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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

HÁZHOZ k ü l d v e :

Egész évre S frt — kr 
Félévre . . 2 frt öO kr. 
Hivatalok, községek, köz
ségi jegyzők és tanítók
részére egész évre 3 frt

Az előfizetések 
p o s t a u t a l v á n y n y a l  

eszközlendők.

Egyes számok 10 krjával 
kaphatók a kiadóhiva

talban.

GOMOR
T Á R S A D A L MI ,  S Z É P I R O D A L MI  ÉS VE GY E S  TA RT AL MÚ HETI LAP.

H I R D E T É S E K .
Háromhaönbos petit-sor 
egyszeri közléséért 7 kr 
kétszeriért 6 kr., több
szöriért. Ь kr. fizetendő 
Bélvegdíj minden egyes 

beiktatásért 30  kr.

a n y i l t t e r b e n :

minden 3-hasábo.s gar- 
tnnpd sor dija IS kr. 

H:rdetöirodak, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
eemes díjkedvezmény

ben résesütnek

A kéziratok a szerkesztőséghez (Kossuth-uteza 
8. sz.) küldendők. -  Kéziratok vissza nem adatnak 

Felelős szerkesztő: SZELESS ÖDÖN.

Megjelenik lietenkint egyszer,
VASÁRNAP. <̂ ~

A hirdetések, előfizetések. rekWnácziók, • •
kiadóhivatalba (Kossuth-uteza 7 sz.) intézendők 

Laptulajdonos: DRASKOCZY LÁSZLÓ.

Karácsony ünnepén.
Megszületett, kit a nemzetek vártak ki

ért 4000 éven át esenget az emberiség: 
„Uarmatozzatok egek onnan felülről, a felle
gek csepegjék az igazat, nyíljék meg a föld 
és teremje az l'dvözitőt“ .

Megszületett egy istállóban a világ üil- 
vozitxjj«. az *e ш b e r“ meghozva a világnak 
a legnagyobb kincset: az üdvöt, a békét, a 
tiszta, meghamisithatlan filantrópiát, — rnely- 
lyel az ókor nagy bölcsei, Sokrates, Plató, 
Aristoteles még tanítványaik sziik körét sem 
tudták boldogítani, mert az önmegtagadást, 
mely isteni erő, képtelenek voltak az embe
rek szivébe úgy beoltani, hogy az életképes 
gyökeret verhessen.

Igen önmegtagadásra van szükség — 
ez isteni erőre, mert e nélkül sem litunanis- 
mus, sem béke, sem a filantrópia nem élhet.

A tudósok meglátogatják Egyptom rom
jait, -  de még senki sem telepedett le a 
homoktengeren, hogy megszabadítsa az uta
zói az arab kezéből, felvigye tornyába, táp
lálja a magától megvont étellel, csak a Kopt 
szerzetesek. — A maronita egy fa tetejébe 
felfüggesztett két deszka-lap kelepelésé\el 
hívogatja a Lybánon meredélyei közt az éj 
által meglepett vándort, — az abysiniai tia
rát az erdők mélyén, a tigrisek közt vár rá
tok. — Az amerikai hittérítő az amerikai 
rengetegben őrködik életetek lelett. — Az 
alpesi vándort éj közepén meredély szélén, 
midőn már hideg borzongás járja át testét, 
tagjai zsibbadnak s baljóslatú álom neheze
dik szemeire, reménynyel tölti el a fergeteg 
süvöltésén átható harang zúgása, mely a

kartliausi zárdából hangzik fel; — uj erőre 
kél s indul a hang után. — De már ereje 
elhagyta — vége mindennek — nem, egy 
kutya csaholása hallatszik,s egy szerzetes követi.

Ez az igazi humanitás, ez az igazi filan
trópia, melyet csak Jézus Krisztus hozhatott 
le a földre melyre csak ő taníthatta meg 
tanítványait, midőn az önmegtagadás jutalmát 
a fellegeken túl, a csillagok mögött uralkodó 
végtelen Istenség kezébe helyezte.

Csak Jézus Krisztus tanítása volt ké
pes a világot igy átalakítani, az embereket 
testvérükké tenni, de nem a bölcsészet huina- 

1 nismusa, mert a történelem vérrel festett lap- 
1 jai megdönthetlenül igazolják, bogy a népek,
! a nemzetek érzelmei nem voltak ilyenek a 

hajdan korban, mikor még Jézus tana, mint 
a kovászba tett élesztő, át nem alakitá a 
világot.

A humanizmus Jézus tana; a béke, a 
szeretet, Jézus tanának az eredménye. Jézus 
tana dönté le a korlátokat, melyek embert 
embertől elválasztottak; Jézus emelte fel a 
világ megvt tett rabszolgaj«>. .7 emberi mélt 
óság megfelelő polczára, s Jézus tana ismer
tette el a gőg büszke bíborával, hogy a 
darócz gyermeke nem kisebb a Végtelen 

! szemei előtt a hatalmas császárnál, hanem test- 
j vére, kit kell, hogy szeretetévelkebléreöleljen.

A próféta megmondotta, hogy mikor - O u 
fog születni, a világon béke lesz; és a pró- 

í féta szavai teljesedésbe mentek, mert Jézus 
hozta a békét a földre.

A csecsemő inár a betlehemi jászolból 
a békét hirdette a világnak, a békét mely üd
vözít, melj’ boldogít, a békét, mely a szív leg
mélyén lakozik.

f

Es e békére van szüksége a világnak. 
Pedig e béke ma — úgy látszik — mintha 
vesző félben volna.

Az ideális, az eszményi világnézet tűnő
ben s helyette a materialistikus mindinkább 
szélesebb körökben terjed, mert csak az ész 
fénylik, a hit pedig elhalványul; mert a tu
domány mindinkább magasabbra tör, az isten- 
beni hit pedig mindinkább alább száll. És az 
emberek nem veszik észre, hogy a morál las- 
sankint megsemmisül és a legszentebb köte
lékek, melyek embert emberhez fűznek, sza
kadásnak, bomlásnak indulnak.

Es akadnak tudósok, kik ezen tanokat, 
népszerűsítik, a közönség pedig tapsol hozzá, 
be nem látva, hogy aknamunkát végeznek 
mindnyájan a tudós, ki az őrült theoriákat 
világgá bocsátotta; a társadalom, mely azo
kat befogadta és megtapsolta.

Ásnak mindnyájan és ha az akna felrobban 
és a romok közt megjelenik a művész, ki az esz
mének testet adott, kell, hogy e szomorú je
lenséget visszavesse az értelmi szerzőkre, ki
ket megtapsolt, kiket megkoszorúztak.

De nem, az akna azért nem fog felrob- 
I báni! Jézus tana erősebb. U vissza fo;ja cse

pegtetni a szivekbe az elrabolt nyugalmat., a 
megzavart összbangzatot, a komoly erkölcsi 
meggyőződést és ezekkel azt az igazi jó 
irányt.

Ka.iácsony ünnepe van. Közel kétezer 
éve hirdette e tanokat Jézus Krisztus a bet
lehemi jászolból; ezt hirdeti m a i s ,  és győzni 
lóg az ő isteni eszméje s vele a béke, a hu
manizmus, és szeretet diadalt fog ülni a világ 
tapsai közt, a sivár materiailsnnis ‘ ösh/etört 
roncsain.

BOLDOGSÁGOM CSILLAGA AZ ÉGEN.
Boldogságom csillaga az égen —
Elsötétült, nem ragyog, mint régen.
Felleg borult sugara elébe?
\agy elveszett, megsemmisült a nagy mmden-

(ségbe ?

Sötét nekem a magas ég boltja,
Miül ha rajta csillag nem is volna.
Pedig ragyog valamennyi szépen,
Csak az enyém, csak az az egy, az futott le

{épen.

Sárkány Imréné.

A Z  A 6 G LEGÉNY.
_  A „Gömör“ eredeti tárcsája. —

Csarnoki Pál valóságos csodáját képezt a vá
rosnak, nem másért, minthogy még mindig nőtlen 
volt, tehát agg legény. Ez különben nem lenne má
sutt csoda, mert hiszen nehéz eldönteni, hogy 
váljon mi van több agg legény e , уаКУ 
leány, (én csupa udvariasságból az előbbit val
lom;, de X . városában igazán nem volt több 
aíítí legény csak Csarnoki ur és a pápista pap, 
kit hogy még nem házasítottak meg, csak azon 
múlt, mert előbb Csarnoki Pált akarják mégha-

zasitani. En azt hiszem, hogy ö utána a lelkek 
pásztorára kerül a sor, s talán talán (nem ha
rapom meg a kis ujjamat érte) meg is háza
sítják !

Csarnoki ur csak úgy véletlenségböl ma
radt agg legény; tudniillik gyűlölte az asszonyi 
személyeket. Ha tudja, hogy mi vár rá, bizo
nyára nem jo X . városába lakni, mert lám több 
nevezetes személyiség elveszte már a fejét. (itt. 
van a száz toasztot mondó kántor, (már tudni
illik egy toasztban éltette egy alkalommal a 
száz tagból álló gyülekezetei), ime ö is lehanyatlott; 
ott van a „nótárius praedüu, ki, hogy milyen 
szellemes ember, elég bizonyítéka az, hogy a 
száz tósztu kántorra azt mondta, hogy nagyobb 
talentum, mint a bibliai, s ime ö is meghajolt 
minden szellemessége mellett is. Sőt azt rebes
getek széltében, hogy mióta nos annyira elha
nyagolta az aktákat, hogy bizony nagyon kifelé 
áll a kocsija rudja. Ez való, hogy nem igaz, 
mert a nótárius urnák még taligája sincs, nem 
hogy kocsija volna. Hogy ne menjek .tovább, 
ott van az érdemes szomszédom, kinél én oko
sabb embert nem ismerek, Korom ur, ki külön
ben igen nevezetes ember, mert a legkirívóbb 
ellentétben van nevével, arcza s különösen ar- 
czának az a kiemelkedő kis része. A rósz nyelvek 
azt mondják, borvirágok azok, de én nem hi
szem. Egy szóval ö is megosztá X . városában 
szive szerelmét a venyige és felesége között.

Csak Csarnoki Pál áll, mint a szikla. Igen, 
mert neki elvei vannak s ö azokból egy csipe
tet sem enged.

Azt tartja, hogy akik megnősülnek azok
nak egy csepp eszük sincs,

Nincs öcsém, nincs, —  szokta mondogatn 
I — a nösüléssel elősegítik a divatot; teljesen 
j ellensége vagyok a divatnak, mindenféle kaiap- 
I mik, ernyőknek és különösen a számláknak.
1 Lássátok ti házas emberek, ti nem tudjátok mi 

az a kényelem, mert nem tudjátok mikor »za- 
kad a nyakatok közé egy csomó instanezia. Bi
zony papucs alatt nyögtök ti kedves uraim! 
Egy szép pillantásért minden kényelmet felál
doztok. Nem ! soha sem tagadom meg elvemet. 
Pedig megtagadta. Mert lön, hogy az Ínségesek 
javára estélyt rendezének, min szörnyű álmél-

1 ко fiúsára az egész világnak. Csarnoki Pál is 
megjelent. Fehér nyakkendője kifogástalanul 
volt megkötve, lakk czipöje nemkülönben szé
pen fénylett, frakkja diadalmasan lebegett utána, 
mintha bíztatná: mienk a diadal, csak bátran 
előre !

Mikor meglátta a sok asszonyt bizony meg
ijedt egy kicsit, s talán izzadt is, egy félóráig 
szóhoz sem tudott jönni. Szerencséje, hogy ad
dig hozzá sem szóltak.

Hanem egy félóra múlva szónok, bölcs, 
minden ö belőle teltek ki és szörny üköd ve ta
pasztalták, hogy udvarias is tud lenni. Hallatlan 
dolog, de igy volt, az a kemény sziv ott a ke
belben elkezdett olvadozni, elkezdett ugrándozni, 
mint egy kis gyermek, kinek először mutatnak 
czifra bábut.

Erezte, hogy elvesztette minden elvét. Egy 
szép szó sokat tehet, de a szép szem az még 
többet.

Csarnoki Pál, ez elvszilárd ember, mikor 
hazafelé ment, bizony felnézett az égni. Ki tudja



O l v a s ó i n k n a k
karácsonyi ajándékul

одj_fy terjedelmű szépirodalmi mellékletet adunk
a „Gömör“ karácsony-fája

czimen.
Lapunk a karácsonyra való tekintettel

12 oldalon
jelenik meg s a szellemi erők életrevaló cso
portosulását is hivatva van igazolni.

Lapunk eddigi közleményei is tanúságul 
szolgálhatnak, ho£y az egész megyére kiter
jedő hírlapírói összeköttetésekkel rendelke
zünk. s igy kifejezői lehetünk munkatársaink 
nagy számánál íogva az egész közéletnek itt. 
helyben ép úgy, mint az egész megyére vo
natkozólag.

A lap május elsejével indulván meg, az 
eddigi negyedek nem eslek együvé a rendes 
pvnegyedekkel,
Minélfogva az előfizetési zavaroknak elejét veendő, 
|893. év január elsejével uj évfolyamot nyitunk.

Előfizetési feltételek :

Egész évre . . . 5 fit,
Fél évre . . . .  2 frl 50 kr. 

Hivatalok, községek, községi- és kür- 
! igyzők, tani tők kedvez m é n у b e и része - 
»ülnek, mert lapunkat egy évre 3 írtért 
j. a phatják.

A nőegyesület karácsonyfája
A nöegyedilet karácsonyfáját az általa gyá

molított árváknak i. hú 14-án vasárnap délután 
adta át teljes nyilvánosság indlett.

A lélek melö ünnepély a / ovoda nagy ter
mében folyt íe.

5-kor kezdett a nagy közönség gyülekezni, 
s az egyesület ügye iránt érdeklődök kivált a 
hölgyek részéről sz* p számban voltak jelen.

A terem egvik sarkában volt telállitva a 
i.ngy fenyőfa, me lyet az ügybuzgó igazgatónő, 
Kern Adolíué diszittetett fel sütemény nyel, ara
nyos almával s dióval, színes szalagokkal.

Alig szállt le a szürkület a karácsonyfa 
gyertyái felgyújtanak, s a szem alig győzte bá
mulni azt a sok mindenféle ruhaneműt, czipöt 
stb. stb.

Midőn minden rendben volt, hogy az ün
nepély megkezdődjék Terhes Pál ev. ref. lelkész, 
kire a fuuetio a sorrend szerint az idén esett, 
lélekemelő, a karácsonyban, s ezzel párhuzamo
san felkarolt árvagyámolitásban rejtező isteni esz
méket fejtegette. — Beleszőtt egy gyönyörű 
szép imát is, melynek legfrappánsabb része volt, 
midőn a Krisztus ama szavaira emlékeztetett: 
„eng»* i játék hozzám a kisdedeket !u
I II II I Ilii M— —  ■<!!■■■ imi—
mit keresett ott? talán egy csillagot, talán a 
magáét, ^csak most jutott eszébe, hogy minden 
embernek van egy választott csillaga), talán 
egv m ist, talán mind a kettőt. Egyszóval a csil
lag vizsgálást nagyon megkedvelte. Est *’nkint 
kiült a nagy hiú elé s onnan nézte azokat a 
szép csillagokat, a ragyogó vénust, a görbe rúdú 
gönczölt, a szilieket játszó taurust. Némelyek azt 
mondanák rá. hogy ilyenkor ábrándozni szokott. 
Pedig nem igaz. biztosan tudom, hogy nem.

A szomszédja az inczi-pinczi ember, az 
nagy hamis volt ám, átlátott a szitán. Egyszer 
átment hozzá s minden bevezetés nélkül igy 
szólt hozzá: te Pali mond meg már melyik a 
te csillagod?

Es Csarnoki Pál elkezdte tépdesni gomb
jait a kabátján.

Hátha le tudnók hozni azt a csillagot ide 
a földre, mit szólnál hozzá h e!

De már erre csak megindult, úgy, hogy a 
hold muzsikusa Dávid is „Temetésre szól az 
éneku-re kapta a vonót.

Egy hét múlva bele került a csillag neve 
az újságba.

Mikor a vén Korpásné olvasta, rögtön ol- 
dalszurást kapott a nagy nevetéstől, annyiraf meg
örült. Gombosné pedig rögtön üdvözlő ódát irt, 
mit, hogy ki nem nyomattak, csak az Isten, 
meg szerkesztő őrzött.

X  városban azóta egyetlen-egy agg legény 
sincs, még n madarak is mindnyájan rendes csa
ládi életet élnek.

Gurgó.

S a kisdedek engedtek n felszólításnak, 
szépen párosával felvonultak В о г н е  m i s z a 
Lászlóim ein \ M o l n á r  .József né alel nők s 
K e r n  Adolful igazgató előtt,— kiket a választ
mány s a nagy közönség felkörben környezett, 
állást foglaltak, s előlépett K a u s a l  Anna 
árva, hog;>’ egy hangulatteljes verssel felköszöntse 
az egyesületet.

Jött ezután az árvák igazi öröme, a nagy 
osztozkodás.

Az elnökség tagjai néven hívták elő az 
árvát, s mindenik megkapni az előkészített kis 
bugyrot.

A ruha és czipőnemüeken kívül megosz- 
tozkodtak az árvák a karácsonyfa díszletein is, 
ug>, hogy minden árvácskának jutott egy kis 
rakás édesség.

Mintha gyémántbányába varázsolta volna 
az est a jelenlevőket, annyi boldogságtól szik
rázó, csillogó szemet láthattak.

Az árvaság megfagyott bánata felolvadott 
a szeretet jótékonyságának inelege alatt.

Ruhaneműt kaptak: I gier Am-1 ia lan
tosi Mária, Ny i Ibi* Zsuzsanna, Szabó István, 
Kumzsik Л «í nos, Jankó vies Maria, Kauzai Anna, 
Moiuái’ Lajos, Kamarás Maria, \ alko Anna, \ ai\i 
Erzsébet, Kispatkó Julia, Simonka Amália, Ká
posztás Erzsébet, Batfi Róza, Auderko 1 erez, 
Molnár Zsuzsanna, Koos Feivncz, Magics László, 
Czakó István, Valaszkai József, Pongrác/ Mi
hály, Turnyi Lajos, Tökölyi Maria, Dome .Jó- 
zseVm*. Muzsicska Borbála, Karnagya Mária. 
Ugyanjzeu árvák közt lesz még vagy JH Irt 
készpénz is kiosztva.

Az egyesület buzgalma, a nemoslelkü höl
gyek jótékonysága előtt, mely lehetőve t«*tt<* a. 
magasztos ünnepet, a sajtó is meghajtja lobo
góját.

A mi színészeink.
Múlt s z o m b a to n , f. hó 17-én volt a PJ-ik 

előadás. A Szegény Jónathán sikerült, Tripp Jo
nathan (B á to sy ) beletalálta magát szerepédbe, 
úgyis mint a szegény szakács, de meg gazdag 
embernek is bevállott. S z  a t in á г у Zsuzsika 
Molly szerepében a régi kedves alak volt: S z i- 
l á g v i  Berta, S z ű c s  Margit és R adák Róza 
igtii sikkes egyetemi hallgatóinak voltak, P. 
L a k  y Eugen szépen énekelt, de külön. n si
került volt P o  1 gá r Béla, ; zimpr ario, a eon- 
ezert-rendező, a hirdetési ágens Igyekezett S z i- 
t a i  is, de hát nem sikerült úgy, a mint akarta.

V a s á r n a p délután a Peleskei nótárius 
mint nép- és gyermekelöadás kitünően ment. 
Még súgó se kellett, úgy tudták a darabot, ha
bár tizedelték. Úgy halljuk azonban, bogy a kö
zönség ezt nem vette észre s igen meg volt 
elégedve a darabbal.

Este volt a Jani és Juczi bohózat-, sikerült 
előadásban. S z a t ш á г у Zsuzsika és P о 1 g á r 
Béla aratták az elismerés és tetszés szám tál un 
nyíl vállalását. Szatmáry Zsuzsika olyan silóidig 
baka volt, a milyen csak kellett, Polgár Béla 
pedig olyan falusi szolgáló, hogy egy néhány 
c>eléd-elhe!yezö mindjárt szemet vetett r.t. H i
nein azt határozottan kikérjük Polgár Bélától, 
hogy oly idétlen s drasztikus vicz'-zoket máskor 
is megkoczkátztasson, milyen a féltuezat volt és 
a „Riskaa telién vallása. Ha ez utóbbi benn van 
is a szövegben, egy jóizbsü színésznek azt ok
vetlen el kell hagyni, még ha úgy kaezag és 
tapsol is rajta a karzat. S z i l á g y i  Berta régi 
jé». még eddig részünkről kifogás egy alkalommal 
se írté. S z a h ó n é  nem találta bele magit szo- 
r épé be. Po l g á r  K ,  Szabó,  Sz i t ái  jó alakok 
voltak.

K e d d e n  az Éjjel az erdőn czimii n p- 
szinmüvet adták. Se a darab, se a játék nem 
volt. sikerültnek mondható. Gyéivn, nagyon gyé
ren hangzott még a taps is. Még S z a t m á r y  
Zsuzsika sem volt olyan, milyennek már meg
szoktuk ; éneke, dala azonban igen kedves volt. 
S z a b ó n é  pedig soha sem fog tudni jól adni 
paraszt leányt, nem vág az ö /sallerjébe. Legsi
kerültebb volt még P o l g á r  Károly játéka, ki 
a falusi gazdatisztet igen jól adta, különösen 
akkor, mikor Paezor uramat befonta a kölcsön
nel. P о 1 g á r Béla csalt néhányszor mosolyt aj
kainkra. és K u n h e g y  ivóit jó alak a rektor 
szerepében. S z i t á i ,  Ki s s ,  S z i l á g y i  Berta, 
S z ü c s Margit niaradhatósak.

Annyi kevésbbé sikerült darab után adtak 
s z e r d á n  egv sokkal jobbat, a Feneleanyok-ut. 
No, erről csak jót mondhatunk, jót különösen 
a feneleányokról, S z a t m á г у Zsuzsika, B. 
P о 1 g á r Fanny S z ü c s Margit, P. L а к у 
Eugénia, S z a b o n  é, uiimlny áj an oly sikkesek 
voltak s oly jól adták szerepeiket, hogy a darab 
sikere nekik tulajdonítandó. De különösen igen 
szépen játszott В. P о 1 g á r Fanny és S z a t- 
in á г у Zsuzsika ; amaz hetyke, feltűnő modo
rával valóban egy hamisítatlan feneleány volt, 
emez pedig sikkes játékán kívül gyönyörű da
lával is örvendeztetett. P o l g á r  Béla ina is

kivette az oroszlán részt az előadás sikeréből,
S z i t á i  gyenge Mokány Herezi volt, csak a 
maszkján látszott, hogy egy par perezczel előbb 
még czingár alak volt Mokány Bercihez képest. 
Kölönben játékából hiányzott a íalnsi gavallér. 
De a többi szereplők is mind megfeleltek a vá
rakozásnak s a darabot úgy részeiben, mint egé
szében sikerültnek mondhatjuk.

C s ü t ö r t ö k ö  n kétszeres nagyságú szín- 
lapok hirdették, hogy a „rimaszombati örökösök 
mulattató helyi érdekű bohózat, helybeli szer- 
zőtöl, kouplettekkel és dalok kaiu lesz előadva, 
cassa darabnak volt szánva, mint a szmlap is 
mutatta, de llát nem lett az belőle, ugyannyira, 
hogy a titkár odanyilatkozott, hogy „ha tudjak, 
hogy kicsi lesz a közönség, csak kis szinlapot 
nyomattak volnaa, —  és Hangosi Frigyes fiatal 
orvos nem valami nagy örömmel tokintgetett le 
a színpadról. Maga a darab nem uj bohózat, 
hanem régi bohosag, de azért mulattak rajta. 
P o l g á r  Béla mókái kuplettjei osztatlan sikert 
arattak. Különösen a „Ez egyenes, ez górbeu 
kezdetű kouplettje tetszett nagyon s meg kellett 
ismételnie. No, az már bizonyos, hogy jóizü hu
morával minden darabot megment. S z a t m á r y  
Zsuzsika igen kedves volt, eneke hódított, 
mindegyiket tapsvihar és megujrázás kísérte. 
P о 1 g á г К á г о l y ig‘*n jól adta a kapari uzso
rást К u и h e g y 1 a rimaszombati gazdag gomb
kötőt. — K i s  nem valami nagyon sikerült se 
az ügyvéd, se a gombkötő» fiallak szerepében. 
S z a b ó n á l  nem értettük, hogy miért tartja 
— már nem első Ízben. állandóan tejen u kalapot 
akkor is. midőn szobában, pl. ma az ügy ved iro
dájában van. — Nem hisszük, hogy ezt bárme
lyik ügvvéd eltűrné, — kühuiben játéka nem 
volt rósz, valamint a többi szereplőke sem.

Ezen kiviii még 5 előállás lesz; vasárnap 
a C z i g á n у b á r ú, hét tori pedig a P r o t  e t a 
kedden a s ä ( к i и g и n i t г о m b i t á s, szer
dán a p i г о s b u g у e l 1 á r i s és csütörtökön 
К о s s u t h és В a t t h á n у i kerül szilire.

HÍREK.

A „GÖMÖFT
feéc'ccf ünnepeket kivan eiefizeieinek es 

cfvascinafi.
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Eljegyzés, d s v a t l i  Bertalan szalóczi 
ev. ref. lelkész, í‘. hó 15-én eljegyezte B a r tó k  
Juliskát, a gortva-kistaludi ev. ref. lelkész szép 
és müveit leányát.

— Eljegyzés. P о 1 1 á к Sámuel, a helybeli 
izr. hitközség fiatal kántora, el jegyezte II ad in
ge r Szeréna kisasszonyt Budapestről.

*- Sylvester estelyére a miegyesület meg- 
liivást intézett a dalárdához. lu»gv az estén 
fejtse ki jó hírnevéhez mélté> művészetét s gyö
nyörködtesse a nagykőtzonséget dalaival. A nö- 
cgyesület egyúttal a közreműködésre való te
kintettel felajánlotta a tiszta jövedelem felét. 
A dalárda az előzékeny meghívást elfogadta, s 
igy a legszebb sikernek nézhet elé a vigadni 
vágyó közönség. A letűnő év halotti tora s az 
uj év keresztelője vidámnak igé-rkezik. Alá
írási ivek a Casinóban és Miskolczyné ezukrász- 
ílájában állanak akoző»nsé*g rendelk«bz *sére.

— A helybeli korcsolyazo-egyesület saját
javára tánczczal egybekr»tí»tt társas estédyt ren
dez kiskaráí'sony e s t é jé n .  Tagadhatóan, hogy az 
egyesület óriási áldozatokat hozott, midőn a 
korcsolya-pavillont felépittette, i\v az áldozat a 
sport terjedése s a megkívántaié kényelem 
szempontjából elkerüllietetleu volt. Most már 
vannak kellemes melegedő szobák, a néző és 
gardírozó közönség is kellemes otthonra talál. 
Az egyesület ezen nagy áldozatokért a támo
gatást megérdemli, s úgy hisszük egyik mulat
ság nem fogja veszélyeztetni a másik sikerét, 
mert a karácsony újévi hét a vigalmak hete, 
bátrau vigadhatunk gyors egymásutánban két
szer is.

A belügyminiszter a megyei tisztviselők 
érdekében a pénzügyi bizottság decz. 21-iki ülé
sen következőleg nyilatkozott: akkor midőn az 
állami tisztviselők fizetésének javításáról van szó, 
m in zárkózhatott el a kormány a megyei tiszt
viselők javadalmazásának javítása elöl sem. Az 
organicus törvényekben biztosított autonom 
jogkört tiszteletben tartva, azt hozza javaslatba 
a kormány, hogy a megyék dotácziója a maga 
egészében emeltessék fel. Javaslatában a kormány 
a megyék dotácziójából eddig személyi kiadá
sokra fordított összeget emelte fel 10 százalékkal-, 
kikerekitve azt felfelé kerek számokkal. Arra 
nézve, hogy a megyék e nagyobb dotacziót mi-



Karácsonyi emlékek.

Kandallóm lobogó tiize olyan bizalmasan
k«(lv*‘s derengő fényt áraszt szét egyébként 
világilat lan garzon szobám sötétjén, melege 
oly édesen otthonossá teszi lakomat, hogy 
zsölIvében ülve, illatos havannám füstjét fújva, 
tolvaj módra lopódzik szivembe a boldogság 
érzetének első teremtő szelleme: a megelé
gedés. Feledek mindent, mi a jelenhez fűz, 
a külvilág ezerféle szálait, hagyom a jövőt 
ezertete ozéljaival, «sálijaival, vagy éppen sej
telmeivel, lelkemre száll a ma beköszöntő 
karácson}’ estéjében rejtező béke-ünnep isteni 
gondol .ta, s merengő lelkem visszaröppen a 
múltak hosszú utjain a múltak sokféle emlé
keihez, pihenőt tartva az állomásoknál, me
lyeket a karácsonyi  emlékek jeleznek.

Kszembe jut egy kis bölcső, melyben én 
ringattam sokszor kis húgomat, s melyben — 
mint sokszor mesélték nekem — én feküdtem 
mint karácsonyi ajándék. Forró anya-csók, 
meleg anya-tej, ezek voltak viszonzásul az 
első karácsonyi ajándékok.

Kszembe jut azután egy vidor kis lurkó 
izgő-mozgó, ugrándozó tagokkal, barna fürtös 
hajacskával, piros pozsgás, örökké mosolygó 
arezczal és szemekkel; valóságos arsenálja 
volt már a karácsonyi .lézuska révén a kar
dok, puskák s egyébb fegyverekből; dob, 
trombita sem hiányzottak, s ha vesszőpari
pájára ült, ту tűzzel nyargalódzott, hogy bi
zony megirigyelhette sok politikus és újságíró.

Karácsony előtt már egy héttel tetőpont
jára hágott a kíváncsiság nála: hogy mit hoz 
a .lézuska. S mert ő csak jó gyerekeknek 
szokott valamit hozni, a karácsonyhete a gyer
mek erények gyakorlásának nagy hete volt.

Az egyetlen tiu ilyenkor lemondott ön
ként minden csintalansági privilégiumról, a 
nevelő bácsi, a dada, a Juczi szoi aleány, a 
Kata néni szakácsnő, az öreg dános huszár, 
mind-mind azt mesélték, hogy a kis urti mi
lyen és milyen jól viseli magát; még csak a 
testvérkéket sem dobálta meg hőlapdával; 
csak a pajtások tudták, ha az urtit rajtuk 
kívül más nem 1. tta, hogy biz az csintalan, 
mint eddig is volt.

Hanem abban mindnyájan megegyeztek, 
hogy az Ulti izgatott.

Egész meséket mondott, hogy ezekbe be
leszője, mit is szeretne ő, ha a .lézuska neki 
hozna, mert szentül meg volt győződve, hogy 
papa és mama Jézuskával e felett disku- 
rálnak.

Mennyi édes vágy, titokzatos sejtelem, 
melyek annak a kis tiunak az álmait is meg
édesítették. Almaiban meg-megjelent a kram
pusz a virgácscsal, fenyegetőn, s ilyenkor az 
urti zokogása ijesztette fel a szegény anyus- 
kái, máskor meg a Jézuska jött csillingelő 
fehér lovakon, aranyos szánkóban, angyaloktól 
kísérve, sok-sok gyertyalángtól csillogó, czuk- 
ros, aranyos diós-almás karácsonyfával, min
denféle furfangos játékkal; s ilyenkor gyer- 
mekkaczaj ébresztette fel az anyuskát. Még 
csak ma este egy álomba szenderitő puha, 
meleg csók, s holnap drága tiucska, álmaid, 
vágyaid, örömeid teljesedésbe mehetnek.

S a hogy teljesedésbe mentek, az a gyö
nyörteli gyermekszív nekem a legdrágább к a- 
rácsonyi emlék.

S az évek ismét repültek, a gyermekből 
ifjú lett, ki nem leste már kulcslyukon, hogy 
készül a karácsonyfa, de öntudatosan szerető 
szivet vitt egy jó iskolai bizonyítvánnyal meg
spékelve az otthoni karácsony ünnepére, s a

szeretetnek öntudattal felfogott sugarait kapta 
az ifjú viszonzásul.

Egy világ, eg}’ menyország, mely kettő 
egymással összeölelkezik, a szeret t, ami semmi 
annak, kinek szive nincs, ki szeretni nem tud.

S a hogy az ifjú nőtt, a karácsonyfa öröme 
megfogyott, mert csillogó fénye alatt csak egyik 
szeme ragyogott az örömtől, mert a másik kény
ben csillogott, mert vágyva kereste a fa alatt 
a jó atyust, — — — de nem találta.

Pár év és az ifjú kikerül az élet nagy szín
padára, s karácsony estén nem csillog már egyik 
szeme sem az örömtől.

Ott bolyong a feltámadó emlékek szivszag- 
gató hatalma közt egyedül, a nagy város ziir 
zavaros utczáin. hol a nép hemzseg ezrivel.bogv 
a karácsonyi ünnephez felkészüljön. Mindenütt 
a csábitó háttér, fényes kirakatok, mind-mind 
karácsonyi ajándékokkal, egész fenyő erdők, 
ezek mind karácsonyfák s sok-sok örömmel cse
vegő-csicsergő ember, kik mind a karácsony 
örömére készülnek, egyik szerzi az örömet a 
másiknak.

S az ifjú most érzi először a karácsonyest 
ünnepe örömeinek elvesztőt, megtépi, niogmar- 
czangolja szivét a gondolat: egyedül.

Hah! egyedül, rémséges egyedül, hol annyi 
az ember, s ép az a sok ezer ember mintha 
mind azt ordítaná fülébe, egyedül! egyedül!

A jó ismerősök társasága nem vonza, a 
czimborák tivornyája nem csábítja el, szerelem, 
bor és dal mind hidegen hagyja, csak egy ré
mes kői gás tör fel szivéből : egyedül.

S az ifjúnak egy gondolata támad.
Vesz egy szép karácsonyfát, feldisziti, 

mint egykor ő neki, tele rakja a faalját já
tékokkal, mint egykor ő neki, és midőn min
dent elrendezett, nekivág a főváros utczáinak.

„Pásztorok, pásztorok", hangzik az ének 
egy templomból, az éjféli mis»’ hangjai ezek. 
Onkénytelen téved beea templomba, s az oltár 
felől sugárzó melegben érzi, hogy még sincs 
egyedül! ..

Mellette egy kis tíucska térdel, kacsóit 
össze teve szépen, dicséri énekével a jó Jé- 
zuskát. Pedig neki sem hozott semmit, csak 
a szeretetét! . .

S az ifjú érzi most, hogy még inkább 
nincs egyedül, megfogja az árva gyermeket, 
elviszi magával néma otthonába, Ind a gyer
tyák fényében ragyogó karácsonyfa mindket
tőnek meghozza a vágyva vágyót, örömet, s 
érzik, hogy nincsenek egyedül.

És ismét egy karácsony este. Fent a 
budapesti deliért hegy czitadellájában hangzik 
az estima kürtszava, csörömpölnek tisztelegve 
a fegyverek, s az ifjút felvezetik a várfal 
északi tokára, hogy ott töltse a karácsony - 
estét. Csikorgó a hideg, zug a szél, szeme 
elmélázik az óriási karácsonyfán, melyet a 
főváros képe matat. Lent. a l>una hosszú 
lámpaszegélyével, mintha a fa törzse lenne, 
a tőle szétágazó utczák. az oldalágak, s az 
ablakok százezrei megvilágítva, mint az égő 
gyertyácskák; az otthon béke ünnepe elnyeli 
a nagyvárosi szokásos zajt, csak a kantinból 
tör fel hozzája a részeg katonák hahotás 
éneke.

Ez is karácsony este. S a karácsony 
este évről-évre elveszíti a gyermekkorból meg
maradt boldogító nimbusát, s a törzsvendéglő 
pinczései, csökkönös garzonjai, éjjeli ma
darak, a kávéházak lámpafényei s azok alatt 
tanyászó stammgasztok adják meg a keretet. 
Mindig ridegebb a kép, s ha most ismét csak 
garyon szobámban ülve, egymagámban a kan
dalló tüzétől megvilágított félhomály lián el--

mélázva ünnepiek, egyedül is boldog és meg
elégedettnek tudom magamat, meit. valómat 
áthatja egy tulyilági érzés, mely közelembe va
rázsolja az „ O “ szellemét, őt magát a kép
zelet szárnyain, őt, kit szivembe zárva hordok.

Egyedül vagyok, s az egyedül létben is 
boldogan.

Szelese Ödön.

Egy misantrop levele.
KI s —  meghal a fel leg, leáldoz a napfény

— el hervad a rózsa s kialszik a láng is . . .  . 
mire megvénülünk — reánk is csak az vár — 
megpihenni ott a sir mély üregében.

Bölcsőnél mosolyog, ott élet az élet — de 
azután zokog és kínjának végét kevesebb vagy 
több év múltán ha eléri — fájó sóhajt hallat a 
haldokló élet, mert hiszen nem volt más, mint 
a teremtenek félbehagyott s be nem fejezett 
>zándéka.

E szavakat mondád egy Ízben te nekem. 
Jól megjegyeztem minden sorát, minden betűjét,
— s szitt.am magamba mint édes mérget, a te 
misantrop ember? — és világgyülolö eszméidet.

Es ma — ma tahin különb misantrop vagyok, 
mint te Ma jobban, ezerszer jobban gyűlölöm 
ezt a csillogó világot, ezerszer jobban gyűlölöm 
benne kölcsönvett hatalmával, koldus büszke
ségével annak koronáját, de egyszersmind leg
haszontalanabb alkotó elemét : az embert.

Volt idő mikor ifjú lélekkel mindenben, le 
mindenben gyönyört találtam ; — ábrándos lel- 
kületem örömmel merengett el a ragyogó kék 
égen, éjjelenként gyermekes kéjjel akartam meg
olvasni annak miriád csillagát, tulvilági gvönvört 
ébresztett kehiemben a zöld erdő rejtelmes bo
rongásával, úr ikig elbámultam a beláthatlan síkon, 
nem tudtam megválni a völgy, a haiom csábító, 
berkétől, mert hiszen ott egy kedves hang, a 
bokor szárnyas dalnoka üdvről, boldogságról, 
szerelemről s a világ szépségéről dailolt.

Majd éreztem ereimben, szivemben a fel- 
! pozsdülö vért, hogy alkossak nagyot, hogy hirt, 

io'. *«>t szerezzek magamnak hogy rabigába 
hajtsam a bűnt, hogy felemeljem, megvigasztal
jam a nyomort, hogy mint egy második ( Vres 
áldást hintsek a kin rozzant, megvetett viskóira, 
s lássam azt a fenséges pillanatot, melytől egy 

I világ részegüljön meg gyönyörében, hogy keb
lére öleli, testvérének vallja a gőgnek bíbora a 
nyomornak rongyát.

Gyermekes ábrándok! eltüntetek régen! 
mint az ég fellegét a dühöngő orkán vadul el
tiporja s messze-messze, űzi: úgy űzött, dobott 
el titeket is tőlem a felébredésnek viharos reg- 
geíe.

Felnyíló szemeim csak roncsokat láttak, 
letarolva mindent. — Csak te — te egyetlen 
barátom csak te gondolhatod el azt a kint, mi
kor láttam, hogy egyszerre mily szegény, mily 
nyomorult, milyen koldus lettem.

Elveszett minden kincsem — hitem a vi- 
: tágban, hitem az életben, hitem az eraberi- 
I séghen..............

M *g tegnap gazdag és ma — már nyomo
rult koldus.

Csak egy maradt —  csak egy: a visszaem
lékezés, de ez sem paradicsomnak, melyből ki 
nem űzhetnek, hanem pokolnak, melyből sza- 
badálnom nem lehet.

Teljesültek rémes jós szavaid : „neked nem 
szabad boldogságot keresned, mert nem azért 
jöttél e világra.“

Teljesültek s átokká váltak rám. — Rémé- 
nyeim omladékán nem nyílott virág ki, sirt nyi
tott a végzet, — s a sir üregében nem épített 
fészket a kaczagó gerle; az maradt: omladék,
ez zordon mély üreg.

* *♦
Mily kicsinységek, mily alig észrevehető 

pillanatok intézik az életnek sorsát!
Légy erős, mint Sámson avagy hős Her

kules, hatalmas mint Caesar, bátor, mint Hani- 
bal — csak egy röpke perez kell, s dicskoszo- 
rud — porban, mert minden, mivel bírsz, nem 
a tied végleg.

Jókedvében a sors hogy ha felemelt m;i, 
holnap a magasból a mélybe taszít le, —  mert 
mi csakis labda, játékszer vagyunk a véletlen 
kezében.



Nem bittern ezt akkor, nem hittem el ne- D Á К 0. semmi földi segély, mert jobb hazába fog köl-
bed, de ma már jól tudom. , .. , lA ,,,  , , ~ , tözni.

Fülembe cseng most is szavad, mikormon- . Meltosa-teljes tartasavolt a dakonak. Szép Ugy is ]ett.
dád: „Intézheti bármi, csak mi nem sorsunkat.u bosszú nyaka, ügyes, kis gömbölyű teje s u- Még egyet pillantott okos zöld szemeivel

Es a tapasztalat, a kin szülőanyja a te niondhatatlan okos szeme. Szörnyű tekintélye jjelli kisasszonyra s azután örökre elaludt. Nagy
szavaidnak adott igazságot. ’ volt mm(l™ kntya előtt. Az igaz, hogy lehetett szelleme elrepült.

Emlékezel — e még a csábos syrén ajkra, !s? mí l ' 1 itkan került a falu kutyái köze. Nem A nap bánatosan hanyatlott a telepei hal-
melynek c.ókjail>a fuladt akkor esküm? emlék- lsmerf , gyöngéit. Mikor lejött Nelh kisasz- mok mögé, a lassú szellő gyász indulót kezdett
szel-e még arra a napra, mikor vad haraggal szonnyal olyan kenyesen razogatta kis nyak- fújni a fák lombjai között,
téptem össze azt az édes köteléket, a mely lel- ‘ i,ncZlt; Tetszett neki, hogy ott csörömpöl rajta kisasszony le volt sújtva,
keinket ugy összekötötte. az “  « « “ • ^n th a  mondani akarna a Dako, A sok sirástóf  szemei Jgdagadtak , feje

Elhagytalak, megvetettelek s futottam az mondta is kutya-nyelven, nekem nevem gíájult j^ g is  maga akarta rendezni a Dákó
ölelő karokba. van, itt vanj az érmén, különb vagyok, mint g

Boldog voltam akkor, nem halottam azt a : ^ t e  Jetek ti névtelenek. A Dákó hidegült tetemeit kis bronz kopor-
keserü életfilosofiát, melyre téged az élet tani- , Nelli kisasszony büszke is volt a kis Da- sóba totte ha közé Azután feltették a
tott; nem hallottam. -  kivetettem emlékedet j "  ‘ A J,t'k°nak is ott telítettek (.) ai hol Nelh magas virágokkal telefont ravatalra. A  ravatal
is .zivemliől, hogy helyet W r t  mmak a hál- mellett négy hatalma, szövetnek szórá fényét a
лотупак, mely annyi magasba vágyó, annyi ide- „ У /  A T W r t T d H «  uln  m .T .f  Dákó el nem torzult vonásaira. Nelli kisasszony
*li, lelket izekre tort össze. “ ak bort nem ,vott- ,le Nelh klsa« -  senkit sem eresztett a ravatalhoz, (pedig bizo-
, . Összetört engem is. Miken* ur.• ‘ "i* n . i >*f • nyos forrásból tudom, hogy a telepei kutyák

© r 1 a s к i g у о  mirigyével bevonja előbb ál- . Nein bbasszonv elhatározta, hogy kifogja töstiiietilgír akarták kifeiezni részvétüket 1 
dozatát, hogy egy nyeléssel örökre eltüntesse, taníttatni a Dákót. Már kerestetett is melléje testületileg akartak kifejezni részvétükét.)
ugy tett velem is a syrén; egy röpke pil- »«velőt, jelentkeztek is, (legtöbbéire végzett Végre három nap múlva Nelli kisasszony
Janat a kéjnek ölében . .. aztán behállózvi, hogy ta,iar jelöltek), hanem egynek sem volt hozzá megparancsolta a cse led én ek , hogy ünnepi 
ne mozdulItassak, ledobott abba a feneketlen (mar t. 1. Dako urfihoz) való diplomája. Lehet ruhát oltsenek.
rémes sötétségbe, hol megtanultam gyűlölni már azonban> ,10£У Nelh kisasszony fáradhatatlan О maga sötét gyászba volt öltözve,
mindent, a mi volt, van és mindent mi lesz kutati,s " tan valami német professort csak ka- A belső cselédek közül négyén vittek a
még, de ezek között is egyet a legjobban: gyű- Pott v.ollia ~  « akkor . . . akkor! koporsót melynek szál lag, ara ez volt írva nagy
lölni önmagam. Kdes álomba ringatta el magát Nelii kis- aranyos betűkkel: egyetlen, íelejthetetlen Da-

* asszony s nagyszerű terveket főzött. Lesz egy komnak.
Ne csodálkozz tehát, hogy ha felkereslek. tu(]ó* kutyája, egészen uj korszakot fog ezzel . Míg a sirhoz értek Nelli kisasszony folyton 

Nincsen többé semmi, a mi elválasztana boron- megnyitni: a tudósok között mér nem csak sza- »irtj 81 ̂  Ními sírt az egesz — cselédség, 
gós lelked tői. Elhiszem mostan már minden egyes ,nara^’ hanem kutyák is lesznek . . . . \ egre letették nagy vigyázva a drága ko
sza vad. Nem vonz, nem ragad el ma már semmi a vygzet másképen akarta. porsot. „Kapa csiliantu s feldombornlt a sir,
eszmény. Megtanultam bölcsen élni. Tudom, Nelli kisasszony egyszer a Dákót is maga- Dáko sirlmntja, a kert legszebb részén, virágos
hogy piacz ez a világ, az élelmesek kincstanyája, vitte a nagy vásárra. Sok mindenfelét vett ágyak mellett, árnyas fák között,
tudom, hogy az öntudat, az erény csak egy nyo- s ridyel e sok mindenfelével volt tele a keze fa Nelli kisasszony megtörve állott meg a
morult ко idustarisznya, melybe nagyon, de na- többi között egy szalagot is vett a Dakonak s dombnál; a vén Pi pony né önfeledten térdepelt 
gyón gyéren hull a fa at. Megalkudni az élettel, ?&>’ pápaszemet is . . . ha majd tudós lesz!) le . . . talán imádkozott?
ez az elv, ez az igazság, a szeretet pedig égi ]&У ê*Klt a Dákónak nem jutott hely az ölében. Nelli kisasszony a szomorú temetés után
•erény, melyet éppen azért nem a földön kell , ^  Dákó ezert nem is haragudott nagyon, csak a boszura gondolt.
keresnünk. Elbámult a sok mindenfelén s tudós szakérte- Megboszullak Dákó, meg — sóhajtá nap-

Nem törődöm többé semmivel, nem a teg- lemmel vizsgálta sorra a röfösök sátrában a jáhan hétszer,
najpal, a mely már elmúlt, nem a holnappal, rzdra pántlikákét megbámulta a csecsebecsének Egészen belebetegedett a gondolatba,
mely talán nem is lesz... élek a jelennek. Egy- kirakatat w, hol sok olyan érmet látott, milyen A gyilkos végre megjelent egy elegánsan
•̂gy falat kijut minden napra, és ez elég. А a /У^кнп függ, (bizonyara szomorúan gondolta, öltözött ur képében.

többi ug  ̂is csak nevetséges czafráng, melyet *at az érmékét pénzért veszik?) Majd okos ь;.., 0 f * * * • . . .  • ,
kikacza^i tanult n»,g a bölcs.  ̂ szemeivel a meséket áruló sátrát pillantotta meg. J/|rf * / ' J % ?Vnf ni tekintett mind-

. . .  Irodalmi tritikns w n m l  vizsgálta »orra, s !■ '«  ^ o W d ,  lett kA lók kal.............................
Ismertem egv leányt. Szép volt, mint egy hogy kényelmesebben láthassa, felugrottá pólezra. múltkor * ЛШ1° e,U 4 rni vágató , a 

angyal, mié és ártatlan, mint reggel a harmat. Az orosz természetesen nem tudta, hogy egy __ V ’ ‘ * •* TiúlA
Es a leány boldog volt, .szeretett egy ifjút; sze- tlul°s kutyával van dolga, a kuty a csak kutya   К иНнсГ b in  'tW # t
rette* ábnuidos lelkének egész hevével, szűzi sze- gondolta s nagyot lódított Dákó uron. Dákó ur /  • 1 . n
relmének egész mennyországával. Es az ifjú? Óh ogyene.s az ut közepére szállott s oh fatum, ez i ’ i ‘l. ° '»rpot-o íatatlan;
«  ia « М Ц  szerette annjint, hogy heves sze- • Dákó medaliomoe ayakón egv ko. si Г  J l n .  Z T  ' ormt" ” lia > « " “ *. •'*
retmébea az ártatlan leány leikét öiszetörtc ,  robog keresztül. “  ,volna » »  km' “«  bányáért.
— azután elhagyta. A Dákó iszonyút ordított. Nelli kisasszony T .. , . . .

Láttam egy másik leányt boldogan kaczagni, meghallotta. Rohant, mint örült, eldobált kézé- jira!n 0,1 a Iм nzí sajna ja, (e  mi
mikor szer iine.sét a halálba űzte. bői mindent. Hörögve kiabált: Dákó. Dákó . . .  a /* ~  V taJ(la'0,m’ a bu: «z megfizethetetlen

Féri/, bíbor övezte a latrot, a mikor áldó- |°8Í'lk el .a nyomorult gyilkost A gyilkos azon* * i _ < i > • susoga t-des
zata könnye koldus falatra hullt. han a gyilkos kocsin tovább robogott. •!. >x °  °  k zegenj<ssi, mert ez volt а

Karzajt, mosolyt láttam ezereknek ajkán, , Ví*lli kisasszony ölébe vette az ájult I)á- ^1* l'.'i V ."  I ' \ T ' ** ue em - tíZ pompás par-
a kikről jól tudtam, hogy otthon, a mikor le- k*'1*' s rögtön fogadóba szállította a drága testet. !• 1 e su •
vetik álarezuk, könybelabbadt szemmel átkoz- első orvost hivatta el, ö maga pedig sirva . . bfn csak azt tudja mondani: oh, oh !
zák azt a világot, melynek kedvéért mosolyt parancsolta meg a liberiás kocsisnak, bogv ,̂rni nem tud — nem ismerte a Dákót, okos 
erői tétnek arczaikra. fogjon. állat volt, nincs önnek szive, nincs uram — ám-

L ittam, láttam igen sok kint, láttam sok Az orvos ébresztő-szerekkel végre eszme- bar gondola magában — csinos ember,
nyomort., láttam sok csalást, sok csalódást, méltó bűre térit»* Dákót! bekötözte sebeit, s reczep- , Ab! ha mernem remélni, hogy nagy-
vagvok hát rá, hogy visszafogadj barátságodba. . saga . . . •

Majd várunk azután együtt arra a harmad Mig hazaértek Nelli kisasszony könyeivel ~T Talán bocsánatot akar kérni?
napra, mikor az igazság — melynek sírján most nilJte a hintó. ‘ Db! Dákó, óh! Dákó. ezt nem hittem volna,
-ez a kővé keményedett világ ül — felkel lm- Ctthon először is a Dákónak puha fehér S° ba nem ~  ** 8Írni kezdett,
falából.^ "gyat bontatott, azután bevonatta szőnvekkel ~  Szegényesei ur egészen elérzékenyedve

Es az a nap talán már nem is olyan messze, a szobát, a folyosót s megmondotta a dalos гаДа,Ь*Н kendőt. Jó parti**, jó  partié, ámbár 
már pirkad a hajnal, oszlik a sötétség, uj vilá- szobalánynak a' perlekedő szakácsnőnek, hogy. nem fiatal — susogá könyei ‘ között. Hirtel.*n 
gosságot lant a sötét éjre karácsony ünnepe. ha valamelyik egv szót is mer hangosan kiéj- raegraga/ ía Nelli kisasszony kezét. Kisasszony!

Csernay Dániel. ten' r!'gfon elküldi. kiáltó páthosszal — ne tegyen szerencsét-
(Dolintai.) Ö maga oda ült a drága beteg mellé maga lenn®’ megsemmisülök, ha drága szivét fájni

-  —----------- köré rakta az orvusságos üvegeket в egy csomó f * ?  s вУ®*8У könyeit hullani bitóm. B m éb
H . zsebkendőt. Nappal még fel volt a Dákó kő Íí.etf a e bocsánatot, szaba»l-e felajánlanom a sok

.............n6Z- nyezett, mikor aludt, akkor sirt, éjjel pedig bij.lalomért szivem.
Fájó szívvel, csüggeteg reménynvel, olvasta az orvosi szak-könyv**k**t s lestea ] >úкó Dako szerelméért bocsásson meg!
Egyre várlak — kedves — tégedet, lélekzését. — Az áldozatot elfogadom, önnek látom
Elmerengve a rideg magányban, , Nelli kisasszony elhivatta még a falu re- nemes szive van, ön nemes érzésű ember. Óh !
Magam előtt látom képedet. mény-dus csizmadiáját is, kiről hallotta, hogy Dákó! — s Nelli kisasszony keze ott nyugodott

nagy orvos. El is jött s szörnyű fontoskodó Szegényessi kezében, inig' a Dákóért hullatott 
Mint lapályról, homoksivatagról, aicezä adta tudtára a kisasszonynak, hogy a könyek egybe folytak, az első estik váltása köz-
A fenyő a bérez felé sóhajt; ‘l!'° PuIzusa eg**szen rendesen ver, semmi ко- :)e11- Szegényesei most már gazdag vőlegény
Árva szivem elhagyott magánya, n? V ab“ veszély nincs; ha enni kér a Dákó, baromszor kiáltott fel oh! Dákó, óh! Dákó
Egyedül csak tégedet óhajt. а,‘Ш x f‘ , "Г * Ш к 6 !! T  ma« aban hozza ^ tte : mily bol-

iNelli kisasszony mar reménykedett s majd- (,0S vaK.Vok, hogy nem más gázoltatott el.
Mint a bérczen sinlődö avar fü, poró jáMbl jelentette^ & ndvariatlan el'ta'  . . .  Az енк^  ®lött Nelli kisasszony a Dákó
Mely lapályról, síkról álmodoz. Azonban » sors m á i '  ь о . sirjan ünnepelyes öröm-könyek között tett fo-
Megtűrt »ivem  eeüggedö reménye, IMkó rnunéí n. ó  ” aA f f  ?karta', .s “ K"n.V 1>«КУ esküvő „t»n márvány síremléket
Érted él, és érted ildtoz. У ’ n ie í t  К  T r t  ^  'Ч ™ '" « ”  '» *  > "»*»■ . melvre ereny-betükkel ezt fogja ve-И zei hanatos ninojere, mintha mondana: Isten setni: „a hálás Nelli Dákónak“
T»#• • , . veled! eu meghalok A t .
Jöjj, eszmenye langolo szivemnek, у  , , Azonban esküvő után Nelli nagyságos asz-
Jöjj, repülve tündér szárnyakon, NvüN^ir.r fV* U af  a . ako naf?.V'on roszul lett. szony rá se gondolt nemcsak az emlékkőre ha-
Messze űzöd szivemről az éjét, bírta y 1 ?lrt’ JaJ^ato^> mar a nyakat sem neni szegény Dákóra sem: van más ki helyét
S te lősz nekem tündöklő napom. nozgatm. betölti.

в iL , ., . .. ж.е 1. ,sa4szony, mint egy őrült szaladó- Szegény Dákó jelöletlen sírban fekszik ne
Bothmer Juliska. ko,!5, után küldött orvosságért, or- dig megérdemelte (o ln . szt .  márvánvt h i^

sür^rnvif1̂  epeJ1 a *eebiresebbért akart Párisba a hála nagyon ritka madár! ’ J
Z í T n “ ‘ - m/ kc"' D? .kó ee y  ny«ffmtá»8.l torn La,.| .
•dt« tudtura, hogy bizony nem kell már neki _____  *  и м " .



F É L R E  b ä n a t .

Félre bánat, félre bú, gond!
* essünk fatyolt rája !

Mért dobogna többet a szív 
Mint a mennyi járja ? . *

Tegnap is volt, holnap is lesz
bzáz, kit ér a bánat _

Világ sora — bolond a ki 
Megszűntéért fárad. —

Terem Annas, Terem Kaifas 
Pilátus is él még,

Judás kincse lázba hozza 
Annyi ezer vérét . . .

De hát ne bándd, vigadj inkább 
Még ma más az árú. —

Holnap tán a te panaszod 
Zúg a keresztfánál. —

\ lgadj hát meg, tölts serleget!
Tán utolsó óra . . .

Körülötted romban minden .
Úgy se fordul jóra. —

Férli jellem, női hűség
Föld sarában fetreng . . . .

Vigadj, igyál a vészmadár 
Mig föléd nem rebbent!

Vigadj, igyál, mit se törődj 
Mások keservével!

Egyedül csak a ma tied —
Holnap tán már vérzel. —

Tölts serleget, fel se vedd hát 
A panaszló ajkat . . .

Világ sora — egyik örvend,
Más a mikor jajgat.

Csernay Dániel.

A beteg nővér.
Ma radt nekünk a nagyapánkról vagy há

rom holdnyi szellőnk, egy hegybe vájt pinczénk, 
8 e&> századokra épített, széles falusi házunk, 
meg két vékás kenderföldünk.

A szöllö még akkor filoxera-mentes volt, 
a nem ritka a bö szüret. A pincze soh sem állt 
üresen, a háznak akadt bérlője: vagy a kör- 
jegyzo, vagy fiskális, vagy mint épen ekkor is, 
uradalmi erdész. Ide az ősi fészekbe indultunk 
hát el, v. fiz évvel azelőtt karácsony hetén vir
radatkor dermesztő hidegben, hogy az ünnepekre 
bort hozzunk haza : atyám és én. Bunda pok- 
rócz, melegített tégla s jé forró borleves közös 
erővel alig tudták elviselhetővé tenni a szibé
riai légkört.

Délben agyonra fagyva érkeztünk meg s 
a föld alatt, a pincze fenekén engedtünk ki, s 
ebédeltünk meg.

A bort lehúztuk, kocsira tettük és behaj
tattunk a tahiba a főerdészhez, némi bérlethez 
tartozó ügyek megbeszélése végett. A föerdész 
helyett azonban csak nővérét találtuk, ő maga 
a városba ment s hihetőleg csak este érkezik 
vala meg. No, ez kellemetlen inczidens, nincs 
más, mint bevárni s este utazni hazafelé. S 
bevártak.

Atyám adót ment fizetni, s egy pár láto
gatást tett. Kn maradtam az Iréné kisasszony 
társas /igában.

Eleinte közönyös, mindennapi dolgok felöl 
beszélgettünk, majd mindinkább áttértünk el- 
vontabb, — kellemesebb tárgyakra. S rövid 
időn az a benső barátságnak fenntartott társal
gás fejlett ki közöttünk, mi a meghittség, a bi
zalomnak a jele. Mintha nem is most találkoz
tunk volna először életünkben. Van ez igy néha.

Jla egy-egy bizalmasabb szót ejtett ki, — 
meglepetve pillantott fel, — zavartan tekintett 
körül, nem hallotta-e meg valaki — más. Az 
eleinte borús, komoly arcz lassankint felvidult, 
mosolygott, olykor hangosan, bár visszafojtva 
felkaczagott.

Előszedte kézimunkáit, sorba mutogatta, 
megmagyarázta hogy kell ezt s amazt csinálni. 
Tanított, harisnyát kötni, s hogy látta e mű
vészet iránt való fogékonytalanságomat, a ke
zemre legyintett. De aztán megbánta. Enge
dőimet kért. Majd megmutogatta madárkáit. 
Ezeket most kapta ajándékba jó bátyjától.

Aztán beszélt sokat az ö kedves fivéréről. 
Milyen jó, gyöngéd, gondos ő iránta. Hogy 
ápolja, babusgatja, — mert hát én beteg vol
tam, l>eteg, s alig pár hete, hogy itt vagyok.

Meg is látszott rajta. Sötét kék szeme alatt 
kékes karika metszödőtt be. A kiállott beteg
ség nyoma. Egyébkép épen nem látszott szen
vtelenek. Szép sugár alakja telt, mozdulatai ele
venek voltak. A szemei hol mint égő parázs, 
fénylettek, majd elveszték fényüket, s homá 
lyosau tévedtek az űrbe, — a semmibe. Mintha 
társalgásunk reája gyakorolt hatását akarná 
illustrálni. Arcza kifejező s kedves, minden 
indulatot feltüntető. Szelleme sziporkázó, élénk. 
Ötletei megkapok, eredetiek, olykor bizarrok 
valának. Különösen jól kezdtem magam érezni.

Az idő telt, alig vettük észre, hogy alko
nyodig. Letette munkáját. Az est homálya 
mind jobban elárnyAkolta a vonásokat. Csak a 
szemeit vehettem ki. Azok rajtam pihentek. 
Felszabadított bennünket a homály az illem 
azon a kényszere alól, mit a világosság reánk 
parancsol.

Most nem voltunk kénytelenek tudni, hogy 
egymást nézzük. Pedig mást se csináltunk. Nem 
háborgattuk egymást semmi beszélgetéssel.

Szentnek tetszett előttünk ez a fátyolos 
csendesség.

A kályhában égett a tűz, kiverődö lángja 
olykor vibrálva suhant át arczán, bizonytalanul 
világítva meg azt. Olyan merevnek, olyan cso
dálatos élesnek tűnt fel.

Az én kezem az asztalon pihent, ö kezére 
támasztotta fejét.

Égés közben nagyot pattant a fa, mitől, 
ijedve rezzent össze, s mintegy mentségül ke
zemhez kapott.

Megfogtam a kezét. Hideg volt és puha. 
Megnyugtató szó alig jött torkomra, oly elfogult 
valék.

Fáztam és melegem volt. Beszélni szeret
tem volna s hiába iparkodtam kitalálni, hogy 
mit. Néma maradtam. Megkisérlette vissza
vonni kezét, de bizonytalanságát akaratának úgy 
átéreztem, annyira a szemérem vívódásának té
teleztem fel, hogy gyöngéden vissza merészel
tem tartani. Eleinte alig mertem fogni. Remeg
tem. Végre is egy oly helyzetben leltem magam, 
mely a közönségesnél több bátorságot, több 
megfeledkezést teremt. Es mindenek felett több 
bensőséget is szül.

Lehajoltam a hideg kézre, s kiszáradt forró 
ajkammal hosszú csókot nyomtam reá. Ereztem, 
hogy rándul össze egész teste. Aztán elvonta 
kezét, leborult az asztalra és sirt keservesen.

Vádoltam oktalanságomat, ezerszer kértem 
volna bocsánatát. Szégyeneltem magam; habozó 
tétlenséggel néztem reá, kínos zavarral küzköd- 
tem s nem találtam meg a kibontakozás nyitját.

Csak az látszott előttem bizonyosnak, hogy 
megsértettem, s most nem tudom hántásomat 
mivel jóvá tenni.

ügy összeszorult a szivem, hisz én nem 
akartam megbántani.

Hirtelen felugrott. „Bátyám jő “ mondá, 
„lámpát kell“ gyújtanom.

Tán észre se vettem volna, hogy teljes 
sötétségben vagyunk.

AHg villant fel a lámpa világa, kocsi állt 
be az udvarba, megérkezett a kedves fivér.

Mielőtt bátyja eleibe ment volna felém 
fordult. Mélyen tekintett a szemem közé aztán 
kezet nyújtott.

Zavarodva nyújtottam kezemet s ö heve
sen szoritá meg. Aztán ott hagyott.

Egy uj kérdés előtt álltam. Hol lesz ennek 
a megoldása?

Az erdésszel már ismerősök voltunk, s örül
tünk egymásnak, mint olyanok, kik régen ta
lálkoztak, egymással szemben nem concurensek, 
egymásnak semmivel nem tartoznak.

Kérdezősködött édes apám felöl, a ki ép 
azon perczben megjött.

Aztán nővérét kérdezgette ; „hogy vagy 
nem történt e valami baj, jól érzed magad ?“ 
s a figyelem, a gyengédség szavai közé mintha 
most némi aggódás kifejezése is vegyült volna. 
Nővére megnyugtatta. „Nagyon jól vagyok ré
gen éreztem magam ily jól.“

Az volt a tervünk, hogy megvacsorázunk 
s útnak indulunk hazafelé.

De a szives házigazda nem engedett a 
jussából.

M; ír innen egy tapodtat se!
Ilyen hidegben?! Azt már nem engedem.
A szél is felkelt, s metszőn hasított át a 

völgyim, s utunkat másnap hajnalra határoztuk.
Élénk beszélgetés közt töltöttük az estét. 

Edesatyám a föerdészszel, én többnyire a kisasz- 
szonynyal foglalkoztam.

Nem is hoztuk elő az alkonyi jelenetet, 
úgy látszott reá is kellemetlen lett volna, s en
gem is feszültebb helyzetbe hoz. De a hatása 
alól nem tudtunk szabadulni. Ereztük annak 
jelentőségét.

A közös titok, a közös elhallgatás, fentar- 
tása érzelmünk felöl való gondolatunknak: sajá
tosan érdekes helyzetet teremtett, melyben min
den pillanatban valamely újra vártunk ; társal
gásunk köz-nyelve mögött a hátteret kerestük, 
s minden szót bizonyos czélzattal mondtunk s 
bonczolgatánk.

Egy egy thémát hosszasabban is fejtegettem. 
Eleinte figyelve tekintett reám majd csak úgy 
a levegőbe nézett. Azt hittem az általam mon
dottakkal foglalkozik. Csalódtam. Egy szót sem 
értett belőle. Bocsánatot kért, hogy oly szóra
kozott.

Aztán ón is keveset szóltam, hallgattam 
a  föerdész vadász meséit.

Vagyis úgy tettem mintha azt hallgattam 
volna. Más világba járt az ón lelkem. Egy uj 
világ chaoszába. Befogadnak-e? Talán. De nem 
is nagyon gondolkoztam felette. A jelen elzsib
basztott. Olyan valami mint a ringás, a repü
lés érzése bizsergélt át testemen. Azt a fajta 
mámort élveztem át, a miről oly rajongva be
szélnek a hamis élvezők. Extazisában voltam a 
sejtett gyönyörnek, melyet a tiszta, salaktalan 
érzelem áraszt. Félig ébren, hogy tudjak róla, 
— félig öntudatlan hogy ne akarjak tőle sza
badulni.

Hogy ő, — Iréné, — miről gondolkozott, 
mit érzett, arról sejtelmem sem volt.

így ért bennünket a késő este.
Szobáinkba vonultunk.
Bucsuzáskor megint az az átható kézszo- 

ritás, az a delejezö tekintet. Úgy megremegtem 
alatta. Ha teljes öntudatomnál vagyok félnem 
kelle tőle. De már annyira voltam, hogy szinte 
vártam, természetes következmény kép tekin
tettem.

Az előszobából nyílott egy külön kis szoba, 
oda vezettek be.

Az ágy vetve, a kályhában pattogó tűz. 
Az éjjeli szekrényen gyertya égett.

Nem voltam álmos, idegeim túl voltak fe
szítve.

A díványra keveredtem le.
Közel hozzám egy könyv-állvány volt. A 

második fokán 3 — 4 dermedt légy feküdt há
nyát. Ezt a szobát csak a jelen alkalomra fűtöt
ték be. A legyeket bámultam. Először az egy, 
majd w második, harmadik mozgatta meg lábait. 
Később szárnyukkal is zümmögtek, de felállani 
egy sem tudott. Kinos vergődésüket néztem a 
nélkül, hogy rájok figyeltem volna. Mint a hogy 
egyáltalán nem figyeltem semmire, nem gondol
tam semmit, nem éreztem semmit, holtabb vol
tam mint azok a dermedt bogárkák.

Szemeim mereven nyitvák, de öntudatom
ban összefolyt minden. Ébren voltam, de nem 
tudtam róla. Majd azt hittem, hogy álmodom, 
hogy visio űzi velem játékát.

Az ajtó felnyílt s belépett rajta Irénke. 
Nem lepett meg. örültem neki, csak attól tar
tottam, hogy felébredek s a látomás eltűnik. 
Mozdulatlanul maradtam. Az égő gyertyát a 
mivel jött, letette a másik mellé, aztán felém 
tartott s lassan, szó nélkül letérdelt dombé.

Aztán megfogta kezemet mind a két ke
zével, gügyölgette, dédelgette, csókjaival hal
mozta ; szeméből meg ömlött a könyü. Aztán 
csendesen susogott: „Ugye te rósz kéz enyém 
léssz már. Ugye te rósz fin eljöttél értem ? Nem 
hagysz elveszni gonoszul, nem töröd újra össze 
szegény szivemet? Ugye nem hagysz »*1 többé? 
Ugye szeretsz m *g most is, örökre, mint én té
ged ? ! Látod már jobban vagyok, nem is volt 
semmi bajom, csak a szivem fájt érted. Azt hit
tem kijátszottál. . . Bűnös voltam, hogy ezt hi
hettem, bocsáss meg. . . .

S ott fuldokolt.
En meg tohetetlom letargiámban néztem e 

megtörtségében is hivó alakot s túlfeszített ide
geimnek nem tudtam mozdulatot parancsolni. 
Zsibbadt voltam.

Az ajtó megint felnyílt s a föerdész hatal
mas alakja lépett be rajt.

Az izgalom kifejezésével arczán lépett nő
véréhez és felemelte.

Irénke, kedves gyermekem, mit cselekszel,
— jöjj szobádba . . .

Felállt, reá borult fivére vállára és sirt 
hangos zokogással. A főerdész szeméből is hul
lott a könyü. . . .

Aztán elvezette, — én egyedül maradtam.
Az ajtó csattanásra jöttem magamhoz, fel

ugrottam s gondolataimat igyekeztem remibe 
hozni.

Helyzetem tarthatatlan lön, s csak egy 
menekülésem lehet, a rögtöni elutazás.

Kiadtam a rendeletet a kocsisnak, hogy 
fogjon be, aztán édes atyámat költöttem fel.

Alig akarta megérteni, hogyr miért nem 
várhatjuk be a reggelt.

„Majd az utón megmagyarázom“ .
A föerdész hozzám jött pillanatra.
„Nem kárhoztathatom önt a történtekért, 

de sőt köszönöm nemes magatartását.“
„Szegény nővérem! két hete, hogy kijött 

az ideg gyógyintézetből, s azt hittem teljesen 
kigyógyult. De a seb, mit szivében hord úgy 
látszik mélyebb, minthogy beforrhatott volna!
A méreg megölte lelkét. Az ön képe egy másé
val vegyült össze lelkében . . .

Mondtam, hogy rögtön utazom.
Nem tartóztatott. Elbúcsúztunk ?
Éjjeli egy órakor, süríi sötétben, viharos 

hidegben indultunk útnak.
Szegény leány! Élete története: szeretett,

— aztán feláldozták, aztán elárulták, — aztán: 
szenvedett.

Kathona Géza



Sport dal.
Szépen ragyog а naj> fent az égen, 
Yi«lám zaj van a szombati jég n.
Barna kis leány aczéJ korcsolyája,
Mint a villám a jeget úgy vágja.

Kaczsvg, örül a sima jég tükrén,
Olyan mint egy bűvös bájos tündér. 
Égés;: lénye örömtől sugárzik,
Piros ajkán édes mosoly játszik.

Szőke ifjú búsan néz utána,
Ott van mindég lővén a nyomába, 
Féltve őrzi, gondosan kisérve —
Bár a lányka alig veszi észre.

Tova Mklik, mint sugár az égen.
Nem volt ö már ilyen boldog r'gen. 
Hogy « nie rá, most gondolni másra, 
Mint a kedves korcsolya pályára.

Leng a zászló n csarnok lei leien.
Ne szomorkodj lánykád hidegségén, 
Elolvasztja a tavasz a jeget,
Az a kis lány még a tied lehet.

Sárkány ímrene.

Apróságok
Gyorsan peregtek az idő» nagy orsóján a 

napok, eljött a karácsony. N;gy a postán a sür
gés-forgás. megkétszereződött, a íorgaioin. Egyik 
ember a másiknak adja az aj tokit in set, zúdul 
a közönség. Jön, megy a sok kríszknidli szeker 
számra. Most, ha minden postásnak száz kéz«* 
volna, akkor is akadna munkája elég. Élettani 
gépek módjára müköuünk a kulisszák mögött, 
görnyedünk az Íróasztal mellett, reggeltől estig, 
csak úgy 4 urog rólunk a viz. izzaszt bennünket 
a fagyos deczember.

Zörögve állt meg a kaimd az ablak alatt. 
Méltóságteljesen leugrik Andris a bakról é- 
gyors egymásutánban hányja l.e az ablakon a !e- 
vél-zsákoka . M nt ié ja a < irkékuek, úgy esünk 
neki. Egy pillanat alatt rendkívül élénk zsibaj 
hangzik a postán#! a járó-kelők tűiébe. Rekedt 
hangon, hu melódiával - milyet csak az éhes 
gyomor szülhet — mutt a íutók számait mond
ják fel, amott ugyancsak járja a „Donmulea 
uram, majd a morse esuda alkotása keleped: 
tik, tak, tik, lak és tekintélyesen üti a taktust 
a tompa! align bélyegző. E gépies munkába 
egy-egy karzaj vegyül, az egyik kollegának li
mes zsebkendők érkeztek.

Alta áuos lett a ügyelem, lássuk esak ?
Fehér ehiíőll Zsebkendők, szegleteikben 

vörös hetükkel vannak hímezve a különböző 
rímek:

Harmat csepp a sár levelén,
In gám iujd az orrom belém;

vagy:
Nines jobb bor az egri bornál —
Kim ívesebb a íitos orrnál;

vagy :
Tubák, torma, gezmnicze,
Náthádat az önlög vigye ;

vagy :
A te orrot 1 kedv*es bordám —
Nem is orr már, hanem — ormány.

Már az igaz, hogy az utolsó rím Km’иkának 
Engel nagyreményű tanulójának szól. övé lesz 
a zsebkendő. Folyik a munka isim t tovább, to
vább. esak az aj tó kulcs csörömpöl« *st* adja tud
tuk ebből elég, itt a publikum.

Legelöl lépdel a Kudikám! Méltóságteljesen 
pöffeszkedik, karácsonyi kriszkindlibe furuiya- 
nadrágot, lakkezipöt kapott. Eumigálja a vilá
got, mert ö ám az ur, ha egyedül van. Salem- 
aleií hom hangzik az üdv« zlet minden oldalról. 
Zsebrevágott kezekkel meghajlik, egy lépest 
előre tesz és tudomására adja a szolgának, hogy' 
csomagot hozott „élelem históriával* telve. E 
perezben nagy patkós csizmába betoppan egy 
öreg atyafi, kezt'beu tart egy ezime/etleU leve
lit, bedobja a székién , he, megüti h< romszor a 
reteezet és utána súgja : kedves tiamnak Ne.gy- 
kallóba. M«g se lordul, mára másik is uíi, egy 
levelet hoz szinte bérmeiitesitve egv ;> kros ok
mánybélyeggel. Nagy János uram «-somagot 
küldene a liauak, de drágálja a szállító-Ievi i«*t 
s haza viszi a csomagot. Egy elegánsán öltözött 
hölgy közeledik felém, meghajtja magár, elpirul 
és elfogult hangon kezdi: „poste restante levelet 
kérek. Kétszer ny ílik a liefelejts" ezimre. Most 
jön az egyik szállodából a mindenes, О cziineztc 

.3  levelet a sógorának: Dimitru Mikulaj ökör- 
ljzónak a Löhó-féle szeszgyáriba. Arad.

Egy kis liucska settenkedik egy utal vány- 
nytl. ott eonferentiá/nak a segéd-jelö»lt urak, 
nvifk az ajtó. jön-megy a publikum, koppan a 
bélyegző, kelepet a morse, izzadunk mi tovább, 

.tovább.
L;.V tart. ez uraim reggeltől estig; ma úgy, 

ЪНГИ hfjnap; holnap úgy, mint holnapután.
Várhelyi Károly.

P i p o.
А г—i ..mnásium negyedik osztályát vé

geztém, minőn osztály löiiökünk egv alkalommal 
kijelentette, hogy a kővetkező hétfőn a táncz- 
tanil as kezdetit veszi, akik tehat tauczolni ta- 
nmiii akarnak, azok jehuitkezzenek a tánczmes
teméi.

Mi természetesebb, mint hogy én is a je
lentkezők között voltam.

()h, mint dobogott a szivem, midőn leg
először a nagy táneziereinbe léptem. Midőn azt 
a sok, rövid ruhába öltöztetett angyalt meglát
tam, bátorságom — nmlylyel pedig azelőtt ször- 
11 \ < n dicsekedtem — egy*szerre a hibám szaruba 
/ l e t t .  Megállottám az ajtó mellett és szemei- 

i ,et kezemmel eltakarva, nemcsak tovább menni
nem. — de még felpillantani sem mertem. Tálán 
i ti'lét-napig is ot t állottam volna, ha az a ked
ves, jé) humora, öreg támzmester karra nem kap, 
s magával nem von. egyenesen egy csapat leány 
közé.

Nosza megindult egyszerre az ostrom.
Az a sok leány* mind nekem esett. Egyik 

azt kérdezte: „Hogy hívnak ?u Másik: „Sze- 
r t>z-e tám zolni ?- A harmadik, negyedik . . . .  
1Леп tudja csak, hogy mit kérdezett, mert «*n, 
mint egy megriasztott ki> csikó, elrohantam <*s 
meg s m állottam egy sarokig, hol a felaggatott 
ruhák közé bújtam.

Lmt erre harsány kaezagás, de olyan, hogy 
csakugv visszhangzott töl«* a terem.

Meg is kaptam mindjárt a nevemet. El
neveztek R i p o-nak. Azt hiszem, hogy pipo- 
gyát «»rí ettek alatta).

lös hi hitte volna, hogy alig egy rövid 
hét múlva én leszek a tánezterem legnagyobb 
[)ou Jüanja.

Redig tényleg úgy lett.
Az elmondott es<*t után másnap azzal az 

erős <*i!iat trozással mentem fel a táneziskolába, 
hog\ ezután bátor leszek és magamat kine
vetni több»* nem enge« hun.

КülönöM j] a 11 <*v«*s >z«*p II, Ilonka volt 
az. a ki engem legjobban kinevetett. Szilárdul 
•Itökéltcm tehál magamban, hogy bármiképeii 
is. de külön» s< n rl P előtte hösiieg lépek fel.

la* hogvan fogjak hozzá? Mikor minden 
oldalról csak azt habottani: Pipo, Ripo!

Bekellett várnom a kedvező alkalmat és 
« z nem sokára elérk«*/« tt.

Egy nap éppen a körmagyar „toborzó* 
lépését tanultuk, midőn a „ f i a t a l  u r a k “ 
egyike oly ügyetlen volt, hogy* sebes rohanásá
ban a >z« p Ilonkát leütötte lábán)!, s a kedves 
leányka hosszába »-lterüll a parketten.

Hogyan rohantam oda. mint eme!t«*m tel 
karjaimba Ilonkáit? arra műn emh'kezem. csak 
azt tudom, hogy az iigvetleut ököllel úgy iitöt- 
tem nyakon, hogy az a kályhának esett, s vé
res arczezal állott talpra.

Reszket»» karjaimban vittem az esés foly
tán eszméletét \«*'Zt»*tt leánykát mamájához, 
óvatosan tettein le a la rkanapéra, hol a mamák 
va'ahogy magához térítették.

Én -/■ n nyesi ódva n»ztera a k<
V« mvzot s határtalan <*r unmel eltelve ragad
tam m«*g kis kezeit, s k«*rdeztetn: „Ilonka hogy 
\ai.? Megütötte-e magú ? Oh az az ügyetlen 
Гн-zkó! !><• ne f-ijen, ö unir megkapta a magáét. 44

Ilonka csak annyi* I»irt lebegni: „Köszö
nöm, nincsen semmi bajom* s mialatt kezét 
nyújtotta, gyönyörű kék szemeit reám emelte.

Diadalom teljes volt.
A mamák, kik az «*s»un«'nyt nem látták, 

körül lógtak, kénlezgett»*k. dicséretekkel hal
moztak el.

Ettől kezdvt* <*gész<*n más voltam a leá
ny«»!; előtt. Nem hallottam t»»bbé, hogy: Ripo!

T ‘*k int élv <*m meg \<nt állapítva. Mimién 
leány szerencséjének tartotta, ha velem t ám‘/ad
hatott, nem egy -k« t forr») k«-zszoritást érez
tem a megyés alatt.

D«* én min»l»*z»‘kk»*l n»*m törődtem.
Szerelmes voltam. Olyan, mint a milyen 

ê ak egy ló »*v»*> d«*ákgy er»*k !»*b»*t.
tHi azt a tekint»*t«*t. melyet Ilonka reám 

\»*t»*tt műn bírtam elf» n <lni. Ha szünet kozb»*n 
Ilonkával »együtt sétáltunk, s <"» reám emelt»* 
ábráml»»s k«-k s/«*m» it. art zom kipirult s valami 
«•«les zsil»»»ligás töltötte i»e egész val«)mat.

És Ilonka?
tt szintén szeretett engem. Észrevettem 

< zt mindjárt az .első napokban. M«*rt csak ve- 
I« in sz« r«*tett tánczoliő. csak közcleinhcn érezt«* 
j«»! magát, s ha tám*zközben átkaroltam karcsú 
derekát szint«* ér« zt m szive dobogását.

Boldogok voltunk.
I)«* boldogságunk nem sokáig tartott, mert 

a tám /.iskolának vége l«*tt. s Ilonkáék elk<dt<»z- 
tek Budapestre a nélkül, hogy mi csak el is 
búcsúzhattunk volna egy mástól.

/  zóta sok év múlt «*!. Engem az élet vi- 
I hatja száztele sodort. Bud&pesteu is jártam.

Mi«?ön eo-v délelőtt az Andrássy utón men- 
tem ogv «vönvörü. fiatal s/.öb> nőt. láttam s/ ,  míI,<. 
jönni. Arcza ismr-rüsn.‘k tűnt fel el«»t«Jem, «le 
nem birfcam r»*á emlékezni, bogy hm láttáin.

A mint egymás közelébe értünk i»*am 
emelte szemeit és: „Maga az . . . Ibpo ? gén, 
maga az, én nem csalódom !a szolt hozzam.

Ilonka volt.
Hévvel szorítottam ajkaimhoz kis kezet s 

kérdezősködtem, hogy léte felöl. Min* ö sóhajtva 
felelt, hogy férjhez ment, . . . .  h*rje rajongásig 
szereti; . . . kért, hogy látogassam meg.

Megígértem.
Elváltunk örökre.

Vajda Jstvrn.

Húsz év múlva.
KicsinVke kis levél pÜoMlt. az itlointalaii 

nagv hivatalos levelek tetején Író-asztalom» n. 
lögt«ui >z«*m»*nd»e tinit. Természetes, hogy ♦•/.- 
után kaptam b*gliamar/d>b M ieJit t felbontót tani 
volna, biztosítottani magamat az esetleges liieg- 
l«*p«u••'«•!; ♦ •»1 <* 11. Az álunkon ki «ingtam l«*jt*iii»*t, 
k«u»öl néztem, megnyugodva tértem viasza. f«*le- 
segem a k«*rtl «*и z<»ld babot szedett.

A kicsinyke kis levelet kezembe vettem. 
Budapest iöposta bélyegét mutatta a l ont«*k, «*s 
erős iboly aillatot árasztott szét. gyorsan felbon
tottam. Kp msárga levél papírján élénk színekkel 
m fe!e|ts. r«.)zsa « > lilioliik«iszom volt testv«*. a 
ко z »ru к»'-/.epén pi« zinvke ma«lártész»*k, abl au 
apr«)s uuei.il'tojások. azon int « gy bii> g«*rii»/e, 
s alatti hangulatos vers: „Messze, messze a tá
volin)! egy k’*Z integet fel d. azt kérdezi j«> 
barátnéd, ugyan boblog vagy-e még?

Margit»»«! ! u. i. válasz Bmlapest, füposta 
post ívstant !

Megl«*pet«*semben a szivar ki« sett a száin- 
ból, hátra dűltem a karos székben s a padlás 
tétepro meresztve szememet, kutattam a l g 
elmúlt emlékeim között. Vissza mentem a busz 
év <*!ötti időkre, mikor én m«*g legény voltam. 
Sok szép i«b*ál jflent meg. »i«* a sokaságban a 
Margit alakja élesen kivét It. A diákköri id«*ál, 
al»r.»n«los nagy k«*k szemeivel, arany szÖ#k«* hajá
val, lengő termetével. kin« k «*n háza>sagot is 
ig«*rtem, «I»* lmgy mi«Tt m»»nt fu« sl»a. arra im.ü* 
magam sem emh'kszeui. S most ti ir n»dv«*m húsz 
év múlva, «*g»*k. mit• tegyek ? Levelezni н in 
lehet véle, Mari. a feleségem kikaparná a >/.«*- 
meinet, ha megtudna valamit. E»*«tig végteleu 
v.igyat érzek, még egy>zer az **letb«*ll látni ot, 
átkarolni húsz év múlva, kit annyiszor «»lelt« ni, 
csókoltam, ki azóta is álmaimban, alléikul, h»»gy 
lóv nám, m ‘gjeb nik és n*. m mosoly og, még mm- 
<lig nagyon kívánatos l«*li«*t. Eh! Magam leszek 
a válasz, meglátogatom. Rögtön irtani Buda
pestre. füposta post restant. Ii«»gy 'A nap múlva 
délután '1 órakor a központi pályaudvar euött 
lusz»‘k.

II.
Es úgy t € irt ént.. szegény jó Iliimet Marit, 

könnyű volt lóvá tíuiui, azt mondtam neki. hogy 
a miniszter hiv auketirozui : »*1 hitt«*, s«»t büszke 
volt reá, egész <*jjel ielv irasztot t. 2 ing«*t «’*> \ 
gallért vasalt, pogácsát és csirkét sütött az útra, 
s a pirkodó hajualban k«*gyctlenül ki» sipvc. Ma
rit és a gyereket, számszerűit hatot futólag m»*g- 
esókolva. rohantam ki az állomásra. K«‘pz«*letb»*n 
már Budapesten voltam, «le tényleg csak «bdután 
2 éirakor jól kiéhezve néztem körül a központi 
pályaudvar előtti térségen.

Egy jól táplált szőke szépség közelgett 
felém. Margit volt. Termete már nem lengett a 
húsz év «dötti hlenlisinussal, de délezeg járása 
volt. Teljesen kinyílt rózsa, alig egy-két rám z 
a t«*lt arezon. Ede pirossága az őszi baraczkot 
juttatta eszembe, tt is megösmert. A viszontlát ás 
örömeivel és belsőségével ü«lvöz«»ltük egym t. 
Azután gyöng«'*den karonfogva, <*z<4 nélkül bo
lyongtunk az utczákon. Elmeséltük a húsz «*v



t»»1*t * *net **t;. О itif'ff mmdiff lclnv ̂  L * * * *
idők és szél» emlékek , ,° ;b Y Í Y  . Г-. rt*Si.)o Egy sajátsága van, mely kedveltté teszi a bor komolyabb pusztítása és a n vek meg-
,. .. „ ,k t  b  M  fmmUá é . « .« r i -  „« lé » ,-. *
szelt !<is házikó vadszöllí.ve! l » f !  ?. leij e me* tani. Benedek ur füllent akkorákat, hogy maga is Benedek urnák már piros a P;:lo7 mi csal-
óit" z alatt galambok tnrbéknln.,L ' '\4 '(’ • , az .Íona'- találja becsületere állitaui, hogy az meg- hatatlan jele annak, hogy elem Mr.-n "i n.
t.m le.-zünk boldogok mi nt i z i - »  í *° *П1 ,ket- t,,rt‘‘nt- Na*Sy vadásznak tartja magát s ezért Szóba jön a farsang: ki l ízasodik, kit ad-

gv.;r /.pitésekor r é s z '^ "  í rmT  eVeiottl üres tarisznyával soha sem jön haza, hanem nak, kit vesznek?
líeám n,:-zett szerelmsen '*! ' I ' h e K e z t e m .  megtörni kővel s udvarát a vadászat ercdmé- De már a télen a nemzete* ivat is

Mikor váltod be^.réreteXtv Шг&П' «yéböl már szép,m ki is kövezte. megházasitjuk, elég volt már eddig a legény-
ív ezdett inele,r. in L»T.i i < V  , , ~  *A)en Benedek nr! — zugpi a fiatalság, kedésből — tréfálódzik a fiatal háziasszony.

1, * I v i! a, isi tani S Ä  f i e l e n  voltam _  Hozta Isten ! -  szól a házi gazda. Tes- _  _  Hm! Lelkem szomszédasszony, l.a
gvermek atyja * ' v<lSyok es hat. sék előbb fordulni és helyet foglalni; nemso- én magamat asszonyhoz akartam volna kötni,

_ Ня рштвт „ ,, , kára kész lesz a vacsora, elibe egy Ids „pap- megtettem volna én azt liatal koromban, a mi-
fcVósy tKb ml V  * sz\ u%} f lagyod ókot! ramorgóa-val szolgálhatok? Itt a jó  — lináucz kor herrzegnö is ajánlotta nekem aranygvürüs 

v  • K I- tea m b en  ™*gruzk,,dtam ! Elhagyni nem látta -  dohány is, tessék rágyújtani. kis kezét. . .
. dobrovik nlhtliuJa' 1-1 ' 1,1 nt in< be most — Köszönöm, van nálam is — no, de a — Hogy történt az nemzetes uram, hát

I -1"’ ‘. . ’ s a 4,t nif)St is megakarok komám uramét már csak megkóstolom. miért nem vette el?
” . g.Y’rmekemet, a kik közül Mig tölti pipáját, egy soha meg nem tör- — Érdekes dolog volt az. Én a volt ki-

ii nr* : I. * \ f|S <>sa ) 1 ‘ s J° } N oiint a má- térit história elbeszélésével foglalja le a haliga- rabival egyszerre voltam Kézsrnárkon a német
Í , ö S  1 0  tósig figyelmét. » . i ,y .»n in i.................. Együtt i, laktunk, d .  *
<h*zt«*in f  ̂1 S0I11? S azu*<in felihangon kér- — A dohányról jut az eszembe — szol ó mint gazdag tin a háznál étkezett, én j edig a

* * , . . — hogy én termesztettem finom dohányokat, conviktusba jártam s pusztítottam azt a sok
y ZU, t1,11 ™ ; )̂11мМак a hat gyerekkel ? mig ez az istentagadó tinánez-kormány be nem Istentelen ricsát, . . .

P-l  ̂ .! >a ,s ’o “ b«i kell adni őket! tiltotta — irigységből. így mint most — a karácsony felé jártunk,
I **иа и  ni ga ott s végtelen ingerlékeny Egy alkalommal a szomszéd faluba voltam mikor /j mondja nékem az én trónörökös ba-

í.ni^on ol\tattá. estély » hivatalos a főispán barátomhoz, de « n ratora :
Itt az idő ! Akarom tudni végre, kit egyet gondoltam és nem mentem el. A lőispán Jionrze te. egyet, gondoltam, kettő lesz

yA 1. ,z .' ° . ul!l* (, "ЩУ .egem et i baráti ínék pedig varnak nagy szivszakadva s belőle: Gyere hozzánk a vakáezióra Becsbe!
, iát.Hozott, Verdesi*»* őszinte feleletet várt, hogy nem látnak-e jönni valahol, az ablakot is Most kaptam apámtól 20 smjni torintot utiköit- 

a mivel szerettem volna adós maradni, -  mert kinyitják. ’ s.'gre. anyám dugaszba küldött még húszat -
Li-z< ii ez ügyben egyedüli vágyam volt, a pa- Ékkor elkezdenek szagolni. Szagolnak, sza- elmehetüiik ezen ketten is.
pH' — U m  ;in} alól kissé kirúgni. Különösen mii- goinak, de nem tudják mit szagolnak, hogy mi- És elmentünk! A vakáczió alatt házaso
stul . Iaigittal koesikiizni, pezsgőzni, a szinhá- m*k vtn oly jó  szaga? Kgyszer csak azt mondja dott egy főherezeg s az én trónörökös bará-

zsknt látogatni. H főispán; Mar » n csak az mondom — akárki tómmal együtt voltunk vőfélyek. Mikor eljött
Az eszme tetszett neki. Szemei kéjesen mit mond is, hogy bizonyosan Benedek uram ; /. id e je— hat-lovas határban vágtattunk a ineny-

< >i!logtak.  ̂ pipázik s az ö dohányának illata érzik ide a asszonyos liazlioz — Be gitimha.
Л(> mulassunk együtt, — egy-ket há- közeli faluból. Ott volt egy magas hivatalban Még csak nem is kapáltunk, hanem ahogy

rom napig, s ha az öröm poharát fenekéig levő úri ember is. ki sehogy sem akarta a do - a lányt kikértük, kocsiba ültettük s vágtattunk
kiürítjük, egyesüljünk örökre! r̂0l elhinni és fogadtak, s midőn házam előtt vele haza — Becsbe.

Hogyan érted édes? magalВ kocsijuk, bámulattal hitt ik, hogy csak- Nem dicsekvésképen mondom, de reme-
Haljunk meg együtt, egyszerre, legyünk ugyan ott pipázom az ablakra könyökűivé, egész kül ki voltain öltözve: Hisz magyar ruhában,

öngyilkosok, s kezemet, görcsösen szorította ma- lelkiismeret-nyugodts;iggal. Becsületem sz< ntsé- kifent bajuszszal, ősi kard az oldalomon «és —
gához. gére mondom, hogy úgy történt. puska a kezemben. Láttam de nem akartam

Gyűlölöm a tragieumot, az eleinek is csak Nincs biz’ abban semmi lehetetlen, — -szreveimi, hogy az én nyoszolyó-lányom na-
a vidám о dalat szívelhetem  ̂ bizony itá a furfangos szomszéd — mint a hogy К von szép szemmel néz rám. Egyszeresük figyel-

hz idyli pasztor-oraval is torkig }o  laktam. ^himi sincs, hogy a múltkor a nemzetes ur két meztetésül megszorítja térdemet, hogy nézzem
Szmvtteni volna szabadulni, d<* Margit karomnál nvll|at |/lt.ott. játszani a kiserdő alatt, aztán mi- ^k, milyen magasan repül felettünk egy ma- 
fogva erősen tartott. # # kor ráduplázott, hármat hozott vissza az ért • dár s ugyan miféle madár lehet az?

A kerepesi-ut sarkához értünk. Megálltam, küldött szakácsáé. — Király sas, — mondám szakértői nyu-
kalapomat levettem, homlokomat törültem. Bet- _  ‘De már a múltkoriba nem volt olyan gyommal.
tenetes melegem volt.  ̂ szerem sés a nemzetes ur. — r ÉÍnVii (1(i szeretném — monda ö —

Aggódással nézett ream. Részvéttel tud a- Hagyja azt János, elmúlt esőnek nem « gyűjteményem számára! Bizony szivemet és
kolta. k l̂l köpönyeg. kezemet adnám annak, ki e rendkívüli mada-

Mi haja . 1 túszul mzi magat ? _ volt, hogy volt. az János bácsi ? rat nekem unna s itt o!y: epedoen néz t<t
— Igen! Koszul vagyok!! vegem va n !!! kérdé . fiatalság. * rám, hogy nagy felindulását Inunloka t ni ésé-

Itt jón az anyósom !!! , . # . ~- Háta lovvt hoztam haza a rétrö! és Iá- v,*; kellett eltakarnia. Hja! de az lehetetlen
Л u>1̂  ntrol felénk íohano t* kint«*ly es ki- |om hogy a nemzetes ur tisztogatja a fegyverét. ‘*isz lorgnetteii keresztül is csak oly annak lá-

nézésíi  ̂matrónára mutattam, ki egy omnibusz K .' g ,m;j0|atom támadt : * ‘ tom, mint egy denevér.44
«Igazolásától óvta ínagat. Margit elsápadt. ^  ^ w . „ mm. # Ekkor m  is fogom a puskámat, egv szál

Szeremsftlcii. leit mag;iiiak anyósa is , Ml, , ' . , go yot l>.-e botsatok, óvok, пай — » egv tel-.. ,. I . 4. I I im gvorsa:i, — nvul van. . . .  <Mt a hosszú rét ш 1- ?  J 1 .. x9: •,van? Gyorsan kirántotta kezet kaiorn alól s а Г . *. ' í , i , i óra múlva egyenesen a tonerezegno lábaihoz* ...  ̂ . , .. u .. . let.ti arokhen aszik <*gv csomóban három: ^  ..hullámzó tengerben örökre eltűnt. . * ,.,i- esett a gyónvoru madar.— Megyek rögtön, — tnonu|u — szakács- b-
Mogi-i. geiletten mentem l.e a Szikszaylioz né  ̂ j tüz,.t |,ог!ок „mi.ljárt nyálakat, meg- К lö.vóseim'rt a király órdcmrcti.l.lcl tisztelt

ebédelni . . . .  . sütöd, meghívjnk János bácsit is m«>g, »le mikor a nyoszoh ó-lánnyal jártam a se-
líélr.tán lelkiisinereleiii csillapitfisára niiml _Mikor vagv lő i jx'src érünk az áldó- bes csánlást. leesett a ímdlcmröl s valamelyik

a hat gyereknek ajámh'kot vett.-m. Marinak pe- /atok|loz* m,.g;dÍ "i nemzetes ur és lő - de a német eleim be a -  potyát.
,|ĵ r ,.jr. esinos^at<ai} g.\üint. s az esti vonattal nvulak niég tovább alszanak. Hát. a nvoszolyó hei’czog-kisasszonuyul
haza zomztain! Nagyon ki lehetnek fáradva, azért nem mi történt, nemzetes ur? — kérdi az érdeklődő

lliaba az ősz. nem hozhat tohhe tavaszi ,. . . . .... , i»;,,.. .. . . ’ ébrednek, — veleim nvezi a lovadasz ur « s újra • bta tm.
virágokat. . |ö — de az áldozat nviigodtaii szemlereg. — A lmrczegnö?! Firkált, az utánam Kés-

zanonyi Janos. a |nlska liní?v melegségben niegiz- niárkra annyit hogy egy m-niet .... . felét sem
-----------  za.lt, azért mm talál“ - nmmlja n m-mzei, nyavalog. de biz a peinahesz-oet tartottam

F M h .e i  d i c 7 n n t n r  <>r -s újra lő -  s a nyttl felfortluh .Vagy v -h .... .. : - “ V1“ Ui,« V -  ' a" ° l
F a l u s i  d i s z n ó t o r -  az ön-.чн. s rolnin az áldozathoz, de nagv -eres/nv.; ty es nem va a -zoltam m-kt. ,gy

. #i , , i m . l i .  4. с I „  „  »и. aztau huiiiha apaczanak ment s im*g onnan isLeáldozott a nap, -  mint a hogy lealdo- szemeket meresztve -  lelet e - egdl .  ( j . melljek t()ia |,m,„nak. lie-
zott napja a kövérré hízott „maki“ malacz- Egeknek szent ura. Hisz ez a s/om zed -  szentségéi mondom.
Jiak is. uram kutyája, a líodri. . . .  I ^ .....................  .

bjunk zaj cs surgvs-íorgas van a konyha- Bizony mar ezt agyoiilottt* valaki а к rt<*U V? *? . . , . 1 ..1 .» * » « , ♦ „i., , * 1 * • к it ia i le. s m «g lui na te* is hallaiszik Búimban. Piros pozsgás menyecske pultja a tulka- k«*zt, azon mahu zhoz im*»t . zok. ;o it. •» .. * . . .. ,, í, . I , I 1 I ' I.' v I' I 1 4 , i  » *: ur recsegő iiangia, a m,nt tu ia torka sza-pecsenvet. K**t hatalmas vagdaló kés \ lg Gr- tengerit nagyon szerette, de nehogy totszhnio i-  ̂ ,, ^
máival készíti a kolbásztoltcléket. Az öreg ben- képen egyék meg a legvek. jónak láttám eg\ a< 1,1 , .. , . ..
tcs pedig inüértöleg, paticiisi passzióval keveri szakértő» vadászszal iélüls»*!»cztctni. . . . :• 41 r>'пУ / ,UH’ 1 . V.
-, J  véres hurkát és kóstolás után úgy találja, Általános derültség kísérte az elbeszélő ^ 'u n k  hat mi kivtlagos v.ra.ltig.
hogy rm»*g bor kell bele44 — mi alatt— persze szavait. Kathona László,

nem a keveréket, hanem önmagát érti. Benedek ur talán meg is ncdieztelne, ha
A Pista gyerek, használva az általános el- a háziasszony vacsorához hivó >zava ki m m 

foglaltságot — a besózott bus korül ólálkodik, békitené. A  m e g t ö r t  S Z ÍV ,
hogy feTfedezzen egy kis — Isten csodájaként Vei van terítve a hosszú asztai, rajta a j
megnmradt -  .lis/m,tulet. ntva^A Szives htu.'i^amv'kinal' mim lénk it Vz Esti 11 »ára volt. A hold szelíden sütött,

Bent a szobában mar jórészt osszegvulo- , . " megvilágitva a leonfalvi park útjait,
kezvék -  végtiszt»*ssegeiick megt**teh re, az 1, . ti (L' » A kastély ablakai s a nagy kapu be voltak zárva,
clinmvt maki tisztelői s »•b*nk beszelget,»'s fo- я < ,n*‘8>,n‘ 11 ‘ f  ' . . - • Csak egy ablak volt még nyitva, melyen át
Ívik az „Árendás“ megkeresztelt bora mellett, tes ur pedig vesz es eszik hatom helyett is Világosság futott ki. Az ablakon .?gv l(i.
• X vilik az ajtós belép egy vúrva-várt egyé- Egész gondolata ott van a anymjan s csak a »  >  *  leány hajolt ki. szőke haja egé-

niség; Benedek ur. . haz.gaz.la peharemelesere szolul meg egy nagv ^
Szabad legyen öt bemutatni: nyeles u ar . ц függesztő a holdra. Hirtelen elment az ablaktól
Annak a gólyának, a mely hozta, mái a n. mai i«.szm . . . - . . és nvugtalaiml járt le s fel a szobában, m-ha-

dédunokája is átengedte a fiatalabb nemzedéknek Ks köztit az an « »<*se. . «p ^  néla az ajtóra tt’zve, mintha várt volna va'akit..
a gyermekhordozást. , “J kmalat fejebe â mon.l tort. uetek.it a ka- ,z     és be akarta azt

Termete szikár, de még elég rug' kony, posztarol, becsű e .e szeli ' • huzni, de abban a perezben az ajtó n\ iit ki. s
Csak görbe, piros orra az, mely a sors különös A to tott . ' í  * * я ‘j k egv fehér pong.vol. '-a öltözött fiatal leány lépett
kegveképeii szörtelenül néz szét szakálhurjántol kolbászok bőségének ad helyet. -  Benedek tu ^.násik visszafordult.
felvert arczán. Földes gazda volt, mig v ö t  и :!!! . ''! ', !1 'minden hosszúnak van vége — Azt hittem nem jösz Lujza, — monda
földje, -  szokta monda,n -  ur vagyok, a ki- M ^  ^  — k^ __ ^  ^  aka(p , , J otty
nek senki sem parancsol. eiveg/uuo^



—т Igen Olga, — feleié az utóbbi — шаг 
rég jöttem volna, de még csak pár percze, hogy 
mamád távozott tőlem s meg kellett várnom,

a kastély elcsendesedik.
Olga karonfogta Lujzát s a lámpához vé

sett^, egy kis irómappábó! kivett egv levelet s 
azt társnőjének nyújtva, monda: — Olvasd!

Mig a leány olvasott, addig Olga kereszt
befont karokkal leste annak minden arczmoz- 
•dulatát.

Használjuk fel ezt a pillanatot élettörténe
tük elbeszélésére. Leonfalvi Györgynek volt 
két fia, Lajos és Gábor, midőn halála utáni vég
rendeletében idősb fiának, Lajosnak hagyta a 
leonfalvi birtokot, Gábornak a rétfaluit. A két 
fiú egyszerre házasodott meg, de Gábor neje 
korán halt meg, árván hagyva Lujza nevű 6 
éves leányát. Két évre rá a kis Lujza édes atyja 
is meghalt, fivére gyámságára bízva egyetlen 
gyermekét; ezóta lakott Lujza a leonfalvi kas- 
télyban, unokanövérével a legnagyobb szeretet és 
egyetértésben élve.

Lujza bevégezte a levélolvasást s az asz
talra téve, azt monda:

— Mire határoztad magad?... mit fogsz... 
Olga félbeszakító :

— Mit gondolsz, mit ért Ernő ezalatt a 
nagy akadály alatt, a mely eljövetelét lehetlenné 
tette ?

— En megmondhatom neked Olga, de . . .
— Nos, d e .. .  mi tart vissza?
— Talán hálátlanság volna szülőid iránt, 

-elbeszélni azt, mit tőlük hallottam.
— Nem. Lujza, nem volna, mert két lény 

boldogsága tiigg tőle. Nos? Mondd!!
— Tehát hallgass ide. Ma reggel, midőn te 

a falun szegényeidhez jártál, én mamáddal a sa- 
1 ónban hímeztem ; egyszerre bejött atyád és vi
dáman adá elő, hogy találkozott Rónavölgyi Er
nővel s kijelenté neki, hogy háza ezentúl csukva 
van előtte, mert nem tűri, hogy egv olyan ember 
mint ö, kinek semmije sincs, szerelmet színlelve 
közeledjék az ö leányához, azon reményben, 
hogy ha a leány tetszését megnyeri, a vagyon 
is övé legyen. Ernő erre azt felelte neki, bog}* 
ha nem volna atyja annak a leánynak kit sze
ret, nem nézné korát és kihívná párbajra.

— Szegény Ernő ! — kiálta fel Olga — s 
te nem fogtad pártját?

— Nem; kinyitottam számat, bogy valamit 
mondjak védelmére, de ismét bezártam, mert a 
bácsi oly fenyegetően nézett reám, hogy a vér 
megfagyott ereimben.

— Hisz ép ez az, mi engem bánt, — szólt 
Olga, szüleim azt hiszik, hogy Ernő csak a va
gyonra les, pedig jól ösmerem öt s én már töb
bet voltam vele, mint bárki, fivérem legjobb 
barátja.

Fejét lehajtó az asztalra s zokogni kezdett. 
Lujza vigasztaló:

— No, ne sírj, kedves testvérem, jó az Is
ten, jól bánik híveivel, bizd rá sorsodat, csak 
hagyj fel e keserves zokogással.

I)e ö maga is sirt, csak ugy hullottak a 
könyek kék szemeiből.

— Feküdj le, — folytató — jót fog tenni 
egy kis nyugvás, de előbb mondd meg, mit 
üzenjek Ernőnek, hány órakor találkozunk és hol?

— Este félkilenczkor a nagy kőris alatt.
Lujza megcsókolta unokanővérét s távozott.

II.
Este van megint, nem olyan szép mint a 

tegnapi, de azért kellemes nyári est. A leonfalvi 
park széles ntain két nő surrant végig, Olga 
grófnő az egyik, Lujza a másik. Szomorúan, le- 
horgasztott fejjel ment mindkettő, egy nagy 
körisfa felé irányozva lépteiket, mely alatt egy 
asztal és pár kerti lócza volt.

Ott leültek és beszélgetni kezdtek.
Nekem olyan elöérzetem van, hogy nem 

jön el, -  susogá Olga.
— Dehogy nem, — feleié Lujza — ha 

ígérte, biztosan eljön, ilyenkor mi akadályozná?
— Isten tudja, én nagyon aggódom !
— Nincs mitől tartanod, annyira szeret, 

hogy bármi is történjék, szakit magának egy 
negyedórát, hogy veled beszélhessen.

Olgát kissé megnyugtató ez a beszéd.
Pár perez múlva ismét megzavará a csendet.
— Bármennyire is szeretem fivéremet, 

mégis csak örülök, hogy ma nem érkezett meg, 
biztosan nem lett volna semmi mai esteli talál
kozásunkból. Lujza elpirult, mit a sötétség miatt 
Olga nem vett észre.

— Hiszen megsürgönyözte, hogy csak hol
nap reggel érkezik meg, közbejött akadályok 
miatt.

— Igen, de . . . Haliga, nem hallasz lép
teket ?

— Lujza figyelt, de csak Ninus volt, Olga 
kedvem z macskája, mely úrnőjét megösmerve, 
nyávogva ugrott annak ölébe.

- -  Már biztosan nem jön, — mondó Olga, 
kilépve az útra s vizsgálódva.

— Még jöhet, — vígasztala Lujza, a hold 
fényénél megnézve óráját; — meg csak ...

— Nos. hány óra ?
— öt perez múlva tíz.
— Még egy félórát várhatunk — monda 

Olga — oe többet nem.
Nagyon kínosan mult el a félóra. Olga min

den levéimezgásra összerezzent de a várva-várt 
alak még som jelent meg. Végre Olga leverten 
megszólalt:

— Menjünk talán nem tudja, hogy meg 
most is várja öt hü kedvese.

Ш .
Olga nem hunyta be egész éjszaka sze

meit, csak hánykolódott párnáin, fel-fel kelt és
sétált szobájában, mély gondolatokba merülve, 
váljon mi ránrzolta ugy össze azt a fiatal hom
lokot, talán balsejtelmek keletkeztek szivében? 
vagy a felett gondolkozott, hogy miért nem jött 
el, midőn várták s mikor megígérte ?

Csak reggel felé, midőn már a világosság 
behatolt szobájába, aludt el, de csak kis időre, 
egyszerre csak nagy sikoltással felült s midőn 
látta, hogy csak álmodott, visszaélőit ágyára, de 
nem tudván többet aludni, kinyitá az ablaktáblát 
s megnézte óráját. Fél hét volt. Elővette ima
könyvét s egy imát rebegett, de gondolatai má
sutt kalandoztak, csak ajkai mondták az imát.

— Azután öltözni kezdett, mert fivére hét 
órakor volt megérkezendő. Egy felóra múlva 
elkészült és kiment. Első szava az volt az inas
hoz :

— Megérkezett fivérem?
— Igen. grófnő, Lujza grófnővel beszélget 

az ebédlőben, — hangzott a felelet.
Olga sietett az ebédlőbe, az első szó, mi 

fülét megüté, ez volt:
— Igazán, igézőén szép lettél tavaly óta, 

nem mintha akkor nem lettél volna az, de mé
gis meglepő.

— Találod Dénes? — feleié Lujza zavartan.
Még talán többet is beszéltek volna, ha

ebben a perezben be nem lép Olga. Kézt kézbe 
tartották, inig a fiú kereste a leány tekintetét. 
Midőn észrevette nővérét zavartan ©reszté el 
Lujza kezeit és ment öt üdvözölni.

Nemsokára a mama is megérkezett, csak 
az öreg Leonfalvi hiányzott még. Végre ö is 
bejött vígan.

— Hallottátok az újságot? — mondó kezeit 
elégedetten dürzsölgetve. — Rónavölgvi Ernő 
tegnap este У órakor a falu felé lovagolt, ker
tünk alatt lova megijedt komondorunktól, elra
gadt vele. Ernő erre nem lévén elkészülve, fejjel 
lefelé esett, lába az egyik kengyelbe akadt 
s igy húzta öt a ló több ideig, inig végre egé
szen kiszabadult. A lovat a harmadik faluban 
tudták nagy nehezen elfogni, mert megösmerték 
hogy kió; gazdáját meg máma eszméletlenül ta
lálták, mellette egy nagy csomó vér volt, mely 
betört fejéből ömlött. Itt fekszik a harmadik 
házban ogy szegény embernél, a doktor kije
lenté, hogy még ma meg fog halni.

E beszéd alatt mindig leányát nézte, ki e 
beszéd alatt mindig halványabb lett, s a s//k 
karjára támaszkodott, hogy el ne essék, de végső 
perezben össze szedte, erejét s kiment a szo
bából, követve Lujza által.

IV.
Esteli nyolez óra volt. Olga és Lujza két 

parasztház kapuján léptek be, a kis udvarról 
egyenesen a házba, egy kis szobába. A szegény 
de tiszta szobát egy lámpa világító meg, egy 
ágyon feküdt, behunyt szemmel, egy sápadt, 
bar л a férfi. A beteg megmozdító fejét s Olga 
odamegy az ágyhoz, leborul a betegre:

— Ernő, édesem, — mondó szaggatott han
gon — nem ösmersz ? Csak egy szót szólj!

— Tudtam, hogy el fogsz jönni, — feleié 
a férfi — éreztem, de ha pár perczezel utóbb 
jösz, már késő. Egy pár szó mondani valóm van, 
mielőtt itt hagynám © földet s mindazt, mi ne
kem kedves rajta. Ne sirass nagyon majd, a 
mindenható nem akarja, hogy itt mi egymásé 
legyünk, de talán ott, majd a másvilágon felta
láljuk egymást s boldogok leszünk. Örömhírrel 
vágtattam tegnap, midőn e baleset ért, hogy 
nagybátyám, ki vagyonáról hires volt, meghalt 
s nekem egy milliót hagyott. Most már talán 
atyádnak sem lett volna semmi kifogása ellenem.

Magához öleié a leányt, teljesen ki volt 
merülve a beszédtől.

Olga érzé, hogy mindinkább hidegedik a 
kar, mely öt öleié, s végre Ernő fejét meny
asszonya ölébe hajtva, mély sóhajjal kiadta lel
két. Olgát ájultan vitték lmza.

V.
Pár év múlt el. Lujza és a fiatal Leonfalvi 

boldog házasságban élnek. Nagy boldogságukban 
csak néha-néha van idejük gondolni Olgára, ki 
már két éve van a zárdában, hol fájdalmára keres 
enyhülést. Utúlsó levelében még azt irta Luj
zának, hogy fájdalma épp olyan nagy, mint ak
kor, midőn belépett a  zárda sötét falai közé.

Bothmer Juliska.

Egy bálozó hölgy emlékéből.
— Naplótöredék. —

Könnyű a fiatal embereknek a, bálba menni... 
Felkötik a fehér nyakkendőt, felveszik a hír
hedté vált frakkot, lakkot és klakkot »kész a 
báli toilet. De nekünk, lányoknak, a ball ruha 
felpróbálásától a frufru telsütéséig, mennyi a- 
radságunkba és bosszúságunkba kerül, míg c - 
mondhatjuk: egy gombostű sem hiányzik; azt 
esak az tudja igazán felfogni, ki maga is át
esett már egy bálbakészülésen. Még mindez el
viselhetővé válnék, ha az embernek csak a sa
ját ízlésével kellene törődnie, de ott van a mama,. 
A mit én ízlésesnek és szépnek találok, azt ö 
kiállhatatlannak találja. A múltkor is, talán 
azért, mert a kedves Aladár egyszer rózsabim
bóhoz hasonlított, fehér rózsabimbót akartam a 
hajamba tűzni, de a mama erővel egy Paul Né
rón nagyságú piros rózsát dugott a hajamba ós 
én ezzel voltam kénytelen megjelenni a jogász
bálon. .

Ah jogász-bál! . . . Első fecskéje a balok
tavaszának. . . . Ahol először mutatják be a 
szende ibolyát, a gyengéd nárcist, a szemei mes 
liliomot, és mit tudom én, milyen virághoz ha
sonlítanak minket a hízelgő férfiak; hald em
lékezzem rád vissza, hadd tűnjek fel előttem 
még egyszer e báli éj minden kellemével. . . .

Ráhúzták az első csárdást: már egy-két 
pár ki is állott a czigány elé hol „riszálósan,“ 
hol meg „mártogatósan“ aprózva (leli nemzeti 
tánezunkat és én még mindig ott ülök a terem 
egyik szögletében; nem mint szende ibolya, ha
nem mint igénytelen petrezselyem virág. Mit 
is mondok.

Hiszen ott közeleg a rég várt s mégsem 
nagyon óhajtott szabaditó, egy szemüveges, 
erősen magashomloku, kissé köpezös tánezos 
személyében, ki ölömbe érve, nehézkesen hajtja 
meg magát s méltósággal dörmögi: „Szabad 
kérnem.u . . . Már azt akartam mondani, nem 
szabad, midőn észrevettem mamámnak felém 
irányzott szigorú tekintetét, s kedvetlenül bár, 
elmentem vele tánczolni, vigasztalván magam: 
„nincsen olyan rósz, a minek vége nem lenne “

Mindig csak a „második négyest“ meg a 
„souper“ -csárdást hallottam eddig magasztalni, 
pedig a lányok életében az oly megvetett „első 
csárdás“ is nagy szerepet játszik, mert ha eb
ben ülve marad az ember, el van rontva minden 
kedve s a jó barátnők s mamáik kárörvendve 
jegyzik meg: „Liza az első csárdást ülte. . . .“

Na, d© dicsekvés nélkül mondhatom, hogy 
a többi tánezokban nem magashomloku, köp
ezös „öreg urakkal,“ hanem monoklin, vállszala
gos, kitűnő tánezos jogászokkal tánczoltam s 
többé rá se néztem első tánezosomra, hasztalan 
igyekezett velem társalgást kezdeni. Hiába 
mondta a mama „házasulandó fiatul ember, jó  
parthie. . . Istenem, tehetek én arról, hogy 
a még nem házasulandó fiatalemberek sokkal 
kedvesebbek.

Aladár mulattatott a szünóra alatt . . . .  
mindig az én nótámat hozatta s ha a czigány 
rákezdte : „Szomorú fűzfának lehajlott az ága, 
fáj a szivem érted falu szép leánya,“ oly epedö 
szemekkel nézett rám, hogy kénytelen voltam 
lesütni szemeimet s éreztem, hogy előtte én va
gyok, ha nem is a falu, de a bál legszebb leánya.

Hát még mikor elvitt a „souper“ -esárdásra? 
a czigány előtt tánczolva, mily édes szavakat 
suttogott a fülembe. . . . Igazán nem is akarom 
leirni, mert félek, bogy a mama elolvashatja. . .

Majd mikor a csárdás andalgó zenéjét a 
„fris“ szilajabh ütemei váltották fel, elragadta 
jókedve s cgy-egy harsány kurjantásban adva 
annak kifejezést, szél gyorsasággal forgatott meg, 
nem tánezoló barátnőim szörnyű bosszúságára.

Nem is csodálom, hogy Ilonkát nem táu- 
czoltatták. Hogy nézett ki, Istenem, zöld virá
gokkal díszített kék ruhájában . . . Ktnma, a 
kinek frizurája a pízai görbe toronyra emlékezte
tett, szintén nem tánezolt. Jolánka pedig, sze
gény, már a szünóra alatt hazament s mit lön a 
mamájától résztvevőén kérdeztem: „miért men
nek már haza kedves nénike“ — a néni szomorú 
mosolylyal feleié: „kénytelenek vagyunk, mert 
Jolánnak megfájult a feje.“

Ha orvos volnék, a fejfájást a petrezsely
met áruló hölgyek betegségének nevezném el.

A „virradti“ csárdásnak utolsó akkordjai 
is elhangzottak. . . .  A lányok belépőikbe bur
kolózva, egy-egy szeladon karján a kijárat félé 
igyekeznek, a háttérben utánuk jövö papa és 
mama őrizet© alatt.

Engem Aladár vezet a kocsiig. A kocsi 
ajtaja bezárul. A „viszontlásra“ — mondja ö, 
a „viszontlátásra“ — rebogem én s vége a bol
dogan eltöltött mulatságnak.

Mama azonban, ugy látszik, nem volt a 
bállal ugy megelégedve, mint én, mert azt 
mondta hazamenetelkor pacának: „Lányunk 
sokat tánezolt ugyan, de komoly udvarlója 
nem volt. “■ Kálniczky Géza.



K e t t e n .
I.

Az én első órám.
Elgondolkozva szívom csibukom, tűnődöm 

a múlton es a jövendőn, mit vesztettem a múlt- 
tál, mit kaptam a jelennel és mit hoz a jövő

Merengésemből egy durva kéz kopogása 
rm*zt tel, vajon ki lehet? A kopogás egy csep
pet sem szerény volta, hitelezőt tételezett fel 
Bizonyosan a szabóm hozza a kontót ismét a 
nyakamra, elképedve állok a szobám közepén 
valami hazugságon gondolkozva, a mivel egy 
kis halasztást eszközölhetnék ki. ~

Mielőtt az engedőimet megadhattam volna, 
belép egy murczos suszter inas, vigyorogva 
ji\ oinja kezembe a megfoltozott czipömet. Nagy 
örömemben egy hatoskával akarom megajándé
kozni, mit már két nap éta e czélra tartogat
tam. de latum, lázasan keresgélő ujjam egy tá
tongó lyukba akad meg. melyen a hatoska el
tűnt. oh mily blamage, de leleményes eszem 
most sem hagyott el.

е&У tiz*st felváltanod öcsém?
— Nincs nagyságos uram.
Jöjj be majd holnap megkapod a borra

valódat.
Mérgesen fordítom ki lyukas mellény-zse

bemet, s találok benne egy papirszeletet, állván 
rajta pedig a következő:

Kedhlich Dávid 
ba nk- és váltóháza Budapest.

jbetét I 1 darab ezüst óra kölesön ért.  ̂ ||.| J
Erről eszembe jutott az én első órám tör

ténete, megboldogult kereszt-apám adott aján
dékba nagy erkölcsi prédikátiók közt akkor, 
a midőn az egyetemre voltam felmenendö, egy 
órát, im*g is fogadtam neki, hogy megőrzőm 
jó  és halsorsban egyaránt, azonban ember ter
vez Isten végez.

Sokszor hallottam gyermekkoromban, hogy 
nem rósz fiú ez, < sak a czimborák rontják el, 
most is meg vagyok e szavak valódiságáról 
győződve.

Az egyetemen is egy ily rósz akarom mon
dani egy ily jó  cziin bora lakótárssal hozott össze 
sorsom, aki valaha kis pap is volt, de kis pa
pokhoz nem illő eszméket vallott, s ha szünidőkre 
haza jött, a szomszéd kertből ö is csak úgy lop- 
dosta az éretlen szilvát kis pap létére, mint jó 
magam, persze ezt is csak az ö unszolására tet
tem. Sok ily turpisságnak a nyomára jöttek a 
szemináriumba s végre az lett, hogy uti-laput 
kötöttek a talpára.

Mig pénzünk tartott bizony vígan éltünk, 
rózsás színbe látva a világot, nem gondoltunk 
a holnappal, csak a jelennel, hja, de a rózsának 
tövisei is vannak.

Egy reggel szokat lan érzésre ébredtem föl. 
Ebes voltam. Felülök ágyamban, kiváncsi és irigy 
szemeket vetve czimborámra, irigyelve azt, hogy 
о még Morpheus karjai közt talán éppen villás 
reggelizik, mivel arcza szokatlanul tündöklőt!, 
s szájával jóízűen csámcsogott.

Nem vitt rá lelkiismeretem, hogy felkeltsem 
addig, mig teljesen jól nem lakik álmában, hisz 
ezt már úgyis régen tette val« ságba.

Delejes pillantásom alatt felnyitotta szemét, 
s száját a paplan szélében szépen megtörülte, 
mint a hogy evés után szokás.

Mit álmodtál Bandi?
Liba pecsenyét. Elium, éhes disznó is mak

kal álmodik.
— Mig te jóízűen falatoztál, azon tűnődtem, 

hogy mit eszünk ina.
Hát azt a mit tegnap. A kivitele nem ne

héz, mivel előtte vaió nap sem ettünk oly ele
delt, amit harapni kellett volna, megelégedtünk 
egy-egy jó pohár szűrt dunai vízzel.

Nagy busán fogtunk az öltözéshez. A szom
széd szobában lakó öreg asszony csodálkozha
tott, liogv a reggeli éneklés elmaradt, de hát 
ha közelebbről hallgatódzott volna, kárpótolva 
lett volna gyomrunk korgásával.

Hozzá látunk a garderobe megvizsgálásához, 
a fogason egy elnyuzott, közös hózentréger ló
gott, ennek persze hasznát nem vehettük.

Elhatároztuk, hogy ahhoz a pénzügyi mű
velethez folyamodunk, amit úgyszólván minden 
diák ember megpróbál: t. i. az öregünk zsebéből 
valami alkalmas hazugsággal pár forintot kipré
selünk ; persze hogy ez is az en jo ezimborám 
zseniális eszébe fogamzott meg. De hat a mig 
a kis segítség megjön, addig is‘csak élnünk kell 
valamiből.

No (ezimborám, most vedd elő) pihent 
eszedet!

Gömbölyű arcza egy perez alatt még tet
tebb lett, nyelvével egyet csettentett, nem tu
dom az álmodott libára, vagy az ebedre gon
dolt-e, s mintha a bölcsek kövét fedezte volna 
fel, oly örömmel kiáltotta: Meg van!

— Mi van meg?
— Hát a pénz.
— Hol?
A te zsebedben. Már mint az én zsebemben. 

Hitetlenül ráztam főiemet; de oly meggyőző
déssel lett mondva, hogy önkénytelenül nyúltam 
zsebembe; gondolva, táléin ő jobban tudja mint 
én, de hiába „a hol nincs ott, ne keressu mondja 
a közmondás. Diadalmas arczczal jött felém, s 
megfogta,óralánezomat: Hát ez mi?

— Ora-láncz.
Mi van rajta?
Óra.
No látod, meg van a pénz.
Csak nem akarod, hogy eladjam az órámat. 

Soha! Inkább éhen halok.
— Dehogy, a világért sem. Lásd vannak itt 

olyan intézetek, a hova beteszi az ember az 
óráját, sőt, ha el van romolva még meg is csi
nálják, s amikor visszafizeted a kölcsönt meg
kapod az őréit.

Oly szépen, oly meggyőzőn tudta ecsetelni, 
mily jó lesz megebédelni, hát még a vacsora, 
tliea parizerrel, meleg szoba, aztán meg mihelyt 
megjön a várt segítség rögtön kiváltjuk az órát.

Nem hiába volt kis pap, de nagyon is ér
tette a titkát, hogy kell az emberek szivéhez 
szólani.

Mintha temetésre mentem volna oly szo
morúan ballagtam a zálogház felé. Meg-meg 
állva az utunkban talált hentes holtok kirakata 
előtt, erőt merítve az onnan ránk mosolygó 
sonkákból.

A sátán mellettem volt, laktársam szemé
lyében egész utón bátorított és iny csiklandó 
dolgokat sugdosott fülembe, egész előadást tar
tott a füstölt nyelv és a füstölt sonka közti 
különbségről.

Megérkeztünk, reszkető kezekkel nyújtot
tam át szegény órámat, nyomban a kezemben volt 
az öt forint, az értéktelen nickel láncz és ez a 
zálog czédula.

Megkönnyebbülve s már vígan mentünk egy 
étterem felé, belátva annak igaz voltán, hogy 
,minden dolognak csak a kezdete nehéz.*

Löcherer Gyula.

II.
A dessert

Akkor történt az, mikor a nagyságos zöld- 
hasú ötforintos bankóból a tekintetes egy forin
tos urnák is szépen elméltóztatott sétálni a 
Miska pinezér sárkány szájú bugvellárisába A 
megmaradt utolsó tiszteleti mü Í0 kros váltó
pénz pedig a házmester — e mogorva Czerbe- 
rus dologtól fidrepedezett markába került.

Be bene gesta, a kulcslyukba nagy keres
gető« után betalált kulcs segélyével a mélyen 
tisztelt, soha ki nem fizetett kedves lakásunkra 
tértünk meg. Agyba bújtunk s aludtok az iga
zak álmát. Nem tudom hány óra lehetett, de a 
mint az édes szózat a szomszéd ágyból felém 
lebbenti

Bandi als'ol-e?
A téli nap már meglehetősen magasan

járt.
A nem épen syréni hangokra kibontakozva 

Morpheus karjai közül odavetem nagyflegmával.
Nem — biz én, no mi kell ?

Van-e pénzed? — hangzik tovább az an
gyali szózat.

Erre már határozott düh fogott el, mert 
a kérdésben csak is malitiát fedezhettem fel, 
jól tudta, hogy az ö nagyságos öt forintja volt 
vezérlő csillagunk a sötét éjjel s mégis elég 
vakmerő volt nekem a kérdést feltenni ; elég 
röviden s elég lakonikusan vágom vissza hogy : 
Nincs.

Hol ebédelünk ma?
A napnál, felelém de korgó gyomrom rög

tön figyelmeztetett, hogy nem jó nagy urakkal 
egy tálból cseresznyét enni.

Mintha csak összebeszéltünk volna egyszerre 
emelkedtünk ki az ágyból, didergő tagjainkra 
hamar felhánytuk az anzugot s azután kezdtünk 
tanácskozni. Rövid eszmecsere után végre meg
hozatott a megmásíthatatlan határozat: Sándor ina 
elmegy az egyetemre, hát ha akad valami 
szelíd halacska a horogra; jó magam pedig az 
öreg nemű üzérek módjára statsvisitet adok a 
gömöri fiuknak.

Elindultunk Sándorka jobbra, én balra. A 
Sándor utczától nem messze van a Zerge utczn, 
annak 22-ik száma alatt lakott két szolid collega 
ott adtam először visitet. Nagy örömömre min<l- 
kettöjöket hon találtam. A nem várt látogatás, 
nagyon jó hatással volt rajok, mert már tudták 
a látogatás okát, ugyanis mindig ily alkalommal 
szoktam náluk visitelni.

Czynikus mosolyuk csakhamar felismerteti 
a helyzetet, gondolám itt hiába lesz ké
rés, könyörgés, jó lesz másfelé venni az 
utat. Azonban az egyik collega hazulról

pakkot kapván, nem akart üres bézsei el
ereszteni erőszakolt, hogy a pakk tartalmát én 
is segítsek apasztani. Nem hagytam magam két
szer kináltatni egy kis mézes kenyér s egy p ír 
dió elfogyasztása után, sürgős teendőimet adván 
okul eltávoztam. Ebes gyomrom annyira a 
mennyire csillapulván útnak indultam hazafelé.

Benyitok, Sándorkát nagy fütyörészve ta
lálom az ablaknál, a fütyülés hallatta egész le
hangolt, eszembe jutott a közmondás: „a czi- 
gány is akkor fütyül, mikor éhes.“

Azért megkoczkáztattam a kérdést.
Van-e pézecske?
A felelet még lelmugoltabbá tett, mert 

olyan formán hangzott:
Nincs.
Hát te hogy vagy?
Köszönöm kérdésedet, hasonlóképen mint te.
Egymás nyakába borulva, a befütött cse

répkályha előtt tettünk szent fogadást, hogy 
többé mihelyt besötétedik, ki sem mozdulunk a 
szobából., nem megyünk sehova.

Alig hangzik el utolsó szavunk, mikor az 
ajtón halk kopogás nesze üti meg füleinket.

Nagy indiguatióval bontakozunk ki egymás 
nyakából, hogy a vakmerőnek, ki ily nemes és 
mély fájdalmaink közepette, az ebéd ideje alatt 
háborgatni mer, megtiltsuk a beléphetést, mikor 
egyszerre egy jó gondolattól vezéreltetve a ko
pogásunk megfelelően elszállt ajkunkról a sillho- 
nette-szerü „szabad.“

Nyílik az ajtó s egy kedves szőke leány 
arcz tekint be rajta.

Egészen megzavarodva álltunk egymás mel
lett, de végre is a kötelesség parancsol, a ven
déget fogadni kell.

0 azonban mielőtt szólhattunk volna, csengő 
hangján elcsicsergé:

Jó napot fiuk, mit csinálnak? hogy van
nak? S a kérdések egész özönével halmozott el 
bennünket.

Persze, mi a sivár valónak megfelelően 
nagyon immel-ámmal adtuk meg a választ, mert 
elhihetik hölgyeim és uraim, az éhes gyomorral 
még a gyengéd nem sem tud csillapítótag hatni.

Végre a piczike belátta, hogy ma nagyon 
„szellemtelenek- vagyunk, jónak látta látogatását 
a lehető legrövidebbre szabni.

Csakhamar felkészülődve bejelenté, hogy 
kedves barátnéjának nevében is szívesen lát 
bennünket ma uzsonnára. De addig most még 
csak két óra lehet, ötig igen hosszú lesz kitar
tani. A bucsuzáspillanatában Sándorra tekintet
tem s ö leolvasta sóvárgó arezomró! gondolato
mat. Maga kisérte ki a kis aranyost, én bent 
maradtam s az ablakhoz állva néztem őket a 
mint kimentek a kapun. Kinos várakozás volt, 
pedig nem tarthatott tovább 5 percznél, mikor 
Sándorkát pakokkal megrakva látom a kapun be
fordulni.

Elébe szaladtam s a nyilvános udvar kö
zepén „puszit“ nyomtam örömtől kipirult ar
czára, s egész diadalittasan gratuláltam neki: 
hogy már ne is legyen más, mint gondolat-ol
vasó. Hát még mikor kabátja zsebéből szemem 
elé* villogtat! a piezulák sokaságát, akkor meg 
mír éppen e1 lit и lélegzetem, s csak hápogva 
kiabáltam: „Megmentő,“ „szabaditó“

De nincs vesztegetni való idő, az ajtón uj 
kopogás hallatszik.

Előbb lenyeltük az útra valót s azután tel
jes hanggal kiáltjuk a „szabadot “

Az ajtó nyílik s képzeljék benyit egy barna 
fürtös kis angyal. Az akk< zben számba tett falat 
a torkomon akadt, úgy, hogy a fulladáshoz vol
tam közel.

— Jó napot gyerekek, mit csinálnak, ebé
delnek ?

0 — nem, csak az imént jöttünk az ebéd
ről, s mivel sok a pénzünk, itthon akartunk egy 
kis dcssertot elkölteni, ennyi az egész.

Ah! mily kellemes illatja van annak v z  
imperialtnak; mily szép sárga, az a szőllő s 
mily gyönyörű almák, ha megengedik vehetek 
belőle?

К ‘'rém csak tessék egész bátran, jó szívvel 
adjuk.

Csupa udvariasságból a vendég elébe tet
tük egész készletünket; s mi gyönyörhettünk 
benne, milyen szép rendben tűnnek el ebédünk 
legszebb darabjai a piczi szájüregben.

Mikor már végig élvezte és ette ebédün
ket önelégülten kiáltott fel összecsapva kis ka
csóit : — ez aztán felséges, ha én azt tudom, 
hogy ily jó élnek, majd máskor is teszem tisz
teletem.

Kimondhatatlanul örülünk a szerencsének. 
Volt itt Z - i ?
Igen, — feleljük egy szerre mindketten. — 

—* No, de ezúttal én is meghívom önöket ma 
hozzánk ozsonnára, szólt s távozott; mi pedig, 
mikor az ajtó bezárult visszatérve az asztalhoz, 
ebédünk romjai lelett fogadtuk meg, hogy 
többé nem ebédelünk odahaza.

Gazda Pál.
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ur i>. „Az arr- Pcterditol, eloatlja Makkay ur. ben be tért a tanító úrhoz, azzal a kéivb niimd inintwi r>ü ,|cli gVÜlllölcsukre és cs< niegékre 
«. „Az c e t -  Szeutpcterv tol, előadja Lukacs ur. hogy nála sok pénz van, nem akar útnak indulni. ;s báforko.lom felbivni a figyelmet!
•S ..hjt. li 12 órakor tüneményes ev változás. aojon neki szállást. A szívességéről jól i-ш.м Igv raktáron van: különféle t'iig«*. (latoi va,
E.oadas közben tauez. Szunnlo alatt a t. ven- tanító, azonnal vacsorát is készíttetett neki. de ,||0{fv,7ró narancs, c/.itroni. ír«*s/.t«*iive. prin- 
«eg.k uj évi ajándékokba részesülnék. Szunora mikor hozzá ült fejéhez kap:  nincs p«'n/. N n-seMiiaiidala. malaga-.s/,öll«i.göiTZÍ g'v lim«: les,
ut.iii tiincz kivilagus kivirrautig. K«*/jiete este hogy a gyanú őt is terhelhesse, a tauitó a/omiai kons«*rváIt halak csokoiadc.
l. j 8 órakor. Bcn pii-j. gy a pénztárnál á l ко- szemlét tartott, aztán annak meg-k.-rdez.-se után, “ ('seil)ege-sajluk : ementliáli. gróji, roma- 
róna 40 fillér «I* kr. előre vallva a 1 korona hogy kikkel jött, rögtön mentek a hely.ség korcs- ,iour imn. rial, trappista stb. láptói és kárpáti 
ott kr. o. é. J«gyek előre válthatok Haal Emii májába (a korcsmárosm- velők volti. D«- itt )ur(; Legfinomabb l eak:  caravan, melange, 
ui fűszer-kereskedésében. Feiültizetések hírlapi- semmit se tudtak a pénzről. — Innen az ;)'««• - neeco-virág. peci-o. susong.
lúg nvugtáztatnak. lenben iakó kurátorhoz mentek, a ki mái f« kiölt ( ’ a bor- és St ü lim er-fé le  tea-süteni«4iy.

— A CS. és kir. ‘25. sz. gyalogezred tisz- s aludt, s arról az 5(Ht Írtról álmodon. m«-l. « t Legjobb minösé*gű rum, cognac, K/.ilvó-
tikara Loson< zou a következő farsangi mulat- a tél«-<li állomáson a sinc-k között tálait, mikor |.)Шц. borovicska és különféle l i q e u r ö k .  
ságokat rendezi: január 14-én «’*s‘28-án séta-hang- tanító uram felrázta s k«'rdezte, bogs mit tini a Továbbá: legjobb minőségű házilag főzött-,
v« rs. nyt tanczmulatsággal s február 14-én álarcz- pénzről: Biz én semmit, felelt álmosan. Hál. tjs/t.m |-(.z,4t. lekvár, dió, aszalt szilva, Illák, 
és jelmez-estélyt. Üdvözöljük a hazafias tiszti- bogv történt, bogy hagyta el kénlezte továbl У ugorka stb
kart. mely ily módon is igyekszik a katonaság Hová megy most már? A jó  Isten tudja — 1«- Végül ajánlom az elismert kitűnő izü, szép

polgárság közti JÓ egyetértést feltartani. lelte biró uram s megfogta az ajtó kilincs.-!. le- külsejű, »apónk.-ut frissen sült feliéi- és barna
- -Kandalló mellett“ czimü besz«4ykötetet bet hogy or.ökre elmegyek. . . . So se nu njen. j-, . . . .i;,.|. nemkülönben aközelgö üniiefM^kre 

adott ki P a  á l Gyula helybeli tanító s ismert menjen tanító uramhoz, r.lu.ljé!: nyugodtan. válogatott jófaju halat.
u,.vü iró. Megrendelhető a mii N á r a y  J. A. Nagy volt az öröm, édes a biró uram alma, ezt Legyen szabad itt kinyilatkoztatnom, hogy
k< iivvnvonulójában (Rimaszombat, Kossuth-utcza azonban csak arról tudom, bogy másnaj» mikor R szédolgös ig«'-retekro nem szoritkozom, íiaium 
13. z / ;  ára fűzve 80 kr., diszkütésben 1 frt 20 10 forintot fáradsági díj fej eben áldomásra va- mjnt a/ öi,jZ(j években, úgy most is, minden tö-
kr. Olvasóink figyelmébe ajánljuk e munkát, lónak letartóztatott, biró uram nem szolt, ru re)ÍVésem oda irányul, hogy a nagyérdemű kö- 
mely bárki számára is karácsonyi, vagy újévi semmit, csak mosolygott. — Ez a bauvai kúra- Z(ins,igtít a lehető legjobban s a legjutányosabb 
ajándék lehet. ‘'or- Madarász józsef. árakban szolgálhassam ki. — Ezúttal az eddigi

— Juhász László fiatal költő, „ D o c z e m -  — ValÓ8ZÍnÜleg hóba fűlt. Még e hó 5-én pártfogiíst megköszönve, további megrendelései
b e  ru czim alatt a.ija ki költeményeit, melyek történt, hogy egy Vasas Mihály nevezetű Imii- ket kérve, maradok
koztil egv pár szép s hangulatos vers lapunkban vui ember Rimaszécsbe ment orvosságért. Haza Rimaszombat, 1892 deczember ha vaban
is megjelent Ára fűzve 1 frt, diszkötésben 1 frt jövet Csízbe be szólt egy ösmeröséhez, hol az Kitűnő tisztelettel
60 kr Megrendelések a szerzőhöz Sárospatakra ut megkönyitése végett egy botot is vett ma- K o h n  A d o l f ,
intézendök A mű február hó elején fog meg- gához. l)e hogy ez után mi történt arról senki Mihálvné házában,
jelenni Ajánljuk olvasóink figyelmébe. sem tud semmit, ügy sejtik, hogy valószínűleg Janosi-UtCZa, OZV. bzaOO ИППа yne ПЗ




