog uz ő 
minden további megkérdeztetése nélkül, 
ifj. Baló Mátyás nevére telekkönyvileg be-
kebeleztessék. 2. ifj. Baló Mátyás az első 
pontban irt ingatlanokat és ingóságokat 
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ajándékképen köszönettel -elfogadja és 
köteles az ügylet után járó kincstári 
illetéket és az átíratással járó minden, 
nemű költségeket viselni. Ugy az ingat-
lanokat, mint az ingóságokat már elő-
zőleg korlátlan birtokába vette. Mely 
szerződés felolvasás, megmagyarázás és 
a szerződd felek által történt elfogadás 
Után aláíratott . . . (Mátyáshoz és Verához) : 
A nevüket letudják irni ? 

Mátyás: Igen. 
Vera: Én csak körösztöt tudok 

vetni. 
János (félre): Iskola helyett nap-

számra járt. 
Tintás: Akkor pótolom a szerző-

dést , (hangosan diktá l ja m a g á n a k és irja> 

illetőleg kézjegygyei elláttatott. (Verához): 
Fogja meg a tollszárat. (Nyújtja neki.) 

Vera. (Megfogja.) 
Tintás. (ír. Mátyásnak adja a tollat.) 
Mátyás. (Aláir.) 
Tintás (aiáir): Úgyis mint okmány-

magyarázó és Rózsa Vera névirója. 
A tollat «Jánosnak adja) : K e n d ide irja a 
nevét. 

János. (Pápaszeme t tesz, aláir .) 

Tintás: Így most már rendben 
v a n . (Irószoreit e lpakolja . Mátyáshoz) : Sok-
szerencsét gazduram. 

Mátyás: Köszönöm. 
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Tintás: Ha pör lösz belőle, csak 
hozzánk jöjjön. (Leül az asztal mellé.) 

JánOS (menés közben magában) : Ebül 
gyűlt szerdéknek, ebül kell e lveszni . 

Mátyás (Jánoshoz súgva) .• Beszé ln i 
akarok kenddel. (Fenn.) Fogasson kend 
be, h o g y Tintás ur mehessen. 

János: Jó. (ei.) 
Vera: Én is Sok szerencsét kívá-

nok, édes gazdám . . . Nem kívánok 
mást, csak egy édes csókot, meg az 
örök hűségei . 

Mátyás (megcsókolja) : Nincs több 
o lyan hü sziv, mint az enyém, majd 
meglátod. 

Vera : Meg is áldja érte az isten. 
Mátyás (magában): Ha megáldana. 

(Verához): Most pedig menj be galam-
bom öltözködni, tudod mindjárt jönnek 
a vendégek. 

Vera: Mék, röpülök, hogy szegé-
nyen szebb legyek, mint a leggazda-
gabb, hogy szeress, örökké csak szeress. 

D A L . 
Sokszor mondta anyám, 
Sokszor mondta íiékom. 
Hogy mindenkinek van 
Csillaga az égen. 
Lehet másnak, de-én nekem 
Nem jutott, 
Vagy ha volt is, réges régen 
Lefutott. 

í 
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Lefutott az égről 
Ide le a földre, 
Hanem azért itt is 
Csillag lett belőle, 
S rám tündöklik gyönyörűen, 
Reszketőn, 
Szemeidből édes szép kis 
Szeretőm. 

Csipke-bokor idres, bodros virága, 
A rózsa is ki piros, meg ki sárga ; 
De én csak a piros rózsát választom. 
Barna babám csókjaimmal árasztom. 

Piros rózsa idres , bodros levelű, 
Barna babám göndör ha jú , kék szemű 
De nem azért választottam, meri barna . 
Hanem mert , hogy szeret a gyöngyömadta . 

Erre gyere, amerre , én, 
Ugy tudod meg, hol lakom én ; 
Gyertya világot gyúj tok én, 
Barna szeretőt tartok én. 

Barna vagyok én magam is, 
Barna az én galambom is 
Kicsi vagyok, de vig kedvű, 
Kicsit főzök, de jó izü. 

(Dal után be a házba.) 

Mátyás (magában) : H o g y m e g n e m 
fu l ladok, h o g y el n e m s ü l y e d e k a gya-
láza t a lat t . , . (Hirtelen oda megy az asz-
talhoz, ahol Tintás egyedül borozgatott és a 
szerződés még előtte ki tárva f e k ü d t ; elveszi 
a szerződést.) Akkor iratom m a g a m r a a 
v a g y o n t , amikor a k a r o m ? 

Tintás : Akkor. 
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21átyás : No akkor az írás nálam 
marad. Mondja mög az ügyvéd urnák, 
hogy a költségeket még ma kifizetem 
és majd a szerződést is beviszem. 

Tintás: Jó lesz . . . Van szeren-
csém. (Magában.) Smuczig parasz), semmi 
kiszállási accidenlia, (El.) 

3-ik jelenet. 21 áty ás. Majd fíaló. 

Mátyás (magában): Az enyém hát 
a Cséti vagyon, ez a szép gazdaság, 
amelyet minden gazda ugy irigyelt , . . 
(Kézi a szerződést.) Kg, é g a z a r c z o m , 
mintha hallanám, hogy világ csúfja let-
tem, eladtam magamat . . . üe ha a 
világ megtudja az igazat . . . 

Oreg Haló (galambősz pa rasz t gazda) : 
Igaz, amit az irnok bekiáltott hozzám ? 

Mátyás: Mi ? 
Öreg fíaló: Hogy a Rózsa Vera rád 

iratta a Cséti vagyont ? 
Mátyás: Igaz, itt van róla az irás. 

(Mutat ja a szerződést.) 

Öreg fíaló (megtörve): No ezt nem 
hittem volna rólad Matyi fiam. Ez lett 
hát a vége annak a csúf szeretkezés-
nek, amitől annyiszor óvtalak . . . Tu-
dod-e, mit tettél, Haló Mátyás, te az én 
fiam. aki becsületes nevem örököse lettél 
volna . . . 

Mátyás: Édes atyám. 
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Öreg Baló : Hát amikor ez a Rózsa 
Vera a Cséti házhoz került, közönséges, 
mezitlábos szolgáló volt. Szép volt, for-
más volt, amit most is mutat a figurája, 
hát nem csoda, ha a Ferke szeme is 
megakadt raji a. A vége az lett, hogy a 
gyerek lopta az apja termését jobbról 
is, balról is, csakhogy a Verát sely-
mezhesse. Egyszer aztán avval állott 
az apja elé, hogy ha a Verát feleségül 
nem veheti, megöli magát. Az Öreg 
Cséti nagy nehezen beleegyezett. Egy 
idejig voltak ahogy voltak, amikor 
egyszer Ferke észrevette, hogy az öreg 
a Vera dereka után nyúlt. Rá szólt az 
öregre, de bizolt az asszonyban. Egy va-
sárnap uj csurakban ment Vera a 
templomba, amit nem az ura vett neki. 
Kileste őket. Bár ne leste volna, mert 
olyat látott, amitől megvadult, apját 
itt ezen a helyen, ahol én most állok, 
ugy megütötte, hogy belehalt. De a 
betegágyon, amikor a szegény Ferke 
már bent ült a Csillagban, testamentu-
mot csinált, Ferkét végkép kisömniizte. 
a vagyont pedig mindönöstül Verára tes-
tálta. Ferkéi elitélték 6 esztendőre, amit 
most tölt szegény, te pedig ezt az időt 
arra használtad, hogy összeálltát a fele-

.ségével és eladtad magad neki az ősi 
vagyonáért . . . Ez az a vagyon, amit 



112 Dr- Balassa Ármiu 

most a zsebedben hordasz . . . Fiam, 
háborog bennem a harag, a szégyen, aZ 
utálat; tusakodik magával az irániad 
való szeretetem — mond, igazán aka-
rod te azt a vagyont . . . 

Mátyás: Akarom, 
Öreg Baló: Szereted az asszonyt. 
Mátyás: Nagyon. 
Öreg Baló (növekedő indula t ta l ) : Nem 

szeretet az, hanem fajtalankodás, ami 
köztelek van . . . Amig idáig értem, 
nyuglatott a reménykedés, hogy nem 
igaz, amit hallottam. De most, hogy 
szemtől szemben állok veled, most hogy 
látom szemedben a becsület halálvivódá-
sát,röstelkedve lépek ki a szabad mezőre, 
hogy tisztességes hajlékomba visszatér-
jek . . . A porszem, amely talpam alatt 
fölvetődik, a szellő, amely fehér haja-
mat meglebbenti, a tiszta ég kékje, 
mind, mind sötét gyász nekem, inert 
mind azt kiáltja nyomomba: öreg Baló 
Mátyás szegyeid magadat, egyetlen fiad 
eladta magát pénzért, vagyonért a sze-
re tő jének . (Zokogását visszafojt ja .) 

Mátyás: Nagyra tartom én is a 
becsületet, be is számolok vele. 

Öreg Baló: Soha többet. 
Mátyás: Miért tapossa meg édes 

apám a szivemet, meg a lelkemet, mikor 
nem tudja mi lakik itt. (Szivére ütött.) Tu-
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\ dom, hogy amit tettem, gyalázatosnak 
látszik. Tudtam azt is, hogy édes apám 
számon kéri tőlem becsületünket, de azt 
nem hiltem, hogy mindjárt ki tagad 
belőle . . . No jó, legyek hát kita-
gadva . . . Hanem ha jól tettem, amit 
tettem, visszafogad-e kigyelmed? 

Öreg Haló: Hogy lehet ez j ó ? 

Mátyás: Ne kérdezzen, ne is ígér-
jen édes atyám semmit, de utamba se 
álljon se kend, se más . . . A szent 
Istenre kérem, térjen ki előlem, men-
jen haza és várja meg az idő sorját . . . 

Öreg fíaló: Jól van, megyek . . . 
De ha a gyalázatot soká kell viselnem, 
találkozunk még, hanem akkor jaj lesz 
egyikünknek. (El) 

• 4 ik jelenet. Mátyás (egyedül). Majd 
János. 

Mátyás (magában): Szegény becsü-
letes édes apám 1 De nem vagyok-e én 
százszorta szegényebb, amióta becsüle-
tes szándékom ellenére elraboltam leg-
jobb czimborám feleségét, vagyonát . . . 
(A házfeié fordulva.) Hej Rózsa Vera,mivé 
tettél te engemet. . . . (Tűnődve.) Nincs 
semmi bajom, mégis ugy fáj, ugy ég 
itt belől . . . Erős vagyok, hogy ök-
lömmel a marhát is leütöm, de resz-

8 

I ti 
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kető leszek, mint a nyárfa levél, ha 
rágondolok, hogy ebben az életben 
abból a te két szép szemedből másnak 
is juthat csak egy pil lantás is . . . Ha-
nem ha jutna, de ha még csak gondola-
todban is a másé lennél (öklével a ház felé 
fenyeget), jaj akkor neked is, meg ne-
kem is . . . 

János: U g y látom, nagy háború-
ság van a belső vi lágodban Baló Má-
tyás . . . 

Mátyás: Olyan nagy János bá-
tyám, hogy el se birom sokáig . . . 

János: Nem hittem volna felőled . . . 
Mátyás (haraggal): Elég a s zóbó l ! 
János: Hallgatok. 

Mátyás: Sietős dolgom van a vá-
rosban, kendre hagyom a tanyát. Ha az 
a s szony tudakol, tartsa szóval , áinig 
hazaérek ugy alkonyat tájig. 

János : Hát a v igasság ? 
Mátyás: A v i g a s ság ? Ez az utá-

latos mulatság, legyen meg nálam nél-
kül . . . Vagy nem, nem — ne legyen 
ma semmi, magam akarok maradni az 
asszonynyal . 

János: Tehetek, amit akarok ? 
Mátyás: Csak okosan. 
János: Ahogy tőlem telik. 
Mátyás: Oda bizoni. (Elsiet.) 
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5-ik jelenet. János (egyedül). 

János: No Rózsa Vera, most meg-
kapod, amit olyan régen tartogatok ma-
gamban . . . Nem hiyogatok senkit ma-
gam vagyok vele . . . Ki veszem belőle, 
ha addig élek is, hogy mi szándéka 
van hitös urával, aki a börtönben ül, 
meg evvel a jóravaló Baló gyerekkel, 
akit megbabonázott . . . Mert ha Ferke 
haza kerül, bizony nem jó vége lesz a 
komédiának. (Tűnődik.) De miért íratja 
magára Mátyás a Ferke örökségét, mi-
kor neki annyi van úgyis, hogy három 
másiknak is elég lenne, Ferkének meg 
legjobb czimborája volt mindég ? Nem 
tudom fölérni észszel, akárhogy erőltetem. 

G-ik jelenet. János. Vera. 

Vera. (Csinosan öltözködve. Elandalodva 
jön ki a házból.) 

D A L . 

Fülemüle kese reg a lomb felett . 
Dalával ugy m e g r í k a t j a sz ivemet ; 
Reá kezdek magam is egy szomorút , 
T u d j a Isten-, a szivem még százezerte szomorúbb. 

Fülemüle cserélnék én te veled 1 
Bárha fá j is pá rodé r t h ü kebeled, 
Vau még ennél , van még Tájóbb gyötre lem : 
A ki já tszot t , a letiltott s mégis égő szerelem. 

8* 
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János. (A dal alatt tesz-vesz az udva-
ron, egy-egy boszus tekintetet vetve Verára ; 
elrakja az asztalról a boros üvegeket.) 

Vera (dal után Jánoshoz): A gazda 
hol v a n ? 

János: Ül a Csillagban. (Lesi a 
hatást.) 

Vera (egykedvűen): Nebomoljék kend. 
Jó helyen van ott. 

János: Hm. (Magában.) Ezt már 
tudom. (Fenn.) Melyik gazda hát ? 

Vera : Jól tudja kend: Mátyás, a 
Baló Mátyás, a legszebb legény a ha-
tárban. 

János: Az a Baló Mátyás, az a 
szép legény? Vagy ugy 1 Igaz is a', hisz 
az most itt a gazda . . . 

Vera: Az bizony, én meg a gazd-
asszony! 

János (leplezett gunynyal) : Az ám, 
de még milyen. 

Vera (türelmetlenül): Hol van hát ? 
János: Elment. 
Vera : Hova ? 
János: A városba. 
Vera (elkomolyodik) Mit mondott ? 
János: Semmit. 
Vera : Hát a vendégség ? 
János: Rám van bizva. 
Vera : Miért nem végzi kend ? 
János: Végzőm. 
Vera: Nem látom. 
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János: így végzőin. 
F e r a : Hogy ? 
János: Sehogy. 
Vera (haragosan): Ne hőbörlösköd-

jön kend János bácsi, nincs kedvem 
tréfálni. 

János: Nekem se. 
F e r a : Akkor menjen kend dolga 

után. 
János: Nem én egy tappodtat se. 
F e r a (megütközéssel): Nem-e? 
János: Nem. Aztán ha nem tet-

szik, (nyomatékkal) tégy róla ! 

F e r a : Mi ez ? Tégy róla ? Hát igy 
tiszteli kend a gazdasszonyát ? 

JánOS (erősen a szeme közé néz): 
Tisztelnélek, ha tisztelni való lennél. 
Rosszabb vagy a rückwercz marschnál. 

F e r a (indulatos haraggal): Takarodjál 
a s zemem elől 1 

János (daczosan) : Nem 1 
F e r a : Takarodjál, mert . . . (Kezet 

emel rá.) 
János (fölegyenesedik) Próbáld csak, 

Őe (öklével megfenyíti és egy lépést tesz felé) 
meghalsz . . . 

F e r a (megrémülve liátrál): De hát 
mit akar kend tőlem ? Mit vétettem, 
hogy igy szembeszál l ve lem ? 

János: Mit vétet té l? Azt akarod 
hallani ? No hát hal lgass ide. Űrök hü-
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séget fogadtál az oltár előtt Cséti Fer-
kének szeretet nélkül, csupán csak a 
vagyonáért. Megütötte érted az édes 
apját, nehéz börtönben sínylődik az az 
áldott jó ember. Kifosztottad a vagyo-
nából, ugy, hogy ha szabadul, koldus-
kenyér vár rá. Azalatt pedig szerelőt 
tartasz magadnak, hogy megöld a Baló 
famíliát is, aminthogy megölted a Csé-
tieket, akiknek a kenyerét eszem gyerek-
korom óta. 

Vera (türelmetlenül): Bánom is én ! 

János: Gyalázatos vagy, mert ahe-
lyett, hogy bűnödért fekete gyászt liord-
tál volna legalább addig, amig az urad 
hazaszabadul, lakodalmatok évfordulóján 
tivornyát tartottál annak örömére, hogy 
az isten megszabadított az uradtól . . . 
Elfelejtetted, hogy amelyik asszonynak 
rab az ura, maga se szabad az : rabja 
a hitös hűségének . . . Te ebből a rab-
ságbólszabadjára eresztetted magadat . . . 

Vera (fokozott izgalommal) : Hallgas-
sák kend, mert megátkozom a nyelvét, 
hogy szóra ne forduljon többet, 

János : Nincs szavad az Isten elolt, 
hiába átkoznál . . . Hallgass csak to-
vább . . . Senki és semmi se vagy ezen 
portán. 

Vera (h i r te len) : De vagyok . . . 
János: A vagyont Baló Mátyásnak 
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ajándékoztad, de nem vagy a fele-
sége . . . senkije se vagy Rózsa V e r a . . . 

Vera (reszketve a rémülettől): Hazudik 
k e n d . . . vagyok, gazdasszony vagyok . . . 
valakije . . . mindene vagyok . . . 

János: Lehetnél, ha a hitös urad 
nem élne . . . De élő urad van, aki 
maholnap haza szabadul . . . 

Vera (kétségbeeséssel): Nem igaz, 
oda vész örökre . . . nem kell, ne jöjjön 
haza . . . 

János: Kivernek innen, mint a 
kósza kutyát, amelyik mindenkit meg-
mar . . . Szolgáló voltál, az is lesz 
belőled . . . dehogy is lesz . . . csak 
lenne, ha helyet adnának valahol, mert 
nem arra való vagy, hogy becsületes 
gazdaember egy födél alatt éljön ve-
led . . . Ezt akartam neked megmon-
dani, te becsületes asszony. 

Vera (összeszedi magét): No jó. majd 
meglátjuk . . . Hanem ura legyen átn 
kend minden szavának Baló Mátyás 
előtt, aki majd megtanít ja kendet em-
berségre . . . 

János : Mindennel beszámolok, amit 
teltem, ne félj, egy szót se tagadok el. 
Bár már előbb megmondtam volna neki 
is, ami a lelkemet nyomta. 

Vera (mintegy magában): Engem ki-
vernek ebből a tanyából? N e m kellek 
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ínég szolgálónak se ? (Kaczag.) Csak rá 
nézek evvel a két szememmel , menten 
elvész minden ereje ; reszket, ha a kö-
ze lembe j ő ; gyámoltalan, mint a siró 
gyerek, ha elfordulok tőle ; enyém teste, 
lelke, minden akarata, még se lennék 
neki senkije és s e m m i j e ? Ha ráeresztem 
ennek-az én bolond szivemnek minden 
tüzét, elemészti , mint n a p a harma-
tot . . . Azt hiszed te v é n bolond, o lyan 
asszony Rózsa Vera, aki az első szóra 
sutba szalad ? Amig én szeretek, engem 
is szeretnek . . . Raló Mátyás enyém 
lett, enyém lesz, azért is az enyém 
l e s z ! ! 

János: Majd meglátjuk ! ügy jársz, 
mint a Fagygyas Nagy Pál malacza. 
Az is addig rángatódzott, mig a maga 
kötelén öltötte ki a nyelvét. 

V e r a (menetközben magában, nem hall-
gatva János utóbbi szavaira) : H á t h a m é g i s 
igaza l e s z ? Miért hagyott itt? Talán ő 
uszította rám ezt a vén embert ? Vi-
gyázz magadra Vera 1 (Szemei fölcsillannak.) 
Kipróbálom. Visszakérem a vagyont. Ha 
szó nélkül visszaadja, akkor szívből, 
igazán szeret. Ha magának akarja tar-
tani. akkor megcsalt . . . Akkor . . . 
akkor . . . Majd elbánok én veled, Raló 
Mátyás, ne Télj tőle. (Bemegy u házba; 
zárcsat tauás jelzi, hogy az aj tót bezár ta ) 



JánOS (Vera magánbeszéde alatt kiment 
a tanyaház sarkára) : Ni , a z a j ó s z á g h o g y 
m a r j a e g y m á s t . (Visszafordul.) B e m e n t . 
Mi lyen k ö n n y e n é r z e m m a g a m a t , h o g y 
a s z e m é b e m o n d h a t t a m , amit g o n d o l t a m . 
(Kikiált a pusztaságba) : Miska te, v i g y á z z 
a j ó s z á g r a . . . N e te n e . . . az a v a d -
á l la t m é g el ta lá l ja k a p n i a n n a k a ko-
c z á n a k a torkát. (Botot ragad és elsiet.) 

S Z Ü N E T . 

(A szinpad üres . Népdal motívumokon ala-
puló közzene, amelynek vezér motivumát Tóth 
Kálmán „Fütyül a szél, az idő már őszre já r" 
cz. dalának dallama képezi s ugyanezen dal-
lammal végződik, ugy hogy Cséti Ferke külső 
dala mintegy folytatásaként a közzenének, ezzel 
összeolvad. Kivülről mérsékelt szélfuvás hal-
latszik. A közzene alatt lassankint alkonyati 

homály borul a színtérre.) 

8-ik jelenet. Cséti Ferke. (Dala a távol-
ból mind inkább közeledőleg hallatszik.) 

D A L 

Fütyül aszói, az idő már őszre já r , 
Szebb hazába megy vigadni a madár ; 
Én is mennék de mi haszna, ha velem 
(Akármerre) eljő a bu s szerelem. 

Széthullott az árvalánybaj ; elveszett, 
Bánat felhők borí t ják he az eget, 
Nagy sírásuk meglátszik az ugaron, 
(Én is szétdúlt) nyugodalmam siratom. 
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Ferke. (Csak a dal befejezése után né-
hány másodpercz múlva jelenik meg a szín-
padon. Közönségos vásárhe ly i p a r a s z t ruhá-
ban. Mintegy 30—32 éves férfi . Borotvál t arcz, 
sugá r fekete bajusz , r i tkuló h a j . Arcza lial-
váuy, nehéz bána t nyomai lá tszanak meg r a j t a . 
Állva m a r a d a tanya jobb sarkán ; lassan, ré-
vedezve vég ig j á r t a t j a tek in te té t az egész 
szintéren, m a j d egy lépést tesz befelé, de 
v isszatántorodik , oda dől a tanyaházhoz, né-
hány másodpercz ig ezen he lyze tben csende-
sen zokog. Szemét tö r l i ; ka lap já t levéve, ma-
gában imádkozik. Halkan) : D i c s é r t e s s é k a z 
Ur szent neve. Anien. Megjöttem, de 
itthon vagyok-e? Kiszabadultam, de 
szabad vagyok-e ? Senki . . . Senki . . . 
Elhagyatott pusztaság a Cséti-tanya por-
tája. Még az öreg kutya sem ugatott 
meg, vonitva szaladt előlem, mintha ő is 
félne az apagyilkostól . . . Nem, nein 
vagyok gyilkos, hisz a törvény se mon-
dott annak . . . Mi vagyok hát? Mi 
vagy hát Cséti Ferke? Földönfutó kol-
dus, akivel senki se áll szóba, akit 
mindenki elkerül, mint a bélpoklost, aki-
nek mindene, mindenkije volt, most pedig 
senkije sincs ezen a világon, (a tanyaház 
ab lakán vi lágosság szűrődik át . Meglátva a 
világosságot.) Kigyulladt az ablak, v a n -
nak a tanyában. Ki lehet ott ? Itózsa 
Vera, szépséges szép feleségem, te vagy-e 
bent, gondoltál-e rám csak egyszer is, 
amig éretted szenvedtem ? Megnézem. 



Paraszt szivek. 123 

(Közeledik az ablak felé.) Nem merek. 
(Megáll). Hátha vau ott valaki. Va lak i ! 
De hát ki lenne más, mint csak ő egyedül ? 
(Hirtelen elhatározással.) Majd meg látom. 
(Odamegy, betekint az ablakon, szivéhez kap 
és visszatántorodik.) Az imádkozó ma-
donna szentséges képe az, aki örök bün-
bocsánatért imádkozik az eltévelyedett 
bűnösök lelki üdvösségéért. Mindenható 
Isten, te örök biró, ha igazságot tettél 
vo lna az én szegény sz ivem nagy pő-
rében, ha megszállottad volna annak az 
asszonynak a lelkét, hogy nap-nap után 
imádsággal rójja le bűnét, amit e l lenem 
véte l t ; ha igaz szeretetre változott vo lna 
szivében az, amit annyiszor hazudott ! 
Elhajtok lelkemből minden bánatot, kérő 
imádság lesz hozzá minden szavam, 
csak egy szóval , csak egy békességes 
szempil lantással adja v issza megölt éle-
tein nyugodalmát. 

9-ik jelenet. Ferke János. 

JállOS. (egyenesen Ferkének tart) : 
Te vagy az Cséti Ferke ? 

Ferke : Én vagyok János bátyám. 
János-. Megismertelek, amint a 

rárósi dűlőből a bejáróba fordultál. 
Siettem hozzád, hogy legyen valaki 
melletted, aki jó embered. 

Ferke: Kend tudom, hogy az. 
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János: Hogy szabadultál! 
Ferke: Jól viseltem magam, fölté-

teles szabadságon vagyok. 
János: Hát csakhogy kiin vagy. 

Mit akarsz i t t? 
Ferke: Haza jöttem. 
János: Ide ? 
Ferke: Hova mentem volna ? 
János ? Akárhova, máshova. 
Ferke: Miért? 
János : Se az asszony, se a va-

gyon nem a tied. 

Ferke (tudakolva): Hát kié ? 
János: Ne is kérdezd, ugy se hin-

néd el . 
Ferke: Kié, kié, ne öldössön kend. 
János: Baló Mátyásé. 
Ferke: Nem h i szem. 
János: Azé. 
Ferke: No jó . I s ten ezt megadtad. 
János: Gyere innen édes fiam. 

N e m jó ennek a tanyának se levegője, 
se vize, se kenyere. Étlen, szomjan 
vagy tudom. Jól esne, ha a feleséged me-
leg főztjével, friss v izéve l kínálná éhes 
testeted . . . Ne kivánd, ne végy el 
tőle semmit, mert a halálodat akarná. 
Gyere velem, ha éhes vagy, adok a szá-
raz kenyeremből, ott a kut vödrében a 
tiszta viz, igyál belőle, de gyere innen, 
mert nem jó neked ez a l evegő . . . 
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Ferke: Megyek, megyek János bá-
tyám ; sik a puszta, neki vágok, majd 
elkap a forgó szél . . . (Megtántorodik.) 

János (felfogja): Tartsd magad jó 
gazdám . . . kikísérlek az országútra, 
kocsit hozok Balog szomszédéktól, be-
viszlek a városba, ott oszt' majd eliga-
zítjuk a sorodat, csak gyere innen . . . 

Ferke (hirtelen kiszakítja magát) : Nem, 
az élő Istenemre mondom, egy tapodtat 
se innen. (A ház ajtajához rohan, megzörgeti.) 
Nyisd ki az ajtót Rózsa Vera 1 

János: Mit akarsz az I s t e n é r t ? . . . 
Ferke: Még egyszer mondom, nyisd 

ki az ajtót Rózsa Vera, én vagyok itt, 
Csóti Ferke, hazaszabadultam a rab-
ságból. (Hallgat.) 

János. (Elakarja onnan vonni.) 
Ferke (eltaszítja magától): Félre az 

utániból I Ha be nem ereszt, rátöröm 
az ajtót, de leszámolok vele, ha addig 
élek is. (Dulakodnak.) 

10 ik jelenet. Voltak. Mátyás. 

Mátyás (sietve jő) : Velem számolj 
le Cséti Ferke, kész vagyok a szám-
adásra. 

Ferke (elébe ugrik): Bitang, gazem-
ber vagy Baló Mátyás. 

Mátyás: Nem vagyok az, Cséti 
Ferke. 
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Ferke: Még egyszer mondom, bi-
tang vagy, gazember vagy. 

Mátyás: Még egyszer mondom, 
nem vagyok a z ! 

Ferke: Százszor a világba kiál-
tom, hogy az vagy, gazember vagy, ki-
raboltál . . . 

Mátyás (rárohan): Százszor a halál 
íia leszel, ha még egyszer kimered 
mondani. 

János (közéjük áll): ü g y , ugy, csak 
öljétek egymást, hogy rabok legyetek 
mind a ketten. Végezzetek egymással 
emberségesen . . . 

Ferke (félre tolja): Ne lábatlankod-
jék kend. 

Mátyás (dühét cs i l lapí tva) : Nem bán-
talak . . . Látom, mögvise l t a rabság, 
gyönge vagy hozzám . . . 

Ferke : Próbáld meg ! 
Mátyás: Megpróbálhatom, de előbb 

mondok valamit. 
Ferke: Ne mondj nekem . . . 
Mátyás : Mondok. Mikor rab lelt 

belőled, el-elnézegettem a házad tájé-
kára, hogy rendben maradjon minden 
arra az időre, majd ha haza szaba-
dulsz . . . Az asszony jó szívvel foga-
dolt. Isten látja lelkemet, csupa 'jó 
szándékkal voltam hozzád, mert hisz 
o lyan jó czimborák voltunk. 
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Ferke: Réges régen. 
Mátyás: Egyszer csak azon vettem 

magamat észre, h o g y a feleséged meg-
vert szemmel, megszerettük egymást, 
v é g nélkül való szerelemmel . . . 

Ferke: Azért mondod te ezt nekem, 
hogy meggyuladt lelkem a pokol tüzé-
vel e lemészszen . . . Mondtam, hogy 
kiraboltál, mit akarsz még tőlem ? 

Mátyás: A malmot is elönti a 
sebős viz. Beleestem, benne vagyok én 
is. De hogy az asszony magához akart 
kötni, azt mondta, legyen az enyém az 
egész vagyona. Megdobbant a szivein, 
amikor ezt először kimondta. Eszembe 
jutott, hogy az a vagyon a le ősi va-
gyonod. Azt gondoltam, magamra ira-
tom, de csak azért, hogy neked vissza-
adjam. Mikor a szerződés ma délután 
elkészült, s iettem be a városba, hogy 
bemenjek hozzád a börtönbe és szerző-
dést csináljak veled. Be is mentem, de 
már nem találtalak. Itt az irás, (kiveszi 
zsebéből a szerződést) nem hazudik. (Nyújtja 
Ferkének). 

Ferke :'Gyalázatos bizonysága an-
nak, amit e l lenem vétettetek. 

János: A1 már igaz. 
Ferke: Azt az írást nem ón velem, 

hanem veled kötötte Rózsa Vera; azt a 
vagyont nem nekem, hanem neked adta 
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az én feleségein 1 Hogy te miért nyaltál 
hozzá, az mindegy, csak az a baj, hogy 
azért adta, mert a szeretője vagy. 

János: Szent igaz. 
Ferke: Hát azt gondolod Baló Má-

tyás, hogy a vagyonom után sir az én 
lelkem, hát azt hiszed, a föld kereksége 
megvigasztal engem, ha elvesztem a 
feleségem ? N e a vagyonommal , a fele-
ségemmel számolj he nekem, aztán le-
gyen a tied a vagyon. 

Mátyás: Nem én raboltam el a 
feleségedet, soha se volt a tied . . . 
Ha csak egy csöpp hajlandósága lelt 
volna benne hozzád, tied is maradt 
vo lna . . . 

Ferke: Az maradt volna, ha min-
den embernyi ember nem áhítozta volna 
a szépségét . . . Legyen csak az enyém, 
v igyázhassak rá egy födél alatt, majd 
meglátjuk nem-e szeret engem, akit elő-
ször életében szeretett . . . 

János (magában) : Szegény bolond. 
Ferke : Miért nem szólitod hát elő, 

hogy megmutassa, kinek a pártjára áll. 
Próbáljuk csak ki a szivét, majd meg-
látod, hogy az enyém akar lenni. 

Mátyás: Nem akar, sohse akar, 
én se akaróm, hogy a tied legyen. 

Ferke (fogait csikorgatva) Látod, 
hogy hitvány vagy. Hit szerint enyém 
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az asszony, nem hagyom a jusso-
mat. 

Mátyás: Ne köss ki ve lem Cséti 
Ferke. 

Ferke: Add ide az irást. (Elveszi 
tőle, oda megy az ajtóhoz) : Rózsa Vera 
szép galambom, eszem azt az aranyos lel-
kedet, gyere mán közénk, nem lesz bán-
totásod, én mondom Cséti Ferke. 

Mátyás (fcnyegetőieg): Hozzá ne 
nyúlj ! 

Ferke: A feleségemmel azt leszek, 
amit akarok . . . 

Mátyás: Megöllek, ha bántod. 

Il ik jelenet. Voltak. Vera. 

Vera. (Félénken kijő az ajtón' és egye-
nesen Mátyáshoz fut) : 

Ferke. (Utána lép, kezét elkapja és 
visszarántja.) 

Mátyás: (oda akar futni): Ne bántsd. 
János. (Mátyást visszatartja) : Semmi 

jussod a dolgukba öcséin. 

Ferke: N e m oda asszony . Hallot-
tam mindent, most már azt is tudom, 
hová huz a szived. Azt, hogy sem az 
oltár előtt tett hited, sem szived sugal-
lata nem parancsolja üteg neked, hogy 
egy jó szót adj, mikor annyi idö után 
újra látsz, azt e lviselem, de csúffá tenni 
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nem hagyom magamat . . . Vigyázzatok, 
halálra szánt emberrel van dolgotok. 

Vera: Mit akar kend tőlem; 
Ferke: Itt az irás. Mond meg kié 

legyen a vagyon, 
Vera: Akrt az irás mutat. 
Mátyás: Nekem szántad, de ne-

kem nem. kell. 
Ferke: Nekem se kell. (összetépi 

az irást és Vera arczába dobja.) 
Vera: Jaj ! 
Ferke: Itt vannak becsületed ron-

gyai, te gyalázatos asszony. 
Mátyás: Ezt megkeserülöd. 
Ferke: Miért is teremt az Isten 

i lyen személyt , aki senkié se tud lenni, 
mégis mindenkié . . . Megöltél Rózsa 
Vera . . . 

Mátyás. (Vorát békitve.) 
János: Mondtam ugy-e, hogy nem 

jó lesz itt. 
Mátyás (Verához) : Szólj hozzá egy 

jó szót, még most ngyis a felesége vagy . 
Vera (gőggel): Nem, soha sem 1 
János (magában): Pokol fajzatja. 
Vera (Mátyáshoz): Neked a vagyon 

nem kell, (Ferkére) amaz az irást a 
képembe vágta. Hát már most én va-
gyok itt megint a gazda . . . Ez a vén 
ember (Jánosra) ugy leczáfolt az imént, 
hogy kivernek erről a portáról, mint a 
kutyát. 



János: Igön. Kiadtam neki szemé-
lyesen, mint Palyi az ördögnek. 

Vera: No lássuk hát. (Sziláján.) Ki-
kiáltott rossz as szony vagyok Cséti 
Ferke, hirös a vásárhelyi menyecskék 
közt . . . Szépségem a rosszaságom s 
rosszaságom a hirösségem . . . De asz-
szony vagyok, vagyonom van, akárhá-
nyat kapok minden ujjamra olyat, ami-
lyen te vagy . . . Jöttél volna szép szó-
val, alázatosan, szóba állottam volna 
veled . . . Rám rontottál, mint a hara-
mia, csúffá tettél a magam házánál . 

Ferke ( k ö z b e v á g kaczagva) : A te-
házad. 

Vera : Nem ismerlek, senkim, sem-
mim se v a g y nekem . . . Semmim se 
voltál, mikor a pap összeadott, mikor a 
könyvbe beirta, hogy hitre voltam ve-
led . . . Minek hazudjam magam jobb-
nak, mint ami lyen vagyok . . . Te is 
rossz voltál, bántottál szóval , ütöttél is, 
ha erre vagy arra néztem. Fájt az na-
gyon . . . Hulljon ki minden szál l ha-
jam, száradjanak el a tagjaim, emberek 
közt maradásom, szentelt földben nyugo-
vásom sohase legyen, ha magam mel lé 
veszlek . . . 

Ferke (följajdul): Vera ! 
V e r a : Itt ez az én ^bolond szivem 

odahuz, ahhoz, akinek nem vagyok rossz, 

9* 
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akinek jó vagyok, édes vagyok . . . 
Akarod-e, hogy szeresselek Baló Mátyás ? 

Mátyás: Egy az üdvösségem, a te 
szerelmed. 

Vera: A tied vagyok. 
Ferke (Rárohan): Az enyém ma-

radsz ! 
Mátyás (közéjük áll): Az enyém lesz 

Ferke. 
Ferke : Amig én élek, nem. 
Mátyás: Ferke, jó czimborám, ne 

erőltesd a dolgot, menj el innen akár-
hová . . . Holnap tiszta észszel magad 
se bánod. 

Ferke: Egyikünk meghal holnapig. 
Mátyás : Az se lesz baj. 
Vera (szemei fölvillannak, czélzatosan) : 

A ki. megmarad, pártomat fogja. 
János (magában): A szögedi hóhér. 

Egy ugrás a Baló-fanya, hivom az öre-
get, mert kész a veszödelöm. (El balra.) 

Vera (Ferkéhez): Most pedig hord el 
magadat a portámról, mert derékon kap-
lak, hogy világ csúfjára magam hordja-
lak ki még a határból is. 

Ferke (dühtől fuldokolva): Találko-
zunk még Rózsa Vera, de bizony mon-
dom, holtan válsz el tőlem. (Mátyáshoz): 
Gyere ve lem Baló Mátyás, jó czimbo-
Tám, nagyon nehéz útra indulok . . . 
Kisérj el az első dűlőig, beszélj nekem 
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sokat, szépet, gyönyörűt arról az asz-
szonyról, akit csak én szerettem tiszta 
szívből igazán . . . No, nem j ö s z ? Tán 
csak nem félsz tőlem Baló Mátyás, jó 
barátom? . . . 

Mátyás : Te nem félsz én tőlem ? 
Ferke : Fejünk fölött az Isten ! 
Mátyás: Jó éjszakát Rózsa Vera. 
Ferke (lassan megy jobbra) : Várlak, 

Baló Mátyás. (El.) 
Mátyás: Nyomodba vagyok, (indul.) 
Vera (utána szói): Mátyás . . . 
Mátyás (visszafordul, • szemeiben fel-

lángol a szenvedély, hevesen hozzá lép) : f.sak 
egy ölelést az útra. 

(A hold lassan feljő, ugy hogy a darab 
végéig teljes fényével világitja be a sziltpadot.) 

Vera (eltávolítja): Ne most, majd 
ha visszájösz . . . Várlak, ne félj, visz-
szavárlak. (Suttogva): Vigyázz magadra, 
kés van nála a csizmaszárban. Legyen 
eszed, a tied leszek örökre, hitös fele-
séged leszek, senki tőled e l nem vá-
laszt . . . 

Mátyás (fokozódó szenvedélylyel): Se 
Isten, se ember. (Megöleli.) 

Vera: Együtt éljük át a menyor-
szág minden üdvösségét, hűséges élet-
társad leszek, mert szeretlek igazán, 
csalfaság nélkül . . . 

Ferke. (Visszatér, megáll a tanya sar-
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kán, amint meglátja őket, halkan följajdul, 
csizmaszárából kihúzza a kést.) 

Mátyás (csókolja Verát) : Vár az 
urad . . . .menni kell. 

Ferke (rárohan Verára és szivén szúrja): 
Most már várhalod . . . 

Vera : Jaj . • . . Isten . . . megölt. 
(Összeesik, meghal.) 

Mátyás: Veron kám I (Megragadja 
Ferkét, küzd vele, hogy a kést kivegye a 
közéből.) 

Ferke: Utána küldelek, ne félj, 
Baló Mátyás . . . 

Mátyás (üti): Kutya gyi lkos! (Le-
toperi, kicsavarja kezéből a kést); Meghalsz! 
(Döfésre emeli kezét.) 

Utolsó jelenet. Voltak. Öreg Baló. 
János. (Oly időben érnek a színpadra, hogy 
öreg Balónak ideje van megragadni Mátyás 
kezét, amiből természetszerűleg következik, 
hogy János néhány szava összefolyik Mátyás 

előbbi szavaival.) 

János: Ugy-e mondtatni 
Öreg Baló (megkapja Mátyás kezét) : 

Mátyás,.édes fiam, mit akarsz cselekedni ? 
(Elveszi tőle a kést.) 

Mátyás (fölkei): Megölöm a gyil-
kost, ahogy ő megölte az én életemet. 
(Verára mutat.) 

. Öreg Baló: Az Isten küldött, hogy 
gyilkos ne legyen belőled ezért a szilaj, 
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rossz asszonyért. (Oda megy Vera hullájához 
és megnézi.) Meghalt. Az Isten nyugosztalja. 
(Mátyáshoz) : Gyere velem. (Vouja maga 
utáu.) 

Mátyás. (Szótlanul követi atyját, visz-
sza-vissza nézvén Vera hullájára.) 

Ferke. (Bambáu bámul maga elé.) 
János (Ferkéhez): Mit cselekedtél 

miért gyilkoltál, hová bújsz az Isten 
e l ő l ? 

Ferke: Vissza oda, ahonnan jöt-
tem . . . 

János: Talán tovább is. 
Ferke: Könnyebb leszek én az 

akasztófának, mint nekem ez a (Vera 
holttestére mutat) kereszt lett volna. 

V E G E . 









Utolsó fe jezet 

jm vége van az édes, szép idill ne h,, 

cn, igen, örökre vége van. 

jfegjobb lesz széperl} titkon eltöretni, 

UJjineli siratqánfi, úgyis hasztalan / . . . 

Jjiem jő az vissza, al\ib eltemetteti, 

Tudomf meggyógyít gyorsan az idő. 

fizcrelmes óráit, 'édes, boldog óráit, — 

©ró'^ro oh -őröltre — ad iá ! . . . 

Jlfcm azt sajnálom, /¡egy már itt a zora ősz, 

'jTs hull az áf[ácz sárga levele. 

JJÍcm az fáj, hogy már vége a regénej. 

Gzupán az, hogy miért volt lt-ezaetc ? 
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József , komornyik . 

A méltóságos ur kelletlen, 
fanyar arczczal állott fel a játék-
asztal mellől. A nyereséget, amit 
máskor nagyúri hanyagsággal, 
mosolyogva szokott zSebre dugni, 
most mohó sietséggel söpörte be; 
mintha félne, hogy elkésik vala-
honnét. Rosszul érezte magát. A 
szive táján tompa, zsibbadt, ne-
héz érzés keletkezett; valami fé-
lelmes szorongás, mintha a szive 
megunta volna az eddigi egy-
hangú zakatolást. Két-három he-
ves ütés után megállott, mintha 
azon gondolkoznék, vájjon verjen 
e tovább, de aztán, megindult 
mégis és dolgozott tovább. A mél-
tóságos ur megtörölte verejtékes 
homlokát s aztán látszólag egy-
kedvű, bamba tekintettel oda-
hagyta a klubi) fényes termeit. 
Künn a kapu alatt a liüs lég-

1 

m 
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áramlat, a deczemberi fagyos 
szellő egész felélénkítette. Az 
előrobogó számozatlan bérkocsiba 
beledobva magát, beburkolózva 
prémes bundájába, robogott haza-
felé, agglegény szállására. A 
jobbulás azonban nem sok ideig 
tartott. Künn a szabad levegőn 
ismét érezte ugyanazt a szorongó 
fojtogatást. Haza érve, legényét 
elküldette egyik nagyhírű orvos-
tanár után. 

— , A dolog nem veszélyes, 
jelentéktelen boidegzési zavar. Mit 
evett ma ebédre méltóságod? . . . 
Kérdezte a tudós tanár. 

Néhány osztriga, őzlilé, 
puncstorta, egy-két pohár chablis, 
egy csésze mokka . . . 

— Igen, igen . . . Hadarta a 
hires tanár, aztán megírva reczi-
péjét, egy tekintélyes bankjegyet 
zsebre dugva, eltávozott. 

A méltóságos ur alig félóra 
múlva rflár vett az orvosságból. 
De nem érezte magát jobban, csu-
pán elbódult és elszenderült. 

Almában ott állott az orvos 
előtt, aki azt kérdezte ismét, hogy 
mit evett. Fölélni akart, de egy 
másik valaki, akinek hangja csa-
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ló dúsig olyan volt mint az övé, 
válaszolt helyett©: 

— Megettem kétszáz ember 
verejtékét, ugyanannyi család 
reménységét, boldogságát . . . 

És ó' nem birta eltagadni. 
Másnap, amikor felébredt, gon-

dolkozni kezdett, majd hirtelen 
határozott. 

— József, — ez volt a legény 
neve — csomagolj. Megyünk 
hazafelé! 

A méltóságos urnák eszébe 
jutott, hogy messze a vidéken, 
a faluban, ahol az ó' rozzant ősi 
kúriája állott, élt egykor valami 
vén kiilöncz doktor, aki ót gyer-
mekkorában sokszor gyógykezelte 
és sok keserű orvosságot lenye-
letett vele, valami csodás ösztön 
most arra hajtotta, hogy ezt az 
embert felkeresse. A vén doktor 
hires volt arról, hogy irgalmat-
lanul őszinte, sőt goromba volt, 
ha ezzel a betegének használha-
tott. 0 megmondta ő a méltósá-
gos ur szüleinek, a szilaj Darnói 
Darnay Ubáld urnák is a véle-
ményét. Másként a doktor tudott 
hétköznapi ember is lenni, aki 
gúnyosan mosolyogva* meghall-

10 
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gatta az embereket, aztán irt, 
zsebre tette a néhány garas ho-
noráriumot, aztán nem törődött 
többé semmivel se. 

Ez az ember megfogja őt gyó-
gyitani, vagy legalább megfogja 
mondani, hogy hanyadán áll. 

Az utazásnak József, a ko-
mornyik örvendett legjobban ; 
együtt fogja tölteni a karácsony 
estét a feleségével ós három gyer-
mekével, akik odalenn, a kis oláh 
faluban tartózkodtak, miközben a 
méltóságos ur fel-felutazott Bu-
dapestre, Józseftől kisérve, hogy 
az ország dolgát igazgassa. Ez 
az igazgatás temérdek kártya el-
használása és pezsgő el fogyasz-
tása mellett történhetett. 

József régi bizalmas embere 
volt a méltóságos urnák. Még 
bajusztalan siheder volt, amikor 
a méltóságos ur oda vette maga 
mellé. 

Akik valaha megfigyelték és 
megismerték az arisztokrata urak 
szokásait, bizonyára tudják, hogy 
a jó komornyik minő bizalmas 
és fontos szerepet játszik a nagy 
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urak életében. 0 a méltóságos 
és kegyelmes urak lelkiismerete ! 
És minő lelkiismeret V ! . Kisu-
biczkolja a czipőt, kikeféli a be-
sározott ruhát. Evidencziában 
tartja a váltó lejárati napját, 
a légyott óráját, megmondja, 
hogy ma ide „kell mennünk", 
ma vendéget várunk. Korán reg-
gel, amikor ő méltósága és a 
világ mit se tudnak egymásról, 
József egy pillantást vet az ég-
boltozatra és kikésziti a paletot-t 
vagy könnyű redingot-t, avagy 
a prémes bundát. Sót azt is 
tudja, mi a véleményünk X kép-
viselő értékét és Y szinésznő ta-
lentumát illetőleg. Elkészíti a 
reggelit, megcsinálja a déli me-
nüt és gondoskodik a páholy-
ról, vagy erkélyszékről is. Ilyen 
a nagy urak lelkiismerete. Nemde 
kényelmes szolgálatkész» appa-
rátus ? . . A valódi grand seig-
neur naponta változtatja ingeit, 
ruháját, szeretőjét, olykor az el-
veit, de soha — ha egyszer meg-
szokta — a komornyikját! . . . 

Ilyen bizalmas embere volt 
József, a méltóságos urnák. 

* 

10* 
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Lenn, az egész vidéket hó 
borította. A méltóságos ur, aki 
már évek óta nem volt odahaza, 
megütközéssel hallotta, hogy az 
öreg doktor több mint egy éve, 
ott pihen künn a temetőben. 
Igen, egész közel a méltóságos 
ur családi sírboltjához. Ide lát-
szik, '— mondá a kulcsár, a sa-
rokszoba ablakán át a temető 
felé mutatva — a cziprus fák 
közelében van egy nagy obeliszk, 
az ott az ő s i r ja ! 

— Jól van :— felelt ő mél-
tósága — és az uj doktor ? . . 

— Az uj doktor, az minden 
betegséget késsel akar gyógyí-
tani, uo meg hideg vizzol . . . 

— Az a valódi! Holnap érte 
kell küldeni. 

Azzal oda állva az ősi kan-
dalló közelébe, kinyújtóztatta az 
utazás alatt elzsibbadt, átfázott 
tagjait, majd letelepedett az ebédlő 
asztal mellé, elfogyasztotta sze-
rény vacsoráját. Majd felhörpin-
tette az elmaradhatlak csésze teát, 
amelynek csodás ritka fajtáját 
magával szokta vinni utazásaira 
is és aztán elbocsátotta cse-
lédjeit. 
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Körülötte csend volt. Ijesztő, 
rettenetes csend. Olyan, aminő-
ben a rossz lelkiismeretű ember 
hallani szokta a szive dobogá-
sát. Igen, de hát ő méltóságá-
nak nem volt se jó, se rossz 
lelkiismerete, azt, ami volt, Jó-
zsefnél szokta tartani. Az pedig 
most lenn van a családjánál, 
ahol a Krisztuska eljövetelét ün-
nepelik. Van is ott most öröm, 
hujángatás, énekelés! Ha ! . . . 
Szinte ide hallik, amint az üde 
gyermekhang kicseng a havas 
éjszakába : 

Pásztorok ébredjelek! 
Bet lehembe menjetek ! . . 

Furcsák is ezek a közönséges 
emberek ! . . . Egynehány dió, 
viaszgyertya és hogy el tudnak 
mellette örvendezni! . . Aztán 
vette a nagy, karos gyertyatar-
tót, egy pillantást vetve az ősök 
arczképeire, amik ott a falakon 
barnállottak s azzal ment a háló-
szobájába, ahol a vetett ágy 
várta. 
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II. 

Éjfél után lehetett az idő, 
amikor az öreg doktor mégis 
megérkezett. Kopogás nélkül nyi-
tott be a méltóságos úrhoz, aki 
rögtön megismerte alázatosan 
előre hajló termetéről és bicz-
czentő járásáról. 

— A, á, édes orvos ur, isten 
hozta, isten hozta! Örvendezett 
a méltóságos ur. A doktor azon-
ban nem szólt semmit, hanem 
széket vett és oda telepedett a 
méltóságos ur ágya közelébe. 
Aztán nagy, fehér csontgombos 
pálczáját az álla alá peczkelve 
— mint a doktorok szokták — 
erősen szemügyre vette a mél-
tóságos pácziensét. 

Á méltóságos ur meglepetve 
nézte az öreg urat. Egyébiránt 
nem bánta, hogy eljött, leg-
alább kipanaszkodja előtte magát, 
de ami meglehetősen kellemet-
lenül érintette, az a dojktor öltö-
zete volt. Igaz, liogy feketébe 
volt öltözve, de az csupa nyirok, 
penész, ráncz. És az a rettene-
tes földszag, a nyirkos agyag, 
amiből az arezán is ott ragadt 
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egy jókora darab . . . Huh, 
pl uh! . . Vájjon honnét jöhet 
ez az ember ? ! . 

— Én a koporsómat hagytam 
oda, — kezdé a doktor, az ő 
tompa, zengzet nélkül való hang-
ján — meg akarom gyógyítani 
méltóságodat. 

Ah, biz ez jó lesz, — gondolta 
a méltóságos ur. Már mindegy, 
akárminő szalonba nem illő ur 
is ez a doktor, csak legalább fel-
ismerje, hogy mi a bajom. Pedig 
szegénynek alig hogy van hus a 
csontjain . . . És nini, mintha a 
bal váilperecze leesett volna V . . 
Le is esett! Az öreg doktor 
utána hajolt, felemelte és azzal 
visszatette a kabátja alá, mintha 
csak egy elejtett plajbász lett 
volna. 

— Az ön betegsége, uram, 
az a tenger hazugság, amiben 
élt . . . Es mondja, ki az, akit 
ön meg nem csalt ? . . . No per-
sze, nem olyan csalást értek, 
aminőt a törvény tilt, sem olyant, 
aminőért a klubb. kigolyózná, 
hanem olyant, amit elkövethet 
mindenki, akinek hatalma és al-
kalma van hozzá . . . és ami-



152 Sziiiéri György 

nőért nem szokás, nem szabad 
senkit felelősségre vonni . . . No 
de ez önnek igen mély és ne-
héz distinkczió ! . . . Ilagyjuk ! 
Hagyjuk azt is, hogy ön meg-
csalta fölebbvalóit, alantasait, 
akik biztak önben, akik önre épí-
tettek. Ugy látszik, csalás, hazug-
ság nélkül nem vagyunk képe-
sek lélegzeni se, annál kevésbé 
élni az emberek között. 

De mondja kérem, minek 
csalta meg ön Józsefet ? . . . . . 
No igen. Hiszen csak nem ta-
gadja tán, hogy József az ön ter-
mészetes fia? Az az ember azt 
hiszi, hogy komornyiknak, cse-
lednek született, pedig urnák 
kellene lennie. — A József 
anyja, az a nyomorult asszonyi 
állat, — valami silány varróleány, 
aki még silányabb jutalom fejé-
ben önt egy ideig szórakoztatta 
— persze nem lehetett az ön 
nejévé. Ön megfizette, kidobta s 
azzal vége! . . . Elpusztult, mint 
valami finomabb szövet hulla-
déka. Hiába, ami rongy, az 
rongy ! . . . Ertem. De mondja, 
hogy vehette a saját fiát inas-
nak önmaga mellé ? . . . Ön per-
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sze gondoskodni akart felőle és 
azt akarta, hogy a szeme előtt 
legyen. Ön a bensőjében titkon 
érezte mindennap azt, hogy apa, 
de az az ember sose érezte azt, 
hogy gyermek. Idegenek közt 
hányódott, vetődött mindaddig, 
amíg alkalmassá lett arra, hogy 
az ön czipőit kifényesítse . . . 
Hátha kísértetbe jő és meglopja, 
vagy megöli önt ? Pl'uj . . . De 
ilyenek önök, nagy urak! . . . 
Nos, ennek véget kell vetni. 
Hallja ott künn az éneket, a 
vihánczolást V . . . Természet 
szerint vagy önnek kellene ott, 
vagy azoknak itt lenni. No de 
persze a konvenczió ! . . . Nos. 
tegye jóvá ! Időt hagyok önnek 
. . . egy teljes órát s meglássa, 
hogy ön jobban fogja érezni ma-
gá t ! . . : 

On azt hiszi, hogy testi szen-
vedések gyötrik ? Koránt se ! On 
bűnös! A megérett, a beteljese-
dett erkölcsi nyomor az, ami az 
ön életét kínossá, elviselhetetlenné 
teszi. Ügy-e, belátja önmaga is, 
ez igy nem mehet tovább. Önnek 
választania kell a tébolyda, vagy 
ősei sírboltja között . . . Eu ls-
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tenem, mi, az igaz nem sokat tu-
dunk, ámbár tudjuk sok dolog-
ról, hogy mint, miért? de az 
embereket sehogy se tudjuk le-
szoktatni a meghalásról, de any-
nyit tudunk mégis, hogy a ha-
lált megtudjuk könnyíteni . . . 

S azzal szertefoszlott . . . el-
tűnt . . . 

III. 

A méltóságos ur, — aki már 
régóta akart kiáltani — fuldo-
kolva kapkodott levegő után, 
majd meglehetősen magához tért. 
Megsimogatta homlokát s körül-
nézett. Egyedül volt. Az átelle-
nes falon függött egy nagy olaj-
festésü arczkép, a nagyatyja arcz-
képe, aki mellén a Szent István-
renddel önérzetesen tekintett alá 
a vergődő unokára . . . 

. . . De hát — töprengett 
magában a méltóságos ur — 
csakugyan ne lenne ezektől a 
kínoktól más menekülés? Hát 
örökbe fogadjam, törvényesítsem 
a cselédemet ? . . . Hát igaz, 
hogy a természet ó felsége tör-
vényei mindenekfölött valók . . . 
De hát a hagyomány és az ősök 
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szeplőtelen neve? . . . Nem, 
nem ! . . . Ezerszer nem ! . . . És 
az a vén doktor mit akar .vég-
tére is ? . . . Mit avatkozik bele 
az élők dolgába ? / 

Azonban egyszerre nagy át-
alakulást érzett a bensőjében; 
mintha valami fontos szerve, 
ütere, vagy a szive megpattant 
volna; mint amikor a lámpa 
tartálya megreped és a lángot 
éltető olaj elillan belőle ; . . 
Ah ez a vég . . . Ijedten nyúlt 
a csengető zsinór után. 

József sietve rohant elő a 
csengő szavára. Megrémülve látta, 
mint változott, mint torzult el 
olykor az ő méltóságos urának 
az arcza. 

— Befogassak-e? Küldjek-e 
doktorért . . . A kulcsár azt 
mondja, hogy a közelben is van 
egy ügyes, értelmes orvos . . . 

— Nem nem, József, gyere 
csak ide. 

József oda lépett az ágyhoz. 
— Add ide a kezedet, igy . . . 

Nos figyelj rám, ott bőröndöm 
fenekén van egy nagy summa 
pénz értékpapírokban. Hozd 
ide , . . 
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József oda vitte. 
— Jól van, nesze József, ez 

a tied . . . 
— 0 méltóságos uram, ne 

ijeszszen igy meg . . . S azzal le-
roskadt az ágy mellé és zokogni 
kezdett. 

A zokogás végtelenül jólesett 
a haldokló szivének. Mily hit-
ványság egy könycsepp és meny-
nyi tenger szenvedést bir eny-
híteni?! Aztán megfogta a ko-

ü # O 
mornyik kezét és minden erejét 
összeszedve mondá: 

József, vigyázz a pénzre, gyer-
mekeid vannak. Mellette van egy 
néhány sor, hogy kérdőre ne von-
hassanak. Mert tudd meg József, 
te az én . . . igen az én fiam 
vagy . . . 

József azt hitte, hogy a gaz-
dája félrebeszél.. 

— Mindjárt orvos u r . . . mondá 
a méltóságos ur valakihez. Igen, 
igen . . . én . . . a te édes apád . . . 

Tovább nem mondhatta . . . 
nézett mereven Józsefre . . . 

Meg volt halva. 
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IV. 
József csodálkozva hallotta 

ezt a néhány kínosan kiejtett 
szót, amik születése titkát felde-
rítették. Aztán eszébe jutottak 
gyermek évei, egy fiatal asszony-
nak mosolygó arcza, akit — 
ugy rémlett előtte — sokszor 
látott maga felett mosolyogni . . . 
Azt mondták, — ez is csak rém-
lett előtte — hogy eltűnt, meg-
halt. Aztán jöttek a gyermek-
évek, a szenvedések, a hányat-
tatás évei, hosszan, soká, mialatt 
rúgták, gyalázták, verték; amig 
egy napon már lehetett tizenhat 
éves, jött a méltóságos ur és 
megváltotta, magához vette . . . 

Igen, dohát mért nem 
tette ő ezt előbb? . . . Hát az 
anyámat miért engedte elpusz-
tulni ? . . . Hiszen én tulajdon-
képpen Darnay vér vagyok ? . . . 
Kitagadva, megvetve, alamizs-
nával kezemben, kidobatva . . . 
Igen, igen! Hiszen ez, itt elle-
nem vétkezett a legtöbbet ? ! . . . 

S azzal megragadta az atyja 
karját, amelyet az még mindig 
kinyújtva tartott. A kar merev 
volt és hideg. 
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— Kutya, hitvány gazember, 
hörögte szinte önkívületben. Hi-
szen én nekem a birtokban, a 
név díszében is részesülnöm kel-
lett volna . . . Es az én árvasá-
gom . . . Hát ezért ki fog kár-
pótolni ongem ? ! Gazember ! or-
ditá és . . . 

Majd pár lépést tett és meg-
vető tekintettel nézett szépapja, 
a Szent István-rend jeles vité-
zének arczképére. Majd hozzá 
vágta a gyufatartót . . . A ké-
pen repedés támadt . . . Ah, 
mit ? . . . Pusztuljon minden. Az 
ő alázatos szolgalolkében egy 
pokol égett, benne a legaljasabb 
szenvedélyek : a gyűlölet, a boszu 
lángjaival. 

— Pénzem van és még több 
pénzem lesz ! Megperelem ezeket 
a gőgös urakat! ügy teszek, 
mint ők, megtagadom a vérei-
met ! Csak egy urat ismerek majd 
s ez a vérem lángolása, a mámor, 
az élvezetek után . . . Ab, hah, 
gazember leszek, úr leszek, igen 
ur . . . ur, mint az apám . . . 

Sokáig fel s alá járkált a 
szobában. Majd megállott a ha-
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lott közelében és elgondolkozott 
soká, soká . . . 

Künn a karácsony-éjjeli ha-
rangok megcsendültek. A falu 
népe kezdett a hajnali misére 
szállingózni. 

A töprengő, gondolkozó em-
ber odament a halott ágyához. 
Elővonta zsebkendőjét, megtörölte 
a halott arczát áhítattal, szere-
tettel és . . . megcsókolta . . . 
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Lombjavesztett, bus ligetben 
Ha Ugató csend, — szél se lebben. 
A madárdal régen elhalt, 
ITj bimbót a bokor nem hajt. 

Fájó szívvel megyek tova, 
Azt,se tudom, merre, hova. 
Uz a vágyam messze, messze — 
Hol ég földdel borul össze. 

Ahol örök virulás van, 
Hol fürödnek napsugárban, 
Hol mosolygó, üde két szem 
Varázsába ejt egészen. 

Üli, tehozzád, édes lányka, 
Hozzád, lelkem ifjúsága! — 
Földerülő, uj életem. 
Oh tehozzád — költészetem! 
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* 

Három ikertestvér békesség-
ben ólt együtt, egy hajlékban, 
melynek szükségeiről, mindenik 
a maga módja szerint, szép egyet-
értésben gondoskodott. 

Egyszer, hogy — hogy nem, 
megszállotta őket a nagyravágyás 
ördöge s e percztől kezdve egy-
mástbecsmérelték. Reggeltől estig 
fenn jár t a szó, mig atyjuk is 
megelégelte a sok lármát s csön-
det nem parancsolt. 

-Elszontyolodott erre a három 
testvér, fojtogatta magába felsőbb-
sége érzetét, de csakhamar ki-
tört ismét belőlük a versengés s 
most már, hol az egyik, hol a 
másik kérőszóval fordult atyjá-
hoz : tenne igazságot közöttük. 
Sok nógatásra reá állott az öreg, 
látván, hogy egyébként örökre 
elvész a békesség házukból s ki-
tűzte a perbeszálíás napját. 

A nagy napon, kora reggel, 
legszebbik köntösét ölté fel az öreg, 
fejére illeszté a másvilág fényé-

® 'I 



168 Gersei Miklós 

ben ragyogó koronáját s kezébe 
vevé világol kormányzó pálczá-
ját . Mire felkészült az örökké-
való „Elet", — mert ő volt az — 
már ott czivakodott előtte mind-
három íia: az „Esz", a „Sziv" és 
a „Gyomor". 

Mi mindent nem rakott maga 
elé a három testvér . . . uramfia ! 

Az „ÁTsz" könyveket hozott : 
amit a tudomány megállapított, 
á sok vallás szentesitett, nemzetek 
törvénybe iktattak, mind ott hevert 
előtte. 

A „Sz ív" szobrokkal, festmé-
nyekkel, költői müvekkel, kóták-
kal, illatos virággal övezte ma-
gát — szinte rejtőzni látszott; de 
akármilyen sürün állította maga 
köré holmiját, keresztül ragyo-
gott azon, egyedüli ékszerének, 
a könycseppnek fénye. 

A „Gyomor" két kosarat telt 
közel magához a földre : az egyik-
ben az ennivalónak se szeri, se 
száma ; a másikban sokféle ital. 

Mig kirakodtak, türtőztette 
magát az öreg, de azután reájuk 
dübörgött: 

— Rendre fiuk! Vessetek 
koczkát. 
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Az „Ész" hatot vetett, sorját 
igy ő ejthette a szónak. 

— íme ! Vakot vetett két test-
vérem, alantas voltukat — már 
eleve — a sors is megbélyegzi. 

Mi értékes van is a világon, 
ha nem az ész ? Gyomrot, szivet 
minden állatnak adtál — atyám, de 
remekbe észt csak az embernek. 

Az én hatalmam gyeplőjén 
uralkodik az ember a föld teremt-^ 
vényein. Eszével szeliditi mun-
kára a villámot, a tüzet, — a 
vizek, a levegő árját és a termé-
szet egyéb erőkifejtéseit. Eszé-
vel győzedelmeskeliik az anyag 
tömérdekségén — óriás hegyen, 
tengeren egyaránt. Eszével teszi 
közelié a messzeséget. Eszével 
hárítja magától a korai enyésze-
tet. Eszével önti megnyugtató 
formákba a másvilág rejtvényeit. 
Eszét uralja a nemzeteket fenn-
tartó minden törvény. 

Tudatlan vadságából az ész 
művelte okossá az embert, Az 
emberiségnek legnemesebb kincse 
a műveltség zománcza. S kit e 
könyvhalomból világító művelt-
ség mesterének vall, nem-e az 
áll legközelebb hozzád — atyám !? 
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Fiaid közül bizonyára engem illet 
az elsőség! 

— Hideg, metsző fuvalom vagy 
— szólalt meg következőként a 
„Sziv". — Csillogó körödben 
örökké fázik az ember. 

Amivel ma nagyra vagy, hol-
nap már szemétre hányod. Gyarló 
minden alkotásod ! 

Ugyan mit érsz vele, hogy a 
természet mozgató erejét fürké-
szed és megnyergelni próbálga-
tod ? Mit ér a lerombolt, avagy 
épitett hegy — a fékezett folyó, 
tenger-darabka V Mit a gyorsított 
közlekedés. Mit a széthúzó vallá-
sok pókhálós tétel-szövete ? Mit a 
halál torkából való mutogatás? 
Mit a törvenykönyvek erőszakos 
korlátozásai V Boldoggá teszed 
velők a nyüzsgő emberrajt V Örö-
kös nyugtalanságod egyre csak 
bolygatja, vesszőzi e rajt és jajszót 
facsar belőle. Haladásra vezérled 
az embert? Hajtod előre ? De 
hova ? A czélt — bizony — magad 
sem tudod. 

Mi a te czéltalan, őrjitő j á -
tékod . . . az én fönséges mun-
kámhoz képest ? ! Az én elemem 
a szépség s amit azzal felruhá-
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zok, az értékes mindenkoron. El-
pusztulhat, de ha újra kél — 
miként hajdan, ma és mind-
örökké — meghatja, simogatja, 
csititja a zaklatott embert. 

Műhelyemhez az időnek semmi 
köze, a szerszám és a czél benne 
változatlan. Szerszámom az anya-
got alakitó művészet, s az em-
bereket gyúró jóság. Czélom a 
szépség. Határozott, őszinte min-
den az én körömben. 

Mi magasztos nyugalmat áraszt 
a művészet! Mi nemes kedvtelés 
az elhagyottak gyámolitása! A 
boldogság varázsvesszeje a sziv: 
megelégedést fakaszt a sivár-
ságból is ! 

Nem tudásért, boldogságért 
eped ez az embersereg! Egy 
marék vadvirágot sem adok az 
ész minden alkotásáért! 

Atyám ! Ki az édes szerelem 
lángját lobbantgatod bennem, a 
szerelem fonalán ujhódsz meg 
szüntelenül, mond, nem vagyok-e 
én legkedvesebb fiad, testvéreim 
között az első V 

— Persze, persze — szólt 
bele fanyar hanglejtéssel a „Gyo-
mor" — első vagy, miként medve 
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a tánczoltató lánczán. Vagy iga-
zabban, miként járomba szorított 
ökörpárnak egyik fele. Elöljáróm 
vagy bizonyára te is, ,,Esz" 
öcsém is : egyaránt durrog osto-
rom reátok. 

Háládatlan népség, hát nem 
én tartalak éltető nedűvel, nem 
én mozgatlak-e, nem-e azt teszi-
tek — bár morogva néha — 
amit én akarok ? 

Cziczomás, gyönyörű takaró — 
mondhatom — a tudás és a mű-
vészet. Kápráztató takarója az ón 
jóllakásra vágyó éhségemnek. 
Vagy ha jobban tetszik, hát 
szerszám, amivel az avatott ügye-
fogyott társa szájából a falatot 
kikapja. S a jóság is, mi czifra 
szemfedője a nélkülözők mohó-
sága ellenében való védekezés-
nek. A jóllakott — nagy kegye-
sen — morzsákat szór, hogy a 
nyomorgónak szemevilágát vegye. 

Eszményért rajongó „Ész", 
vallj igazat, miért eszelsz ki ujabb 
s újabb csodákat, miért uszitsz 
népeket egymásra, miért foltozod 
unos-untalan a bölcs törvények 
czikkelyeit, miért teremtesz uj 
vallásokat V 
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Értem rettegsz, hogy maga-
dat mentsd. Attól tartasz, hogy 
a maradiság, az ócska formák 
már nem biztosítják tápláléko-
mat. Agyafúrttá, kapzsivá tesz 
a félelem. 

S te „Sziv" öcsém, ki szép-
ségben olvadozol, nem tudnád, 
hogy az olvadáshoz hév kell, 
amit csupán tőlem s csakis ugy 
kaphatsz, ha olajjal táplálod a 
tüzet bennem ? Az olaj bért csak 
nem tagadod? Az olajat meg 
honnan vennéd, ha azt munká-
dért magad is nem kapnád ? A 
művészet s a jóság alkotásait 
ingyen élvezni te sem engeded. 

v cséim ! A szivárványos esz-
mény s a szelid szépség volna 
czélotok ? A göngyölő* papirossal 
akarjátok ámítani a vevőt? A 
becsületes kalmár nyíltan árulja 
portékáját. Fejtsétek csak le a 
tündöklő burkot, hadd lássák 
az igazi czélt: engem vértezni 
étekre váltható hirrel, dicsőség-
gel. II amisok vagytok t i ! Van 
is az embernek a jóllakásnál 
egyéb czélja! Hogy ebben az 
állattal egyez, mi szégyelni való 
van ra j ig? Hiszen eleje ő az ál-
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latságnak. Nem is él ó' füvei, 
zabbal. Ezer jó ételben dúskál-
hat, inyességének áldozhat. Ki-
váltságnak nem elég ez ? 

S mi kifogás a czél ellen ? 
Mily pompás, örökké megújuló, 
nyilvánvaló kedves czél a jól-
lakás ! Higyjétek é l : nincs olyan 
tudomány, művészi alkotás és más 
egyéb, ami egy Ízletes ebédnél job-
ban és biztosabban kielégítene! 

A ma született csecsemő nyi-
fogása, szegény és gazdag, tudós 
és tudatlan, az egyes ember s 
az egész emberiség legforróbb 
áhitozása a jóllakásnak szól. A 
boldogság igazi ha j léka: a jól-
lakott gyomor! 

Mit . ér a tudomány világos-
sága, a hit malasztja, a szépség 
igézése, mit az egész világ, ha 
a gyomor elégedetlenül korog ? 
Az éhség lemar minden művelt-
séget, minden mesterséges mázt. 
Az éhező emberből kitetszik ere-
deti mivolta: a szemérmetlen 
vadállat. Adj kenyeret neki, meg-
szelídül ismét s hívőként borul 
újból az ész és a sziv badarságai 
elé. Kenyérért mindenre képes 
az ember! 
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Eltéptem a színes fátyolt ró-
latok, a meztelen valóság tükör-
képét tartam elétek. Hódoljatok 
meg engedelmes alattvalóimként 
s kegyelmes uratok leszek. Ha 
nem — reszkessetek zsarnok ha-
talmamtól ! 

Atyám ! Te tudod legjobban, 
hogy uralmadat én biztosítom. 
Ha engem nem táplálnak : meg-
mered az ész s a sziv örökre, 
ítélj, ki hát az első? 

— Első és utolsó f minde-
nik — ítélkezett az „Elet". — 
Egyitek sem állhat meg a másik 
kettő hiján. Dulakodástok merő 
őrjöngés, saját magatok marczan-
golása. 

Minden seb, mit egymáson 
üttök — engem gyöngítvén — 
visszavág az ütőre is. Versengés-
iek hiábavaló. Súlyotok egy, egy-
máshoz szabtalak. Hiába tánczol-
tok a mértéken: veletek lódul 
az, de billenése egyiknek sem 
kedvez. Himbál, amig ugráltok. 
Perezon áll,, ha megnyugodtok. 

Perczen tartani a mértéket, 
megnyugtatni az embert, ez a 
nagy feladat, ezt tűztem elétek. 
Dicsőségem ne háborgassátok. 
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Hogy engem imádjon, megnyug-
vás kell az emberiségnek. 

A ti egyetlen, közös czélotok : 
az egybehangzó mértékeién. 

Te „Gyomor", elégedj meg a 
valóban szükségessel! 

Te „Sziv", tedd széppé ten-
magad és — való módod sze-
rint — mindazt, ami környékez ! 

Te „Esz", szerezd meg — 
bölcs mérsékléssel — a módot 
testvéreidnek! 

Ahol egyetértve, igy fogtok 
össze: ott a megelégedés gyö-
nyörűsége, a teljes boldogság 
meleg fészke válik valóra és da-
czol vivhatlanul mindenekkel. 
Ahol bűnös kézzel e hármas 
parancsom szent korlátait eltolo-
gatjátok, a kiszabottnál többet 
vagy kevesebbet markoltok : ott 
bomlik az ész, szakad a sziv, 
sinylik a gyomor . . . ott a nyo-
morúság kinzó gyötrelmei kö-
nyörtelenül vernek tanyát. 

Legyen hát békesség vele-
tek ! 
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1. 

A csillagosi vár nyugoti bástyáján — 
amelyikre olyan biztatóan szokott visz-
szamosolyogni a Világos felől kéklő 
hegyek mögé nyugodni térő nap, mintha 
csókot hintve mondogatná: a viszont-
látásig ! — tizenhárom baka strázsál, 
alig egy jókora kőhajításnyira állítva 
egymástól. 

A strázsa nem törődik a búcsúzó 
nappal; az pedig, akit biztatgat: nem 
tud róla semmit. A strázsa csak a Pa-
rade-Platz-on lévő kápolna órájára figyel 
s valahányszor kongatja ott a negyedet, 
hosszura elnyújtott hangon kiáltja a 
je l szót : 

— Ver da ? Patrul vorbei ! . . . 
Egyik a másik szájából veszi át a 

hangot; mire a tizenharmadik elkiál-
totta : kezdheti újra az első. 

Aki ujoncz azokban a kazamaták-
ban, egész éjszaka nem bir aludni. Sorra 
hallgat minden negyedórát s szemeit 
lehunyva: számolja az őrök kiáltásait, 

12* 



mely oly rémségesen tűnik föl elölte a 
csöndes éjszakában. Akárhányszor szá-
molja, mindig tizenhárom; mert ügyel-
nek ám arra sokan, nehogy kevesebbet 
kiáltsanak odafönn a bástyán azok az 
őrök, akiknek : arra a tizenhárom ket-
tőskéményre kell vigyázniok. 

Csodálatos kémények azok ! 
Sóhajtanak, sírnak, mint hogyha csak 

szivük, lelkük volna. Pedig hejhl jó 
terméskőből rakatta azokat oda vala-
mikor valamelyik zseni generális. 

Fiatal katona — aki járatlan még 
ott azon a sánczon — keresztet vet 
éjjel tizenkét órakor, amikor a kettős 
keményt nyögni hallja. De az öreg 
szenvedő — aki már prófuntot mer 
dugni a zsebéhe, mikor az aufführer 
fölvezeti posztra — odahajtja a fülét a 
kémény nyílásához és ugy találgatja, 
hogy: melyik sóhajtott. Keresztesi 
Jóska-e ? . . . vagy a Virág Péter ? . . . 

Falujabelije mind a kettő, öt esz-
tendőt kapott mindenik. 

Keresztesi Jóskát nem sajnálja any-
nyira (hires verekedő legény hírében ál-
lott odahaza is) — tudta már a tör-
vényt. Felolvasta előttük a kadét ur 
három estve egymásután, hogy: aki 
feljebbvalójára kezet emel, habár nem 
gyilkossági szándékból is, béke és háború 
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idején golyó általi halállal büntettetik. 
Ezer szerencséje, hogy azzal a kegyet-
len, vad zugsführer Darócz-cza.1 volt az 
ügye, kit fölebbvalói ösmertek már jól 
erről az oldaláról; csakis igy történhe-
tett, hogy a Corps-Commendans meg-
kegyelmezett neki öt évi fegyházra. 
(Csak legalább jól talált volna már 
aztán az a kis Mannlicher-bajonett 1. . .) 

Hanem a szegény Virág Péternek 
egészen más volt a sorja! 

Czivil volt az istenadta, nem tudta 
a kemény törvényt; s hogy a cséplő 
masina elkapta a mutatóujja egy izét, 
beárulták az irigyei: mint bncsonkitól. 
Megesküdött rá két legény, hogy hallot-
ták, mikor Péter dicsekedett aratáskor: 

— Megmutatom, hogy nincs az Isten-
nek az a főorvosa, aki engem besoroz-
zon katonának ! . . . 

Egy lépésre odébb, — ahol a ka-
lászt marokra szedték : kicsordult akkor 
egy szép barna lány szeméből a könnyű. 

Két legény kaszált ott egysorjában, 
ő, meg Virág Péter, — két lány szedte 
utánuk a markot. Az a másik szőke — 
aki olyan szép szomorú nótát dalolt — 
a Péter testvére volt : az ö menyasszonya. 
(Ej, hogy száll a harmat, a strázsáló 
katona alig győzi törölni az arczát, a 
szürke köpönyege ujjával ! . . .) Hala-



182 Mars 

vány volt a lány már akkor is. Aztán, 
hogy őt őszszel katonának vitték, egész 
neki adta magát a nagy busulásnak s 
csak a mindenható Isten tudja, hogy 
melyik csillagból vigyázza a lelke azt 
az árván maradt, elhagyatott strázsát: 
aki most a kettős kémény sóhajtását, 
nyögését hallgatja. 

Néha-néha belehajol abba a ké-
ménybe, mintha beszélgetne hozzá. Még 
tán bele is dobott valamit? . . . Éjfél 
felé jár az idő, meglehet, hogy : ba-
bonázik ! 

Virág Julis jól láthatta valamelyik 
csillagból, hogy jmit csinál az a tizen-
harmadik számú strázsa? Telegrafiroz 
a föld alá a Virág Péternek s meg is 
kapja rá a feleletét. 

Egyszerű egy telegráf az nagyon. 
Gyermekkorukban tanulták, mikor 

a rázsmi pusztán sárkányt eregettek 
hajdanában. A gyermek is küld fel 
postát a sárkány-madzagon. Keresztül 
lyukaszt egy kis darab papirost, rá-
húzza a. sárkányeresztő madzagra s a 
levegő viszi föl magától egészen odáig: 
ahol a nagy négyszögletes sárkány csó-
válgatja czifra papirosból készült farkát 
a levegőben. Most jó hasznát veszi a 
rabkatona gyermekkori tudományának. 
Megírja a feleletet, lent a kazamata két 
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öles földfedele alalt, kinyitja a kicsiny 
kéményajtót lent a kályha háta mö-
gött, ráhúzza a lelógó madzagra az 
irását s a kitoluló meleg levegő viszi 
föl magával: a tizenharmadik strázsa 
kezéhez. 

Ugy látszik, nem először csinálják 
már ezt a dolgot, mert össze vannak 
tanulva egészen. Mikor nyolczadszor 
kell kiáltani a jelszót, a strázsa fel-
húzza a madzagot s azzal a végén levő 
görbe vassal együtt belecsusztatja a 
nadrágja szárába. Aztán mikor közele-
dik a felválfó őrség, keményen fertig-be 
kapja a fegyverét s oda szól katonás, 
érczes hangon: 

— Holt 1 wer d a ? 
— Aufführer 1 — hangzik az előirt 

felelet. 
— Passiert 1 . . . s a tizenharma-

dik strázsát fölváltják. Halk hangon 
adja át az uj őrnek a kötelességét: 

— Vigyázni kell erre a kéményre. 
Ha valami gyanús hangot hallana alul-
ról, azonnal adjon le egy vészlövést a 
fegyverrel. Nagyon jól v igyázzon! 

Az auííührer biczczent a fejével, 
hogy minden rendben van, kommandi-
roz és levezeti a régi posztot, hogy 
aludjék két órát, mert aztán megint ő 
vigyáz tovább arra a kéményre. 
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II. 

A katonabörlönökben egész éjjel 
pislákol a mécses. Sötétben nem hagy-
ják a rabkatonát soha. 

Jó az a kis pislákoló világ nagyon, 
el lehet olvasni mellette a levelet, 
amely onnan felülről jön az ur Isten 
szabad ege alul. 

Virág Péter is azt cselekszi most. 
Halovány a mécses lángja nagyon. 

Az irás se valami szép tiszta: sok he-
lyen elmosta egy szép barna leány 
reáhullott könnye. De megvilágítja az a 
nagy szerelem, amelyiktől lángol min-
den egyes sora: 

Forrón szeretett drága Péterem ! 

Még két nap választ el attól a pil-
lanattól. mely legborzasztóbb pereze 
lesz az én életemnek. 

Akkor fogok hamisan esküdni, mert 
igy parancsolja a kőszivü apám. Meg 
kell annak lenni mindenáron, nem hasz-
nál itt a könnyek tengere. Oda kell 
magamat adni egy olyan embernek, 
akit gyűlölök testemből, lelkemből. Jól 
van, megteszem, m e r t : öngyilkos nem 
akarok lenni. De nem teszem meg addig, 
mig veled nem tudatom, hogy most is 
téged szerellek ott a tömlöcz fenekén 
is. Hogy a tied vagyok most is. Hogy 
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csak egy vágya van szivemnek, téged 
megölelni, hogy neked adhassam sze-
rető lelkem harmatát, a tied lehessen 
első menyasszonyi csókom. 

Aztán ugy is elvesztünk mi egy-
másra nézve örökre, de egy perczig — 
egy rövidke perczig — a tied akarok 
lenni Péter; aztán hadd jöjjön, aminek 
jönni kell. 

Csak a szerető szivemet, csak ezt a 
boszuló sziveinél óhajtanám kielégíteni . . . 

Mire századikszor elolvasta Péter a 
levelet, nyolezadszor kiáltotta odafönt 
a strázsa. Lehallatszott a kéményen 
keresztül: 

— Vigyázni kell erre a kéményre. 
Ha valami gyanús neszt hallana oda-
lent: Adjon egy vészlövést a fegy-
verrel ! 

Hallotta a kommandót: # 

— Altér posten kehrt euch! — 
Marsch 1 

A másik perezben már ereszkedett 
lefelé a görbe feszítő vas. Csupán csak 
pár téglát kellett kimozgatni ott a ké-
mény ajtó mellett. Csak annyit, hogy befér-
jen rajta egy rabkatonának a két válla. 
Az a kicsi ajtó volt az egyetlen nyilás, 
mely a szabadba vezetett; de hiszen 
ettől nem tarthatott a prófusz : minden 
kémény mellett ott virraszt a strázsa. 
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A csillagos) várat három felől folyó 
veszi körül, a kapunál pedig sarkon 
járó hid van alkalmazva, amelyet na-
gyon erős lánczokkal fölvonnak éjsza-
kára. Kilencz óra után senkinek sem 
szabad elhagyni a várat; aki pedig be 
akar jutni, az csenget a hid külső fejé-
nél és az őrsparancsnok személyesen 
bocsátja le a hidat, maga vizsgálja meg, 
odavaló ember-e, vagy sem ? Csak azután 
nyilik meg számára a vasajtó. 

Csak a madár járhat ott ki, vagy 
be, az őrsparancsnok tudta nélkül ; 
meg egy olyan elszánt ember, aki a 
bástya tetejéről egyenesen a mély vizbe 
ugrik, hogy: vagy elpusztuljon ott mint 
egy patkány, vagy : megcsókolja eskü-
vője előtt a szeretőjét. 

III. 
Aki ezen az éjszakán számolgatta a 

csillagosi vár kazamatáiban a bástyán 
strázsáló őrök »ver da ? Patrul vor-
bei!« . . . kiáltásait: az, mikor a Paiade-
Platzon lévő kápolna tornyában félhár-
mat kongatott, csupán tizenkettőt szá-
molhatott meg. 

Ez az időtáj a legkritikusabb a 
vártaszobában virrasztgató őrségre nézve. 
Ha csak valami tulszigoru őrsparancs-
nok nincsen — aki maga jár elől jó 
példával az ébrenlétben — ilyenkorra igen 
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csak elnyomja a buzgóság egymásután 
a beszélgetéssel lassau-lassan fölhagyó 
őrséget. 

Ha ilyenkor valaki azt mondja 
odaben, hogy: 5 csak tizenkét kiállást 
hallott elhangzani, arra bizonyosan rá 
fogják, hogy: álmodott. S addig-meddig 
bizonyoznak rajta, mig elüti a három-
negyedet. Most aztán számolják mind-
nyájan hangosan. 

— Tiz, tizenegy, tizenkettő , . . 
Nem álmodott hát, amelyik az előbb 

állította I És fegyverdörgés is hallatszik 
le egyszerre az őrszobába. 

A tizenkettedik számú lőtt. 
Az előbb talán nem akarta elárulni 

szundító őrtársát: vagy még saját kiál-
tása csengvén a fülébe: nem volt bi-
zonyos a dolga felől. De most figyelt. 
Meggyőződön s hogy nem vette át 
senki tőle a jelszót: vészlövésre sütötte 
fegyverét. 

A dördülésre fölébredt az egész vár. 
A sok baka önkénytelen fölül a 

strózsákján s konstatálja egyik a másik 
után, hogy : lőttek ! 

— Vájjon miért ? . . . 
— Tán megunta megint valamelyik 

a zupát ? . . . No, majd megtudjuk reggel. 
S öt perez múlva alszik újból az egész 
nagy kaszárnya. 
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Reggel aztán megtudják; legelő-
ször azok, akik vizért mennek a nagy 
kútra. A tizenharmadik száinu strázsa 
leitta magát és elaludt. Ugy feküdt a 
földön, mint a bunda: mellette volt még 
a pálinkás üveg is. (Vájjon, hogy tudta 
fölcsempészni, mikor megvizsgálják ? . . . ) 
Csak pár. óra múlva tudtak bele lelket 
verni. 

Aztán rohan végig a hir, mint a 
fülótüz — a kazamatákon: 

— Elaludt az éjszaka a tizenhármas! 
— Ki volt 1 
— Vári Laczi. 
— Az a bus fia a kilencztői ? 
— Az. Az a szótlan barna gyerek. 
— Ejnye de kár érte, kihúz hat 

hónapot 1 
— De megszökött ám az áristártcza. 
— Kicsoda ? 
— Virág Péter I 
— Földik voltak . . . no kap négy 

esztendőt, bizonyos. De kár érte 1 . . . 
Ez nagy dolog. Nem jó erről még 

beszélni sem. Aztán elhallgatnak és 
szótlanul nézik, mint kiséri a várudva-
ron keresztül három szuronyos-őr a 
tizenharmadik számú strázsát. 

IV. 

Harmadnapra behozta két csendőr 
Virág Pétert térdig vasba verve. 
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Éppen útban volt már visszafelé, 
maga jelentkezett a portyázó csendőr 
uraknál; hanem azért már csak megva-
salták. Nem lehet hinni az ilyen em-
bernek, hátha a hídról a vizbe veti 
magát. 

Amint vitték át a börtön elkerített 
udvarán, ott éppen sétáltatták a simára 
borotvált arczu rabokat. Péter hirtelen 
széltekintett közöltük és megtalálta azt, 
akit keresett, alig esett hozzá egy pár 
lépésnyire. Megcsördíti a nehéz láncz a 
kezén, amint önkényteien felé nyújtja, 
de a csendőr-káplár egyet lódít rajta a 
puskatusával s odaint fejével a vasajtó 
felé, ahol a stabsz-prófusz zörgeti a 
kulcsot. 

Annak a másiknak pedig megránga-
tódzik a két izmos karja, amint végig-
méri vifHimló tekintetével azt a csend-
örkáplárt. És a másik perczben : feltűnt 
előtte egy nádfedeles fehér kis házikó, 
amelyik előtt egy bus öregasszony ül, aki 
odavigyáz : a Csillagos felől jövő országútra. 

Megtelik a szeme könynyel és sírva 
borul a kazamata mohos falának. 









Magyarok keresgélése. 1Í13 

A párisi kiállításra különfél« 
festett magyarok kellenek, ennél-
fogva lejött a piktor, hogy majd 
megnézi az erre való eleveneket, 
hogy azok után fessen. Kérdezi 
is, hogy van-e még olyan ma-
gyar, amilyent ö keres. Van hát, 
hogy ne volna, azonban mind-
annyin között legalkalmasabb em-
ber mégis csak ( sonka Bukocza 
Tanács Jgnáoz, legelőször ezt 
nézzük meg. Vízimolnár ő lent a 
Boszorkány-sziget alatt, de ne-
vezetessége nem a malmában van, 
hanem a dudában. (Ami mégis 
csák benne van a malomban.) 
Ritka már a duda nagyon, bo-
lyét elfoglalták más hangszerek, 
leginkább fú vó muzsikák, továbbá 
a tollra járó czitera, mely leg-
inkább hajósok szerszámja. Jó 
muzsika pedig a duda annak a 
kezében, aki ért hozzá. Finom 
dudás nem nyekeregtet ugy, mint 

í 
i í 



•198 Tömörkény István 

a juhászos, hanem inkább ugy 
szól, mint a tárogató. Sikoltó 
hangjai nagyon messzire elhal-
latszanak. Mondják, hogy mikor 
Csonka Bukocza Tanács Jgnácz 
estónkint, mikor bent van a mal-
mában a Tiszán, jól lent a szi-
get alatt, dudálni szokolt csak 
ugy magamagának, ez a duda-
s/.ó behallatszik a városszéli ut-
ezákba oly tökéletes módon, hogy 
lányok, legények táuczra perdül-
nek az udvarokban. 

Bukocza komolyan veszi hi-
vatását. Tudja, hogy ki ő, mert 
nem most rajzolják ám le elő-
ször. Ha elhivják valahová du-
dálni, hiába kinálják borral, szi-
varral, vagy akár leüléssel. 

— Nem lőhet — mondja — 
mert szolgálatba vagyok most. 
(A duda olyan hangszer, hogy 
lehet mellőle beszélgetni is.) 

A munka persze itt nem ugy 
megy, mint a juhásznál, hanem 
aki hires dudás, az a foglalko-
zásnak neki öltözik. Lobogós ing 
és gatya kell ahhoz, a derékra 
piros kendő és a nyakba akasztva 
a gombos dolmány, inelyuek zse-
bében ott a pipa a zacskóval, 
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ennek a sallangja végin pedig a 
szerszámerszény, mely kovát és 
taplót tartalmaz. Aczél nem kell, 
mert azt a bicska foka adja. Ez 
a rendes, szolgálatba való készü-
lés, még persze a duda kell 
hozzá. Így fölkészülve áll a szo-
bában Bukoeza, mig rajzolja a 
piktor. Hamar megy a dolog, 
elvégre Bukoczán oly tökéletes 
minden, hogy azt lehetetlenség 

-lassan rajzolni. Meg is tekinti a 
képet. Szeme lassan halad föl 
rajta, a csizmától a kalapig s 
különösen figyeli, hogy ugy áll-e 
a kezében a duda, ahogy annak 
állani kell. De jól van nagyon, 
bár némi kifogás azért csak esik. 

— Öregebb vagyok én már, 
mint ahogy iderajzolt. Hát csak 
tiatalitja az embört. 

— Majd a festésen másképp 
lesz. Ott majd meglátszik, hogy 
deres a bajusz. 

— Bizony,' bizony — hagyja 
rá Bukoeza — deres már. Hanem 
ehliöz a képhöz még se ezt a 
dudát köllptt volna vönni. 

— Hát melyiket? „ 
— Hát emezt e. Ezt a kis-

asszonyfej üt, 
18* 
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Mert vannak különféle dudák. 
Egyiken kecskefej van, a mási-
kon birkafej, amit mind ugy ma-
guk faragnak télen át az evő-
bicskával jó, szárított kemény-
fából. A hamis Csonka Bukocza 
Tanács Jgnáez kisasszony fejet fa-
ragott a dudára, persze még fiata-
labb korában. Most már jó a 
cecskefejü is. 

Ámbátor só nyalás tekinteté-
ben meg nem vetendő állat a 
kecske. 

A gyékény falu. 

Ha véletlenül egy képviselő-
választó-kerül etet nem nevezné-
nek a nevéről, alig tudná az or-
szág, hogy Tápé is a világon vau. 
Pedig nemcsak képviselőt szállit, 
hanem gyékényt is. Néhány száz 
esztendeje csinálja, szőtte, fonta, 
élvén jóformán a vizek fölött, a 
Tisza kiöntéseiben. Bújta a rétet, 
halászta a vizet és fonta a gyé-
k é n y t. A z erős tö 1 tések ép i t ése el őt t, 
csodálatos falu volt ez. Czölö-
pökrefont vessző volt a házak fala, 
amit sárral kivül és belül kita-
pasztottak. Ha jött ki medréből 
a viz tavaszszal, a tápéi ember 
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fölrakta a butyrot a padlásra a 
gyerekekkel s csolnak lévén min-
den háznál, mig a viz le nem 
ment, a padlásajtóból halászott 
s élt a viz fölött. A ház czölöpre 
vert cserényfalából csak a sarat 
mosta ki a viz. Mikor az apadás 
beállt s a viz a rendes utján el-
takarodott, a tápéi ember újból 
kitapasztotta sárral és lement a 
padlásról lakni a földre, amely 
ugyancsak mostoba volt hozzá, 
de azért el nem hagyta. Vol-
taképp nem is haragudhatott, 
ha kiöntötte a házából a viz, 
jaiert az termelte a gyékényt, 
amiből ponyvákat, kosarakat fon 
a háznép. Alihoz itt mindenki ért, 
a gyékénykupaezok minden ház 
udvarán ott találhatók. Fonása 
furfangját maguk találták ki a 
hozzá való géppel együtt, amit 
szintén maguk csinálnak. 

.így éltek, senkitől segedel-
met nem kérve, vagy ha kérve 
is, bizonyosan nem kapva. Áruik-
kal maguk járták az országot s 
csak a Karszt állotta útját, hogy 
a tengerpartig lenem mentek vele. 
Zágráb még rendes piaczuk volt. 
Ma már kereskedők röpítik szét 
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•a világba a gyékényfonattkat, 
amiknek az árát jegyzik az áru-
tőzsdén. Tápé azonban megma-
radt a régi egyszerűségében, nem 
törődve senkivel, vele sem tö-
rődve senki. Pedig lia jő az utja, 
csak egy negyedórányira van a 
várostól, de, ez a negyedóra né-
hány századot jelent a szokások 
eltávolodásában. Más a tánczuk, 
más a beszédük, más a viselke-
désük, még a szinek is mások, 
amikkel házuk falát kifestik. 

Mások az emberek is. 

A kisbíró uraskodik. 

Ahogy a kocsi befordul abba 
az utczába, ahol a templom is 
van, mézeskalácsos sátorok kö-
zött megnéz bennünket néhány 
ember. Épp bucsu van. A község 
védelme ugyanis Szent Mihályra 
van bizva s most a nevenapját 
tartják. Mert épp delet haran-
goznak, helyet keresünk, ahol 
enni lehetne. Van is a közelben 
mindjárt egy korcsma, néhány 
magyar pálinkázik az udvarán. 

— llát. enni való van-e V 
— Volt — felel a korcsmáros 

büszkén — volt paprikás-hal, de 
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elvitték épp az előbb a csendőr 
uraknak . . . (Tudjuk meg, hogy 
ez olyan hely, hogy még a csendőr 
urak is innen esznek. Mert bucsu 
napján két csendőr szokott itt 
tartózkodni.) 

Alig hogy itt volnánk, jön a 
községi hatalom, a kisbíró. 0 itt 
a teljhatalmú ur. Képviseli a fa-
lut, a megyét, az országot. Gya-
núsan tekint végig gyüttmente-
ken, mert nem lehet tudni, hogy 
kiféle az ilyenféle úrféle. Különösen 
a hosszú és vékony művész, az 
irgalmatlan nagy táblával a hóna 
alatt és igen nagyszélükalapban 
és kecskeszakállal. Az államha-
talom nem is állja sokáig a két-
kedést s közeledvén, egyikünket 
félrehúzza: 

— Kérem, mi járatban vannak? 
De arczárói hamar lefoszlik a 

gyanú ráncza, mikor a járás okát 
megtudja, llogy itt majd képet 
csinálunk az arravaló emberből. 
Szőke bajuszát büszkén igazgatja 
most már rendbe a kisbíró s 
örömmel mosolyog a megtisztel-
tetés fölött, hogy im egészen 
Párisig el hatolt már a falu neve. 
(Messze lehet az nagyon.) 
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— Akkor majd csak én rám 
bizzák magukat. Hanem akkor a 
másik korcsmába kell menni. Ott 
lesz a táncz délután. Ott van 
étel is, sült hal meg paprikás. 
Csak forduljanak ki a Tisza-
szélre, aztán majd megtalálják. 

— Meg-e? 
— Hogyne — mondja büsz-

kén a kisbiró — hiszen emeletes 
ház. Majd aztán én ott délután 
rendezkedek, hogy szép legények 
legyenek a tánczon. 

Igen derék ember ez a kis-
biró. Látszik, hogy a hivatalát 
érti tökéletesen és magyar szi-
vességgel igazitjá útba a járat-
lant. Képre való ember ő egészen, 
csak az a kár, hogy nem kisbiró-
bot van a kezében, mely a mél-
tóság kifejezője. Csak olyan 
kurta gamós bot, tótok csinálják, 
németek szoktak vele járni, meg 
a végrehajtó, aki amig az irásai 
között keresgél, botját a gamó-
nál fogva karjára akasztja. Hát 
ez már nem jól van. Azonnal szót 
is emelünk. 

— Ugyan hogy lehet már 
ilyen csúnya német bottal járni? 
Nem ilyen jár a hivatallal. Nem 
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ilyenre esküdött meg a doros-
inai loszolgabiró előtt, 

Eltartja magától a kisbiró a 
botot s nézi. 

— Igaz — mondja, — hogy 
nem ilyenre esküdtem. Hétköznap 
nem is ezt viselem, hanem amazt. 
De hát tudják az urak, igy ün-
nepnap egy kicsit urizál az em-
ber . . . 

Ez olyan érv, amely előtt el 
kellett hallgatni. 

* 

Az emeletes házban. 

Az emeletes házat csakugyan 
nem nehéz megtalálni, mert olyan 
nincsen több. A töltés oldalában 
van, magasabb a töltés, mint a 
4iáz, de azért mégis csak emele-
tes az, mivelhogy czölöpön van 
az alja. Itt Miklós János urain 
méri a bort és étel tekintetében 
pedig azonnal egy nagy bogra-
csot tesz az asztalra, tele birka-
hússal. 

— De — mondjuk — jobb 
volna, ha ugy tányéronkint adná. 
Hiszen ez harmincz emberre való 
étel. 

Nono — felel Miklós uram, 
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hozván szorgalmasan a kenyeret 
— tudom én a módját. Mindenki 
annyit eszik belőle, amennyit 
akar. 

Itt nem á la carte esznek, 
hanem csak igy table d'hőte. 
Mikor mindenki bicskahegyen 
kiszedte, amennyi kellett, a bog-
rácsot visszateszik megint a tűzre, 
hogy legyen annak is, aki ké-
sőbben jön. Meg is történik ez. 
Jó hus volt, igy őszi időben na-
gyon alkalmas a birka ételnek. 
Sajnálkozva mondja Miklós uram: 

— Volt paprikás hal is, de 
elvitték a csendőr uraknak. 

(Köztünk mondva, már azt 
aligha vitték akár innen, akár a 
másik helyről. Ezt már a kisbiró 
alighanem a község tekintélye 
érdekében sugalmazta a korcs-
máltatóknak. Ezért választatnak 
mindig a kisbirói állásra szüle-
tett diplomaták.) 

— Hát bor van-e valami jó-
fajta ? 

Hozza is azonnal. Messziről 
látszik a szinén, hogy olasz bor, 
aminek már egyszer igazán el-
verhetnék égi hatalmak a tövét 
utrul-utra, Amerre az ember 
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megy, mindenütt ez van, jo csoda, 
hogy a pusztai csárdákban még 
nemaJácopo Maccheroni csáváját 
mérik. Bár hiszen a búcsúkor 
egyre megy. Arravaló a bucsu, 
hogy akárhogy is, de vigasság 
legyen. Példa rá a túlsó asztal-
nál egy igen öreg pásztorforma 
ember, aki már danol is. Ama 
régi betyárnótát, ahol akasztani 
viszik a legényt. 

Göndör fürtjeimet a szelek borzolják, 
Fekete szivemet a hollók elhordják . . . 

Alighanem régi emlékek tá-
madtak föl az öregben. Mert egy-
szer föláll az asztaltól, hozzánk 
jön s igy kezd beszédbe : 

— Tisztölt komiszáros uram.. . 
A többit nem igen lehetett 

érteni, mert boros is volt az 
öreg, foga sem volt neki. Kiver-
hették azokat helyükből még a 
hatvanas években. 

Táncz. 

Jönnek a legények, bukva be 
az ajtón. Mert a legtöbbje deli 
és szálas, az ajtó pedig módfó-
lött alacsony. Ilyen a legtöbb 
ajtó itt a régi házakon. Ugy lehet, 
ez onnan van, hogy Tápénak ré-
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gente alacsony volt a népe, 
mondhatni törpe. A kiöntések közé 
bujt czölöpíáluban igen korán 
házasodtak régente, gyereklegény 
elvette a gyereklányí, mignem 
külön statutummal tiltotta ezt a 
szokást a vármegye. Most már 
mind derék szál, a lányok is, bál-
ázókból még egy sem látszik. Itt 
a tánczot a legények kezdik. 
Ahogy a czigány a hegedüléshez 
fog, azonnal já r ja valamennyi a 
tánczot, egyedül. Ez a magyar 
táncz, az az illegős, billegés, ke-
vélyjárásos, meg toppauós, amely-
hez leány nem kell, mert ez a 
férfi kedvtelése, amivel vig ünne-
pét megnyitja. 

— Jönnek a lányok! —kiált ja 
egy hiradó. 

Azok is tömegesen érkeznek 
és kint maradnak a töltésoldal-
ban, onnan hivja mindenki a 
párját. Most indul meg a lassú, 
méltóságos tápai táncz, amelynek 
más a módja, mint a többi csár-
dásé s abban is különbözik, hogy 
lassúja és frisse nem ér egy-
másba, hanem pihenő van köz-
tük. X piktor sebesen rajzol, hogy 
a párok javát mind oda lophassa 
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a papírra. Sokan mellé állva né-
zik a munkát. 

— Kár — mondja a kisbíró, 
hogy ünnepre jöttek. Meglát-

hatták volna a gyékényszövést. 
Hogy a nyolez éves kislány már 
hogy sodorja, hogy hántja. Mert 
mink tette hozzá kissé elko-
morodva — mindnyájan csinál-
juk. Az én szövőszékem is ott 
van a községházán, megmutat-
hatom. 

— I)e most már nincs arra 
idő. Majd hétköznap kell arra 
egyszer eljönni. 

Hát persze — felel egy 
ember. — Meri szép munka az 
nagyon. Már a királyt is meg-
állítottuk vele egyszer az út-
jában. 

Az ám. Tavaly rnuli negyven 
éve, hogy erre járt legalsóbb a 
király. Hajóval ment erre Ferencz 
József s a tápaiak a parton diadal-
kaput fontak tiszteletére gyékény-
ből. De még mellé fontak két 
embert is, szintén gyékényből. 
Meg is állíttatta a király a Ti-
szán a gőzöst azonnal s kiszállt 
a partra, hogy szót váltson egy-
szerű népével. Nem felejtették el 
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azóta és nem is lógják elfelej-
teni, mert mikor jön ugyan még 
egyszer király erre a tájra ? 

Készülődünk, mert már hamar 
este van s az ut épp most rossz 
az esők miatt. 

— Pedig —mondja egy fiatal 
gazda — a másik tánczhelyet is 
meg kellett volna nézni. Ott van-
nak az igazi szép legények, meg 
a lányok is. 

— Itt nincsenek? 
— Ezek magyarázza — 

— csak a fiataljai. Most mennek 
ezek még csak katonasorba, majd 
ötödikén rukolnak be, csütör-
tökön. 

— De hiszen jól megtermet-
tek ezek is. 

— Nono — felelt büszkeség-
gel — az igen. Háromezer lélek 
az egész falu, mégis tizenhat-husz 
katonát adunk esztendőnkint a 
királynak. 

— Az elég szép szám. 
— Szép ám — sóhajtott föl 

most már keserűen, — de mit 
ér, ha ínég sem ád a kormány 
a falunak földet. Vagy legalább 
a jobban font gyékény drágább 
lenne, mint a rosszul fonott. 



Magyarok keresgélésé. 

Sötétedik, most már csak -
ugyan haladjunk, mert lefordu-
lunk valahol. Továbbá a politika 
sem alkalmas tudomány igy bu-
csu-napon. Elköszönünk mind 
közönségesen, a korcsmáros a 
kocsiig kisér, köszönve a látoga-
tást, a lovak fölkapnak a töl-
tésre. A szél utánunk hozza még 
a nóta hangját az emeletes ház-
ból : 

Ha az apám czuezilista volna, 
Neköni is mán vígabb kedvem volna . . . 









Grébent, az ügyvédet, szüntelen 
házasították. 

Negyven esztendős ember volt. Ma-
gas. szikár, szabadszáju ur. A feje karak-
terisztikus kopaszságu, a foga rossz; 
de oly egészséges, mint a vasék és oly 
hiu, mint a majom. Atyafiságot tartott 
a fél várossal, ki nem magyarázható, 
magyar rokonságot, a lelke mélyén pedig 
asszonyos hajlandóságokat rejtegetett. 

A nők, ahányszor csak szerét ejt-
hették, körülfogták és a rokonság meg 
a pajtásság dupla jogán faggatni kezdték. 

— Mondsza Grebcn, kit fogsz el-
venni ? 

— Nézd csak — mondta egyik ti-
zedizről sógorasszonya, akinek beteg-
sége volt a házasságszerzés — én tudok 
éppen hozzád való párt. Van itt egy 
édes özvegy, azt feleségül vehetnéd. 
Bájos, kedves ; vagyona van, gyermeke 
nincs. És te, még a szeme is olyan, 
mint a szegény Ilka szeme. 

Gréhen az nap valamely bankettről 
került a hölgyek társaságába. Gyengén 

14* 
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be is volt már állítva ; de igen diszkré-
tül, csak annyira, hogy fecsegőbb volt a 
rendesnél. Két fiatal menyecskét mulat-
tatott épp azzal, hogy a kis ujjával 
czifra kezdőbetűs neveket irkált a leve-
gőbe s az asszonyoknak el kellett ol-
vasni amit irt. Csak fél füllel hallgatta 
hát az özvegyasszony kitűnő tulajdon-
ságait. Az utolsó szókra meg nevetve 
dobta oda a vá laszt : 

— Hasonlít Ilkára? Hát akkor, inár 
csak azért sem kellene. 

Egy kicsi szünet követte a választ. 
Az asszonyok öregebbje csodálkozva 
nézett össze. Azután valamelyikük mind-
nyája helyett, megszólalt, törött, izga-
tott beszéddel, amelyből kiérzelt valami 
kis megbotránkozás: 

— De hiszen ti szereltétek egymást! 
Grébennek, amint mondtam, nehéz 

volt a feje a pezsgőtpl. A karjával fel-
támaszkodott az asztalra, egy kétszer 
végig simította a szakállát és beszélni 
kezdett, egyre, vég nélkül, az italos em-
berek monoton hangján. 

— Szerettük egymást? Boldogság! 
Hát nem mondom/ hogy nem szerettük 
egymást. Egyébként, mit tudom én ? Tet-
szett a lány, mert fiatal volt és eleven, 
mint az élet maga. Nem is volt csúnya. 
Én pedig egy vénülő csacsi voltam, 



akinek jól eselt, hogy lesett rám min-
den reggel, az apja kirakat üvege 
mögül, az olcsó, drága kövek és a 
filigrán lánczocskák közepette. Sokat 
is tánczoltunk együtt, kerítő czigány 
muzsikára. Pedig nem volt valami 
jó tánczos, mert ahhoz nem elég fiatal-
nak lenni; ahhoz vér kell, Race fiaim, 
race. De nem tesz semmit, nekem ugy 
is jól eselt. A lány egy kicsit huzatta 
magát. Rátámaszkodott a vállamra, a 
feje a nyakamon hevert és én vittem, 
vittem végig a szálán, két karom között 
fiatal fórró (estét és engem is meg-
csapolt tőle az ifjúság, lehelete. Ugy 
emlékszem, egyszer, meg is komédiáz-
lattatok. Nem" tudom 'már, a Fehér ke-
reszt, vagy a Vörös kereszt javára 
kellett-e eldilettánskodnunk kettesben a 
Kis vihart. Csak azt tudom, hogy iszo-
nyú nehezen tanultam a szerepet ós 
nagyon gyalázatosan játszottunk. Nem 
gondoltunk vele: mit kell tenni, mit 

(kelt mondani, csak egymással mókáz-
tunk a rendező kétségbeesésére. Ilkának 
világoskék ruhája volt, . fehér csipkével. 
Mintha egy felhőbe burkolózott volna 
he. A rossz játék daczára tapsoltak, ka-
czagtak és az egész közönség sugdosott 
rólunk. Valamennyien tisztában voltak 
már azzal, amire én csak más-, harmad-



nap jöttem rá : csakhogy hamisan, hogy 
én ezt a leányt el fogom venni. Az em-
bernek egyszer ugy is meg kell háza-

zseni meg 
a bolond marad vidéken. Én normális 
ember voltam, no és a leányt biztosan 
tudtam, hogy hozzám adják, ha megké-
rem. Amint hogy nem is kaptam kosa-
rat, mikor háztüznézőbe mentem. Az 
öreg majd agyon cognacoztatott. A mama 
maga a szeretetreméltóság igyekezett 
lenni. Megmondták ott nyomban, meny-
nyit adnak a leánynak, rögtön az esküvő 
irtán. Ennyibe es ennyibe kerül a ke-
lengye. Csupa vászon, selyem, egyszó-
val : elsőrendű áru. És haláluk után 
minden a két gyermeké, a leányé és a 
fiúé; Egy tehermentes, szép szorgalom-
mal szerzett vagyon. Itt a szülők el is 
érzékenyültek. A' mama törülgette a 
szemeit. Mig a lány borongós nótákat 
játszott a zongorán. Ez volt az eljegy-
zésem, amelynek befejezéséül kaptam 
egy "csókot. Egy kasírozott menyasszonyi 
csókot, olyant, amilyent a szubrelt, a 
tenoristának instrukczió szerint ád. 

— J)e Grében, — szóltak rá a nők. 
Hanem Grében azért törhetetlen 

nyugalommal folytatta: 
— Mondtam, ugy . cspkolt meg, 

mint a szubrelt a tenoristát, ha az csúf 



Az özvegy ember. 215 

legény. Csak tessék-lássék csók. Szé-
gyenkezett ? Hát jó. De minek volt más 
az a csók, amelyet ugy loptam a dilet-
táns előadás estéjén? Ezt nem értem. A 
mátkaságunk unalmas volt. Három egész 
hónap, amig az ember neui lát egyebet 
varrólánynál és kiszabott kelménél. És 
a menyasszony egész elevensége, élet-
kedve oda. Alig vártam az eskiivő nap-
ját, hogy vége szakadjon a sok fárasztó 
czeremóniának, undlmasságnak. 

Esküvő után az ipam azt kívánta, 
hogy vigyem a lányát VeleAczét látni. 
Ostobaságnak tartottam minden nász-
utazást. De azért mentünk, mert akkor 
nagy divatja volt. Tiszta véletlen, hogy 
a vasúti rázatás után kellemetlen, szeles 
napon kellünk át a tengeren. Ugy el-
gyötrődtünk, alig álltunk a lábunkon, 
mikor megérkeztünk. Kedvetlenül indul-
tunk el nézni a lagúnák és a szerelmesek 
városát, de nem láttunk belőle semmit. 
Képtárakból, vén palotákból ki-be egész 
nap. Végig hallgattuk a nagyképűsködő 
cicerónak magyarázását és hagytuk 
magunkat zsebelni szállóbéli garszonok-
tól, meg gondolieriklől. Este boszusan 
feküdtünk, másnap kellellenül kezdtük 
a robotot. Az élelem nem izlett, a vá-
rosban nem találtuk a helyünket sehol. 
Az asszony betege lett ennek az ' álla-
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pótnak. Ki sem mozdult napokig a 
hotelból. N e m volt már kíváncsi sem 
dogék palotájára, sem Campauilére, 
amire még otthon figyelmeztették ide-
genben járt ismerősök. Nagy erőszakos-
kodással birtam csak a levegőre is ki-
csalni esténként, mikor nem kellett öl-
tözni. Mert . a ruháját csúnyán meg-
viselte az ut és az anyja, aki huszonöt 
uj öltözetet csináltatott neki, sajnált 
ve le több felsőt adni egynél. Emellett 
Ilka megfoghatatlanul izgatott volt. Ha 
összeért a könyökünk, megrezzent. Ha 
bizalmasabban szóltam vele, már ideges 
sírásra fakadt. Könyörgött, hogy vigyem 
haza, mert itt ő elpusztul. De ne men-
jünk tengeren, mert fél attól a haragos 
borzasztó nagy viztől. Nekem meg éppen 
a tenger volt a legszebb, mindabból, 
amit ezen a keserves uton láttam. És 
busz esztendős korom óta vágyódtam 
utána. Vilánk is volt emiatt: Az első 
perlekedésünk. Nem is beszéltünk egy-
mással egy estén át. Végül én 'enged-
tem. Vasúton mentünk v i s sza Chestrén, 
Jivinén, Corronson át. Összezsúfo lva 
egy szakaszban éhesszemü talián pa-
pokkal és bőbeszédű kövér olasz matró-
nák kai, akiknek az összeszorított ujjuk 
között csattognak a kötőtűk, amint 
nickplczifrás övükhöz verődnek. Nagy 
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nehezen sikerült egy magányos fülkét 
kapni, busás borravalók árán. Ott az-
után Ilka végigdőlt az ülésen, össze-
kuporodva, mint a macska. Aludt. Én 
a hőségtől nem alhattam el, csak-sziva-
roztam. A félhomályos kupéban nem 
láttam mást, mint az asszony lábát, 
amint a selyem alsószoknyájából kikandi-
kált. Nem volt szép lába. Túlságosan 
lapos és hosszú lábfej. Valahányszor 
odapillantottam rá, mindig eszembe ju-
tott egy kis keztyüvarró-leány, akit 
jogász koromban tizenhat utczán át 
kísérgettem a Csömöry-ut végére vala-
hová. Egy kis jelentéktelen perszóna 
kóczos fejjel és mindig lompos szok-
nyákban. De e lába, az gyönyörű volt. 
A járása pedig elefáns. Egy keveset 
csörtetve járt, hosszú, energikus lépésben, 
de lábvetése a harmónia maga. Ahogy 
csak vérbéli asszony tud járni. Egyszer 
megengedte, hogy a lakásukig kisérjem. 
Azóta se tudom, mi lett belőle. 

Ez volt a nászutain legderüsebb 
emléke. 

Azontúl csak a gardírozó bácsik 
apró kellemetlen kötelességéből volt ré-
szem. Támogattam az asszonyt gyámol-
talanságában és gondoztam a ké2i pod-
gyászt. A skatulyát, az esernyőt, a le-
gyezőt, a plaidet, a kis táskát Kénye-
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lemhez szokott vén ficzkó voltam már, 
hát nem mondhatom, hogy valami jól 
esett. Itthon a félig berendezett lakás 
fogadott. Feszes, szokatlan uj bútor. 
Eperszinü plüss zsölyék, pávatoll ernyők, 
czifra alkalmatlan holmi, amiré rá sem 
nézhettem boszankodás nélkül. Jött a 
napam. Minden reggel rendesen, akár 
az újság kihordó. Kémlelődött, őrködölt, 
örökké éber szemmel , aczók-mók fölött, 
hogy nem esik-e valamelyikben kár. 
11a olyikunk a vadonat uj szőnyegre lé-
pett, elsápadt a magába fojtott indulat-
tól. Lassan aztán kiterjedt a gondosko-
dása az egész környezetre. Ami megint 
nem szerzett örömet egyikünknek se. 
Nekik a szerzés volt a fő. Nekem meg 
az kell, hogy é lvezzem, amim van. 
Nem érthettük egymást, nem is akartuk 
érteni. Megfértünk, de ha paraszt va-
gyok és veszekszem, százszorta köny-
nyebben éltem volna velük. 

Az asszonynyal összelörődtiink. Ha-
nem oly messze álltunk egymástól , akár 
a két pólus. Amellett . betegeskedett. 
Megnyúlt, megcsunyult. Ne beszéljetek, 
ez igazság. A gyerek is uj aggodalmakat 
hozott; a születésével meg a halálával is. 

Panaszkodni nem bírtam. Semmi 
különös nem történt. J ó nevelésű háza-
sok voltunk mindvégig-. 
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Mikor Ilka már a betegsége végét 
járta, sokszor ott ültem fél éjszakán az 
ágya mellett. Csak csupa kötelességből. 
Egymás mellett éltünk s nem mondhatta 
senki, hogy nem azt teszem, amit a férj-
nek kell tenni. Pedig nem sok gyönyö-
rűségünk volt egymásban. Nem voltunk 
még bizalmasok sem. Egy esetre em-
lékszem, hogy a nevemen szólított; 
a keresztnevemen. Mikor maga is 
érezte, hogy nernsokáig élhet. Olyan so-
vány volt már, mint a csontváz és gyenge 
mint a lehelet. Csak a szeme égett lázas 
tűzben. Este lámpa mellett volt. Meg-
fogta a kezehiet, felhuzakodott a párnán 
nagy erőlködéssel és rekedten mondta: 

— Károly, kérem . . . 
— Mi kell, le lkem? kérdeztem. 
— Ott a trumean-szekrény felső 

fiókjában van egy kékszalaggal össze-
kötött iráscsomó. Ostobaságok . . . hasz-
talanság . . . Vesse csak kérem a 
tűzbe. De mindjárt, megteszi ugy-e ? 

Gép módjára kihúztam a fiókot, ki-
vettem a papirosokat és belevetettem az 
ebédlő kályhájába, nézetlenül. 

Mikor már égett, akkor kaptam 
észhez. Vájjon mi lehetett benne ? Ha 
nem jön a cseléd be, talán ki is húzom 
az iratokat ugy féiszenesen a tűzből, 
így a titok megmaradt titoknak. Az 
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asszonyt harmadnap eltemették. Hol 
kutathattam volna ? Kit kérdezzek ? 
Kire gyanakodjam ? Nevetséges . . . 

* 

A rokonasszony, aki az imént még 
házasította Grébent, nem állhatta szó 
nélkül. 

Te gyanúval illetheted Ilka em-
lékét ? Hisz az a szegény asszony maga 
a korrektség volt. Soha senki még haza 
sem kisérte, mióta a feleséged lett. 

— Bah I Mit tesz az.? Semmit. Bár-
mit mondtok, mégis csak megcsalt. Ki-
vel, mivel , az mel lékes . Nem tudom, 
nem sejthettem. De abban, hogy meg-
csalt, oly bizonyos vagyok, mint ahogy 
ma élek. i 

A sógorasszony nagyon meghara-
gudott egyszerre. 

— Ha oly bizonyos vagy felöle, 
pattant fel, akkor okvetetlenül h ibás-
yagy. Mert a férfi, akit megcsalnak, min-
dig maga az oka ; az megérdemli. Neked 
ezt érezned kell. Ez a te bizonyosságod.. 

Grében elhallgatott. Egy darabig 
ámulva nézte a Sógorasszonyt. Azután 
dörmögött valamit magában, vette a ka-
lapját és elment, — keresni a bankét 
folytatását. 

V 

1 

4 
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Az aranypille. 

I . 

A „nagy paraszt" véres ro-
mantikájából való históriát mon-
dok el, amelynek a hőse az erős 
és szép betyár, Töröcsik Jóska 
volt, aki a szűre alatt selyeni-
tüszőt hordott és voltak abban 
fényes pisztolyok és éles kések 
mindig. 

Rózsa Sándor ezt a daliás 
banditát akkortájt a mágocsi 
pusztán szedte fői, a czifra-erdő-
nél, ahol, ha ezen tájra vetődött 
egy-egy éjszakára, bújó tanyát 
vert a haramia-társaság. Itt ta-
lálta hajnalban a nagy paraszt a 
szép szál bojtár-fiút. Egy jege-
nyefa alatt feküdt nyugtalanul, 
hánykolódva. 

— Ki vagy, kis legény ? — 
kiáltotta föl a nagy paraszt a 
szűrén fekvő legényt. 

— Akárki, — pattantotta 
vissza a szót a legény, féliiltó 
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helyéből föltekintve a nagy pa-
raszt. hatalmas alakjára. 

— Kelj föl, kölyök. 
— Minek ke l jek? 
— Állj föl elébem, ha mon-

dom, mert mögsiraí az anyád. 
A haramia-vezér parancso-

latjának olyan ereje volt, hogy 
az akaratos, vad legénybe bele-
szállt tőle az engedelmesség és 
durczásíjm föltápászkodva, meg-
állott a fa alatt. 

— Minek álljak kendnek? 
— Csak azért, mert mondom. 

No ládd-e ? 
A bojtár haragosan vágta le 

a fejét és szótlanul nézett végig 
a földön és felelt, mint a gye-
rek, zsémbelve, de engedelme-
sen, amint a nagy paraszt kér-
dezte : 

— Kinek hinak V 
— Töröcsik Jóskának. 
— Mibe jársz ? 
— Várok valakire azon az 

utón. 
Kimutatott a közeli országút 

felé. 
— A szeretődre ? 
— Nem. 
— Kire ? 
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— A gazdámra. 
— Mi szándékod vele? 
— Sömmi. 
— Mi szándékod vele? Hé! 
Fölemelte fejét az indulatos 

legény és kimondta : 
— Lelövöm. 
— No. A pézié ? 
— Kutyának köll az. Mög--

vágott a fa villával. 
— Mért ütött mög? 
— Azér . . . 
— Mért ütött mÖg? 
— A lányáé. Oszt az is látta, 

mikor megütött. 
A, legény, mikor ezt vallotta, 

kiemelte sziláján a kezét a szűr 
alól. Pisztoly villogott abban, 
fenyegetően a mágocsi puszta-
házak felé intve : 

— Evvel irom mög a küröszt-
fáját. 

A nagy parasztnak megtetszett 
a szép legény. 

— Mán ' most — igy szólt 
hozzá — te kérdezzél. 

— Mit kérdezzek ? 
— Kérdözd mög Jóska — 

incselkedett a nagy paraszt ke-
vélyen az elszánt legény nyel — 
hogy ki vagyok én V 

v 
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— Tiilem lőhet akárki . . . 
Aztán, mikor rávillant Rozsa 

Sándor szeme, hozzá tette ezt i s : 
— Nem olyan embörnek né-

zőm, aki elárulna. 
Ekkor odament hozzá a nagy 

paraszt és megfogta a vállát. 
— Hát kutya embör a gazdád, 

hé ? Tán a bóröd is elfogta ? 
— Nem. 

— Csak a lányát? 
— Azt. De azór hal mög, 

mert mőgütött, de tnőg kétször 
hal mög azér, mer a lánya előtt 
ütött meg. 

Reggeli köszöntőt fütyültek a 
madarak az erdőben. Muzsika ki-
séret volt hozzá, amint a hűvös 
szél összesúgott a fákkal és bok-
rokkal, rázogatván a lehervadó 
lombokról a hideg őszi harmatot. 
A messze tanyákról tompa vak-
kantása a kutyáknak hallatszott, 
egy-egy éles kakas-kukuriku-
lás . . ' . 

— Tödd a szűr ujjába a pisz-
tolyodat fiam, szólt megint a 
nagy paraszt. 

— Majd kivöszöm, ha oda-
töszöm is. 

Erre haragosra fordult Rózsa 
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Sándor hangja és rátámadt a 
bojtárra: 

— Hát nem szeretöd a — 
lányt? 

tippen rigó fütyült kedvesen, 
mikor ez a vallomás szakadt föl 
a bojtár szivéből: 

— Szeretöm. 
— Az is tégöd? 
— Hát, 
— Mégis elakarod vesziteni 

az apjá t? 
A legény nem felelt. Nem 

tudott erre mit felelni. Beleesett 
az az érzés a szivébe, ami eddig 
a vad haragjától nem tudott oda 
férkőzni. 

— Meglüvöd-e hát ? 
Nem felelt a legény. 

A nagy paraszt tovább kérdezte. 
— Mögrikatod-e hát a lányt 

az apja holtával? 
A legény nem felelt. 
— Töröcsik Jóska, té, mámost 

ugy cseleködj, ahogy akarsz . . . 
Isten áldjon mög . . . 

Nem mese ez, hogy ez tellett 
ki Rózsa Sándortól, a haramia 
vezértől, aki aztán ment az erdő 
felé. A legény utána kiáltott : 

— Megálljék kend, bátya! 
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— No! 
— Nem mondta kend, kinek 

híják ? 
Rózsa Sándor néhány lépést 

tett visszafelé és enyelgő szóval 
vetette oda neki ezt a kérdést: 

— Hallottad-e hírit Rózsa 
Sándornak ? 

A legény szeme fölvillant. A 
haramia felé lépett. 

— Amük a vasút elébe állt, 
annak ? 

— Annak. 
— Kend volna az V 
— Engöm hinak annak . . . 
Töröcsik Jóska megrázta ma-

gát, mint egy felizgatott t igris és 
belekapaszkodott a nagy paraszt 
selyemrojtos subájába: 

— Ha az kend, akkor vigyön 
el innét, mer' ugy sé lösz jó 
vége . . . 

II. 

Rózsa Sándor elvitte a szép 
szál fiút az erdőde, az uj legényt 
itt mindjárt fölavatták, — kést 
dugtak a osizmaszárába. Es a 
nagy paraszt a Dudrai Jóska árván 
maradt lovára ültette. Du diainak 
a bokájába szaladt egy zsandár-



golyó, evégből lemaradt a lóról 
a kutyanyaki határon, a Pitykés 
Miska kunyhójába . . . Most ráült 
a Töröcsik Jóska a betyár-lóra 
és megindult a bandával. 

Aztán puskát is kapott es 
járta a messze határokat a nagy 
paraszt oldalán. Adjutánsa volt 
annak és a vakmerőségben az 
első volt. Veszelka Imrénél is el-
szántabb, s ahol legnagyobb vesze-
delem volt, odaküldtek forspontra. 
Ment az neki a halálnak, mint 
az ördög. Mikor zúgtak amiatt a 
fiatalabb betyárok, hogy mindig 
csak Töröcsikre bizzák a leglii-
rosebb töttöket, a nagy paraszt 
ezzel csittitotta őket : 

— Abba van a legtöbb bi-
zodalmam. 

— Mért ? — kérdözték. 
— Mer a Jóska a legbolon-

dabb, mö'g a legboldogtalanabb 
— szerelmes közületük. 

Mulatni meg ugy tudott, hogy 
minden útszéli liires csárdának 
ő volt legszebb, legnótásabb, leg-
tánczosabb betyárja, a Töröcsik 
Jóska. Valami nótát danolt mindig 
egy lányról, akit. eltiltott tőle a 
kutya — apja, hej, haj . . . És a 
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nagy piros szélű kendőjével sok-
szor lebontotta a homlokát, meg a 
szemét, mikor ezt danolta. Az 
utonállásban vakmerő és ügyes, 
mint a macska, elől ment min-
den éjféli viziten, akár a plébá-
nos úrhoz, akár a mindszenti 
urasághoz törtek be — bugyel-
láris cserére. 

Elmondja ez a kis történet 
is, hogy milyen volt ennek a 
búbánatos betyár-fiúnak a lelki 
állapotja: Egyszer betért a Be-
tyár Panna csárdájába, ott volt 
a gyevi uraság, a betyár jó ba-
rátsággal köszöntötte és kivette 
szájából a cseréppipát. Az asz-
talnál ült az ur. A betyár oda-
lépett : 

— Álljon föl az ur. Tan uj-
jon embörségöt, 

Az uraság nem ellenkezett, 
Fölállott, a nagy tajtékpipával a 
szájában. 

— I)e szép pipája van, — 
szólt aztán a betyár. 

Ezzel kivette az uraság ke-
zéből a nagy tajtókpipát és oda-
adta neki a kis vörös cserép-
pipáját. 

— Cseréljünk. 



Erre se szólt semmit az ur. 
Hanem mikor a betyár kifelé ha-
ladt az ivóból az udvarra, az 
uraság — rálőtt. A golyó nem 
talált. Á szürujjon szaladt ke-
resztül. 

A betyár visszaugrott mint 
egy fenevad és megkapta az urat 
a torkánál. 

— Hányszor lüjem most 
vissza a tekintetös urat ? — or-
dította vad haraggal a liatal ha-
ramia és megrázta az urat a 
gallérjánál fogva, mint macska 
az egeret. A töltött pisztoly a 
kezében volt, de csak nem lőtt. 
Hanem megint megszólalt : 

— Gyüjjön csak vissza a te-
kintetös ur. 

Betaszította a szobába és a 
fejének irányozta a pisztolyt. 

— Szójjon az ur! 
— Mit szóljak V 
— Mögérdemölné-é a 

tetős ur, hogy egy-két 
beléereszszek. Mög-é V 

Az ur nem felelt. 
— De féleljön ám a tekinte 

tös ur. Erdemös-ó a lüvésre ? 
— Igen. 
— N ö . 

tekin-
golyót 

Az aranypiLle. 
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És ezzel fölemelle újra a ke-
zét, fölhúzta a pisztoly ravaszát 
és lőni akart . . . 

I)e hirtelen leeresztette me-
gint a fegyvert és a halálféle-
lemben remegő tekintetes úrhoz 
volt még egy-két szava : 

— Van-é az urnák családja ? 
— Van. 
— Kis cselédje is ? 
— Van, Jóska, kettő, két kis 

fiam . . . 
Ekkor a betyár, a búbánatos 

szép betyár megfogta a tekinte-
tes urat, kilökte az ajtón : 

— Mönjön az ur haza . . . 
Aztán kikiáltotta még utána : 
— De elejbem ne keriijjön 

többet az életbe . . . 

111. 

A legérdemesebb romantika 
az, ahogy ez a szép szerelmes 
betyárlegény meghalt. Egyszer 
a szilaj Jó hátán visszatalált egy 
éjszaka Töröcsik Jóska a má-
goosi uradalomba. Kereste a régi 
szeretőjét. Mi lett a Szanka Mag-
dából ? A szőke Szanka Magdá-
ból. Az apja, a felmagyarosodott 
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tótivadék, aki olyan kevély pa-
raszt volt, mintha minden iva-
déka bírói székben ült volna, 
mire adta Magdát ? 

A legény megtalálta a régi 
szeretőjét és eljárt hozzá már 
most sokszor éjszakánkint. Nem 
törődött egyik se a halállal, a 
tilos szerelemből való veszede-
lemmel. Mert tudta Magda, hogy 
ha Birkás István meglátja a hüt-
lenségit: ketten is meghalnak. 
Birkás István, a legerősebb, leg-
nagyobb paraszt volt az ő ura. 

S a régi szeretőjét, aki mesz-
szi határokról jött — éjszakára 
mindig beeresztette, ha jött és 
az ura kint volt a szögi-tanyán. 
Nem tudta, hogy milyen élet-
sorban van most az ő szeretője, 
nem tudta, hogy az a nehéz 
arany-pille, amit a szőke hajába 
tűzött a legény, a Stein Mózes 
oroszlámosi bótos feleségéé volt 
és attól rabolták el a mult hé-
ten éjszaka és az arany kereszt, 
amit legutoljára is a nyakába 
akasztott, szintén rablott ékes-
ség az ő nyakában. Az ura előtt 
dugdosta a drágaságokat és egy-
szer aztán rajta vesztettek a 
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szerelmesek. Jött, a nagy meg-
próbáltatás éjszakája. 

Magda asszonyt a Töröcsik 
Jóska a két karjába tartotta, 
mikor rájuk zörgette az ablakot 
Birkás István. 

— Hé, asszony, nyiss ajtót. 
— Jaj , szerelmes párom, hova 

bujtassalak? — reszketett az 
asszony a rémitő félelemtől. 

Halál lesz most, halál a szere-
lemért. 

— Nem bánom, akárhova, 
Magda, csak az urad — mög né 
tudja, csak neköd bajod nelögyön. 

Az asszony megragadta a 
legény kezét, kivonszolta az ud-
varra. Hallatszott, amint a Birkás 
István megint verte az ablakot. 
Haragosan dörgött a hangja : 

— Nyitod-e hát ? 
Aztán hirtelen a kis kapura 

ugrott és nagyot emelt rajta. 
Ekkor — éppen jókor — ugrott 

lo Töröcsik Jóska az udvari ve-
rembe. Ott volt a nagy gabonás 
verem a nagy ajtó oldalánál, a ker-
ten innen. Ennek a tetejét bever-
ték hirtelen és a legény mondta 
Magdának: 

— Nézd, ón ide beugrók, rög-



gélre, ha elmén az István, létrát 
ereszsz le értem. 

A legény eltűnt, az asszony 
beborította a verem száját és besie-
tett a szobába, kinyitotta az ab-
lakot, de már akkor a kivetett 
kis kapun betört az ura és be-
rontott a szobába. 

— Jó estét, Magda! A két 
lüledön aludtá', asszony ? 

— Az ám, apja, nagyon elalud-
tam. 

Aztán odament a széles vállú, 
nagy erős emberhez és rásimult 
a mellére szeliden, édesen. 

— Nem haragszol azér, ugy-e 
István ? 

— Nem én. 
Az ember körülnézett. Az ágyat 

nézte, az asztalt, megfogta a tányé-
rokat, azok még melegek voltak 
a „krampampulitól", amiből a be-
tyár ivott . . . Aztán hirtelen az 
asszonyhoz fordult : 

— Várj egy kicsit, békás. De 
mög ne mozdulj : 

Leültette Magdát egy székre, 
ő maga kiment s az öreg béresnek 
parancsolatot adott. Az kihozta a 
a puskát és kiállt az udvarra az 
éjszakába. Éppen a kertajtónál 

I 

I 
2 
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állt. A kis kanász pedig lóra ült 
és vágtatott a község felé . . . 

Ekkor Birkás István befoga-
tott. Két szilaj lovát a könnyű 
kis kocsiba. Mikor ez is megvolt, 
visszament az asszonyhoz. 

— Asszony, készülj föl. 
— Hova ilyenkor éjszaka, gaz-

dám ? 
Halálra ijedt az asszony. 

Simulni akart az urához. Az en-
gedte, nem mutatta, milyen för-
geteg dul benne. 

— Elmégy az apádhoz, mert 
bajba van. 

— Jaj , István, oszt mingyá? 
Majd összeroskadt az asszony. 

Mi lesz a szeretőjével? Hogy 
szabadul ki a veremből, ha ő el-
megy ? Mi történik? Mit akar a 
Birkás István ? 

Könyörgött hozzá, csókolta, 
az engedte, a kezét is csókolta. 

— Most ne kivánd, most nem 
möhetök, hideg éjszaka. Hátba 
mögfázok. 

— Mögfázol ? Dehogy fázol. 
— Hátha möghalok! 
— Dehogy halsz mög, Magda. 
Menni kellett, Próbált az asz-

I f i 
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szony ellenkezni. Az ura fölkapta, 
a kocsira emelte. 

— Hajts. Meg ne álljatok . . . 
Repülve vitte ki a két szilaj 

paripa Magdát a tanyából és már 
a kapun tul elaléltan fordult az 
asszony a kocsi aljába . . . 

Itt meg kiállt az udvarra 
lesbe Birkás István. Neki is, az 
öreg gazdának is töltött puska 
volt a kezében, hajnalig, regge-
lig, másnap egész nap, mind les-
ték, vigyázták, megmozdul-e va-
lami a verem szájánál ? 

Semmi se mozdult. 
Estefelé azt mondta Birkás 

István az öreg gazdának, hogy 
tegye le a puskát, hozzon homo-
kot, meszet, vizet és épitse be a 
verem száját. Ott lármázott a ve-
remnél. Hiszen az be volt építve! 
Ki nyitotta ki V dó erősen be kell 
újra épiteui. Hangosan parancsol-
gatott itt az ember, de a verem-
ből valami hang, semmi nesz nem 
hallatszott. 

Elkezdték falazni a vermet. 
Pacskolták a téglát, lármáztak 
ott, egyre sötétebbb lett odalent 
a mélyben, egyre kisebbedett a 
nyilas. Semmi hang, semmi életjel. 
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Birkás István a fejéhez ka-
pott : 

— Hátha nincs is benne. No. 
De csak tovább falaztatta. 

Már alig volt tenyérnyi nyilás 
nyitva, melyen egy kis világos-
ság áradt le a mélybe. Még se 
szól, még se jelentkezik az onnét 
alulról ? Megint a fejéhez kapott 
Birkás István : 

— Hátha itt se vót? Hátha 
bolondot töttem V 

És csak befalaztatta a vermet 
egészen. Aztán bement a házba, 
az öreg gazdát is pihenőre küldte 
és ledült ő maga is. Éjfélig 
hánykolódott és már meg. kezdett 
nyugodni, hogy csalódott tán, 
nincs a verembe senki, nincs is . . . 

Egyszer csak bedugja fejét 
a kis kanász az ajtón és zörög: 

— 'Gazduram ! 
— No, mi az ? 
— Valaki itt jár az udvaron. 
— Ki, t e ? 
— Valami asszony. 
Csöndben kilopóztak az ud-

varra. Ott volt csakugyan egy 
fekete asszony az éjszakában és 
leguggolt a veremnél. 

— Hohó ! horkant fel az erős, 
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indulatos, féltékeny ember. — 
Ez most kiássa a szeretojit. 

És ugy volt, Sötét éjszakán 
útnak indult Szanka Magda és 
sömjéken, nádason, szűrő tarlón, 
erdőn keresztül tiz órát futott, 
mint a bolond és éjfélre ideért, 
hogy a szeretőjét kiszabadítsa 
— a halálból. 

Csak ki kellett bontani a fa-
lat, Elkezdte ásni vegy nagy kés-
sel és bontogatta, bontogatta lá-
zasan . . . Aztán felugrott s lét-
ráért ment . . . Ekkor történt. 

Az ura elkapta a derekát, be-
fogta a száját a kendőjével és 
bevitte a házba. Ugy tett, mintha 
mit se tudna. 

— Hát bazagyüttél, Magda V 
— Hazagyüttem. 
— Mért gyüttél liaza V 
— Látni akartam kigvelme-

det . . . 
— Hát apád mit izent? 
— Tisztölteti és jó egészségűt 

kiván. 
— Feküggy le, asszony. 
— Hát te nem fekszöl le 

mellém ? 
-— Nincsen érközésöm . . . 
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Foküggy le szépen, de ki ne nézz 
az ablakon . . . 

Birkás István kiment, megint 
befalaztatta a vermet és hallga-
tózott . . . Nem hallatszott föl 
semmi, egyetlen hang se . . . 

Odabent tördelte a kezeit 
Szanka Magda és fohászkodott a 
jó Jézushoz, csudatévő szent. 
Máriához, Istennek anyjához, 
hogy tögyön csudát . . . Szaba-
dása ki Töröcsik Jóskát . . . 

S kinézett az ablakon. De 
amint az arcza és két siró szeme 
mutatkozott : lövés hangzott el. 
A golyó ,a fejénél repült el. Bir-
kás István odalépett: 

— Mondtam, békás, hogy 
pihenj, oszt ne nézz ki az abla-
kon. — Kiáltott bo az asszony-
hoz, aki a földön feküdt oda-
bent . . . 

S három nap és három éjjel 
vigyázott fegyverben Birkás Ist-
ván a veremre és az ablakra . . . 
Már öt nap óta tart ez. 

S a hatodik napon fölbontotta 
Birkás István a verem száját, ki-
hívta az asszonyt s szólt neki. 

No, Magda, szólj le, ha 
feleletöt kapsz, lemöhetsz hozzá. 
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Az asszony nem mert szólni. 
Jaj , ha szól és nem jön felelet. 
Akkor az meg van halva. 

— Kiálts! — parancsolta 
neki súgva az. ember. 

Magdii lehajolt és suttogva 
szólt le a sötétbe": 

Ki van itt ? 
Nincs válasz. 
— Feleljön, akárki . . . — 

remegett az asszony hangja. 
Semmi hang. Az asszony le-

rogyott és újra szólt: 
— Kn kérdözöni — tördelte 

a szót — <in kérdözöm, Magda. 
Csak nincs felelet. 
— Fii vagyok, Töröcsik 

Jóska, ne vesd mög a hívásom, 
— sikoltott fel önkívületében az 
asszony. 

Kelelet nincs. 
— Felelj, szólj, én hivlak, 

Szanka Magda . . . én hivlak . . . 
Többet nem tudott mondani 

az asszony, összeomlott egészen 
és a két karján vitte be az ura 
a szobába . . . 

Töröcsik Jóska igy halt meg. 
Az asszony még világéletében 

mindig ott járt a verem körül 
és kesergő szóval hívogatta a 
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halott kedvesét . . . ott kiabált 
mindig a veremnél . . . Birkás l-l-
ván t ű r t e . . . 

Tavaly — ugy beszél ilo — 
az ottani majorság egy kertjében 
ásás közben egy arany pillét ta-
láltak . . . 


