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K apuzárás e lőtt.
A tikkasztó hőségben ülésező hon

atyák bizony:! ra iriuy gondolatokul 
táplálnak magukban nagyreményű 
fiaik iráni, kik a Múzsák szentelt 
csarnókait rövid néhány nap múlva 
elhagyják, hogy a tiz havi fáradalma
kat kipihenhessék.

Kapuzárás előtt vagyunk ! A tan
termek ajtai bezárulnak ifjúink mö
gött, kiknek egy része arra a pontra 
jutott, hogy pályát válasszon.

Korántsem szabad hinnünk, hogy 
ez ifjainknak valami közönséges, 
könnyű gondol adu . Attól függ. vál
jon van-e bennük komoly törekvés, 
avagy kongó üres lények, úgyneve
zett gígerlik.

Mert bizony nagyon kell tapasztal
nunk, hogy ifjúink jó formán csak is 
e két elnevezés szerint osztályozha
tók. Ezer meg ezer családban merül 
fel must a kérdés • mi legyen a liu- 
b ó l ? Vagyoni viszony, pártfogás, csa
ládi tradíciók mind figyelembe vétel
nek. de sokszor a mar-már helyes 
irányú megállapodást az előítéletes 
ferde uézet teszi tönkre, s egy csa 
pással üti agyon, minek azután rend
szerint a jobb sorsra érdemes liatal 
ember lesz áldozatává.

Szerencsétlen pályaválasztás által 
tömérdek szép remény foszlott széj
jel ; s hány fiatal ember jövője lett 
már az által semmivé !

A csak kevéssé is vagyonos pol
gári osztály többnyire papot és ki
sebb tisztviselői óhajt látni fiaiban.

Ezeknél ez a fő törekvés. Pedig meny
nyivel előnyösebb volna iparunk fej
lődésére nézve, ha a vagyonosabb 
iparos osztály gyermekeiből az oly 
annyira kívánatos intelligens iparos 
nemzedék állhatna elő.

A papi pályára irányuló törekvést, 
bármely vallásfelekezetnél is. értjük. 
Öli. aki tanulmányait befejezte, biz
tos, habár sokszor nem éppen fényes 
anyagi jóiétet szerez magának.

De midőn a tisztviselői, főleg a ki
sebb hivatalnoki pálya felé özönlik 
az iparos sarjadok, annak már ke- 
vésbbé látjuk be helyességét. A cifra 
nyomorúság sehol sem jelentkezik 
mesztelenebbül, mint éppen a kisebb 
javadaimazásu tisztviselői osztálynál.

A most folyó parlamenti viták nem 
egy oldalról világítják meg a kis 
tisztviselő anyagi helyzetét; s talán 
e vitáknak lesz annyi hatásuk, hogy 
legalább is néhány száz lialal em
bert, ha nem is éppen mindjárt, de 
a közelebbi években, elriaszt e pá
lya göröngyös, tövises útjáról, mely
nek tekervényes labyrintbjéből nincs 
kivezető Ariadno-fonalunk, nincs még 
szolgálati pragmatikánk sem. A pá
lyaválasztó ifjúság, előnyére, ezt is 
csak most tudja meg a folyó viták
ból.

A középosztály gyermekeit ügyvé
dekké. orvosokká, bírósági s megyei 
tisztviselőkké neveli, s csak kivéte
lesen tér el itt-otl a  családi tradíci
óktól.

Mint rendkívüli eset tűnik fel, ha 
a középosztály gyermeke a kereske

dői pályára lép. Pedig nagyon óhaj
tandó volna, ha a vagyonos közép- 
osztály tömegesebben keresné fel a 
kereskedői pályái, és pedig főképpen 
azért, mert kereskedelmünket teljesen 
magyarrá gyúrná ál, milyennek mai 
napság a legjobb akarat mellett sem 
mondhatjuk, legfölebb csak az eset
ben, lm önmagunknak hízelegni akar
nunk.

Pedig számtalan példa tanúsítja, 
hogy a középosztálynak kereskedői 
pályára lépett sarjadékai, éppen ezen 
osztályhoz tartozásuknál fogva, a ke
reskedő-világban kiváló szerepet visz
itek, s oly tekintélynek örvendenek, 
minőnek esetleges tradiciónális élet
pályákon sohasem örvendettek volna.

Úgy gondoljuk, hogy néhány évti
zednek le kell meg zajlania, inig oda
jutunk. hogy az egyes pályák iránt 
való előítélet még csirájában is ki
vész. Mig a középosztály gyermeke a 
gyógyszerészben is csak finomabb ki
adású kalmárt lát, addig e téren nem 
f<»gunk vezérszerepet játszani, s ad
dig nem is lesz testeslől-lelkestől ma
gyar jellegűnek nevezhető hazai ke
reskedelmünk.

Hanem van cgv pálya, melyet a 
polgári osztály gyermekének éppen 
úgy, mint a középosztály fiainak ha
zafias kötelessége volna lehetőleg ok- 
kupálni.

Értjük a katonai pályát, illetve a 
1 császári és kir. hadsereg magyar ez

redéinél, valamint a magy kir. hon
védségnél lévő tiszti állásokat.

Intelligens fiatal embereink sehol,
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egyetlen pályán sem érik el azt, mit 
a katonai pályán.

A húsZ-huszonkét éves fialaj em
bernek már oly anyagi ellátása van, 
aminőt hasonló korban kevés pályán 
és csak kivételesen érhetni el, s mai 

1 időben a katonai pálya is éppen úgy 
í kenyérkereseti pálya, mint bármely 
I más.

Ez előnyös anyagi körülményen fe
lül különben hazafias kötelességünk 
is volna okkupálni a tiszti helyeket.

Ne véljük azt, hogy ottan talán 
megszűnnénk magyarok lenni. A ha
zánk fiaiból szervezett magyar ezre- 
dekmost is, mint azelőtt, mindenkor 
megtartották magyar jellegüket. A 
magyar szellem kiválólag meg van 
minden magyar ezredben ; s a ma
gyarság nem akadály abban, hogy ott 
előre ne haladjanak fiaink. Ha köte
lességünket híven teljesítjük, előreha
ladásunk biztosítva van.

Egész lelkesedéssel ajánljuk ifja
inknak a  katonai pályát, s ismétel
jük, hogy ott is tért foglalni hazafias 
kötelességük, főleg ha tudják azt, 
hogy legmagyarabb ezredeink tiszt
jei is csak alig harmadrészben szüle
tett magyarok.

Magyar ezredeink soha kétségbe 
nem vont magyar szellemét fokozni 
az intelligens magyar ifiuság van hi
vatva az által, ha tömegesebben vá
lasztja a katonai pályát, s ha a tiszti 
bojtra, mint egy-évcs önkéntes, nem
csak műkedvelésből törekszik, hanem 
ha a katonai pályát kenyérkereseti 
pályának is tekinti.

T Á R C A

Csukássi József emlékezete.
(A .Budapesti Hírlap* fönnállása 10-ik évfordulóján.)

Éleseit .i zászlótartó,
De a zás. ló lenn lobog , 
Lobogtatjuk bátor, elszánt,
Iíju, leikcs bajnokok,
A vezér mar csöndes ember.
De az eszme el tovább 
S glóriával koszolÚz. a 
A  kidőlt hős hóin lókat.

Most tiz éve, hogy kibonla 
Azt a zászlót skent jelűi,
Kis csapattal harcba indult 
S maga hittel ment elül.
Csak egy szó volt rahini- zve.
A  m a g y a r s á g  volt c szó, — 
És ma mar ezt visszhangozza 
A  hazában millió.

A  szegények küszöbére 
hz a jelszó ra tatait,
Vele osztóit a kicsiny had 
Kilencnek száz halait;
És a dúsak palotait 
Diadallal vette be ;
És az ügynek rózsát termett 
Tövisek közt nyert sebe.

Mézzel csorgó édes nyelvünk ! 
Büszke, délceg nemzetünk !
Téged érjen üdv, dicsőség,
Ha mi küzdven győzhetünk :
Ezt érezte, ezt harsogta 
Napról napra, szüntelen —
S  három  zmü zászlajához 
Szegődött a győzelem

S most c zászlón gyászfátyol csüng 
Az örömnap ünnepén ;
De a fátylon atalcsillog 
Titkos irás, égi fény.
Gyűl az emlék csipkebokra,
S egy áldott s iv hangja kel:
Kol, magasra azt a zászlót 1 
Az eszmének győzni kell!

Köt magasra és előre !
Hóit és élő egyetért ;
Regi zászlónk fenn lobogjon 
Az ügyért, a nemzetért.
Legyen első a hegy ormán 
S jól megálljon a helyen 
Ezeréves Magyarország 
Diadalmi ünnepén!

Rudnyanszky Gyula.

ki, ii szabadba ! ■
Motto Oh, di« Erde Got- 
les isi schün. und schón 
das Loos. auf dicsér 4Erde 
Mensch zu s c in ; aber 
(toppéit se hÖn, herrlicli 
wie SOin Ilimmel bhen, 
isi nie für den, der ihrc 
lllumi-ngelilde an <lcr liand 

der Natúr durchwallt.

Kis, szüköcske kertből, de a melyben a 
legnemesebb virágokat, melyek egykoron 
pompás, jóizü. hasznos, gyflmö csőt fognak 
hozni, ápoltam, kiscláitnm a nagy, bajai
ban m gmérhctleii, remekeiben megfogha
tatlan kertbe, az iskolából a szabad ter- 
mé'zetbc ' Oh az iskola fenséges egy kert! 
Csodálatos virágok nyilának kezeink kö
zölt, szemeink láttára: minden nap öntöz
zük. ápoljuk, tisztogatjuk, nyessük, hajlít

juk. idomítjuk : nézzük a fej'ődő természe
te: és sokszor a mid n azt hisszük, hogy 
növényzetünk természetét már ismerjük s 
tenyésztésükben biztos utón fogunk haladni 
ezután, csalódnunk kell föltevésünkben. 
Kérde zük me , csak a nagy kertészeteket 
és felelni fogj ih nekünk, hogy -ok fa, me
lyet kezeik a leggondosabban istápollak, 
éppen rósz va-»y sem .-ni gyümölcsöt sem 
hoztak. így vagyunk a ifjúság nevelésével 
is. Sokszor keit csa ódnia a tanítónak, de 
azért a munkát újból kezdi, reményé el 
netn hagyja s u ,y fáj neki, midőn a nagy 
szünidő beálltával egyedül all iskolájában, 
nem zsibong körülötte az eleven, vidor if
júság. nincs kit figyelmeztetnie, nincs kit 
oktatnia s mé.: a tanterem falai is oly 
mereven, oly hidegen tekintenek reá s 
szintúgy szemreh.mya-t tesznek neki, hogy 
miért is engedte neki széjjelhuli.ini azt a 
hangyabolyt, mely élttel hozott szűk ha
tárai közé ? Ily körülmények között jo el
hagyni a iisongó tanterme menjen ki 
minden tanító, a kinek ép keze, ép lába 
van. ki a szabadba, ki a természetbe, hol 
bő és egyedül méltó kárpótlást talál a 
veszteségért. De nem. nemcsak a tanító
nak ajánlom ezt. ajánlom annak és min
deneinek, Kinek szive faj, lelke beteg, ki
nek s-ive eped. sovarog, kinek lelke örült 
ki balzsamot sebeire, ki féktelen szenve
délyének féket keres. Itt a természetben 
honnan a legnagyobb köttök ihlcttscgttket 
merítették, hol a iegnagyobb val ásalapitót 
tartalmát és formát kerestek hiteiveiknek, 
itt begyógyul minden seb, elhallgat, elné
mul minden szenvedély. — »0 h természet, 
oh dicső természet, mely nyelv merne ver
senyezni veled ? Mily nagy vagy t e ! Men
tői inkább hallgatsz, amiül többet, annál

' szebbet mondasz !< Van-e ecset, mely szebb, 
fönségesebb képben tudná bemutatni a ter
mészetet, mint e nehány szóban Petőfi 
Sándor tette? »Mint arva gyermek, mar 
én ihlettel jártalak, s erzém, kit a sors 
árvasággal vert meg, vigaszt te nyújthatsz 
neki csak*.

Majd tovább : »Érzém, mig emberek kör
mük szivembe ásak. te meggyógyítád hűn 
sebem. Nincs benned egy fűszál, mely szü
letésénél többnek akarna látszani, nincs 
oly vén. százados tölgy, mely harmat- 
cseppel szégyelne játszani*.

így zengett Bryant amerikai költőnek 
ihlett ajka a termeszeiről.

Ki tehát a természetbe s látni, érezni 
fogjuk a német költő Claudius igazságát 
a ki igy énekel:

»Was nah ist uns was férné,
Von Goit komiul Alles her ,
Der Strohhalm und die Sterne,
Das Sandkorn und das Meer,
Von ihm sind Busch und Bl&tter,
Und Kom und Obst von ihm,
Das schone Frühlingswetter,
Und Schnce und Ungestüm,
Alié gute Habé kommt her von Gott, den 

Herrn,
D'rum daukt ihm und hoffl auf ihn.

Az ókor legmiveltebh népei azok voltak, 
a kiknek érzékük volt a természet szép
ségei iráni. Az egiptomiak virágos kertek
kel vélték korül házaikat, virágcsokrokat 
tűztek hölgyeik kebleire, virágot szórat- 
lak fejeikre a lakomáknál, virágfüzérrel 
ékesítették költőiket, hadvezéreiket, ked
veseiket ; virágot teltek a sírboltokba a 

. múmiák mellé. A görögök oiyinpusi játékai,



A tauitók szolgálat' viszonyai 
képekben

A napilapokat lesújtó hir járta be a na
pokban Csak négy-öt sor. Az ujságolás 
szokott lapidáris hangján azt jelentette, 
hogy R y  p l  János nagy-lapasi kántorta- 
nitó io órakor este a nagy-szombati séta
téren főbe lőtte magát.

Romantikus lelkek képzeletében egy egész 
regény szálai futnak össze. A szerelem in- 
goványába való clmerülést sejtik, a boldog
talant, viszonzás nélküli szerelem martyrja 
gyanánt siratják meg a regényes lelkek, 
különösen fiatalabb vivasú, nagyobb kép
zelőtehetséggel biró tagjai ezt az öngyilkost.
A statisztikust mar csak mint egy újabb 
szerény számocska érdekli ez a sürü egy
másutánban pusztító modern nyavalya. 
Agyszövet és idegképzödes búvárlói mar 
tudományos eszközökkel boncoljak fel az 
újabb öngyilkost s valami tudományos tété- j 
lekre alapítva véleményt formálnak, mely 
okát adja az életundornak. A  hideg tetem j  
pedig ott fekszik a márvány asztalon az 
élet viharai s csapásai elsimulnak a csöndes j 
álmadozó ábrázatán. A mozdulatlan tetem 
mintha mondaná: »Oda lent már nem faj
semmi, nem fáj . . . semmi.*

A föld pedig tovább forog a világűrben.
Mi többiek, többiek tovább pörgetjük éle
tünket. Még azok is, a kik az »eset« fölött 
lelki megrázkódást szenvedtek, mihamarabb ! 
elfeledik ezt egy uiabb, borzalmasabb ka- j 
tasztrófara. Szerencsénk, hogy hamar tudunk 
feledni! Immáron még R y  p l hantjai fölött 
a réti fü eiszóródott magja se burjánzóit 
föl, már sokan napirendre tértünk fölötte. ; 
A  holtaknak könynyü, az élőké az iga.

Bizonynyal igy van. Kár is volna csupa 
szenzació-hajhászatért .egy leszámolt életre 
újra felhívni az emlékezetet. De nem szén- 
záció-hajhászat szolgálatában állok. Az élet 
e megdöbbentő katasztrófája előtt egy kér
dést kell tennem : M i é r t ?

Miért forgópisztoly golyója oltá ki a ki- 
szenvedett kartárs életét ?

Felelet: A n y o m o r .
A  minimum szánandó részese volt ez a 

hattagú családdal megáldott néhai kartárs. 
T i z e n n y o l c  évig gázolt a sorsért. És 
18  évi tanítóskodása után megtört a lelke.
A jobb jövő reménye chimaerává oszlott: 
belátta, hogy még sok idő fut le az idő 
feneketlen tengerébe, mig a néptanitó nyo
morát valaki megorvosolja. És belekergctte j 
a halálba a remény, hogy vele megvditja 
öt gyermekének szánandó nyomorát. Bizo-

az eleusi mvsteriumok virágdíszben, lomb- I 
füzérekben ékeskednek s a nemzeti és val- | 
lásos eszmék komoly tartalmai virágoktól 
borított köretben jelennek meg.

Mózes a Sinai hegység fönségesen rideg 
bércei közt bolyongva tanulmányozta a 
már egyiptomi papok által titkon hirdetett 
egy szellemi istenség s csak egy terem- . 
tőre valló természet egységének az esz | 
méjét. Meg vagyon írva, hogy Krisztus ; 
l'rtink a pusztában készült fönséges mü
véhez, az emberiség megváltásához. Mo- j 
hammed a természet ö;én. egy barlangban 
melybe a természet vadon növő virágai
nak illata a napnak félhomályon áttörő 
sugaránál hat be, szőtte lelkében fantasz
tikus vallásának tartalmat >Vernirnms 
und siehe die Wunder d ,» Werke. die die 
Natúr dir aufgestellt !* — mondja Gellert 
s a termeszei csodái nemcsak magokra 
a vaMásalapitókra. de a vallas csarnokai
nak építésére is nagy befolyással voltak.
Az egyiptomi templomok oszlopai a szent ' 
Lótusz virág utánzatai: a görögök derűit 
tcmp.om-csarnokainak o.-ziopfoi az akari- 
thusz virág tévéiéit, a heber tenip omok ] 
oszlopai a pamnaiatorzseket, az indus temp
lomukéi a bamhusznadat utánozzák.

Sokun vannak, a kik állítják, hogy a 
goth építészet a fenyőfától kölcsönözte 
csúcsíves s magasba törő idomait. Igy az 
araos építészet csak is a növényvilágból 
menthette díszítő styljét, a melyet a mai 
napig is jellemzően arabeszkeknek ne
vezzük.

Ki, a szabadba ! A költészet legnagyobb 
forrás.m akadunk itt. Tanú mányozzuk át ' 
a viragirodalmat s látni fogjuk, hogy nun- j

nynyal különösen hangzik. Pedig igy van. 
Lelkében az a rögeszme került leiül —  mit 
halala napján életeparjához irasban is kife
jezett : —  Gyermekeimet próbáld meg á r- 
v a  h á z a k b a  'bejuttatni, vagy ha elfo
gadjak add őket örökbe « Ez a sorsüldözött 
ember tehát azt hitte, hogy halálával gyer
mekei idegen otthonban űj helyzetek közé 
kerülnek, melyekben a n y o m o r  távol 
lesz tőlük, a mi a szülői hajlékban osztály
részük vala.

Óh, itt hat az agymunka világos meg- 
csuszamlasat olvashatjuk ki. A szülői rajon
gás vértanúja ez az ember egy mérvűén the- 
oretikus eszmének megrögzöttje, a ki bízott 
az emberszerctetben es meghal, hogy gyer
mekeinek új, kedvezőbb sorsot csikarjon ki 
a fatumtól.

Könynyezzük meg ö t ! . . .
Ha, a kik e sorokat nem sajnál.ak olvasni, 

apak és anyak vagytok, ne vessetek ra kö
vet ; de inkább a szentek glóriáját vonjátok 
emlékezete körül.

Meghalni azért, hogy gyermekeid javát 
munkáld, egy felemelő tragédia. Ahhoz a 
hitnek nagysága, magasröptű szellem szük
séges és az apai szeretetnek mélységes 
tengere.

Óh. vajha szánandó fátumát ott főnt 
megtudnak igaz viiagitasban azok a hatal
masok, kiknek a néptanitó helyzetének iia- 
nyitasa jutott kötelességül.

Többet érne ez mint tisztelgő deputáció, 
trémaró szónokának minden bombasztja.

. . .  És ha mar az a kartars egy, úgy 
szólván példátlan rögeszme halottja, óh for
dítsátok meg a sorsot, álljatok, álljunk össze, 
hogy az ne rögeszme légyen, keserves mun
kánk filléreit adjuk össze az öt árvának és 
a parjavesztatt bánatos özvegynek- Ezekből 
a fillérekből áldás fog fakadni : szivetekben 
fölhasad a jótett megvigasztaló, felemelő ér
zése. Mert olyan magasztos a z: jót tenni . . .

A »T a n i t ó k S z a v a *  a legnemesebb 
hivatásának tartja az emberszeretet nevében 
önöket megkérni, hogy annak az öt árvá
nak a sorsát magunkévá tegyük.

Nem állunk egyedül, mert tanügyi bajtár
saink más vonalon is gyűjtenek. Minden kis 
adományt szívesen fogadunk, nyugtázunk és 
rendeltetési helyére juttatunk,

És most befejezzük e sorokat a megbol
dogult következő szavaival, melyeket egyik 
szomszédos kartarsahoz éiete alkonya előtt 
irt :

•Három kis gyermekem fekszik a nagy- 
lapási temetőben. Mindég reménykedtem, 
hogy megsegít annyira az Isten, hogy egy
szerű sírkereszteket állíthatok nekik, de nem 
telt. Kérlek tégedet, ültes legalább kisdedeim

den nemzetnek a legnagyobb költői elősze
retettel s ihiet'.séggel < nekelnek egy-egy 
virágról vagy fáról. Tompának virágregéi 
legbecsesebb gyöngy i közé tartoznak iro
dalmunknak. Ha szerelemről zengenek a 
költők, a természetből merítik hasonlatai
kat és képeiket: ha a: elfojtott honszerc- 
tet reményre, kitartásra buzdítja nemze
tet. a természetiből menteit hasonlatokban 
és képeki cn szolnak mi hozzánk így Pe 
tő fi szerelemről zengvén- be.széi a »Három 
mariár- ; »Ti akácfák*. »A virágok*. •Bú
sulnak a virágok* ; »C-alogányok és pa
csirták* : »K.vándorú .. madár »Kmn a 
kertben voltunk*: .Minden virágnak* ;
•Mint felhők a nyári égen*: »Vilá ;os-kék 
a csillago, éjszaka* : »A természet vadvi
rága- , »A virágnak megtiltani nem .ehet* ;
• Ki a zabad: a* : stb. című k kemények
ben e;rag..dó bájjai. A komoly Vörösmarty 
Mihaiy sem marad hatra: A szellőhöz: A 
fellegekhez : A szép virág ; A csermely
hez : A  tihanyi viszhang.
A holdhoz.: Pipiske: Éj és csillag: Ma-
d.irhangok ; A nefelcjtshez; —  stb. c.mö 
költeményekben No meg a vigked.ü Cso- 
konay csak nem barangolt hazaméba a 
nélkül, hogy a természet szépségéi nem 
ébresztettek volna fel hangulatot kö tői ; 
kedé.vében? Bizonyítják ezt: A rozsában- 
hóhoz : Az ej és a csillagok : A tanúnak 
Hívott li ;et ; A méhekhez; A pillangó
hoz: A tavasz: A szeihez; stb. című köl
teményei.

Gazdag forrásul kínálkozott a természet 
Kisfaludy Karoknak i , ki különösen nép
dalaihoz innen mi it t eszméi’ , m n'pld:
A tiszának kies pátiján, Messze fényük a

jeltelen sírjához egy élő fácsl-at. 'Az Isten 
megfizet értei*

Óh, szent vagy te szent apaszerctet!

A  kik eddig toliam munkáját figyelemmel 
kísérték, azok tudják, hogy nagyobb elő
szeretettel keresem a vidám dolgokat, mint 
a szomorút. A t a n í t ó k  s z o l g á l a t i  
v i s z o n y a i  azonban szomorúbbak egy 
öt felronásos rémdrámanál. Csak néha jut 
csekély ideig, olyan kacagtató falusias ta- 
nitómarakodásra, némi kedvem; de újra át- 
szurödik szivemen mindaz a szenvedés, a 
minek krónikáját e sorokban nyújtom.

Ugyan ki lenne az, a kinek szivét őszinte 
részvétre nem hangolua az alábi történet ?

Túl a Dunán anynyi sokak egyikéül; viseli 
egyik kartarsimk a minimum nehéz kereszt
jét Addig a meddig az isteni |.ondviselés 
nem látogatta meg, ritka önmegtagadassai 
viselte —  azt. De a létért valoj küzdelem 
kimentette s ágyba fektette. Ott fekszik 
immár más fél év óta szárnyaszegetten. 
Családja éhez, de imaha foglalja öt, hogy 
engedtessék neki élni. Az ételt elvonjak mind 
hogy teijen patikaszerre, doktorra.

Hasztalan, A háromszáz forint évi fizetés 
böl így sem telik. Ekkor a szerető hitves 
az évek fáradsagaval szerzett lim-iomokat 
kezdi kótyavetyélni. Betegnek nem kell 
felső ruha, előbb is azt adogatja el. Aztán 
a tányérokat, úgy sincs belőle m i t enni, 
majd a bútorzat kerül piacra, utoljára nem 
marad, csak a szalmás vacok, a nehéz be
teg egyre sinlődik, lelkének nagyobb az ö 
betegsege, látva az elzüilést a nyomort. 
Már csak egy kés maradt meg. De árok
part mellól ezzel levágható a k o l d u s 
b o t .  Fizetését egy és fél évre mar előre 
kiszedte. A  falut úgy is rettegés hantja 
hogy ha elpatkol a tanító, mit ad majd a 
másiknak ?

A  halálvergődés indoklásaihoz hozzásze
gődik az éhező gyermekek jajszava ; e kettő 
könyörög az Úr zsámolyánál jobb sorsért, 
mely után buzgó imádság epedez mindnyá
junk ajakán . . .

Verner László.

Levelezés.
Ruttka, 1891. június 11-én.

Ruttkán az állami iskola saját ái audó 
új épületet nyerend, mely 30,000 frtba ke
rül. A kik ezen iskolaépület megteremté
sén fáradoztak, neveiknek elévülhetlcn em
léket szereztek. Ruttkán egy alkalmas s 
na ;yobb szabású iskolaépületnek a felál
lítása nemcsak helyi, de államérdek is.

Baiaton ; Hej csicsergő kis madár; Rózsa ‘ 
mit csinálsz; Ha én tiszta patak vo.nék ; 
Hej ti fényes csillagok ; A  bimbóból virág 
le sz; Gyöngyvirág cs liliom szál, Az ér 
mel.cti áll egy fa Sárga levél, sárga lével 
sti-. - költeményekből láthatjuk.

Legnagyobb költünk Arany János autja 
íölülmulhataLan a termesz tböl vett képek 
hasonla ok és eszmek lelhasználasában. 
Csak a le nevezetesebbeket akarom felem
líteni hogy lássuk, mi volt Arany János
nak is a nagy természet. Ilyen költemé
ny* i : Rózsa és ibolya ; A rab góiva ; Szt. 
L.s/,ó füve; A méh románca; Ősszel; 
Kertben . A pusztai fűz; Kies ősz ; A epke ; 
stb.

Hány költő énekelte meg a büszke pál• ' 
mát. a sö ét árnyu cip. usfát, a lecsiggo j 
lombtj nyírfát a hata más tölgyet, a bal- ! 
zsamiilaiu fenyőt, a m-beket tapialó hárs-  ̂
fá\ az örök z - d eveiü Citrom cs narancs- 
lig tek-t Mily sok-.or hivatkozik a biolia 
az ural .odó cé irusfar . 1 Hát a -zomoruiOz ? 
Miiy jeiktpe a inegiört bánatos és seuzett 
s ívucr! Niég Üesd-muna is énekel róla 
0  he.lóban . szykamor árnyában ült
szegény! ügy ra hajolt, úgy rá a fűz, 
Homloka térdén, keze kebelén, s mind 
da a fűz. szomorú fűz! Üalaba szót a 
mormo.ó patak olyan bús arny.it vet a 
f(lz: ho ..önnyeti l a kő is o.vatag ; S omoru 
fO szom orú fű.- !

(.Folyt köv.y

Itt számos külföldi száll ki a vidéket, meg
tekintendő. Lá s k tehát hogy hazánk i-kolái 
a külberendezés tekintetében is kiál ják a 
versenyt a külföldiekkel; de különben is 
a rá fordítandó összeg nem holt tőke, 
mert van itt tanköteles annyi, mint me
gyénkben sehol s hogy e szám a jövőben 
sem fog apadni, arról Rutlkának rohamos 
fejlődése kezeskedik.

Az iskola épület felállításának szüksé
gességet nem célom bizonyítgatni, hanem 
inkább annak hova való elhelyezésere 
nézve egyet s mást felhozni.

Nálunk a tervbe vett iskola épületnek a 
felemelése tanügyi s község szépitós;eti 
szempontok alu esik.

Az iskolaépületek elhelyzésót a népis
kolai törvények s ministeri utasítások sza. 
balyozzák ; nevezetesen, hogy az épületek 
egészséges, csendes, az u catói iO méter
nyi távolságban a helység közepén oly he
lyen emeltessenek, mely nemcsak iskola, 
de annak melléképületeinek, nyári torna
térnek, udvarnak, veteményes s diszked
nek a növendékek számához képest ele
gendő tért nynjtand, a hol a tanú ók sza
bad perceikben fris s eges/séges levegőt 
szívhatnak, tornázhatnak a a jól gondo- 

! zott iskolai kertben gyönyörködhetnek, a 
fiuk a gyumölcsészetben. a leányok a zöld
ségfélék lei mesztésében gyakorlati.ag is ok
tathatok. Az iskolaépületek ilyetén be
rendezése mily üdvös s életre való, bi
zonyítják az igy berendezett intézetekből 
kikerült növendékek; ellenben hogymiiy hát
rányos, bizonysága p.. azon városok isko
lainak növendékei, a hol térszüke miatt 
azok tanítás közötti szabad idejüket me
gint csak a büzhödt levegőjű tantermek
ben, vagy az utcán sokszor veszélynek 
kitéve kényszeritvék eltölteni. Ezért a váro
sok lakói nem egyszer megirigy ik a falusi 
iskolákat.

Kívánatos tehát, hogy a felépítendő is. 
kóla részére oly telek vásároltassák, mely 
a fenti kivánalmaknak tökéletesen megfe- 

! lelne.
Ruttka térviszon; ainal fogva nemcsak a 

* nevezeti, de az állomás környéke szépite- 
szeii kívánalmait is kielégíteni lehet, ha a 
tervbe veti épület a gyógyszerártól az ál
lomás feié elterülő téren ép ítélik fel.

Igaz, e tért m ór helyenként viz lepi el, 
de sokkai nagyobb mocsárba rakták ám a 
Hercz-f -le ház aiapfa ait. a nélkül, hogy 
ott a pincékben valaha viz találtatott 
volna Ezen a terén most átszivárgó cser
melynek rendes medret ásva, az iskolai 
kertnek c ak dis.ere s hasznára válhat- 

. nck a mi a szakértők szerint nem lehe
tetlenség —  eltekintve attói, hogy e telek 
most még a legjutányosabban megvásá
rolható. A Tanady al.al lakott s a két 
legzajosabb utca ré g id é t kepe/ő telek 
szépetészcti szempontoknak megtold ugyan, 
de iskoaépüetet azon em-Ini uem alkal
mas s a m« lett draga is evén a o n  épü
letek nnatt. m yeket elebb e kel ene bon
tani.

iM dón az .ólam a két vasúti igazgató
i t :  s a kö, .ség .» kérdésben levő ceira oly 

j, lentekeny *<sszeg* t áldoz, cl lehet várni, 
hogy e díszesnek igerkezu épület m.nden 
■ r-nyú kivanaimaknarí megfe.ejen. a mm, 
tekintve a szakértők e lércni bu/g-ágát 
s előrelátását. nincs is okunk kételkedni.

Rakitta Samu, al ami tanító.

h í r e i n k

A félév közeledtevel kérjünk lapunk igen 

tisztelt olvasóit hogy lejárt előfizetéseiket 
megújítani netalani hátralékaikat is bekül- 
deni es lapunkat ismerőseik : a Felvidék ha
zafias közönsége köreben~terjesztflni szíves
kedjenek Az előfizetési pénzé** legeelsze 

rubben pustautalvanynyal a Felvidéki Hí

radó szerkesztősegenek küldendők

Turocmegye mbizotts. közgyűlésé e hó
1 3 -én tartatott meg justh Kálmán luispan 
úr u méltósága elnöklete alul:, melyen leg
fontosabb tárgy volt az ai auiositái kérdésé
ben cllogialt aliásp mi tárgy.uasa. Minthogy 
a fóvaro 1 lapok c Urgjban a tényeknek



nem mindenben megfelelő tudósítást hoz*
lak, jónak látjuk szorul-sióra közölni a 
közgyűlés jegyzőkönyvének arra vonatkozó 
pontját, mely így szól : A vármegye állandó 
választmánya pártolólag bemutatja a k< z- 
igazgatás államositasa tekintetében benyúj
tott törvényjavaslat alkalmából ezen fontos 
és életbevágó reform megvitatása és hatá
rozati javaslat beterjesztése céljából meg
alakított bizottság határozati javaslatát, mely 
szerint dacára annak, hogy a kiküldött bi
zottság tagjainak túlnyomó többsége a köz- 
igazgatási államosítás érdekében nyilatkozott 
mindazon iltal tekintetbe véve azon körül
ményt, hogy a társ törvényhatóságok lég 
nagyobb része már is az államosítás mellett 
foglalt állást a törvényhozó testület kebe
lében is köztudomas szerint az elvek ez 
időszerint mar teljesen tisztázottaknak te
kinthetők s az egyes választó kerületek kép
viselői meggyőződésük szerint máris hatá
rozott pártállást foglaltak, miből kifolyólag 
a vármegye közönségének a közigazgatás 
államosítása tárgyában kifejtett érdemleges 
véleménye c kérdés eldöntésére befolyást 
amúgy sem gyakorolhatna : hatarozatijavas- 
lutkép ajanlja, miszerint a vármegye kö
zönsége megbízva a kormány cs törvény
hozó testület bölcsessége és hazafisagában, 
a kérdés felett napirendre tér 8 illetve a 
társtörvényhatósagoktól akar a közigazgatás 
államosítása mellett akar ellene intézett s 
pártolás végett átküldött átiratokat tudo
másál veszi. A gözigazgatás államosítása 
alkalmából véleményezés végett kiküldött 
bizottság határozati javaslata indokaiból a 
vármegye közönségének határozatául eifo- 
gadtatik.

A közigazgatási kórdós mellett és ellene 
a szónoklatoknak egész özöne árasztja cl a 
képviseloházat. Az általános tájékozatlanság, 
melyre lapunk múlt számában rámutattunk, 
még mindig tartja magát. A lefolyt hét alatt 
csak az a nevezetes mozzanat történt, hogy 
Szilágyi igazságügyi miniszter határozottan 
Szapáry gróf mellé állott s Tiszáéktól el
szakadt. Az e miatt elkedvetlenedett s haza 
utazott Tisza Klímán meghagyta híveinek, 
hogy a javaslat mellett legyenek, mert el
lenes-tben Szapáry gróf Apponyi Albert 
kar ai közé hajtatnék. A szélsőbal erősen 
küzd a municipium mellett. A  kormány 
azonban teljes tudatában van annak, hogy 
mit csinál azon esetre, ha a szélsőbal a 
rés?letcs vitában az obstrukciora határozna 
cl magát. Erre nézve Szapáry gróf minisz
terelnök egy külföldi lap levelezőjének imi- 
gyen nyilatkozott : Ha a részletes vitában 
az ellenzék csakugyan az obsl ukcióra ha
tározna el magat, akkor kötelességemnek 
tartom megvárni, mig az obstrukció a leg
szélső végletekig megy, mert csak igy fog 
a nemzet az obstrukció káros voltáról meg
győződni ; ha egyszer a nemzet erre a 
meggyőződésre jutott, akkor aztán mindenki 
sürgetni fogja, hogy oly intézkedésekről 
gondoskodjunk, melyek az obstrukció is
métlését lehetetlenné teszik.

Az uj hercegprímás. A Magyar Értesítő 
cmfi kőnyomatos, arról tesz jelent-st, hogy 
a kor nány a primási s ék bet > lésére nézve 
mnr határozott, a mennyiben Vaszarv Ko
los ponnonhalm' főap-iinak her egprimássá 
való kinevező ét hozta javaslatba. Mint
hogy az uj p irnas szerzetes, di .p-Lzaciója 
iránt a Vatiuánnal is foiylak tárgyalások 
s a-okát aihtólag mar be is fejeztek. A 
prim-skerdésoen U^ron Gábor, n képviselő, 
ház e h> 17 én tartott ülése n, megin- 
terpc al.a Csa .y gróf t. Beszéde Samassa 
mellett szolon, bír nev-.;et nem emiitei* 
s m s jelöltek el en, kiket szintén nem ne 
vezett meg.

Besztercebánya városa közönsége cs a
szliacsi kerület Huszagh-parti választói f. é 
junius hó I3 *an impozáns fáklyásme-nctet 
renda. ti k dr. lluszagh István volt szliácsi 
valass ókcruieti képviselójelő t tiszteletére, 
melyen körülbelül 10 0 0  városi lakos és vá
lasztó polgár s a besztercebányai önkénytes 
tűzoltó egyesület vett részt. A 2 0 0  fák
lyával kivonuló menet a felső utcán keresz
tül Huszaghnak a megyeház utcában lévő 
lakasa elé ment, hol dr. Rippely Ede 
besztercebányai ügyvéd Besztercebánya va
rosnak a meneten résztvevő közönsége 
nevében mondott neszedet kiemelvén,

hogy a diadal mégis csak a Huszágh- 
párté, mert ennek eldöntése nem a befo
lyásolt s nagyrészt meggyőződés ellenére 
adott szavazatok súlyától, hanem a sza
vazók tiszta meggyőződésétől s a köz
vélemény nyiKánulásától van feltétetelezve. 
Ebből kiindulva a város közönsége megje
lenése által bizalmának s ragaszkodásának 
ad kifejezést s elégtételt nyújt Huszágh- 
nak pánszláv tendendenciákkal történt gya- 
nusithatása folytán szenvedett hírlapi meg- j 
hurcoltatásáért, mire Huszaghnak Beszterce
bánya városa intelligens hölgyei által font 
gyönyörű virág — koszorút, úgy szintén \ 
Radvány község lakósai által font koronát 
adott át. A hölgyek által font koszorú szé
les, nemzeti szinü szallagján c felírás volt 
olvasható : » E r k ö lc s i  győzelm e je léü l H uszágh  
l itv á n n a k .*  Huszigh erre meghatott szavak
kal mondott köszönetét a kiváló megtisztel
tetésért. mire a választók nevében még 
Hrucsiar György volt pallósi biró beszélt 

I tót nyelven, mit Huszágh röviden megkö- 
j szönt. A menet erre a vendégül meghívott 

Huszághal együtt lelkes éljenzések közt a 
! piacon és alsó utcán keresztül a kuglizó 

társulat mulató kertjébe vonult társas va
csorára melyen több mint ötszázan vetlek 

j részt. A sok toszt közül kivált a Hrucsiar 
Györgyét kell kiemelnem, ki határozottan 
visszautasította azt az insinuatiot. mintha 
Huszágh pártbeliei páns/lávok volnának, 
>Mi — úgymond — tót anyanyelvűnk da
cára a szent magyar hazáért élünk s nem 
mi, hanem az ; ki minket pánszlároknak ne
vez — ellensége a hazának, mert a békés 
polgárok közé öntudatosan hinti az egyenet
lenség magvát*. Beszédjét Kossuth Lajos él- 
éhetésével végezte, mire az egész társaság 
felállott s a »Szózat«-ot és >Kossuthnótát 

j énekelte.

Vizsgák. E  héten fejeztettek be a keresk. 
a keresk. iskolai érettségi és a polg. fiú és 
leányiskolái vizsgák; jövő héten lesznek 
meg a keresk. iskola osztályvízsgái. raclyek- 

i kel együtt a töboiről is, bővebben szándé
kozunk megemlékezni.

Az osztrak-magyar allamvasut magyar 
vonalainak államosításáról szóló javaslatot 
folyó hó 17 én tárgyalta és fogadta el a 
képviselőház pénzügyi bizottsága- Baross 
miniszter kifejtette, a vita alatt, hogy mily 
alapokon történt a fizetendő évi járadék 
megaliapitasa ; előadta egyszersmind, hogy 
a személyzet szerzett jogainak érvényben 
tartásával vétetik át s hogy a nyugdíjazás 

I kérdése jövőre a magvar államvasutak 
! nyugdijszabalyzatai értelmében fog megáila- 

pittatni. A személydijszabás lehetőleg mar 
augusztus i-én . a teherdijs;abás pedig azon
nal, mihelyt a szükséges előintézkedések 
megtörténnek, életbe fog lépni. Wekerle 

| pénzügyminiszter megjegyzé, hogy a meg- \ 
j váltási összt g megaliapitasa a legrigorózus- | 

sabb számítás szerint akként történt, hogy 
a pályától várható jövedelem az érte hozott 
áldozatokat fedezni fogja, nem is tekint £ 
azokra a kiadásokra, melyek előállottak 
volna, ha a megváltás nem történik meg. 
Minden körülmény a mellett szol, hogyha 
a megváltás szükséges volt, helyesebb volt 
azt ma tenni meg. mint később.

Gyei mekelöadas Junius hó 14-én gyer- 
mekcloadás volt Kohn Jakab jó  hírben álló 
magán elemi iskohiaban S.ubnyafürdön. 
E lőad ato tt; »Hol terem a boldogság ?« cimü 
vígjáték. Közreműködtek : Kohn Olga, L á 
ba s a Mária. Popper Régi, Glascl Irma, 
Grün Regi, Rozenzweig Lina. Slatt Margit, 
Kohn Rafael, Skuhra József, Links A. és 
Fischer K. Az előadás nagyon jól sikerült, 
több mind 200 vendég volt jelen, kik közül 
a fiatalság előadás után tancra perdült, 
mely reggelig tartott.

Feltámadott E cmi a au lapunk múlt 
számában fölem lítettük, hogy Jurányi és 
nem Thuiúns.ky Mária nevű öngyilkos 
szándékkal kénsavat ivott — c^elédeany 
mint tetszhalol’ . halottaiból fe ltá m a s z t' 
tolt ; úgy latszik nem jó l informáltuk ben
nünket. meit a következő sorokat kaptuk: 
Azon hirt. melyet a (Felvidéki Híradó* f 
evi 21-ik  számában (Feltám adott* cím 
a a t l  közzétett, ezennel valótlanságnak 
nyilvánítom Az ott nevezett szolgaló Ju 
rányi (és nem Thuráuszky) Mana f. é. jú

nius 3-ik óta. a mikor a kórházba felvéte
tett, egészen f évi június 14-óig. a mikor 
teljesen kigyógyitva elbocsáttatott, csakis 
a női osztályon más betegek közt gyógy
kezeltetett ; a halottas kamrában való el
helyezéséről sem a kórházi orvosok, sem 
a kórházi személyzet mit sem tudnak. 
Dr. Petriknvich. megy jár. orvos. —  Az 
igazság érdekében szives készséggel adunk 
e soroknak helyet, megjegyezvén, hogy 
ugyanily szellemű, bár kevésbbé finom 
hangú helyreigazítást kaptunk dr. Haas 
Jakab m. főorvostól is.

Myllt felhívás. A mi az emberben örök : 
óh szent emberszeretet, a te részvétedet 
kérjük, juttas öt apró árvának betevő fala
tot. a kinek apjuk Ripl János nagy-lapási 
tanító golyót röpitet agyába, mert halálá
val akarta gyermekei sorsát megváltani, 
kiknek verejtékes kenyere, tanítói élethiva
tása csak a mindennapi nyomort juttatta, 
ó h  engedjetek szivetekhez szólni, hisz 

>Van a jóltevésben olyan isteni.
Mely minden emberérzeten felül 
Ragadja a lelket. S  haszonleső 
S  hitvány lelkek nem érnek fel soha.* 

Ez a porladozó néhai kartárs egy rögeszme 
halottja, óh . vajha a halál válságos percé
ben lelkében tisztán látta volna derengeni a 
jövendőt; óh, ha ez az öt gyámoltalan éhező 
a társadalom részvétét meg tudná nyerni! 
Épen igy az alamizsna irgalmát kérjük egy 
dunántúli másfél év óta beteg tanító keserű 
sorsának enyhítésére. A föntebbi sorok az 
igazsághoz híven beszélik azt a kiáltó nyo
mort, mely a tanítói hajlékban otthonos, 
minekutána a gondviselés betegséggel látó- i 
gáttá meg a kenyérkeresőt. Napikenyér és í 
patikaszerre elvándoroltak a szorgalom ke
resményei, a szerető hitves hozománya, 
az első családi fészek kedves emlékű bú- 

: torzata. A kicsiny szoba nagy ridegségében 
a halálvonaglás marcangoló lelkikinjaival 
készül egy ember tőlünk, lelkében meggyű
lölve pályáját, mely a tantalusi kínokat ju t
tatja a lassú végfeloszlás utolsó percéül. 
Volna-e bennük s z í v , ha erre meg nem 
rendülee ? S volna-e olyan szükségben levő, 
ki ehhez a másikhoz képest magát nábob- 
nak ne tudná ? S  volna-e olyan ki a maga 
szükségével kacérkodna, nehogy az ala 
mizsna irgalmára szólittassék ? Nem, nem ! 
. . .  mi mind egy sziliig itt vagyunk, ve
rejtékes, sok helyre számítót filléreinket 
összeadjuk nektek, öt árváknak, beteg, az 
éhínség nyomorába jutott tanítónak. A gyüj 
téssel nem all egyedül a (Tanítók Szava.* 
Tanügyi laptársaink is nagy buzgalommal 
gyűjtenek s egyesült erővel a sors sújtó 
csapását is némileg elfordíthatjuk. Nagyon 
kérjük t. olvasóinkat, érezzenek e percben 
mindannyian velünk. Mi a magunk részéről 
a (Tanítók Szava* nevében 5 forinttal kezd
jük meg a gyűjtést. A legcsekélyebb ado
mányokat szívesen fogadunk és nyilvánosán 
nyugtázunk. Budadestcn, (VII. kér.. Wcsse- 
lényi-utca 48. sz.) 1891. jun. 15-én. G l a t z  
György »A Tanítók Szava* Szerkesztője.

Szerkesztői változás. B (Magyar Nők 
Lappjának szerkesztését folyó évi junius ho 
7-én Brankovics György, a (Képes Családi 
Lapok* vö t szerkesztője vette at. A (M a
gyar Nők Lap»-janak olvasói bizonyara ör- 
vendétes tudomásul veszik c szerkesztői vál
tozást, mert Brankovics Györgyitek eddigi 
kiváló irodalmi es szerkesztői működése 
elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a 
„Magyar Nők Lapja* csakhamar nemcsak a 
müve t magyar nőknek, hanem a nagy kö- 
zónaégnek is kedvelt lapja leend.

Irodalom.
A . B U D A P E S T I  H Í R L A P "

előfizetési felhívása.
Főszerkesztő H ak o N l J e n ő .

Felelős szerkesztő C s a j l h a y  F e r e n c .

Dolgozótársak : Balogh Pál. Bálát* Ig-
nácz, Bausay Sándor. Béla Henrik, Berényi 
László, Barna Izidor, Csajthay Ferencz, 
Csapodi István dr. , Flammarion Kamill. 
Herceg Ferencz, E. Illés Károly. Kaas Ivor 
háló, (Javaid Sándor, őszi Kornél, Projf 
Sándor báró, Ráköti Jenő, Rákosi Viktor,

Solder Hugó, Teleki Sándor Gróf, Tóth Bé
la, Vasskó Elemér.

A kiadóhivatal feje: Zilahi Simon.
A Budapesti hírlap jun 15-én tölti be 

fenállása tizedik évét. Ez Évek alatt a ma
gyar közönség legnépszerűbb, legelterjed
tebb lapja lett és a mai időszaki sajtó 
kellékeivel a magyar hírlapirodalom első
rangú tagiává küzdötte föl magat.

A nemzeti irány merész és elszánt kul
tusza ugy a politikában, mint az irodalom
ban. a művészetekben és a társadalomban 
biztosították neki a hirlapolvasó közönség 
rokonszenvét és tömegeit.

Alig volt rá eset Magyarországon, mió
ta az alkotmány helyreállt, de rittkan kül
földön is, hogy hírlap oly vezérlő szeret 
játszék egyes kérdések sorsa megalakítá
sában. minőre a Budapesti Hírlap arány
lag nem hosszú fennállása óta ismételve 
adott példát: nem kell csak a véderő vitá
ra émlékeztetnünk, a melyben kél hónapon 
keresztül azt lehet mondani a Budapesti 
Hirlap táplálta a vitát, a közérdeklődést, a 
közszellemet. Újabban pedig a közigazgatá
si javaslat első és döntő bírálata e lap 
hasábjairól indult ki, hogy az elméket meg
termékenyítse.

Ily sikerekhez pedig kettő szükséges : el
sőbben is az értelmi tőke párosulva az i- 
rói tehetséggel; másodszor az abszolút 
függetlenség minden párttól és hatalmas
ságtól. Ezek nélkül lehetetlen azt az erköl
csi erőt felszabadítani s munkássá tenni a 
közérdek javára, a minő a tisztességes saj
tóban és munkájában rejlik. Ha pedig va
laki e helyen a hol az újság kénytelen ma
gáról beszólni, ezt dicsekvésnek venné an
nak megengesztelésére készséggel teszszük 
a vallomást, hogy távolról sem tartjuk ma
gunkat csalhatatlanoknak. Tudjuk, hogy 
minden vigyázat és megfontolás mellett is 
botlunk mi is. De botlásunk is csak szabad 
meggyőződésünkből ered nem egy harma
diknak, akkár egyénnek, akár társaságnak, 
akar pártnak akár felekezeteknek, akár 
osztálynak sugalmazásából vagy egyoldalú 
érdekéből.

Bízvást tehetjük hát olvasóinknak azt az 
• ígéretet, hogy ugy mint eddig, újságírói 
j kött leségeinkben és lelkiismeretűnkön ki-

Ivül más urat magunk felett, el nem isme
rünk.

A politikai vezetést, a vezércikkek rova- 
I tát Balogh Pál, Haas Ivor báró és Rdkosy 
1 Jenő látják el rendesen. Jogi szakcikke

inket, általában jogi szakkérdések fejtege
tését, rovathoz nem kötve Edvi Illés Ká
roly kitűnő tollából veszik e lapok olva
sói. Orvosi s természettudományi kérdések
ben írónk és tanácsadónk Csapodi István 
doktor, a jeles fővárosi orvos és szakíró* 
A többi rovatok megoszlanak kipróbált s 
nagyébb részt már évek óta a Budapesti 
Hírlap közönségét szolgáló több dolgozó 
társaink közt.

Irodalmi és tarcarovataink a mellett hogy 
a lap keretén kívül levő írók közreműkö
dését is sűrűén igénybe veszik sőt a közön
ség köréből is a tehetségeket magához 
vonni iparkodik, oly erőkre vannak állan
dóan bízva, mini Teleki Sándor ezredes, 
Tóth Béla, Rákosi Viktor (Sipuiusz). Her- 
czeg Ferencz, Baksay Sándor, Béla Henrik 
es a főszerkesztő (— ó.), végül a világra
szóló hirt élvező Flammorion Kamill a ki 

i szintén állandó szerződéses viszonyban 
van a Bndapesti Hirlap-pal.

A regénycsarnok szamára iparkodásunk, 
hogy a külföldről s a hazai eiőktöl is a 
javat szerezhessük meg a Budapesti Hírlap
ban Csiky Gergely kitűnő regény- és drá
maírónkat a hírneves francia : Ohnet
György váltja fel. Egy oiasz regény Sal- 
vatore Farina tollából szintén birtokunkban 
van. Hogy nagy áldozatoktól sem rettenünk 
visza e rovat érdekében, megmutattuk az
zal, hogy tavaly megszereztük es közöltük 
Stanley legújabb müvét afrikai expedíció
járól. Angol regényeink, a melyekből éven
ként kettőt hármat szoktunk közölni, kitű
nő kcdvcltséget élveznek.

A mi e lapok többi tartalmat, u. m. a 
közgazdaságot, újdonságokat, az értesülé
seket helyi, vidéki és külföldi tudósításokat 
illeti : mindez régóta ugy el van latva a 
Budapesti Hírlap-bán. mint bármely első
rendű európai lapban. Dolgozótársainkat 
méltán nevezhetjük kipróbált és lelkes



gárdának, a mely becsvágyat helyezi lap
ja korekki és kitűnő kiszolgálásába. Min
den jelentékenyebb magyar városban van 
tudósitónk. Récsben eg.-sz kis fi >kszerkes.: 
tőség szolgái ki bennünket telegráf és te 
lefon utj .n . a ; európai nagy városokban 
saját tudósítóink óvjak közönségünk érde
kűit és mindenüvé a haza határain belül 
cs kívül, bárhol valami rerdkivüli doiog 
készül vagy ha csak véletlenül megesik: 
külön kiküldött tudósítóink ott vannak 
vagy ott teremnek mint a magyar olvasó
közönség érdekeinek katonai.

A Budapesti Hírlap iránya az elmúlt de- 
ceniuni alatt kiáltotta képességei tüzpró- 
bájat. Ebben a változatlan irányban fogja 
ezentúl is teljesíteni feladatát és kiszol
gálni olvasóit.

Jnlius 1 -én fogjuk megkezdem Ohnet 
György *A gyüiöiség adója< czimü uj re
gényének a közlését, mely a Budapesti Hír 
lap kizárólagos tulajdona.

Az előfizetés feltételei helyben házhoz 
hordva, vidékén postával: Egész évre 14 frt, 
félévre 7 frt. negyedévre 3 frt 50 kr., egy 
bóra I frt 2 0  kr. A fő v á ro s i n y ara lókb an  
lapunk k o ra  reyyel kezbesittetik. az egész 

fürdő-évad  alatt pedig előfizetőink kívánsá
gára a lapot b á rh ov á  utánuk k ü ld jü k ,  még 
akkor is ha a nyáron át többszőr valtoz- 
tetnak tartózkodási helyet. Az előfizetősek

I vidékről legcélszerűbben postautalványnyal 
; eszkozölhetők következő cim alatt:

A -Budapesti Hírlap* kiadóhivatal inak, IV 
kerület. Kalap-utca 16. szám.

Fcieiós szerkesztő : Rove3z Lajos 
larsszerkcszto: Fehér janc.

Árverési hirdetményi kivonat.
1 A 1 -szt.-mikiósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatoság közhírré tes/i, hogy 
Krausz szül. Fuchs Karolnia végrehajtató- 
nak Holbusz Ádára végrehajtást szenvedő 
eiieni 24 frt 4ü kr. töke követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a rózsahegyi 
kir, törvényszék (s/t.-miklosi kir. jará>bi- 
róságj területén levő Kelecsén község ha
tárában fekvő a keiecsetii 19. sz. tjkvbcn 
foglalt s nevere 113 részben irt A I 3jó 
urb. telek 1 2 |ó összeír, sz. hazra s mellek 
épületeire az árverést 578 Írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingat,an az 
1891. évi julrus hó 10-ik napjan délutáni
2 órakor megtartandó nyilvános árverésen 
a meg ..lapitott kikiáltási áron alól is ela
datni fog.

Árverezni szándékozok tartóznak az in
gatlan becsárának 10  százalékát vagyis

1 57 frt 80 krt készpénzben, vagyis az 1881.
I.X. I. c. 42. f-aban jelzett árfo vauim ti 
számított és az 1S81. évi novem. er hó 
l-én 3533. sz. alatt kelt i azságügvmiu sz- 
téri nndelct 8 . íj-ában kije ölt ovadékkópes 
értékpapír!) n a > küldött kezéhez : tenni, 
avagy az 1-81. < ri LX. t. c 170. §-a ér
teim ben a bánatpénznek i bíróságnál 
1- ;es elhelyezés erői ki.mitott szabályszerű 
elismervény: átszolgahatni.

Kelt. l.iptó-Szt.-Miklóson 1891. evi már
cius hó 27-ik napján a kir. járásbíróság 
mint tkvi hatóságnál.

(■ulltlMZ. kir. aijbiro.
táti. szám.

1891.

Árverési hirdetmény.
A állirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi ] 

I.X. t. c. 102. §-a értelmében ezennel kö-.- 
hirré teszi, ii«• :v a znióvára ai kir. j.<rás- 
biro a : 12 2  svM. s. mu végzése áltál a tu- 
roc szt.-már.oni tkpónztár javára Büchier 
Annin m'sóéi lakos ellen 351 frt ti4 i,r. 
töae hátralék, enn k l89o évi september 
hó 28. napjától számítandó 6 százalék ka
matai és eddig összesen 27 frt 42 kr. költ
ség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróiiag lefoglalt 
és 650 l'itra bec-iid 1— 5 t. a. kél riska 
tehén, egy borjú. 2<>0 db ácsolt épitofa. 
Io00  db fenyő z.illfából álló ingóságok 
nvnvános árverés utján cladatnak.

Mely árverésnek a 11151801. sz. kikül
dést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Mosúczo > ie ndő eszközlésére 1891. 
év június hó 25- ik napjának d c. 10 óraja 
batáridőül kitdzetik é; ahhoz a v< nni szán
dékoz" ez miül és i Ko.vidéki ll rudoút- 

j ián oly me j g v z é  se. hivatna^ meg: bogv 
i az é int tt ing - g . z ni anerésen. .•* 

1881 i LX l c. 10 . $-a űrt .ménen a 
leröbbet ígér ek becsaron alól is el- 
ada ni f -gnak.

Kelt Zni- n, 1801-ik evi június hó 5-én.
S y . Í b l l C r «  kir. bír. végrehajtó

J ÜGYNÖKOK
^ törvény,lég megengedett 
% sorsjegyek részle:íize- 
|  lése m. etti eladá .
*  I s - ’ .. /

' /  mellett 
f  4nv  /  mindenhol

r /  felvétetnek.

/  Fővárosi
f  0 valtoiizlot tarsasag
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*  7  BUDAPEST,
Fürdő- és Dorottya-utca 

sarkán.
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o BIRTOK ELADÁS g H -----
O Z n ió v á r a l já n  (Turócz m.) j, órányira vasúti O
O állomástól 90 kát. hold elsöminöségű szántóföld, kitűnő g  
O rétek, nagy emeletes ház gazdasági épületekkel, évenkiut Q 
O 70 fuvar fairási joggal, szép kert patakvizzel. téglagyár- O 
q  tásra kitűnő földdel, gazdasági s mindennemű üzleti eé- g  
O lókra alkalmas birtok haláleset következtében jutányos f i  
O áron szabadkézből azonnal eiadó. — Bővebb felvigosi- ö  
0  ^ sl 11(l Rátskay János tképzőintézeti tanár Znióvaralján. q
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Srél|er Antal-fele kiviteli palaczk$ör

D I E T R I C H  és G O T T S C H L I G
BUDAPEST

vagy DREHEB ANTAL Kőbánya.
Csakis teljesen leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folytoo friss 

üvegtöltésben, a minőség hamisítatlan volta mellett kezesség vallaltatik

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
ír jc s y z é k c k  inindciifcló ín^jt'ii «;m hérinciit vc

Figyelmeztetés ! Miután gyakran megtörténik, hogy idegen ké.szitmenyü cs gyön
gébb minőségű sörök »Drcher Antal kiviteli sör- cím alatt forgalomba hozatnak a 
t. c. Drcher-félc kivilel: sör fogyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegcimkét, 
melyen a Dietrich es Coltschlig név okvetlen kell. hogy rajta legyen, kivaló figyel
mükbe ajánljuk

M elyik lapra fizessünk elő ? Sj
tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az. a
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a mely az u• évvel immár ;:-ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lapja. Hiteles forrásokból zarmaz- értesülést inek gyorsasága, alapossága es 
sokasaga. rovatainak vallozatossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tárháza tettek az »E-v<:tértés»-t népszerűvé A/ országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb e mt lett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az cEgyctértés» 
kö i. Gazd.isági rovata ii mert regi u-kmiclym-k örvend. A magyar kereskedő 
S Gazdakózónsey nem orui többé idegen nyelvű lapra, mert az >Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósitasaina : l ó 1 égével s alaposságával ma mar n-ni 
versenyezhet más lap A kereskedő, iparos s . mezőgazda m gtalálja mindazt az 
•Egyetértés;-ben amire -zuksegc- van Változatosan szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, min' egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre. úgy hogy egy év al.it 30 : kötetni regényt, ruszin: eredetit, részint a
külföldi legjelesebb ■ írnek k.' < magyarsagu fordításban kapnak az •Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót kei. es a világ folyásáról gyorsan cs hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő a »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra 
1 frt • i k . , évre ; frt egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek az •Egyetér
tés* kiadóhivatahba küldendők. Mutatványszamot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.

§#OOüüoOOGOCOOOOOOOOOOOQ»□•OC• • •

J B L z o z r y l s j t m |
(Éj Az „Első magyar gazdasági gépgyár rész- jja 
r-s vénytársulat'- tek. Igazgatóságának fjj

BU D A PESTEN , |
kiilíő váciut 7.

Tekintetes igazgatóság!
Ezennel készséggel felelünk meg kívánalmuknak a 

mennyiben tapasztalatainkul az Öuük gyárában előállitutt 
s ott vásárolt „C- S .1- jegyű cséplfiszekrény és inozgonyru 
nézve közöljük :

Mindenek előtt az erős szerkezeti felöl kell dicsérőleg 
nyilatkoznunk, mely a nagy és költségesebb \ erőléces gé
pek mintájára van készítve. Úgy minőség mint mennyiség 
tekintetében,

működése a gépnek meglepő.
A fűtőanyag fogyasztása igen mérsékelt 
A mondottak alapján a fenlnevezett gépet minden gaz

dálkodó embernek legmelegebben ajáulhaljnk és a t. cé
gei felhatalmazzuk, hogy e levelűnkéi, mint ajánlatot fel
használhassa.

K e lt  M is k é n ,  1801 fe lírná l- 22-én.

Teljes tis-.teleuel

Szabó István ss tá rsa i s. k. 
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Turócz-szt. mártom niagy.tr oyornda — Roacnfeld Ignáet

Szt.-Margitszigeti gyógyfürdő.
A ^'.-M ffilszigcli sOukCTt. tiszta pormentes levegőjével... elismert jó ha.

> 3 5  R !"•••« IMM tö rn i vizével p . satmssabh „ v . h e o n v u ' t  A 
k,.rs L-ru lurdoui-renitr/év kívül van 300 szoba, társalgási «, lekejatékáerem 
posta, telefon, tavirda. Kitűnő cre.Jíii.:nyn> ci h i z l Ii n.,;- , hcvn/ „ lm. (main 
■ ■ V ■ 1. ■ mint * ryital v. bel lenné i köveiken kői I il.-n cztiz
zsabak. időit Ütegek, külsertósek után fellepett izzailmanyok görvilv s bujakor' 
a a | . gymor-bebanfalnak idült szekrekedes. ho yag hurut, női hantáknak, garat 
gege tudohurut. hudesek. Idegbantalmak Le.,1,.,... .Hen villamos liir.iok * | K«|. 
ma innak meglel.,I Sikerrel. I ü A .  é, menet e •>■  együtt vallva, valamint hirdó- 
lu i.anü mu :selt r A -zyugjhelyen lunlövendégek a für.iu- cs merietje;.V,el
• ■ "> b " A lakásoknál május es szeptemberien 30 százalék enned
rnény. Rendelő fdrdöorvos Dr Bauer Antal IShereegl udvari orvos FDrdőidnnv 
tartama május'-tó! szeptember 30-ig II ijók„..leke,le> lélurankmt, si.„, h, , '  , 
hétköznap 2 0  k r . vásár ss ünnepnap 34 kr Na,maként kain,., ci«anv«nc 
Ár-zab.dy kívánatra bermentvv me jküldctik 

Megrendeléseket lakásokra átvesz

» »r.l.-Hiar|{iÍNKÍ((ell K j o ^ j f i i r d ő  
IIiH lH peH lrn .

;í - : . f -  -i, :.f; •?, Ú  $  $  :í, :f, :.y. :y. :f: :f :í .-f Á: • * ; l; ‘í;

d

étli

► ifit



I M S * ' * * ' * + ' * * & • a :- *  l

A ,
Sí

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁSA.
Főszerkesztő: R á k o s i  J en ő . —  Felelős szerkesztő: C sa jth a y  F e r e n c .

Dolgozótársak: Balogh Pál, Balázs Ignác, Baksay Sándor, Béla Henrik, Berényi László, Barna 
Izidor, Csajthay Ferenc, Csapodi István dr., Flammarion Kamill, Horczeg Ferenc, E. ülés Károly, 
Kaas Ivor báró, Osvald Sándor, Őszi Kornél, Proff Sándor báró, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor, 

Solder Hugó, Teleki Sándor gróf, Tóth Béla, Vasskó Elemér.

A  kiadóhivatal feje: Z i l a h i  S im o n .

A Budapesti Hírlap jun. 15-én tölti bo fennállása 
tizedik évét. K z évek alatt a magyar közönség legnépsze
rűbb. legelteijedtebb lapja lett és a mai időszaki sajtó 
kellékeivel n magyar hírlapirodalom elsőrangú tagjává 
küzdütto föl magát.

A nemzeti irány merész és elszánt kultusza úgy 
a politikában, mint az irodalomban, a miivészetekben és 
a társadalomban biztosították neki a hirlapolvasó közön
ség rokonszeuvét és tömegeit.

Alig volt rá eset Magyarországon, mióta az alkot
mány helyreállt, de ritkán külföldön is. hogy hirlap oly 
vezérlő szerepet játszók egyes kérdések sorsa megalakí
tásában, miuore a Budapesti Hírlap aránylag uein hosszú 
fennállása óta ismételve adott példát: nem kell csak , 
u véderő vitára emlékeztetnünk, a melyben két hónnpon 
keresztül azt lehet mondani a Budapesti Hirlap táplálta 
u vitát, n közérdeklődést, n közszellemet. Újabban pedig 
a közigazgatási javaslat első és döntő bírálata o lap 
hasábjairól indult ki, hogy az elméket megtermékenyítse.

Ily sikerekhez pedig kettő szükséges: elsőbben is 
az értelmi töko párosulva az írói tehetséggel; másodszor 
uz abszolút függetlenség minden párttól és hatalmasság
tól. Ezek nélkül lohotetlen azt az erkölcsi erőt felszaba
dítani s munkássá tenni a közérdek javára, a minő a 
tisztességes sajtóban és munkájában rejlik, liu  pedig 
valaki e helyen, a hol az újság kénytelen magáról be
szélni, ezt dicsekvésnek venné, annak megongcsztelésére 
készséggel toszszük a vallomást, hogy távolról sem tartjuk 
magunkat csalhatatlanoknak. Tudjuk, hogy minden vigyá
zat és megfontolás mellett is botlunk mi is. Do botlásunk i 
is csuk szabad meggyőződésünkből ered. nem egy har
madiknak, akár egyénnek, akár társaságnak, akár pártnak, 
akár felekezetnek. ukár osztálynak stigalma/.úsából vagy 
egyoldalú érdekéből.

Bízvást tehetjük hát olvasóinknak azt az Ígéretet, 
hogy úgy mint eddig, újságírói kötelességeinken és lelki
ismeretűnkön kívül más urat magunk felett el nem 
ismerünk.

A politikai vezetést, a vezércikkek rovatát Balogh 
Pál, K aas  Ivor báró és Báltusi Jenő látják el rendesen. 
Jogi szakcikkeinket, általábnn jogi szakkérdések fejtege
tését, rovathoz nem kötve Kdvi Tilts Károly kitűnő tollá
ból veszik o lapok olvasói. Orvosi s természet tudományi 1

A A  \

kérdésekben Írónk és tanácsadónk Csapodi István doktor, 
a jeles fővárosi orvos és szakiró. A többi rovatok meg
oszlanak kipróbált s nagyobb részt már évek óta a 
Budapesti Hírlap közönségét szolgáló több dolgozótár
saink közt.

Irodalmi és tárcarovataink a mellett, hogy a lap 
kereten kívül levő irók közreműködését is sünien igénybe 
veszik, süt a közönség köréből is a tehetségeket magá
hoz vonni iparkodik, oly erőkre vannak állandóan bízva, 
mint Teleki Sándor ezredes, Tóth Béla, Rákosi A iktor 
(Sipulusz), Herczeg Ferenc, Baksay Sándor. B éla  
Henrik és a főszerkesztő (—0 .), végül a világraszóló hirt 
élvező Flammarion Kamill, a ki szintén állandó szer
ződéses viszonyban van a Budapesti Hirlap-pnl.

A regénycsarnok számára iparkodásunk, hogy a 
külföldről s a hazai erőktől is a javát szerezhessük meg 
a Budapesti Hirlap-ban. Csiky Gergely kitűnő regény
es drámaírónkat a hírneves francia: Ohnet György váltja 
föl. Egy olasz regény Salvatore Farina tollából szintén 
birtokunkban van. Hogy nagy áldozatoktól sem rette
nünk vissza e rovat érdekében, megmutattuk azzal, hogy 
tavaly megszereztük és közöltük Stanley legújabb mü
vét afrikai expedíciójáról. Angol regényeink, a mely. kböl 
óvónként kettot-kárm&t szoktunk közülui, kitűnő kedvelt- 
ségot élveznek.

A mi o lapok többi tartalmát, u. ni. a közgazdasá
got. újdonságokat, az értesüléseket, helyi, vidéki Ó9 kül
földi tudósításokat illeti: mindez régóta úgy el van látva 
a Budapesti Hírlap-bán. mint bármely elsőrendű európai 
lapban. Dolgozótársainkat, méltán nevezhetjük kipróbált 
és lelkes gárdának, a moly becsvágyát helyezi lapja korrekt 
és kitűnő kiszolgálásába. Minden jelentékenyebb magyar 
városban van tudósítónk, Becsben egész kis fiókszer* 
kesztöség szolgál ki bennünket tolegráf és telefon u tján ; 
az európai nagy városokban saját tudósítóink óvják 
közönségünk érdekeit és mindenüvé a haza határain belül 
és kívül, bárhol valami rendkívüli dolog készül vagy 
ha csak véletlenül megesik: külön kiküldött tudósítóink 
ott vannak vagy ott teremnek mint a magyar olvasó- 
közönség érdekeinek katonái.

A B u d ap esti H ir la p  iránya az elmúlt doeennium 
alatt kiállotta képességei tüzpróbáját. E bben  a  v á lto 
z a tla n  ir á n y b a n  lógja ezentúl is teljesít mii feladatát 
és kiszolgálni olvasóit.

Július 1 én fogjuk megkezdeni Ohnet G yörgy

J S k .  g y i ü l c ^ I s é g  s & ( t d L < ő > j
cimii uj regényének a közlését, mely a Budapesti Hírlap kizárólagos tulajdona.

Az e'.öflzeUt fíltétolel helyben házhoz hordva, vidéken postával:
Egész évre 14 frf, félévre 7 Irt, negyedévre .‘í irt 50 Ur., egy búra 1 frt 20 kr.

A füvároni n yaralókban  lapunk kora  reggel kóibozlttetik, az ogúsz lilrtlü-icail alatt pedig előfizetőink kívánságára a 
lapot bárhová utánuk ktlldjtik, meg akkor is. ha a nyáron át többször változtatnak tartózkodási holyot. 

Az elüflzeiósak vidékről logcélszorübbon postautalványnyal eazközölfcoíck kövotkezö dm a la tt:

A Budapesti Hirlap1- kiadóhivatalának, IV. kerület, Kalap-utca 16. szám.
• VT !V1s
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Ohnet György legújabb regényéből, melynek 
közlését a „ IS is iS a iirs ti H í r l a p 44 f. <?• 

julius bó 1-én kezdi meg.

A  g y l I E ö i s é g  a d ó j a .
Regény. Irta Olm et G yörgy .

A Budapriíi Hírlap t-I.j 'oDt

ELSŐ RÉSZ.
I.

Ködös, hideg decemberi reggel volt. Tou- 
lonhoz közel, a seynei országul mentén, egy 
kellemes falusi házban a kandalló előtt hét 
férfi beszélgetett és dohányzott. A társaság 
legidösbje sem volt még negyvenéves. Épp 
most keitek fel a zöld asztaltól, melyen kár
tyák és pénzjegyek várták a játék folytatásét. 
Lelet ütött és a házi úr, Houchard tengerész- 
törzsorvos, egy pillanatra magukra hagyta 
vendégeit, hogy megnézze: vájjon készül-e a 
reggeli. A nap csak félénken mutatkozott oda- 
künn s a levegőben táncoló hópelyheket űzött 
az éles misztrál, mely megdöntötte a tamarisz- 
kák hajlékony törzsét, sivitott a mimózák és 
olajfák között és kellemetlenül feszitette meg 
a Provence lakóinak idegeit. Egy sorhaj ó-had
nagyi egyenruhát viselő úri ember az ablaknál 
állt é9 gépiesen dobolva az üvegen, kinézett 
a kertbe.

— No9, Listel mit lát? kórdé a dohány
zók egyike, a tűzbe hajítva kialudt cigarettáját.

— Semmit.
— Úgy hét min gondolkozik?
•*- Semmin.
— Ez a boldogság kezdete. De ón éhes 

vagyok.
— Mindjárt be fog telni a kívánsága. 

Houchard már kiment, hogy egy pillantást 
vessen a tűzhelyre, és még néhány fontos ta
nácscsal szolgáljon szakácsnéjának.

— Uey látszik, ma fogjuk megizlolni azt 
a hires halászlét, melyben tengeri rák is van.

— Roubion tehát majd csak védje az 
ügyét.

— Mert ö, tetszik tudni, az állilja. hogy 
a halászlé csak úgy jó , ha csupa vörös-hal és 
kecsege.

— Maga se tudja, mit beszél, kiáltott a 
küszöbről egy kövér, gömbölyű ember, kit, 
mikor belépett, étvágy-gerjesztő konyhaszag 
kisért.

— Houchard, te az ambrózia illatba bur
kolózó mitológiai isteneket juttatod az eszembe... 
Barátom, neked szarvasgomba illatod van, s ez 
igen jó  j e l !

— Lesz szarvasgomba, mégpedig pezsgő
ben főtt! De hogy ismét rátéijek a Roubion 
teóriájára . . .

— Re téij rá . . .  Biztosak vagyunk benno, 
hogy te fogsz győzni. .  . Nálad semmi, a kony
hát illető dolog nem, lehet hiányos. T e  szüle
tett szakács vagy. És ha családod nem arra 
szán, hogy felebarátaid egészségéről gondokod- 
jól, bizonyára követted volna igazibb hivatá
sodat és most az emberek egészségét pompás 
ételek segítségével tennéd tönkre!

— Eredj, te kópé! Majd mindjárt elég
tételt szerez nekem a provcncei módon készitett 
jérce és a piláf . . .

— Hallgass, vagy nem birok várni tovább 
egy pillanatig sem.

— Pedig még egy negyedóráig türelmes
nek kell lenni . . .  Különben sincs együtt az 
egész társaság.

— Kutya idő! monda egyik vendég az 
ablak mellől. Valóságos havazás készül.

Az ég hirtelen elsötétült é9 a fehér pely- 
hek gyorsabban, egyenesen és nehezen hullot
tak alá a fagyos levegőben. A kert néhány 
perc múlva egész fehér lett és nyomasztó 
csend nehezedett az egész környékre.

— Es Párisból még betegek jönnek ide, 
csak azért, hogy itt vacogjon a foguk!

— Ez az éjszaki sark valóságos fiókja.
A szalon-ajtó nyílása szakította félbe e 

zúgolódásokat. A küszöbön, hirtelen behúzva 
az ajtót, mintha meg akarná akadályozni, hogy 
előszobába láthassanak, egy harroinc-ogynéhány 
éves, szálas, szőke, szürkeszemü, mosolygó

2______________________ ________________ BU D A PE STI H ÍRLAP.

fiatalember állott, kinek elegáns öliözete, tüstént 
elárulta a polgári ruhát viselő katonatisztet.

— Nini! Burel . . .  Te lajhár to, már úgy
vártunk!

— Mentségem van. . . . Találjatok ki, kit 
hozok magammal?

— Ha a szép időt, legyen üdvö*.
— Sokkal különbet! Mert a szép idő, 

ma-holnap magától is visszatér. A Provence 
ege nem szokott soká durcáskodni. Azt pedig 
nem reméltétek, hogy e barátunk jö.

— Ki az? Ugyan ne várakoztass, mondá 
a sorhajóhadnagy nyugodt egykedvűséggel.

— Nézzétek.
Az uj vendég kitárta az ajtót és félre

vonulva, bebocsátott egy középtermetű, csuklyás 
tengerésztiszti köpönyegbe öltözött embert, 
kinek arcát barnára égette a nap és lefogyasz
totta a sok fáradság. A jelenet egy pillanat 
alatt megváltozott. A törzsorvos fölugrott kar
székéről ; mindenki fölkelt és Örvendő meglepe
téssel o nevet kiáltotta:

— Ploerné! ,
— Az, barátim, Ploerné. Épp most csíptem 

el, mikor kijött a tengerészeti prefekturából és 
idehoztam reggelire, ha ugyan kell vendégül.

— Ha kell-o!
— Honnan jön, kedves barátom?
— Mióta vagy Toulonban?
— Végképp visszajöttél?
— Egészséges vagy?
Mind o kérdésok egymást érték o fiatal

ember körül, ki a szalon közepén állt, kissé 
zavartan, szelíden mosolyogva, és nem is gon
dolt arra, hogy levesse nehéz köpönyegét. 
Barátai azonban megrohanták és mig nyugodtan 
felelgetett a sok kérdésre, elvették sapkáját, 
köpönyegét, kardját. Mindnyájan szerető pil
lantással néztek rá, a mint ott állt a kandalló
nál teljes díszben, mint a hogy a magas rangú 
fÖlebbvalónál jelentkezéshez öltözni kellett.

— Egészséges vagyok, bár mint lábbado- 
zót bocsátottak el. Ma reggel érkeztem Toulonba, 
a keleti hajóstúrsaság,Pruvcnce gőzösével, egye
nest Sang-Haiból. És végképp visszaüjttem.

— Hát a bajtársak hogy vannak?
— Nem valami jó l. A szolgálat nehéz volt, 

az égalj öldöklő. Sokukat elvesztettünk.
— Találkozott Marehand-nal?
— Találkoztam, de nem sokára meghalt 

kolerában, Formosa szigetén.
— Hát Briqueville?
— Elesett Fu-Cseuban.
— Hát Darner?
— Elvitte a liagymáz Hanoiban.
— Hát Serrurier és Rouet? . . .
— Meghaltak!
Elnémult minden nyelv. Senki sem merte 

többé kérdezni a gyász országának a hírmon
dóját, mintha attól tartanának, hogy valaraeny- 
nvi névre ez a sötét szó fog következni: ..meg
halt.u A Ploerné körül csoportosuló bátor, ve
szedelmekhez szokott emberek megdöbbenve 
néztek a jövevényre.

— De öregem, hisz to négy paszománttal 
tértél vissza, kiáltott végre Listel hadnagy.

— Igen, mondái Ploerné, aztán meglial- 
kitolla hangját, mintha attól félne, hogy meg
sérti bajtársait, a kiket megelőzött az eiölépés- 
ben. A tengernagy megsebesülésem miatt ne
veztetett ki kapitánynak.

A tengernagy említésekor mindenki komor 
hallgatásba merült és a homlokok elborultak.

— Te vele voltál, Ploerné?
— Vele. Parancsörtisztnek volt maga mellé, 

Dcsvarennes helyére.
— Ott voltál, mikor meghalt?
— Olt. Akkor már meggyógyult a sebem 

és ismét a hajón voltam. Karjaim közt halt meg.
— Ugy e valóságos csodákat mivolt a hajó

haddal?
— T'gy van; kitűnő vezér volt. Mindenki 

rendületlenül bízott benne. Ha azt is mondja a 
legénységnek: ..rohanjuk meg hajónkkal magát 
az eget.1- azt felelik: .Isten nokiu és rohantak 
volna. Előtte nem volt sémi lehetetlen; tudott 
győzni akarni. Halálával a tengerészetet pótol
hatatlan veszteség érte.

- Te pedig jó  ílilebbvnlót veszítettél
benne.

— Bizony, testi szenvedéseim csekélyeb
bek voltak, mint a lelkiek és a kitűnő ember 
halálával nemcsak szivem sebzüdütt meg, de 
becsvágyam is. mert kilépek a szolgálatból. . .  
Az iriu n'_ mondtam, hogy végképp visszatértem 
s ez azt j-len ti, hogy lemondok.

— Csak nem örültél meg? Harminckét 
éves létedre magas rangod vau . . . Negyvenet 
éves korodbau ellentengernagy lehetsz . . .  Es
mégis lemondasz a jövőről?

— Le én, barátim, mondá Ploerné az u 
szelíd nyugalmával. Lemondok minden dicső
ségről, a mivel az élet kecsegtetett. . .  Es ez 
az áldozat könnyű, mert cserébe a boldogságot

kapóim ^  megházasodol, öregem? kiáltott 
Listel. Az olyan tengerész, mint a minő te vagy, 
csakis nő kedvéért mondhat le a tengerről.
Ha szerelmes vagy, jó l teszed . . .  A mi pá
lyánk súlyos és magának követeli egész valón
kat. Ha a tengerésznek szélvészben vagy az 
ellenség olött egyéb gondolata és gondja is 
van, mint a hajó és a legénység üdve, lelke 
tüstént habozó lesz, elméje pedig zavart. A mi 
szivünknek hajónk bordái között kell dobognia, 
különben rossz tisztek vagyunk. Igazad van, 
Ploerné, bőgj' nem osztod meg magadat két 
szerelem között. De nagyon szépnek kell lennie 
a nőnek, a kiért ez áldozatot teszed, mert te 
szeretted a tengert!

— Valóban szép és megérdemli o lemon
dást. Ha meg fogjátok ismerni, majd ti is azt 
mondjátok, hogy én, az önfeláldozó, keveset 
adok és sokat nyerek.

— Az már derék dolog, hogy meg vagy 
elégedve a sorsoddal; ilyesmi bizony ritka dolog 
a mai világban.

— De kedves barátaim, szólt közbe a 
törzsorvos, ez örvendetes viszontlátás közepeit 
egészen megfeledkeztünk összejövetelünk cél
járól, a reggeliről.

— Lám, ilyen materialisták az orvosok! 
Mikor csupa szív  vagyunk, eszünkbe juttatják 
a gyomrunkat.

— Csakugyan dél van már . . .  K it vá
runk még ?

— Girani marquist.
— ügy látszik, Monte-Cavloban felejtkezett 

és tognap nem tért vissza.
— Hát csak üljünk asztalhoz . . .  Ha mégis 

eljön, úgy tán hamarább itt lösz.
Houchard csengetett és azt mondta a be

lépő inasnak:
— Tálaljanak.
A vendégek bizalmas összevisszaságban 

mentek az ebédlőbe. Gazdiijuk igen értett az 
evés művészetéhez; a mi meglátszott már ma
gán az asztalon is. Minden teríték mellett kü
lönböző formájú és nagyságú noharak valóságos 
gyüjteményo állott: kicsi pohárka a chátoau- 
yquemnek, hosszú üvegtölcsér a pezsgőnek, 
billikom a burgundinak és sárga pohár a ra j
nainak. Bár tél volt, az abroszt virágok bon
tották. Do a Provence boldog vidékén a hó 
alatt is virágok nyílnak. Gyönyörű nagy rákok 
garmadája tornyosodott egy rengeteg ludraáj 
pástétom m-llett, és a kaviár szomszédságában 
rózsaszín rákocskák piroslottak.

A felhők közül kitörő nap egy sugara az 
üvegeken és az ezüst evőeszközökön csillogott, 
derűvel árasztva el az egész asztalt. Minden 
gondosan elkészített, kedves és kívánatos volt, 
úgy a szomnelc. mint a szájnak.

— Foglaljanak helyet uraim, mondá a 
házi ur imponáló ünnepi' . seggel. Az ülést ezen
nel megnyitjuk és ördög vigye a késön jö 
vőket !

— Nincsenek későn jövök, szólt egy 
csengő hang.

Es egy élénk, elegáns fiatal ember lépott 
mosolyogva az ebédlőbe.

— Ah Girani, csakhogy itt van! Szorít
son kezet az urakkal, aztán üljön lo. A fölös
leges udvanaskodás késleltetne bennünket. 
Csak most érkezett bajtársunknt, do Ploerné 
urat mutatom be önnek. Kedves barátom, 
Girani marquis . . . Es most semmi ceremónia 
többé . . . Legyen egyetlen gondunk a reg
gelizés.

Az uj vendég kellemesen meghajolt, aztán 
helyet foglalt a törzsorvos és Listel hadnagy 
között. Ploerné, ki az asztal túlsó végén ült, 
kíváncsian nézto ezt az olaszt. Ez volt az 
egyetlen, a kit nem isméit a tár-a-ágban. Az 
egyetlen polgár az asztal körül levő kntonák 
között: az egyetlen idegen a franciák között. 
E  fiatalember jelenlét1' eleve nem tetszett 
a kapitánynak. Szokatlannak találta, hogy 
barátjai é« a marquis ily szoros pajtásságban 
vannak. Oly figyelmesen vizsgálta Giranít. 
mintha ki . vi erköloat
becse vau. Az olasz, bár pillantása kétszer i*
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találkozott Ploömé rászegzett szemével, nem 
tulajdonított sommi fontosságot e vizsgáló
dásnak.

Nyugodt, vidám, fesztolen, kellemes ven
dég v o lt ; jó  kedvvel evett és szeretetreméltóan 
könnyen nevetett mindenen, a mit társai mond
tak s a mit maga mondott. Igen csinos fiatal
ember volt; arca olajszinü, barna szemo férfinek 
talán egy kissé nagyon is bágyadt, bajusza 
göndör, foga fehér. Fürtös fekete haja alatt a 
merész homlok feledtette azt. ami nőies voná
saiban volt. Hibátlanul beszélt franciául, de a 
nápolyiak amaz Orrhangjával és nagy gyorsa
ságával, mely a beszédet feltűnően hangossá 
teszi. Bár csupa elevenség volt, úgy látszott, 
folyton ügyel magára ; ha szóltak hozzá, bő- 
beszédüen felelt mindenre, de azért a társal
gást soha som akarta vezetni.

Ploerné, miután jó l szemtigyre vette őt, 
meg akart egyet-mást tudni társadalmi állásáról 
is. Oda hajolt szomszédjához, a nagy szőke 
legényhez, ki öt ide vezette:

— Ki ez az olasz?
— Nos, hát Girani marquis.
— Abból, hogy Girani marquis, én még 

nem tudok meg semmit. . .  Hova való ? Mit 
csinál itt? Honnan ismeritek?

— E j, be kiváncsi vagy! Csak nem nézed 
kémnek ?

— Ki tudja? mondá komolyan a kapitány. 
A háború óta bizony eleget zaklatnak ben
nünket.

— Kedves barátom, ez a fiú sokkal jobban 
szórót élni, semhogy másra is gondoljon, mint 
a gyönyörűségekre. Annyira kedveli az asszo
nyokat, a játékot, a jó  konyhát és pincét, hogy 
nem bíbelődhetik semmi sötét tervvel. A mély 
lelkek nem ily vidámak. A fondorkodók nem 
mulatnak örökké. Ugyan hol az ördögben is 
fészkelne e fiú agyában egy komoly gondolat ? 
Mindig csak nevet.

Az olasz, mintha meg akarta volna erősí
teni a róla mondottakat, e percben is nevetett, 
üde, csengő, gyermeki kacagással.

— Rég óta ismeritek?
— A tél kezdete óta. Monacóban talál

koztunk vele, mikor Villafranca előtt állomá
soztunk. Listel bolond módjára becsapatta 
magát a trente r.t quarante-nál; elvesztette az 
utolsó garasát is, úgy hogy vissza so tudott 
volna menni a hajóra. Girani marquis, ki ugyan
annál az asztalnál játszott, észre vette baját és 
szivesen segitett rajta. Kocsin tért vissza Nizzába. 
Magával vifcío barátunkat is. Listel ellátogatott 
hozzá, megköszönni a szívességet és Girani 
a hajón viszonozta a látogatást. Szóval igen 
kedves fiú, tetszik nekünk és mindnyájan ba
rátai lettünk. Most már el so lehet nélkülünk, 
velünk tart mindenben.

— Ti, ott a hajórajban, nem igen vagytok 
bizalmatlanok, mondá gúnyosan Ploerné.

— Ti pedig Kínéban mód nélkül gyana- 
kosztok!

— Az hasznos.
— De itt, a legcsöndesebb békében!
— Teringettét. a legcsöndi sebb békében 

készül a háború. Olaszország Girani révén, a 
kit néhány tisztünk vak nyiltszivüségo és 
vendégszeretete segít, megtudhatja az Alpok 
védedmi terveit és hajórsjunk ágyúinak számát.

— Mintha a mi ágyúinkat olyan nehéz 
volna megszámlálni! Elég valakinek végig 
sétálni a kikötőben, hogy megtudja, hány van.

— De azt is a ti társaságiokban tudja 
meg, hogy mitől félünk, mit remélünk, s mire 
készülünk. Tudom, hogy diszkrétek vagytok. 
Nem mondtok semmit. Do az mégis megtör
ténhetik, hogy kiszalud a szátokon egy szó, a 
melynek magának nincs értelme, de tüstént 
világos é válik másnap, mikor még egy elejtett 
szó ki riil mellé. Szóra szó következik, napra 
nnp, és egyszer csak ez a látszólag semmivel 
sem törődő, do azért igen furfangos Girani épp 
annyit tud a hajóhad mozgósításáról, a vezérlet 
mot! "  /.t sáról, mint mi magunk. S  mind ez a 
kártyázás, pezsgözés és szoknya után szala- 
dozás közt történik.

— Mi az ördög!
— Mindezt nörsze csak úgy mondom, 

folytatta Ploerné, látva hogy barátja elkedvet- 
lonodelt; de semmi sem bizonyítja feltevésem 
igaz-ágát. Barátotok lehet a legjobb cimbora, 
a ki csakugyan nem gondol egyébro, mint hogy 
kacagjon, szeressen és igyák. De épp ily 
könnyen lehet ez az ember egész más is, bar 
ti m* g sem álmodjátok. És mindez csak tőle

függ. De beszéljünk egyébről. Mi tonkiniak, 
mint bennünket hívtok, sötéten gondolkozunk. 
Nagyon sokat szenvedtünk.

Az ebéd odáig érkezett, mikor a megcsil
lapodott étvágy már kissé válogatóssá teszi az 
embert. Houchard doktor egy kis pihenőt akart 
engedni vendégeinek és kellemes felvonásköz 
gyanánt beszélgetést indított.

— Ugy-e, kedves barátom, szólt Plofe'rné- 
hez, nehéz volt az a szolgálat a kínai vizeken? 
Veszedelmes az a tenger a rossz évszakban! 
És a hajók hogy állták a viszontagságot?

— Kitünően, felelt a kapitány. Régi igaz
ság, hogy a milyen a kapitány, oiyan a hajó. 
Azok a régi edények úgy viselték magukat, 
mint megannyi új vértes. De ha majd haza 
térnek, bizony csak ócskavas-számba fognak 
menni. A formosai ostromzár rettentő volt. 
Éjjel-nppal cirkáltunk, hogy egy kínai se 
osonhasson ki. Ott hányódtunk a tongeren és 
nem volt egyéb reményünk, mint hogy másnap 
újra kezdjük a kemény munkát. A legénység
nek nem jutott egy óra pihenés; szá
razra sosem tettük a lábunkat. Örökké a zajgó 
vizen voltunk, a haragos ég alatt; a szemha
táron mindig az az átkozott part, körülöttünk 
pedig orkán, tej fun és oly hullámverés, hogy 
pozdorjává lett minden fa és vas . . .  A hajon 
vórhas uralkodott; legalább azt mondtak, hogy 
vérhas: mert biz az, közöttünk szólva, kolera 
volt. Minden héten meghalt nehány derék le
gényünk, s minthogy a rossz időben nem 
lehetett kikötni, halottas misét mondtak a 
fedélzeten, aztán egy ágyurésen a tengerbe 
csúsztatták a szegény áldozatokat. És a tenger 
épp úgy ringatta az örök alvókat, mint az 
eleveneket. Soknak vesztét láttuk és a viz is, 
a föld is sok csontot nyelt el. Az elpusztultak 
helyébe újak léptek. Boldogok a szegények, a 
kik az ellenség előtt estek el, mert a fáradal
mak és betegségek áldozatainak özvegyei nem 
kapják meg az egész nyugdijat. . .  Igon, bará
taim, a hivatalok különbséget tesznek azok 
közt, a kik kolerában vagy hagymázban haltak 
meg, az nnvnhazától ezer méruöldro, és azok 
közt, a kiket golyó vagy bombaforgács ölt 
meg. Az .egyiknek böro nem ér annyit, mint 
a másiké. És a derék emberek között, a kik a 
veszélyben egyenlők voltak, a szabályok a 
halálban különbséget tesznek.

— E j. kedves barátom, nagyon nagy fába 
vágod a fejszét, ha reformálásra adod a feje
det. Száz más ilyes igaztalanságot kell elszen
vednünk. Bizony nemcsak Kínában lát az 
ember copfot, hanem a tengerészeti minisz
tériumban is.

E  szavakra erős tiltakozás hallatszott az 
egész asztal körül.

— Szedto-vedte! Ne tessék politizálni. Ám 
beszéljetek a szerelemről vagy a háborúról, 
szidjátok vagy dicsérjétek az asszonyokat, ked
vetek szerint, de a hivatalos dolgokat hagyjá
tok békén tespodni . . . Ploerné, mondjon 
valamit a kinai asszonyokról.

— Azok az undok annamita nők. a kik
nek foga fekete a betel-rágástól, az ajkuk pedig 
össze van égve a mésztöl . . . Uraim, ezek 
nem is méltók az asszony névre!

— Teringettét! Én bizony ismertem olyan 
kinai nőket, a kik éppenséggel nem voltak 
megvetendök . . .  A mi pedig a jnpániakat 
illeti . . .

— A japáni nők gyönyörűek! kiáltott 
Listel. Csak egy hibájuk van, az. hogy most 
már európai módon akarnak öltözködni. Pedig 
fekete szemük, gömbölyű arcuk, rézszinü bőrük 
oly szépon egyezett ragyogó hímzésű, bő ruhá
jukkal !

Feketekávé zamatos párája tette illatossá 
az ebédlőt. A vondégeket kellőmön lustaság 
fogta el. A hervadó virágok bágyadtan kezd
tek locsüngeni. Az első cigaretta füstje, kék 
csiga vonalakban emelkedett a mennyezot felé. 
Kint az idő még jobban, elsötétült és a hó 
sűrűn, nehezen, nesztelenül hullott. Ezek a fiatal 
és szabad emberek (mert valamennyien nőtele- 
nek voltak,) az először komoly beszélgetésről 
a gúnyosra tértek át, majd nb'lm hegy fák azt 
is, és az asszonyokról csevegtek. Kiiilnö vita- 
tárgy, ha mindenki megmondja a véleményét 
és azt akarja, hogy az ő felfogása győzzön ; a 
társaság tagjai azonban most csak szerelmi 
knlnndjaikat beszélték el. Szóba kerültek Toulon 
és Marseille könnyed kisasszonykái, apró >-zi- 
nésznök és néhány lobbanékony szivü polgári

hölgy. Mindebben nem volt semmi különösf 
semmi u j ; a szokott, a rendes gamizonbeli 
szorolom volt ez. A különbség csak a város
rész, a hol a kedves teremtés lakik, szemének 
vagy hajának a színe, keresztneve, vidámsága 
vagy szomorúsága, — egyebekben mindig egy 
húron pendült a kalana, a kezdettől a meg
oldásig.

Beszélgetésközben & vendégek fölkeltek 
az asztaltól és bementek a szalonba. Mély 
zsöllyeszékekbe süppedve, félig csukott szem
mel, jó  szivar mellett mind igen közlékenyek 
lettek, és egy óra múlva már senkinek sem volt 
titka a szomszédja előtt.

Csak Ploerné maradt komoly és némán 
hallgatta ez indiskréciókat. Soha sem volt szo
kása dobra ütni szerencséjét; de messze világ
részekből jövet, nem is lett volna mivel dicse
kednie. Egy kis fitymálússal nézett bajtársaira, 
a kik ily silányságokkal bíbelődnek. Az a két 
óv, melyet számtalan viszontagság és veszede
lem közt eltöltött, sokkal 
semhogy az üres, henye 4 0
foglalkozott volna. Már nem is emlékezett visz- 
sza arra, hogy neki is voltak valaha ilyen ka
landjai. Es elszomorodott arra a gondolatra, 
hogy lélekben mily messze van ez emberektől, 
kik neki barátai.

Eszébe jutott, hogy talán most van ntól- 
szor társaságukban és mély bánat szakadt rá. 
Mikor messze járt hazájától, éjszaka, a hajó 
födólzetén, a végtelen ég és tenger között, meg 
akkor sem érezte magát oly elszigeteltnek, mint 
e fiatal emberek között, a kik kacagnak, nevet
nek, isznak, dohányoznak és hánytorgatják sze
relmi hódításaikat.

Igyekezett menekülni a hatás elől é9 gon
dolata messze szállt e vidám társaságtól, egy 
nyájas nyugalomtól sngárzó helyre. Nem me9z- 
sze Nizzától, a tengerparton, a villa-franoai 
öbölben, a Saint-Hospice fokot megkoronázó 
szaracén torony lábánál, egy zöld lombok és 
virágok mögé rejtőző rózsaszín és fehér nyaraló 
volt. Ott élt békés magányban három nő: egy 
idős és két ifjú, ki mind türelmetlenül várta 
visszaérkezését. Nénje, Saint-Mauricené, attól 
félt, hogy már meg sem éri visszatértét; két 
uuokahuga közül az egyik testvéri barátság ör- 
vondö vágyával, a másik pedig az esküdött 
hü szerelem lángolásával leste visszajöttél

Ploerné maga előtt látta a három nőt, a 
mint csöndesen dolgoznak a szalon tengerre 
nyíló ablakainál és nem Í9 sejtik, hogy oly 
közel van hozzájuk. Mily moglepetés, mily bol
dogság lösz, mikor egyszerre be fog toppanni! 
A levolek szerint csak két hónap múlva remé
lik üt viszontlátni. Nem írhatott, mert oly hir
telen utazott el, hogy ogyszerro érkezett a 
postával; a telegráfhoz meg nem folyamodha
tott, mert nem ukarta agyonrémiteni nénjót, a 
kiről tudta, hogy irtózik o titokzatos kék borí
tékoktól, melyok legtöbbször valamely szeren
csétlenség hírét rojtik magukban.

Önző örömmel gondolta el, mekkora lesz 
a család Örvendő meglepetése. A rácskapu 
csengője megszólal, a kutya csaholása hírül 
adja, hogy a cseléd nyitni megy. Leila jö, a mulát 
nö, menyasszonya dajkája, kit Saint-Mauricené 
hozott magával Martmique szigetéről. A barna 
asszony felsikolt, mikor ráismer, és mintha az 
egész házat valami varázslat elevenítené meg. 
Az öreg néni megjelenik egy ablakban, a két 
unokahug pedig kitárt karokkal, nevető szem
mel, csókot Ígérő ajkkal szalad eléje.

Ah, mily bájos kép! És vájjon ki lesz 
nagyobb zavarban: a barátnő-o, vagy a meny
asszony? Az az egyszerű és nyílt lélck-o, ki 
iránt nem támadt semmi mellek gondolata, s 
kivel mindig mint kis pajtásával bánt; vagy a 
másik, a ki bonyodalmas és fantasztikus lélek, 
a kitől retteg, bár szereti és a kió szive és 
lelke. Mily boldogság lesz a bujdosónak meg
találnia mindazt, a mit szeret: az anya gyanánt 
tisztelt nénót és a két leányt, kik közül az 
egyik egész életében kedves, hü testvér, a 
másik p«'dig gyönyörű és imádott feleség lesz! 
Hogy szerette volna mentői előbb elvégezni 
ügyeit fölebbvalóival, aztán rohanni a házhoz, 
melyről annyit, álmodozott! Minden a mi e rég 
óhnjtott boldogságon kivtil esett, hitvány, 
haszontalan és aljas volt szemében.

Oly gyönyörűséggel merült e gondola
tokba. hogy megszűnt, körülte minden s egy 
idő múlva egész meglepetten vette észre, hogy 
más is van körillötto a világon. Azt érezte, 
hogy hosszú édes álomból ébredt feL Az olasz

komolyabbá tette_ őt, 
élet notomsásaival



4 BU D A PESTI H ÍRLAP.

marquis csengő, éneklő hangja hatott fíilébo. 
Girani egy szerelmi kalandját kezdte elbeszélni, 
rendkívül óvatosan és tartózkodva. A társaság 
az imént csúfolta öt, hogy miért oly néma, 
mikor mindenki bizalmasan dicsekszik' el ka
landjaival. A marquis eleinte nem engedett a 
nógatásnak. Komoly arccal hallgatott, de aztán 
mégsem bírta elfojtani mosolygását, a mi a 
jelenlevők kíváncsiságát a végsőig fokozta.

— Ah, marquis, ön titkolódzik; biztos 
vagyok abban, hogy mindnyájunk között önnek 
volt legtöbb szerencséje! Ezzel a külsővel, ily 
gazdagon és szabadon rendkívüli sikerei lehet
tek önnek a nők körül . . . E  pillanatban is 
olyan ön, mint a ki titkos boldogságot rejteget 
magában.

Girani csak egyre hallgatott, de szeme 
fénye, ajka remegése, arca sugárzása a leg
ékesebben szóló vallomás volt. A  többiek erő
vel ki akarták belőle venni azt, a mit elhall
gat. Vájjon ne mondhatná el úgy kalandját, 
hogy a bájos hősnő kivolta titokban marad
jon ? Mert hogy bájos, azt mindenki gyanította.

— Oh az, bájos! kiálltott a marquis ön- 
kénytelenül.

Általános riadalom követte ezt a vigyá
zatlan vallomást és az olasz lassankint alá kez
dett csúszni az indiskróció lejtőin. Most már 
elmondta regényes kalandját és mindnyájan 
némán, figyelmesen és meglehetős irigyen hall
gatták. Monacóban, a fejedelem palotájának 
megtekintéseközben találkozott imádottjával, 
kit egy másik leány és egy idős hölgy kísért. 
A  két ifjú hölgy, a rokon felügyelete alatt, 
‘igen előkelőn és tászteletgeijesztön lépett fel. 
Girani tapintatosan félre vonult, de messziről 
'kisérte a kis családot, örömét lelve a leányok 
kedvességében és naiv örömében. Egész egy 
óra hosszáig követte Őket; hallgatta megjegy
zéseiket, az őrhöz intézett kérdéseiket és gyö
nyörködött bájukban, nem is tudva, hogy melyik 
tetszik neki jobban: a szöke-e vagy a barna. 
Mert az egyik leány szőke, a másik barna volt.

A  leányok észre sem vették volna Girani 
ottlétét, s ha a marquis egy sötét, meredek 
lépcsőn udvariasan nem segíti az idős hölgyet, 
bizonynyal rá sem pillantanak. Az udvarra érve 
azonban visszafordultak és rá mosolyogtak, 
köszönet gyanánt. Aztán felszálltak a kastély 
kapuja előtt álló szép hintóra és a Condamine 
felé hajtattak.

Girani Monte-Carlobau maradt. Lelke csor
dultig volt a két gyönyörű leány emlékével. 
A trente- el- quarante-on elvesztett egy nagy 
csomó pénzt, de nem törődött a balsorssal, s 
azzal töltötte az egész napot, hogy e bájos 
teremtésekre gondolt, a kik ily hamar meg
hódították, s a kiket alkalmasint soha nem fog 
többé viszontlátni.

A véletlen azonban ismét összehozta őket 
és megjelölte azt a leányt, a kit szeretni fog. 
Girani, elűzni egy nap unalmát, megnézte azt 
az amerikai /regattát, mely minden évben Villa
franca előtt állomásoz. A tisztek szívesen muto
gattak meg neki mindent. K ét órai nézdegélés 
után, visszatért a szárazföldre. Mielőtt vonatra 
szállt volna, a tengeröböl szélén sétált, a 
virágos és árnyékos utakon, nézve a mormoló 
kék tengert, mely megtörik a vörös sziklasza
kadékokon, ezüst habjain a sellők hajához 
hasonló hosszú, zöld hinárt rengetve.

Gondtalanul, vidáman járkált, örvendve a 
tiszta levegőnek, a könnyű fuvalomnak. a fel
hőtlen égnek, mikor egy fordulónál egyszerre 
két virágszedö nőt pillantott meg. Az egyik 
vörös indiai selyembe öltözött, rézbörü mulát 
asszony volt, ki egy nyaláb mimózát és jázmint 
vitt a karjáD. A másik n Grimaldi-palotában 
látott leányok egyike volt. Rögtön egymásra 
ismertek és a szép teremtés mosolyogva fogadta 
a marquis köszönését. Azzal a leány tovább 
ment, Girani pedig nem állhatta meg. hogy ne 
kisélje. Csak messziről követte, nehogy meg- 
riaszsza és a bokrok résein egyre szemmel 
kisérte világos ruháját. így értek el egy virágok 
közé rejtőző fehér és rózsaszín nj'aralóhoz. A 
leány eltűnt. A marquis hosszas várakozás után 
me8f?yözödütt arról, hogy a bájos ismeretlen 
csakugyan ott lakik, aztán visszatért Monté- 
Carlo felé, viharzó szívvel, lelkében a gyönyörű 
gyermek képével.

Ploerné eleinte csak fél füllel hallgatta ez 
elbeszélést. Ábrándozott. Egyszerre azt vette 
észre, hpgy ábrándjainak tárgya ugyanaz, a

miről az olasz cseveg. Három nő: egy idős és 
két fiatal. Valami titkos ösztön súgta neki, 
bog}’ ezek azok az alakok, a kiket gondolata 
épp most idézett fel. Miért? Vájjon nem talál
kozhatott Girani másokkal is? Hiába! Belső 
remegés, kínos aggódás rohanta meg és bár 
semmi som adott neki okot, a nyugtalanságra 
és féltékenységre, borzasztóan szenvedett. F i
gyelt az olaszra, ki folytatta elbeszélését, elő
sorolva a szerelmes kaland minden hétköznapi 
részletét. Elmondta, mint leskelödött, hogy 
ismét láthassa a nyaraló szép tündérét; mint 
időzött az öböl partján, hogy egy  pillantást 
válthasson vele; majd egy kínálkozó alkalomkor, 
mint bátorodott egyszerre neki, mint szólította 
meg a leányt, a ki méltatlankodó haraggal uta
sította vissza. Aztán levélben mentegetőzött, 
később pedig egyre-másra irt, a mire mind nem 
kapott választ. Végre elmondta, hogyan lett 
titkos segítőjévé a mulát nő, a ki pártját fogta 
neki. Ploerné csak hallgatta a szerelmi kaland 
szennyes bonyodalmát, melyet a dohányfüstben 
a lángolószemii férfiak sikamlós megjegyzések
kel és sértő kérdésekkel kisértek. Most már 
nem volt kétség, hogy ezek azok a nők, a kiket ö 
oly égő vágyódással óhajtott viszontlátni; hogy 
ez az a ház, mely felé ő oly örvendő sietéssel 
indult. Egy pillanat alatt minden reménye, min
den boldogsága semmivé lett, megszentségtele- 
niilt. És a szép, tiszta tó, melyben jövője oly 
édesen tükröződött, egyszerre sáros csatornává 
lett, melytől iszonyodva fordult el.

Az ónoklöhangu olasz meg csak folytatta 
a történetet. Leírta a légyottokat a balzsamos 
kertben, a holdfényes, langyos éjeken, mikor 
oly kéjes a suttogás. Ploöméro végtelen fájdalom 
szakadt. Bár szemet akart hunyni a rettentő 
valóságot bizonyító részletek előtt, mégis hall-

S'ta a beszédet, hogy megtudja, mi történt.
ész valójának o hajótörésében egyetlen, végső 

illúziója maradt. Az immár becstelenné lőtt ház
ban két leány volt. Melyik veszett hát el? 
Húga vagy menyasszonya? Kegyetlen, szivtépö 
választás, de rá kellett magát szánnia. É s re
mélni kezdte, hogy a mindenről megfeledkezett 
az volt, a kit csali mint barátnőt és gyermek
kori játszótársat szeretett, s hogy az, a kit 
imád, hű maradt. Lelkében ez a borzasztó kér
dés forgott: melyik a bűnös ? És bár a bizony
talanság halálosan gyötrötte, remegett a meg
bizonyosodástól.

Do a miben nem tétovázott, az a rettentő 
szilaj gyülölség volt, mely egész valójában föl
lángolt o szerelmi kaland hőse ellen. Halavá- 
nyan, üsszeszoritott fogakkal, villogó szemekkel 
egyenesedett föl, mintha rá akarna rohanni az 
olaszra. Szive dobogása fojtogatta. Agyveleje 
azonban nyugodt, szinte fagyos volt: számot 
vetett magával, hogy mit keircselokednio. Resz
kető keze fenyegetőn mozdult, ütésre vágyva; 
de feje higgadtan okoskodott. „Nem szakíthatom 
öt rögtön félbe, hogy arcul verjem," gondolta 
magában. „Legalább rövid szóváltásomnak kell 
lenni e nyomorulttal, különben barátaim azt 
hihetnék, hogy hirtelen dühös őrültség lepett 
meg. De mégis inzultálnom kell Őt. arcába kell 
köpnöm megvetésemet, hogy visszaadjam neki 
azt, a mit már egy negyedóra óta szonvedtet 
velem. “

Hangok zűrzavarával lett toli a szoba, 
annak jeléül, hogy az elbeszélés véget ért. A 
mosolygó marquis körül a vendégek sorra 
mondták megjegyzéseiket.

— Boldog embor ez a Girani! Ez' bizony 
nagy szerencse!

Áz asszonyok csak ezekért a balavány, 
barna emberekért bolondulnak!

’i pi-uig t
későbbjéből. .  .

— Most. m it  értjük, hogy hol já r  mind], 
» kedves marquis . . . Sokkul több időt töl 
Villafrancában, mint Nizzában é.s Monte-Carlo 
bán vagy tengerész tiszt barátaival! . .  .

— Uraim, önök szidnak engem ? kérdoztt 
az olasz negédesen.

— D ehogy. . .  De mi lesz a történe 
megoldása'- Mert minden történetnek koll meg 
oldásának lennie . . . Kedves barátom, ha az a 
leány jo  családból való és gazdag s ha ön 
mint mondta, szereti öt. hát vegye el!
i ° la?f e?y  pillnnatra elgondolkozott
homlokán felhő vonult végig, de aztán ismé 
“losolygott:

— Persze, hogy elvenném: de vájjon mi 
szólna hozza Girani maqtűsné Firenzében ? . .

— Hát ön feleségei embtr? Toringettét

ez erősen bonyolítja a dolgot. . .  De hiszen 
ön még nem is mondta nekünk, hogy nős 1

— Meglehetős rossz lábon állok a felesé
gemmel, hát nem örömest beszélek róla. De 
azért mégis csak megvan és náluuk Olasz
országban válás nincs . . .  A marquisnó 
különben is oly buzgó katolikus, hogy ellen
szegülne n házasság felbontásának.

— Ön pedig imádja azt a leányt? . .  .
— Imádom.
Egy pillanatnyi csönd következett, aztán 

megszólalt egy hang, melynek élessége mog- 
rezgette az összes jelenlevők idegeit.

— E  szerint ön, ha mégis úgy já r t el vele, 
hitvány, nyomorult embor 1

Üély, nyomasztó, halálos csönd következett. 
A vendégek mind talpon voltak, mozdulatlanul 
néztek Giranira, ki borzasztóan elsáppadt. Három 
lépésre tőle Plofc'mó mosolygott, szörnyű pil
lantással.

— Úgy rémlik, rosszul hallottam, hebegte 
az olasz, vagy tréfálni akart ön? . . . Barátok 
között vagyunk, de az a kifejozés mégis 
vaskos . . .

A kapitány összeráncolta szemöldökét és 
egészen a marquis elé lépett:

— Nem tréfáltam, és ismétlem, hogy az 
az ember, a ki elkövette azt a gazságot, a mely- 
lyel üu az imént dicsekedett, a nyomorultak 
legutolsója! . . .

— Uram, ön engem sérteget! kiáltott 
Girani.

— Azt már előbb is észre vehette volna! 
mondá Ploerné sötét gunynyal.

Az olasz oiy mozdulatot tett, mintha a 
a körülto levőkhöz akarna folyamodni. Meg
semmisítette a döbbenet. Nem értotto ezt a 
hirtelen támadást, ezt az egyszerre drámává 
lett vígjátékot.

Listel hadnagy a két férfi közé vetette 
magát és igyekezett Ploernót csillapítani.
, — Semmi okoskodás! kiáltott a kapitány.

En ismerem a nőket, a kikről ez a gazember 
beszélt. . . Ezennel kijelentem, hogy alávalóan 
hazudott és kérkedett. Leckére van szüksége 
és én meg fogom neki adni!

E  szavakra: „Én ismerem a nökot,u a 
marquis tekintete megvilágosodott. Egyet bic
centett fejével. Tisztán kezdett látni. Beszélni 
akart, de két tiszt erőnek erejével elvezette, 
hogy’ elválaszsza Ploémétöl, kikerülendő a 
fenyegető összeütközést. A kapitány a szalon
ban maradt barátaival, a kik mindenképp csití
tották. Ploerné arca azonban fagyos maradt és 
minden beszédre néma, komor pillantással vi- 
laszolt. Barátai azt magyarázgatták neki, hogy 
sajnos tévedés foroghat fönn, hogy tévedhetett, 
vagy talán a marquis tóditotta a dolgokat. A 
kapitány azonban csak mozdulatlan és hallgatag 
maradt; ajkán kővé meredt mosolygás ült. 
Nem is hallgatta, init mondanak neki barátai. 
Az olasz egyik utolsó mondása, új vihart idé
zett elő lelkében. .V ájjon mit szólna Girani 
marquisnó Firenzében?11 Tehát a csábító házas 
ember! Ploernének e szerint nem maradt meg 
az az egyetlen mentsége sem, melyro bár nagy 
fájdalommal, de mégis gom lolt: hogy kénysze
rítse ez embert jóvá tenni hibáját. így  hát nem 
adhatja vissza a becsületet annak a leánynak, 
ki oly őrülten kompromittálta magát. K két
ségbeejtő csalódás lukasztotta ama sértő sza
vakra; most pedig rettenetes dühvei töltötte 
el. A jóbarátok szavaira még mindig nem 
felelt. Arca balavány volt, orra cimpája resz
ketett és üsszoharapott ajkain egyre csuk az a 
fenyegető mosolygás lebegett.

— E j, el lehet igazitani ezt a dolgot, 
mondá Listel. Te nem ismered Giranit, nem 
lehet ellene semmi rossz szándékod . . . Téve 
di-snek kell lennie a dologban, majd kiderül 
minden . . . Ni, itt jönnek barátaink.

Az ajtó kinyílt és Houchard lépett bo 
egy1*  vendégével; mindketten igen izgatottak 
voltak, de mosolyogtak. Ez jó  jelnek látszott

— Nos, kiáltott Listel, mi újság?
“  El fogjuk igazitani a d o lgot. . .  A 

patvarba. az bizony nagy helytelenség volt . . .
— Unök segédek gyanánt jönnek?
— Természetesen.
— Akkor négyünknek magunk kell ma

radnunk. Hova tegyük Ploernét?
(Folyt, köv.)

Budáim, nyomatott Rudojrinuky A. körforgó gdptiu, 
FapnovtUe-utca $. »:,
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