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szűk világ, melyben férfiúvá érlelődött. Chaf= 
feryék voltak az egyedüli látogatók. Chaffery 
el szokott jönni, hogy megossza velük vacso= 
rajukat és gazságai ellenére is, mindig szó= 
rakoztató fejtegetései s Lewisham tudomá= 
nyos képességei i ránt kifejezett becsülése és 
irigysége révén hatott Lewishamra. A mint 
pedig az idő haladt, Lewisham .mind több 
rokonszenvet érzett Chaffery elkeseredésével 
azok irányában, a kik a világot igazgatják. 
Szinte jól esett hallgatni, ha püspökökről és 
más hasonlókról beszélt. Kereken kimondta, 
a mit Lewisham szépen akart kifejezni. Chaf= 
feryné — homályos, fekete, ideges és rendet= 
len kis teremtés , — mindig sietve hagyta el 
a házat, mikor Lewisham hazajött . Azért 
szokott eljönni, mert Ethcl, noha annak a 
hitének adot t kifejezést, hogy „a szerelem 
mindent betöl t" , a házas életet kissé komor= 
nak és magányosnak talál ta, mikor Lewis= 
ham távol volt. Sietve távozott, ha Lewis= 
ham megjött, mert Lewishamban a világgal 
folytatott küzdelem bizonyos ingerlékenysé= 
get fejlesztett ki. South=Kensingtonban sen= 
kinek sem beszélt a házasságáról, eleinte, 
mert drága t i toknak ta r to t t a , később egészen 
más okoknál fogva. így a két külön világ 
nem kapcsolódott egymásba. A két világ ha= 
tárát az iskolának kovácsolt vas kapuja ha= 
tárolta és választotta el élesen egymástól. El= 
érkezett azonban a nap, mikor Lewisham 
utolszor haladt át a kapun és ifjúkora örökre 
véget ért . 

Az állattani tanfolyam záró vizsgáján, a 
mely a heti egy guineá jövedelemnek a végét 
jelentette, eléggé t isztában volt vele, hogy a 
dolga rosszul sült el. Az előző napi gyakor= 
lati vizsga estéjén munkájában megkésett , 
feje kábult volt, a haja kuszált, a füle pedig 
ki volt vörösödve. Az utolsó perczig hara= 
gosan küzdve ült, hogy nyugalmat erőltessen 
magára és kiemelje egy földi giliszta nephri= 
diumának a szőrözetes csatornáját . De szőrö= 
zetes csatornák nem szoktak megjelenni olya= 
noknak, a kik elkerülték a laboratóriumi gya= 
korlatot . Felkelt, á tnyúj tot ta irását a haragvó, 
koravén tanársegédnek, a ki oly hizelgő mó= 
don üdvözölt* őt nyolcz hónap előt t és wgig= 
ment a termen a laboratórium ajtaja félé, a 
hol többi diáktársai csoportosultak. 

Smithers hangosan beszélt a csavarodások 
megállapításáról és a nagyfülű fiú figyelme= 
sen hallgatta. 

— Na, itt van L e w i s h a m ! . . . Hogy sike= 
rült neked Lewisham? — kérdezte Smithers, 
nem ti tkolva, hogy tisztában van azzal, a mit 
kérdezett . 

— Botrányosan, — felelte Lewisham kur= 
tán és tovább ha ladt . 

— Nem lesz baj a doktorátusoddal ? — 
érdeklődött hangosan Smithers. 

Lewisham úgy te t t , mintha nem hallotta 
volna. 

Heydinger kisasszony kalapját kezében 
t a r tva várakozott és Lewisham kivörösödött 
szemét nézte . Lewisham el akart haladni 
mellette, de valami a leány arczán még iz= 
g a t o t t kedélyállapotában is fel tűnt neki. 
Megáll t . 

— Meg tud ta kapni a nephr id iumot? — 
kérdezte. 

A leány tagadólag inte t t a fejével. 
— Lemegy ? — kérdezte LewishamtóL 
— Bizonyára, — felelte Lewisham, hang= 

jávai némileg utalva Smithers támadására . 
Kinyi tot ta a folyosóról a lépcsőre nyíló 

üvegajtót. A lépcsőknek egy fordulóján hall= 
gatva mentek le. 

— Visszajön a jövő esztendőben is ? — 
kérdezte Heydinger kisasszony. 

— Nem, — felelte Lewisham. - Nem, ide 
nem jövök vissza. Soha. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Üvegház . Nem puszta czifraság a czím, a me

lyet Fóthy János adott verseskönyvének. Üvegház: 
a hogy első verscziklusában leírja, ezzel egyúttal 
jellemzi is önmagát. Olyan lélek, a mely elkíván
kozik a nyers realitások világából, az erős, köz
vetlen napfény, a friss, hideg levegő elől bevonul 
a saját fantáziái meleg, párás, fojtott, halk atmosz

féráiéba, — nem ragadja meg könnyű szívvel és 
friss lendülettel az élet minden fiatalság számára 
kínálkozó alkalmait, inkább messze, lehetetlen só
várgással elkalandozik távol, exotikus vidékek tá
voli lehetőségeibe, elkésve születettnek érzi m?-
gát, a kinek Lionardo da Vinci Firenzéjében kel
lett volna élnie, a ki «mint élő anakronizmus me
red bele fénytelen korába*, Caliczia kopár me
zőin az otthoni meghitt szobákról, a kedves virá
gairól, a zongoráján maradt kótákról álmodik s a 
déltiroli tábori őrsön képzelt utazást tesz a béke 
boldog Velenczéjébe. A hol épen van, sehol sincs 
egészen, — egy kép a valóságból megkapja egy 
pillanatra, ezt hamar lerögzíti néhány szóval és 
aztán vágyódik tovább, folyton érezve az élet egy
hangúságának melancholiáját. Ezt az attitüdejét 
az élettel szemben nemcsak éli, hanem tudja is 
és mert tudja, kicsit csinálja is, mint a hogy mű
vészi készségével is szivesen játszik egy-egy vers
ben. Puha, meleg, halk és finom költészet, a mi 
mindebből kikerül, de — néha a látszat elle
nére is — őszinte költészet, a melyben a költő 
akarva-akaratlan arczképet ad magáról, nem mar
káns profillal, néha kissé beállítva, de művész 
módjára hiven és a karaktervonásokat felismer
tetőn. 

Ünnepnapok. Kiss József újra kiadta Ünnep
napok czimű, a kilenczvenes évek elején megjelent 
verseskönyvét, a melyet annak idején a hivő zsidó 
olvasók számára írt, vallási alkalmakra, a zsidók 
nagy ünnepeire. A kis könyv a zsidó vallásos iro
dalom egyik legkiválóbb magyarnyelvű terméke 
s bizonyára kedvező fogadtatásra fog" találni ma 
is annak a közönségnek a körében, a melynek 
szánva van. 

Háború a Balatonon. Nógrády László e czím 
alatt megírta az első magyar cserkész-regényt. 
Élénken, frissen elbeszélt történet keretében írja 
meg benne két cserkész-csapat tréfás játékhábo
rúját s ügyes kézzel jellemez ennek keretében né
hány kedves diák-típust. A csinos kiállítású, Mu-
hits Sándor rajzaival illusztrált könyvet a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság ajánlja az ifjúság
nak, a mely valóban kedves olvasmányt is talál 
benne. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Németh Imre, 

nyűg. máv. felügyelő 73 éves korában Pápán. — 
Id Bonitz Ferenc fehértemplomi (Temes megye) 
menekült, Keszőhidegkúfon 8$ éves" koriban. Az 
elhunytban Bonitz Ferenc, a «Nemzeti Ujság» fele
lős szerkesztője, édesatyját gyászolja. — Csejthei 
Boróczy Lajos Budapesten 69 éves korában. — 
Kárpáti Károly dr., a szegedi állami főgimnázium 
megszervezője és első igazgatója. — Száva János 
fővárosi elemi iskolai igazgató, a Magyar Taní
tók és Tanárok Nemzeti Szövetségének elnöke, 
61 éves korában Budapesten. — Csurgói Kétly 
Endre báró, tartalékos huszárkapitány, ügyvéd, 39 
éves korában Budapesten. — fiors^György nyűg. 
evangélikus lelkész a budapesti Üj-Szent János
kórházban. — Binder Rezső 78 éves korában Buda
pesten. 

özv. zlathari és ladiszlaveczi Jambrikpoich 
Józsefné, szül. pathi Nagy Vilma 81 éves korában 
Budapesten. — Cserneki tarkői Dessewffy Aladárné, 
néhai Lechner Vilmosné. szül. vései Véssey Irma, 
Vesén. — Osváth Gedeonná dr.-né, az aszódi ev. 
Petőfi-főgimnázium igazgatójának felesége, szül. 
forgolányi Kovách Erzsébet zongoraművésznő, 34 
éves korában Budapesten. — Vedress Jánösné, szül 
Stigler Erzsike, 29 éves korában Budapesten. — 
Binder Rezsőné, szül. Fitz Mária, 73 éves korá
ban Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
3187. számú feladvány Larsen tanártól, Körmében. 

SÖTÉT. 

KÉPTALANY. 
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A 3182. száma feladvány megfejtése. 

G GM \«t 
A «Vasárnapi Ujság» 1921. évi 17-dik számá

ban megjelent képtalány megfejtése: Nagyfának 
mindig nagj az árnyéka, 

Felelős szerkesztő: H O I T S Y PÁI, . 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-utcza 11. 

Lapkiadó tulajdonos: Franklin-Társulat IV.,Egyetem-u. 4. 

$tR% 
6UHMI5ARÜK 
MINŐSÉGE UTOLÉRHETETLEN! 

PÁLINKAFŐZŐÜSTÖK 
zsírolvasztó- és mosóüstök vörösrézből. 

Vermorel - rendszerű szőlő-
p érmet ezők. Szénkénegezök. 

Permé ezö alkatrészek 
íTuinmiból és sárgarézből. 
SzÖIözúzók és prések. Eu-
koriczamorzsolók és darálók. 
Répavágók fea szecskavágók. 

Rézgálicz, raffia, S Z O N T Á G H P Á L 
kénpor, rézkénpor és , 
kénlap raktArról azon- r e z " « s " z e r s z a m g y i r 
nal kapható: B u d a p e s t . I X . , Ü l l ő i - ú t 19 . sz . 

K P I P T I 1 BUDAPEST, IV. kerület, 
l l L L L l i J. Koronaherczeg-utcza 17. 

Oyírt legtökéletesebb kivitelbon: műlábakat, mű-
kezeket, wrvkötok«t, haskötőket, giniMnigarcsér-
harisnyákat ífb. Dlis választék az összes bet.'_•-
ápolási gummiárukban és műszerekben. 

M Jt.,y*.,Uá.,uái tl*i,Uái kit. i,IA. ki.. u a . L i t . m , Uá. Ul . Uá. „IAÍ W 

5 0 PAJTÁS 
B E N E D E K E L E K 
GYERMEKUJSÁGA 

a szívet-lelket nemesítő törté
netek, mesék, versek, istneret-
gazdagíló '. olvasmányok való

ságos kincsesháza. 

Rendes munkatársai: Váradi 
Antal, Vargha Gyula, Ijmipéith 
Géza, Avar Gyula, Feleki Sándor, 
Mihúlijlfijnc Fái Lenke, Berémji 

Lászlóné, Tábori Kornél, Kozma Imre, Csa
nádi] Sándor, Székely Nándor, Jökay Lajos stb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és ide
gen költőktől a gyermekifjúság n;ik való költe
ményeket. 

A JÓ PAJTÁS-t a Franklin-Társulat (Iludapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 25 korona. 
Egyes szám ára öt korona. Mutatv;inyszánn t 

kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 
\ 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hirdetések felvétetnek 

BLOCKNER I. 
hirdető-irodájában, 

Budapest. IV., Senmielweis-u. 4 

Franklin.Társuiat nyomdija. (Budapest, E«yetem«utcz« 

21. SZÁM. 1921. (68. ÉVFOLYAM.) 
SZKKKKSZTO 

H O I T S Y P A L . BUDAPEST. NOVEMBER HÓ 13. 
Szerkesztőségi iroda: 
Kiadóhivatal: 

IV. Vármegye-utcza 11. 
IV. Egyetem-uteza 4. 

Előfizetési ára: az okt.—deczemberi évnegyedre 00 korona. 
Megjelenik havonta kétszer. — Egyes szám ára 12 korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
állapított viteldíj is csatolandó. 

AZ ELSŐ KOPORSÓT A GYÁSZKOCSIRA TESZIK A NEMZETI MÚZEUM ELŐTT. 

A KIRÁLY=PUCSCS ALKALMÁVAL ELESETT FŐISKOLAI IFJAK TEMETÉSE. 
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MAGYAR ILIÁSZ 
REGÉNY A VÉGEKRŐL. — IRTA RÁKOSI VIKTOR. (Polyta. 

Két óra múlva már ott volt nálunk a fürge* 
lábú aggastyán. Érdekes, hogy a feleségem 
mindig megkínálta egy csésze meleg kávé= 
val, levesse) vagy szalonnával, a szerint, hogy 
milyen időtájban érkezett, de örökké csak 
nagy disputa árán fogadta el. Mintha va= 
lami szent fogadalom ellen vétene azzal, hogy 
úri háznál, finomabb és válogatottabb fala= 
tokát mer enni. A remete tudott a Pate"k és 
Gyetkó czég társas kirándulásáról és Sztre* 
pán Jozsót bízta meg, hogy tudja meg út= 
juk czélját. A két czimborának azonban sU 
került a fűrészmalom elűzött direktorát bo= 
londdá tenni, a ki aztán mikor megtudta, 
hogy a ládányi vásárra mennek, nem törő = 
dött velük többet. Persze, serlockholmesi meg* 
figyeléseimet a remetének is beadtam, a ki 
ezeknek hallatára ugyancsak csikorgatta a 
fogait és bizonyosra veszem, hogy nagyon 
nehezére esett egy jóizű káromkodást vissza* 
nyomni. Bocsássák meg nekem az égi hatal* 
mak, hogy a jámbor férfiút ilyesmivel me= 
rem gyanúsítani. 

. . . Pár nap múlva szenzácziós meglepe* 
tésre virradt a két Sztregova. A két falu 
el volt árasztva plakátokkal, melyeket titok= 
teljes kezek az éj leple alatt az udvarokba 
dobáltak be. A nyomtatvány dübörgő frázi= 
sok közt jelentette, hogy közelednek a test* 
vérek, a kik szabadságot hoznak az ezer éve 
elnyomottaknak, jólétet a szegényeknek és 
orvosságot minden sebeire. Fogadják barát= 
ságosan őket, mert jaj annak, a ki ellensze= 
gül. Most jött aztán az érdekesebbik rész. 
A hódítók gazdag jutalmat Ígértek mind* 
azoknak, a kik összeesküvésekről és ellensé= 
ges szándékú készülődésekről híreket hoznak. 
És most jött a hetvenfontos bomba : A pla= 
kát jelentette, hogy báró Sztregovay Sámson 
fejére ötezer szokol van kitűzve és ezt meg= 
kapja az, a ki őt élve vagy halva a legio= 
nisták kezébe szolgáltatja. Ezen kívül meg* 
fenyegették a sztregovai népet,mondván, hogy 
a ki báró Sztregovay Sámson parancsainak 
engedelmeskedni mer, az mint áruló halállal 
bűnhődik, aláírva Pantocsek, a ?=dik számú 
huszita légió kapitánya. 

A plakáttal kora reggel vertek föl, azon* 
nal átrohantam vele Barnához és felolvastam 
neki. 

— Kezdődik a harcz! — kiáltott a fiú és 
kiugorva ágyából, villámgyorsan öltözködni 
kezdett, — készülj el fiú hamar és reggelizz, 
mert fogadok, hogy Sámson úr rögtön -itt 
tesz. 

— De kik és hogyan terjesztették el ezt 
a plakátot ? 

— Ki ? Hát Patek, Gyetkó és czimboráik. 
A nyomtatványokat valószínűleg a múltkori 
kirándulásuk alkalmával szerezték be és csem= 
pészték haza. A terjesztés pedig alighanem 
úgy történt, hogy repülőgépről dobálták le. 

Tíz perez múlva már a reggelin is túl vol= 
tünk és utána rögtön a községházára siet* 
tünk egyet=mást megtudni. És csak most 
láttam, hogy a nép lelke mennyire izzó és 
mennyire készen áll minden váratlan kitö= 
résre. A községházán már egész tömeg em= 
bért találtunk, a kik a legnagyobb izgalmak 
közt olvasták és magyarázgatták a plakátot. 
A hangulat még nem alakult ki, a nép meg 
volt zavarodva. A puhalelküek félrehúzód* 
tak és nem mertek nyilatkozni. Itt* ott so= 
pánkodás hangja tört ki, hogy Istenem mi 
vár még reánk? A temperamentumosabbak, 
a kikben meg volt a kezdeményezés bátor= 
sága, belső hevüktől űzve folyton ide = oda 
járkáltak és néha=néha egy=egy erőteljes ká= 
romkodással könnyítettek a telkükön. De csak 
úgy általában szitkozódtak és még nem tud= 
tam kivenni, hogy tulajdonképen kit etetnek 

a fenével. Legjobban meg voltak döbbenve 
az előkelő hivatalbéliek, a bíró, az egyház 
kurátora és a tanácsbéliek, a kik érezték, 
hogy az eljövendő eseményekért őket nagyobb 
felelősség terheli. A községnek ezek a tagjai 
látható örömmel fogadták megjelenésünket, 
mert tudták, hogy a kik őket eddig ostro= 
molták véleménynyilvánítás végett, most min= 
ket fognak megrohanni. Úgy is volt. A kér= 
dések egész tömegét intézték hozzánk min* 
den felől, egymás szájából vették ki a szót, 
de oly idegesek voltak, hogy feleletünket 
már nem tudták bevárni, hanem újra kér= 
deztek valamit. Mikor a legkiváncsiabbak 
elvégezték a kérdezősködés munkáját, hirte
len csönd és mozdulatlanság támadt és min= 
denki feszült várakozással tekintett ránk. 
Barna a fülembe súgta : 

— Mondj nekik hamarjába egypár meg* 
nyugtató szót, igazítsd helyes irányba a vé= 
leményüket. 

— Talán inkább te, Barna . . . 
— Nem, nem, én mégis csak idegen va= 

gyök nekik, mindjárt gyanakosznak, hogy 
nekem más az érdekem, mint az övék. Ha 
baj van, én elszökhetem innen, de te ide vagy 
szögezve, ezt ők nagyon jól tudják. Előre! 

Hát csak ki kellett állanom és szónokol* 
nom. A nép illedelmesen meghallgatott, za= 
váró közbeszólások nem voltak. Mikor elvé= 
geztem, senki se szólt semmit, csak a bíró 
tartotta szükségesnek megjegyezni, (ez is 
csupán állásánál és tekintélyénél fogva, nem 
mintha lett volna valami mondani valója) 
hogy a főtanító úr fején találta a szöget és 
hogy most már a polgárok csendben és rend= 
ben várhatják az eljövendőket. No, egy kije= 
lentés mégis volt, még pedig a vén Hrabár 
bácsi részéről, a kiről az a legenda keringett, . 
hogy az úgynevezett zapekacskát, a tutajo= 
soknak kurtaszárú kicsi pipáját születése óta 
nem vette ki a szájából. Oda állt elém, a 
pipát most se vette ki, csak úgy a félszájá= 
val beszélt, mondván : 

— Megértettük a szép szót főtanító uram, 
de egyebet is látunk. Látjuk ezt a röpülő 
masinát itt fölöttünk, a ki többet ér nekünk 
minden szép szónál, mert az istennyilát haji= 
gálja annak a nyaka közé, a ki minket bán* 
tani akar. 

Hrabár bácsinak ez*az okos ötlete többet 
használt az én megnyugtató beszédemnél és 
mindenféle birói kijelentésnél. A nép mint= 
egy varázsütésre magához tért és jó kedve 
támadt. Miféle ellenség merné Sztregovára 
betenni a lábát, mikor tudja, hogy ilyen ör= 
döngős masina védelmezi ? A vidám hangu= 
latot még fokozta a két éjjeli őr megérke= 
zése, a kiket a biró hivatott be, hogy kihall= 
gassa őket az éjszaka eseményei felől. Persze 
nem tudtak semmit, ellenben a nép nagy 
gaudiumára összevesztek egymással, kölcsö= 
nősen azzal vádolva egymást, hogy aludtak. 

— Kend még az éjfelet sem kajátotta. 
— Kendtől pedig a két órát sem hal= 

lottuk. 
— Az éjfél a fontosabb komám, mert ak= 

kor fordul az ember a májik oldalára. 
— Ez se igaz. Hát akkor aztán hova for= 

dul reggelig ? Mert ilyen hosszú ideig egy 
oldalon nem birja ki. Vagy kendnek talán 
három oldala van? 

A vidám feleselésbe most hirtelen belecsa* 
pott egy éles hang: Csöndesség! Valahol félre= 
verik a harangot! Egyszerre halotti csönd 
támadt és csakugyan Felső = Sztregova felől 
tompa harangkongatás hallatszott. Rögtön 
tűzveszedelmet sejtettek és a harangozó el= 
rohant, hogy a toronyból kémlelje a meg= 
felelő tájat. A népen megint erőt vett a 
nyugtalanság, sokan már Felső=Sztregova felé 

lódultak, de pár lépés után visszatértek. Az 
asszonyok külön csoportba állva sopánkod* 
tak. Egy fiatal legény elkezdett kiabálni, 
hogy a másik Sztregován kiütött a forrada= 
lom. Végül is rászóltam, hogy fogja be a 
száját. A harangok pedig egyre szóltak, a szél 
iránya szerint hol erősebben, hol gyöngébben, 
szóltak azzal a tompa szaggatott kongassál, 
mely annyira fel tudja zaklatni az idegeket. 
Odaszóltam a bírónak, hogy oszlassa szét a 
népet, menjen mindenki haza és ott őrköd* 
jék. A nép csak azt várta meg, hogy a ha= 
rangozó visszatérjen és jelentse, hogy látott=e 
tüzet jelentő füstöt Felső = Sztregova felett. 
És miután a harangozó csakhamar visszatért 
és jelentette, hogy tűzveszedelemnek semmi 
nyoma, lassan, halk beszélgetés közben haza= 
vonultak. Barna öcsém arczán rosszkedv és 
nagy izgalom látszott. A mint a nép oszla* 
dozni kezdett, így szólt hozzám halkan : 

— Nem akarom a nép előtt elárulni iz= 
gatottságomat, pedig majd szét pukkadok a 
nyugtalanságtól, hogy mi történik Sztrego= 
ván. Andris szaladj hamar kocsiért, nekünk 
már régen ott kellene lennünk. Isten tudja, 
hogy Sámson úrra ez a plakát milyen hatást 
tett. A nép eló'tt Andris te is a legnagyobb 
flegmát erőltesd, mert a magaviseletünk job= 
ban megnyugtatja őket, mint a szavaink. 
Szaladj! 

Épen futólépésre akartam venni a dolgot, 
mikor megszólalt Klárika autójának mély bu= 
gású kürtje és csakugyan a községháza elé 
töfögött, még pedig Krantz barátunkkal. Sá= 
padt volt és olyan hevesen ugrott ki az autó* 
ból, hogy majdnem orra bukott. Azonnal 
kiabálni kezdett, hogy rögtön szedjük össze 
magunkat és menjünk vele Sámson úr elé. 
Mivel az autó láttára a nép egy része vissza= 
tért, belecsíptem Krantz karjába és a fülébe 
súgtam: 

— Szedd össze magad Libor, fékezd meg 
izgalmadat, hiszen ráijesztesz a népünkre, 
pedig alig tudtuk lecsillapítani. 

— Bár inkább nálunk lettetek volna Felső* 
Sztregován, — sóhajtott Krantz, — ott van 
csak felfordulás . . . De ne vesztegessük az 
időt, hanem gyerünk. 

Mikor már az autón voltunk, melyet Két= 
fejű Gerzson uram vezetett, Krantz még a 
nép megnyugtatására hangosan kijelentette, 
hogy Sztregován nem történt semmi külö* 
nos, míg ő otthon volt és a harangokat bi= 
zonyára tévedésből kongatják. Ezzel elrobog= 
tünk. Krantz köztünk ült és egyszerre meg= 
ragadva mind a kettőnket, majdnem kia* 
bálva kezdett beszélni: 

— Most pedig hagyjatok beszélni, mert 
megpukkadok, ha továbbra is bennem ma* 
rad a szó. Istenem, szegény Sámson úr.'Va* 
lami szamár azt hitte, hogy kedves szolga* 
latot tesz a báró úrnak, ha minél hamarabb 
tudtára adja ezt a komisz plakátot. Fölverte 
tehát Mihály huszárt és beküldte az öreg 
úrhoz a nyomtatást. Nem tudom mennyi idő 
múlva berontott hozzám Mihály huszár ez* 
zel a kiáltással : Tessen hamar jönni, mert nem 
birok a méltóságos úrral! Mikor beléptem a 
szobájába, az asztalon levő plakátot dön* 
gette és'érthetetlen szavakat kiabált^ Aztán 
összegyűrte a papirost és odarugta elém. rsi= 
simítottam és elszörnyedve olvastam végig. 
Ezalatt Sámson biró tenyerébe temette ar= 
czát és halkan mormogott. Az imént talán 
káromkodott, most mintha imádkozott volna. 
Próbáltam megnyugtató szavakat intézni 
hozzá és ekkor egyenesen rám nézett, meg 
pedig úgy, mintha csak most venné észre 
jelenlétemet. Aztán intett, hogy hallgassak. 
Én tehát leültem egy sarokba és várakoztam. 
Ezalatt Mihály minden parancs nélkül be* 
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hozott egy csésze párolgó teát és beleöntötte 
az öregúrba, a ki gépiesen, ellenkezés nélkül 
megitta . . . Talán észre sem vette, mit esi* 
nál . . . A lelke egészen máshol kóborolt. A 
tea azonban jól eshetett neki, mert utána 
nagyot sóhajtott, arczát megtörölte és szó 
nélkül tűrte, hogy Mihály lehúzza hálóköntö* 
sét és öltöztetni kezdje. Én ültem a sarok* 
ban és vártam, hogy rám kerüljön a sor. 

A báró úr nyugtalanul röpködő tekintete 
végül rajtam állapodott meg, de nagy meg= 
döbbenésemre arczán oly idegenszerű kifejc= 
zés uralkodott, mintha azon tanakodnék, hogy 
ki ez az ember és hogyan került ide ? 

— Istenem, Istenem, sóhajtott Barna ko= 
moran, — miért nem kaptuk meg hamarabb 
ezt a plakátot és miért nem siettünk fel rög= 
tön Sámson úrhoz ? Nagyon erős ütést ka* 
pott a lelkére, erre a különös lélekre, mely 
olyan csudálatos keveréke a mindenre képes 
hősies elszántságnak és a gyöngeségig menS' 
gyöngédségnek. Ha van ott valaki, a ki rög* 
tön parírozza az ütést, ha egyébbel nem, 
egy nyers tréfával, akkor az nem ásta volna 
bele ennyire magát az öreg úrba. 

— 0 fiacskám, édes Barnácskám, — szólt 
Krantz könyörgő hangon, — még nem késő, 
csak te tudod megcsinálni, hogy helyre állí= 
tod a báró úr egyensúlyát. Engem meg se 
hallgat. A mint egy kicsit magához tért, 
megint beszélni kezdtem, de ő megint belém 
fojtotta a szót és kurtán megparancsolta, 
hogy szaladjak a két Uzonyiért. Örültem a 
parancsnak, mert ebből láttam, hogy kezd 
magához térni ebből a kábult állapotából... 
Mikor a falun keresztül robogtam, még na* 
gyobb meglepetés várt rám. Az asszonyok 
kisírt szemmel szaladgálnak és sok helyen 
láttam, hogy már szekérre rakják a bútorai* 
kat. Ezek azt hiszik, hogy a kutyafejű tatár 

már a kertek alatt leselkedik. Egy pillanatra 
megálltam és hamarjában csak arról értesül* 
tem, hogy a nép azt rebesgeti, hogy Sám= 
son urat megölték vagy börtönbe hurczolták. 
Persze itt nem akadt okos ember, a-ki a gyep* 
lót kezébe vette volna. A remetét és Sztre= 
pán Jozsót a templom előtt láttam, de már 
nem beszélhettem velők. Azt hiszem, ezek 
inkább fanatizálják, mintsem csillapítják a 
népet. Jó lesz leinteni őket. Most sajnálom, 
hogy nem mondtam nekik egy megnyugtató 
szót, mert alig hagytam el a falut, elkezd* 
ték félreverni a harangokat. Nem tudom, 
mit akarnak elérni vele. Jó lesz sietni. 

Már Fe!sA'=Sztregova szélére értünk, mikor 
kattogást hallottunk és pár pillanat múlva 
nagy meglepetésünkre magunk fölött láttuk 
lebegni Vér Györgyöt és Zimmermant, a kik* 
ről azt hittük, hogy még ágyban hagytuk 
őket. A falut teljes felfordulásban találtuk, 
a Templom=tér tele volt fegyveres emberek= 
kel, sok puskás férfit láttunk, a kiknek ez 

.nem volt, az kaszáját hozta el. Dühös kur= 
jongatások töltötték meg a levegőt, de a 
hangzavar fölött élesen uralkodott a haran* 
gok kongása, mintha a tömeg érzelmeinek és 
szenvedélyeinek ez az egyetlen vasszív adott 
volna kifejezést. 

Oh mily félelmes és izgató egy ilyen félre* 
vert harangnak a kongása! A harangnyelv 
minden egyes ütése mintha engem is mellbe 
talált volna. Nem tudtam magam a hatása 
alól kivonni, de a többiek sem és pár pilla= 
nat múlva már hangosan kiabálva beszélget* 
tünk egymással, annyira idegesek voltunk. 
Krantz kérésére nem állapodtunk meg, ha= 
nem egyenesen Sámson úrhoz siettünk, de 
odakiáltottunk Vér Györgynek, hogy marad* 
jon itt és csillapítsa le a népet. Neki köny= 
nyebb lehetett mint nekünk, mert repülő* 

gépen való megérkezése maga már oly meg* 
nyugtatólag és bizalomkeltőleg hatott, hogy 
a fejetlen szaladgálás és vad kiabálás jófor* 
mán egyszerre megszűnt és itt=ott egyes cso= 
portok örömrivalgásban törtek ki. A repülők 
rögtön a templomdomb felé irányozták a gé= 
pet, a hol Patak Sámson, a ki úgy látszik, 
a fővezér volt köztük, és Trepán Jozsó, a ki 
a vezérkari főnök szerepét töltötte be, fő* 
hadiszállásukat tartották. Mi surrantunk to= 
vább. Egyik ház előtt hirtelen az az érzé* 
sem támadt, hogy egy bizonyos irányból 
hiúzszemek leselkednek reám. Arra tekintet* 
tem, és házának kerítésére könyökölve Patek 
Balázst pillantottam meg, a két szeme mint 
az izzó parázs és az arczán olyan kifejezés, 
hogy hideg borzongás futott végig a háta* 
mon. Azonnal tudtam, hogy ez a fráter nem= 
csak közösséget nem érez ezzel a forrongó 
tömeggel, de sőt gyűlöli azt és oly távolság* 
ban áll tőle, mjntha csak a Mars csillag 
egyik ablakából pipálna le Sztregovára. Barna 
is észrevette és kihajolva az autóból, mintha 
hipnotizálni akarná, mereven reá tekintett. 
Láttuk, hogy e tekintet hatása alatt a pa= 
raszt teste egyszerre csak összerándult, az* 
tán félrefordította a fejét, de nem köszönt, 
összenéztünk Barnával és mind a kettőnk* 
nek egy gondolata támadt: ennek az ember* 
nek és társainak része van a gyalázatos pia* 
kát szétszórásában. De erről hallgassunk, 
mert a nép tán agyonverné, ha megsejtené. 

(Folytatása következik.) 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ámen. 

KOVÁCS J. ISTVÁN, A KISGAZDAPART SZÓNOKA. 

A TRÓNFOSZTÁS TÁRGYALÁSA A NEMZETGYŰLÉSBEN NOVEMBER NEGYEDIKÉN. Márton Ferencz rajza. 
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A Z E R Ő S E B B . 
Elbeszélés. — Irta Szentgyörgyi Ferencz. 

Emma, a mikor meghallotta Irén és Kornél 
házasságának hirét, tehetetlenségében sírva 
fakadt. Rádobta magát a pamlagra, arczát 
belefúrta a vánkosok közé és egész teste re= 
megett a sírástól. Délben kapta meg a finom 
kartonlapra nyomott esküvői értesítést és 
alkonyodott, a mikor még mindig ott feküdt 
a pamlagon lesújtva, összetörten, megszégye= 
nítve. A könnyei akkor már elfogytak, csak 
a helyük égett az arczán. Szíve is megnyu= 
godott és a halántékában sem lüktetett már 
a vér a szokottnál erősebben. Fölkelt. Be= 
csöngette a szobaleányt és fürdőt készíttetett. 
A langyos víz fölfrissítette, a parfőmök illata 
derűt, mosolyt csalt az arczára s a mikor a 
fürdő után az álló tükör elé lépett már újra 
elégedett volt, nyugodt volt és boldogan 
örült szépségének, független, mámoros ifjúsá= 
gának. 

Irén esküvői értesítését ajkbigygyesztve ol= 
vasta el mégegyszer és szánalmas, lenéző gesz= 

tussal dobta félre. Este pedig csillogva, ra= 
gyogva jelent meg a dunaparti szálló étter= 
mében és engedte, hogy gyönyörködjenek 
benne . . . Irének két hónap múlva jöttek 
vissza Budapestre, hogy megkezdjenek egy 
nyugodt, szép, boldog családi életet. Kornél 
a bankban újra teljes erővel neki fogott a 
munkának, hogy aztán esténkint annál több 
szeretettel és gyengédséggel halmozza el fe= 
leségét. Irén boldog volt, örült az életnsk és 
csodálta férjét. 

Tavasz felé megszaporodott a munka a 
bankban és Kornél kissé fáradtan, kedvetle= 
nül szokott hazatérni. Irén akkor azt aján= 
lotta, hogy délutánonként menjenek ki sétálni. 
Kornélnak szüksége van a levegőre. A Ste= 
fánia=utat szokták fölkeresni, a hol ekkor 
még kevés ember járt és a kocsik, autók sem 
verték fel az út porát. 

És itt találkoztak Emmával. 
Emma szembe jött velük, a találkozás el= 

kerülése lehetetlen volt. 
Emma mosolyogva nyújtotta kezét Irénnek. • 
— Bocsássatok meg, hogy nem mentem föl 

eddig hozzátok, de annyi a dolgom és úgy 
el vagyok foglalva, hogy látogatási kötele= 
zettségeimnek alig tudok ejeget tenni. így 
hát most gratulálok. — És megrázta Irén 
kezét. 

Irén mosolyogva, kissé elpirulva köszönte 
meg. 

Emma ekkor Kornél felé fordult. Egy pil= 
lanatig szembe néztek egymással. Emma ajka 
körül valami kesernyés mosoly jelent meg, a 
mikor Kornél felé nyújtotta kezét. 

— És . . . magának is, — mondotta. 
Kornél udvariasan meghajolt és sietve 

húzta ki kezét Emma fehérkesztyűs kis ke= 
zéből. 

Emma hozzájuk csatlakozott. Visszafelé in= 
dúltak. A Fasoron jöttek végig. A kőrútnál 
Emma búcsúzott. A mikor Irénnel kezet fo= 
gott, Irén nagyon csendesen, kissé fátyo'.o= 
zött, reszketS' hangon ezt mondotta: 

• És . . . és, ha majd ráérsz, ha az időd 
engedi, — látogassál meg bennünket. Én egész 
nap otthon vagyok. 

Emma arczán derű suhant át és nagy, mc= 
leg barna szeme — megcsillant. 

Kaczagva mondta : 
— Nem tudom megígérni . . . Talán . . . 

Majd. Később. Nem tudom. 
Elváltak. 
Otthon, a mikor a vacsorával végeztek, 

Kornél megkérdezte Iréntől : 
— Mondd, fiacskám, miért hívtad meg 

Emmát ? 
Az asszony nem értette. 
— Hiszen tudod. Leánykori ismerősöm. 

És nagyon szerettük egymást. Várt egy 
pillanatig, aztán halkan hozzátette: És te 
is — ismered. 

Kornél kedvetlenül mondotta : 
— Éppen azért. 
Székét közelebb húzta a feleségéhez, meg= 

fogta a kezét és hozzá hajolt. 
— Nézd, fiacskám, — mondotta meleg 

hangon, — Emma nem az a leány, a kivel 
ajánlatos a barátkozás. Emma függellen, sza= 
bad, senkinek semmiféle tettéért felelősség= 
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gel nem tartozik, túlságosan is modern gon= 
dolkozású. Furcsa, szélsőséges elvei vannak, 
a miket én nem szeretek. Nem hozzád való. 

Elhallgatott. Irén nem felelt mindjárt s 
ekkor Kornél még hozzá tette : 

— Ne haragudjál, kis fiacskám, hogy ezt 
megmondtam neked. A mig leány voltál, nem 
szólhattam ebbe bele, de most már, ugy=e, 
egy kevés közöm nekem is van hozzá?! 

Irén ránézett a férjére, azután ölébe haj= 
totta kóczos kis fejét és félénken megszólalt. 

— Kornél, te nem szeretted sohase Em= 
mát ? 

Kornél megütközött. 
De, fiacskám, h á t . . . 

Az asszony közbevágott. 
— Udvaroltál neki. 
Kornél mosolygott. 
— Nem volt más. Érdekelt. Akkor még 

nem ismertem. De egyébként... 
— Emma sokat beszélt rólad. Dicsért. 

Hogy milyen nagyszerű, kitűnő, okos férfi 
vagy. 

Kornél tiltakozott. 
— Én azt hiszem, — mondotta ekkor 

Irén, — szeretett is téged. 
Kornél elnevette magát. 
— Erről aztán igazán nem tehetek. De azt 

hiszem, tévedésben is vagy fiacskám. Emma EGYETEMI HALLGATÓK BUDAÖRSNÉL. 

ŐRSZEMEK A BUDAÖRSI VASÚTI TÖLTÉS MENTÉN. KATONAI IGAZOLTATÁS A HALÁSZ-BÁSTYÁN. 

EGYETEMI HALLGATÓK A BUDAÖRSI VASÚTI TÖLTÉS MENTÉN. 

A KIRÁLY=PUCSCS NAPJAIBÓL. 

nem abból a fajtából való, a ki szerelmes 
tudjon lenni. Az ő e lvei . . . 

Irén sietve mondta : 
— A szerelem nem elvek szerint igazodik. 
Kornél ismét nevetett, majd szerelmesen 

megsimogatta — Irén rózsaszínben égő arczát. 
— No, nézze meg az ember, — mondotta 

erőszakolt szigorúsággal, — hát nem komoly 
vitába kezdene velem ez a kis macska! — 
Átölelte az asszonyt és talpra állította. Sző!<e, 
rendetlen frizuraju kis fejét a vállához szo= 
u'totta. 

— Na most már elég lesz a disputából, 
csacsogásból. Hogy mi volt,, hogy volt, ma 
már nem fontos, csak az igazság a fő. Az 
igazság pedig letagadhatatlanul és elvitázha= 
ictlanul az, hogy te az én kis feleségem vagy, 
én a te urad vagyok, a kit szeretsz és a ki 
téged szintén nagyon=nagyon szeret. 

Az Emmával való találkozást már el is 
feledték, a mikor egy délután Emma meg= 
jelent. Sugárzó szépsége, egészséges, derűs 
ifjúsága betöltötte az egész szobát. Ural= 
kodott. 

— Az első szabad napom, — mondotta, — 
és az első utam hozzátok vezet. 

Kornél kedvetlenül hallgatta és egy félóra 
múlva, bocsánatkérések között kijelentette, 
hogy neki most végtelenül fontos és elmu= 
laszthatatlan dolga van az irodájában. Irén= 
nek azt mondotta, hogy csak vacsorára jön 
haza, megcsókolta, Emmának kezet csókolt 
és elment. Egész délután a körúton járkált 
minden czél és terv nélkül, a kirakatokat né= 
zegette és minden pillanatban az óráját rán= 
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czigálta elő a zsebéből. Végre fáradtan, ki= 
merülten hazament. Megvacsorázott. Emma 
látogatásáról egy szót sem szólt és vacsora 
után azonnal lefeküdt. 

Két nap múlva, a mikor éppen indulni ké= 
szültek délutáni sétájukra, a lépcsőházban 
találkoztak Emmával. Hozzájuk jött. 

— Na, hát ez igazán érdekes,— mondotta 
kaczagva. — Éppen arra akartalak megkérni 
benneteket, hogy menjünk ki valahová, mert 
pompás idő van. Vétek ilyenkor a szobában 
maradni. 

Azzal befűzte karját Irén karjába és ment 
velük. A bevásárlásairól beszélt, az őszi di= 
vatról és a nyarat emlegette, a mit szeretne 
valahol messze, tenger mellett tölteni. 

— De hát egyedül nem mehetek mégse, — 
mondotta. — Nagyon unalmas. A nagy tár* 
saságokat pedig már unom. 

Hirtelen megállott. Irén felé fordult. 
— Nézd csak, — mondotta csodálkozva, —• 

most jut eszembe. Menjünk mi hárman va= 
lahová. 

Irén az urára nézett. Csendesen felelte: 
— Nem tudom. Majd meglátjuk. . . Hi= 

szén még olyan messze van. 
Emma fölvillanyozva a gondolatától, bele 

kezdett a hármasban való nyaralás szépsé* 
geinek a dicséretébe és nem fogyott ki a be= 
szédből. Kiértek a Margitszigetre. Kávéházba 
mentek.Meguzsonnáztak.Uzsonna közben egy* 
szerre csak Kornél egy keskenytalpu női czipő 
gyengéd nyomását érezte a lábán. Fölnézett, 
írén egy képeslappal volt elfoglalva. Ekkor 
tekintete találkozott Emma nagy barna sze= 
mének meleg pillantásával. Kornél elsápadt, 
lábát észrevétlenül a széke alá húzta, majd 
idegesen zörgött a fizető pinczérért. Emma 
mosolyogva nézett körül a kávéházban. 

Kornél másnap kissé korábban ment haza 
ebédelni, mint szokott. Irén még nem volt 
otthon. 

— A nagyságos asszony az Emma nagy= 
ságával elment bevásárolni, — mondotta a 
szobaleány. 

Kornél az ajkát rágta. Kiküldte a szoba= 
leányt, aztán végig dobta magát a pamlagon 
s az egyik czigarettát a másik czigaretta 
után szívta türelmetlen mohósággal. Neiru 
sokára megjött Irén. Friss volt, jókedvű volt. 
A csomagokat odarakta az ura elé. 

— Nézd, csak, — mondotta vidáman, — 
miket vettem és milyen olcsón. Emma úgy 
alkudott, hogy csoda. 

Kornél nem szólt. Ebéd után ismét jött 
Emma és vitte magával Irént. 

— Az uradat hagyjuk itthon, — mon= 
dotta. — A férfiak mindig gavallérok az üz= 
letekben, otthon aztán telepanaszkodják a 
fejünket, hogy mennyi pénzt költünk el. 

Csaknem egy hónap telt el így. Irén és 
Emma mindig együtt voltak. Színház, ki= 
állítás, hangverseny, séta. Emma magyará= 
zott, kalauzolt és Irén alig győzte dicsérni 
az urának Emmát. Hogy milyen kedves, fi= 
gyelmes, mennyire otthon van mindenütt és 
mindenben. Kornél hallgatott. Egyetlen egy= 
szer kísérelte meg csupán, hogy tudtára adja 
a feleségének, hogy a csendes, nyugodt csa= 
ládi életüket teljesen felfordította az Emmá= 
val való barátkozás. Irén ekkor sírva fakadt 
és könnyek között mondotta, hogy Kornél 
szívtelen ember, mert sajnálja tőle ezt 
a kevés kis szórakozást, a mit Emma barát= 
sága nyújt neki. Kornél aztán többet nem 
szólt róla. 

Május vége felé, egy délután Kornél egye= 
dül volt otthon. Irén mindjárt ebéd után 
azzal ment el hazulról, hogy Emmával van 
randevúja. Valami jótékonysági akczió meg* 
beszélésére mennek el. Kornél otthon ma= 
radt. A hivatalból hazahozott munkájának 
gépírásos példányait korrigálta át. Egyszerre 
csak megszólalt a csengő és néhány pillanat 
múlva ajtajának küszöbén megjelent Emma. 

— Irén nincs itthon ? — kérdezte meg* 
lépetten. 

Kornél szárazon felelte : 
— Ügy tudom, önt várja. Valahol rande* 

vút adtak egymásnak. 
Emma elkaczagta magát. 

Na lássa, ilyen feledékeny vagyok én, 
mondotta éj beljebb lépett a szobába. 

Kornél felállott az asztala mellől és előre 
jött. 

— Tüstént megyek, — szólalt meg ismét 
Emma, — csak egy kissé kipihenem maga= 
mat. Gyalog jöttem. 

Kornél zavartan dadogta : 
— Kérem . . . tessék — és helyet kínált. 
Emma nem ült le. Oda ment Kornél író= 

asztalához és a gépírásos iveket nézte. 
— Dolgozik? — kérdezte és barna szeme 

megpihent a férfi arczán. 
— Igen. Korrigálok, — hebegte Kornél. 

Fáradságos munka ez, ugy=e ? kér* 
dezte Emma. 

— Igen. Egy kissé. . . Az összeegyeztetés... 
Emma ismét a férfi arczát nézte. A sze= 

mét kereste. 
— Ha megengedi, - mondotta, én se= 

gítek valamit. 
Kornél felütötte a fejét. Emma mosó* 

lyogva fordult feléje. 
— Irén eltalál egyedül is. Én úgy sem 

szívesen mentem volna. A jótékonyság apos= 
tolnői nagyon öreg asszonyok. Nem szeretem 
őket. 

Széket tett Kornél széke mellé. 
— Nos, — mondotta jókedvűen, — hát 

kezdjük. 
Kornél megingott a helyén, aztán sápad* 

tan leült.. A kezében remegtek a papírlapok. 
Emma olvasni kezdett, csengő, meleg, puha 
hangon. Kornél szíve hevesen dobogott, vére 
ijedten futkosott az ereiben és szeme előtt 
összefolytak a betűk. Emma ekkor letette a 
papírlapot. Csend volt. Odahajolt a férfihez, 
hogy fekete, illatos haja hozzáért a íérfi sá= 
padt arczához és azt mondta : 

— Mára elég volt — az olvasásból. 
. . . Kornél aznap este nem merte megcsó* 

kölni a feleségét. Egy hét múlva, valami cse= 
kélység miatt, durván rákiáltott, hogy az 
asszony megrettenve, elszorult szívvel húzó* 
dott félre a szoba sarkába, két hét múlva 
pedig, a mikor Irén csókra nyújtotta felé az 
ajkát, elfordult tőle, vette a kalapját és el* 
ment hazulról. Késő éjjel jött haza, gomb* 
lyukában virág volt és kiabáló parfümszag 
áradt a ruhájából. 

Június végén Irén már nem birta tovább. 
Egy este, a mikor Kornél ismét készült el* 
menni hazulról, elébe állott. 
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— Kornél, — mondotta, én beszélni 
akarok veled. 

Kornél eltolta maga elől az asszonyt. 
- Most nem érek rá, — mordult rá. — 

Majd holnap. 
Irén nem tágított. 
— Én most akarok veled beszélni, Kornél 

és . . . és kérlek, nagyon kérlek . . . engedd 
meg, hogy . . . hogy én . . . én . . . megkér* 
dezzem tőled . 

A férfi türelmetlenül vágott közbe : 
— Mit ? Mit akarsz ? 
Irén hangja elcsuklott. Szeméből kicsor* 

dúlt a könny. 
— Csak azt akarom megkérdezni, Kor= 

nél, dadogta könnyei között ,— h o g y . . . 
hogy szeretsz=e még te engem ? 

A férfi félrehúzta a száját, elnézett az 
előtte sírdogáló asszony fölött és tompán, 
szárazon mondta ki: 

Nem. 
~ Irén feje a mellére billent. Annyi ereje_ 

volt még, hogy megkérdezze : 
Emmát szereted . . . Kornél ? 

A férfi nem felelt. Elment. Az asszony pe= 

dig hangtalanul, egyetlen fájdalmas jajszó 
nélkül végigvágódott a padlón. 

. . . Az őszre befejeződött a válópör. Kor= 
nél délben kezéhez kapta a hivatalos írást, 
a mely megszüntetett minden köteléket közte 
és Irén között. Az írással rohant Emmához. 
Emma már várta. Kornél oda lépett elébe, 
zsebéből kihúzta a papirost és valami komi* 
kusan előkelő gesztussal átnyújtotta neki. 

— Emma, szabad vagyok és a tied, — 
mondotta és megelégedetten nézett reá. 

Emma kezébe vette az írást, elolvasta nyu= 
godtan, türelmesen, egyszer=kétszer, megfor* 
dította a hátlapjára, aztán összehajtotta és 
odadobta a férfi lába elé. 

Kornél elszédült egy pillanatra. 
— Emma, — hebegte és az arcza fehér 

lett, mint a meszelt fal. — Hát, Emma, hi= 
szén . . . 

Emma fölemelte a kezét. 
Elég! — kiáltotta. Nyugodt, határo= 

zott hangon tette hozzá: — Én csak ezt 
akartam. Hogy az eró'sebb mégis én vagyok. 

És valami nagy, mélységes megvetéssel 
nézett végig az előtte lapuló, meggörnyedt, 
összetört férfin. 

R M1SKOLCZIHK. 
Az első szinészek harczaiból. — Irta Váradl Antal. 

Mikor Kelemen László vállalkozása meg* 
bukott, s tagjai a szélrózsa hatvannégy irá* 
nyában széjjelszóródtak, egy kis töredék feU 
felé tartott, Felsőmagyarországnak. Mintha 
sejtették volna, hogy Kassán, Miskolczon új 
hazára találnak. És találtak is. Előbb Mis= 
kolezon, Borsod e vendégszerető, műbarát 
városában. 

Miskolczon a „Korona" vendéglőben állí* 
tották fel a színpadot, annyi dicsőség és me= 
leg ováczió színhelyét. A megye melegen pár* 
tolta a társulatot. Három igazgatót nevezett 
ki a vármegye, Erős József szolgabírót, Mis= 
kolczy György megyei pénztárost és Szrógh 
Antal táblabírót. Udvarhelyi naplója hozzá* 
teszi: ez a kezdete a miskolczi színészetnek. 

A megye arra törekedett, hogy a színésze* 
tet állandósítsa s előbb-utóbb állandó hajié* 
kot emelhessen a vándoroknak. A mi később 
meg is történt. i823=ban nyilt meg a mis= 
kolczi szinház, de a régi tagok közül csak 
Déryné meg Nagy János voltak a társulat* 
nál. A többi meghalt, vagy szétszóródott. 
Igazgató Éder György, a ki mellett a társu* 
lat a következő tagokból állott: Komlósy, — 
ki becses följegyzésekkel gazdagította színi 
irodalmunkat, — Murányi, a rendező, fele* 
sége, született Lefévre Terézia, egy franczia 
származású, de nagyon megmagyarosodott és 
nagyműveltségű asszony, Benke József, az 
„atyus", mint nevezték, a kinek leánya, 
Benke Judit később a budai színtársulat 
tagja lett s aztán a magyar színészet busz* 
kesége — Laborfalvi Róza név alatt, — 
Benkéné, Déry István, Déryné (Széppataki 
Schenbach Rózsi), Nagy János, Kőszeghy 
Alajos, Vásárhelyi Károly, Üjváry Péter, Né= 
methy Ferencz, Nagy Károly, Divéky Imre, 
Koncz József s később Bartha János — igazi 
nevén Magyar János, László és Győri Jó* 
zsef. A nők: Nagyné, Czégényi Eliza, Szép* 
pataki Johanna, — a Déryné testvére — a 
kikről egyet*mást el kell mondanom előze* 
tesen is. 

„Tartozom az igazságnak, — mond Ud* 
varhelyi Miklós — bár nem czélom előadá* 
saikról és művészetökről apológiát irni, — 
hogy bevalljam azt, miszerint nemcsak Mis* 
kolezon, de Kassán is, hol több éven át je= 
les német társaságok birták a színházat — 
s hol a miskolczi társulat nyáron játszani 
szokott, kitüntetésben, elismerésben és kü= 
lönös pártfogásban részesültek." — Kiemeli 
a tagok közül az általam már említett Mu= 
rányinét, a ki természetes felfogásával s elő*' 
adásának bensőségével minden szerepében 
litünt, de jelesen Orsini grófnő szerepében, 
a Lessing Galotti Emiliájában. „Távol le= 
gyen tőlem, — monda naplóiró, — hogy ma
gamat kompetens bírónak akarjam tartani, 
hanem, belátásom szerint e szerepet ily ha= 
tással akkor senki sem adta, még Schröderné 
sem (a hires Schröder = Dewrient), kitől ezt 
szintén láttam." Déryné pedig a társulatnak 
valódi kincse volt, neki felette sokat köszön* 
het a magyar színészet. 

Benke, Murányi, érdemes, tanult férfiak, 
szakavatott ügyvezetők, inkább tanítók, mint 
működő előadók és szorgalmas fordítók voltak. 

Nagy János volt a társulat Barthája. Ugy 
értem, hogy Bartha a hajdani szinészek kö= 
zött a maga óriási hangjával tűnt ki, a miért 
Vörösmarty szini kritikájában meg is rója, 
minthogy sokszor egyebet sem tett, mint or= 
dított. Nagy János azonban bömbölt s játé* 
káról imé egy fönmaradt anekdota: 

Mikor Egerben stácziót tartottak, utazá* 
suk közben — persze játszottak is, — az 
ottani czisztercziták — az én kedves pro« 
fesszoraim — meghívták a társulatot ebédre. 
A prior sajnálkozva mondogatta, hogy meny* 
nyíre fájlalja, hogy ő nem mehet el a*"szin* 
házba, mert a lába f á j . . . Nagy János azt 
feleli r á : „sebaj, főtisztelendő u r a m . . . ma» 
radjon itthon, de nyissa ki a folyosó abla* 
kát és dűljön ki rajta. Én ma Themistoklest 
játszom, s majd meglássa, reverendissime, 
hogy minden szavamat meg fogja érteni!. . ." 

Ugy is lett. Nagy János úgy ordított, mint 
a Behemót s nemcsak a zircziek, de a fél 
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város hallotta a szavalatát . A színpad a régi 
Eger Specz=nevű termében lévén felállítva, a 
kolostortól legalább ötszáz lépésnyire, a prior 
még a szobájában is pompásan hallotta és 
értet te minden szavát . 

Déryről azt, mondja Udvarhelyi , hogy jó 
színész volt. Én azt tudom róla, hogy meg= 
lehetős „na turburschnak" t a r t a to t t . Kiilön= 
ben durva és faragatlan fráter. A feleségét 
csellel kötötte magához, azt hazudván neki, 
hogy anyja beleegyezett a házasságba, sőt 
kívánja azt. A szegény naiv kis leány el= 
hitte és — mit tudta ő, mit csinál ? — hozzá 
ment feleségül. Kevés jó órája volt mellette. 
Rózsika kicsi asszony volt s egy ízben Déry 
a kertben kergetőzvén vele, elfogta és fel= 
hajította a levegőbe, mikor is a visszaeső és 
karjaiba hulló Rózsi szerencsétlenül járt és 
sokáig megfeküdte a lapdázást . A Déryné 
naplója bővebben szól erről. 

Udvarhelyi szerint „jó énekes, szelíd (?) 
értelmes férfiú vol t ." 

Komlósy Ferenczet pályatársai mindnyá= 
jan úgy ismerik, mint szorgalmas és haszna= 
vehető tagot . Százkilenczvenhét különböző 
színdarabot fordított magyarra, így támogat= 
ván a magyar repertoiret, a mely ő nélküle 
bizony nagyon sovány lett volna. ,,Ezek kö= 
zül több — úgymond Udvarhelyi — még mais 
műsoron van . " 

Ha százkilenczvenhét darab közül „főbb 
maradt meg a műsoron," jele annak, hogy 
nem nagy megválogatással szemelték ki a 
fordítandó darabokat . 

Kőszeghy Alajos valóságos Adonisa volt a 
tá rsu la tnak . Gyönyörű termetű, szép arczu 
férfi, s mint ilyen, tetszett is az asszonyok= 
nak. A játékáról nem mondhatni valami sok 
jót. Az volt, a mit a német színészek „Bild 
ohne Gnaden"»nek neveznek. Szép ember — 
semmi más. Előadása egyhangú, lelketlen. 

Többet ért nála Bartha János, mint fen= 
nebb említettem, családi néven Magyar . Szabó 
volt a társulatnál , — az apja színházi mu= 
zsikus, a kinek a hegedűjét czipelte estenkint 
a színházba. Ezen a réven aztán néha beju* 
to t t a nézőtérre is. De egyszer nagyon meg= 
járta, mert egy irgalmatlan szolga kilökte, s 
ekkor, csakhogy el ne mulassza az előadást, — 
a színpad alat t , a padlódeszkákon át hall= 
ga t ta a darabot . De mégis végighallgatta. 
Mikor máskép nem tudták hasznát venni a 
társulatnál — kezébe fogta az ollót meg a 
tű t , és mint garderobe=szabó szolgálta a szent 
ügyet . így is be jutot t a művészet szenté= 
lyébe, mert egy alkalommal a kényeskedő, 
nyafogó és gőgös hősszinész elkergetvén a 
mellette szereplő segédszinészt, — holott elég 
fontos mondandója volt — kénytelenségből 
a szabót bu j t a t t ák utolsó perezben a sze= 
repbe. Bartha volt ez a rögtönző, a ki a 
próbán kétségbeesett egyhangúsággal ját= 

szőtt — a hősszinész örömére, mert micsoda 
nagy művész lesz emellett ő ? . . . hanem 
este a segédszinész egyszerre csak felmaga= 
sodik, kiereszti a hangját és úgy lefőzi a 
hőst, hogy felvonás után csak őtet hívják és 
lepisszegik a héroszt. Mondanom sem kell, 
hogy a hősszinész menten ott hagyta a tár= 
sulatot , a hol a garderobe=szabót tapsolják, 
és nem a hőst . Ezt aztán nem bánta meg 
az igazgató, mert Bartha lassan kinőtte ma= 
gát és később már nemcsak hanggal győzte. 
Magasabb korban azonban megint vissza= 
esett a kiabálásba, a mit Vörösmarty — 
mint az Athenaeum szini kritikusa, — többször 
meg is ró. 

Ezek a társulat fő=erősségei 1815-16. és 
i7=ben, nyáron át rendesen Kassára, Egerbe, 
Ujhelyre rándulván, míg 1818-ban aztán a 
társula to t Fehér megye vette pártfogásába, 
Balogh István vezetése a la t t . Ékkor vált el 
a társulat tól Déry, a Rózsika férje, a kitől 
Déryné elvált volt. Déry kamerális hivatal= 
nok lett és egy izben az arra vendégszereplő 
Dérynét társaival meg is hívta magához ven= 
dégségbe. Minden jóval ellátta őket, sőt meg 
is kérte Dérynét, hogy térjen vissza hozzá, 
Déryné azonban nem volt hajlandó a festett 
világ czifra nyomorúságát a gazdatiszti élet 
kövér kellemeivel felcserélni. — „Jól lakni — 
monda a volt férjének — a színészetnél is 
lehet — néhakorban. De színházat játszani 
magánál sohasem lehet. Már pedig én anél= 
kül meg nem élhetek." 

A régi tagok is sokfelé oszlottak. Kőszeghy 
Fehérvárra szerződött, Vásárhelyi és Bartha 
Kilényihez, a ki Széppataki Jankát vévén 
feleségül, Dérynével sógorságba keveredett . 
Benke József pedig elemi taní tó le t t Miskol= 
ezon. Sokan Kelemen Lászlóról is ezt regél= 
ték, pedig ő az i7o6=iki bukás után tovább 
színészkedett, mígnem Csanád = Palotán — 
sokáig jeltelen sírban — pihente ki az út törő 
fáradságos életút ját . 

A miskolczi színészekről sok anekdota járta. 
Az egyik az ismert kocsonya=história. A tár= 
sulat egy farsangi estén kocsonyát csinálta= 
to t t , s hogy fagyjon : betéte t te a kamrába . 
O t t azonban egy, a sarokból előmászott béka 
ugrot t belé és belefagyott. Mikor az ügyelő 
bemegyen, hogy kihozza a nagy tál kocso= 
nyát — rémülten veszi észre, hogy abban 
van v a l a m i . . . 

A mint belép a szobába, kérdi tőle Szent= 
p é t e r y : 

— No, mit csinál a kocsonya? 
— Pisíog, uram, pislog. 
És rajta maradt a közmondás : pislog, mint 

a miskolczi kocsonya. 
A másik história a flótázó Megyeri esete. 

Egy este Megyeri a kertek alat t flótázott, — 
mestere volt ennek a hangszernek, Szer= 

dahelyit is ő taní to t ta flótázni — a mikor 
egyszerre abbanhagyván , hazafelé indul t . 

Egyszerre elébe ugrik egy kissé becsípett 
úrfi — és ráriad : 

— Mér t nem flótázik az úr tovább ? 
— Mer t haza akarok menni. 
— De nem megyén az úr haza, hanem 

tovább flótázik. Mert ha nem : lelövöm. 
Azzal nekifeszíti a puskájá t . Megyeri lá t ta , 

hogy kissé kapatos emberrel van dolga — 
egyszerűen fújta tovább , míg végre a ficsúr 
el nem unta . 

Harmadnap a temetőkert mellett szemben 
találja az úrfit Megyeri . Mos t az egyszer 
nála volt tö l tö t t puska, mert vadászni in= 
dúlt . Szó nélkül, flegmaticze ráfogja a puskát . 

— Álljon meg az úrfi. 
A ficsúr elsápad. M e g á l l . . . 
— Mi t e t s z i k ? . . . 
— Az úrfi most csárdást fog tánczolni, 

ilt , az országúton. 
— Csak nem g o n d o l j a ? . . 
— De gondolom . . . Ha nem : tudja már, 

hogy mi következik . . ! ? 
És az úrfi szépen tánczolt a felhúzott kakas 

előtt . Időközben sok ember gyűlt oda és nézte 
az országúti p rodukez ió t . . . 

— Köszönöm. Elég volt . . . Most qui t tek 
vagyunk . . . 

Mikor aztán megtudta az úrfi, hogy ki 
tréfálta rreg, nagyon megbarátkozott a kitűnő 
színésszel. 

A kitűnő színész pedig aztán elment oda, 
a hol nem flótáznak és nem tánczolnak . . . 
Vörösmarty írta meg a sír=versét, a mely így 
hangzik : 

— Mily nevetés ez a l a n t ? . . Mily zaj van 
a síri világban ? . . 

A komor árnyak közt Megyeri szelleme jár ! 

K A T O N A J Ó Z S E F . 

Bánk bán, Melinda, ti örökké éltek 
S dicsőség fénye árad rólatok. 
Bár a magunk panasza is jajog, 
Beszélj, Tiborcz, hadd halljuk bús beszéded. 

Katona, ujjong egész nemzet érted, 
Megértjük már sekszpíri sóhajod. 
Hívják a szerzőt a tapsviharok, 
Babérerdőket czipelünk elébed. 

De te csak alszol tőrrel a szivedben, 
A mely míg itt fönt melegít a lángja : 
Ott lent önvádtól marczangolva porlad. 

Álmodja sebzett lelked szárnyszegetten, 
Hogy drámád új meg új kudarezba rántja 
S hogy életed balgán eltékozoltad. 

Petri Mór. 
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A SZERELEM ÉS LEWISHAM ÚR. 

Irta H. G. Wells. 

Regény. (Folytatás.) 

Fordította Tonelli Sándor. 

j ö n ? 

Megint hallgattak egy ideig. 
— Mit szándékozik csinálni? — kérdezte 

a leány. 
— Nem tudom még. Valahol kell valami 

megélhetést keresnem. Az egész tanév alatt 
ez nyugta laní to t t . 

— Azt gondoltam . . . — Hirtelen félbe= 
hagyta . — Nem megy megint vissza a nagy= 
bátyjához ? — kérdezte. 

- Nem. Londonban akarok maradni. Nem 
tudnék mindent i t thagyni , hogy vidékre men= 
jek. Különben is összekülönböztem a nagy= 
bá tyámmal . 

Van valami t e r v e ? . . . T a n í t á s ? 
— Azt hiszem, taní tás . De nem vagyok 

bizonyos benne . A mi akad. 
— Értem. 
Megint hallgatagon mentek lefelé egy da= 

rabig. 
On azonban, úgy hiszem, még vissza= 

kérdezte Lewisham. 
— Megkísérlem a növénytant még egy= 

szer, ha felvesznek . . . Az jut azonban az 
eszembe, hogy az ember gyakran hall egyes 
dolgokat. Mi az ön c z í m e ? . . . Ha esetleg 
hallanék valamit. 

Lewisham megállt a lépcsó'n és gondol= 
kozot t . 

— Tényleg, — mondotta , de nem te t t úgy, 
mintha át akarná adni a czímét. A lépcsó' 
végén a leány újból megkérdezte. 

— Az az átkozot t nephridium, — mondta 
Lewisham. — Mindent kivert a fejemből. 

A Heydinger kisasszony kis noteszéből ki= 
tépe t t lapokon kicserélték egymás czímét. 
Mikor az iskola vaskerítésén kiléptek, a leány 
megszólal t : 

Én a Kensington=parkon át megyek. 
Lewishamot a czímek kicserélése némileg 

idegessé te t te és nem akarta hallani a bur= 
költ fejhívást. 

- Én Chelsea felé megyek, - felelte. 
A leány egy pillanatig habozott és zavar= 

tan nézett rá. 
— Akkor Isten önnel, — mondta azu tán . 
— Isten vele, — felelte Lewisham, kalap= 

ját megemelve. 
Átment az Exhibition Roadon, kezében a 

megtömöt t fényes kézi táskával, mely most 
hasadásokkal volt tarkázva. Gondolatokba 
mélyedve haladt le a Cromwell Road sar= 
káig és jobbra fordult, úgy hogy a termé= 
szetrajzi múzeum kertjén túl jól lá that ta a 
gyakorlati tudományok iskolájának magasra 
emelkedő' vörös oszlopát. Sajnálkozva tekin= 
tett vissza feléje. 

Biztos tudatában volt, hogy az utolsó vizs= 
gája nem sikerült. T u d t a azt is, hogy a tu= 
dományos pályán a jövő bezárult eló'tte. 

A GYŐZTESEK. 

Visszaemlékezett, hogy miként haladt annak 
idején ugyanezen az úton a nagy épület felé 
elsó' ízben az életében és hogy milyen remé= 
nyék és elhatározások dagasztották, mikor 
közeledett feléje. A szakadatlan és kitérést 
nem ismerő' munkának az álmai! Hová nem 
ju tha to t t volna, ha meglett volna benne az 
eltökélt szándék, hogy ezt a czélt megvaló= 
s í t s a ? . . . 

Ugyanebben a kertben ültek ő, Smithers 
és Parkson egy padon, egy megkövesedett 
fatörzs közvetlen szomszédságában és vitat= 
koztak a szoczializmusról, közvetlenül mi= 
előtt ő azt az emlékezetes előadását megtar= 
totta volna . . . 

— Igen, — mondta csaknem fennhangon 
önmagának, — igen . . . mindez elmúlt. Mind= 
énnek vége. 

Egyszerre a természetrajzi múzeum sarka 
el takarta előle az elhagyott Alma Mate r t . 
Felsóhajtott és nekiindult a chelseai fülledt 
kis szobáknak és a meg nem hódítot t vU 
tágnak. 

X X V I I . 
Egy szóváltás körül. 

Ez a bizonyos szóváltás szeptember vége 
felé tör tént . Lewishamék már ha<: hóngpja 
voltak házasok és már csaknem az összes 
rózsás árnyalatok eltünedezni látszottak. Pénz= 
ügyi he 'yzetük a válságosról a nagyon szegé= 
nyesre vá l tozot t ; Lewisham munkát talált. 
Egy magoló katonatiszt, névszerint Vigours 
kapitány támaszt keresett mathematikai és 

mértani tanulmányaihoz és más egyebekhez, 
a mit sündhursti tudománynak* nevezett. Órán= 
ként teljes két shillinget fizetett Lewisham= 
nak a nagyon változatos tárgyakban való 
oktatásért . Azonfelül egy alsóbb mathemati= 
kai osztály volt megszervezés alatt Walham 
Greenben, hol Lewishamnak alkalom igér= 
kezett, hogy megmutassa tehetségét. Heti 
ötven shilling vagy valamivel több valószínű 
volt, de esetleg még többet is lehetett remélni. 
Arról volt tehát szó, hogy átvergődjenek azon 
az időn, míg Vigours volt az egyetlen jöve= 
delmük. Ez alatt azonban Ethel blúzainak a 
frissesége eltünedezett, Lewisham pedig mind 
gyakrabban beszélt czipőjének a javításáról, 
melynek a talpa kilyukadt. 

A czivó'dás kicsinységen kezdődött , de végre 
általánosságokká fajult. Lewishamnak a napja 
egy előző esti szóváltás hatása alatt rossz 
hangulatban kezdődött s a felmerült kis inczi= 
densnek tulajdon képen semmi köze sem volt 
a tapasztal t összekülönbözéshez, mely indula= 
taikat érdemén felül felforralta. Mikor kilé= 
pett a két szoba közötti ajtón, egy levelet 
lá tot t heverni az asztalon a reggelihez tar= 
tozó különféle tárgyak között s Ethel maga= 
tar tása olyan volt, mintha gyors kézmozdulata 
szakadt volna félbe s a levél az ő kezéből 
esett volna e pil lanatban az asztalra. Tekin= 
te tük találkozott és Ethel elvörösödött. Le= 
wisham leült és felemelte a levelet, talán 
némileg félszegül. A levél Heydinger Alice= 
tói jött . Habozva félig zsebretet te, de azután 

* Sandhurst város tiszti=iskolájára vonatkozik. 
Fordító.' 
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rászánta magát, hogy felbontsa. A levél bő= 
séges anyagot nyújtott az olvasásra és ő 
végigolvasta. Egészben meglehetős ostobá= 
nak találta a levelet, de ennek a véleményé= 
nek nem adott kifejezést. Mikor elolvasta, 
gondosan eltette a zsebébe. 

Ennek az esetnek sem volt semmi köze a 
czivódáshoz. A reggelit már befejezték, mikor 
a czivódás megkezdődött. Lewisham délelőttje 
szabad volt s idejét a sandhursti tudományra 
vonatkozó egyes jegyzeteknek átnézésével 
akarta eltölteni. Szerencsétlenségre jegyzet* 
füzetének a keresése összeütközésbe hozta őt 
Ethel regényeinek a halmazatával. 

— Mindenütt ezek a füzetek hevernek, — 
tört ki, miután egy ideig hevesen tett=vett.— 
Néha kissé rendbe is szedhetnéd őket. 

— Eléggé rendben voltak, míg szét nem 
dobáltad őket, — vágott vissza Ethel. 

— Átkozott szemét! csak arra való, hogy 
tűzre hánják, — jelentette ki Lewisham álta= 
lánosságban és egyet haragosan a sarokba 
hajított. 

— Te is megpróbáltad, hogy írjál ilyent, — 
mondta Ethel Lewishamnak egy kísérletére 
czélozva, mely megjelenés helyett szomorú 
véget ért. Ennek az emlékezete mindig fel= 
ingerelte Lewishamot. 

— Mit mondasz? — kérdezte élesen. 
— Te is megpróbáltad, hogy írjál ilyent,— 

ismételte Ethel, kissé húzódozva. 
— Ezt nem akarod elfelejteni! 
— Te emlékeztettél rá. 
Lewisham ellenségesen nézett egy pillana= 

tig Ethelre. 
— Akárhogyan is, átkozott szemétdomb 

lett belőlünk. Nincs egy rendes szöglet a 
szobában. Soha sincsen egy kis rend. 

— Mindig ugyanezt szoktad mondani. 
— Hát van egy rendes hely? 
— Igenis, van. 
— Hol? 
Ethel úgy tett, mintha nem hallaná a kér» 

dést. De az ördög egy időre hatalmába ej» 
tette Lewishamot. Méltatlanul sebző módon 
megjegyezte: 

— Pedig semmi egyéb dolgod sincs, mint= 
hogy ezeket a szemeteket elrakjad. 

Ethel megfordult. 
— Ha elraknám őket, — az „elrakom" 

szót különös nyomatékkal hangsúlyozta, — 
csak azt mondanád, hogy elrejtettem őket. 
Mi hasznom volna, ha megkísérelem, hogy a 
kedvedre járjak? 

A gonoszság ösztöne dolgozott Lewishamban: 

— Bizonyára semmi. 
Ethel arczát pír öntötte el és szemében 

könny csillogott. Hirtelen abbahagyta azon= 
ban a védekezést és kibökte, a mi már régen 
lappangott közöttük. Hangja szenvedélyesre 
változott. 

— Semmit sem tudok a kedvedre tenni, 
mióta az a Heydinger kisasszony kezdett 
irogatni neked. 

Csend lett, űr támadt közöttük. Valami 
meglepetés ejtette hatalmába mindkettőjüket. 
Eddig olyan hallgatag megállapodás=féle volt, 
hogy Ethel nem vett tudomást Heydinger 
Alice létezéséről. Lewishamban mintha va= 
lami felvillant volna. 

— Honnan tudod! — kezdte, de ráeszmélt, 
hogy ebben az irányban nem haladhat. A 
természetes embernek az útjára tért, felhor= 
kanással jelezte vad haragját s hangja kia= 
bálóra vált. — Esztelen vagy! — kiáltotta 
haragosan tiltakozva. — Ilyen ostobaságot 
mondani! Mintha valaha is megpróbáltad 
volna, hogy a kedvemben járj ! Mintha nem 
lett volna arra ezer alkalmad! 

Megállt,hirtelen megérezve szavainak nagy 
igazságtalanságát. Visszatért arra a pontra, 
a hol kezdte : 

— Honnan tudod, hogy Heydinger kis= 
asszony . . . ? 

Ethel hangja áttört a könnyeken. 
— Talán nem kellett volna tudnom? — 

kérdezte. 
— De honnan tudod? 
— Azt hiszed talán, hogy nem tartozik 

rám? Azt hiszed talán, hogy kőből vagyok? 
— Azt hiszed . . . azt gondolod? 
— Igenis, azt gondolom. 
Pillanatnyilag Lewisham elképedt erre a 

kimenetelre, melyet Ethel felfedett előtte. 
Valami mindent összezúzó erejű bizonyíté= 
kon, valami meggyőző érven gondolkozott, 
melylyel semmivé teheti ezt,az új felfedezést, 
de nem akart megjönni. Úgy érezte, hogy 
mindenfelől sarokba van szorítve. Feltörő, 
eszeveszett harag lett úrrá rajta. 

— Féltékenység ! — kiáltotta. — Félté* 
kenység ! Mintha b izony. . . Nem kaphatok 
én olyan tárgyú leveleket, melyeket te nem 
értesz meg, melyeket te nem akarsz meg= 
érteni? Ha mondtam volna, hogy olvasd el 
őket, nem tetted volna meg . . . Azért van, 
mert . . . 

— Mert sohasem adtál alkalmat, hogy 
megértsem őket. 

— Nem adtam alkalmat? 
— Nem! 
— Hogyan? . . . Eleinte mindent megpró= 

báltam. Szoczializmust, vallást . . . minden 
ilyen dolgot . . . De te nem érdeklődtél . . . 

MAC KENZIE, A NEMZETKÖZI GYERMEKVÉDŐ SZÖVETSÉG 
BUDAPESTRE ÉRKEZETT FŐMEGBÍZOTTJA. 

nem akartál érdeklődni irántuk. Még azt sem 
akartad, hogy én foglalkozzam ezekkel a 
dolgokkal, hogy én törődjem velük! Semmi 
czélja sem volt, hogy magyarázatokba bocsájt= 
kozzam. Te csak egy módon törődtél velem 
és semmi egyébbel, a mi rám tartozott, nem 
törődtél! Most pedig, hogy egy ba rá tom. . . 

— Barátod ! 
— Igen, barátom! 
— Miért rejted el a leveleidet?! 
— Mert te úgy se értenéd meg, a mivel fog= 

Ialkoznak . . . De minek is magyarázom. 
Nem szükséges! Féltékeny vagy, ez a vége 
mindennek! 

— Ki nem volna féltékeny az én helyemben ? 
Lewisham úgy nézett Ethelre, mintha nem 

tudná megérteni a kérdést. Az ügy nehéz 
volt, kellemetlenül nehéz. Szemügyre vette 
a szobát, hogy más tárgyra térhessen át. 
Az Ethel regényei alól kiásott jegyzet=füzet 
az asztalon hevert és eszébe juttatta neki a 
megrontott órák bosszúságát. Hirtelen álte= 
lános dolgokra tért át. Erősen gesztikulált. 

— így nem mehet tovább! — kiáltotta. — 
Így nem mehet tovább ! Hogy dolgozzam? 
Hogy kezdhetek így akármit! 

Három lépést tett és a szoba közepén 
megállt. 
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— így nem maradha t . . . így nem mehet 

tovább! Perpatvar . . . czivódás.. . egyenet= 
lenség. Ma például! . . . Dolgozni akartam, 
át akartam nézni a jegyzeteimet! A helyett 
te veszekedést kezdesz . . . 

A durva igazságtalanságra Ethel szinte fel* 
sikított: 

— Nem én kezdtem a veszekedést ! . . . 
Az egyetlen válasz erre a kiabálás lehetett 

és Lewisham kiabált. 
— Te kezdted a veszekedést! — ismé= 

telte. — Te csináltad az egész zenebonát! 
Te veszekedtél velem . . . féltékenységből!... 
Hogy dolgozhassam én így? Hogy marad= 
hassak meg egy ilyen házban ? Megyek. 
Vedd tudomásul, hogy megyek. Kensingtonba 
megyek és a könyvtárban dolgozom! 

Egyszerre elfulladt a szava és Ethel sem 
jutott szóhoz. Lewisham körülnézett, hogy a 
tetőpontot mivel jelezze. Rögtöni cselekvés 
szükségességét érezte. A kis asztalon Huxley 
Vertebrata*ját pillantotta meg. Felkapta a 
könyvet, ívben meglóbálta és dühösen bele= 
vágta az üres kandallóba. 

Egy másodperczig úgy tett, mintha egy 
újabb röpíteni való tárgyat keresne. A fiókos 
szekrényben megpillantotta a kalapját, meg= 
ragadta és tragikus képpel kirohant a szobából. 

A félig nyitott ajtóban habozott, azután 
teljesen felszakította és hevesen bevágta 
maga mögött. Ügy érezte, hogy ez a világ 
előtt igazolja haragjának a jogosságát s e 
hitben száguldott az utczára. 

Utjának irányával nem is törődve csatan= 
gólt a munkába siető emberektől nyüzsgő 
utczákon s azután inkább csak szokásból 
irányította lépteit a Brompton Road felé, a 
hol belekeveredett a reggeli forgalomnak 
kelet felé irányuló áradatába. Egy ideig, le= 
számítva a feltörő kételynek egy árnyalatát 
lelkének a hátterében, kizárólag és tisztán a 
harag uralkodott rajta. Miért is vette ő 
feleségül Ethelt? volt a kérdés, melyen 
rágódott. Miért volt úgy megírva a sors 
könyvében, hogy feleségül vegye őt? Minden* 
esetre azonban már kimondta az elhatározó 
szót. Tovább nem tűri ezt a helyzetet! Ennek 
az állapotnak véget kell érni. A megsemmi= 
sítő dolgokon elmélkedett, melyeket Éthelnek 
fog mondani, mikor elhatározását végrehajtja. 
Kegyetlen jelenetek rajzolódtak le előtte. 
Ilyen módon fogja félreérthetetlenül meg= 
mutatni, hogy tovább nem hajlandó tűrni. 
Óvatosan kerülte azonban a kérdés felveté= 
sét, hogy tulajdonképen mit nem hajlandó 
eltűrni. 

Micsoda végzet volt az, mely egymáshoz 
kapcsolta őket ? Környezetének minősége 
bizonyos mértékig hozzáillett gondolatainak 
a természetéhez. A képzőművészeti múze* 
umnak redőnyös vasban bővelkedő, szétter= 
peszkedő épülettömbje, a csonkának látszó 
oratórium, melyek ferdén állanak az utczára, 

A LEÉGETT MALOM LÁTKÉPE. 

hasonló váddal látszottak illetni a sorsukat. 
De micsoda végzet volt az, mely vele így 
bánt, olyan nagyszerű kilátások után? 

Egyszerre azon vette észre magát, hogy 
gondolatai magukkal ragadták őt, a múzeum 
épületén túl. Haragosan fordult vissza és be= 
lépett a forgó korlátba. Bement a múzeum 
épületébe és a régi vasipar csarnoka alatt 
az egyetemi könyvtárnak vette az útját. Az 
üres asztalsorok és a pihenő könyveknek az 
állványai menedékhelynek tűntek fel . . . 

Reggel ez volt Lewisham állapota. Már 
jókor délelőtt azonban haragjának a heves= 
sége és szenv^délyes meggyőződése Ethel 
méltatlansága fölött, elpárolgott. Bánatos ki= 
fejezessél meredt egy halom nem is érintett 
geológiai szakmunka fölé. Emlékezetében ön= 
magát lármásnak, követelődzőnek és méltány= 
talannak látta. Mi is történhetett tulajdon* 
képen vele? « 

Két órakor, mikor útban volt Vigourshoz, 
már éles önvád volt a lelkiállapota. Hogy 
miként történt ez a változás, szavakban 
nehéz elmondani, mert a gondolatok fino= 
mabbak, mint a szavak és az érzések még 
bizonytalanabbak, mint e gondolatok. Csak 
egy volt bizonyos, hogy egy visszaemlékezés 
ejtette a hatalmába. 

A visszaemlékezés "messziről jött, a könyv* 

tár nyitott üvegtetején keresztül. Először 
nem érzékelte fel az emléket, csak az aka= 
dályt, mely másfelé tereli a figyelmét. Ténye* 
révei rácsapott az előtte fekvő könyvnek 
nyitott lapjára. 

— Az ördög vigye el ezt az átkozott kin* 
tornát, — mormogta magában. Egyidejűleg 
türelmetlenül pattant fel és befogta a kézé* 
vei a fülét. Azután ellökte magától a köny= 
veket, felugrott és végigment a könyvtár 
termen. A verkliszó hirtelen elhallgatott és 
hangja elveszett a tágas terem csendjében. 

Lewisham egy ablakmélyedésben állva be= 
csapott egy könyvet és visszatért a helyére. 

Váratla nul rajtakapta magát, hogy halk 
hangon dúdol és megint a czivakodásra gon= 
dol, melyről már azt hitte, hogy sikerült ki* 
űzni az elméjéből. 

Vájjon mi történhetett vele? Az a különös 
érzése volt, mintha valami felszabadult és 
belopódzott volna az agyába. Mintegy vá= 
lasz gyanánt egy whortlei látomás, egy szo* 
katlanul élénk látomás merült fel előtte. 
Látta a holdfényt és a domboldalát, a kis 
városka megvilágítva és barátságosan terült 
el alatta s a képhez zene, egy fájdalmasan 
érzelmes melódia kapcsolódott. Maga sem 
tudta, hogy miért, de a zene olyan volt, 
mintha kintornából jött volna, pedig tudta, 

A MALOM MÉG ÉGŐ BELSEJE. A ROMOK A DUNA FELŐL. 

A BUDAI LUJZA=MALOM ÉGÉSE. 
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hogy zenekartól származott és rejtelmes, el= 
húzot t szavakkal párosu l t : 

— Arczok, kik jöttök.mentek a drága álomhonból. 
Emléket hozzatok a rég letűnt napokról. 
Ez a melódia nemcsak rajzszerű élességgel 

rögzítette meg a képet, hanem megmagya» 
rázhatat lan meghatot tságnak egész felhőjét 
is vonta maga u tán , mely egészen rabul ej
t e t t e egy pil lanatra, mielőtt elpárolgott volna. 

Visszaemlékezett mindenre! 0 jött.le azon 
a domboldalon és vele volt E the l . •• 

Csakugyan szerette ő valamikor így t t ne l t . ' 
- Bah! — mondta hirtelen és a könyvébe 

merült . , _ _,. , 
De a melódia és az emlék megragadt es 

nem hagyta el a tejből és kalácsból allo, 
sovány déli étkezés alatt , - reggel ugyanis azt 
határozta , hogy a déli étkezésre nem megy 
haza és útközben Vigourshoz is - állandóan 
foglalkoztatta. Lehet az is, hogy a kalácsból 
és tejből álló ebéd önmagában is lágyabb 
gondolatokat ébreszt az emberben. bajatsa= 
gos ellentmondás, végtelenül k.nos zavar 
jelentkezett nála. . 

- Dehát akkor, - kérdezte önmagatol, -
hogy juthat tunk idáig? 

Alapjában véve ez a házasság legfontosabb 
kérdéseinek egyike. ,, 

A reggeli viharos kedélyállapotot ugyszot 
ván tudományos nyugalom váltotta tel. Nem= 
sokára férfiasan nézett a kérdésnek a sze= 
mébe. Nem lehetet t kétségbevonni, hogy 
czivakodtak. Az utóbbi időben nem egyszer, 
hanem többizben czivakodtak. Igazi cziva= 
kodás volt, szemben állottak egymással ser= 
te t ték és keresték, hogy miként serthetik, 
miként sebezhetik meg egymást. Megkísér-
lette, hogy visszaemlékezzék a dolgok >et°lya= 
sara, hogy ő mit mondott és hogy t t h e l 
mit válaszolt. Ez azonban nem sikerült neki. 
A kifejezéseket és kapcsolataikat elfelejtette. 
Az egész nem mint eseményeknek egymásba 
kapcsolódása, hanem mint össze nem fuggo 
egyes szavaknak és kijelentéseknek a tömege 
rögződött meg az emlékezetében. Mindegyik 
szó és kijelentés durva, maradandó és össze* 
függéstelen volt, mint egy sírfelirat. Az egész 
jelenésből csak egy kép emelkedett ki : fctnel= 
nek a képe, égő arczczal és könnyektol ra= 
gyogó szemekkel. 

(Folytatása következik.) 
A A A ^ . A ^ . A ^ A ^ A ^ A A A ^ . A ». ^ A. A A. A. ». M. ^ A. A 

Csonka Magyarország -- nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 

nier Napóleon-életrajzának harmadik kötetét Supka 
Géza fordításában- Dr. Pinzger Ferencz S. J. tollá
ból a nevezetes XVIII. századi magyar csillagász, 
Hell Mikía méltatásának első részét, a mely életé
vel és működésével foglalkozik. A további új kiad
ványok a következők : A — si képző eredeti czímü 
nyelvtudományi értekezés Zolnai Gyulától. A Had
történelmi Közlemények. X X — X X I I . évfolyamának 
új kötete,, melyet Pitch Jenő ezredes szerkesztett. 
Bérezik. Árpád emlékezete Kozma Andortól. A M. 
T. Akadémiai Almanach 1921-re és az Akadémiai 
Értesítő két új füzete. 

I R O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 

T ó t h E s z t e r é l e t e é s halá la . Beczássy Judit 
új regénye nagyon becsületes, teljesen kész, a 
formák kezelésében érett munka, a melynek nagyon 
érdekes mondanivalói vannak s az emberi sors 
egy különös változatának bensőséges, mély átérzé-
séből fakadt. Egy parasztlány történetét mondja 

v\t ; kiben sohasem volt annyi erő, hogy maga 
igazítsa a sorsát, mindig prédája volt környeze
tének, minden önállóság híján mindig másokhoz 
alkalmazkodott, de titokban, szive mélyében ábrán
dokat táplált, a melyek végre is életczéllá sűrű
södtek össze, nagy elhatározást váltanak ki belőle, 
a melylyel a maga passzív módja szerint a meg
álmodott életczél megvalósítására áldozza föl egész 
életét. Aztán az életczél semmivé lesz, épen annak 
hibájából, a kinek érdekében maga elé tűzte — és 
ezzel vége az asszony életének is. A történet egé
szen realisztikusan van elmondva, apró megfigyelt 
adatok nagy mennyiségével, de mégis tömören, sőt 
szűkszavúan — ritka irónő, a ki nem bőbeszédű, — 
csak olyan dolgokat mond el, a mik föltétlenül 
szükségesek a dolgok jellemzéséhez. Semmi lirizá-
lás az egészben, mégis erős líra árad ki belőle, 
nem az írónő szavaiból, hanem magukból az el
mondott dolgokból; az olvasó alig veszi észre, mégis 
átragad rá Tóth Eszter történetének fájdalmas 
hangulata. Az egyszerű történet fölött pedig mint 
valami messze kiszélesedő horizont domborodik a 
kis regény szimbóluma : az asszonyi passzivitás és 
kiszolgáltatottság csöndes tragikuma s ezzel Tóth 
Eszter személyes tragédiája egyetemes perspektívát 
kap. A regény az Athenaeum pályadíját nyerte 
el és az Athenasum-könyvtár czímü vállalatban 
jelent meg. 

A z A k a d é m i a új k iadványa i . A M. T. Aka
démia újra megkezdte tudományos könyvkiadói 
tevékenyséeét egy sereg új könyvvel. Kiadta Fowr-

H A L Á L O Z Á S O K . 

Elhunytak a közelebbi napokban : Than Albin 
báró m. kir elsőosztályú követségi tanácsos, tar
talékos százados, a Ferencz József-rend lovagja, 
a bronz és az ezüst hadiékítményes katonai érdem
érem, a polgári érdemkereszt második osztályának, 
valamint több külföldi érdemrend tulajdonosa 45 
éves korában Budapesten. — Szántó László pápai 
titkos kamarás, somogysámsoni esperes-plébános, 
a «Veszprémi Hírlap* volt szerkesztője, 56 éves 
korában. —• Vanyek Ferencz tiszteletbeli kanonok, 
a fehérgyarmati esperesi kerület esperese 75 éves 
korában Fehérgyarmaton. — Dr. Hodászi Antal 
táblabíró 55 éves korában Budapesten. — Kormos 
Pál, a "Magyar Pénzügy* és a «Magyar Kereske
dők Lapja') felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa, 
47 éves korában Budapesten. — Urvcry Lajos m. 
kir. ezredes 50 éves korában Bécsben. — Pető 
Sándor fővárosi bizottsági tag Budapesten — 
Schmidt Antal, a mester-utezai polgári iskola női 
kereskedelmi szaktanfolyamának és tanoncziskolá-
jának főigazgatója Budapesten. 

ö z v . Votisky Kárólyné, szül. kisjeszeni Jeszenszky 
Izabella volt késmárki ev. lyceumi tanár özvegye 
Nyíregyházán. Három fia és kiterjedt rokonság 
gyászolja. Nyíregyházán helyezték örök nyuga
lomra általános részvét mellett. — Perczel Crescence, 
Perczel Gyula nyűg. táblabíró nővére Budapes
ten. — Özv. Martinovich Elekné életének 61-ik 
évében Budapesten. — Főmel Elekné, néhai Főmel 
Elek rendőrkapitány özvegye, Budapesten. — 
Kiscétényi Pállya Olga Budapesten. — Friedrich 
Kárólyné, szül, Keztyüs Gizella 43 éves korában 
Budapesten. — Szeredai Leóné, szül. Lehmann 
Karolin Budapesten. — Rombay Dezsőné Buda
pesten. 

S A K K J Á T É K . 
3188. szánra feladvány K. A. K. Larsentől, Hellerupban. 
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Világos indul és a második lépésre mattot ad. 
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A 3183. száma feladvány megfejtése. 

A 3134. számú feladvány megfejtése. 

A 3186. számú feladvány megfejtése. 
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A «Vasárnapi Ujság» 1921. évi 18-dik számá

ban megjelent képtalány megfejtése: Czuczor 
Gergely. 

Felelős szerkesztő: H O I T S Y PÁJu. 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-uteza 11. 

Lapkiadó tulajdonos: Franklin-Társulat IV.,Egyetem-u. 4. 

PÁLINKAFOZÖÜSTÖK 
zsírolvasztó- és mosóüstök vörösrézből. 

Vermorcl - rendszerű szőlö-
permetezők. Szénkénegezök. 

Permé ező alkatrészek 
summil'ÓI és sárgarézből. 
Szölözázók és prések. Ku-
koriczamorzsolók és darálók. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Répavágók és szecskavágókj 

RézgiliCí, raffla, SZONTÁGH PAl 
kénpor. rézkénpor e> . . _„„_„„, 
kénlap raktárról azon- r e z " e s " " n a a m g y á r 
nal kapható: B u d a p e s t I X . , TJl lő i -út 19 . í z . 

|f BI P T | I BUDAPEST, IV. kertilet, 
H L L L l l J« Koronaherczeg-ntcza 17. 

Gyárt legtökéletesebb kivitelben: műlánakat, mü-
kezeket, servkötöket, haskötőket, nummigörcser-
harisnyákat stb. Díis választék az összes beteg
ápolási gummiárukban és műszerekben. 

•->' 4 

heggel J 
egy csésze a.tfeáshanna'uédjegyű tea felséges 

teájából a legtökéletesebb éluezetet és a legteljesebb 
eszmegerjesztöt,nyújtja, ftzonhiuul ö az adományozója 

a csudaszép motiuu mohnak, melyek kimonomet 
ékesirih és asztalterítőmnek és teafedömneb. 

különleges bájt kölcsönöznek -

|já>.uá..uá1.ut».i,iá..LiaA.yái,yáA.LláA.utAlkl*t,klá.lLlá>.yái.Bltt.uái>/ 

u PAJTÁS 
B E N E D E K E L E K 
GYERMEKUJSÁGA 

a szívet-lelket nemesítő törté
netek, mesék, versek, isineret-
gazdagíló olvasmányok való

ságos kincsesháza. 

Rendes munkatársai: Váradi 
S B Antal, Vargha Gyula, Lampérth 
^ ^ ^ ^ Géza, Avar Gyula, Feleki Sándor, 

Mihályflyné Fái Lenke, Berényi 
Lászlóné, Tábori Kornél, Kozma Imre, Csa-
nády Sándor, Székely Nándor, Jákay Lajos stb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és ide
gen költőktől a gyermekiijúságnak való költe-

A JÓ PAJTÁS-t a Franklin-Társulat (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 25 korona. 
Egyes szám ára öt korona. Mutatványszámot 

kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 

Olvassa a hirdetéseket! 
Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, Ejjyetem-utcta 4.J 
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