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A békaczombok szerzése, 
Itt van megint a tél és vele együtt a békák keserves 

ideje. A télen és kora tavaszkor fogják a bókákat. A jéggel 
boritott lápok, mocsarak megnépesülnek bókát kereső emberek-
kel és ezek azután lelkiismeretlen állatkínzást visznek véghez. 

Alig van nagyobb állatkínzás, mint a békaczombnak 
szokásos levágása az illető állatnak megölése nélkül. Pedig az 
egész dolog olyan egyszerű, könnyű és kevés időt rabló. Mind-
össze egy vágás helyett két vágásra van szükség, ollóval vagy 
éles késsel. Az első a fejet vágja le, a másik a két hátsó lábat, 
és a törvénynek és saját lelkiismeretünknek eleget tettünk 
ilyen módon. A ki ezt a kevés munkatöbbletet nem akarja 
elvállalni, megérdemli, hogy kíméletlenül büntessék. 

Mi ezennel megkeressük mindenekelőtt tagjainkat, állat-
védő felügyelőinket és rendőrközegeinket, hogy kihágásokat 
kímélet nélkül jelentsenek be, egyidejűleg azonban felkérjük 
a szülőket és tanítókat, hogy az ifjúságnak és ilyen kereslettel 
foglalkozó egyéneknek figyelmeztetése és felvilágosítása által 
e büntetéseknek vegyék elejét. 

A jövő nemzedék munkála ta i az 
állatvédelem terén. 

Tavaly tiz budapesti, az idén 20 vidéki középtanodát 
szólítottunk fel pályázati munkák beküldésére. Az utalványo-
zott 100 forintból egy-egy középtanodára 5 forint jutott. 

A 20 középtanoda közül 8 küldött dolgozatokat, 6 
hosszabbítást kért az év végéig, 6 középtanoda pedig sem 
nem küldött munkálatot, sem hosszabbítást nem kért. Azon 
középtanodak, melyek elég fontosnak tar t ják az emberi érzést 
az emberiségben fejleszteni, melyek hívei a haladásnak és a 
kor szellemének, nagy örömmel fogadták az ú j eszmét, melyet 
a középiskolai ifjúsággal megismertetni kell, többen köszönő 
iratban adtak örömüknek kifejezést és arra kértek, hogy 
jövőben se feledkezzünk meg körükről, ők viszont rajta lesz-
nek, hogy működésük a nemes eszme érdekében még ered-
ményesebb legyen. Ezek voltak: 

az e p e r j e s i és s á r o s p a t a k i collegium, a p o z s o n y i 
lyceum, a n a g y - k a n i z s a i , p a n c s o v a i és u n g v á r i 
főgymnasiumok, a s o p r o n i és s z e g e d i állami főreál-
tanodák. 

Pályázati hosszabbítást kér ték: 
a d e b r e c z e n i , m i s k o l e z i , p é c s i , s z a b a d k a i és 

u n g v á r i főgymnasiumok, a l ő c s e i és n a g y v á r a d i főreál-
tanodák. 
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Nem jelentkeztek, sem az 5 forintot nem küldték vissza: 
Ezek —1' nem nyomatjuk ki, hisz az 

állatvédő csak a durva emberekre szokott pirítani. A mi nincs, 
az lehet és fog lenni, az eszme új, néhány év múlva, meg 
vagyok győződve, egyetlen önképzőkör nem fog hátra maradni. 

A b u d a p e s t i középtanodák részéről a tavalyra kiirt, de 
általunk meghosszabbitott pályázat folytán küldtek dolgozatot: 

A II. k e r . és VIII. k e r . f ő r e á l t a n o d á k , a r e f o r -
m á t u s , az V. és VII. k e r ü l e t i f ő g y m n a s i u m o k . Nem 
érkezett dolgozat két középtanoda részéről. Ezeket sem akar-
juk kinyomatni — ugyanaz áll, a mit fenn a vidéki közép-
tanodákról mondottuk. 

Öt forint jutalomban részesültek: 

Eichhardt Frigyes a budapesti II. k. f ő r e á 11. VIII. o. t. 
Gáspár Arthur a budapesti r e f o r . f ő g y m . VII. o. t. 
Hönig Hugó a budapesti V. k e r . f ő g y m . VII. o. t. 
Kereskedő László a n a g y - k a n i z s a i főgym. VII. o t. 
Köpesdy Elemér a budapesti VII. k e r . főgym. VIII. o. t. 
Nagy Béla a s á r o s p a t a k i főgym. ArIII. o. t. 
Neufeld Márton a budapesti VIII. k e r. főreált. VIII. o. t. 
Sztrilich Béla az e p e r j e s i collegium VIII. o. t. 
Tóbiás Károly a s z e g e d i főreált. VIII. o. t. 
Ullrich Nándor a s o p r o n i főreált. VIII. o. t. 

Három és két forintot nyertek: 

Egri Samu a b u d a p e s t i VIII. ker. főreált. VIII. o. t. 
Göde Jenő a b u d a p e s t i V. ker. főgym. VII. o. t. 
Németh Bálint a p o z s o n y i lyeeum főgym. VIII. o. t. 
Oka Endre a p a n c s o v a i főgym. IV. o. t. 
Schulz József a p a n c s o v a i főgym. VII. o. t. 
Schöpflin Géza a p o z s o n y i lyeeum VI. o. t. 
Szalay Elemér a b u d a p e s t i VII. k. főgym. VII. o. t. 

Dicséretet arattak: 

Csűrös Ferencz az u n g v á r i főgymnasium VII. o. t. 
Fischer Arthur a b u d a p e s t i VIII. k. főreált. VII. o. t. 
Harmath István a p o z s o n y i lyeeum VI. o. t. 
Neumann Alfréd a b u d a p e s t i V. k. főgym. VII. o. t. 
Pikler Árpád a b u d a p e s t i V. ker. főgym. VII. o. t. 
Rauschenberger Ferencz a s z e g e d i főreált. VII. o. t. 
Rechnitzer Ferencz a s o p r o n i főreált. V. o. t. 
Szini Gyula a b u d a p e s t i V. ker. főgym. VII. o. t. 
Ullrich Nándor a s o p r o n i főreált. VIII. o. t. 

Hadd beszéljenek a beküldött dolgozatok maguk, mond-
hatjuk, igen csinos és gondolat-dús elbeszélések vannak 
köztük. 
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a) Az eperjesi collégium részéről küldetet t : 

A r e j t é l y e s k a s t é l y . 
I r t a : Sztrilich Béla, VI I I . oszt. t. 

Nyáron történt. Egy szép derült napon, augusztus hónap-
ban lehetett, kisebbszerü kirándulásra indultam a hegyek közé, 
Magyarország hegyes, völgyes felvidékének egyik legszebb, 
legregényesebb tájékára. Ott barangoltam egész nap a tündér-
szép vidéken; bejártam a sűrű erdőket, a völgyek virágos rétéit, 
ott andalogtam a százados fák hűs árnyékában s hallgattam 
az erdő apró dalosait. 

Az idő eközben már jóval előre haladt s én útnak indul-
tam hazafelé. Ezúttal a rövidebb utat választottam, a mely 
egy kis falun vezetett keresztül. Mikor közelébe érkeztem a 
kis falunak, szemembe tünt egy ódon külsejű, kastélyszerü 
épület, mely egy emelkedett dombon foglalt helyet. Szemügyre 
vettem közelebbről az épületet. Hatalmas fallal volt bekerítve, 
négy oldalán egy-egy megrongált, félig összedőlt bástya; a 
tetőzetet s kőfalait mohával lepték be az idő viharai; a kitört 
ablak-üvegek helyébe itt-ott bádog vagy átszakított papiros 
volt ragasztva, az udvarban néhány istálló, félszer, egy-egy 
hintó tört darabjai, kerekek s több effélék voltak láthatók. 
Minden a hajdani fényre, pompára s a mostani pusztulásra 
emlékeztetett. Néma érdeklődéssel szemléltem a rommá lett 
épületet. Önkéntelenül is visszagondoltam azokra a régi jó 
időkre. Hirtelen összerezzentem; merengésemből egy érdes, de 
durva hang riasztott fel: „Keres valakit az úr?" Hátrafordultam, 
s egy öreg férfit láttam magam előtt; mellette egy hatalmas, 
de az évek súlyától meggörnyesztett lompos kutya sompoly-
gott hizelegve, nyalva az öreg kezét. A férfi, mint később ki-
derült, az ódon kastélyhoz tartozott. Kopott urasági szolga-
öltözet födte tagjait, a gombok rég leszakadtak róla; csak 
zsineggel volt bekötve. Ismételte előbbi kérdését s én szeliden 
válaszoltam: „Nem keresek senkit, csak nézem ezt a különös 
épületet, nagyon érdekes! Vagy talán tilos erre járni?" „Nem 
tilos az egy cseppet sem — feleié mosolyogva — csak tekintse 
nieg a fiatal úr, ha annyira tetszik; de nincs már azon semmi 
szép sem . . . csak volt . . ." „Es ki lakott itt, kérdőm tovább, 
kíváncsiságomtól ösztönözve, valami mágnás?" „Szomorú his-
tória ez, uram, nagyon szomorú" felelt az öreg; oda néztem 
barázdás arczába s mintha könycseppet láttam volna csillogni 
szemeiben. De érdeklődésem sokkal nagyobb volt, semhogy 
elhallgattam volna e kérdést: „Maga jó öreg bizonyára ide-
való? Ismeri e kastélynak s annak urának történetét, ugyan 
mondja el kérem, nagyon érdekel." Az öreg reám nézett, 
hosszasan nyugtatta arczomon tekintetét s egykedvűen feleié: 
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„Á mint tetszik, üljünk ide a kőlépcsőre, elmesélem, nem lesz 
nagyon hosszú, de annál szomorúbb. . . ' ' 

„Körülbelül tiz éve annak, kezdé elbeszélését, itt lakott e 
kastély ura, az öreg Erdőssy gróf. Én akkorban 40-éves java-
korabeli férfi voltam s uramnak belső szolgája, komornyikja. 
Egyedül élt e magános kastélyban, csak én s kedvencze Néró, 
itt rámutatott a földön előtte heverő kutyára, voltunk állan-
dóan körülötte. A többi cselédséggel csak nagy ritkán érint-
kezett. Elzárkozott a világtól, de azért a ki ismerte mindenki 
szerette. Áldott jó ember is volt az öreg gróf. Isten nyugosz-
talja. De gondját is viseltem az uramnak, vigyáztam reá, mint 
szemem fényére, ugy hogy többször fölsóhajtott: Köszönöm 
Mihály, már látom, én neked ezt soha meg nem hálálhatom, 
mi is lenne belőlem, ha te nem volnál. És az öreg Mihály 
keserű, szánakozó mosolylyal emlékezett vissza ura elismeré-
sére ; majd folytatá: de szeretett még kívülem is valakit, vagy 
jobban mondva valamit és talán még jobban, ezt a kutyát 
ni; ehhez is egy kis történet fűződik, a mely különben össze-
függésben áll a kastély urának történetével is. Az öreg gróf 
egy izben, vadászatról hazajövet, az erdő sűrűjéből kutya-
vonitást vélt hallani, figyelmes lőn a különös hangokra, s arra 
felé irányitá lépteit s csakhamar megértette a szokatlan zaj 
okát. Egy odvas fa tövében egy róka s egy csinos, de igen 
fiatal vadászkutya marakodtak. A kutya kétségbeesetten véde-
kezett ellenfelével szemben, de a liarcz a jóval erősebb róka 
előnye folytán kétségkivül az előbbinek vesztével végződött 
volna, ha az öreg gróf egy jól irányzott puskalövéssel le nem 
teriti a rókát. A kutya hálás tekintetet vetett megmentőjére, 
oda ugrott hozzá s farkcsóválva nyalogatta a gróf kezeit s 
olykor-olykor dühös morgással rohant a már kimúlt rókára. 
Azóta azután Nérót, ezt a nevet mi adtuk később neki, el 
sem lehetett választani urától. Ott volt állandóan körülötte; 
együtt kelt, együtt feküdt le urával, elkísérte mindenüvé. Egy-
szer a gróf egy vadászaton megsebesült; operátiónak kellett 
magát alávetni. Senkit sem engedhettünk be hozzá. Kutyája, 
a mint el akartuk távolítani, olyan vonitást vitt véghez, hogy 
kénytelenek voltunk benn hagyni ura mellett. S az okos állat 
meg sem moczczant a műtét alatt, mintha tudta, érezte volna, 
hogy az urán segíteni fog, hogy az orvosok szereikkel nem 
gyilkolni, hanem gyógyítani akarnak; szerette is ura, de meg 
is érdemelte. Egyszer a gróf kis unokáját mentette ki a víz-
ből, mikor már fuldoklott, s őnélküle oda veszett volna. 
Azóta szerette meg annyira s mikor már halálos ágyán feküdt, 
utolsó szavaival is gondjaimra bizta kedves kutyáját. A mi 
urunknak nem voltak rokonai, egy unokaöcscsén kivül, a ki 
külföldön végezte tanulmányait s a kire nagybátyja egész 
öröksége várt. Mikor az öreg gróf megbetegedett, magához 
hivatta egyetlen rokonát, Erdőssy Tihamért, tudatta vele beteg-
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ségét, aggodalmát, bogy érzi halála közeledtét, s egyszersmind 
végrendelkezését, hogy összes vagyonát reá hagyja. Az idő 
haladt, haladt, de a gróf sejtelme korai volt; nem halt meg. 
Erős természete le tudta győzni betegségét. Ez azonban a 
fiatal grófnak sehogysem tetszett. Pénz kellett neki és pedig 
sok pénz. Baján segitendő, pokoli tervet gondolt ki. Sikerült 
tetemes összeg Ígérete által az öreg gróf két cselédjét reá vennie, 
hogy urukat adandó alkalommal bármely úton-módon láb alól 
tegyék el. Bármily furfanggal, agyafúrtsággal készítette tervét, 
valamit mégis számításon kívül hagyott. Es ez a valami volt 
az, a mi meghiúsította nemcsak a tervet, hanem őt magát is 
koldusbotra juttatta. Nem jutott eszébe a . . k u t y a h ű s é g " . 
Néró ugyanis állandóan gazdája mellett aludt a legbelsőbb 
szobában. Mikor a két felbérelt gyilkos behatolt az öreg gróf 
hálószobájába, a hű állat neszét vévén az urát fenyegető ve-
szélynek, csodálatra méltó elszántsággal rohan az urát fojtogató 
cselédre, hiába küzdött ellene, néhány perez alatt agyonharapta. 
Aztán a másik orgyilkosnak rohant, El kellett volna vesznie 
annak is. Hanem csoda történt. A helyett, hogy megmarja, 
kérő nyüszköléssel ült eléje. Aztán azzal a velőkig ható siró 
nyivással, mivel hasonló lelkes állatok érzésüknek adnak ki-
fejezést, nyalta végig a megdöbbent orgyilkos rémülettől s a 
benső küzdelemtől megdermedt jobbját. Azt, a mely a gyilkos 
tőrt szorongatta. S ez a pillanat két embert mentett meg. A 
hálószobájában eszméletlenül fekvő grófot, s az orgyilkosságra 
vállalkozó másik cselédet. Az előtte nyöszörgő állat szemeiből 
könyörgést és. elszánt daezot, irgalmat ós bosszúállást látott 
maga felé csillogni. Utálattal hajította el a tőrét az ablak alatt 
csobogó folyó hullámaiba. Zajt ütött. A halottat elvitték. Senki 
sem tudta meg, hogy bűntársa is volt. Az öreg gróf se ; pedig 
ott járt-kelt körülötte szüntelen. A gróf, habár unokaöcscse 
terve meghiusult, nem sokkal élte túl az ellene tervezett 
merényletet. A fiatal grófot pedig, kinek sikerült kikerülni a 
földi igazságszolgáltatás büntető kezét, elérte a nemezis. A"agyona 
nem volt, mivel azon idő alatt, mely a végzetes merénylet és 
nagybátyja halála között eltelt, az a bank, a melynél öröksége 
le volt téve, megbukott. Földönfutóvá lett, mig végre a ten-
geren hullámsírban lelte halálát. Vele kihalt az egész grófi 
család, a kastélyt nem gondozta senki. En lakom benne egye-
dül s azt a kis pénzt, a mi az én és kutyám fentartására szük-
séges, napszámmal szerezem meg. Nos GZ clZj £i mit e kastély 
történetéről elmondhattam. 

Az öreg elhallgatott s tenyerébe támasztotta fejét. Rész-
véttel tekintettem reá s a vén kutyára. A volt komornyik most 
megtörte a csendet, reám nézett rideg közönynyel, elszántság-
galt szólt hozzám: De hátra van még valami. Az úr kérdez-
hetné, hogy hát honnan tudom én mindezt, holott a bűntett 
titok maradt a világ előtt. Nos az igen egyszerű. Emlékszik 
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még, hogy emiitettem, hogy a másik orgyilkos megmenekült 
s daczára annak ott járt-kelt a kastélyban. Ez nem is mondta 
meg azt senkinek, c s a k . . . most magának. Mert tudja meg, 
az a gazember, ki ura jótéteményét azzal hálálta meg, hogy 
hitvány pénzért élete ellen tört, az orgyilkos. . . az . . . én . . . 
vagyok. Elborzadva, rosszul titkolt félelemmel tekintettem az 
agg arczába. E szörnyű bűntett elkövetése, folytatá elbeszélé-
sét az öreg, melynek ha kivitelében nem is, de segédkezósben 
magam is részese voltam, bántott; mardosta szivemet a lelki 
furdalás. De daczára a szörnyű, reám nézve oly becstelen em-
léknek, mely a kastélyhoz fűzött, nem tudtam attól megválni. 
Jó uram, ki soha meg sem álmodta volna szolgája ily aljas-
ságát, még első betegsége alkalmával lelkemre kötötte kedves 
kutyája gondozását, egyszersmind szabad lakást biztositott 
nekem e kastélyban halála esetére. Felébredt lelkiismeretem 
a jó útra téritett. Hogy csak némileg is jóvá tegyem a bűnö-
met, teljesen átengedtem magam egykori uram utolsó akarata 
teljesitésének. Jobban viseltem gondját e kutyának, mint tulaj-
don magamnak. S ez a hű állat volt egyedüli vigaszom el-
hagyatottságomban, s most is az. A jó Néró észrevette, hogy 
szeretett ura jó indulattal viseltetett irántam, ő is vonzó-
dott hozzám, s midőn a gróf úr meghalt, azzal az odaadó 
hűséggel, a melyre csak képes egy állat, vette körül második 
urát. Ott volt mindig a sarkamban, lehajtott fővel, lassan kul-
logott u tánam; soha egy perezre sem hagyott el. Állat az 
istenadta s mégis oly sok benne az emberi. Egykori vidorsága 
a gróf elhunytával egyszerre megszűnt. Mintha tudta, érezte 
volna, hogy mit vesztett jó ura halálával. Hosszú évek nyo-
masztó egyhangú napjait éltük át egymással, ragaszkodásunk 
a lehető legbensőbbé, legszorosabbá vált. S Néró még külső 
hasznomra is válik. Ritkán járok ki a faluba, visszahúzódom 
teljesen, gyűlölöm az embereket s félek tőlük. Ezért aztán 
Néró jár ki helyettem, s a mire szükségem van, azt felirom 
egy darab papirosra, kosarat akasztok nyakába s ő elhoz min-
dent hűségesen. S mikor elismerésem kifejezéseül végig simo-
gatom, oly gyengéden simul hozzám, oly hálával nyalogatja 
kérges tenyeremet, hogy biz én mindannyiszor könyezem. 
Hogyne! Mikor rám tekint az ő szép nagy szemeivel, melyek-
ből a legtisztább, legőszintébb ragaszkodást olvasom ki, eszembe 
jut ilyenkor az a sok aljas hazug ember, a kinek emberi alakja 
csak álarcz, hitványabb az utolsó állatnál. 

Eddig tartott az öreg elbeszélése. Az idő már jó későre 
járt, s én szivélyes búcsút vettem az egykuri komornyiktól 
s siettem hazafelé. A hallott történetet sohasem felejtem el. 
Az egész úton azzal foglalkoztam; a legmélyebb meghatott-
sággal gondoltam a hű állatra, nemének sorsa pedig jogos 
méltatlansággal, keserűséggel töltötte el keblemet. Mennyi bán-
talmazásnak van kitéve a „felvilágosodott" emberiség részéről! 
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A legkiáltóbb irónia! S marad mindaddig, mig az emberi nem 
a felvilágosodás igazi útjára lépve, a humanitás minden terén 
nyilvánuló elveit hangoztatva az alsóbb fokú teremtmények 
iránti kötelezettségeinek teljesen eleget tenni nem fog. 

b) A nagykanizsai r. k. fögymnasium részéről küldetett : 

H a n z i. 
I r ta : Kereskedő László, "VII. o. t. 

J e l i g e : Állathűség nem ritkább mint 
emberhűség. 

A feltámadás ünnepe táján, mikor a nagy természet 
életre pezsdül a hosszú szendergésből, óhajtásaim óhajtása 
mindig az, hogy szünidőmet abban a rokonszenves, csucs-ivü 
erdószlakban tölthessem. . . . 

Egy merész lejtésű hegynek aljában rótták egymásba 
százados, kopást nem ismerő köveit. 

Finoman ívelt ódon homlokzata előtt virágos kert pom-
pázik, feslő bimbókkal, tekervényes, sima-járásu utakkal; 
mögötte fenyves zúg, szivet-szervet edző léggel. 

Áradozott lelkem a boldogságtól, hogy a legutóbbi alka-
lommal jó sorsom ismét ama kies hajlék felé vitt. 

Repesett szivem örömében, mert a rokoni szeretet tanyá-
jára, ölelő karok közé mentem. 

De ujjongtam akkortájban az ébredő tavasz lehelle-
tén is. . . . 

* 
* * 

Megérkeztem után másodnap a virradat már nem talált 
fekvőhelyemen. Alig pirult el az égbolt keleti alja a szűz 
hajnal csókján, alig hunytak le a bágyadt csillaglángok a 
sötétzölden tornyosuló, fenyvektől borított hegyek mögé, 
már is talpon voltam, hogy megjárjam a ház tájékát. 

A kert nyiló virágai közé siettem; az üde pázsit is meg-
fürdött velük a reggeli harmatban; gyönge fűszálain a hajnal 
könyével játszott a kelő nap gyér sugara; a gondos női kezek-
kel arányos formákra nyesett bokrok, cserjék bogán madárdal 
csattogott. 

Lelkemig hatott a természet gyönyörű ébredése; me-
rengve jártam-keltem a fenyves alján, majd meg a kertnek 
kigyózó, ibolyákkal szegélyzett ösvényein, mig álmodozá-
somból fel nem rezzentett néhány haragos, szakgatott „kár" 
»kár", szárnycsapkodás, meg aztán valami fehérnép kiabálása, 
mely szidás is volt, meg élénk tiltakozás is. 

Alig indultam néhány lépéssel a hely szine felé, már 
l s azon vettem észre magamat, hogy kedves, régi ismerősöm, 
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Hanzi, a háznak évek óta fogadott varjúja vállamra telepedett, 
s okos szemeivel bizalmasan, kérőleg tekint reám, mintha me-
nedéket kérne valami ellen. . . . 

Gyöngéden megsimogattam; zsebkendőmmel pedig letö-
rültem hosszú ében csőréről azt a zsiros, tapadós, piros valamit, 
melyről hovahamar fogalmat szereznem segédkezett az előbbi 
perczekben oly feltűnően hallatszó fehérnép, ki ideges mozdu-
latokkal s Hanzi felé haragosan lövelt pillantásokkal pa-
naszlá el, hogy huszonhét krajczáron szerzett jó szagos „tóálót-
szappant"-ja mellől űzte el az imént az „adta madarát", s most 
méltó haragjában utasitá ki a konyhaablakon, mert ama 
szépitőszernek felét Hanzi — nem is külsőjének javára, hanem 
— oda használta el, hová szem nem lát — a gyomrába, csőrén 
felejtve a „corpus delicti"-t. 

Az elfogultságra valló panaszkodásnak azzal vetettem 
véget, hogy jót nevettem az ón madaram kópóságán, s kár-
pótlást igérve a kárvallottnak — siettem a reggelire. 

Régi barátságunknál fogva, melynek kötelékét a fentebbi 
pártfogás még szorosabbra fűzte köztem és Hanzi közt, — 
mindig mellettem volt a hűséges madár. Reggelizni sem ha-
gyott anélkül, hogy az abroszra mellém telepedvén, az aprí-
tani valóból hullott morzsák után, kis társaságunk nagy mu-
lattatására, ne kapkodott volna oly furcsán, hosszú csőrével 
nagyokat koppantván a kemény diófa-asztalra. 

Majd nagy vidáman a pallóra szökkent lábaimhoz. 
Bizony, szép madár volt. 
Ej-szinü tollazatával, koromfekete, izmos, horgas lábai-

val ugrált előttünk, hosszú, merev tollakból álló farkát időn-
kint odaérintve széklábhoz, asztallábhoz. 

Ében csőrén szemfényvesztő tánczot jár t a napsugár, 
mely a kertre néző ebédlőnek hatalmas szabású boltjai alá 
szines ablakokon át szűrődött be. 

Vidám szökkenésével, mely hasonló volt a kósza szellő 
könnyed szöktéhez, Hanzi a szárnyas ajtó felé tartott ós 
beleütődött, mert hirtelenében nyilt az ki, s kopogtatás 
nélkül toppant be egy sötét ruháju, de még sötétebb tekin-
tetű ember. 

Szilárd léptekkel tartott nagybátyám felé, szótlanul 
nyújtva eléje kérvényét. Nagybátyám röviden, de részvéttel 
teljes hangon adta tudtára, hogy ő mint urasági tisztviselő az 
uraság rendeletén nem változtathat . . . 

Égyik kerülő volt ez, kit gyanús viselkedése miatt el-
bocsátottak. 

Hogy baljóslatú dörmögés közben maga után az ajtót 
betevé, Hanzi tollai még mindig feltorzadva állottak. 

Egy párszor haragosan utána is károgott . . . . 

* 
* * 
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Megjött az est. 
Most a fényes nap ejté le koronáját a lángoló tetejű, 

fenyves mögé, az égbolt másik felén pedig a csillagok tüne-
deztek elő s kezdték árasztani, nemsokára az egész boltozat-
ról, hallgatag fényöket. 

Vacsora után rövid ideig beszélgettünk; majd felmentem 
az emeletre, s az egyik szobában, mely ablakaival a feny-
vesre nézett, leültem az ódon-művü, de ünnepiesen csengő-
bongó zongora mellé. 

Kimondhatatlan jól esett néhány akkordban kiöntenem 
szivem érzelmeit; az a néhány szomorú lejtésű hang az em-
lékek egész sorát kelté föl lelkemben, melyen most erőt vett 
a néma merengés. 

A billenytyükre, ujjaimra, — meg a válhatatlan Hanzira, 
mely a kottatartónak fantasztikus faragványaiba kapaszkodott, 
reszketeg fénynyel áradt a holdvilág. 

Kezem is lecsúszott már a billentyűkről, ugy elméláztam. 
Hanzi egyre ott gunnyasztott a kottatartón. 
Most a nyitott ablakhoz mentem, hogy kitekintsek a 

holdas éjbe, hogy élvezzem a fenyők közt lebegő üde illat 
balzsamát. 

A csillagokon jár t először tekintetem, s igy csak később 
vettem észre, hogy ketten állunk egymással szemben, két 
alak : az egyik én, az ablakon belül, a másik meg az ablakon 
kivül, a párkányzatba fogózkodva. 

A rémület minden tagomat megzsibbasztá s a szót tor-
komra fojtá, hogy benne azt a „sötét tekintetű" férfiút ismer-
tem föl, ki most egy éji kisértet hatalmával emelte rám pisz-
tolyát 

A halál agóniája nagy, hideg cseppekben veritékezett 
homlokomról; ködbe borult szemeim menedéket keres tek ; 
révedező pillantásaim Hanzit vették észre, a mint helyéről 
hirtelen vállamra szállt, onnét pedig mint a nyil suhant ama 
rémes alak szeme közé. . . . 

Egy rögtöni durranásra eszméletemet vesztém. 

* 

Hosszú makacs ájulásomból másnap reggelre ocsúdtam 
föl. Akkor megtudtam, hogy a lövés után, melynek golyója a 
zongora húrjaiba tévedt, az emeleti ablak alatt találták a 
volt kerülőt, a lezuhanás miatt megroncsolt testtel, kivagdalt 
szemekkel; ujjai pedig Hanzit tartották megfojtva. 

Az én kedves megmentőmet a kert virágos hant ja i alá 
temet ték; ráejtett könyűimet nyiló kelyhek fogták föl. . . . 
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c) A pozsonyi ág. ev. lyceum részéről érkezett: 

Nagy veszély kibékíti az ellenségeket, 
I r t a : Németh Bálint, VII I . o. t . 

Pestmegyében a közelmúltban a Duna melletti virágzó 
községek nagy elemi csapások szinterei voltak . . . A Solt 
határában hömpölygő Dunaág vize is egyszerre zavarossá, hab-
zóvá lett, — a szőke hullámok rohamosan emelkedve, med-
rükből kicsapva, gyorsan a Dunától félórányira fekvő védgát 
tövét lötyögtették; a 4—10 méter hosszú jégtáblák oldalát 
rombolták, törték . . . 

Hajlékát, otthonát a megrémült lakosság el nem hagyta; 
ámbár tudta mindenki, hogy a töltés nem tarthatja föl sokáig 
a zúgó árt. 

Ugy is lett. 
Néhány perez múlva a rettenetes elem „zúgva, bőgve 

törte át a gátat"; a piszkos viz gyorsan bekalandozta a város 
külső utczáit, kapukat, deszkabódékat s háziállatokat véve fel 
hátára. A jégdarabok pedig sorba döntötték romba a csinos 
épületeket; az oldalfalaknak, gerendáknak vizbe csobbanása 
egy kevés időre fölülmulta a kétségbeesett asszonyok, gyer-
mekek jajveszéklését . . . 

— Menteni! Menteni! 
Bátyámmal s egy markos evezős legénynyel először haj-

tottuk széles dereglyénket az előbb száraz utczákon. A város 
déli végén összedőlt házhoz siettünk, honnan nagy fehér 
„Tisza" kutyánk kezdett felénk úszni, de a rohanó jégtáblák 
visszanyomták az épület kiálló romjaira . . . 

Az udvar közepén álló körtefáról félholtan leszedett asz-
szony adta tudtunkra, hogy a Tiszát az ár sodorta „örökségé-
hez" s hogy az eperfán nyávogó ordas macskát ő vitte a fa 
tövéhez, hogy az felmászhassék rá. 

Asszonyt, macskát, kutyát csolnakunkba fogadva, a város-
tól negyedórányira fekvő tanyához tartottunk. Útközben egy 
méternégyzet területü szárazföld mellett eveztünk el; melyen 
a mező számos négylábú állatja didergett, nyivákolt. 

Tisza a vizbe ugorva, a kis szigetnek úszott. 
— Lesz most jó ebédje Tiszának, — jegyzé meg bátyám. 
A kutya az állatokhoz érve, szomorúan nyöszörög nekik 

valamit, majd a hozzásiető lucskos nyulat óvatosan felemeli s 
vele hozzánk lubiczkol; a csolnak pereméig felágaskodik s a 
kövér kis nyuszkát lábaimhoz ereszti. 

A következő perezben már a legmegdermedtebb tarka-
szőríi hörcsöggel tér felénk. 

— Csak ilyen férgeket hozz csolnakunkba, — mormogja 
Andris, az evezős legény. Kiveszi a derék kutya szájából a 
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fagyos állatot s a csolnak túlsó oldalánál a vizbe csapja. Tisza 
teljes erejéből vetette magát a hörcsög után, de nem tudta a 
felszínre hozni s azután az állatokhoz úszott. 

Mi magunk pedig az evezőhöz láttunk, hogy a közeli 
tanyán a nagy veszélyben forgó embereket megmentsük. 

Yisszaevezve a városba, láttuk, hogy Tisza a kis szigeten 
hogy melengeti, ápolja hajdani ellenségeit; sokszor hívtuk, de 
nem mozdult, hanem annál erősebben mormogott Andris csa-
logató szavára. 

Két óra múlva a fáradhatatlan életmentők mindenkit biz-
tos helyre csolnakáztattak. Mi is a rettentő délelőtt után ebéd-
hez siettünk; Tisza szép történetével felejtettük el némikép a 
borzasztó veszélyt. 

Apám már éppen csolnakot akart küldeni a hű kutyáért, 
midőn egy alacsony termetű, átnedvesedett ruháju paraszt 
ember lépked be udvarunkba. Illedelmesen köszön s igy szól: 

— Ablakomból láttam, hogy a talpalatnyi földet, melyen 
Tisza gondozta a nyomorult állatokat, a viz lassanként elnyeli; 
csolnakomba ültem, hogy a hű állatot megmentsem. Távol 
voltam még a helytől, midőn egy hatalmas hullám csapott 
össze a kis sziget fölött, a mely elseperte az állatokkal együtt 
a szegény Tiszát is. Még egyszer azután felbukkant bozontos 
feje, de hogy a hörcsögök, ürgék, egerek belekapaszkodtak, 
nem tudott megmenekülni." 

Megilletődés fogott el bennünket. 
— Emberek! — igy kiáltott fel atyám, — közületek 

ugyan ki halna meg ily önzetlenül ellenségeért? 

d) A sárospataki ref. fögymnasium részéről küldetet t : 

Légy jó az állatokhoz! 
— Beszélyke. — 

I r t a : Nagy Béla, VI I I . o. t . 

Nagyon jómódú gazda volt Kovács János Mátéfalván. 
Öblös hombárjaiban nem igen volt hija a szép, aczélszemü 
búzának, sok szép lova, marhája pedig két istállót megtöltött. 
De hogy is ne lettek volna neki szép marhái? Hiven gondot 
viselt ő a jószágaira, őrizte azokat minden bajtól, veszedelem-
től. Az almot, tisztogatást nem sajnálta tőlök, kivált meg szé-
nával, abrakkal ugy ellátta őket, hogy lovai, ámbár mindennap 
húzták az igát, a parádés lovaknál is kövérebbek voltak. 

— Beh derék gazda kigyelmed, Kovács János uram! — 
mondá egy alkalommal a pap, mikor éppen nála volt. — Mi-
lyen jó húsban vannak ezek a lovak és milyen szép sima-
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szőrüek azok az ökrök! Minden gazdának ilyen gondosan kel-
lene ápolnia a jószágait! 

— Hát hiszen a magam hasznáért teszem, tiszteletes uram, 
— válaszolt ő; — akkor birja el a jószág a terhet, ha nem 
sajnáljuk tőle az eleséget. 

— Bizony a becsületes ember nem kivánja még az állat-
tól sem, hogy ingyen dolgozzék neki, — folytatá a pap. — 
Ha dolgoztatunk velők, kötelességünk, hogy meg is fizessük 
segitségöket. Az illendőség is parancsolja, hogy gondoskodás-
sal és jóltáplálással visszonozzuk jó szolgálatukat! 

Mig beszélgetnek s a tiszteletes örömmel dicsérgeti a 
becsületes gazdát, ez éppen a sertéseknek adott enni a vályúba. 
A sovány Bodri kutya pedig nagy étvágygyal oda szaladt; de 
Kovács János félrerugta a vályú mellől. 

— Takarodj! — kiáltott; — még neked is enned adjak, 
mintha valami hasznodat venném! 

— Hát ki őrzi éjjel a kigyelmed házát? — kérdé a pap, 
kinek nagyon rosszul esett ez az embertelen bánásmód a dőrék-
nek mondott gazdától. 

— Biz ez a hitvány kutya meg nem őriz, ha lopnak is 
az udvaromról; az ugatásáért meg csak nem fogom tartani? 

— Ejnye János gazda, nem hittem volna, hogy ilyen 
önző legyen! Hát kigyelmed semmit se tesz haszon nélkül? 
Ha nem őrzené is meg a házát ez a szegény kutya, a hűsé-
gével is megérdemelné azt a csekély hulladékot. Hát nem 
azért adta Isten kendnek azt a nagy vagyont, hogy a szűköl-
ködőknek adjon belőle? 

— Hát megy-é el éntőlem egy koldus is üres kézzel? 
— Tudom, hogy a koldusoknak juttat kigyelmed; de hát 

az állat is Isten teremtménye s ha telik tőlünk, attól se sza-
bad megvonnunk a segedelmet. 

— Hát nem elég, hogy a marháimra gondot viselek? 
— Nem bizony! Mondom, hogy minden állat Isten 

teremtménye, mindent lehetőleg oltalmaznunk kell. A ki a 
törvényt csak félig tölti be, csak olyan törvényszegő, mint az, 
a ki az egészet elhanyagolja. 

Kovács János elpirult kissé a dorgáló szavakra, hanem 
azért csak azt gondolta magában : Bizony nem tartok én haszon-
talanul semmiféle jószágot. 

* * 

Szomorú idők következtek. Nagy veszedelem volt az egész 
környéken : eljött a rettenetes marhavész ! Honnan eredt, senki 
se tudta; csak felütötte fekete fejét és teijedt rémületesen 
egyik faluból a másikba s innen a harmadikba. Szinte a levegő 
is olyan nyomasztó volt, mintha a szellő hordozta volna a 
pusztító vész magvát. Hiába volt minden óvintézkedés, minden 
védelem. Messze földön betiltották a vásárokat; nem volt sza-
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bad egyik faluból a, másikba jószággal átmenni; megszűnt 
minden kereskedés. És mindez nem ért semmit. 

A tehenek a legelőn csak ugy hulltak el, az ökrök a 
járomból dőltek ki ; ha valaki reggel lóháton ment ki a mezőre, 
este sok esetben gyalog jött haza, kint hagyva lovát, mely 
nem harapta többé a kövér füvet. Az emberek panaszkodtak, 
sirtak, olykor még az Isten ellen is kikeltek, sóhajtozván: 
Miért büntetsz bennünket ily nagyon!? 

Csodálatosak a Gondviselőnek dolgai! 
Mátéfalván is beköszöntöttek a szomorú napok. Hiába 

viselte most gondját Kovács János a jószágainak, nem kellett 
most azoknak az eleség sem. 0 nem is hajtotta ki a marháit 
legelőre, hogy szemei előtt legyenek s jobban ápolhassa őket. 
Az orvost mindennap elhivta, a sok orvosságot halomszámra 
vette. Hiába volt annak akár egy egész patika! A nagy, széles 
szarvú ökrök közül nap-nap után ki kellett húzni egyet-kettőt 
az ólból; nem jártak már azok a maguk lábán. A szép pej-
csikók közül is sok elnyeritette az utolsót. Milyen szomorú 
volt az a nyerítés! milyen keserves a sok hulló marha bőgése! 

Kovács János fájdalommal tördelte kezeit, mikor pompás 
marháinak száma egyre apadt és a lenyúzott bőrök egyre sza-
porodtak; majd csináltathat azokból elég csizmát, meg czifra 
hámot! 

És a sovány Bodri még mindig ott settenkedett az udva-
ron. S ha meglátta, most még dühösebb volt a gazda és nagy 
dorongokkal kergette el: 

— Hogy ezt nem pusztítja el az Isten az ökreim helyett! 
Az ilyen haszontalan pára oiyan egészséges, mint a makk, 
azok a gyönyörű jószágok meg mindegyre vesznek el! 

— Ne légy olyan kegyetlen ahhoz az árva kutyához! 
Hisz az Isten előtt minden teremtménye egyenlő! — igy kér-
lelte felesége, a jó Julis asszony, ki éppen legjobb tehenét 
siratta el. 0 eddig is gondot viselt a szegény üldözött ebre, 
most pedig még inkább elérzékenyedve a veszteség súlya alatt, 
igyekezett azt megmenteni férjének bántalmaitól. Égyetlen 
gyermekök, a kis Laczi is, — kit kedvencz csikójának elvesz-
tése inditott gyakran könyekre — szivesen megosztotta a Bod-
rival, most már egyedüli játszótársával, a falatját. Igy aztán a 
Bodri a gyöngéd szivek jóvoltából mégis fentartotta magát, 
sőt a kis Laczika örömére meg is szaporodott. Hanem atyja 
megfosztotta örömétől, elpusztíttatta a kis kutyakölyköket. 

— Majd még ezeknek is vesztegetjük a kenyeret! Még 
az anyját is el kell veszteni! 

A kutya fájdalmasan nyöszörgött, keresvén fiait. Laczi 
szive megesett rajta s az ártatlan gyermeki lélek együtt keser-
gett jó játszótársával. 

* 
* * 
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A marhavész még mindig tartott. Kovács Jánosnak leg-
szebb marhái elpusztultak, fele se maradt meg a soknak. Az 
a néhány ökör, ló csak ugy kongott már a nagy istállókban 
s még ezek is egyre fogytak. 

A gazda szivén minden elhullt darab jószág egy-egy sebet 
ütött. Az ő szomorúsága, fájdalma nöttön nőtt, sehogy sem 
tudott beletörődni a veszteség gondolatába. 

— J a j ! tönkre tesz ez a nyomorúság bennünket! Oda 
van a sok szép jószágom; mind nagy fáradsággal nevelget-
tem! Elpusztul mindenem! 

Pedig dehogy pusztult el. Nem olyan könnyű volt neki 
elszegényednie, ha kidöglöttek is a marhái, mert a sok termés, 
a nagy tag a határ legszebb részén még megmaradt, ő még 
mindig vagyonos ember volt. Hanem azért neki nagyon rosz-
szul esett a kár, nem tudott megnyugodni az Isten akaratában, 
hiába vigasztalta volna a felesége. 

— Jaj , j a j ! oda lesz mindenem! — panaszolta minden-
nap és egyre csak búsult és tördelte kezeit. 

Egyszer csak még több oka lett a szomorúságra és 
panaszra. A pusztitó, öldöklő szellem nagyobb ós drágább áldo-
zatot követelt magának. Kis fia egy délután hirtelen rosszul 
lett és egy pár óra alatt minden ápolás daczára meghalt. 

Ez volt már aztán a fájdalom! Nem zúgolódott már Ko-
vács János az Isten ellen, érzékei szinte elbénultak a nagy 
kíntól, mely szivét mint éles kés marczangolta. Megeredtek 
könyei és sirt hosszan, keservesen. Elfelejtette most a jószá-
gait ; pedig az nap is megdöglött egy. Nem bánta ő már, ha 
nem marad is egy se. 

— Oh gyermekem, életem reménye! — csak ezt kiál-
tozta zokogástól töredezett hangon. 

Feleségének sem adott most megnyugvást az Isten-
ben való hit, ő sem tudott most vigasztalni. Ez már több 
volt a soknál is! Halavány arczát könyeinek folytonos árja 
áztatta, a mint a kedves halottat igy ébresztgette a koporsó-
ból: Kis fiam! kis .fiam! — Hiába! hiába! nem ébred az fel 
többé . . . ! 

A temetés napján, este, lehorgasztott fővel ült egymás 
mellett a szomorú pár a tornáczon. Könyeik elapadtak már, 
ajkaik nem mozdultak. Félnek egymáshoz szólni, mert hisz 
minden szó arról a kis mosolygó gyermekről beszélne . . . Olyan 
fájdalmas ez a némaság. 

S a mint ott ülnek a szomorú csendben, a Bodri kutya 
is oda sompolyog a tornáczra és halkan szűkölve járkál ide s 
tova, keres valakit; bizonyosan azt a kis mosolygó gyermeket. 
Es a mint nem leli, leül a bánatos apa lábai mellé. Nem is 
csóválja a farkát, csak a földre veti magát, tekintete olyan 
bágyadt, nyöszörgése olyan keserves . . . (3 is osztozik a rop-
pant nagy fájdalomban; eszébe jut az a jószivü kis gyermek, 
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a ki olyan vígan játszadozott ővele és titokban olyan jó fala-
tokat hozott neki . . . Nyöszörgése olyan keserves . . . 

A mint Kovács János ráveti kisirt szemeit a hű kutyára, 
olyan jól esik neki, hogy még ez a megvetett állat is szinte 
sir ebben a szomorú időben. És mintha odabent azt mondaná 
valami hang : „Ezt a kutyát te üldözted és megfosztottad fiai-
tól! És ő most a tiedet sajnálja!" — Lelke valami különös 
érzéssel telik meg. — Oh csodálatos az Isten hatalma, — gon-
dolja, —- ínég ebben a tudatlan állatban is mintha érzékeny 
lélek volna, pedig azt mondják, hogy abban csak pára lako-
zik, — s szelíden megsimogatja azt a hűséges jószágot. Ke-
mény szivének durva érzéseit megtisztitá a végtelen nagy csa-
pás, s a helyett, hogy leverte volna, most az Isten csodás 
hatalmának magasztos eszméjéhez emelte. 

* 

A hatalmas Isten elforditá a háztól a csapásokat. A mint 
a marhavész kitombolta magát, újra jó idők jöttek. Újra meg-
teltek az ólak szép ökrökkel, lovakkal; tele lett a ház is ; kis 
lármás gyermekek örömet hoztak a bánat helyébe a még java-
korbeli házaspárnak. És Kovács János uram ezentúl jó szem-
mel nézett a Bodri kutyára; sőt ha valaki ez állatot bántotta, 
nem mulasztá el őt szelídségre inteni. Gyermekeinek is gyak-
ran beszélt a hűséges Bodriról és mindennap oktatta és intette 
őket erre a szép kötelességre: L é g y j ó az á l l a t o k h o z ! 

e) A soproni föreáltanoda részéről küldetet t : 

H á l a . 
— Dicséretet nyert költemény. — 

Ullrich Nándortól, VI I I . o. t. 

Hajdanában, nagyon régen, 
Játszadoztam künn a réten. 
Lepkék után kergetőztem, 
Künn a réten, künn a zöldben. 

Es a mint ugy száguldoztam, 
Megakadtam egy bokorban 
S a bokorban, bokor alján 
Kis madárka zokog árván. 

Nyúlok arra, nem repül el, 
elhallgat énekével, 

fezemben a piczi árva 
Es letörve gyönge szárnya. 

Megsajnáltam, haza vittem. 
Jó lesz neked, jó lesz itten! 
S bezártam egy kalitkába, 
Ugy zokogott a kis árva. 

Sirását a röpke szellő 
Messze vitte és az erdő 
Kis zenész'i meghallották 
S tüstént jöttek a madárkák. 

Bús madárka a kalitban 
S ők daloltak neki vígan; 
Észrevették, hogy a szárnya 
Összetörve, megtépázva. 

2 
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Ugy zokogtak, ugy siratták 
A piczikét a madárkák; 
Elrepültek szerte-széjjel 
S visszatértek pókkal, légygyei. 

Kalit körül s a kalitban 
Öröm is van, bánat is van; 
Mig meggyógyul gyönge szár-

nya 
S újra víg a kis madárka. 

Ugy sajnáltam kis dalosom... 
De szivembe öröm oson . . . 
Szerzek neki örömet én, 
Hadd viduljon fel a szegény. 

S midőn reggel napkeltekor 
Zeng az erdő, zeng a bokor, 
A kalitkán pattan a zár 
S a kis madár el — tovaszáll. 

Megpihen a gyönge ágon, 
Köny rezeg a szempillámon. 
Látlak-e még? . . . vagy soha 

már? 
Erdő dísze, dalos madár! 

Láttam bizony, sokszor nagyon, 
Házunk előtt a faágon. 
Oda gyűltek a madárkák 
S víg dalukat ott dalolták. 

Ott dalolták és a dalon 
Megédesült a fájdalom. 
Megjelentek minden reggel 
S ébresztgettek víg énekkel. 

Megköszönték, hogy az árvát, 
Erdő, berek víg dalosát 
Megmentettem, gyógyítottam, 

[ Hogy no veszszen a bokorban. 

f ) A szegedi állami föreáltanodától. 

I ) a 11 i 1) á e s i . 
— Elbeszélés. — 

I r t a : Tóbiás Károly, VII. o. tanuló. 

J e l i ge : Jó tettedért jót várj. 

Derék ember volt az a Dani bácsi, atyám régi barátja. 
Hozzánk gyakran járt, s ha jó kedvében volt, el-elbeszélt 
egyes részleteket utazásaiból. Mert jósága mellett még Dani 
bácsi kis városunkban világlátott, okos ember hírében állott, 
kit élvezet volt hallgatni. 

Jól emlékszem reá, lehettem vagy 12-éves, Dani bácsi 
nálunk töltvén az estét, elbeszélt egy részletet olaszhoni 
útjáról. Sohasem fogom elfeledni elbeszélését, oly nagy ha-
tással volt fogékony lelkemre. Még most is élénk emlékem-
ben élnek szavai. 

* * 

— Nápolyban voltam. Hol kékebb az ég, zöldebb a föld; 
mint a költő mondja. Hát igaz, szép, nagyon szép az a Nápoly. 
Hanem a hol fény van, ott árnyéknak is kell lenni. Annyian 
leírták már Nápoly szépségeit; dicsérték gyönyörű fekvését, 
langyos levegőjét, czitrom- és narancsligeteit. Sokszor és 
szépen van mindez megírva, és sokan is olvassák. Ez a fény. 
Áz árnyékról hallgatnak, meit az nagyon sötét. S miután 
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nem irnak róla semmit, nem is olvashatja ós nem is ösmer-
lieti senki. — Sok városban megfordultam. Voltam London 
hirhedt külvárosaiban, hol este menésközben a revolver agyán 
kell nyugodnia az ember kezének. Ismerem a nyomort, a 
szennyet, az alsó néposztály sanyarú helyzetét. De mindaz 
semmi Nápoly külvárosaihoz mérve. Nem is kisértem leirni; 
mert leírhatatlan, elképzelhettem S mindez annál inkább föl-
tűnik, mert sok a fény. A piszkos, szűk sikátorok fölött 
ugyanazon kék égbolt mosolyog, mint az elragadó paloták 
sorai között, mint a buja természet hivogató csendje fölött, 
mint a tengerparton, vagy a Vezúv lábainál. Az árny kiséri 
a fényt.*) 

Undorral vegyest borzadálylyal haladtam egy napon a 
nyomor e borzasztó fészken. Egyszerre lábaim előtt, a porban, 
tehetetlenül látok feküdni egy rongyos, ősz embert. Valami 
nyomorult koldus lehetett, a fáradságtól és a forróságtól le-
verve. Alig volt annyi ereje, hogy sovány kiaszott kezeit felém 
nyújthassa. Ránczos, barna arczán a nyomor kirivó vonása 
ült. A nap izzó sugarai erősen odatűztek rongyokkal alig 
födött tes tére; nem volt annyi ereje sem már, hogy az ár-
nyékba vonhassa száraz csontjait Szánalom fogott el. S bor-
zadva néztem az emberi nem ez ijesztő kisértetére. Hát ez 
is ember! ? 

Cognacos palaczkomból néhány cseppet a jkára öntöttem. 
Ez egy kissé magához téritette. Egy rozzant viskó volt előt-
t em; bevittem oda az öreget s értésére adtam a lakosoknak, 
hogy tartsák maguknál, ápolják az aggot ; gondoskodni kívá-
nok róla. Bután bámultak reám, azután egymás ra ; mintha 
azt akarták volna mondani, hát ilyen különös kedvtöltésük 
van azoknak az ostoba idegeneknek, kiknek sok a pénzük, 
kevés az eszük? — Utálattal siettem e ronda környezetből. 
— És ezek is emberek! ? 

A következő napokon meglátogattam vén pártfogoltamat. 
Állapota folyton rosszabbult. Azok a gazemberek, ugy látszik, 
nem ismerik ezt a fogalmat : részvét. Nem sokat törődtek 
vele; hanem azt a néhány pénzdarabot, melyet naponkint 
odadobtam nekik, mohón szedték össze. Már el akartam szál-
líttatni öregemet valami kórházba, midőn egy napon halálá-
ról tudósítottak. Már el is temették, mondták. Sötét arczukról 
azonban kivehettem, hogy bizonyosan a temetőárokban, vagjT 

valamely posványban aluszsza álmát az öreg. Odadobtam nekik 
egy aranyat és sóhajtva távoztam. 

Napok multak el s már el is feledtem az egész esetet. 
A Piazzán sétáltam, midőn egy sovány, éhes kuvasz örömé-
ben csaholva közeledett, de nem is közeledett, hanem rohant 
felém. Rám ugrott, kezemet nyalta, ugrándozott s mindenkép 

*) A Nápolyra vonatkozó részletek egy olasz iró u tán vannak véve. 
3* 
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ki akarta fejezni örömét. Csak bámultam reá. Szegény állat, 
gondoltam, bizonyosan gazdájának hisz. Vetettem neki néhány 
falatot, a mit mohón falt föl, s tovább haladtam. A kutya 
azonban nem tágitott mellőlem. Bármerre mentem, hűségesen 
kisért mindenüvé. Már kellemetlenné vált jelenléte s bottal 
akartam rábirni a távolmaradásra. Vonitva futott botütéseim 
elől, kis távolban megállott s nézett reám, figyelve minden 
mozdulatomra. Ha elindultam, hűségesen kisért, eljött laká-
somig s meghúzta magát a kapu egy szögletében. Másnap, 
harmadnap ismét folyton mögöttem volt. Nem birtam tőle 
szabadulni. Hiába gondolkoztam, nem tudtam megtalálni, hol 
láttam már egyszer a kutyát. S nem tudtam elképzelni, miért 
ragaszkodik annyira hozzám. 

Egyszer messzire találtam kóborolni, elmerülve a termé-
szet csodálásában. Sötét éj volt, mire a város közelébe értem. 
A kutya mindenütt velem. Hogy lakásom hamarabb elérjem, 
egyik külvároson akartam keresztül menni. A keresztül-kasul 
futó sikátorok között azonban teljesen elvesztettem az irányt, 
s fáradtan, kimerülve bolyongtam az utezákon, keresve a helyes 
utat. Sehol egy lélek, a ki útbaigazitana. Végre egy csapszék-
bői kilépni látom azok egyikét, kiknél védenczem elhelyezve 
volt. Jó pénzért vállalkozott, hogy kivezet valamely ismert 
utczába. Megindultunk; gondolataimmal elfoglalva későn vet-
tem észre, hogy a helyett, hogy kikerülnénk az utczák töm-
kelegéből be a,városba, mind szűkebb és gyanúsabb sikáto-
rokba jutunk. Éppen szólni akarok. De a következő pillanat-
ban egy lassó-forma kötél csavarodását érzem magamon, mely 
mindkét kezem a derekamhoz szoritotta, s én a földön feküd-
tem. lefegyverezve, mellemen a bandita. Segítségért kiáltok; 
dühös káromkodás a válasz, ós érzem a gazember kése hegyét 
mellembe hatolni. Elveszettnek hittem magam. Azonban hir-
telen dühös ugatást hallok, reá a gazember ordítását. Eleresz-
tett. Ekkor kezem a lassó alól kiszabadítva, előveszem revol-
veremet és a lábaimnál gomolygó sötét tömegre lőttem 

Hogy ezután mi történt, nem láttam. Elvesztettem eszméle-
temet. Egy vendéglőben jöttem magamhoz s itt tudtam meg, mi 
történt lövésem után. Támadóm megijedve a lövéstől és a 
közelgő léptek zajától, eltűnt. És a kutya, életem megmen • 
tője, — ott feküdt átlőve, vérében. Csak néztem a szegény 
állatot. Az ölte meg, a kinek életét mentette meg s éppen 
akkor,, midőn támadójával küzdött. 

És mit tettem én ezért a kutyáért? Mindössze néhány 
falatot dobtam neki; de meg is vertem, hogy elmaradjon 
tőlem Pedig, ha elmaradt volna, most nem volnék köztetek. 

A kutya annak a koldusnak volt a kísérője, a kivel én 
jót tettem. Tudta, hogy jót tettem. Gazdája meghalt ; eljött a 
jótevőhöz, hogy annak életét megmentse — s hogy az ő keze 
áPal múljon ki! 



g) Az ungvári fögymnasium részéről érkezett: 

Ne bántsd az állatot ! 
— D i c s é r e t e t n y e r t k ö l t e m é n y . — 

Csűrös Ferencztöl, VI I . o. t . 

Picziny fészeknek lágy ölében 
Vidáman zeng a kis madár , 
Mig p á r j a élelmet keresve 
A rengetegben szerte jár , 
Majd visszaj'ő, meg ismét szárnyra kel' 
Majd pá r j a mellé ülve énekel ; 

— Merengve állok ott — 
A két dal egybe v á g : 

Ne bántsd az ál latot . 

S a kis családnak boldogságát 
Meg nem zavar ja semmi sem, 
Mig egy kéz a csupasz fiókát 
Ki nem rabol ja hir telen. 
A boldog együtt létnek vége van, 
A kis pár fel-felrepdes nyug ta l an •, 

A kis madár csipog, 
Kérő panasza szól: 

Ne bántsd az ál latot . 

A zöldele! mezőn virágról 
Virágra egy kis méhe száll, 
Egyikből a másikba búvik , 
Kiszedve azt, amit talál . 
Munkája közben vígan döngicsél, 
Meg megpihen, majd ismét ú t ra kél ; 

Leszáll majd itt, majd ott 
— Hallgasd csak, mit beszél : — 

Ne bántsd az állatot . 

J e l i g e : Excelsior. 

Egy kerten á t fo ly ta t ja ú t já t 
S nyiló v i rág kelyhére ül, 
Vesztére, mert pa jkos fiúnak 
Kezébe j u t véletlenül. 
Ez fogja és a többihez fűzi 
S kaczag, a mint a vergődőt űzi, 

A mig a kínozott 
Kis méh dönögve z ú g : 

Ne bántsd az ál latot . 

Homályos éjben, t iszta légben, 
Suhan, csapong a denevér, 
Az ár tó pille-serget űzi 
A fé lmadár : a bőregér. 
A fák között, a ház felett , 
Majd itt , ma jd ott surran, lebeg. 

Mit szárnya okozott, 
Hal lgasd a susogás t : 

Ne bántsd az állatot. 

De im ! egyszerre háló-bogba 
Ütődik és ott fennakad 
S a gyenge ál lat vergődésén 
Kaczag s örül a durva had, 
Durván a hálóból veszi 
S az aj tófélre szegezi; 

— Szárnyán a szeg kopog — 
Fá jda lmasan s iv í t : 

Ne bántsd az állatot. 

I lyen pedig hány történik meg 
Leirni i t t nem volna h e l y ; 
Miért is az igazságérzet, 
A műveltség és a jó szív, mely 
A hasznot há lával veszi, 
Mind-mind kötelmeddé teszi: 

A hol csak lá thatod, 
Hy durva kínzástól 

Megvédd az ál latot ! 




