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BEVEZETÉS 
Az udvaron keresztül belopózlam — 

féltíz után jArhat az idő, most a folyosók ki-
halltak és konganak, csak néha, mikor í̂ gy, 
becsukott ajtó előtt elmegyek, csap ki felém 
a zümmögés és egyszerre mélyen és igen 
komolyan elszorul a szívem. A második 
emeleten, jobbra', a tanári szoba mellett, 
a Vll-ik b) osztály ajtaját kinyitották, le-
vegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, 
zsebreteszem. Aztán óviatosan bemegyek az 
ajtón, félrefordított fejjel meghajtom ma-
,£?am a katedra felé és nesztelen léptekkel 
hátravonulok; az utolsó padban, a kályha" 
mellett, üres egy hely. A tanár nem nézett 
rám, rendben van, legyintett egyet, azt hitte, 
idetartozom, és vagyok az, aki öt perccel 
plöbb kiment. Nesztelenül megkerülöm a 
köpőládát és a szemétkosarat. Rálépek egy 



fél kiflire, ővMosan megfordulok és beülök 
az utolsó padba. Vörösesszőke, szeplős fiu 
ül mellettem — oh igen, oh igen — és 

majdncni felkiáltok örömömben, meglepe
tésemben, boldogságomban: hiszen ez a 
Büchner! nini, a Büchner! — milyen, mi
lyen régen nem láttam, hol jártam én, iste
nem, milyen borzasztó álmaim voltak. De 
most itthon vagyok megint, a jó, igazi való
ságban, az én valóságos életemben, amiből 
nem voít jó kimenni, — oh itthon vagyok, 
én vagyok az, Karinthy Frigyes a hatodik 
béből, hát persze, micsoda ostoba álom 
volt az. Egyszerre minden szag ismerős: 
remegve nyúlok be a padba és kihúzok egv 
füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, 
de aztán világosan elolvasom: az én nevem, 
liat<xlik bé, magyar dolgozatok. 

Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy, 
te drága, vörös emlier. Büchner kissé cso
dálkozva néz rám, nem érti, minek örülök 
úgy, hogy értené! Pszt, mondja, meglök és 
mérgesen néz rám oldalt. Persze, én itt 



lármázok, anikor odakint felelnek — ki 
felel? ahá, a Steinmann, a Bódog! — és 
aztán neki lesz bajíi belőle. De édes Büch-
ncrkém, nem érted, alig tudok uralkodni 
az örömömön. Büchner nem érli, hogy 
lehet valaki ilyen marha, aszongya, minek 
röhögsz lígy, tudod, hogy pikkje van rám, 
azt hiszi, én bolondázok és azon röhögsz. 
Különben pedig, mért nem férsz a bőrödbe? 
Pszt, lassan beszélj. 

Hát idehallgass, édes Büchnerkém, 
milyen marhaságot álmodtam. — és most 
boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt 
álmodfam, hogy én nem vagyok már tizen
hat éves, lianem sok év lelik-múlik és 
ludotl, és sok zavaros és zagyva dolog jön, 
egészen másképpen, mintahogy én most 
elképzelem.. Tudod, álmomban leérettségiz
tem, képzeld (na és örülsz, hogy csak álom 
volt, te hülyőke, bár már túl volnánk rajta!) 
— szóval leérettségiztem és kiléptem az 
élet iskolájába, amiről Lenkei tanár úr szo
kott beszélni. Bizony, nem is tudom, ha-



nyadik oszlálj'ábá jártam már az életisko
lának, de nagyon sok osztály volt és úgy, 
volt (pszt! ne ordits úgy! idenéz és kihív
hat, milyen pikkje van rám!) szóval úgy 
volt, hogy már huszonhét éves vagyok és 
ülök egy kávéliázban és nem jól éreztem 
magam, képzeld, pedig mostanában hogy 
szerettem volna hiiszonhét éves lenni. Szó
val a kávéházban ültem és úgy volt, hogy 
tényleg egy iró lettem, ami lenni akartam 
és már sok könyvem megjelent és ismertem 
személyesen Bródy Sándort és elfogulatla
nul Ijeszélgettem Molnár Ferenccel és auto-
grammot kértek tőlem, és képzeld, mégse 
éreztem jól ntxagam, nem furcsa? Szóval ki
derült, hogy érettségi után nem olyan jól 
lesz, mint hittem. És amint ott ültem a ká
véházban, esett az eső és minden szomorú 
volt, — ekkor én egyszerre eltűnődtem ál
momban és azt gondoltam, hogy ez mégis 
csak lehetetlen, hogy én már huszonhét 
éves vagyok és minden így megy — és egy
szerre eszembejutott az osztály és hogy, 



hiszen én tnlajdonképpen a hatodikba já
rok és nekem még sok dolgom van, meg 
kell csinálni a. mérteni rajzot, át kell néz-
nemi a lörténelmet és közben gondolni kell 
ií jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, 
mert hiszen még csak tizenhat éves vagyok. 
Szóval jól átgondoltam mindent és világo
san rájöítem, hogy én most nyilván csak 
íihiiodom és még hozzá nem valami szép 
és dicsőséges álmot, hanem egy elég kelle
metlen és tökéletlen álmot és hogy î leg
okosabb, amit tehetek, ha erőlködöm és 
fölébredek és átnézem a mértani és bejövök 
az osztályba. Az esős ablaküveghez szori-
iottam a fejem és erősen elhatároztam, 
hog>' most felébredek, és egészen más szem
mel nézem majd azt az igazi életemet, a 
középiskolában. Nemi látom olyan keserves
nek és fárasztónak és nyomasztónak; ha- , 
nem figyelni fogom benne mindazt, 4mi 
benne kedély és humor és emlék és szép 
fiatalság: amit innen, ebből a távolságból 
olyan tisztán látok már — megnézek min-
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dent jobban, mint eddig — és nektek, édes 

barátainij, kedves középiskolai tanulók, újra 

megmutatom és figyelmeztetlek benneteket, 

hogy mennyi szín és furcsaság és élei 

mindez és mennyi emlék és mennyi remény. 

(1913.) 



Rcggcí hétkor 

Km-. . . Brrrr . . 
Mi ez, mi ez, mi ez, ez a rettentő csen

getés? Tűz van? Ezek nyilván tűzoltók.., 
szólni kellene az Erzsinek, hogy oltsa el 
a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. 

Krrr . . , Brrn-.. . 
Dehogy . .. hiszen ez a vekker . . . 

A vekker csönget... De hiszen akkor fél
hét van már . . . fel kellene kelni. 

De hisz az lehetetlen, hiszen csak most 
tiküdtem le. Mi van ma? 

Szerda? Magyar, német, mennyiségtan, 
földrajz, torna. Ez öt. Rendben van! Ak
kor még alhatom öt percet. 

Magyar, német, mennyiségtan, föld-
lün . . . Tyű! Hiszen én még nem csiitníltani 
meg a térképet... Ceruzával megvan mór, 
most ki kellene húzni tussal Magj'arország 
határát... Tyű! Hiszen át ikellene olvasni 
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még a földrajzot és a magj-art, föl kellene 
kelni, fel«lés vai i . . . felelelele... fefe... 

Na — mi ez? Csak ntm alszom el 
megint — ezt mégse lehet, feklcs, Mákossy 
íaaiár lír és Magyarország határa .. . 

Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. 
Csak nyugalom, kedves Bauer, azéit nem 
muszáj elsietiá a dolgot... Nem kell kap-
kotlni, meg lehet csinálni azt a felkelési 
szép nyugoíUan bizlos kézzel — •— 
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előkészítve . . . Zriiiyi so rohant ki csak úgy 
az ágyból, lianem előbb előkészült. . . Ké
rem, tanár úr, én ikészültem . . . 

Arra semmi szükség aaincscn, hogy az 
ember azért mindjárt kidugja a lábát a ta
karó alól, ilyen hideglx;. . . Persze, a haris
nya, az foaitos, ha fel akar ikelni az em
ber . . . de csak óvatosan, kedves Bauer, 
csak óvatosan. . . így, szépen, lenyúl az 
fm]>er a szék alá, óvatosan felkaparja a* 
harisnyáját. . . így . . . Idehúzza szépen a ta
karó a lá . . . hogy én minek dugjam ki azért 
a lábam? . . . nevetséges, itt is fel lehet húzni 
a takaró alatt. . . Na, ugy-e! . . . tyű, ott ol
dalt bejön a h i d e g . . . Kapitány úr, kapi-
lány úr, léket kapott az ágy, Némó kapi
tány, miiigyárt clsülyed. . . ezt be kell 
l ömui . . . húl de jó. 

Na. Hát ez megvan. Fent van. Hát ez 
kemény munka volt, ez igen. Ezután né
hány percnyi pUienés következik. Hiszen « 
nehezén túl vagyok, most már csak a cipő 
jön és a ruha, erre lehet pihenni néhány; 
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I>crGel. Pihemxi szükséges, úgyis beteg va-
ííyok. Mélyen tisztelt tanár úr, fiam nia^ 
gyöngéJkedés következtében nem vehet részt 
az előadáson, tisztelettel Bau«r Károly. 

Bár ez nem valószínű. Bár azért a föld
rajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tus
sal . . . Bár miért kellene azért fölkelni . . . 
tegnap egyszer átnéztem részint, úgyis mind
járt fölkelek és megnézem, hát most már 
mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is 
az egész, másrészt, de azonban gyöngélke
dem is. Nemcsak átnézem én áztat, hanem 
még itt az ágyban elmondom, emlékezetből 
áztat, ahogy tegnap átolvastam . . . mert éji 
nem henyélésből fekszem itt az ágyban, ha
nem azért fekszem, kérem tanár úr, hogy el
mondjam magamban a földrajzol.. . nekem 
itt sürgős és halaszthatatlan feküdiii\'alóm 
van itt az ágyban . . . ezt rögtön el kell in
tézni . . . ezt a fekvést . . . mert már hét óra 
j.s lehet. . . 

Tehát Magyarországot délen határolja 
a Duna és a Szerbia és a romániai dalmát 
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. . . és a Szerbia . . . és Szerbia fővárosa . . . 
í'S a fővárosi Szerbia . . . 

Na, kezdje elölről, Bauer, maga sze
rencsétlen. Kérem, tanár iir, én készültem. 
Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljesn, 
Bauer, mert magának felelnie ikell, mert 
maga Szerbiából négyesre áll és az intő
konferencia már össze is ült. Fogd be a 
szád, Bauer. 

Igenis, az intő-konferencia olt ül már 
Szerbia határán és tanácskoznak. Még csak 
a hadvezért várják és a csatát azonnal meg
kezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa? Bauer, 
fogd be a szájadat és ülj id« az ágyú mellé, 
most le vagy az Agyútuzéi" és teneked kell 
megvédeni Magyarország halárát. Hát jó, 
ha nekem kell megvédeni, adjanak melléin 
ezer kipróbált, derék cowboyt, mindegyik 
egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom 
nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk! Fel a csa
tába! Adjatok egy lovat Bauer alál 

Na most! . . , Hadaink már bent jáimak 
Szerbiában.. . Én azt hiszem, igazgató úr. 
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«iégis csak ez a Bauer fogja megvédeni 
Magyarország határát. Mennyiséglajiból 
rosszul áll., az igaz, de húsz saslengést csi-
jiál a nyújtón és mint fővezéraiek, ez ikdl. 
Na Bauer, hát iikkor csak neski, édes fiam 
. . . foglald el Szerhiát... így még kijavít
hatod a nég>-esedet. 

Jó, nem bánom, tanár úr. Tábornoki 
egyenruhám megfelel? így. Hát most, u)á-
nam^ fiúk. Maga, Mákossy tanár úr, maga 
lesz a hadsegédem . . . de vigyázzon, hogy 
mit parancsolok és fogja be a száját.. . 
így. Üljön fel ide hátra a lovamra ós kapja 
el, ha golyó j ö n . . . Majd adok én magá
nak. Ne feleseljen, lanár úr. Tanár úr, nem 
készültél. Hát mondd meg, tanár úr, mi a 
fővárosa Szerbiának? Na ugy-e, nem tudod. 
Szerbia fővárosa Budapest, mintán én most 
elfoglalom és hozzácsatolom Magyarország
hoz. Ülj le, tanár úr, négyest kapsz. 

Hát hol is van csak az a Szerbia? Hoi 
is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De 
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nem lalálom. Jaj, jaj, laiuír úr, nem talá
lom Szerbiái, liogy foglaljam cl? 

Persze, hogy nem találót), gazeml>er, 
miulán nem húztad ki liissal Magyarország 
liatárát a térképen, hát most nem látni, hol 
kezdődik Szerljia. A katonák olt állanak a 
haláron és nem mernek átlépni, mert fél
nek, liogy IjC-yépnek a tusba, mielőtt meg
száradt. 

Na megállj, te gazember Bauer, ezt te 
csináltad! Le a fejeddel! Le a feieddel! Hó
hér, vágja le gyorsan a fejét, azzal a ciga-
rcflavágóval. 

.Taj, jaj, hóhér úr, én készültem! Jaj, 
Erzsi, E rzs i ! . . . 

Na, ml az. ifiűr? . . . !\fi?! Maga még 
az ágyban van? Hiszen nyolc óra van már, 
a nag\'s<'ígos úr már el is ment a hivatalba. 

Tyű! Ezt elaludluk megint! 
Tyű! Mi lesz itt!! Meg jó, hogy a haris

nyám már fent van. i 
Kaiiníhy: T.iiüir úr fcérom 2 





Eíkéstcm 

Nyolc órakor még homályos a reggel 
és homályosan ))ukdácsolnak álmos fejem
ben a másnap esélyei és minden lehetősége. 
A középiskolai tanuló élelc: nyolc éven át 
napról-napra megújuló harcbaszállás, halá
los veszedelem: minden reggel poncban 
nyolckor, a véletlenek és ravasz kelepcék 
és elhatározó események hullámzó liarc-
terére kiront: sebeket kap, sebirket oszI, 
néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kez<H 
elölről. 

Minden reggel új fegyverzet és új hadi
terv. Furfangos és végtelenül komplikált 
megfontolás, amiben százféle ok és okozat 
kcanbinálódik. 

A fegyverzet ma hiányos; éppen azért 
gomíosan kell összeválogatni. Első óra 
mennyiségtan. Az irrationális egyenleteknél 
tartunk, de muH órán még nem fejeztük 

2 * 
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be. Felelés eshetősége '2ő—27 százalék. E))-
ben A kis százalékban szerepet játszik az a 
körülmény, hogy sokan még nem is javi-
lottak s hogy Fröhlich mogbizhalathm jel-
U mű, ingatag és gyenge akaratú eml>er, aki 
anult órán talán még maga is azt hitte, hogy 
jövőre tovább magyaráz és most egyszerre, 
szinte öaitudatlanul, feleltetni kezd. Az em
beri lélek mélyén vannak ilyen kóros tüne
tek, amikkel számolni kel!. 

Szerdai nap lévén, én istenem, a meny-
nyiségtan ulán két óra mértani rajz. Hiány 
zik í\ szépiám, a görbe léniáni is hiányzik, 
amit pedig ma összeírnak. Gnttmann igérl 
egy gnmraiguttit, azt elkérem. Vörösmarty 
Xyelvszépségei. Na, igen Vörösmarty nyelv • 
szépségei, tudom, tudom: ma ez a tét, keti<") 
vagy semmi. Csak a másik felét néztem még 
út, de van két tíz-perc a magyar óra előtt, 
az húsz perc, most, míg az iskolába érek, 
átgondolom magaunban az első felét: nyer
tem tizenöt percet, azalatt berepülöm Vörös
marty Nj-elvszépségeit, elkérem Guttmann-
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lói a giimmigultil és még a történelmet át
szaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr 
kérem, fiam ma gyengélkedett, a mennyi
ségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen 
tiszteli tanár úr, fiam gyengéd szervezeté
nek ápolása hosszabb időt vesz igénybe, 
mely idő alatt háziorvosunk a mennyiség
tan-dolgozatoktól való tartózkodást aján
lotta. 

Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrán
dok, ineg\alósithatatlan ködképek. A rideg 
valóság nem az, a rideg valósi'ighoz szívós 
elszántság és lélekjelenet kell és kell hozzá 
Guttmann megint, akinek a füzetéből öt 
röpke perc alatt gyorsan átirom az egészet. 
Bár sniit ér nekem, ha megvan a dolgozat, 
ha egyszer a kamatos kamatot úgj-se tu
dom, pedig ha felelés van, az csak abból 
van. az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem 
cselekedj! 

Most pedig, ejnye, jó lesz sietni, ezzel 
az úrral, aki most szembejön, nyolc óra öl 
perccel szoktam találkozni. Hát lássuk csak, 
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szedjük össze a ííoudolataiukal, mert a perc 
közel van. Szóval: csak szépia kell cs lénia. 
Ezzel széniben Vörösmarty, mint ludjuk, 
klasszikus tisztaságban tartotta u nyelvet, 
szavai kristályos tökéletességgel — micsi-
nálnak a szavai? Szentisten, hiszen ezt sem 
tudom, meg kell g>oi"san nézni, micsinálnak 
Vörösmarty szavai kristályos tökéletesség
gel. És Nagy Lajos! Szentalyáni, gyerünk, 
ne zavarjunk össze-mindent. Vörösmarty, 
ííristálytiszta szavakkal elkérte Guttmann-
tól a gmnimiguttit. De ha Guttmann nem 
íidja? Akkor, akkor tiszteli tanár úr, fiam 
ma gyöngélkedett és nem birta elhoziii a 
gumimigiittit. Még van egy eset hátra, hogy, 
kigyullad valami, vagy valamelyik lamír 
megiialt és hazaküldik tíz után az egész 
osztályt. 

Nja, mi ez? Szívean nyugtalanul kahi-
páUii kezd. .A bejárat elölt nem áll senki. 
Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csen
des. Csak nem? . . . 

Nem, nem . , . Az nem lehet. Az csak 



2a 

«em történik velem. Mindenesetre jó lesz 
sietni. 

Az első emeleten csend . .. Hallgatnak 
a falak és a lépteiaii kmaf?anak. 

Nincs kétség benne. A .szörnyű, az el
képzelhetetlen megtörtént. Iti már kcsen-
fíotlek. 

Most még cs^k egy eslictőségcm van: 
talán miig aiem jött ho FrőJdich. 

Az üres folyosókon lábujjhegyen lopó
zom az Osztály ajtaja elé. Fülemet óvato
san tapasztom a kulcslyukra. A lemondás 
keserű vonása görbíti le ajkam. Odabentről 
egyhangú csönd licszél mindennél érthe
tőbben. 

Hát ezen már nem lehet segitcni: lalán 
még nem irtak be, la.ssan iMíiiyitok. Frőh-
lich egyetlen szót sem szól, csak valami 
kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg sze
rényen és udvariasan bevánszor^'ok a pa
domba. Az osztályon az elszörnycdés halk 
moraja fut kei-esztül. Fit'Hilich lassan elő
veszi az óráját és megnézi. Könyveimet be-
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lököm a liókba. Büchner, aki mellettem ül, 
elörehajlik a tábla felé, az arcán a ímennyi-
ségtaui tudományok iránt érzett niély. és ki-
elégithetetleu szomjúság lángol: csak én lá
tom, hogy a szája kicsit balra húzódik, 
íVlém, és a l'ogai közül csak én hallom a 
sziszegést: 

— Beírlak a hiányzók közé. 
Jobbra húzom a szájam. Előre mere

dek, a .'matematikai tudományok összessé-
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gével szemben táplált elfojthatallan érdek
lődés ül ki az arcomra. A fogaim közt szi
szegem: 

— Tovi'üjb megyünk? 
Büchner balra sziszeg: 
— Neun. Felelés. 



I 



Bladom 
a könyvem 

— Ennyi könyvet viszel máma magacf-
dal? — kérdezi az apám s amikor én le
mondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki 
szintén jeleai van, németül szidJii kezdi a;s 
iskolái. Csupa svindler, drága és új köny
veket szerkesztenek, anülw s«mmi uj nincs 
és rákényszeritrlí a szülőket, hogy, meg
vegyék. 

Bánom is ón, csak az utcán legyek. 
Letérek a Múzeum-körúlra és a Káral^-
körútra. Ez a mi uccánk: az autikváiiumofc 
egész rajvonala. Megyek előre, liónom alá 
csapom a íuzclekct — és a könyvet, a kri
tikus könyvet kényohne^sen átlapozom me-
Jietközbon, mintha otthon ülnélv. Elibeiij 
nagy prakszisom van; — megyek az iíflvo-
láJ>a és az uccán tanulok, még irok is néha. 

Teliát lássuk csak. Ez a tavalyi termé
szetrajz, ötödik kiadás, lényegosciv javit%a^ 
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átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam ma
gam is — a hátulsó fele levált, annyi baj 
legyen. Az első fedelén egy mértani rajz. 
A 178-ik lap, sajnos, hiányzik. Az Ember 
Csontvázára, (87-ik ábra) sajnos, igen ke
mény ceruzával rajzoltam a cilindert és a 
szájába csutorát, nem lehetett kiradiroziii, 
— a rozmárra, tavaly, mikor még ifjú vol
tam és nem gondoltam a jövőre, oda meg 
direkte tussal festettem rá a bajuszkötői. 
Dörzsöltem, dörzsöltem, az igaz, de mit ér 
az, a rozmár kihikadt, a bajusrkötö mégis 
Játszik. És vájjon melyik beszámithatatlan, 
ostoba percemben jutott eszembe, hogy az 
egész 172-ik lapot kőporral bedörzsöljem, 
míg vékony lett, mint a selyempapir? Mert 
hogy az Állatvilági Statisztikai Térkép kö-
zepéMl egy ötszögalakú, hosszúkás darali 
liiányzik, az igen. az rendben vaia, arra 
emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztet
tem és kelleti a ikemény papir. De a tarta
lomjegyzéket Igazán nem kellett \oInii kö
röskörül kicsipkézni, neliéz, verejtékes 

file:///oInii
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munkával, hogy aztán egy vékony pálcikává 
összesodoijam az egészet, amit képtelenség 
klsimitani, mindig visszakimkorodik. 

Egészben véve azonban igen csinrts 
könyv. így egy kicsit messziről nézve, félig 
})ohunyt szemmel, íiiagj'on takaros, rendes 
könj-A'. Na, látszik, látszik, hogy hordták^ 
de azért ol3'an 'kedves, szerény, jó könyv. 
Újonnan 2 korona 70 fillér. Megmagyará
zom amiak az emlwrnek, hogj'-ha a fedelet 
leradírozza, eladhatja új könyvnek. Egy 
kicsit csaj, mit lesz az? Ha 5 kérdez, egy 
koronát kérek — ha nem kérdez, csak 
mond egy (isszeget, hússzal többet kérek, 
mint amennyit mondott. 

Állok egj'-két percig a kirakat előtt és 
az üvegen át tannlmányozom a terepet. 
Kicsi, öregember: szemüvegen át néz valami 
képet. Kilencven fillérért is odaadom. Ko
moly, öregember. 

Hirtelen aiyitoik ]yc. Az öreg most be
szél valakivel: oldalt néz rám, nem köszön, 
mikor belépek. Ismeri már az emberét. 
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Nem zavarom, állok türelmesen, köhögök. 
Eg-yszerre végtelen, bús kishitűség tölti el 
a szivem, magamban szelideoi, ikönnyes 
megadással simogatom az öregember lelkét. 
Te hideg, kemény öregember, éxtsd meg 
a szegény, .szegény, szegény diákot, aki he-
iek óta csüggedten és reménytelenül, sze
retne már, oh úgy szeretne egj' kis tönnc-
lékcsokoládét, eg^' kis gimimit, amiből 
csúzJit leJietne csinálni, e^y olyaw i'íjrend-
szerű matTÍcát, egy épithetö papirházat — 
és péiizt, sok pénzt, egy koronát, kettői, 
magáért a pénzért, l'art pour l'art. Látodi, 
én értelek téged, te öregeml)er, tudom, én 
tudom, hogy niagadnak is annyiban xsxn, 
hogy nehéz a dolog nagyon és hogy ez a 
könyv pisz'kos. fis látod, én odaadom ne
ked 70 fülérért. 

Az öregember közben tovább tárgyal. 
Hozzám nem szól semmit, érijük mi már 
egymást: hirtelen kinyújtja oldalt a kezét 
és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevő-
ve), megforgatja kti ujja közt a könyvet, 



31 

retteneíes undorral kinyitotta . . . iste
nem . . . Igen, éppeii a rozmán\ál nyitotta 
ki és olt víiu a kőporos oldal. Hatvanért 
odaadom neki, egye meg. 

lelöki az asztalra. 
— Régi kiadívs — és szakadt, hiányzik. 
A világ eLsölétiit előttem. 
— Ezt használják a Markóba' . . . 

mondom vad daccal, elszornlt totóikkal. 
— Tudom. — És táJ'gyal tovi'tbb. Le

vegő vagyok. 
Tétován, percekig állok. Embertelen 

l^eserűség ül a mellemen. 
— HarmiiKiért odaadom, — szólok 

végre halkan. 
Az antikvárius tovább beszélget a ve

vővel. Kél perc múlva felel, mikor már 
nem is számítottam rá. — Negyven fillér, 
— moa>dja, de nem fordul felém. 

— Rövid számadjls. Ez még a mozii'a 
se elég. De a jx!rc elhatározó. Bátran, 
;,'>orsan, fejest a helyzetbe — utánam az 
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özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonatúj 
Stilisztikámat, ami ma Is kell. 

— Ezért mennyit ad? 
összesen egv korona és hatvan fillért 

^^^^t^cxT^rh^X tv 6-id^AXKíiU^i,^ 

fizetnek ki a kasszánál, — oh, a Stilisztika 
kellett neki, a nyomorultnak, a sátiínnak, 
az én idei Stilisztikám, azt elhiszem, kapott 
litánia, elvitte, kikapta a kezemből, nem 
is volt időm meggondolni. 
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Es most mi lesz? 
Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szoron

gatom a kezemJjen. 
Holiiap visszaveszem a Stilisztikát. 

Kérek eWiez a pénzhez még egy koronát 
léniára és visszaveszem. 

Holnap elmcgj-ek címet iriii, falat hor
dani. Holnap heiUlok hajósimisnak. 

Iloluap visszaveszem a Stilisztikámat. 

K.Tiiiitliy: T«:i/ir úr kt-rcin 





A jó tanuló fclcI 

A jó laiuiló az első padban ill, ahol 
hárman iihiek: ő a középen, a jó tanuló, 
Sk'inmann. Az ő neve nem tisztán egy 
ember jelzésére szolgál: — szimbólum ez a 
név, ahány fiú az Osztálylian, annyi apa is
meri otthon ezl a nevet. ,,A Steinnianu 
miért tudja megtanulni?" kérdezi otthon 
harminckét apa harminckét fiútól. ,,Kérd 
meg a Sleimmannt, hogy magyarázza meg", 
mondja az apa és a fin valóban megkéri 
í> Steinmannt. A Steinmann nnindent tud 
előre, még mielőtt mw^gmagyarázták volna. 
Matematikai lapokba dolgozik és titokzatos 
-szavakat tud, amit csak az egyetemen ta-
uitítnak. Vannak dolgok, amiket mi is tu-
dimk, de ahogy Steinmann tudja, az a biz
tos, az az egyedül helyes, az az Abszolút. 

3« 
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Sleinirnann felel. 
Ez különleges, ünnepélyes pillanat. Á 

tanár sokáig nézte a noteszt; halálos fe-
szüJtség remeg laz Osztály felelt. Mikor ké
sőbb la francia Rémuralom történetét olvas
tam, mikor a Bicétre foglyai közül előszó
lítják a halálraitéltekol: mindig dgy tudtam 
csali elképzelni. Az agyak utolsó, véres erö-
feszitéslien kapkodnak lélegzet után, — 
még van két másodperc, azalatt mindenki 
villámgyorsan elmiondja magában a mér
tani liaiadvány lételeit. Tanár ur, én ké
szültem, (mondja ;\z ember magában. Tanár 
úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik le
hajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne 
lássák. A másik nnerően szembenéz a tanár
ral, szuggerálja. A harmadik, idegember, 
egészen ©leniyed és Iwhunyja n szemeit: hull
jon le fejére a bárd. Eglm^yer, az utolsó 
padban egészen elbújik Deckimaim háta 
mögé, ő nincs is itt, köszönöm szépen, ntscti 
tud semmiről, őt irják be a hiányzók közé, 
törüljék ki az élők sorából, őt felejtsék el. 



héke poraira, ő nemi akai- résztvénni a köz
éjét küzdelmeiben. 

A (anár kettőt lapoz, a K betűnél le
hel, — Allm^nn, íiki az év elején Katonára 
magj'arositotta a nevét, e percben mélyen 
megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De 
aztán nag>'ot lélegzik: egyszerre megállnak 
és a tanár becsukja a noteszt. 
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-— Sleinnvnin! — mondja egészen hal
kan és kivételeseai. 

Nehéz, felszabadult sóhaj. Kivételes, 
ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan 
feláll, — a ímelktteülő kiugiúk a padból, 
szerényen éa udvariasan áll, míg a jó tanuló 
kimászik a padból: mint egy testőr, néma és 
imiellékes, dekoratív szereplője egy nagy ese
ménynek. 

Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül 
le a székre és összetett ujjakkal gondolko
dik. A jó tanuló a táblához megy és kezébe 
veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó 
tanuló erre felkapja a spongyát és sebesen 
törülni kezdi a táblát: eblx;n végtelen elő
kelőség és önérzet van, ezzel azt akarja je-
ley.ni, hogy ő ráér, bog>- neki nem kell 
most törni a fejét, ő neian fél, ö mindig ké
szen van, ő addig is, niig a felelés kezdődik, 
valami hasznosat akar csinálni a társadalom
nak, ő ráér gondolni a köztisztaságra és a/ 
emberiség békés fejlődésére és letörüli > 
táblát. 
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— Hát, — inondja a lanár ré gon
dolkodva húzza a szót — majd valami ér
dekes példát veszünk . , , 

A jó lamiló udvariasan és végtelen mcg-
érlésscl köhöfí. Tí^nuészcteson, valami érde
kes példái, az érdekes helyzetnek megfelelőt. 
Most úgy néz a laiicárra, komolyan és mele
gen, mint egy szép grófnő, akineJí egy gróf 
megkérte a kezét és mielőtt válaszolna, 
megéi'téssel és rokonszx.Mivvel mélyen a gróf 
személHí néz, jól tndva, hogy e lekinfel; e]-
l>ü\öli a gi-ól'()1 s a gróf remegő h()ld<igsággal 
sejti, hogy a válasz kedvező lesz. 

— Vegyünk egy kúpot . . i — mondja 
a fírof. 

— Egy kúpot, — mondja Steinmann, ni 
grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani, 
ez a Sleinmaini, annyi megérté-ssel, olyan 
f)kosan: csak ő tudja nicnnyirc kúp az, aniit 
veszünk. í'n, Steuimami, a legjohh fanuló 
az egész osztályJ>an, veszek t'gy kúpot, mi
vel engem, mint az erre legalkalmasabbat, 
megb-izotf a lársadalom. Még nem tudom.' 
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miért vettem a kúpot, de nyugodtan lehet
tek mindannyian, bármi történjék ezzel a' 
kúppal, én is ott leszek a helyemen és meg
birkózom vele. 

— Különben, — mondja a tanár hirte
len, — vegyünk inkább egy csonka gúlát. 

— Csonka gúla, — ismétli a jó tanuló, 
ha lehet még értelmesebben, ö a csonkái 
gúlával éppen olyan határozott, barátságos 
M r fölényes viszonyban van, mint a kúp-
pa\. Mi neki egy csonka gúja? ö nagyon jól 
-tudja, öl nem lehet félrevezetni, a csonkái 
gúla is csak olyan gúla, mint más, normá
lis gi'ila, egyszerű gúla, amilyent egŷ  Egl-
mayer is el tud képzelni — csak le van vág
va belőle egy másik gúla. 

A felelés rövid ideig tart. Félszavakban 
beszélnek egymással, értik egymást, lassan
kint intim dialógus alakul ki a tanár és a 
jó tanuló közt: mi már nem is értjük, ez 
az ö kettejük dolga, két rokonlélek, mely 
iti előttünk egj'esül, a differenciál-egyen
letek éteri légkörében. Egy mondat közepén 
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eszmél rá a tanúr, hogy miért is beszélget
nek ők, hogy ez felelés, az előmenetel meg
ítélése. A jó tanulónak be se kell fejezni ezt 
a mondatot. Minek befejezni? Maradt-e 
szent^mjn kétség afelől, hogy be tudja fe
jezni? 

A jó tanuló szerényen és illedelmesen 
ül le. A következő percben már roppant ér
deklődéssel figyeli a következő felelő szá
nalmas dadogását: egy szónál gúnyosan és 
diszkréten elmosolyodik és a tanár tekinte
tét keresi lopva, hog>', mégegyszer összenéz
zen vele és a tanár lássa, hogy ő, bár nem 
szól, arcizma se rándul: e gúnyos mosoly
ban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van 
vele, milyen marhaságot mondott a felelő 
és hogy (mdl kellelt volna felelnie. 





A rossz tanuíó feící 

Nt'iii, iiiúrit iK'in Joheletl iszámitani, iga
zán. Iliszt'n számífolt rá, persze hog>' -szá
mítolt, sőt imúlt éjjel álmodott is ilyenfélét: 
(le álniáljau niagyaiiwl hívták ki, igaz, liog>i 
lígy volt, miniha a iiuigjarl is Frőhlich ta-
nilaná. Almálian <'linféztc az egész kérdést, 
a párhuzamos \-onalakról telelt, egj'felesi'e. 

Mikor kimondják a nevét, nem: hisz a 
lüleinek, körülnéz: hálha csoda lörténik, 
hátha csak agyrém, nyomasztó Hdércnyo-
luás volt, hogy ez az ő neve és most feléh-
rcíl ehhől az álomból. Aztán egy csomó fü
zetei felkap a padról. Mig végigmegy' a ki.s. 
iiccán, a padsorok közt, ezt gondolja: 
„Ápluszbészeráminuszbéegjenlö ánégv'zel-
minnszbénégyzet." Ezt fogja kérdezni. Biz. 
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tosan ezt fogja kérdezni. „Ha nem ezt kér-
<íe2i, átmegyek különbözeti vizsgával a pol-
gárib.a és katonai pályára lépek." 

Közben megbotlik és elejti a füzeteket. 
isiig a földön szedeget, háta mögött felzug 
az obKgát nevetés, amit eziittal senkise tilt 
be: a rossz tanuló törvényen kivül áll, rajta 
lehet nevetni. 

A tanár leül és maga elé teszi a noteszt. 
Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondo
gatja magában: ,,ápluszbészer . , ." veszi a 
krétát. A tanár ránéz. 

— Készült? — mondja a tanár. 
— Készültem. 

Ö igen, hogyne készült volna. A halál-
xaitélt is elkészül: feh'cszi az utolsó kenetet 
és lenyíratja a haját. 

— Hát akkor irja. 
A rossz tanuló a tábla felé fordul. 

— bénégj'zetminuszpluszminusznégy-
2«tgyökbéminusznégyácészerkétá. 

És a rossz tanuló cngedebnesen irni 
liezdi és mondja utána a számokat. írja. 
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iija, mint Ágnes asszony, tudja, miről vau 
szó, látja a tételt, ,,éppen i'igy, mint iákkor 
éjjel", mikor elaludt mellette és fogainra 
se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az, 
homélyosan sejti, valami másodfokú egyen
let — de hogy mi lesz ebből? 

Szép lassan és kaligrafikusan ir. A né
gyesnek a szárát vastagítja, •— a vonaibóU 
ami •törtet jelent, gondosan letöröl egy dara-
J)ot, ehhez külön elmegy az ablakig a spon-
gyáér. Időt nyer ezzel. Ilálha csöngetnek 
addig. Vagy valaani lesz. Úgyse sokáig sze
repel ö itten, a dobogón. Ezt még felírja, 
az eg>"enlőségjelel is szép lassan felrakja — 
igen, ezt még ugy csinálja, mint más, fel
sőbb lények, iniint egy jó tanuló. Felírja 
még „ét". A ka tona iskolá in nagyon koráír 
kell felkelni, villan át az agyán, hirtelen. 
De aztán hadnagy lesz az ember. Esetleg 
kimegy Fiumébe. 

Közben szép lassan ir — imég mindig 
?ncm irta le. Hozzánemértő ember, ha ki ezt 
a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó ta-
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iiuk) i'elel. De a szakértő Uidja már, mit je
lent az, mikor valaki ilyen Imtárlalan gond
dal rajzolja íi kettes farkiucájál. Halálos 
csend köröskörül. A tanár nem mozdul. 
Most beszélni kell. 

— A másotlfokn cg>'enk'l . . . kezdi 
értelmosen és összehúzott szemmel, mélysé
ges figyelemimel nézi a táblát. 

— A másodloku egyenkM . . . isimélli 
ol>-au ember modorában, íiki nem azért is-
iinétli a szót, mintha nem tudná, mit akar 
mondani, hanem inkább azért, meri renge
teg mondiinivalója közül a leghelyesebbel, 
a legirappánsabbal, íi legtökéletesebbet vá
logatja és mérlegeli. 

De a tanár, ó, a tanár már tudja, mii 
jeleni ez. 

— Készüli? — mondja keményen és 
szárazon. 

— Tanár úr kérem én készüllem. 
Ezl bezzeg villámgj'or<«in mondja: \v 

res dac, lázadó kétségbeesés remeg a luing-
jában. 
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Tanár (széles gesztussal): ílál akkor 
halljuk. 

A rossz tamiló nagy lélegzelct vesz. 
— A másodfokú egyenlet az elsőfokú 

egyenletből .száiinnazik oly módon, hogy az 
egész egyenletet megszorozzuk . . , 

íís most beszél. Yalamil l>eszél. A má
sodik mondáinál arra számilolt. hogy fél-
heszakilják, — lopva néz a tanár felé. De 
az mozdiilallan arc("d néz, se azl nem 
mondja, hogy jó. se lazl. hogy rossz. Nem 
szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, 

^ iiogy nem lehel az jó, amit ő l>esz€l. Hát 
aniérl nem szól akkor a tanár? Ez rettene
tes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre lát
ja, hogy a tanár felemeli a noteszt. Erre eh 
sápad és szédílő gyorsasággal kezdi: 

—r A másodfokú egyéniéi úgy szár>n^á-
zik az eJsöhőI, hogy végig . , , Tanár itr 
kércim^ én készültem. 

— Polgár Ernő, — mondjíi hangosan a 
tanár. 

Mi ez? 
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Már egy. másikat hivtak ki? ö vek vé
geztek? Mi ez? Álmodik? 

— A másodfokú egyenlet . . , kezdi 
iijra, fenyegetően. 

Polgár Ernő fürgén kijön és a tábla 
másik végén írnár veszi a másik krétát. 

— A másodfokú . . . Tanár úr kérem 
én készültem. 

Senki neuni felel. És most ott áll, egye
dül a tömeglxín, mint egy szigeten. De még 
nem anegy helyre. Neki nem mondták, hogy, 
menje:i helyre — odvas és züllött, kitaszí
tott szívvel áll olt — neki nem mondták, 
nem mondták, ö még felel. Most végigmen 
jen, újra, a padsorok közt? Nem, inkább 
áU, hülyén: keze dadogva babrál a táblán, 
a íélbemiT^radt egyenlet roncsai közt, mint 
a lezuhant pilóta, a motor ímegpattant hen
gerei fölött. A másik fiu közben már felel 
is. Valami párhuzaanos vonalakról beszél 
— ez is olyan idegen és furcsa . . . mini 
minden . . . amivel itt évek óta foglalkoznál^ 
körülötte . . . foglalkoznak vidáman és ni-
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ganyosan és hangosan . . . és amiből í> 
soha fel nem fogott sem.ni(il . . ; néhány, 
mondatot jegyzett meg eddig s azokon 
úszott . . . 

, ^ .« <»fjA. i4«/ í«<*í>lA'»»-vi ,wc<^i^' , , , 

És igy áll anosl, még áll, reménykedik, 
udvariasan flgj'eli, amit a másik beszél. , , 
néha helyeslően bólint, legalább ezzel jelzi, 
hogy ö készült, ő tud . . . néha bátortala-

KaiiftUiy: TaaAr ür ifcérem 4 
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nul meg is szóiul, abban az illiizióban rin
gatja magát, hogy öt kérdezték, de csak 
halkan, hogy ne küldjék helyre . . . aztán 
szerényen elhallgat és figyel . . . előrehajol, 
résztvesz a felelésben, odaadja a krétát, 
bnzgólkodik a felelő körül, még súg is 
neki, hangosan, nem azérl, hogy segítsen, 
de hogy a tanár lássa, hogy ö súg, tehát ö 
tnd . . . Egyszó\al: nem adja meg iniagát. 

Egyszer aztán minden ereje elhagyja, 
elhallgat és mégegyszer a katonaiskolára 
gondol. Elboruló elméjében mint távoli 
szavak verődnek vissza a zajok . . . a kréta 
ropogása . . . elfolynak az arcok és pilla
natra világosan látja a végtelent, amelyről 
e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a 
párhnzamos vonalak találkoznak. Lálja a 
végtelent . . . nagy, kék valami. . . oldalt 
egy kis házikó is van, amire felül fel van 
Írva: „Bejárat a negyedik végtelenbe." A 
házban fogasok vannak, ahol a párhuza
mos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán 
átmennek a szobába, leülnek a padba és 

5<^ 
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örömmel üdvözlik egymást . . . a párhu
zamos vonalak, igen . . . a végtelen, á meg
értés, a jóság és emberszeretet osztályában, 
ahová ö soha eljutni nemi fog , , . ama 
,.felsőbb osztály", melybe ,.elégtelen ered-
anány miatt fel nem léphet" soha. 





A bukott férfi 

A bukóit férfi hosszan álldogált a 
tanári szoba ajtaja előtt. Már mindenki 
hazíiment, egyenkint szállingóztak a ta
nárok is. „Alászolgája", mondja udvaria
san húszszor egymásután és meghajtja a 
fejét, ö azonban Schwickcrt várja, ó igen, 
már tizenegy óta várja Schwick«rt, akivel 
röviden és nyugodtan és ércteleni hangon 
fog iH'szélni. ,,Tanár úr", «zt mondja majd 
Schwickernek, „egy ember életéről van szó. 
Nem akarom, hogy szerencsétlenség tör
ténjen, tanár úr, ezt ön sem akarhatja, ön 
nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog —• 
beszéljünk férfiasan, nyillan, ember az 
emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor, 
mikor azt mondtam, hogy Nyolcadik Hen
rik, magam is tudtam, hogy nem Nyolcadik 
Henrik, hanem Harmadik Richárd s már a 
következő pillanatban ki is igazítottam 
volna, mert Nyolcadik Henrik csak úgy 
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kicsúszott a szájaman. De ön — nem l)i-
rálni akarom önt, csak hidegen megállapi-
tom a ilényt — ön azomial leültetett engem. 
Ne vizsgáljuk, hogy törvény és szokás sze
rint tette-e ezt — én azt akarom, hogy egy
másközt intézzük el ezt az ügyet. Reme-
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ííytink ide a fanáriba, ön áthúzza az elég-
lelent és alul ozt a inondalot „Osztálj-
ismétlésre ulasiUalilv". Aztán elválunk egy
mástól, mint l'cvfi férfitől. Ön talán csodál
kozik, hogy ilyen szokatlan hangon halt 
heszélni — nos, hagyjuk ezt. Hogy önök 
engem félreértettek, azt, jól tudom, zárkó
zott terniészelemnok köszönhetem — nem 
volt okom nyilatkozni eddig,és mit beszél
hettem egy olyan köraiyezetbcn, mely meg 
nem érthet engem?" így fog beszélni a 
bukott férfi és Schvvick«r, aki meghök-
licnve hallgatta végig, egyszerre megáll, 
mélyen a szemébe luéz, majd kipirul és hir
telen a kezét nyújtja. „Neugebauer, — 
mondja Schvvicker, — elég. Én értem (int. 
.Adja ide azt a bizonyítványt, ö n rideg em
bernek hitt engem — de én nem tudtam 
eddig, kivel xan dolgom, Neugebauer." 

Igen, a bukott férfi így fog ]>eszélni 
.Schwickerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi 
mégis riadtan húzódik vissza, valahány
szor nyitják az ajtót? Már kettő felé jár az 
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ulö és ő tizenegyre hazaigérkezetl a bizo-
iiyrtványnyal — jó volna, ha SclivvicTcer 
jönne már — vagy miért volna jó? Hiszen 
ö nem is akar liazamenni — van neki ha
zája, a bukott férfinek? 

De ime, itt jön Schwicker . . . igen, 
beszél hátrafelé valamit, most nem lehet 
megszólítani. Most se, most megy a lépcső 
felé, — jerünk utána, majd a lépcsőn. Nem, 
a lépcsőn mégse lehet, annak semmi for
mája — majd a portás ajtaja előtt. De a 
portás kint áll az ajtóba, nem l ehe t . . . itt 
nem l e h e t . . . De' mi ez, hiszen niindjárl 
kimegy a ikapim és aztán . . . 

— Kérem szépen, tanár ú r . . . tanár 
úr kérem . . . 

— Na, mi az? Mit akarsz? 
— Kérem szépen, tanár úr, itt az 

•van . . . itt az van. . . 
— Mi van? Hogy hínak? 
— Neugebauer. 
— Ja, te nálam megbuktál! Na csak 
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erigj' haza, aztán majd készülj a pót
vizsgára. 

— Igenis, tanár úr. 
— Nem fog megártani egy ikis tanulás 

a szihiidöbe. 
És Neugebauor udvariasan vigyorog. 
— Igenis, tanár lír. Alászolgája. 
— Szervusz. 
A bukott férfi hajlong ós megindul a 

körű Ion. Nem sok értelme van annak, hogy 
megindult, mert ugyani hova menjen? A 
Schwickerre] való beszélgetés csak valami 
fásu]t, tompa érzést hagj'olt maga után, 
3icni csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló 
volt, hogy igy lesz, hiszen ö nem is akart 
Schwickerrel beszélni, mi dolga neki ezek
kel? Mi -s-an még hátra? No igeJi. Néhány 
iicca, amin végigmegy — néhány bolt — 
néhány fanyar, férfias gondolat az élet 
ostobaságáról, az emberek hitványságáról 
— aztí'm az a kis dolog! Hagyjon hátra 
valami irást? Minek? Talán egy pár sort, 
így: „Inkább vagyok első Uticaban, mint 
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Rómában a má
sodik . . ." hm, 
])iztosaii Utica-
l)an mondta ezt 
Caesar? Nem, 
jvem bi/Jos, hogy 
olt mondta . . . 
ol| valami más 
lörtént, tudta, 
(le elfelejtelto... 
majd így irja 
,,Inkább vagyok 

a halálban a második, mint az életben az 
első . . ." igen, ez biztosan nagyon szép, 
bár ő nem nagyon érti, de azok majd, azok 
érteni fogják . . . a nyomorultak . . . hát 
c-sak értsék. Inkább vagyok a sír})an az 
első . . . 

A bukott félfi szemei előtt színes, 
szivárványos felhőcske ngrál, a torka el
szorul és csak most veszi észre, hogy az 
egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, 
majdnem hangosan énekelgelle magában a 
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toraiaüimepély inciuiojanak a lenorjáf, 
a mii betanult 

,,Fel hazánk hű neh«m-zehe-déke, 
Itt a pálya, itt a tér, — 
Ittatér!" " i 

Ezt ÓHekello, közben ugrálí ós viaszkos
vászon táskájával a falakat csapkodta. 
Azonkívül pedig valami nyugtalan érzése 
is volt, mintha elfelejtett volna valamit, 
amit pedig előbb el 'kell intézni. Mi is volt 
az, istenem, mi volt, l>edig ma i'oggcl na
gyon elliatározla. Üveglénia . . . nem, gőz
turbina . . . nem, hisz arról nem is álmod-
liat egyelőre, míg az öt forint együtt nincs, 
pedig az mikor lesz! Legföljebb jövő 
elsején . . . aha, tudja már, ceruzahegyező... 
és, és még valami, igen, mustkolbász. 

Musfkolbász! a Jiyál összefolyik a szá
jában. Milyen furcsa neve va;n, imii iehet 
az? olyan barna, bütykös valami, ott lóg 
a csemegekereskedésben' — de lúlvilágian 
jó lehet, must is, kolbász is. Egyelőre ezt, 
mindent nem lehet egyszerre — a kocso-



m 
•nyás pisztráng, az még a jövő zenéje. 
Mennyi pénze van, lávsstik csak. Az nyolc, 
meg három, lialosban, meg hat krajcár is, 
egy fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcí'ir-
nak. összesen közel három korona. 

Két perc múlva megvan a ceruza-
hegyező s további két perc múlva a bukót( 
férfi ott áll a csemegekereskcdéiiben. „Eb
ből harmincér", mondja éí piszkos Ids 
ujja reszket, amint kinyújtja, a torka 
meg lüktel. Hirtelen elszánás, halálos 
könnyelműség önti el, megmámorosodik. 
..Meg húsz deka törmelék-csokoládét is 
kérek . .. Azt hiszem, elég . . . meg kérek 
húszér ementálit is . . . meg huszonötéi-
abból a vörösből. . . lazac? . . . Jtérek 
abból is . . ." 

Mindent külön, csinosan becsomagol
nak és ő hagyja, bár tudja jól, hogy nem 
érdemes, hiszen a legközelehbi kapu alatt 
lígyis felbont mindent. Két korona tíz . . . 
tessék . . . néhány hatost visszakap. 

A kapu alatt felbont mindent és a zse-
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bébe gyűri. Kezdi az ementálin, vastag^ 
darabokat tör le, bent a zsebben' és hirtelen 
dugja a szájáJ^a, majd megfúl, kivörösödik. 
Aztán a niustkolbászt eszi meg. . . aztáai a 
lazacot... Miaitha köveket raktak volna a 
gyomrába. Mindegy, vesszen minden, ikö* 
vetkezik a törmelék-csokoládé, az jó, az 
meleg és édes és omlós. Ez is megvan, de 
most milyen nehéz a gyomra... most valami 
könnyű kelJcjie . .. ami fcliiditi, felfrissili. 
„Hogy ez a narancs?" persze drága, az 
utolsók közül, mindegy. Mi van még? 
Kilenc ikrajcár maradt, mihez kezdjen 
vele? „Kérek kilencért törökmészt." 

És most itt megy ő, a bukott férfi, a 
Xefclejcs-uccában — hogy került ide? 
Mindegy. Megy, megy, a hosszú Nefelejcs-
uccán, benéz a kapuk alá, nehéz, nehéz 
érzéssel belül. . . é,s nem tudja, a gyomra 
3idiéz-c, vagy a szíve. Beaiéz a kapuk alá, 
rágja a törökmészt, csak rágja . .. körös
körül halálos üresség, céltalan élet, hid(^ 
igaztalauság. Valami jajongó, egyforma 
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hang kíséri, véglelenül, iiuikacsul, leráz-
liatallamil . . . jajongó, pokoli gyötre
lem mel. 

..Fel hazánk hű nehem-zelie-déke. . ." 

Kínlódva rágja a ragacsos, foghozta
padó csirizt és a nj'ála és a könnye fuldok
lón csurog le a torkán. 



Magyar dolgozat 

I. Háromnegyedes 
dolgozat 

Petőfi Urai költészete 

Pclöfi Sándor, a vilá^hirü nagy ma-
í,'yar költő mint lírikus is kiváló helyet 
foglal el ebben a tejjel-mézzel folyó Kána
ánban, melyet oly gyönyörűen jeliemzeit 
ieiró költeményeiben. 

Petőfi lirai liölteszelébcn legfontosabb 
a szubjektivitás, azonban Arany Jánosnál 
inkább az objekti^^tást látjuk tíVlsúlyrn 
vergődni. 

Míg Petőfinél olyan szépen domboro
dik ki a naiv, népies hang, addig Arán}' 
Jánosnál a népies liang háttérbe szorul és 
helyét a nyelvszépség foglalja el, amely kü
lönben Petőfi gyönyörű költeményeiben is 
föllelhető. 

Petőfi lirai költeményeiben a következő 
szépségeket találjuk, úgymint: 1. népies 
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egyszerűség, 2. nemzeti hazafiasság, 3. tró
pusok és figurák, 4. fiúi szeretet anyja 
iránt, 5. szerelmi költészet slb. 

Petőfi mindig a szubjektivitásra töre
kedett és célját a legnagyobb méi-téklien el 
is érte, mert költeményei utat találnak a 
legegyszerűbb nép szívébe éppcnúgy, vaki-
mint a paloták ragj-ogó és fénybenúszó 
csarnokiaiba is! . . . 

Költeményeiben az aranykalászos, gyö
nyörű iiagy magyar Alföldet látjuk meg
énekelve, melyet nála kivül senki oly szé
pen jellemezni nem volt képes, mint lahogy 
maga is irja gyönyörű költeményében, 
mely így kezdődik: 

„Szép vagy Alföld, legalább neicm szép . . , 

Mindazonáltal Petőfi nemcsak az Al
földet birta jellemezni, de azonban a Tiszát 
is és a ,,jó öreg kocsmáros'-t, aki alatt 
saját atyja értendő. 

Egy másik költeményében méginkább 
kidomborította az egyszerűséget, midőn a 



65 

jiiJiász oly szamáron megy, melynek ala-
<'sonysága követiezléJjen a juhász láJ>a a 
földig ér. Egyszer c^ak hallja, hogy haldok
lik a juhász babája s haza siet azonnal, 
hogy még életben találja, de azonban csa-k 
halottat talál. Elkeseredésében mi telhcfett 
a juhásztól, tehát botjával nagj'ot üt a sza
már fejére. Mily csudaszépon látjuk itt 
liíi'yebár az egyszerűséget, melyh'cl a juhásx 
a szamár fejére üt elkeseredésében!! . . . 

Varrnak Petőfinek viszont költeményei, 
melyekben ő ellentétet állít be, például „Be
fordultam a konyhába . . ." című költe
ményében, midőn azt irja, ho^y az ő égő 
pipája kialudott, míg ellenben alvó szíve 
meggyuladolt. Míg előbb pipája égett, most 
szíve ég, mely viszont azelőtt kitudott. Már 
ezen is láthatjuk az ellentétet. 

Ez Petőfi lírai költészete, mely az egész 
\ilág költői között nagy szerepet játszik 
cíinrk a gyönyörű, aranykalászos nemzet 
dicsőségére!! ^^j^^^^j, ^^^^„^ 

VI. b. o. t. 
Karinthy: Taiiár lir IctTpiu 3-



II. Egyfelcs 
dolgozat 

Petőfi és a Ura 

1823 Szilveszter éjszakáján vagyunk! 
Odakünl apró pillékben szállingózik a hó. 

De 'aezzeg nagy öröm dagasztja kehlrl 
a helybeli mészárosnak, kinek Kisköröáön 
ríyermeko született Szilveszter szent éjsza 
kaján. 

Egészen kicsi csecsemő. Fekete szemei-
\e], melyek még gondlalannl bámulják u 
szegén^'cs szoba nyirkos gerendáit, most 
íuiyjára pillant s nem tudja levenni róla 
tekintetéi . . . Az anya szeretetteljes ben
sőséggel hajol a gyermek fölé s az igazi 
tanyákat jellemző gondossággal igazítja me^' 
a bölcső kemény (?), de fehér vánkosait. . . 

Mit sejt ezen anya? 
Ezen anya nem sejti még, hogy a pa

rányi bölcsőben egykor &. nagy Petőfi Sán 
dor piheni ártatlan gyerekálmait . . . 

Petőfi! 
Midőn e szól leirom, ezer emlék rajzJk 
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fel lelkesült agyamban!! < r . Gjöiiyörü 
költemények zengenek-bongartak, melyeket 
oly lelkesen, kipirult arccal olvasgattunk 
otthon szerető szüleink körében s az iskolá
ban, ahol nagyrabecsü'lt tanárunk oly szé
pen magyarázta el a költemények rejtett 
szépségeit. S lelki szemeink előtt, míg a 
inagjiarázatot hallgalluk, mintegy álomkép 
vojuilt el a napsugaras Alföld, a kis tanya, 
a betyár, a juhász és a szamár. De ki 
győzné felsorolni?! . » > 

Petőfi lirai költészetében a szubjektív, 
az alanyi elem lelkesíti legjobban szívün
ket, míg Aranynál a komoly, objektív Irang 
késztet férfias bölcselkedésre. 

Petőfi, mi nagy költőnk, mi büszkesé
günk, egyik kezedben lanttal, másik kezed
ben csatabárdclal, nyugodj békében a seges
vári harctér elfeledett hantjai alatt korlxadó 
sírhelyeden . , , . . ! Gokifinger Rezső* 

VI. b. o. t. 

* Ma, más néven, egy nagy délntáni újság vezór-
cikkirója. 





Röhög 
az egész osztály 

Az ördög bujt az osztályba. Reggel, 
mikor bejöttünk, új szcmétládát találtunk. 
Szép, iiagy szemétláda, politúros. Azonnal 
kiderült, hogy egész kényelmesen cl ielvet 
férni benne. 

A szemetet természetesen kiszedjük be
lőle, és szépen cltrancsirozzuk a tetején. 
Ehhez művészi ösztön kell. Köröskörül 
egj'erílő távolságban kenyérbelek jömiek: 
közepére, mint valami dísztárgy, egy nagy 
darab szalonnahéj. Mindenki rendez vala
mit: régi vasakat, lollszárakat viszünk a 
szemétkiállitásra, amit belépődíj melleit 
niulogat a Deckner. 

A második lízpercben váratlanul kitör 
a cédularagaszlás. Először Kelemen hátán 
jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul 
adja, hog>' az illető öiinnagát „szamár"-nak 
minősíti, s ezt minden külön értesítés he-
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lyett állandóan rcklamirozni óhajtja. Kele
mennek aztán bizalmasan megsúgja va
laki, hogy elhatároztnk, hogy cédulát ra
gasztunk Roboz hátára, Kelemen röhög ma-

gában és csakhamar feltűz egy hasonló cé
dulát Roboz hátára. Roboz már Öt perce 
röhög velünk együtt Kelemen céduláján. 
Kelemen már fuldoklik, hunyorog a szemé-
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Vcl — a röhögés nö, dasíad, egyre vidámabb 
lesz, orkánná fajul — de minél jobban rö-
högn«k ők egymáson, mi unnál jobbaii rö
högünk örajluk. 

Aztán a kövelkező dolgot találja ki va
laki. Az ember odamegy például Auerhez, 
aki szorgalmasan ir valamit; lihegve neki
szalad, lázasan, örömtől feldúlt arccal —• 
kapkodó hangon karonragadja. „Gyere, 
gyere, gyonsan . . . !" fuldokolja és viszi 
magával. Auer kapkod, nem érti. ,,Na mi az, 
mi az, mi .történt, hová?" kérdi izgatottan 
és ijedten és szedi a lábát. A másik nem 
felel, lihegve cipeli, kereszt ül vonszol ja a fo
lyosón, felrohan vele a harmadik emeletre. 
Auer agyán villámgyors iramban löb]>féle 
lehetőség mozgóképe száguld. A nagybá
csija jött meg Amerikából. .\z igazgató hi
vatja, mert konferencia volt és ott végre 
megállapodlak a tanárok, hogy oz az Auer 
egészen kivételes, érthetetlen zseni, amilyent 
egy században eg^'et szül csak a korszellem 
és azért röglön ki kell adni neki az érett-
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díjat egy nagy beszéd kiséi-etében, amit a 
tanári szobában tart az igazgató. A kultusz
miniszter hivatja, aki itt van a tanáribaoi, 
direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki 
'Auer legutóbbi magyar dolgozatát, amit 
könnyek között felolvastak az országház
ban és Auerrel most kezet akar fogni a kor
mány képviselője. A iszabadkézi-tanár hi
vatja, mert egy gazdag mecénás meglátta 
az ö ,,Stilizált levélalak" című szépiarajzát 
és harmincezer koronáért meg alíarja venni 
a városligeti Feszty-körkép helyére, amit 
inost elárvereztek. Húszezerért is odaadom, 
gondolja még hirtelen Auer, amint libegve 
felérnek a negyedik emeletre. Olt egyszerre 
u hírvivő, aki eddig egy szót se szólt, el
ereszti Auer kai'ját és szép lassan megindul 
lefelé. Auer csudálkozva utánafordul, a 
lépcső alján már ott áll az egész osztály és 
röhög. Auer egy percig áll, marhák, mondja, 
arlán dühö»sen és jön, szégj'enszemre, lefelé, 
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két perc muha már ö röhög legjobban, mi
kor Kobozzal csinálják végig ugyanazt. 

Közben Wlach a táblára lerajzolta Kö
körcsin tanár urat, alsónadrágban, de kü

lönben cilinderrel a fején, amint 11. József-

nek jeJenlésí tesz az Osztály magavi.selcté-
rők II. József az orrát piszkálja és egy üveg 
ííacherlint nyújt át Kökörcsinnek, aki kö
szöni alássan és jót húz az üvegből, 

Zajcsek ordit, hogy öt nem hagyják ta-
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luilni, végre fogja magát, beül az új szcmtt-
ládába, magára húzza a l'edelot és orrhan
gon énekel. Wlacli jelt ad, egyszerre min
denki elhallgat és feláll. Zajcsck rémülten 
dugja ki fejét, azt hiszi, a tanár jölt 1)0. Vad 
röhögés. Zajcsek megvetően kiköp a ládá
ból és undorral magára húzza a fedelet. 

Hanem most tényleg belép Kökörcsin. 
Halálos csend: egyszerre mindnyájunknak 
eszébejut Zajcsek, aki a személládában ül. 
De Zajcsek másodszor már nem hagyja be
csapni miagát, nem mozdul. 

És most rettenetes óra következik. .\/. 
egész osztály egyetlen, hullámzó rekesz
izom, anxil képtélen eröfeszitwsel szőrit le 
a halálos röhögés. .\ fojtott röhögés forró-
láza lüktet a vérvörös arcokon és a halán
tékok kidagadnak. Mindenki a pad fölé ha
jol. A csönd, melynek fenekén egy evsctle-
ges kipukkadás borzasztó réme vonaglik, 
ingerlőén zúg a fülünkben. És vannak el
szánt, vakmerő gazemberek az. utolsó pa
dokban, akik még fe.szitik a kritikus han-



liulafot. A kis 
Löbl lebujt a 
))adok alá, néffy-
kézlá!) mászkál 

kényelmesen, 
körös - körül 

jnászla az osz-
lályt és ogyonként niegíogla a lálnni-
kflt. A szemétláda fíyanusaii mozog. Kö
körcsin omcH hangon fejlegefi TI. József 
érdemeit; liálulról meglöknek, egy liang 
súg rekedten a lülembe: .,\ igyázz, jön a pad 
alatt Löbl, már a negyedik pad alatt van i" 
Mindenki felhúzza a üábát a padra: a szá
junk reszket a röhögéstől, kétségbeesetten 
próbálok figyelni, hogy másra tereljem fan
táziámat. Kökörasin lelkesen magj'arázza, 
milyen szép dolog volt II. Józseftől, hogy 
egy tollvonással \isszavonta ösiszes reudele-
Ic'it. Az anj'ja második Jóska!! — mondja 
l'̂ glmayíH- az utoteó percben hihetetlenül 
mély gyomorhangon. Auer élesen felsziíiz-
szen: — Löbl most ért odáig és belecsípett. 
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76 

Jvézd, mondja valaki melleltcm, Kökörcsin 
«gyik lába rövidebb Ictf, mint a másik. 

A szemem majd kiugrDí. Mos t . . . most 
véfíe . . . még egy p i l l ana t . . . és robban . . . 
Ebben a percbeJi a tanár a következő vic 
«e.| csinálja: 

— Au«r — mit mozgolódik maga, 
mint egy sajtkukac? 

Soha még bohózatirónak olyan hatá»a 
nem volt közönségére. Mint gátját átfépi) 

áradat: harsan fel a röhögés. Percekig rö 
högünk, felszabadulva, hörögve. A tanár 
tsodálkozva néz és elnézően mosolyog — 
magában megállapítja, hogj- milyen frap
páns és ellenállhatatlan humora van neki. 



Kiséríctczcm 

A mágnesesség és villamosság mágikus 
jegyében folyt le november. A fizikateiHjut 
asztala állandóan tele van gépekkel, koron
gokkal, elemekkel, induktorokkal és dina
mókká]. Borzasztó dolgok történtek: Pollá-
kovics ráállt egy üve^ábú zstimolyra, mire 
beleeresztették a \illamosságot, mire Pollá-
kovicsból szikrák pattantak és a haja égnek 
meredt. Müller elmagyarázta, bogj' Póllá-
kovics, mint emberi test, jó vezető. Pollá-
kovics szerényen és állítattál állt a zsámo
lyon, miait ahogy eg>' jó vezetőhöz illik és 
lelke mélyén homiitj'as örömmel villant át 
a/, elektromos áram szárnyain, hogj' Müller 
ezekután feltéflenül kijavítja ketlesre a iiá-
romnegjedét ~ hiszen nem lehet ö rossz 
lanuló, lám, milyen szépeii átvezette a vil
lamos áramot is — z-avarosan olyan érzése 
\an, hogj' aki nem érti a fizikát, azon nem 
megy át a villamos áram, mely a tanár úr 



s/ülgálatábaii áll és miiit ilyen, iisztábaii 
van a helyzettel és az osztálykönyvvel. 

Hazamenet hátér veszek egy mágncs-
A-asíiti Ámulatos dolgokat tud a mágnesvas, 
de nem \agyok megelégedve az eredmény-
nyel. Már útközben elhatározom, hogy ott
hon a patkóalakú vasíU kiegj'enesitem, a kö
zepébe lukat fúrok a . . . a . . . mondjuk az 
•apám hegyes papirvágójáva} (esetleg olló-
^al) és iránytűt csmálok In^lőle, de bous-
solc-íormábaii, hogy az irányt abban az 
esetben is mutasisa, lía egészen ferdén le
felé áll, mert hiszen esetleg nagy földren
gés is lehet, a ház oldalt billen, mint egy 
hajó — és én mégis tudom majd az irányi, 

milyen jó lesz. Lelkesen elvégzem magam
ban, hogy sohasem járok iránytű nélkül 
-ezentúl. 

Csupa izgalamas terv vagyok, mire ha-
Jíaérek. Mert Ileronlabdát is CBinálok, úgy 
Tan és magdeburgi féltekéket, ha tudni 
ítkarjálok és egy Leclanché-elemet. Csak 
ii húgomat találom otthon, akinek lelkesen 

file:///agyok


magyarázni kezdem a Toricelli-féle űrt. Na, 
mit gondolsz, mi tartja fenn a hetven centi
méter magas higanyolszlopot, kérdem gú
nyosan. Igen, nem hiszed? Hát idenézz. 

IAi-<f3, •^•AXJ^^Í-Í^ J^JL', r^" 
Telelöltök vízzel egy pohtarat, papirt teszek 
alája — most idenézz, megforditom az egé
szet és nem folyik ki. Na jó, most csak 
azért folyt ki mer t . . . persze, nem a pohár 
alá kell tenni a papirf, clfetejteltem. 
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Balsikerem nem veszi el önbizalmam. 
Fésűt dörgölök és papirszeletkéket csipege
tek fel a fésüveil. A húgom azonban felbosz-
szant és azt állitja, hogy a papirszeíetkék 
o^k azért ragadnak a fésűhöz, mert a fésű 
piszkos. 

Áttérek a Leclanché-elemre. Ez kicsit 
bonyolult dolog. A befőttes üveg rendben 
volna, de honnan veszek slaniolt? Réz is jó 
volna, — hja, ha a fürdőszoba csapját le 
lehetne olvasztanil Csakhogy ez több nehéz
ségbe ütközik, aztán meg nem tudom, meg
győzhetem-e családomat fölfedezéseim fon
tosságáról ós hogy ezek a fölfedezések a csa
lád részéről bizony áldozatokat és nélkülö
zéseket követelnek. 

Elüeiiben ki fogom szivattyúzni a vizet 
a vizes kannából, ki én ós bebizonyítom, be 
én, a légnyomást. A légszivattyút azomial 
megtervezem papíron, fantasztikus utópiák 
ragladnak magukkal. Az egész szobából ki
szivattyúzom a levegőt, ki én, úgy hogy^ a 
tárgyak elvesztik szabad esésüket, •'v-t'̂  



81 

Marinak, a mindenesnek, az a nézete,-
hogy én egy pofont fogok a papától kiszi
vattyúzni, ha azonnal nem veszem ki a mo-
asáorbtíl az ecetet és a széndarabokat, ami
ket bejeraktam. A természettudományokat 

Kash Iby; TíMt út lnét&a 6 
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kezdik görbe szemmel nézni, — de hát nem 
lehet forradalmat csinálni anélkül, hogy föl 
iie forgassnk a fennálló világrendel. Hát 
nem hisztek Newtonnak és CopernicitsnakV 
Hát idenézzetek — mondjuk, ez a lámpa 
legyen a Nap — a szabad térben mozgó égi
test. Nézzétek, ideteszem a mágnesvasat — 
képviselje ez a gravitációs erőt. Vagy, mond
juk, ne a lámpa legyen a Nap, hanem ez n 
mágnesvas és legyen csak a lámpa egysze 
rűen a Föld, Na most már, na már masl. 
Most képzeljétek, hogy ez a mágnesvas, 
ami, ugy-e, a Nap, itt, ahol tartom, egy
helyben áll. Ugy-e, most a lámpának a bal 
oldalát világítja meg? De kérlek Mici, ne 
légy olyan nchézfejű. Igenis, most ugy van, 
hogy ez világitja meg a tómpát éa nem a 
lámpa eztet, mert a lámpa, az egy sötét 
test legyen. Na már most. Meddig tart ez? 
Ugy-e, addig tart csak, míg a Föld, vagyis 
a lámpa el nem fordul, nean megyünk sem
mire, mert akkor csak éj és nap váltakoz
nék ós nem lennének évszakok. Hanem u 
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Földnek el is kell mozdulni — keringeni 
kell — mozdulni kell neki, az istenit — 
nnaü látjátok?! így mozog... így mozog u 
Föld . . , így kell neki mozogni — és mégis 
mozog . . . 

Anról nem lehetek, hogy a lámpa lesza
kadt. Rosszul volt feltéve — a csavar nem 
működött. Azt i>edig temiészetesnek tailá-
loni, hogy a hálátlan és mcgnemértö birák 
^acsol•a helyett kilöktek a cselédszobába ós 
rámzárták az ajtót. Galileivel is pont ezt 
csinálták. De az igazságot nem lehet véka 

alá rejteni. Eppur si muove! 

s* 





Megmagyarázom 
a bizonyítványom 

Hát kérem szépen, 
először is; ez még nem a végleges bizo

nyítvány — ez csak afféle lenyomat, ainnit 
ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy, ma 
van a féléves bizonyitvány-nap, az nem je
lent semmit. A többiek tényleg kikapták a 
Jiizonyitványt, de az enyémet föl kellett 
kiildeni a minisztériumba, mivel tévedések 
derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. 
Igen. Különben a bizonyitvány-ellenőrző és 
kiegészítő konferencia foglalkozni fog az 
esettel, tanfelügyelői közép-ülésen. Az osz
tályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizo
nyít ványt, beszédet tartott: kicsit zavavban 
volt és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves 
Bauer, mondta, légy szíves, közöld szüléid
del miszerint sajnálatos tévedés történt bi
zonyítványoddal, hibás tételek csúsztak 
bele. A bélyeghalósági szabályrendelet sze-
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rint, sajnos, igy is ki kell adni a bizonyit-
váiiyt, de kérnélek kell, kedves Bauer, kö
zöld a szülővel, niiszerint ez csak olyan 
ideiglenes okiraI, aminek az a.lalai nem je
lentenek sennmil. Kérd meg kedves szüléi
det, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az 
igazi bizonyítványt csakhamar kiállítjuk — 
egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, 
mert az összes iratokat álküldtük a rendör
ségre, ahol la nyomozás miatt szükség van 
erre az aláírásra; de hangsiilyoz.1, kérlek, 
hogy ez csak formaság. A főkapitány sze
mélyesen álírl a fiumei tengerészeli gimná
ziumiba, derítenék ki, hogy került jiele á 
!)izonyitvány()mba történelemből ez a . . . 
ez a . . . ez a. . . szám itten, ami ugyan csak 
egy közönséges számi, azt jelenti, hogy négy
szer feleltem történeleinJ)ől — de esetleges 
félreértésekre ad alkalmat. 

Tudniillik Mangold, a tíirténelem-ta-
nár, az csak helyettes-tanár nálunk, még 
nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia 
kell osztályozástanbói a főegyetemen. Ö 
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csak helyeltes-oszlályzatot adliaf, amit miás-
kóppt'ii koll érteni— egyes helyett kettest, 
kettes helyett négyest — majd ha letelte a 
vizsgál, akkor az összes bizonyitványokhan 
kügazitják az osztályzatokat igazi osztályza
tokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne les
sék haragudni egyelőre és üzeni, hogy én 
négyszer felelleni lörlénelemhől, egyszer 
aláhúzott kélharnindra, egyszer egyesre, 
egyszer háromnegyedketlesre tessék ezt 
összeadni, mértani középarányost venni, 
kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Elő
ször a második Józsefből feleltem, de akkor 
csengettek; másodszor kérdezte az örökö
södési jogot, mondtam schnalkaldeni szö
vetség, láttaiar, mikor beírla az egyfelest, de 
akkor elveszlelle n noteszt. 

Fizikából. Hát fizikából már novem
berben feleltem, kérdezte, hogy a nap kö
rül, aniondtam, hogy ellipszis-alakú pályán, 
melynek egyik gyújtópontjában a nap van 
és ez a Newton érdeme. De akkor a mellel-
UKÍI ülő fiúval összetévesztett, akinek liá-
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roninegyede \m\ fizikából és nelíem írta be 
véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar 
megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg 
a Csekonics helj-elt írta be véletlenül, de 
ezt most már nem lehet kiigazítani, mert 
ebből neki a kormánynál kellemetlenségei 

" ^ ^ ^ 

rv^'AX*i-&»Aj.A (^^^*^*f* •'•*«. 

támadnak, n,agyon kért, liogy ne firtassam 
a dolgot most egyelőre és tegyem meg neki, 
hogY; most egyezzemi bele a hánnasba, é\ 
végére kijavítja jelesre és nem is kell fe
lelni a következő félévben. A jelest mind
járt be is vezette a születési bizonyifvá-
nyomba, főigazgalói aláírással. 
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Frőclilichnek pikkje van ráim algebrá
ból, arról nem ichetek. A határozatlan 
együtthatóval kellett megoldani az egyenle
tet és akkormikor kihívott és akkormikor 
«iegmondtam, hogy akkor beszorzok lanüj-
dával, erre kiesik a második egyenlet, de 
akkor nem esett ki a második egyenlet, per
sze, azért nem, ímert iltszszel is be kellett 
volna szorozni, csakhogy ezt Fröhlich nem 
vette cszrc, mire megmondtam, hogy hogy 
kellett volna, akkormikor észrevette, hogy 
ö nem tuJla, szégyelte magát és azt mondhi, 
hogy menjek helyre és azóta pikkje vau 
rám, mert jobban tudtam az algebrát és 
nem akart kihívni javitani, pedig a törvény
székben benne van, hogy januárig ki kell 
hívni a fiút javitani, mert másképpen nem 
érvényes az osztályzat és a Steinemann, a 
legjobb tanuló, is (mondta, hogy föl lehel 

S, • jelenteni Frohlicht, de nem akartam, mert 
úgyis pikkje van rám, pedig a dolgozatba 
nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannak. 

Magaviseletből azért van kettes, mert 
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lia van három hármas, akkor nem lehel 
iivagavisclctből se egyes, hanem akkor kül
lőn bizonyilványt adnak magaviseletből, 
amit postán küldenek el a szülőnek. 

Ezl!? . . . Ez nem hármas, ez kel
les, csakhogy az osztályfőnök úr olyan liu-
csán írja a kettest, véletlenül íelül írja a 
végét a keltesnek. Csak a vezetéknevel tes
sék aláírni . . . de imostanában ne tessék 
bemenni az iskolába . . . a kaput kieuK'I-
ték . . . mosl átalakítják . , . nincs kapu 
. . . nem lehet betimnnii . . . majd egy-kt'í 
hét múlva . . . 



A íányofc 

A lányok a Vadász-utcába járnak: of̂ v 
órakor gyakran találkozunk velük, larkáii 
sereglenek ki a körútra, vihognak i-s súg-
fiolóznak. Copfjukon piros és kék pánflika 
lilyeg, hárman — négyen összcfog<)dzn,ak. 
egymásba karolnak, n/. egyik halkan, súg
va anond valamit, hangosan kuncogni kez
denek. 

Ellenségesen és értetlenül és irigyen né
zem őket, vájjon miféle butaságon nevelnek 
folyton? És mit súgdolódznak? Ila két 
lány összejön, mindjárt súgdolódzni kezde
nek — ismeretlen dolgon nevetnek, elko
molyodom és gyaiiakocha. rossz érzéssel 
Jiúzonx föl szemöldököní — valami profán, 
cinikus, tisztátalan dolog van a világon: 
amiről csak ők tudnak és mindig arról be
szélnek; gúnyosan, alalloanosan néznek rám 
és elszaladnak. Vájjon mi lehet az? 

Mert valamit tudnak, amit én nem tu-
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dok. Különben buták és tehetségtelenek^ 
növényt és bogarat nean gyűjtenek, bélyeget; 
se. Lejdeni palackot nem csinálnak, se 
magdeburgi féltekét. Egyszer napfogyatko
zás volt, a hold árnyéka elhaladt a Napko
rong előtt. Napokig készültein rá, üveget 
kormoztam és dobogó szívvel vártam ai 
csillagászok által kijelölt időpontot. Mikor 
•jL fényes tányérba beleharapott a fekete 
csorba, ujjongva és áhitattal kiabáltam — 
és kezemben a kormos üveggel kerestem 
valakit, akinek elmondjam, hogy niilliárd 
kilométernyire mi történik Odakünt. Csak 
két lányiserősöm volt a másik szobában, 
befutottam! és lelkendezve hívtam őket, 
líogy jöjjenek gyorsan, mert a pompás szín
játék csak percekig íart. Nem lehetett rá-
veimi egyiket se, hogy az uccai szobába át
jöjjenek — valami butaságon vihogtak, osú-
iöltak engonii, ugyan hagyj bennünket, 
jnondták. Dühösen és gesztikulálva ma
gyaráztam, hogy milyen nagy és ritka tü-
iieménjTŐl van szó, és hogy mindjárt vége 
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lesz, de hiszen csak arról van szó, hogy 
átjöjjetek az iiccai szobába, kiabáltam, el
keseredve. Valami kétértelmű ostobaságot 
íelcllek, egy szón megint zokogni kezdtek, 
nem jöttek át, nean nézték meg. 

De vájjon mi lehel az — n>erl van 

•,,, \ A M) tJ-fy^ i-<Le. 

valami veKik. Vaianii van, amit mindenki 
tud, csak én aieni, ami miatt úgy bánnak a 
lányokkal, mint ^alanli kiváltságosokkal 
é,s ezt ök tudják. Még egészen kicsike vol
tam, mikor a rokoi.aim ilyeneket mond-
lak nekem, „hát állva hagyod a kis kis-
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tisszoiiyl és le leülsz? aiem ,sz^yenled ma
gad? milyen gavallér lesz belőled?" és ne
kem lel kellett állni a kényelmes székről, 
hogy a csipkélx" öltözőit kis majom leül
hessen. Az arcom égett a szégyentől és 
haragtól, — niiéri? kérdeztem magamban, 
— miért? Micsoda ostoba, jogtalan, igazta
lan előny? Ha pofonvágnám, leesne a szék
ről. De hál ö pofonvághat és megalázhíit 
engem, csak azért, mert ő g\'«igébb és igy 
lovagias.sí'igból nem üthettem vissza? Hál 
nem látják, hogy ő tudja ezt és kinevel 
l)emuinket és kényelmesen elterpeszkedik? 

Miért? Miért. Mi lehel ez? 
A lányokai nem bántja senki. Tak-

aiyős másodisla korukban már magázza 
őket a tanár, nem kapnak barackot a fe
jükre, udvariasan beszélnek velük. A fel-
söbbistákat pláne (kisasszonynak szólitják, 
az iskolában is. Fiatalabb tanárok dőre 
köszöiifliek nekik az utcán — hallatlan! 
Szelídség, gyöngédség veszi körül őket — én 
meg tegnap egy olyan bnisztflekket kap-
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tam verekedés közben, hogy egész nap ne
hezen lélegzem. Ha elmondanám, azt fe
lelnék, úgy kell, mért nem vágtad pofon, 
nem szégyeled magad? Dehát ö kezdte, ta
nár úr — hát engem nem véd senkj? Nem 
szégyeled magad? egy felnőtt fiút védeni 
kell — micsoda katona lesz belőled? 

Az ám — katonaság! A tornaórán sza-
ba<igyakorlatokban, felvonulásokban ké
szülünk rá. Az kemény dolog lesz, tudom, 
el^et hallottam róla. Hideg priccs, borjú 
a hátamon, alélt menetelések, puska és 
szurony. Hiszen szép, lelkes dolog tudom, 
vágj'om is rá — de hát miért csak mi? A 
hazát meg kell védeni. Aki nem kockáz
tatja életét a hazaér, gyáva és becstelen. 
Hát ők? ök? miért nem gyávák és becste
lenek? Eszükbe se jut kockáztatni az éle
tüket — ezek vihognak és pipiskednek: 
mégis, seniki se mondja, hogy ők g>'ávák 
és becstelenek, sőt! inkább eszményül ái-
litják elénk. Meg keH védeni a nőket, a 
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í^yenge aiőkel! Királyért és hazaéri — és 
a nökérl! Hát a lányok királyok? 

Miért? Miért? Miért? 
Miért mindenült, mindég, ez a kivé-

lelczéá, ez az exlravurst ez az elnézés — 
miért, miérl? A villaniosljan fel kell állaiii 
nekik — a legjohl) falattal őket kell meg-
kinálni, lia leejtenek valamit, i'igy állnaki 
ott, lianyagul és kéiiyeJmesen, niinlha a 
lennészet lönényc volna, hogy azért ne
kem kell lehajolni. Tizennyolcéves koruk-
ló] kezdve már kezetcsókolnak nekik, mint 
az öreg püspököknek, akik munkában és 
áldásban töltőitek életüket. Jobboldalra 
kell engedni őket az uccán. Dehát niiéri? 
^lit nyújtanak ők, mit tesznek, miért kelt 
tisztelni őket? Hiszen műveletlenek, osto-
i>ák, lusták és dologtalanok. Mulaságbaii 
nőnek fel, férjhez mennek — attól kezdve 
a férjük dolgozik helyettük, eltartja őket. 
Szabadjegyet váltottak az életre azzal, hogy 
megszülettek — míg nekünk véres verej
tékkel kell kiverekedni minden percünket, 

Kariutlív; 'I';ii);ir lír Urr-oin 1 • 
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újra és újra bebi/onyitani, bogy jogunk 
van az életbez. 

De hát miért, niiért, miért? 
A fiúk valami szégyenletes és ostoba 

dologról fecsegnek, az iskolában. Nem, az 
képtelenség, ostobasúg, nem lehet. Itt va
lami titok lappang, az bizonyos — de az 
őrültség, az lehetetlen, bogy az legyen az a 
titok. Hiszen az egy bula vicc, egy gyerekes 
játék — hiszen ennél csak érdekesebb a 
Toricelli-féle ör, vagy egy, Leclanché-elem? 

Miért? Miért? 
Érzem, hogy egy napon meg fogom ér-

leni. Félek cltöi a naptól — ezen a napon 
kcA'ercdem majd cl a szürke tömegbe: ezen 
a napon jö^•ök rá, hogy éri is az vagyok, 
amik ezek itt, aki szembejönnek velem az 
ticcáii. Ezen a napon el fogom felejteni az 
Osztályt, a Leclancbe-elemet, növénj'gyfij-
leményemet és el fogom felejteni önma-
íiamat. , 



Naplóm 

szept. 5. 
Üj év, új napló, új élet . . . Ma volt az 

első nap a siiliba. Osztályfőnök Lenkei, de 
még nem biztos, azaz rendőr. Tanárak ál
talában a régiek, majd meglátjuk mi lesz. 
Figyelőre a harmadik padban ülök. Az a 
hülye Benkö jött oda, hogy lépjek be a 
körbe, majd bolond vagj'ok. Elhatároztam, 
hogy ezentúl müident pontosan megirok. 
Este voltunk az Angi néninél, be snasz volt, 
nem hoztak petróleimiot, de mert már be 
Este voltunk az Angi néninél, d* snasz volt, 
nap kél 6 óra 15 peickor, nyugszik 5 óra 
45. Ebédre: húsleves, leveshús, tökfőzelék. 
Most itt ülök az uccai szobába, a lámpa 
alatt és irok. 

•'. szept. 31. 
Ma volt az önképzőköri megalakuló 

ülés. Elnök: Mautner, alelnök Gelléri, Szé-
7* 
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kely titkár a nyolcadikból, fjazda Várnai. 
Én bekerültem a választmányba 6 szava
zattal, mint bizottsági fag. Kitűztek pályá
zatot elbeszélő költeményre, értekezésre, 
szavalatra és matematikai értekezésa-e. Mint 
választmányi tag egj'edül vagv'ok ötödista 
a bizottságba, címzetes jelleggel csak de 
biráló bizottsági tag. Ebéd: gombaleves, la-
sirt, rizskoch. Voltunk muIt béten a Keres
kedelmi Múzeumba. Szombaton Uránia, 
utána vasárnap, hétfőn csak tizenkettőig 
van előadás. 

okt. 6. 

Aradi vértanuk, nincs suli, ümiepélyt 
elblicceltem. Hazajövet találkoztam Gár-
dossal, mondta, hogy semmi se volt, diri 
beszélt, aztán Földesisy a vértanukról, Se
bők szavalt, de súglak é-s erre összezavaro
dott. Mondta, hogy tanrendben újitás van, 
lizika helyett kedden kilenctől tizig törté
nelem. Gerö elmegy az iskolától. Délután 
megvettem a szépiát, a nuUkörzöt és gum-
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mit, maradt ötvenhét, és megcsináltam az 
ábrázoló rajzot, iiagyon szép volt de a vé
gén a. kiluizóból kifolyt a tus-s, va]aliog\' 
kivakartam. Elhalározlam, hogj' ezentúl 
mindig hordok iránytűt. Most íiz uccaiban 
ülök, de a síiblód előtt, mert az asztal tele 
van a friss fehérnemiivei amit hoztak. Mind
járt vacsorázunk, ebédre mákosrétes volt. 

nov. 2. 

Elhatároztam, hogy ezentiü fontosabb 
dolgaimat titkos Írással irom. Minden betű 
helyett az ábécében az utána következő iná-
sodik betűt irom. Oc agifc«kbvco' hkbk-
mcdrn. Vagy esetleg fordítva irom a szava
kat. Matpak ]ólápap totnirof aráinél ed 
mcttötlökle. Ma olvastam Jókaitól Szere
lem komédií'isai, gyönyörű szép. Grant ka
pitány gyermekeibe az emberevőknél tar
tok, elég érdekes. Holnap önképzőköri ülés 
lesz, beneveztem szavalásra, esetleg pályá
zom az értekezésre is. Ma nagyon röhög-
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tünk, Prém azt mondta, hogy micsoda mar
haságot olvasok én, mialatt ö magyaráz, 
mire kivittem, mire kiderült, hogy az ö 
könyve volt, amit ő irt. Mértanból jól állok, 
de még javítani fogok karácsonyig, magyar
ból egy felesre állok, dolgozat %, de még 
lesz egy iskolai dolgozat. Nagyon kíváncsi 
vagj'ok a bizonyítványomi'a. 

.1 dec. 6. 

Uránia. ,,A jégvilág" c. darabot adták, 
jó volt a fürészes hal. Csináltunk dobtap
sot, mire az igazgató lekiabált a páholy
ból, hogy az egész iskolát hazakergeti, na
gyon röhögtünk Gárdossal, minden kép 
után állathangot utiínoztunk és mondtuk 
„Náttyon széb! Náttyon széb!" — és min
den képnél olyan hangoisan álmélkodtunk, 
hogy milyen gj-önyörü, hogy a felohasó 
egész büszke volt és minden kép után úgy 
nézett szét, mintlia ö festette volna. Kî •et-
tom a könyvtárból „Servadac Hektort", este 
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rfvasok majd. Délután I>eiit voltam a plé
bánia-kertben és eperfalevdet szedtem a 
hernyóknak, ja igaz, megölték a kinai csá-
száTt, nagy forradalom lesz. Nem férnek 
a bőrökbe ezek a kínaiak! Mostan az ud
variba ülök, holnap nem lesz istili. Átnéz
tem a történelmet és megcsináltam a áJjrá-
zolót, kúp lefordítása az olső kúpsikba. jó 
nehéz volt. 

fobr. 14. 

Ma Ideírtak az osztálykönyvbe, mert a 
Jákó rámfogta, hogy a manzsettámra írtam 
a puskát, pedig nem is természetrajzból ír
tam, l\anem németből. Annyi haj legyen, 
majd megkérem az osztályfőnököt, hogy 
húzzon ki. Ma Shake,spearctól olvastam 
Hamletet, igen jó tragédia a nagy brit 
költő tollából. Ma egész nap olyan szomorú 
voltam, nem is tudtam etetni a hernyókat. 
Tulajdonképpen miért is él az ember? 
„Lenni vagy nem lenni ez itt a kérdés". 
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mintahogy Shakespeare mondja Hanilel-
ben. Arra gondollam, hogy milyen kár az 
ifjúságért, mely clmiilik és hogy én már 
iboliase leszek olyan vitlám és elégedett, 
mint a harmadikbíin. Hií'iba! az élet nem 
olyan víg dolog! . . . de hagyjuk! . . . 

J 



Lógok a szeren 

Lógok a szeren. 
Azt, hogy az izmahn még fejletlenek s 

mellem is szükecske, azt én jól iudom. De 
nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem, 
l-'n is csak homályosan ,sejfem, borzongva 
í>ondolok rá, olyankor, mikor könnyedén 
simul rám a tornalricot és lábam ^gummici-
pösen szökdel a tornaterem csertönneléké-
ben. Igaz: Wlach ötvon kilós súlj'okat emel
get és Báiiyai Miklós megcsinálja nyújtón a 
nagyhalait. De ő bennük, ugye, nyers erők 
tlolgoznak csak, formátlan ösztönök — én
bennem pedig az Akarat lakozik. Bányai 
Ivéptelen megérteni a „savoir" ige ragozá.sál 
és Wlachnak én csináltam m«g az algebrai 
floJgozatot. Én másféle ember vagyok. Én 
értem a tudományokat és egyelőre nem tu
dom megcsiiiiilni a válláJkist a korláton — 
de mi lesz, ha egyszer mégis megtanulom? 

l Csodálatos lény jelenik meg ez esetben a 
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világ színpadán; 
tiiaieméoiyes em
ber, akihez íké-
I>est Jókai hő
sei közönséges 

lucat-cmberek. 
Képzeljétek e}̂  
hogy egy napon 
ilyeaiféle lnj.ság-

ságcikk jelíiiLk meg a lapokban: ,,Ért-
hatelen és nagyszerű döadás kápráz
tatta el (tegnap a Vigadó disztermében ös/-
szegyült álmélkodó közönséget. Egy fiatal
ember, akiről eddig senkise tudott (itt az 
én nevem következik) jeleni meg a dobo
gón s „Az élet értdme másodfokú egyenkv 
t«kben" című előadásl>an tökéletes francia 
ny-dven, megoldotta a A'ilágnak rejtélyét, 
amin eddig hiába fáradoztak a legnagyobb 
elmék — s mindezt oly nagyszerű eJöadó-
művészettel, hogy a jelenvolt •̂î ághirü szi-
népzek sírva tolongtak a dobogó fdé, hogy 
kezetszoríthassanak az alig tizenhatévi-s 
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zseíiível. De az ifjú szerényen és nyugodtan 
mosolygott csupán s egy váratlan imozdu-
lattai az asztalra ugorva, kézállásba helyez
kedett, majd három salto mortálét csinálva 
a megdöbbent közönség fölölt, elkapla a 

feje fölött húzódó vasrudat s azon tszédítő 
liaJálforgásokat végezve, átugrott a kilcJic-
niéternyire elhelyezett kályhára, de úgy, 
liogy kézállásba maradt azért, s előbbi elő
adását ebben a helyzetben folytatta, nyu-
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íiodt és bchizelgő modorban, \'égleg meg
oldva a nagjnszeirü porblémát. . ." 

Lógok a szeren. 
Ti ezen csodálkoztok, mert nem tud

játok elképzebii, hogy lebet ember, aki 
mindenben egyformán tökéletes. Ti öregek 
ós konzervativok vagytok és azt hiszitek, 
hogy a világ ezentúl is csak olyan lesz, mint 
oddig és elfelejtitek, hogy egyszer eljön 
majd az érettségi. Ti nem tudjátok például 
olképzelni, hogy lehet majd esetleg egy mi
niszterelnök (a nevét szerényiségem tiltja 
megsejtetni veletek) aki egy napon, mi
ntán szenvtelen és nyugodt liangon bejelen
tette az országgyűlésnek, hogy néhány jól-
megl'ontolt diplom;iciai művelettel, amikről 
t'ddig nem akart be&zélni, meat nem a sza
vak embere, sikerült Angliát, mint egyszerű 
gyaraiatot, Magyarországhoz csatolni s ezt 
ezennel tudatja a tisztelt Házzal — mon
tlom, miután ezt szenvtelen és hideg hangon 
előadta, nem törődve az orditó és ujjongó 
képviselőkkel, akik vállukra akarják emelni. 
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liirtelen vivóáUíisba helyezk-edik s egy szé-
(lílö, eddig ismeretlen dzisiu-dzsicu fogással, 
ott, a müiisztei'elnöki emelvényen, két vál
lára feklcfi azt az ausztráliai világbirkozó-
bajnokot, akit az angol ellenzék orvul elhe
lyezett az emelvény belsejében, hogy a leg
nagyobb európai férfit megölje. Ti nem tud
játok elképzelni, hogy valaki déleJőtt, mint 
I'őakadémikiis előadást tart az egyetemi ta-
iiároknak, délután pedig megnyeri a hát-
i'isziíis és függeszkedés világbajnokságiit. 
juellesleg a rúdugrásét is esetleg, hogy az
tán este az ámuló közönség előtt hajloQigjon. 
mely a Nemzeti Szinházban ug3'anezen ifjú 
dnímájílnak ötsz^zadik előadá.sát tapsolja 
orkán gyanánt. Ez a rendkivüli ifjú nem 
azért találta fel a holdbarepülögépel, mintlia 
nem tudná megkeresni a kenyerét laufmé-
U'rval is, melyben vii-tuóz — ez a rendkivüli 
férfi időnként hanyag mozdulattal rúg l>e 
harminckét gólt az Eftécé, vagy a Mac ka
pu jiiba, anely csapatok együttes erővel sem 
biriuik vele, aki egj'ediil áll ki ellenök. 
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Lógok a szeren. 
Na jó, jó, egyelőre persze még egy ki

csit gyakorolni kell magamat. A lélek jól
lehet kész, de a test erőtlen és a szereket 
nagj'on ravasz emberek találták ki. Síkos 
a pózna és pontos megfigy^dések alapján 
állithalom, hogy, fölül, a vége felé lényege-
.sen nehezebben mászható, mint eleinte; 
holott a felületes szemlélő azt hihetné, hogy 
jnjndejiütt egyformán vastag és egyformán 
síkos. Azonkívül az a disznó Baner mindig 
a vékonyabb póznához ugrik és rámhag>-
ja a vastagot. A negj'etlik-ötödik fogás után 
egészen más az ember világnézlele, mint 
odalent volt s egyszerre világosan látom, 
milyen gyermekes hiúság volna nagy sze
rencsétlenségnek tekinteni, hogy Bauer 
előbb lesz fömt, mint én. Nem keü a dol
gokat elhamarkodni. Lám, vannak hebe
hurgya és szelei emberek, akik magasug
rásnál nekirugaszkodnak, aiagy svimgot 
vesznek, rádobbantanak az ugródeszkára, 
földobják magukat és gyakríűi leverik a 
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mércét. Ém nem áltatám magam hiú re
ményekkel. Eleinte persze — istenem, az 
embei" fiatal és tüzes — én is bízom a jövö-
l)€n, sasszemekkel mérem a távolságot, meg 
a mérce magasságát: apró léptekkel kez
dem, nekilódulok s már látom magam, re
pülve lebegni a mérce fölött. De az utolsó 
pillanatban bölcs rezignáció fog el, közvet
len a mérce dőlt — micsoda ostobaság, 
gondolom és szerényen, miait egy ibolya, 
lehajtott fejjel bújok át alatta, olyan em
ber szelíd és megadó modorában, akinek 
esreágában se volt ugorni, csak egy kicsit 
sétálni akarl. 

Lógok a szeren. 
Utóvégre, ha meggondoljuk, tulajdooi-

képpen micsoda marhaság az egész — ez 
az egész intézmény, melyben minden arra 
m ^ y ki, hogy az emberi testrészek közül 
lehetőleg egy se maradjon azon a helyen, 
aho\'á az isten teremtette, lianem lebetőieg 
olyan helyzetet foglaljon el, amelyre az il
lető testrész soha életében nem számított. 
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Két lábam a levegőben kalimpál, íérdem ki
fordul, csuklóm becsuklik, hajam a sze
membe lóg, a vér a fe,jcml)e lolul — a padló 
felszalad a plafonra és tótágast állanak a 
falak. S ehhez az undorító és lehetetlen ál
lapothoz, mig kilógó nyelvvel keresem az 
egyensúlji: s próbálom álhúziii hasamat a 
vékony vasrúd mögött, teljes bizonytalan
ságban afölött, vájjon a föld, vagy a csLllu-
gos ég felé közeledem-e — ehliez az álla
pothoz valaki, egy vad külsejű férfi állan
dóan bömböl valamit felém — „homoríts!" 
„homoríts!" ezt bömljöli s az én vérbeborult 
értelmem távolról sejti csak, mit ért ez alall 
a szó alatt — valamit ki kell feszilcni, 
igen, valamit behajtani és valamit kicg>c-

• 
iiesíteni, — de hogy mi legyen az, láb, de
rék, csipő s ha ezt már tudom: vájjon me
lyik irányban keresendő az illető te&tix'sz: 
— minderre, ugye, nem kívánhatjátok, 
hogy válaszoljak, ilyen állapotban. Rugók 
egyet, előre vagy hátra, mindegy — kLn> i-
tom a szájamat, a szemem becsukom — 



undorral és kétségbeesve eleresztem ke
zemmel a szei't és hátam nagj-ot nyekken a 
vastag szőnyegen. Hála istennek — nevet-
hcUek mái". Az ördög vigye az egész torna-, 
imnepélyt, a benevezést, az első díjat — 
majom lesz, aki megnyeri. 

KííÜXtyi Tanát út kkc^ja. 





A vésztanács 

Távol áll tőlem, hogy ari'ogáljam ma
gamnak, mintha a most bekövetkezel t 
nagy eseményeket ajiticipáltam volna; je-
jen tanulmányomnak egyszerűen csak az 
a célja, hog>- rá\iIágítson bizonyos esemé
nyekre, melyeknek már 1898-ban nagyjá
ban szemlélő tanuja és némiképp szeré
nyen cselekvő szereplője voltam. Nem ixi-
dom, mekkora jelentősége lehet feljegyzé
seimnek a világháború oknyomozó törté
netében, a magajn részéről nem békülhet
nék ki lelkiismeretemmel, ha akár ó^'atos-
ságból, akár szerénységből elhallgatnék 
olyan adalékokat, melyeknek véletlenül 
jutottam birtokába; de amelyeknek törté
nelmi jelentősége tíUán nagyobb, semhogy 
közlésüket mellőzhetném azzal az önmeí;-
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nyugtatással, hogy én ezzd a jeleni öséggc! 
nem vagyok teljesen tisztában. 

Nyilvánosságra bocsátom hát azt, a 
mit a dologról tudok, minden reflexi(>, 
vagy kritika nélkül, talán lazán és rend
szertelenül, de őszintén, nevekkel és évszá
mokkal. A többit, hogy adataim mennyiben 
magyarázzák a ma eseményeit, s mennyi
ben vetnek rájuk világosságot, ennek meg
ítélését azokra bizom, akik többet értenek 
ehhez: a politikusokra és történelemlrókra. 
Igyekszem röviden és szárazoo ragaszkod
ni a tényekhez. 

Én Rogyákkal már 1898 szeptemberé
ben ismerkedtem meg; szorosabbá ez a 
nexus azonban csak novemberben leU. 
mikor én, bizonyos adminisztratív körül
ményeik folytán, melyek itt nem brmak 
fontossággal, a hatodik padba keriiltem, 
jobbról negj-ediknek. Hátam mögött, de in
kább balra. Zsemlye Tivadar ült és Rogj-ák 
előtt Singer. Ennek, mint látni fogjuk, fon
tos jelentősége van az egész dologban. 
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A lényeges mégis az, hogy én már no-
%cmberben olyan belső viszonyban voltam 
Kogyákikal, hogy már akkor egész bizalma
san beszélt nekem politikai állásfoglalása-
TÓ], anélkül hogy ebben az időben sejthet
tem volna valamit ennek az érdekes ember
nek a programmjából. Elhatározó eseények-
iiek kellett Jcözbejönniök, hogy világossá 
-s áJjon előttem, miszerint itt nem eg>-szerüen 
mi^gj'őződésről, vagy felfogásrSl van szó, 
hanem uyilt programmról és radikális 
tervről. 

Erről az elhatározó eseményről én no-
•̂em!bel• végén értesüllem. Rogyákot egy 

reggel izgatott és heves beszélgciésben ta-
hillam Singerrel. Áthajolt a pad fölött, 
élénk taglejtésekkel suttogtak. Súiger igeii 
komolj-nak látszott, keveset beszélt, de 
éreztem, hogy döntő fontosságú kijelentése
ket tesz. Érkezésemre hirtelen elhallgattak. 
Ez a bizalmatlanság nem sértett, mert ek
kor még nem voltam annyira beavatva a 
dolgokba (később is óvatosak voltak velem 



118 

szemben), hogy érdemlogesen részt vehetr 
tem volna a társalgásban. Tizpercben a for 
lyosón találkoztam Rogyákkal, Ez alkalom
mal tapintatosan néhány kérdést intéztein 
hozzá. Láthatóan zavarba jött és kitérő vá
laszt adott. Singer már valamivel közléke
nyebb volt. Megtudtam, hogy a Rogyák—y 
Zsemlye-ügy, mely már régóta válsággal fe
nyegetett, ma reggel olyan fordulatot vett, 
amit már nem lehet tisztán diplomáciai 
iiton elintézni. 

Arról régebben tudtam, hogy Rog\ák 
és Zsemlye Tivadar között áthidalhatatlan 
elvi ellentétek állanak femn. Rogyák, mint 
a radikális programm pártfönöke, Zsemlyét 
pánjassz aspirációkkal vádolta; — tudni
való, hogy abban az időben a jasszok valór 
ságos rémuralmat csináltak a Józsefváros
ban és mesiszeható befolyásuk már a Rigó
utcában is éreztette hatását. Arról suttogtak 
néhányan, hogy kémeik közénk furakodtak, 
beiratkoztak az ötödik, hatodik osztályba, 
mintha igazi Tanulók volnának. Zsemlye 
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Tivadar nyiltaii tagadta, nxintha a jasszok-
kal bármiféle pdlilikai vonatkozásban 
állana; esetleges jassz-isnieretségei pusztán 
magántermészetüek és nem isértik a Rigó-
utca vitális érdekeit. Ezzel szemben Rogj'ák 
néhányszor, a tizpercljcn, nagj'on is érthető 
íiUuriókkál figyelmeztette Zsemlyét az efféle 
titkos fondorlatok veszélyeire: a viszony 
egyre kényesebbé vált közöttük. Ma reggel 
aztán, váratlanul, látszó'lag indifTerens kér
désben, éles összevszcMalkozás volt kettejük 
közt az Osztályban. Ez alkalommal Zsemlye 
Tivadar, induhitában megfeledkezve az elö-
vigyázatról, azzal fenyegette meg Rogyákot 
és párthiveit, hogy hat órakor, hazamenet 
dorongokkal felfegj'verkezeft jasszok támad
ják meg az Oisztályt. 

Később, bolát\án clhamai-kodolt kije
lentésének rendkiviili fontosságát, igyekezett 
visszaszívni a dolgot és azt állitotta, hogy 
neki ebben a dologban semmi szerepe 
nincsen, hitelesen nem tud semmit az egész
ről, és neki is csak ugy mondták. Rogyák 
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«zt már nem \'ette tudomásul, a/onnal meg-
tszimtette Zsemlye Tivadíiwal a tárgyalást és 
Singerrel visszavonult tanácskozni. 

így álltak a dolgok délelőtt tizenegy 
órakor. A helyzet Jvépél töredékes megjegy
zésekből rekonstruáltam, — Singer és 
Rogyák, a nehéz órák felelősségét érezve, 
csak a legnagyobb tartózkodással beszéltek 
a heüiyzetről. Még tizenegy előtt, óra alatt, 
ít padon át küldött Marconi-lökdösést kap-
íam Zsemlyétől, melyben becsületifiten terho 
ialatt felszólított, hogy óra után várjam meg H 
kapunál, rendkivüli fontosságú közlései van
nak a számomra. Bár akkoi' még nem értet 
tom annyira a helyzetet, hogy beláthattam 
volna európai következményeit egy esetfteges 
összeütközésnek, mely a jasszok és a Rigó-
iitca közötti diplomáciai viszonyt beállitaiiá: 
ösztönszerűen éreztem, hogy ebben a kér
désben Rogyákék mellé kcü állanom, é.s 
Zsemlye Tivadar felszólitására, hogj' tár-
í!yaljak vele, kitérő vállaszt adtam. 

Rogj'ák, aki tanuja volt lojáHs viselke-
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désemnek, nem szólt, de éreztem, hogy ben
nem való bizaCtma nagyban megerősödött. 
Azzal az udvarias, de rövid komolysággal, 
amit a^óta se tapasztaltam államféríiuban, 
tudtomra adta utóbb, hogy ha nincs kifogá
som ellen, tizenkettőkor iszivesen lát a 
Máíia Terézia-téren, aholf Singerrel „vész-
tanácsi előharcban" (igy fejezte ki miagát) 
megbeszélik a teendőket. 

Dobogó szívvel jelentem meg a meg
jelölt időben és helyen. A nagy dolgok, 
judyeknek igy gj'ujtópontjába kerültem, 
remegő és büszke izgatommai töltöttek cJ, — 
ezt az izgalmat azonban palástolni igj'ékez-
lem, látva azt a komoly, majdnem gúnyos 
nyugalmat, amivel ez ai két nagyszabáisu 
férfiú megbeszélte az óriási horderejű teen
dőket. Bár nem fogtam fel egészen az össze-
íüggéseket, igj-ekeztem utánozni az ő fölé
nyes, határozott modorukat, titokban szé-
gyeüve, de he nem vallva, hogy a szakkifeje
zéseket nem mindig értettem meg. 

Singer az á'^lánas helyzet vázolása-
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val ikezdte. Zsemlye Tivadar niai kijelentése 
oda enged következtetni, hogy a jasszok áru
lást követtek el (az „áruilás" szó igen gyak-
raji fordult elő ezen a haditanácson) és igy 
a Rigó-utca e perben \észbajviszonyba ke
rült részint Zsemlye Tivadarral, résziait 
azokkal a jasszokkal, akik már tanév ellején 
titokban fenyegetőztek, hogy a B) osztályt 
földalatti pisztolyokkal megtámadják. Ezt 
tovább nem lehet tünii, hacsak nem akar
juk, hogy egy napon a késekkel fdlifegyver-
zett jasszok, este, a sötétben, fejbőrünket 
levágják. A válságos helyzetért Zsemlye fe
lelős, — e pontban haladéktalanul inté/ 
kedni kell. 

Singer szavaira Rogyák azzal a hanyag 
nyugalomanal, möIy valósággal meglwrzon-
gaitott, kijelentette, hogy ő hajlandó Zsemlye 
Tivadarral vészpárbajt vivni, meghívott 
törzsfőnökök előtt, persze csak angolul. 
Ehhez ragaszkodott és ahhoz is, hogy 
Zsemflyét előzőleg két ^'észhadnagy vizsgálja 
meg, hogy nem rejteget-e páncélt, ami, 
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«gy-e, árulás volna. Sin^r bólintott és köny-
ayycdén megjegyezte, hogy az árulásra ő már 
régen készült s tekintve, hogy atyjának a 
Bakonyban óriási földalatti vaís-telepei van-
tiak, máris intézkedett, hogy nyollcerer viz-
liatian páncélt készitsenek, amit a b'ikó 
alatt lehet hordaini, anélkül, hogy bárki is 
észréveimé. A munkások hónapok óta se
rényen dogoznak, s a napokban megéj-ke-
asjk az első sziálátmány, mintegy háromezer 
ítanib. lia a jaisszok árulás révén meg tiid-
*ak \-olna valamit a dologról, és ők is sze
reznének valahonnan páncélt, ama az esetre 
«ehány száz vasruhát is csináiitatott, vas-
cipőket, vasnadrágot és teljes vas trikót. A 
vészpárbajhoz különben ő is hozzájárult, 
axziü a niegszoritással, hogy a vészhadiKi-
gyak lielyett inkább farmereket kellene 
hívni, ezekben jobban meg lehet bizni. 

Abban az időben kicsit féilénk \'oltani 
js így sokáig nem mertem megszólalni. Érez-
ten azonban, hogy tekintélyem igy nagyon 
alászáll s igy zavartan és pirulva én is meg-

file:///-olna
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szólaltam s fellivetettem a kérdést, vájjon 
nem volna-e jobb, ha Zsemlye Tivadart egy
szerűen lefejeztelnéiiJv? Hiiszen, ha kimond
juk, hogy tényleg árulás történt, ennok nem 
volna semmi akadálya. 

Bár nem mutatták, magam is megle-
pctve érez töm, hogy indítványom meglepte 
a vésztamícsot. Singer hosszabb beszédbeat 
válaszolt, melyben kifejtette, hc^y az ötiot 
magában nem volna a'osisz, csak az a bajv 
hogy liadüzenet nélkül az ilyesmit nexix 
tehet megcsinálni, mert hiszen ez (a követ
kező kifejezést sokáig kereste), mert hiszen 
ez kdepce volna. Rogyák azonnal hozzá
járult ehhez a felfogáshoz. Hevesen magja-
rázni Jcezdte, hogy jenembccsület szem-
pontjá'ból hadüzenet nélkül képtelenség 
kelepcét inditani (igy mondta), entneki 
megvan a maga módja. Különben a kcüepce-
nagj'on Ikényes dolog, élihez külön meg
állapodás keW és sok fdtétel, amit mind 
tisz:tázni kellene és e piUanatban nem tudja 
egészen birtosan, vájjon jasszokkal szem* 
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beii jogosull-e a kelepce; ezt még bővebben 
ineg ikellene beszélnie barátjával, a had
vezérrel, akivel csténkhit találkozni szokott 
s aki nehéz hábonis kérdésekben az ö 
tanácsadója. Nehogj' azonban közben ismét 
elrontson mindait az árulás, azt ajánlja, 
hogy kelepce helyett indilsiink csatát, még 
pedig haladéktalanul. 

Singer ehhez hozzájárult. Most ;már 
csak a formai kérdések voltak hátra: első
sorban persze a zászló. Singer megígérte, 
tiogy másnapra behozza a zászlót, a hozzá
való bélyegzővel, amit az ö atyja már 
régebben megcsináltatott és eddig az Író
asztalon tartogatott ván^a, mig szükség lesz 
rá. Rogj-áknak itt ujabb nehézség ötlött 
eszébe. — Honnan"'szerezzük a prédát? — 
kérdezte. — Hiszen préda nélkül hozzá se 
kezdheflünk a csatához, hogy jgy fejezze ki 
magát. Singer egj' pillanatra zavarba jött. 
Ekkor megint megszólaltam s azt ajánlot
tam, hogj' a prédát talán gyűjtés utján 
lehetne beszerezni. Miiidjárt megbántam 
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eihatnarkodott közbeszólásomat, mei't mind 
a kelten hirtelen elhallgattak, összenéztek 
és gimyosan elmosolyodtak. Megint elpirul
jam és zavartan dadogtam valamit, hogy 

%A f>yuu. 

liiszen nem ugy értein, mire Rogyák atyá-
san magj'arázó, fölényes jóindulattal föl-
világositott, hogy a prédát nejn lehet gyűj
teni, mert hiszen az egy vérengző állat és 
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a csatába két rendőr szokta \ ^ i i üáncon, 
a sereg dőtt, köz\'etlenül a zászló mellett. 

Ebban áJlapodtimk meg. A tanácsko
zás utáaii Rogyák vészesküt vett tőlünk, 
líogy nem kövelünk el árulást. 

Másnap kilenc órakor niegintei'pelál-
tam Rogyákot, liogj-an állunk a háborúval. 
Azt felelte, hogj' Singer nem kapta m ^ a 
páncélokat, mert a hajó, amely Bakonj-̂ ból 
hozza a holmit, zátonyra futott. 

Később közölte velem, hogy az egész 
dolgot el kell halasztani bizonjialan időre, 
mert karácsony előtt, mig meg nem tudjuk, 
hogy leszünk az okiratokkal, az egész dolog 
nem tény\alóság. Biztosított azonban, hogy 
az előkészületek minden irányban folynak. 
A mozgalom egyre terjed, hogy a zászló 
igeni.s megvan már és hogy egész Amerika 
tt»d már a dologról. Kaliforniával való szö
vetségünk már biztos és csak az alkalmas 
időt várja, hogy egészen csendben és STO-
rénycu. anélkül, hogy valaki észrevenné,, 
meginditsa a világcsatát. 
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EunyJ pz, ;unit az 1898-iki vésxtanács-
lól tudok. Hosszú ideig iicm foglalkoztam 
a dologgal, 1899-ben a reáliskola első osz-
lályálxi iratkoztam és évekig egyéb tanul
mányok foglallak le. E nagy események 
juttatták eszembe mindazt, iunit megírtam. 
Az összefüggések l'elism<?rósét, ismétlem, 
azokra bizom, akik erre nálam hivatot-
labbak. 

Kariuthj-: Tiuiár lir Juhoi 





Hazudok 

Kezdetben voltak a betűk és én igy 
szóltam: „lír ír". Az iir, akiről itt szó volt, 
magas ember volt, fején fényes cilinderrel 
- - hc^y miiről és mit ír, arról kevés sejtel
mem volt, de éppen azért izgatott ez a kér
dés. Eg\ik banUomtól megkérdeztem, de 
az ikitérő választ adott. 

Egy másik barátom engem kérdezett, 
hogy mi hol lakunk. Az uccát nem tud
tam pontosan megmondani, de biztosítot
tam, hogy Pesten az a fegelökelöt>b ucca. 
További kérdésekre kissé zárkozottan, mint 
olyan ember, aki magánügyeiről nem szí
vesen nyilatkozik, — de rövidségéhez ké
pest elég plasztikus válaszban elmond
tam neki, hogy mi csak néhány éve Ja
kunk itt, azelőtt a Bakonyban birialtimk 
szerény kastélyt, a hozzávaló ménessel és 
két wigwammal. Meg voltam róla győ
ződve, hogy a barátom nem tudja, mi az a 
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wigwam és bosszantott hogy nem kérdezi, 
léhát úgy tesz, mintha tudná. 

Barátom azoaiban nem kérdezte, söt a 
saját dolgaira tért és elmondta hogy náUik 
vettek egy fürdőkádat. Könnyedén bólin
tottam és megjegyeztem, hogy nálunk \aii 
már ugyan négy kád, egy az ebédlőben, 
egy az irószobában és kellő a wigwamban, 
de tudomásom szerint most vesznek a 
liozzámlartozók ínég ölöt, melyek köziU 
kettőre rácsavarhaló laterna magicát sze
reltek íel és egy kis géi>et, amelynek segít
ségével a fürdőkád magától mozog, mikor 
benne ülök, — sétál, forog, söt egy kicsit 
— egy egész picikét — fel is lud emelkedni 
a le^•egőbe, 

Arra a figyelmez telesre, hogy Iiiszeii a 
wigwamok bakonyi kastélyunkban van
nak és nem itt Pesten, megmagyaráztam, 
liogy itteni lakásunk csuk ideiglenes és 
hogy a kaslélj't most alakítják át amerikai 
rendszei-üvé. Megjegyeztem, hogy e célból 
évekig tanulmányoztam Amerikát, mert 



apám engem bizolt meg ezzel a jclentékte' 
len dologgal, egy kicsin}-, de tarlós gőzhajót 
boesátott rendelkezésemre: — akkora az 
egész, mint ez a pad, de nekem igazán 
nem kellett nagyobb, fő, hogy a vitorlát 
derék gépem mindig jól hajtolta és így aié-
liány hónap alatt megtettem az utat. Őszin
tén iKívalloHam, mert nem szerettem a 
hazndozást, hogy a kis gőzhajó már nin
csen meg, — egy gyárba adtuk, ahol mos
tan tágítják egy kicsit. 

Ezután bizonyára abbahagytam volna 
a témát, mert aklíoriban még nem voltam 
l>arátja a fccsegésnek és dicsekedni se sze
rettem: — de hát mit lehettem, a barátom 
kivóncsiskodott és tudni ótiajtotla, milyen 
rangom volt a hajón. Mosolyognom kel
lett ezen a naivságon és tartózkodó, de 
nem barátságlahm leereszkedéssel meg
magyaráztam neki, hogy ezen a hajón nin
csenek rangok és ilyenre ón nem is reflek
táltam, — különben pedig egy régebbi ten-
gerészúlam alkalmából, amiről most nem 
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akarok beszélni, megkaptam a másodtá
bornoki kinevezési és ciniert és én teljesen 
megvoltaiu elégedve ezzel. 

Barátomat érdekelte, hogy rablókkal 
nem találkoztam-c abban az időben. Jó
lelkűen megmagyaráztam, hogy a tengeri 
rablók csak xilorlá.shajókal Lámádnak meg: 

— s ha efajta kalandokban •̂olt némi sze
rény szerepem, az csak - szárazföldi rablók
kal és gyilkosokkal kapcsolatban történhe
tett, akiket apámmal együtt hajtottunk ;i 
bakonyi rengeteglxui. A felidézett emlékek 
hatása alatt elmondtam egyik érdekes haj
tásunkat, mikor tizenkét rablót és négy 
gyilkost hajtottunk almáspejkón, akik fára 
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másztak dölüiik, mh-e apám addig rázta a 
fát, mig négy rabló és — lia jól emlékszem 
•— ^ y ĝ T̂ lkos leesett. Ezek közül hánnat 
•tthon megszelidítcttünk és a kisebb házi-
niiinkák elvégzésére szoktattunk. 

Láttam, hogy barátomat meglepik az 
apámról mondottak: megkértem tehát, ne 
szóljon senkinek ezekről a dolgokról, mert 
nem szeretem, ha kérdezősködésekkel zak
latnak. Apám valamikor megállított két 
lokomolivot félkézzel és emiatt most na
gyon nehéz a helyzetünk, — kiderült 
ugyarüs, hogy a lokomotivok az ellenségé 
voltak és emialt apámnak sok baja volt az 
ellenséggel. Ha megígérné, már mint a ba
rátom, hogy igazán nem említi senkinek 
ezt a dolgot, akkor — titoktartásra — kö
zölném vele, hogy a király saját maga volt 
kéaiyfelen lieleavatkozni az ügyeklx*. Egy 
reggel személyesen megjelent bakonyi kas
télyunkban, — még egyszer figyelmeztetem, 
ne emJítsen erről semmit, mert súlyos poli
tikai következményei lehetnek, ha valaki 
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moglxKlja. Szóval, — li:t igazán érdeklik 
ilj'cn jeleii-féktelon dolgok, amiknek én ke
vés fontosságot tulajdonítok, — megjelent 
a király és igen kérte apámat, ne ingerelné 
az ellenséget. Apám Becsületére hivatko
zott, de aztán megegyeztek valamil)en, azt 
én nem tndliafom, hogy miben, mert en
gem nem vonlak bele a tanácskozásba. 
Különben pedig a fagyialtosgépekre kellett 
íelügyelnem, mert akkor egész nap fagy
laltot ettünk, — nem úgy említem ezt, mini 
kivétele,s dolgoi, mert őszintén szólva, mi 
reggelire fagylallol é̂ s csokoládét szoktunk 
enni, — de akkor déll>en is fagylalt voíl. 
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Barátom figyelmesen hallgatolt végig 
is egy üveget mutatott, amivel a belükéi 
iiagyobbnak lehetelt látni. Mosolyogva je
gyeztem meg, bogy ismerem ezt a szerszá
mol, hiszen nekünk otthon van egy há . . . 
bárom méter nagy darab belőle, amibe tia 
Menéz az cml>er, egy beiül akkorának 
Iát, mint egy kisebb ház, — ezzel az üveg
gel mi gyakran nézzük a csillagokat. () 
igen, nagyon helj'es kérdés, a Aíars-csilla-
got is szoktuk nézni vele. Hogy mekkorá
nak Játjuk? Na, nem nagynak, — akikorá
nak talán, mint az Erzsébeltér — de vi
szont nagyon tisztán és világosan megtud
juk különböztetni az e^'es tárgyakat. 

Ó igen, elég érdekes dolgok, amilcet 
látunk. A Marson főleg hangyák vannak, 
de alvkora mindegyik, mint ni'űunJv egy 
ember. Páncélos liangj'ák vannaJc és repülő 
bandák, és mondhatom, jelenleg éppen 
nagj' a mozgalom: tudni kell ugyanis, 
bogj' kétféle hangya van a Marson; vörös 
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hangj-ák és fekete hangyák, és ezek éppen 
háborúban \annak egymással. 

A részieleket aznap nem mondliattam 
már el a barátomnak', He hazafelé, útköz
één, összeszedtem gondolataimat a vörös és 
fekete hangjilkkal kapcsoLatban, hogy 
másnap, ha megint szóba kerül ez a dolog, 
helyes válaszokat adhassak tudnivágyú ba
rátomnak. 

Másnap, mikor barátom megint elő
hozakodott az üveggel, már örömmel érte-
sífhetfem őt, hogy az előtte való este — 
direkte az ö kedvéSrt — behatóan tanul-
Biányoztam a hangyaháborút, jó teleszkó
pom segítségével. A vörös hangyák hadál
lása most elég jó, mondtam, — egy nagy, 
hc^y mögött helyezkedtek el és készülnek 
átkéhii a folyón zárt sorokban, a vörös-
hangj'akirály vezetése alatt, aki nyolcszáz
millió vöroshangyát vezényel. Érdeklődé
sére megígértem, hogy holnapra áttanul
mányozom a fekete hangyák hadállását is, 
és bővebben referálok a fekete hangyaki-

file:///annak
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Tá'lyról, aki már most is rokonszenves ne
kem, meri haláltmegvető bátorsággal védte 
magát eg3' hegyszorosban, ahol gondol
kodva sétált éppen, midőn egy barlaugbóJ 
vöröshaingya ugrott elő és hardját Iol>og-
lalví rátámadott. 

Hazamenet főleg a fekete hangya-ki-
rálylyal foglalkoztam. A vörös hangyával 
szemben tannsitolt viselkedése mondhatat-
líuiúl meghatott engem is. Éreztem, hogy, 
ilyen viselkedéshez nemcsak roppaait testi 
erő ós bátorság kell, de őszintén szólva, 
olyan lelkiismeretesség, mely a gonosz és 
áruló támadásokkal szemben éppoly kér
lelhetetlen szigort vált ki egy királyból, 
mintahogy jóvá és könyörületessé hangolja 
öt saját népével, az özvegyekkel és árvák
kal és más védtelenekkel szemben. 

Biztos voltam benne, hogy a fekete 
hangyakirály előbb-utóbb győzni fog, de 
barátomnak ezt nem mondlajn meg. Tud
tam, hogy a fekete hangyakirály íöléjiyes 
győzelme csak akkor hat rá teljes erővel. 
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lia előbb végjgkiséii a megpróbáltatások 
f'gész kálvűi'iáján: — közöUem bát vele, 
bogy a vörös és fekele bangyák között ki
tört bábon'i egy óriási mű anyagál képezi; 
ez a mii egy akkora könyvben van leírva, 
mint ez a báz, ennek a könyvniek a L'\pjait 
gépek liajlják és az ember egy bidon állva 
olvassa a lapolcal: — egy lap akkora, bogy 
a felére rá lebet írni az egész Robinzont. 
A bangyák bábon'ija négyezerkétszáz lap 
bosszvi lesz. 

És aznap, bazamenet, részleteket dol
goztam ki magamban, hogy másnapra kész 
legyen az anyagom. Kőt bangja összelnv 
•szél, bogy elárulja a fekele bangyakirályt, 
— egy sötét völgyben találkoznak és éjnek 
évadján megtámadják a palotát. Szeren
csére a bangyakirályné ébren van és figyel
mezteti férjét. Azonnal fellármázzák a tá
bort, két föbangya vezérlete alatt megindul 
a tenger felé . . . 

Erről a fekete, kanyargó rajról beszél
tem másnap. Távol a tenger vize csillog a 



kmenő iiap fényében. Vadregényes hegyek 
és végtelen lapályok váltakoznak. Az erdők 
mélyébeai, fák között, bokrok árnyában 
rejtekeznek és figyelnek a vörös hangyák. 
Órák kérdése, mikor törnek elé . . . A fekete 
raj komoran, baljós nyugalomnuü, összc-
nyüzögvc zúdul le a völgyre . . . 

így loKcni ínjvá. 





Szerelem 

Tizennégy éves koromban, augusztus-
l)an, esténként a nyaraló előtt sétálgattam 
Horov<?tznéva], aki mellettünk lakott és 
megharálkozott velem. Halvány, kékszemű 
gyerek voltam, és akkoriban tengerész akar
tam Jenni. Ilorovetzné férje három hétre 
elutazott, a fiatal asszony egészen egyedül 
volt. Fehérpettyes, világoskék ruha voll 
rajta, szalaggal a derékon és bő, nyitott 
ujjak. Az arca most már csak ugy van 
Höttem, mint egy tojásdad, kicsit sárgás
fehér folt, pár halvány és derengő vonaUal 
J1I1Ü — egyebet alig látok belőle. De akkor 
nagyon jól ismertem és néhány nap múlva 
nélkülözhetetlen alkatrésze lelt annak a 
ködös, rejtelmes képnek, amit Világról és 
Jövőről festettem a szemeim elé. 

Különben, azt hiszem, szép volt. Talán 
az ö szája körül láttam először azt a fölé
nyes és öntudatos vonást, amit azóta min-
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deii asszonyi arcon keresek. Akkor magam
ban ezt a vonást okosságnak neveztem, 
mert még nem tudtam, jnit jelent. Tizen
négy éves voltam és iigy volf, hogy kime
gyek a tengerre, nagyoji messze, minél 
messzibb. 

Tulajdonképpen most már bevalHia-
lom (néháűiy év óta ugy kezdem érezni, mái-
nem igen lesz iK'lölcm tengerész), tulajdon, 
képpcn az éjszaki sarkról volt szó: de erről 
nem beszéltem Horovetznémek. llorovetzné 
csak annyit tudott, hogy nagyon messze, 
miiiél messzebb. A loJyamodványt megmii' 
tattam neki, amit az Akadémiához intéz
tem. És röviden, néhány férhas és rideg 
szóban vázoltanr neki a hajósinas életét é* 
liogy miként temetik el, éjben és viharban, 
ha a villám lesújtja fönt az árbóckosár 
tetején. 

— Az embert szépen széthúzzák, spár
gával összekötik a láliát, egy darab követ 
lesznek rá, aztáai — zsuppsz! 

Nem időztem sokat e tárgynál, érez-
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tetve, hogy ezen már nem lehet segíteni, kár 
beszéhii róla. Horovetznét nagysádnak ne
veztem, bizonyos fáradt jóindulattal, mely
ben jelezve volt, hogy percre sem felej lem el 
« kellönik közit fennálló kivételes viszonyt és 
hogy cinizmusomon nem kell megdöbbeai-
iiic: olyan ember beszél, aki valamikor 
maga is tudott érezni, de az élet keménnyé 
és fásulttá edzette. 

Többnyire éles és szatirikus voltam: 
paradoxonokban beszéltem, holmi gúnyos 
világításba helyezve minden kérdést és 
eszmét, amivel emberiség valaha foglalko
zott. Horovetzné felégetett. Egy-egy megi 
jegyzésemre aixát csodálkozó és aneglepetí 
mosoly futotta be és érdeklődve közelebb 
liajolt. Éreztem, hogy mtellígencíám meg-
döbbeíiti és elhallgattam. ,,S ha tudnád, iki 
vagj'ok", gondoltam. 

Okos asszony. Okos szája van. Mondót-* 
lam magamban este, a váiikoson és egy-* 
szerre éreztem, hogy remegek. Közbe zavai 
rosan jöttek a rendes képek: végtelen viz-i 

Karinthy: Tanáx úr iLéicm 10 
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lap,. c.sillaf,H)s ér ynélyél)en — vizlap, irudy 
!-'nü! a csillagokig ér. Repülögépí'm, a felvér 
viorlás, lussam készüli a honiálybnii. Szár
nyait szétvctelte és uszni kezdőit: most a 
riejadok csillagképéhől vi'ill ki kemény 
Körvonala: két kozoni n'ifeszült a kormány
lapátra és a gé|) IVljebl) suhant. A bolygók 
liaháiiy korongja nngyobbodott. Különösen 
n Ncptuné: tudtam róla, hogy gomolygó kö
dökből áll, VÍZ és szárazföld még nem vált 
.szél laza, óriási löniegél>en és sürü páráiban 
fantasztikus árnyak nyújtóznak. Messzin'tl 
;i Naj): fgy derengő csillag, átrémlik a 'kö
dön. A l'öld pici, gombostíínyi luinyorgás, 
mély boHozal távolában. S alcTíor először 
fogolt cl valami nehéz, ideg<Mi fájdalom, 
hogy oly messze van, oly niessze és meg
döbbenve jutott eszembe az okos és erős 
száj, melyet ottbagylam. Szivem elszorult 
lés elhatároztam, hogy másnap a Tengerről 
és a Csillagokról beszélek majd Horo\'etz-
nének és hogy beavatom őt. 
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És másnap írstc beszéltem a Tengerről 
Ts a Csillagokról. 

Valami szenvedő volt akkor az arcá
ban. Kiint a kertben már aludtak a nehéz 
barackfák. És ef»>'szerre, a lioklfényben 
láltam, amint elmosolyodott. 

Isniorcllen érzés volt. 
— Untatom ? — kérdeztem gőgöseji. 
— Dehogy, — mondta melegen és 

megkapta és hirtelen megsimogatta a ke
zem. — Csak valami eszembe jutott. Be
széljen, Fricikc. Ez nagyon érdekes, a Nap
rendszerrel. 

Kinyujlollam a karom és most ugy 
álltam olt a korilés előtt. 

— Az a sötét folt . . . felszik l á t n i . . . 
azi még nem ismerik . . . .V többiről jnind-
röl ntdják már, álJó csillag-e, vagy naj)-
rendszer. . . de azon a sötét folton még 
eddig iucm láltak csillagot soha. Egy luk, 
amin keresztül vaJami egészen ismeretlen 
sötétségbe nézhetünk. De lesz majd egy 
gép . . . 

10* 
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És egy végtelen ivet irtam le a ka
rommal. 

Lehanyatló kezem a mellét súrolta. 
Hirtdeai elhallgattam. Elbúcsúzott és be-
nient. A veimida lombjíű közt tiuit el a vilá
goskék ruha. 

Kint a kertben, a barackfák alatt sétál
gattam akkor, zsehre tett kezekkel iséláH-
gattam és fülyürésztem. A kerítésen tul oly 
mély és ónszhiü volt a Duna: csak néha 
szikrázott t'öi valahol. A malom ablaka 
lélegzett a tompaságban. És egyhangúan 
zizegtek a csillagok: tücsök ós csillag, 
mindig együtt láttam és hallottam őket és 
azt hittem, a csillagok zizegnek. 

— Azt hiszem, most látott valamit 
lielőlem — mondtam ünnepéüj'esen és 
megnyugodtam. — Kár, hogy az üstökösök
ről és az északi fényről már nem ibeszél-
hettem. 

A kerítésre könyököltem, s arcomat, 
mely akkor lágy és finom és fejletlen volt 
még, arcomat odaszorítottam két léc közé. 
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Aztán bcliivták és Icfcküdiem. Mig az ös
vényen végig halacUam, olyan érzésem volt, 
mintha bársoaiyoai járnék, valami lávoli és 
liomályos dolog emelgdctt föl a földről és 
nem éreztem a testem sxilyál. 

— 0 szép, — mondtam ránülten, 
abban a pillanatban, amint a paplant 
lejemre hnztnni. Emlékszem, hogy ájulá.s-
szerü és -szédítő mámor fogott cl erre !a 
szóra: folyékony hűs olajbaii nsztam. A 
Tejnt volt az, amiről aninj-it bcszéllcm. A 
tiszta és csillagos égen hömpölyögtem ke
resztül, folytam lefelé. 

Egy óra múlva minden átmenet nélkül 
és egészen váratlanul a következő képet 
láttam: 

Ilorovetznéval állimli a Dunapnrlon, 
a malom előtt. Az asszony előrehajlik és 
egyszerre halkan, egy hajlékony és lágy 
mozdulattal, mintha csali jobbam Jvi akarná 
nyújtani magát, belefordul a vizbe. Utána-
^elem magam és derékon ikapom el. Egy 
ideig eg}'más körül forgat a viz. Aztán 
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földel érek. Kiugróm és magáin után voiv 
sjjolom. Szemei IJC víoinak csukva, a szája 
félig nyitva, csak i'első fogsorát látliatoni. 
A vállamra dobom fel, ugy, hogy feje és két 

í^/ ^ . ^ '̂ ' -̂-̂  —̂̂  » » 1 

keze hátul lelóg. Két vizes térde nehezen 
rátapad u derekarara. A langyos viz láb
száramon csorog végig. Borzasztó aichézi 
nem birom tovább. Lihegve, szándéko.san 
aue^botloni és összeroskadok. Ruhája most 
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arcomba gyűrődik, fuldoklóm. Rugdaló
zom, Iioyy kikeveredjek; mindig szorosab
ban tapad rám a vizes ruha és liörögve 
hallgatok el. 

Ez a kép nagyon megrémilell és majd 
elájultam a szégyenkezéstől, amint hirlelcn 
CLszemlK; jutott, hogy mit szólna Horo-
velzjué, ha tudná ezt a gondolalom. Valami 
képiclennok és irlózalosnak fün! csak gon
dolni is erre. Próbáltam komikusnak és 
furcsának találni, ncvelaii rajta, de nem 
ment. Szix'Xím akadozva dobogott és Iloro-
vetzné arca egyszerre oly fájdalmasan, oly 
távolian, oly titkosan lünt fel a liomály-
hól, hogy pillanatra minden lagomba 
zsiWiadás feküdt. A szemrehányás és két
ségbeesés majd megfojtott: undort érczlem 
magam iránt és mélységes megvetést. Elvi-
.selhetetlon volt. Egyszerre ellenállhatatlan 
kényszerben jelentkezett az érzés: hogy 
Horovctznénak azoninal és haladéktalanul 
clégtótelt kell adnom, valami mély és gyöt
relmesen édes megalázkodással: meg kell 
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csókolnom a kezét, \'agy a ruháját s így 
meg kell értetnem vdc, hogy mily igaznak 
és szomoninak és végtelenül jónak tartom 
()t. S hogy most azonnal meg kell tudnia, 
hogy rá gondoltam, mikor a csillagokról 
beszéltem s liogy nem, nem, nem vagj'ok 
cinikns s hogy ö oly végtelen, mint a Tejül 
és hogy minden csodákalos cs hogy repiUni 
fog ő is, mert nem hagyom itt a porban é> 
szomorúságban. Igen, igen, mindezt mcí,' 
kel] tudnia. 

Hogy egészai őszinte és preciz legyek: 
o felindulásom nem egészen elvont érzelmi 
folyamat voll: homályos remegéssel egy 
képet láltam magam előtt. Oly igazán és 
mélyen s tökéletesen sikerül majd beszél
nem, — igy mondta ez az érzés — hogy 
Horovetzné végre egészen átérzi a dolgok 
mélységét s egy felszabaduló zokogás rohn-
mí'iban fejéi karomra hajtja s én lassan 
simogatom a haját. 

A következő perclKin kinl voliam az 
udvaron. I.üsztorkabálomat a lépcsőn gom-
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1>oUam még IJC. Átlopózkodtam a túlsó 
^oranda felé. A gesztenj'cfa alatt egj'szerre 
megláttam a fényt: az ő ablakuk Iki volt 
világítva. A mellem ugy feszült, vissza akar
tam fordulni. Egyszerre kinyilt az ajtó és 
n fénysávból a kék ruhát láttam liifor-
dulni. Már akkor tudtam, hogy egj'etlcn 
szírt se fogok szólni. 

- - K) az? — kérdezte riadtan, amint a 
sötétben meglátott. 

— Fricikc, maga az? — mondta újból 
és csöndhon. 

Xem feleltem. 
Még a suhogást hallottam. Aztán ott 

fűlt mellettem egy meleg és puha tömeg. 
— Kedves, hát maga még fent van? 

Mit csinál ilt? 
Nem feleltem. Akkor először hallottam 

életemben asszonynevetést. Az arcomat csó
kolta meg és fejemet pillanalra a melléhez 
szorítót! a. 

— Képzelje, Fricike, megjött az uram, 
nem is vártam. Most átszaladok borér. 
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Egy percre egyedül maradiam. A kerí
tésen né/tem kérésziül és meglátlaiu a 
Véniuiz csöndes korongjai. Egész lesteniben 
csönd volt. Már jött is vissza. 

''^•^l^c^^L^^'>^Z^ -•^z h-^ 

— Na, jójcakát, Fricike, pá — sietelt. 
Az ajtót becsukták. 

És akkor a sölélben halványan s de
rengve először bukkant fel megzavarodoít 
szivemben egy távoli sejtés, hogy van 
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valami a földöiii, ami fonlosabb a csillagoív
nál s a véglelemiél s kietlen ködfoltokná] u 
naprendszeren l.nl és iiogy a csillagok és a 
tenger talán valami nagyon hnla dolog, 
vel«m egyiill. 

Még valamil mondani akarlani. Éi-oz-
lem, hogy még valamit mondani kell, a kivi
lágított al)lak fele indultam: de aijhan a 
pereljen az ahiak kihnnyt és elsötétült. Mi 
ez, anondtani és megálltam. Mi ez, ismétel
tem magamban daeosun és siirget(5en, mi 
ez, mi ez. Mi t'z, suttogtam utoljára oly 
lialkan és oly fájdalmasan, mint az esteli 
szél, mely arcomba csajíolt: vacogva és-
dideregve. Mi v/.'í Mi történt? 

Mi ez? Mi történt veled, vékonyesonliu 
didergő gyerek, ki most úgy lágianyitod a 
szemed? Mit állsz ill legörbüli szájjal, mint 
a vadember, ki előtt villám csapolt le, — 
ismeretlen, félelmes és fviiyegető gonosz
ság. Nf> jöjj, ne állj ill, mit állsz itt az ab
lak elölt? No jöjj, fussunk, fussunk az or
szágúton, vagy gyerünk ki a mezőre, ball-
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gíiss ide, beszélek hozzád, ne figyelj aira 
az ablakra ott, gy'erünk innen. Azok rosz-
szak, gonoszak és ostobák: hallod-e? te 
jöjj. Ne gondolj rájuk, no jöjj már. Hiszen 
összeverődnek vékony kis térdeid: mit 
akarsz ilt? Nézz a szemembe, nem ismersz? 
Én ismerlek és az egész lelked ismerem: 
én szerellek és tudom ki vagy — te kis bo
londom. Nem, nem, iiekcd van igazad, a 
esillagok és a tenger — ez az igaz és ez a 
nagy és magasztos — de látod, ezek jiem 
érdemlik. Másképpen fogjuk azt ísinálni 
•— no jöjj már, ne hallgatózz. Aldioz a száj
hoz másképp kell beszélni és én majd meg-
lanillak — és nem megyünk ki a tengerre, 
hallod-c, azért se megyünk — ök nem ér
demlik meg, hogy kimenjünk értük a ten
gerre . . . ük nem érdemlik meg a csillagos 
eget, melybe szomjas kis arcod fölemelled. 
I>álod-e, én ismerem ám őket és mondok 

majd neked valamit láíod-e, erre 
van szükség, mert ők csak derékig állanak 
a csillagos égljen és az arcuk lefelé figyel. 
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És nagyra nyitóit szemekkel kiiit hagyott 
téged dideregni és vacogni a sötétben — az 
az arc, amit a Pkjadok csillagképébe bele
rajzoltál. l>e nyugodj meg. Én jobban 
ismerem azt az arcot és tudom, mit je
lent — tudom mit jelent, a gonosz, rossr 
és hitvány. No jöjj, menjünk már innen 
—• látod az izmaimat? már nem véznák és 
törékenyek, mint a tieid — erősnek és ke
serűnek kell lennem, hogy raegboszuljalak. 





A nénincí 

I'ródi mogy :»z utcán. Álmcgy arra a/. 
oldalra, ahol a n^ip süt; hunyorog, vi.ssza-
lordul. Végre eszébe jut, liogy igen, igaz, 
isak mégis meg kell hífogatni Stanci nénit, 
akinek az ura meghalt, mert a mamája 
ma reggel is mondta neki az ágyból: 

— Frédi, el kell mciuied Stanci néni-
iioz kondoleálni, ez mégse szép, hogy oda 
^c szagolsz, i)cdig már két liete, liogy az ura 
megJiall. 

Fré<li li'bál Slanci nénire gondol és 
néma kétségbeesés fogja el. A4iáz előtt sé
tálgat lassan és nem tudja elszánni magiif. 
ilagában gyötrödi-k: ejnye, mit is kellene 
nH<ndani a Slanri néninek. Kedves jó Slanci 
néni, ennyi elég is lesz, és érzelmesen mély 
szomorúsággal ránéz, ngy-e, nem is kd l 
folytatni, esak mély szomorusj'iggal né;mi, 
ami mindent kifejez. A bácsinak jobb igy. 
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odafent, a mennyországban. Frédi neki-
íesziti a képzek'li't, hogy ebbe a gondolatba 
beleélje magát és igyekszik meggyőződve 
lenni, hogy a bácsinak jobb odafönt. 

Ezzel a gondolattal nekilcaidül a lép-; 
csőnek, csönget és kopog. Mialatt nyitják 
az ajtót, Frédi nagyot sóhajt és a szája le
görbül. Izgatott lesz és .sebesen, erőlködve 
mondogatja magában: „Szegény, szegény 
Stanci bácsi!" Erőlködve képzeli el jnaga 
elé Stanci bácsi alakját, hogy átérezze a 
részvét egész melegét és Stanci bácsi arca 
végre tényleg meg is jelenik; duzzadt, fé
nyes orral, félig nyitott szájába jnohón tói 
befelé egy zsiros barátfülét és ketléhaiapja. 
A barátfülébői egy zsircsepp legördül és 
.Stanci bácsi utánakap a szájával, de későn; 
a zsircsöpp lecsöpijen a mellényére. Stanci 
bácsi kisértet-arca csúnyán elfinlorodik —-
a „kutyaistenit", — mondja Stanci bá(»i, 
— és Frédinek eszibe jut, hogy akkor hogy 
kitört belőle a hahota, mert ő egy perccel 
előre látta már, hogy annak te kell csöp-



161 

peniii, aimak a zsiniak, de Staiici bácsi 
tényleg nem láthatta, mert a saját főjét 
nem láthatja az ember. Brahaha! 

Nj'itják az ajtót és Frédi utolsó, két
ségbeesett críilködéssel gjötri magát, hogy 
Stanci bácsit fehéren, a halálos ágyon el
képzelje magának, feje körül az Enyészet 
ciprus-suhogásávaJ. Nem megy. 

F r é d i (elszorult torokkal): hogy van. 
.Stanci néni? 

S t a n c i n é n i (feketében, hátrafcsülf 
hajjal, némi pomádészaggaL Siránikozva 
beszél, már három hete, stilszerüen.): Hát 
eljöttél, Frédi? 

Frédi kergeti magáiul dühösen a ké
pet, a Stanci bácsival és a barátfülével. Hisz 
ez lehetetlen, ostoI>a dolog! Nem megy. És 
most minden olyan butiín veszi ki magát. 
Miért mondta neki Stanci néni, hogy „el
jöttél, Frédi?", mintha nem látná, hát 
persze, hogy eljött. Naná, nem jött el. És 
miért mondja ezt siránkozva? És mig Stanci 
néni bevezeti öt, Frédi agyában hangosan 

Kiuiiitliy: TaouS-r úi- k<ia:\'iu I I 
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és szemtelenül beszél valaki, féjrecsapott 
kalappal, mélycii meghajolva, a földig meg
hajolva, leveszi a kalapot a fejéről, igen, 
és egy márki mozdulatával eltartja magá
tól, két ujjal fogva a kalapot, kecsesen, és 
igy mondja: ,,Asszonj'om, kedves Stanci 
néiii, még nem jöttem cl, de mindjárt itt 
leszek, lent jövök az utcán és sietek, hogy 
hamar itt legyek!" Egyik szemével felfelé 
kacsint és kisujját begörbiti, ez az alak, a 
Frédi fejében. Frédi dühösen lökdösi ma
gától a tolakodót és Stanci bácsi apoteózisát 
igyekszik helyébe folni, de az makacsul 
visszatér mcgiiit. 

A szobában be vannak csukva a spa-
Ictták é^ nehéz, dohos a levegő. Szemben 
az ajtóval hangosan és fontoskodva ketyeg 
»z óra: Frédi agyán az a groteszk gyanú 
villan keresztül, hogy tulajdonképpen nem 
is szokott jáinii, alszik, amnt egy öreg 
daksz'li, a homályos szobában, csali mikor 
\alaki bejön, kezd el szorgalmasan és tün
tetően ketyegni, ráketyeg az emberre, lük-

file:///alaki
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tel, zakatol, liheg t:s morog utána, aztán 
íiiindjárt cltiallgat megint. 

S t a n c i n é n i (lassan ós fájdalmasan 
ül lo, mintha üvcgbö] volna és mindjárt 
összetörik. Siránkozva): ülj le, kérlek . , , 
ne . . . ne . . . oda . . > a hokkedlire . . , 

Frédi mo.st veszi észre, hog\' zavará
ban rá aliart ülni egy kalapra. A vér hir
telen fejélx' szalad. Az a márki, aki az 
imént Jiajlongotí, most kiegyenesed\"e hety
kén szembenéz Stanci nénivel és hangosan 
ig\' szól: ,.Valóban asszonyom, nem óhaj
tottam a kalapjára ülni, mert ez esetbeai a 
Icalapja ugy szt-t pukkant volna, mint eg5'j 
kövéi- dakszli. Tetszik érteni? Mmt egy 
dakszli". Frédi remcgse és rémülten pró
bálja csitítani a márkit, érzi, hogy ebből 
nagy baj lesz, a halántéka lüktet. Stanci 
bácsi . , . szegény Stanci bácsi . . , hát 
meghalt . . , de neki jobb odafönt . . . 
mondogatja magában Frédi és a saját ha
lálára akar gondolni. 

1 11* t 
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S t a n c i 11 é w i (siránkozva): Neiit 
^•oltál ilt azóta. 

F r é d i (most már beszélni kell. A 
liaiiigja gjengén és hamisan remeg az el
fojtott ijedségtől, hogy mi lesz itt mindjárt, 
szent isten, mi lesz ilt mindjárt. Egyelőre 
még jól jön ez a remegés, meri a szánalom 
és meghatottság hangjával külsőleg azonos 
és azrt a benyomást kelti, — de szent Isten, 
mi lesz itt mindjárt, ha kideriil, hogy mi 
.̂ z okai): Nem jöhettem . . . az egyetemen 
roppant e] voltam ioglalva . . . Stani . . . 

A m á r k i (Frédi szeme elölt ugrat, 
most akkora, mint a hüvelykujjam és szem-
icienül bókol): Ja, persze Stanci néni, et 
volt foglalva. Le volt foglalva. Föl volt 
foglalva. Szépen volt lefoglalva. Egy pecsc* 
volt rajla ilyen felírással: „Kopf jUfréd le 
van foglalva", még csak rö\'id ideig látható. 
Tessék besétálni harmadik emelef, pincén 
a bemenet". 

Frédi homlokán megdagadnak az erek. 
S t a n c i n é n i (siránkozva): Ma há-
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rom hete és naptya, hogy a mcglK^dogultat 
átadtulk a földnek, 

Naptya? Naptya? Mér naptya? 
Szent isten, ezt nem lehet ikitartani. 

Miért naptya? Mi az, hogy naptya? Frédi 
lesüti a szemét, a gyomra hullámzani kezd. 
Egészen behunyja a szemét, hogy ne lássa 
a márkit és elgycngfilvo könyörög neki, 
hogy csak most ne figyeljen ide, mert ez 
rosszabb a halálnál. Hiába! 

A m á r k i (hangosan): Naptya? Kinek 
a kedves naptya? Az anyja meg az aptya. 

F r éd i (elgyengülve): 0 . . . kedves 
Stanci néni . . , ha tudná, mit ereztem, 
amikor .. . (elcsuklik, ő tudja, hogy miért.) 

S t a n c i n é n i (siránkozva): Még 
csütörtökön itt ült . . . így, ahogy veled 
ülök itt . . . igy ült szembe velem és 
aszon^ya: ,,Még irok valamit, Stancikám" 
és m ^ meg is irta ezt a levelet , . . meg
írta, még alá is irta . , . még el is tettem , . . 
-ide tettem, az asztalfiába . . . 
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Stanci néni suhog\a leláll és háttal 
lordul Frédinek. Frédi mereven nézi a hátát. 

A m á r k i : Az asztalfia nagyon ked
ves, szerény ikis fiu volt. Minden nap szé
pen kezet csókolt ősz apjának, az asztal
nak, amely szülte őt. 

S t a n c i a iéni (hozza a levelet és 
átadja Frédinek. Siránkozva): Ezt a leve
let irta még csütörtökön . . . igy, ahogy te 
ülsz most itt . . . és másnap . . . (Zseb
kendő előkej'ül.) 

F r é d i (átveszi a levelet és kegj'elete-
sen fölébeliajol. A feje zug, a szemei káp
ráznak. Csillagokat lát. Egy szót se éit az 
egészből. E percben újra megjelenik Stanci 
bó«si feje a barátfülével.) 

S t a n c i n é n i : így, ahogy te ülsz 
most . . . (csendesen sii'ánkozik.) 

(Egy hang az udvai-on, éles és hangos, 
Naaa. maga randa!) 

Puff! 1 
Frédi összeszorított, kék szája szétrob

ban. A levél vizes rongy képéJxni esik ki a 
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földre. Frédi fölugrik, Stanci Jicni hányat 
esik. Frédi ki a szobából, le a lépcsőn, ke
resztül az utcAkon . . . ós torkaiból fájdal
mas, rettentő l>önibölé^l>eu harsog a ful
dokló i-öhej . . . niiudeímck vége : . . 
most jöjjön a halál és a m«gseniniisülés . . . 
és jöjjön a Duna zöld vize . . . és jöjjön 
a koporsó, ahová J}eg3Ömöszölik és lenyojii-
já'k és eltemetik . . . és ahol a csöndJ>an és 
.sötétbeai és niagányban ^égre, végre kine
vetheti magát . « , Hahaha! Bruhahaha? 
Hehehe . . . he . . . lie . . , 





Szeretem az áííatot 

A kis házinyiil mindjárt nagyon meg
tetszett, m-ikor a konyhában letették: buta, 
kedves kis feje, ijedt szemei és lágy, sima 
szőre. Azt a jellemző, gyöngéd, párt<dó 
szereletet érzem, amit nagyon jól ismernek 
kezdő szerelmesek, akikneOí kicsi és macs-
kaszerü nőkkel akadt dolgiik. Nem akarok 
semmit tőled, te fehér, ijedt kis nyúl, csak 
meg akarom simogatni a fehér bundádat, 
hátrafelé és óvatosan, hogy jól essék neked, 
ölembe vennélek és a kis fejedet simogat
nám, hogy megnyugodj és jói érezd magad, 
biztonságban és elhidd, hogy nincs okod 
félni, nem kell tartanod seonmitől, én vig\'á-
zok rád és megvédelek. 

Ezt érzem, egészen melegen és önzet
lenül, felolvadva ebben a védő, önzetlen, 
odaadó szeretetben és a kis fehér nyuii után 
nyiilok, hogy megsimogassam. A kis nyxil 
azoubaii, ijedt kis dög, riadtan lelapul és 
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kifut a tenyerem alól, be a konyhaszekrény 
alá. 

Te csacsi kis nyvil. mondom neki fej-
csóváha, lám milyen kedvelj, ostoba, ijedh 
kis íiyul vagy te, hát most lut hiszed, hogy 
bántani akai-lak, megt'ofíni, mohón megra
gadni, agyonütni, megeimi mert erősebb 
vagyok nálad. De értsed meg, hogy szó sin
csen minderről, hát pers/e hogy erősebb 
vagj'ok nálad és mindezt megtehetném, de 
liiszeír éppen arról van szó, hogy nem aka-
i'om megteinii, nem érted? Sőt gyöngéd 
és ikedves akarok lenni, meg akarlak simo
gatni, meg akarok í'eledkezni önmagamról, 
a magam jogaimról, vág^-airól, éhczcteiröl, 
le miattad, akit meg akarok simogatni, hogy. 
dobogó kis szive<l megnyugodjon és jól 
érezd magadat, egész finom, bájos törO-
kaiy. íéléuk kis lényedet. 

K/t gondolom megindult lélekK^íi és 
egy piszkafi'íMvl piszikálom a kis nyulai, 
)iogy kijöjjön a konyhaszekrény alól és én 
megsimogathassam. A kis nyúl előbb húzó-
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dozik a piszkafa elöl, orrcimpái idegesen^ 
rémülten táncollak, aztán nsgye, kiugrik, 
átfut a konyhán, bebújik egy sarokba. 

Utána megyek és óvatosan leguggolok 
melléje. Ejnye, Jixondom neki, hát milyen 
ostoba vagy. Nini, hiszen még sokkal job
ban reszketsz é.s félsz, mint az imént. Persze 
ez érthető a te elfogult és szűk kis értelmed 
fizenipontjábój. mely azt súgja neked, hogy 
abban a makacsságban, amivel utánad jö
vök, csak a véi'cngző vadállatok mohósága 
rejíhelik és amely nem tudja megérteni az 
erősebbnek fejlettebb erkölcsi ér/csét ós 
altruizmusát. No, most már aztán tényleg 
mag iküU hogy fogjalak, meg kell hogy si-
niogassalak, azzal az érzéssel, amit most 
érze.sz irányomban s mely vérszopó tigris
nek láttat engem, ezzel az érzéssel igazán 
nem hagyhatlak magadra. Be kell bizonyít
sam neked, hogy mcmiyiix; tévedtél, hogy 
mennyire nem azért akarlak megfogni, 
hogy álharapjam a torkodat, hanem csak 
önzetlenül meg akarlak simogatni, kellé-
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messe atarom tenni az életedet és nem szá
mitok se hálára, se eJlenszolgáltatásra. 

Óvatosan ikinyujtom a kezem s már a 
nyakán vannak ujjaim, mikor egy kétség
beesett ugrással kirántotta magát, fiildo-
Ikolra nyifogott és szétter}>eszteft lábakkal, 
lihegve, halálos félelentben bebújik a kály
ha alá. 

Nyelek egyet és érzem, hogy a vér fe
jembe szál]. No, igazán példátlan butaság
gal van dolgom. Most mit tegyek? Abba
hagyjam? De akkor azt fogja hinni, hogj' 
neki volt igaza, hogj' tényleg meg akartam 
enni, vagy agyonverni és most kifáradva, 
egjelöre lemondtam szándékomról. 

A kályha elé fekszem és benézek a 
iiályha alá. Ott kucorog apróra összehii-
zódva és fekete szemeiben kimondhatatlan 
félelem csillog, amint tekintete az enyém
mel falálko/ik. Most már azliüi igazán nieg-
liaragszom. Te szamár, mondom neki elke
seredve, hát nem hiszel semmiben, ami szép 
és kedves"? Hát nem hiszel az önzetlenség-
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ben, a gyöngédségben, hát neiu hiszel a 
szeretetben, mely iieni számit hálára? Hát 
hogy bizonyílsaan be neked, szerencsétlen, 
hogy milyeix alaintasan, milyen megvetésre
mél tóan gondolkozol? Persze a te buta és 
rossz kis fejedben csak aljas, durva és er
kölcstelen képzetek nyüzsögnek, harapás
ról, verésről, az eríteebb kajánságáróT, a 
mivel elpusztitja a gyöngéket . . . te, te 
undok kis féreg, hát nem akarod elhinni 
nekem, hogy van harmónia, v^x bensősé
ges, könyes megindulás, mely a gyöngeség, 
szegénység, teheteilonség láttán elfogja a 
lelket? A teremtésit annak a nehéz fejed
nek, csak azért is l>ebizonyilom neked, hogj'] 
van! 

Most már hirtelen és mérgesen kapok 
utána, erőlködöm, kivörösödöm, a nyelvem 
kilóg, mcgbotlom, leesem, négykézláb fu
tok utána, be az asztal alá, a dézsa mögé. 
Beverem a fejem az ajtófélfába, kiszakad 
a kabátom, a fogamat csikorgatom és egy
ezel' már meg is kapom a füleit, de ö li-
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hegA'O, most már hangosan makogva ki
tépi magát, megharap és a kamrában cWm-
jik a hasábfák mögé. 

Most ott van és nekem szét kcüene 
szedni az egész halom fát, hogy megtalál
jam. De szétszedem, szítszedem én, ha ad
dig éleit is, szétszedem és mogfogom t's meg
ragadom a füleit és felkapom a levegőbe 
és megforgatom és a falhoz vágom és szét
loccsantom a fejét, azt az ostoba, makacs, 
szann'ir fejét, amivel nem akarja megérteni, 
hogy csak meg akarom simogatni! 



A papám 
<Hathőnapos fiu 
naplóiábóf) 

Klhalároztíiim, hog>- feljegyzek ma
gamnak néhány ímegfigyclést, amikre ké
sőbb, mint naturalista irónak, szükségem 
lehet. Szűk környezetem csak kevés teret 
enged a szemlélődésre s igy egyelőre né
hány íUIíindó jelenséggel foglalkozom: 
i'zek között az én szolgúlalomra kirendelt 
iszemélyzetnek egyik sajátos ^lakjával, aki 
hetek óta ig>'ekszik már érdeklődésemet 
felkelteni önmaga iránt, olyan makacs, 
jobb sorsra érdemes buzgalommal, ami 
bizonyos jóindulatú és leereszkedő szánal-

[ anat vált ki belőlem. Ez a személyzetem 
középteiimetü, kuszált hajú és sárgás arc-
bőrü ember, egyebet nem tudok róla, nem 
is érdekel, bár, mondom, sokszor igazán 
megliat az a buzgalom, amivel észre akar
ja vétetni imagát. Állandóan körülöttem 
kuncsorog, a legkisebb jelre odaugrik hoz-
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világit a forró vágj', hogy valamibem szol
gálatomra lehesseii, szegéajke. Főleg az 
utóbbi időben minden igyekczetéveJi azon 
V|an, hogy (megjegyezzem az arcát és a ne
vét. Naponta százszor bemulatkozik ne
kem; „Papa, pa.pa, — én a pajja vagyok" 
nwnidja újra és újra, kétségbeesetten és 1 
reménykedve, hogy talán egyszer anégis I 
méltatom majd arra, hogy inegjegj'zein 
magamnak. 

Annyit erőlködik, hogy imost már ko-
riübelül tudom is, sőt ki is tudnám mon
dani a „papa" szót, de direkte nem teszem, 
az eunber ne bizalmaskodjék a szolgáival 
az isose jó. Nem kell, hogy elJiizza niagál. 
iigj'is eleget a terhemre van. 

Bár, ismétlem, ez a kutyahűség bizo
nyos szánakozó jóindulatot kelt bennem. 
Bokros teendőim közt (most kezdenek ki
bújni a fogaim, nagyon el vagyok velük 
foglalva) néha futólag gondolok rá: miféle 
•íniiber lehet szegény? 

i 
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Múltkor, reggel, még ág^-ban fekve, 
miután néhány parancsoló kiáltással be
rendeltem Mama nevű szolgálómmal a 
reggelit és jóizüen elfogyaszlottami: elun
tam inagam, szórakozottan nézegettem 
körül és megpiMantoltann! őt, az asztal előtt 
ült, valami fekete rudacskát tartott a ke
zében ós ezzel a rudacskával kapirgált egjr 
előtte heverő p^ipirdarabkán. Hirtelen 
szánalom fogott el: milyen fcjletlein, tudatr-
lan ember lehet! Lám, olt van a kezében 
egy tárgy, előtte az asztalon paph", — és ez 
a gj-ermekes, csacsi emlser, ahelyett hogy 
mind a 'kettőt bedugná a szájálja, mint 
ahogy értelmes emberhez illik, egyikkel 
kapirgálja a másikai, mintha viszketne 
neki a papir. De ez meg semmi. Egy imá-
sjk, hajloltvégü csőnek a végét meg néha 
szájához emelte, füstöt szitt belőle, aztán 
megint kifújta, ahelyett hogy az egész 
csövet megpróbálta Aolna lenyelni; sze
gény, buta ember, hiszen ez még azt se 
ludjíT, hogy a dolgokat, amik a kezünkbe 

Kariuíliy: Taűái- ur kÍTcm 12 
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l<cvüliick, kivétel .nélkül be kcH diigjij a szá
junkba, ez az cgA'ctlcn mód, hogy kívül ne 
iinaradjanak. 

Moiidüin, nagyon mcgszátűam és hiil-
ka)> felneveltem. Persze rögtön odanézett, 
felugrott és sugárzó arccal, sopánkodva 
í'ntott hozzám, mint egy kis knlya. Kegye
sen rámosolyogtam, hogy buzgalmát meg-
julahnazzam és nicgengtHlfem Jieki, liogy 
időközben átnedvesedett toalettemet szá
razzal cserélje ki. Ezután intettem neki, 
hogy leülhet mellém, sőt azt is türfean, 
hogy felemeljen és ölébe tegAcn. MiiHÍezt 
azért, mert kíváncsi voltam rá, .mit mivdt 
azzal a fekete rudacskával, minek az 
neki, szegénykének. „Kö, kö" mondtam 
»ieki értelmcsai, franciául (Que faites 
voiis? ezt akartam kérdezni). 

Erőlkíklvc figyelt, hogy megértse, mit 
parancsolok, de rögtön láttáim, hegy szil Ív 
kis agya nem fogja fel szavam jelmitésél. 
Zítvartan elvigyoroílolt ée isméteU^^ ajnil 
íjeszéltem. „Kö, kö" mondta és ugrált, 
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mint egy papagáj. Boszanlolt ez az egy
ügyűség és kicsit összeluiztani a szemöldö
köm, auirc aggódva és ijedten figyelni 
kczJclt. „Gagyigó!" mondtam neki, de 
ezt se értette, csak mondta utáoam. „Ve-
vegyö!" próbálkoztatmi most már harago
san, de nem tudott értelmesen felelni. 
Homályosan érezhette azonban, hogy aka
rok valamit, mert dadogni kezdett. ,,Bn-
I)U", imondta, „Bubuka"' és más ilyen ér
telmetlen, arliknlálatlan szavakat ejtett. 
Lehetetlen ember, igazán nem megyelc \ e-
le semmire. Megfogtam a fiilét és cibálni 
kezdtem, erre visszarántotta, ahelj'etl, hogy 
értelmes ember módjára levette volna a 
fejéről, hogj' ideadja nekom játszani. Lát
va, hogy remény leien az esel, meguntam 
szegénykét és hangosan kiabálni kezdtem, 
hogy jöjjön a másik szrímélyzet és vigye 
innen.ezt az embert. Jött is már, futva, jól 
összeszidta a „papá"-t és átvett tőle. Sze
gény „papa" elszontyolodva, lelioi'gasztoít 
fejjel ódalgolt vissza az asztalhoz. 

12* 





A veres füí titka 
Szenzációs detektiv^dfáma. A Sherlock^sorozat 
XXXVm--ik része. Kétezer méter. 

Sherlock Holmes iiyxigocUau ül otfhon 
szobájában és orvosi könyvekben lapozgat 
éppen, midőn hirtelen észreveszi, hogy a 
balfüle viszket. A zseniális detektív cigaret
tára gyújt és iigy tesz, mintha nem vett 
^olna észre semmit, bár rögtön sejti, hogy 
a gaz .Stapletoii keze van a dologban. író
asztalát hirtelen elsülycszti egy kéznél levő 
kádba, hogy abban az esetben, ha Staple-
tonnak eszébe jutna, hogy álkulcscsal ki
nyissa a pinceajtót s a liften keresztül fel
jöjjön hozzá fürdeni, az Íróasztalban elhe
lyezett villamos óra, mely sok nedvesség 
hatása alatt jön működésbe, azonnali fel
keltse Watsont, aki egy földalatti üregben 
várja, repülőgéppel a hóna alatt, hogy rajta
üssenek az elvetemült cinkoson. 

A gaz Staplcton azonban, iigy látszik, 
lu'szét vette a dolognak, álnokul elhatá-
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rozza, h o ^ ' nem megy fel fürdeuii Sherlock 
Holmes lakására, hanem ngj' viselkoílik, 
tnintha semmit se ludnii a dologról, ami a 
nyomorult cselszövőnek annál inkábh si-
fceriU, mert anár dőre iigy reaadezte, hogy 
tényleg nem tud semmit s igy nyugodtan 
lanitja továl)b Pomázon a gyerekeket, akik 
inolltí már harminc éve beosztotta magát 
állami tanilónak s azófa cl se mozdult (wi-
nan, hogy rettenetes • cél ját elérje. 

De Sherlock Holmes résen van, fel
megy egy orvos barálj<íhoz, ahol természet
tudományi gépkémiával kiszániitják, îgy 
csillagA'i/sgáJó segilségével, hogy az emberi 
balfül belül véres. Shertock Holmes gúnyos 
cigarettára fakad: most már nyomon viui, 
hogy a gaz Staplelont törbecsalja. 

Tennószetcsen, számítani kell rá, hogy 
Slaplclon űicm fogja eanyilxín hag5^li a 
dolgot s miaidcn áron megi)róbálja a véres 
fiílviszkelést fentartimi, még akkor is, ha 
réuies tervét felfedezték már. 

Sherlock Holmes azonban nem esett a 



fejő lágyára. Messenger boyiKik öltözve M-
kciesi jobbkezét, Walsont és egy üzenetet 
;ul át aicki a saját aláirásjíval, hogy legyen 
iiiásimp (Jéll)cu három és félkettő Iközött, 
(lo visszafelé, az Andrássy-ut és Baross-
iilca sarkán. Ö maga Sherlock Ilolmesnak 
öltözik, hogy megtévessze Stapletoint, aki 
számit rá, hogy .másnaJt fog öltözni s ha 
saját ruhájában és saját lejével látja, fel-
lütleaiüi azt i^iszi majd, hogy nem Sherlock 
Holmes, hanem egy öreg kardalosnő, akit 
Sherlock Holmes csak azért öltöztetett fel 
Sliorlock Ilolmesnak, hogy öt megtévessze, 

így felkészülve, Sherlock HoLncs nyu
godtan megnyom e^y gombot, jnire « ház 
befordnl a földbe és alsó fele kiemelkedik. 
niely ugy néz ki, mint egy automobil, de 
nem lehet rajta njcaini, mert be van ásvu 
a földbe. Azonban Sherlock Holmes számi-
lása, liogy a gaz Stapleton beleül az automo
bilba s igy kezei közé esik, amennyiben avc 
autoanobil belülről szivattyúval van elhíUa, 
moJy a beleülőnek csontjaiból kiszívja az 



onyvet s igj' az illető előbb-utóbb csontel-
iTieszesedést kap; n«m vált be, mert a gaz 
Stapklon neszét vette a dolognak s már ko-
iíOi reggel éhenhalt Pomázoai. 

Sherlock Holmeson azonban neon lehei 
kifogni. Szemhéjára két élethű szemel fest, 
vgy hogy lehunyt szemmel is ugy néz ki, 
mintha nyitva volna a szeme. Eziitám ép-
t-szii embernek maszkírozza magát és el-
nwgy az alagiit bejáralához, ahol már jó-
jeleve két álruhás jegyszx'dőt helyezedt el. 
Az alagútban álruhás diplomatákat helyez 
el, akik kívülről ugy néznek ki, mintha 
íényle-g a világbékén fáradoznának. Most 
Sherlock Holmes behmiyja a szemét, ug>' 
lesz, mintha mindent látna és az arrajárók 
Iráyleg azt hiszik, hogy lát, a szemliéjára 
festett szemek miatt, holott nem lát sem
mit. Ezután sürgönyöz Pekingbe, hogy 
Kamcsatkán keresztül sürgönyözzenek 
Watsoimak, aki a mellékutcában ^'árako-
-zik, hogy jöjjön o<la. 

Watson éppen akkor érkezik, nwkor 
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Sherlock Holmes már a/ alagút lközq)én 
áll, %'iszketö balfülét csaléteknek tartva, 
inintha mem is viszketne. Watson jobbol
dalról érkezik, u^y tesz, mintha nem tudna 
semmit, de közben átveszi Sherlock rendel
kezéseit. Most izgalmas hajsza kezdődik: 
Watson felrohan a várba, a rendőrök' és 
cinkosok iitíina futnak, de Watson meg
nyom egy gombot, anire a sikló hirtelen 
keresztbe kezd szaladni s így senki sem 
tudja, merre van a Kiróly-utca. Egy kéz
nél levő léggömbből Watson kiszivattyúzza 
a gázt, mire a gömb sülyedni kezd és sze
rencsésen leszállilja Watsont az alagút má
sik oldalára, ahová különben csak lépcsőn 
lehetne lejutni, ugy is legföljebb háromszor 
gyorsabban. Igj' azonban sikerül neki már 
hat órára lejutni az alagút baloldalán s a/ 
ott várakozó dctektivnek Watson, Sheríocík 
Fíolmes jobbkeze, végre megvakarja a bal
fiilét, mire a viszketés rögtön megszűnik. 

Stapleton gaz terve tehát nem sikeriitt! 
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