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Kovács Lipótot, a bank másod-könyvelőjét
a vezérigazgató ur hivatta.
A masod-könyvelő belesápadt s alig birt a
szívdobogásával, mig nagy hirtelen levetette tintás
irodai kabátját s felhúzta a szebbiket. Manzsettáit
már csak útközben gombolta fel az ingujjára. A z
tán nagyot fohászkodva lépett be a világ leghatal
masabb emberének, a vezérigazgatónak szobájába.
— Méltóztatott parancsolni.. . dideregte nagy
lámpalázban a másod-könyvelő.
— Azért kérettem Kovács urat, hogy meg
beszéljünk, egy igen fontos dolgot.
— Oh, kérem, kérem.
— Szomorú hirrel^kell kezdenem .
A másod-könyvelő megrémült. Bár soha
semmi sem volt még a világon tisztább mint aző
lelkiismerete^ most mégis őrülten nyargalt vé
gig emlékezőtehetsége egész múltján. Vájjon mi
vétket követett ő el ?
De mihamar megvigasztalódott, mert a ve
zérigazgató igy folytatta a szót:
— Az Őn közvetlen főnöke, szegény Mayer
főkönyvelő úr, sokkal súlyosabban beteg, mint
képzeltük. Ma volt nálam az orvosa s kijelentette
előttem, hogy szegény Mayer soha ez életben nem
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csinál több mérleget. Ha megél is, nyugalomba
kell őt helyeznünk.
A másod-könyvelő a tulságig jó ember volt,
soha nem örvendett még más ember baján, hanem
azért most, erre a szomorú hirre, rajongásszerű
mámor lepte meg. Szerencse, hogy elragadtatásá
ban^ szólni sem tudott s igy csak némán, hangtalanúl ujongott lelkében a kiáltás : végre! végre!
végre !
— így állván a dolgok, folytatta a vezérigazgató, az én bizalmam természetesen ön felé
fordul Kovács úr.
— Mély hálára kötelez igazgató úr. Méltóztassék meggyőződve lenni, hogy nem méltóztatik
bennem csalódni.
— Meg vagyok róla győződve^ hiszen isme
rem az ön pontosságát és szorgalmát. Tehát ön
vállalja, hogy a könyvezési osztályt fennakadás
nélkül ép úgy el fogja vezetni, mintha Mayer úr
nem is hiányoznék?
— Igenis vállalom.
— És jót áll nékem, hogy a kifogástalan
mérleget márczius elsejéig elém terjeszti.
— Jót állok.
— Helyes, Kovács úr. Én pedig jót állok
önnek: ha ön várakozásomnak megfelel, a mérleg
után ki neveztetem főkönyvelőnek, a megfelelő ja
vadalmazással.
A másod-könyvelő áradozni szeretett volna
végtelen boldogságában, de a vezérigazgató nyá
jas biztató fejbicczentése jelezte, hogy az audienczia véget ért.
Az útat a komor bankhivatali szobákon átt
a vezérigazgatótól a könyvezésig, úgyszólván úszva
tette meg a másodkönyvelő. Tudniillik a boldog
ságban úszott. Ezelőtt soha sem volt közlékeny ;
most minden útba eső asztalnál szembetűnő vi
dámsággal újságolta el:
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— Szegény Mayer úrnak vége van. Be sem
jön többé az irodába. Akármilyen kellemetlen zsar
nok volt is, én igazán nagyon sajnálom őt.
A könyvezésbe érve, a másod-könyvelő min
denekelőtt tudatta az urakkal, hogy véglegesen át
veszi a vezetést s azután, azon melegében neki
szeretett volna esni az összes könyveknek, hogy
legott valami csodát tegyen velük, mely magasra
emelné a bankot s bámulatba ejtené a vezérigaz
gatót. De néhány perez múlva belátta, hogy ő ma
nemcsak csodatételre, de még a legközönségesebb
munkára is képtelen. Izgatott volt az örömtol, nem
fért a bőrébe; úgy teli volt a szive, hogy végre is
ki kellett az illetékes helyen önteni.
Az illetékes hely pedig erre a menyasszo
nya ; az a derék csinos leány, aki már évek óta
várja, hogy az ő pedáns, óvatos Poldija valami
olyan állasba jusson, a melyben meg mer háza
sodni.
A másod-könyvelő, életében először, a hi
vatalos órákon belül elszökött az irodából s a
menyasszonyához rohant.
— Minden óránk rosszúl jár, kiáltá a leány,
mikor vőlegénye belépett. Valamennyin négy múlt
tiz perczczel, már pedig, ha Poldi jön, akkor okvetetlenül pont hatnak kell lenni.
— Nem, édes Lujza, most az egyszer nem
az órák járnak rosszúl, hanem én járok jól. Azért
siettem ide, hogy megmondjam neked: az idei
mérleget már én csinálom. Márczius elsején nyúj
tom be s életemnek ezt az első diadalát eskü
vőnkkel akarom megünnepelni.
Lujza, valamint Lujzának egész családja
épen olyan boldog volt, sőt tán még boldogabb
volt, mint maga a másod-könyvelő. Hogyne, hi
szen csak ne szerették volna olyan nagyon ezt a
rémítően aggodalmas Poldit, hát már rég kiadták
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volna neki az utat. Mert ez, szerelmes vőlegény
létére is, könyvelői pontossággal kiszámította volt,
hogy jelenlegi fizetése épen évi 291 frt és 31 krral kevesebb, mint a mennyi a családalapításhoz
szükséges. És őszintén s rendíthetetlenül kijelen
tette, hogy addig nem lehet meg az esküvő, míg
évi jövedelme legalább is 291 frt 31 krral meg
nem gyarapszik. No végre, most, harmadfél évi
jegy esség után, tudják, hogy márczius elsején túl
lesznek ezen a bökkenőn is ! Hála legyen az Is
tennek, meg a vezérigazgatónak és tűzzük ki mind
járt márczius elsejére az esküvőt.
—
Igen, igen, mindjárt márczius elsejére
hagyá helyben lelkesülten a másod-könyvelő.
Könyvezési diadalnapomon kezdődjék családi bol
dogságunk.
Márcziusig még majdnem félesztendő volt
hátra. Soha nem dolgoztak még a bank könyvezésében olyan sokat és olyan jól, mint ez időben,
mikor a lármás és hatalmaskodó főkönyvelő he
lyett, a csöndes és szerény másod-könyvelő nya
kába szakadt a vezetés. A vezérigazgató egy ízben
személyesen is utána nézett a szorgos, tiszta és
pontos munkának s e szóval adott megelégedésé
nek kifejezést: bravó Kovács!
Ez a bravó Kovács még az nap este pont
hatkor elszármazott Lujzáékhoz is s elragadta az
egész családot. Lujza, vőlegényének egyenes uta
sítására, lefekvés előtt még naplójába is bejegyezte
a kegyes vezérigazgatói mondást, holott^ rendesen
semmit sem irt be a naplóba, mert késő estig a
kelengyéjét varrta s ebben mindig nagyon elálmosodott. Sőt a vezérigazgatói bravó Kovács !-ot más
nap Lujza apja, aki vamhivatalnok volt, elvitte a
vámpalotába; anyja elvitte minden szomszéd-aszszonynak s ezenfelül a piaczra; öcscsei és hu^ai
pedig elvitték a különböző fi- és leányiskolákba.
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Szóval másnap délben már az egész városban el
terjedt a vezérigazgatói bravó Kovács !
mily percz-pontossággal jelent meg Poldi
a vőlegény minden este hatkor a menyasszonyi
háznál, olyan perez pontossággal távozott onnan
minden este fél kilenczkor Kovács Lipót, a mér
legkészítő másod-könyvelő. Pont kilenczkor már
megint minden este ott volt az irodájában, hogy
éjfélig s néha azon is túl, újra kezdje a viaskodást a nagy könyvekbe irt számok töméntelen
légióival.
Végre, egy február-végi estén, pont hatkor,
a vőlegény sugárzó arczczal lépett be menyasszo
nyához s igy szólt:
— Kész a nyers mérleg!
Lujza ugyan nem tudta, vájjon azt a nyers
mérleget most még megsütni vagy megfőzni kell-e,
hanem azért szinten nagyon örült s vígan kiáltott
be a másik szobába:
— Papa, mama, gyerekek, kész a nyers
mérleg !
— Kész a nyers mérleg! Kész a nyers mér
leg! kiabálta örvendezve az egész család. A gye
rekek még tánczoltak is hozza.
— Es csakugyan, a nyers mérleg, a hasá
bokra terjedő zárszamadási mellékletek, jegyzékek,
csoportosítások mind, mind ott feküdtek már a
könyvezés vasszekrényében.
A kettős könyvvitel dicső magasztos volta
sohasem ragyogott még oly tisztán emberi szem
előtt, mint Kovács Lipót másodkönyvelő szeme
előtt abban a pillanatban, midőn a számjegyek
kháoszából, a tartozik és követel tételek összeségeinek összeegyezése után, harmonikus végakkord
bontakozott ki.
Másnap a másod-könyvelő ama szokásos
formába öntötte az eredményt, a melyben a mér-
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lég a hivatalos és nem hivatalos újságok utolsó
oldalán világgá hirdetheti a bank dicsőségét s egy
ben a könyvvezető kezének mesteri voltát. Aztán
személyesen vitte fel a vezérigazgatóhoz remek
művét s bár biztos volt a dolgában, reszkető kéz
zel tárta azt ki a hatalmas igazgatósági asztalon.
A vezérigazgató feltette czvikkerét s elmé
lyedt a számok tiszta tengerébe. Végre nyájasan
tekintett fel a másod-könyvelőre.
— Bravó Kovács! Ez igen jól van. Most
már csak egyre kérem. Itt megjelölöm ezt a né
hány számot — ezeknek paradés sorrendjét vál
toztassa meg. Ezeket az üzleti nyereségeket nem
ebben az évben kivánom elszámolni. Ezeket a jövő
üzletévre tartjuk fenn, melynek konjukturáit előre
látni nem lehet.
— Amint parancsolja vezérigazgató úr, fe
leié készségesen a másod-körjyvelö, bar fájó csorba
esett örömenek teljességén. És felnyalábolva re
mekművét, ment teljesíteni a vezérigazgató kíván
ságait.
Hát hiszen bajnak nem valami nagy baj ez,
vigasztalgatta magát. Ha neki állok a legügyesebb
gyakornokkal, néhány órai munka az egész. Már
pedig márczius elsejenek reggeli kilencz órájáig, a
mikorra az esküvőt kitűztük, még épen negyven
órám, negyvenöt perczem és négy másodperczem van.
Ezen a napon is megjelent este pont hat
kor menyasszonyánál, de csak igen rövid ideig
maradt ott. Nem volt nyugta, sietett vissza az iro
dába s neki állt az átalakító munkának.
Az átkönyvelések s ezzel kapcsolatban a
jegyzékek és csoportosítások átdolgozása, a legpedánsabb gonddal és óvatossággal még ez éjjel
megtörténtek.
Reggel, február utolsó napján, maga mellé
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veszi a legügyesebb könyvezési gyakornokot, a kis
Lőwy Móriczot, aki lévén egyszerre német is,
meg zsidó is, a feltétlen pontosságot élénk, gyors
felfogással egyesíti.
A végeredményeket a gyakornok diktálja ki,
6 pedig a piros téntaval áthúzott számjegyek he
lyébe iktatja az új számjegyedet.
No minden megvan. És most a másod-köny
velő ihletteljesen várja az új, harmonikus végak
kordot.
De Uramfia, mi ez?
Az új mérleg nem vág !
0. é. 18 kr., szóval is tizennyolez krajezár, a
különbözet.
Hajrá! Meg kell keresni a hibát, de rögtön.
S megindul a szilaj pár force vadászat a 18
krajezárra.
Újból átvágtatnak a változások sorozatán.
Az átkönyvelések pontosak, helyesek, összeadás,
kivonás rendben. A 18 kr. nincs meg.
A különbözetnek hire fut a bank irodáiban.
A keserű vén hivatalnokok gúnyosan dörmögik:
no szépen vagyunk! A ravasz skeptikusok fölem
legetik, hogy bezzeg az öreg Mayer nem akadt
meg ilyen semmiségen. Ha azt akarta, hogy a
mérleg vágjon, hát mindjárt meg is csinálta a dol
got és — vágott. Egy könnyüvérű dzsentri hiva
talnok-ifjú pedig, jólelkűen benyit a könyvezési
szobába, ahol a szerencsétlen másod-könyvelő
már-már vért izzad s aprópénzes zsebében koto
rászva azt mondja:
—
Ugyan Poldi, ha csak 18 kr. hibázik, oda
se neki! íme itt van, kiguberálom.
A csöndes, de lelkiismeretes másod-köny
velő erre akkorát ordít, mint egy sebzett orosz
lán. Földhöz vágja a tollát s rohan a szabad le
vegőre. Itt majd séta közben, vagy tán utóbb ebéd
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közben, eszébe ötlik, hogy miben lehet voltakép
a hiba.
Az ebédjét alig érinti, ellenben a sok fejtö
rés következtében,^ mint afféle igazi könyvvezető,
elveszt gondolkozási köréből mindent, ami közel
fekvő és egyszerű s mind csak olyanra gondol,
ami távol eső és komplikált.
Hátha az első nyers mérleg volt téves?
Délután átkutatják a meg nem változtatott
tételeket és valamennyi jegyzéket. Órák hosszat
végzik a lepontozások és összeadások ezreit. De
mindcjj kegyetlenül helyes. A 18 kr. tehát nincs meg.
És háromnegyed hat. Az esküvő előtti estén
csak nem teheti meg, hogy pont hatkor meg ne
jelenjen menyasszonyánál.
— Nyolczkor folytatjuk, szól remegő fehér
szájszélekkel a kis gyakornokhoz.
S pont hatkor ott van menyasszonyánál, ki
aggódva kérdi, mi baja?
— Semmi!
Csak nem dúlhatja fel e kedves lény s ejó .
népek boldogságát annak bevallásával, hogy a
mérleg — nem vág.
Szótlan merengéséből mégis, hirtelen egy
bizarr kérdéssel fordul menyasszonyához.
— Mondd, Lujza, tudnál-e te egy könyve
lőt szeretni, akinek 18 kr.különbözete van?
— Hogyne I szól elcsodálkozva Lujza. A
másod-könyvelő azonban az órára pillant, heve
sen öleli meg menyasszonyát, makog valamit sok
dolgáról s az ijedt leánytól elrohan vissza az iro
dába, a gyűlöletes mérleghez. Útközben egy perezre
szinte megütközik azon, hogy Lujza minő felüle
tes leány. Minden további nélkül szeretni tudna
egy olyan könyvelőt, a melyiknek 18 kr. különbö
zete van! Egy szolid leánynak nem volna szabad
ilyen könnyelmű nyilatkozatot tenni. Lujzának
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csak azt lett volna szabadj felelnie: annak remé
nyében, hogy a könyvelő a 18 kr. különbözetet
megtalálja — igen.
Az irodában a kis gyakornokkal ismét el
keseredetten vadászszák a 18 krt — de hiába. Haj
nali három órakor a gyakornok kidől. Olyan ál
mos, hogy már se lát, se hall. A másod-könyvelő
idegesen hazakergeti a fiút s egyedül marad a go
nosz számok légióival a sárga gázfényben.
Meddig hadakozik a gonosz számlégiókkal
— mit törődik azzal! Nem is sejti, nincs is ideje
az órájára nézni, de nem is akar, mig meg nincs
a hiba. Különben, most az egyszer fel sem húzta
az óráját.
Úgy rémlik előtte, hogy a tót hivatalszolga
egy ízben benyitott hozzá £s csodálkozó pillantást
vetett az égő gázlámpára. 0 pedig dühösen ráor
dított, hogy ne zavarj nyomorult / és becsukta be
lülről az ajtót.
És végre, végre, mikor már a napvilág is
benéz az ablakon, mintha az ő fejében is új, tisz
tább világosság kezdene derengem.
—
Mégis csak a megváltoztatott tételekben
lehet a hiba!
Most már nincs itt a gyakornok s igy, a
maga szemével néz végig minden változtatást. Új
ból összeadja a tételeket és összehasonlítja azokat
a nyer^mérleg tételeivel.
És itt, itt a folyó számla kamatok között,
itt van egy tétel I . . . A számjegyek azonosak itt
is, ott is, de két számjegy sorrendje más itt és
más emitt. Igen, az új mérlegben ez a tétel X frt
13 kr, a nyersmérlegben pedig X frt és 31 kr. Az
egyes és a hármas helyet cserélt 31 — 13 = 18.
Megvan — itt a hibái
Óh, gyakornok, gyakornok! Te tetted
ezt. Atkozott német gyermek te! Persze, a te
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anyanyelvedben a második számjegyet mondják
ki előbb s te a magyar diktálásnal makacsul fel
cserélted az ein und dreissigot tizenhárom-mái. S ez
okozta az egész bajt, ez a szerencsétlen szám!
De most már minden rendben van, a mér
leg kész és tökéletes. Vág az utolsó krajczárig.
— Hé szolga, János, vigye be azonnal az
egész paksamétát a vezérigazgató úrhoz s tegye az
asztalara. Vigyázzon, ki ne ejtsen semmit belőle.
Én már nem nyújthatom át személyesen. Ma van
az esküvőm, el kell sietnem.
Ebben a perczben a másik szobából ajtó
nyitás robaja s ilyen kiabálás hallik: botrány !
disznóság! szégyen az egész bankra!

— Mi? Mi? kiált be rémülten a másod
könyvelő.
— A mit az úr tett azzal a szegény lcánynyal s azzal a jóravaló családdal, ordít rá meg
vetéssel a dzsentri hivatalnok-ifjú, a ki eddig jó
pajtása volt.
— Pfuj! megszökni az esküvő elől. Persze
nem volt hozomány — rivalt rá egy másik hiva
talnoktársa.
A másod-könyvelő elrémült szeme most a
fali órára esik és mindent megért.
— Jézus Máriám ! Háromnegyed tiz és kilenczre volt kitűzve az esküvőm!
Eszeveszetten rohan ki s útközben halomra
dönti hivatalnoktársait, a kik most szállingóznak
nagy botránykozással a bankba. Mert előbb vala
mennyien elmentek volt az ő esküvőjére — csak
ő maga nem.
Sápadtan, ziláltan, zokogva ront be meny
asszonyához, ki épen keserű könyektől ázott fátyolát veti le. Az egész család kezeit tördeli, sir és
fohászkodik.
— Lujzám, drága Lujzám, bocsáss meg! Én
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imádlak . . . és a mérleg vág! De csak egy óra
óta. Szeretlek. . . ég a 18 kr. végre megvan! De
csak egy óra óta. Én nem vagyok hűtlen, nem
vagyok aljas szószegő, én, én — csupán könyvelő
vagyok ! .. .
A többi magyarázó szavát, amit ekkor mon
dott volna, elfojtotta a zokogás. De csókjai, me
lyekkel, leroskadván, a leány fehér selyem meny
asszonyi czipellőjét borította el, ékesen szólottak
bocsánatért.
És Lujza mindent megértett s mindent meg
bocsátott.
Okosan tette, mert igen helyes és boldog
főkönyvelőné lett belőle.

a boríték.
Gyerek újságírók voltunk. Könnyelműek,
bolondosak és romlatlanok. Babonás dühvei gyű
löltük a korrupcziót; noha csak hírből ismertük.
Sokat beszéltünk róla s ha csak szerét ejthettük,
írtunk is ellene.
Valamennyiünk közt különösen ketten tüntünk ki, mint az antikorrupczionizmus fanatikusai.
A másik az én legkedvesebb Armand barátom volt
Soha kellemesebb úri fiút, mint Armand.
Magas volt és karcsú s igen csinosan öltözött. Az
volt a legfőbb becsvágya, hogy az újságíró hiva
tást az előkelő körök szemében is felemelje. E tö
rekvése folytán a kioszkban mindig a legpipesebb
jó családbeli leánykák közt enyelgett és bátran
össze lehetett téveszteni a többi fiatal segédfogal
mazóval.
Nagyon könnyen és ügyesen írt. Igaz, hogy
soha olyat, amit mar más valaki meg ne írt volna
előtte. Csak úgy rázta ki hófehér manchettejeiből
a kioszkbéli társaságnak való tárczabeszélykéket.
El is terjesztette maga felől, hogy ő a magyar
Maupassant. És csakugyan, mindig volt is abban,
a mit írt, valami hasonlatos ahhoz, a mit a finom
francziától legutóbb olvasott. Persze,azért plágiumot
íohasem követett el, hisz ez korrupczió lett volna.
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Nem; o olyan kedvesen el tudta hígítani s össze
tudta kuszálni azt, a mit Maupassantból merített,
hogy ez, ha Armand tárczabeszélykéit olvassa vala,
ebben az alakban maga is megtagadta volna a saját
szelleme termékeit. Ha például Maupassant kaucsuk
szagú éltes angol missé egy franczia festőért csak
egyszer és a szárazon ölte meg magát, Armand
legközelebbi tárczájában olyan kaucsuk szagú
angol misset eszelt ki, a ki egy magyar festőért
kétszer is beleugrik a tengerbe.
De a magyar Maupassant nem szentelhette
magát kizárólag az elbeszélő irodalomnak. Neki
bizony a szerkesztőségben híreket is kellett írni
és fordítani. Ezenfelül, mint jó megjelenésű fiút,
riporterképen szintén elszalasztották hol ide,hol oda.
Egyszer valami élelmes árendás-fajta ember
azt írta a^ szerkesztőségnek, hogy ő reformálni
akarja a főváros elhanyagolt tejügyét, de ebben a
sajtó támogatására van szüksége. Küldjön ki tehát
a szerkesztőség egy szakértő urat az ő most be
rendezett városligeti reform-tejgazdaságába, a ki,
ha szermélyesen meggyőződött a vállalat közhasznú
voltáról, ne sajnáljon attól néhány jó szót az
újságban.
Miután a tej-reformer levelében azt Ígérte,
hogy idővel bőséges hirdetéseket fog lapunknak
feladni, a szerkesztő úgy vélte, hogy ide csakugyan
kimehetne valaki, a ki ért az ilyesmihez. A segédszerkesztő ráfogta Armandra, hogy az okvetlenül
ért a tejgazdasághoz, mert szeret az apja birtokai
ról beszélni. És van-e birtok tehén és van-e tehén
tej nélkül?
Armand egy délelőtt járt el küldetésében,
aztán künn ebédelt a tejgazdaságban és kora dél
után jött vissza. Véletlenül találkoztam vele a
nemzeti színháznál, épen mikor leszállt a ló vonatról.
A fiú arcza lángolt a dühtől s reszkető
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ajkáról csak úgy töredezett le az elfojtott ká
romkodás.
— Mi baj Armand?
Karonfogva a színház kapuja alá sodort s
izgatottan rázott az orrom alatt egy fehér levél
borítékot.
— A gazember, a hitvány tej-reformátor, ezt
merte velem tenni. Velem !
— Mit?
— Ezt a borítékot a zsebembe csúsztatta s
ebben huszonöt forint van. Csak most a lóvasuton vettem észre. Korrumpálni akar, korrumpálni
Engem !

Magam is fülig pirultam s csak annyit
mondtam :
— Gyerünk vissza s vágjuk a borítékot az
arczához.
— Természetesen a pénzzel együtt
— persze, hogy a pénzzel együtt
— És verjük meg a tejest!
— Jó.
Indultunk a lóvonaton kifelé. Útközben meg
tudtam, hogy Armandnak a reform-tejgazdaság,
különösen pedig az ebéd eléggé tetszett. Sőt maga
a tejvállalkozó is, a ki mindenképen kedvét kereste
neki s felváltva, hol doktor urnák, hol meg szer
kesztő úrnak szólítgatta. Ha a szerencsétlen ezt a
borítékot bele nem lopja Armand felső kabátja
zsebébe, holnap dicshimnusz jelennék meg a lap
ban közhasznú reformtörekvéséről. így persze, azt
fogjuk róla írni, hogy veszedelmes pancsoló.
A ló vonattól még jót kellett gyalogolnunk
a Pascal-malom felé, de végre is ott voltunk a
reform-tejgazdaság udvarán.
A mint körülnéztem s láttam,^ hogy fmilyen
tenyeres-talpas legények vasvillázzák el tőlünk a
roppant juhászkutyákat, mindjárt tudtam, hogy itt
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mi verekedni nem fogunk. De minek is ? Elég lesz,
ha néma önérzettel és megvetéssel visszadobjuk
a pénzt
Csakhogy ezt sem lehetett. Az ur, a tejreformer, már nem volt ott. Időközben a vasútra
hajtatott s elutazott Gyulafehérvárra a marha
vásárra, És az egész majorban nem volt egyetlen
intelligens lélek sem, a kire huszonöt forintot le
hetett volna bízni.
— Nincs más hátra Armand, mint hogy
postán küldd vissza a pénzt a gyalázatosnak.
— Igen, de néhány lesújtó sor kíséretében.
— Az magától értetődik. Minden korrupcziót
üldözni kell.
Immár ebben megnyugodva ballagtunk vissza
a ligetbe. Ott két nagyon csinos kardalosnő isme
rősünkkel találkoztunk; a ki épen azzaljött a szín
körből, hogy a mai előadás elmarad. Ok ma sza
badok, mint a liget madárkái.
— Nem uzsonnálnátok velünk leányok ? kérdezé Armand azzal a vidám biztossággal, melyet
akkor érzünk, ha elegendő pénz van a zsebünkben.
Hát hogyne uzsonnáztak volna velünk azok
a jókedvű leányok ! Még csónakáztak, ringlispileztek és orosz-hintáztak is velünk. Aztán a fotográ
fusnál levétettük magunkat négyen együtt, négy
példányban. Majd az jutott a leányoknak eszébe,
hogy ók még sohasem lovagoltak elefánton. Be
mentünk hát az állatkertbe s felrakodtunk négyen
az elefántra. Miután pedig már bealkonyodott s
nekünk a szerkesztőségbe kellett menni, a leányok
elérzékenyedtek s azt mondták, hogy megszakad
a szívük, ha őket is be nem visszük a városba
kocsin.
Egyszóval, mi négyüléses fiákeron robogtunk
a szerkesztőség elé s a két kedves angyalt a szom
széd sörházban hagytuk. Ott ők igen sok sóskiflit
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ettek, igen sok sört ittak, folytonosan nevettek és
az étlappal legyezték magukat. Mikor pedig mi
visszajöttünk utána nézni, hogy megvannak-e még,
akkor nagyon éhesek voltak és vacsorázni akartak.
Mindent Armand fizetett, én azonban komo
lyan jeleztem, hogy az egész költségnek felét
„hozom" neki.
Mikor másnap Armanddal elszámoltam volna,
ő belenézett a tárczájába, hogy megtudja, mennyit
is költöttünk.
Kutatta, forgatta a tárczát, piszkált a név
jegyek közt, meg a bélés alatt — s szinte verej
tékezni kezdett elboruló homloka.
— Pajtás, szólt, itt mindössze egyetlenegy
ötös van, meg egy üres boríték. E szerint mi
korrupt, elvetemedett fráterek vagyunk.
— Magam is gondoltam. Mert úgy-e, hogy
elvertük tegnap a Judás-pénznek nagy részét?
— Az egészet. Épen csak az az ötös van
itt, a mely a magamé volt. A reform*tejes huszonöt
forintja — fuccs! Ha te most meg is tudod fizetni
a felét, én nem tudom azonnal visszaküldeni az
egész összeget. Becstelen vagyok, öreg, becstelen I
Szerencsére mellékesen jogászkodtunk is és
csekély jogtudományunkból merítettünk vigaszt.
A pénz helyettesíthető dolog. Ha más huszonöt
forintot küldünk is vissza, az nem baj. Csak az
korrupczió szagú egy kissé, hogy nem küldjük
rögtön. No, de a tejes most úgyis a gyulafehérvári
marhavásáron van s ki tudja, mikor kerül haza.
Néhány nap múlva megkérdeztem Armandot,
visszaküldte-e mar a huszonöt forintot.
— Dehogy.
— Miért nem ?
— Száz oka van. Először is nincs huszonöt
forintom. Másodszor az a gaz tejes várhat még
egy-két napig. Harmadszor, már úgyis megvetem
magamat.
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Később, ha megint meg-megkérdeztem Ar
inandot a huszonöt forint felől, ő mind idegesebb
és keserűbb lett. Rémítően szégyenlette, hogy még
mindig adós a Judás-pénzzel, de honnan küldje
vissza, ha nincs és nincs ? Mert, a mi van, az neki
magának is kell, sőt nem is elég.
Aztán már nem is igen mertem a kínos
ügyet felemlegetni. Hónapok múltán maga Armand
hozta szóba.
— Ha tegnap nem lettem volna lusta postautalványt venni és írni, végre megküldhettem
volna azt a nyomorult huszonöt forintot. Szépen
nyertem a totalizatőrön, de — hogy az ördög
vigye el! — ma már megint alig van egypár fo
rintom.
Másfél esztendő múlva pedig elém áll egy
szer Armand s azt mondja:
— Hát épen 'ma szerettem volna kamatostól
visszafizetni azt ^a piszkos pénzt. És képzeld: a
reform-tejgazdaság már régen megbukott s az én
korrumpalómat régen megütötte a guta. Künn jár
tam a napokban — kidöglött onnan már az utolsó
kutya is. Hát most kinek fizessem vissza azt a
huszonöt forintot ?
Armand nem sokáig volt a magyar Maupassant. Ezt az írói rangot azóta sokan érték el, sőt
érik el naponként, ép úgy, a mint ő annak idején.
Armandnak azonban megjött az esze. Fényesen
vágta le a jogi vizsgáit és ma már olyan pedáns,
nagyképű kir. táblai biró, mint akárki más.
A minap, sok-sok esztendő után, megint ta
lálkoztam vele. Mivel pedig nagyon ünnepélyes
volt s igen lenéző nyilatkozatokat tett a zsurna
lisztika korrupcziójáról, megkérdeztem tőle: em
lékszik-e még a borítékra?
Nagyon piros lett s nem győzte magát eleggé
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szidni, hogy fiatal éveiben ő is majdnem teljesen
zsurnalisztavá züllött. S az a boríték-história, az
igazán, még ma is megalázó rá nézve,
—
Hagyd el már Armand! Csak az a kér
dés, hogy leróttad-e valami módon azt a huszonöt
forintos tartozásodat?
—- Természetesen, ötven forintot küldtem a
mentőegyesületnek névtelenül.
Azt mondtam rá, hogy brávó, de magamban
nem hittem el azt az ötven forintos kvittelést.

a hatvanhetedik fogorvos.
Tessék csak elképzelni, úgy lucskos, esős,
szürke, kétségbeejtő hideg ősz évadján, hogy Bagaméron kell lakni az embernek, a Fazekas-utczában. Kövezet nincs, utcza-világítás nincs, ra
gyogó boltkirakat nincs, emeletes ház nincs az
egész utczában. Az egész kisvárosban is, mindössze
csak annyi czivilizáczió van, a mennyi a főpiaczon
lakó polgármesternek szükséges, hogy
em
berhez méltó módon juthasson el a tőle ötödik
szomszédban lévő kártyás, lármás és piszkos ka
szinóba.
Nyáron, mikor minden udvarkerítés mögül
zöld lomb integet, meg télen, mikor a ropogós fe
hér hó betakar minden piszkot, nem is olyan ret
tenetes dolo^ Bagaméron lakni a Fazekas-utczában.
Hanem a sár, eső, szél és ború temérdek napjain
— kétségbeejtő!
Nem látni mást a szűkre szabott ablakból
csak a szemben lévő utczasor kietlen darabját.
Néhány öl szélességben egy mocskos, roskadozó,
kidőlt-bedőlt deszkakerítést. A mögött vagy három
kopasz ákáczfának fekete, fonnyadt tüszőkkel ék
telen koronáját. A kerítés jobb és bal végén egyegy viskót, a milyet csak a magyar kisvárosokban

22

Kozma Andor

tartanak még háznak és arravalónak, hogy ember
lakjék benne.
S mivel különb még ez a ház is, a melyből
ilyen kilátás nyílik amazokra? Ennek sem sokkal
magasabb a vedlett, korhatag zsindelyfedele. Eb
ben is homályosak s dohosak az alacsony szobák
s mikor így neki bőszül az őszi esőzés, itt is,
amott is egész nedvesség mappák ülnek ki az íz
léstelenül kipingált falakra. Az egész házon az
egyetlen igazi disz az a finom mívű tábla, mely a
kapu mellett van a falra kiszögezve s melyen azt
hirdeti, hogy Dr. Bodajky István, mindenféle belső
és külső betegségek, allapotok és bajok orvosa,
rendel ekkor, meg ekkor.
Pista a doktor, meg a szép, fiatal felesége,
tompa elkeseredéssel meredt ki az ablakon. Néz
ték, csak nézték a világnak ezt az utálatos kis
darabját, melyet a sors épen az ő ablakaik elé
helyezett, meg azt az áldatlan, vizenyős, szürke,
őszi eget, mely ilyen vidéki helyen egészen lefek
szik az alacsony tetőkre, a rothadt kerítésekre, a
kopasz ákácz-ágakra s kis híja, hogy az utcza híg
sarába bele nem hasal.
— És én^ Budapesten a medikus bálok el
nöke voltam, sóhajtá Pista.
— Én meg a medikus bálok bálkirálynője,
sóhajtá a jfelesége.
— És most itt kell elvesznünk ebben a gya
lázatos fészekben!
— De hát kénytelenek vagyunk mi ezzel,
Pistám ?
— Mit csináljunk ? Budapesten annyi a dok
tor, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni. Ott min
den kezdőnek nyomorúság a sorsa. S ha már
vagy tíz esztendeig küzdött, akkor is micsoda hit
vány prakszis az, a mit végre meghódít! Szeren
cse még, ha valamelyik hordár-jótékony-egylet,

A hatvanhetedik fogorvos.

28

vagy veterán-temetkezési szövetkezet megfogadja
hivatalos orvosnak, vizitjét egy koronával jutal
mazván.
— Hej, pedig be jó volna most Budapes
ten lakni!
— Elhiszem azt!
— No, de néhány napra fel is kell már
mennünk. Legalább nekem fel kell menni a mamáékhoz.
— Miért?
— Rendbe kell hozatni a fogaimat. Egykettő minduntalan nagyon fáj. Itt nincs fogorvos.
— Hátha én magam értenék hozzá egy kissé ?
Ülj csak le asszony ebbe a székbe. Várj, előbb
gyújtsuk meg a nagy reflektoros lámpát. . . S ni,
itt a fiókban egészen tisztességes műszereim van
nak. Magam sem hittem volna . . . No, most mu
tasd fogaidat. . . Asszonyom gratulálok. A fog
sora valóban gyönyörű. Itt ezt a hátulsót azonban
kikezdte a caries. Sebaj, ezt majd betömjyk. Emeb
ben meg a plomb kissé meglódult. Úgy asszo
nyom — holnap legyen megint szerencsém, akkor
majd megkezdjük a munkát Addig is, ha nem
birna a fogfájással, dörzsölje be az ínyét ezzel a
szerrel. . .
— Hallod Pista, hiszen te nagyszerűen érted
ezt a fogász mesterséget! És milyen praktikus vagy.
Ma még nem csináltál semmit, de azért már is
felírhatnál a pácziens számlájára egy munkát.
Miért is nem leszel te fogorvos ?
Hát miért is nem ? Azon az estén, míg künn
szitált az őszi eső, irtóztató sötétség borult a fene
ketlen sárra s még a kutyák is csak a viskók
tornáczairól ugattak át egymáshoz — benn a do
hos doktori lakásban, a nagy petróleumlámpa
alatt igen alaposan meghányták-vetették ezt a
kérdést.
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Fogorvos! Természetesen nem itt, ebben a
nyomorult fészekben, hanem valamely ragyogó
nagyvárosban. Miért ne a fővárosban ?
Miért ne?
Számítani kezdtek.
Budapestnek van hatszázezer lakosa. Hat
százezer lakos á 32 fog — hány fog az? 600,000
X 32 = 19.200,000. Mond szóval is : tizenkilencz
millió és kétszázezer fog van Budapesten! Vagy
legalább annyinak kellene lenni. A hiány, fog
orvosi szempontból nem esik levonásba. Sőt in
kább — a fog mely nincs meg, majdnem haszno
sabb a fogorvosnak, mint a mely megvan. Mert
a mi njncs, azt a fogorvos pótolja.
És hány fogorvos monopolizálja jelenleg
Budapesten azt a tizenkilenczmillió kétszázezer
fogat ?
Hatvanhat.
Bagatell! Hiszen akkor még egy hatvanhe
tedik fogorvosra is két-háromszázezer fog jut. Ha
ebből csak egy századrészt gyógykezel évenként
á 5 frt, az már tiz-tizenötezer forint évi jövede
lem. Ebből egy pár ember megél Budapesten is
urasan.
Éjfélkor azzal ért véget a családi tanács,
hogy — adieu Bagamér! Megyünk fogorvosoknak
Budapestre!
A következő három hónapot Pista Berlinben
és Párisban töltötte fogorvosi tanulmányokkal. Az
után a bagaméri fazekas-utczai kis házról eltűnt a
finom doktori czímtábla. Budapesten ellenben egy
szép utcza szép palotáján még sokkal pomásabb czímtábla jelent meg, hirdetvén, hogy dr.
odajky István fogorvosi műterme az első eme
leten van. Az újságok hirdetései különben szin
tén figyelmeztették az új fogorvosra a közön
séget.
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Mindjárt az első rendelési nap rendelési
óráinak első perczeiben megtelt Pista előszobája.
A felesége meg ő a kulcslyukon át kukucskáltak
ki a műteremből és boldogok voltak. A dolog fé
nyesen indul. Aztán az asszony vissza vonult s
Pista kinyitván a műterem ajtaját, kiszólt az
inasnak :
— Bocsássa be, a ki először érkezett.
Nagy bókolással lejtett be egy igen ki
nyalt úr.
— Tessék helyet foglalni, mondá udvariasan
Pista, a nagy, fogvizsgáló-zsöllyére mutatva.
— Köszönöm, — feleié a kinyalt úr sza
badkozó mozdulattal — de én a Hauptmann
és Mayer sollingeni műszergyáros-czég utazója
vagyok.
— Semmi az! Azért ha a foga fáj, én mégis
szívesen állok szolgálatára.
— Bocsánat, a fogam kitűnő. Én csak azért
jöttem, hogy doktor úrnak szíves figyelmébe ajánl
jam ezégem műszereit. A tudomány legújabb vív
mányai, jutányos árak, kényelmes fizetési fölté
telek .. .
— Köszönöm, köszönöm, már teljesen el
vagyok műszerekkel látva. Semmire sincs szüksé
gem. Látta kérem, hogy páczienseim türelmetle
nek az előszobában. Aláz’ szolgája!
A kinyalt urat kituszkolvan, intett a szol
gának, hogy jöhet a következő.
Ez hölgy volt. De ez sem ült le a szívesen
kinált fogvizsgáló zsöllyébe, hanem kijelenté, hogy
ő a Maison Julieite küldöttje és kéri, hogy a nagy
ságos asszony, ki most költözött Budapestre, ezt
a páratlan hölgykonfekeziós házat szerencséltesse
megrendeléseivel.
A hölgy a feleség appartementjai felé távo
zott s belépett a másik eloszobázó.
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Erről kisült, hogy egy droguista üzlet provizora, a ki czégének orvosszereit jött ajánlani.
Miután már ezt is lerázta Pista; szere
tett volna végtére egy valóságos fogfájos bete
get látni.
De ilyen még mindig nem következett. Még
egyremásra csak fűszeresek, mészárosok, szénke
reskedők, szabók és osztálysorsjegyekkel házaló
urak jöttek-mentek szíves ajánlataikkal.
A rendelési idő végére járt s már csak egyet
len, de igen ünnepélyes alak volt az előszobában.
Pista már reszketett a dühös türelmetlen
ségtől, mire a sor erre került.
Ennek is helyet mutatott a bizonyos zsölylyében, de ez véletlenségből nem abba ült, hanem
egy a mellett levő másik karosszékbe. Ez a má
sik karosszék pedig Pista főbüszkesége volt. Ezer
frankért vette Párisban — s ilyen patent széke
Budapesten tán még egy fogorvosnak se lesz. Ez
arra való, hogy az orvos a kényes, izgó, mozgó
fogfájósokon az operácziókat ebben végezze. A
mint ebbe valaki beleül, támlánya hátra hajlik s
egyszerre négy pánt fogja le szelíden, de ellen
állást nem türó biztos erővel a hanyatt dőlt páczienst, fejétől a talpáig. A meglepetés kiáltására
nyíló száj egy elmés szerkezet folytán, nem képes
többé lecsukódni. A fogorvos a legnagyobb nyu
galommal akár mind a harminczkét fogát ki
húzhatja annak, a kit ebben a csapdában meg
fogott.
Az ünnepélyes jövevény úr tehát ott ült
már, hanyatló helyzetben, kiterítve és megfogva
Pista előtt s csak azt kiáltozta ártikulálatlan torok
hangon, hogy á—á—á!
Pistából azonban kitört a fogorvosi tettvágy
s a legnagyobb passzióval kezdte vizsgálni á-á-á-zo
áldozatának fogait.
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— Ez a zápfog uram, már egészen romlott.
Ezen már nem segíthetünk máskép, ezt ki kell
húzni. ,
És vette a fogóját s^néhány pillanatnyi feszegetés után a roppant zápfog összes gyökereivel
együtt künn volt
— Készen vagyunk uram, szólt Pista, meg
nyomván a szék hátán egy rugót, mire az ünne
pélyes úr felszabadult. Úgy, most vegyen vizet a
szájába.
Az ünnepélyes úr magán kivül toporzékolt,
de azért nem tehetett máskép — öblögetni kezdte
vérző száját.
Hanem, a mint kibukta a véres vizet, iszoüyú
haraggal kezdett kiabálni.
— Ez erőszak! Ez gyilkosság! Nem a fo
gam miatt jöttem én ide.
— Hát miért?
— Hát mert én a Chicago amerikai életbiz
tosító-társaság felügyelője vagyok s a doktor urat
életbiztosításra akartam rábírni.
— Sajnálom uram, de én meg azért va
gyok itt, hogy fogat húzzak, vagy plombirozzak, nem pedig azért, hogy ön engem akármire is
rábirjon.
Erre aztán óriási veszekedés támadt ott a
műteremben. Az ünnepélyes úr visszakövetelte a
fogát az álkapczájába, Pista ellenben díjazást kö
vetelt a foghúzásért. Végre is Pista, meg az inas
valahogy kitaszigálták az ünnepélyest, de a fogát
ott fogtak zálogban.
Az ünnepélyes most Pistát kártérítésért, testi
sértésért és szemelyes szabadság ellen elkövetett
vétségért pereli. Pista viszont a foghúzás díjában
és a perköltségekben kéri őt marasztalni.
A pácziensek még nem igen tódulnak Pistá
hoz, de az ügynökök is elszoktak tőle, mióta híre
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ment, hogy ez a vad doktor üzletkötés helyett ki
húzza a fogukat
Pista alig várja már bűnügyének nyilvános
végtárgyalását. Az, úgy véli, olyan nagy reklám
lesz, hogy azután okvetlenül felvirágzik fogorvosi
üzlete.
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Én öltenie meg szegény Berber Tamást,
vagy nem ?
Ez a gyászos kérdés egészen komolyan hábor
gatta a lelkiismeretemet, mialatt egy nyirkos februári
ejjelen lassan ballagtam a Kerepesi-úton. Szinház
után voltam. Betértem volt teázni egy kávéházba.
Ott átfutottam az újságokat s egynéhányban az a
hír döbbentett meg, hogy Berber Tamas néhány
nappal azelőtt, nyomorában megölte magát és
meghalt. Ma már el is temették.
Csak úgy kurtán, egyformán, kőnyomatosszerűen mondta el ezt a bús hírt mindegyik lap.
No persze, Berber Tamás szegény ördög volt.
Hol diurnista, hol turflátogató, hol épen semmi.
Egyesegyedül állt a világban, mert, a mint hozzám
intézett utolsó soraiban irta: én voltam minden
kije, Már pedig, ő szegény nekem nem volt sem
ingem, sem gallérom.
Most, hogy már meghalt, mégis igen bántott:
miért nem törődtem többet vele. Miért tettem mo
solyogva ad acta legutolsó levelét ? Abban — Isten
tudja hányadszor — megfenyegetett, hogy küldjék
neki köjcsön pénzt, mert ha nem — ó kivégzi
magát. Én erre még frivol módon rá is gondoltam
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a balladai rímet: nossza hát! És íme, most végre
is komoly volt a fenyegetés. Szegény ördög átlőtt
koponyával künn fekszik most e széles boulevard
végétől jobbra, a temetőben.
Csak ballagtam a nedves fekete aszfalton, a
nedves fekete éjben tovább kifelé s csak törte
szívemet a kérdés: én öltem-e meg, vagy nem én ?
A Tetemrehívás rímei úgy csengtek föl emlé
kezetemben, mint a bús halotti harangszó.
Berber Tamást én meg nem öltem, tanúm
az ég s minden seregi! De a revolvert én adtam neki.
Ez tagadhatlan. Mikor néhány héttel ezelőtt
nálam járt, elkérte az egyik felesleges revolvere
met. Azt mondta, arra is l^ap néhány forintot a
zálogházban, azért viszi el. Én pedig örültem, hogy
az alkalommal ennek fejében a pénzkölcsönadás
tól megmenekültem. Most, későn, beláttam már,
hogy komolyabb czélra kellett szegénynek a fegy
ver. Most már egyáltalán mindent beláttam. Meg
azt is, hogy Berber Tamás sokkal derekabb ember
volt, mint a milyennek látszott, s hogy az öngyil
kosságát nem csak kölcsönök kierőszakolása czéljából hánytorgatta minduntalan, hanem mert lel
kében foglalkozott vele s végre is elszánta rá magát.
Szegény fiú! Tiz forinttal még négy nappal
ezelőtt meg lehetett volna menteni. Három ezer
forinttal pedig teljesen rendezni lehetett volna.
Mert mindössze ennyi volt az adóssága. Hitelezője
volt ugyan néhány száz, de mindegyiknél csak
pár forinttal lógott. S ez a nehány száz hitelező
el volt szórva mindenfelé a főváros roppant terü
letén. Egy szatócs Kőbányán, egy lutris kisasszony
Ó-Budán, egy szabó a Ferenczvarosban, egy czipész
Újpesten — így kezdődött az a hitelező lajstrom,
melyet egyszer összeírt nekem, mikor azt kívánta,
hogy vegyem kezembe az ő rendezését. Én persze
nem vettem azt kezenibe, mert nem volt hozzá
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való háromezer forintom. De kinek is van három
ezer forintja arra, hogy egy czikázó adóst ren
dezzen ?
Berber Tamás azért volt czikázó adós, mert
minduntalan másutt lakott Ha a főváros keleti
végén fűnél-fánál kimerítette már az ő csekély
hitelecskéjét, eltűnt a vidékről s a főváros nyugati
végén bukkant fel. A hivatalait is úgy cserélgette,
mint a lakásait, nehogy hitelezői megcsíphessék.
Sőt az utczákat is folyton változtatgatta, a melye
ken járt. A merre hitelezői laktak, arra nem tette
többé a lábát. Az utolsó időkben már nagyon ki
fogyott az utczákból s a legcsodálatosabb czikkczakkban haladhatott csupán, ha valahová mégis
el akart jutni.
De mindezzel a furcsaságával egyetemben
eredeti ficzkó és jó bolond volt szegény. Szó mi
szó: komolyabban kellett volna őt és bajait venni.
Nem kellett volna megengedni, hogy megölje magát
Az aszfalt elfogyott lábam alatt. Oda értem
a kerepesi-út végéhez, ahol az a temetőhöz kanya
rodik. Borzongatott a nyirkos hideg s szomorúan
néztem bele a sárgán pislogó gázlángok s kopasz
fekete fák távlatába. A tornyokban az órák válto
gatva verték az éjfelet.
Egyszerre megdermedtem a rémülettől. A
temető felől egy fekete lepelbe burbolt alak lengett
felém. Amint a gázláng alá ért s az rásütött sápadt
arczára, kétségbevonhatatlanul felismertem benne
Berber Tamást
Először azt hittem, hogy csak álmodom. De
miután felébredni nem tudtam, láttam, hogy ez
valóság.
A halott nesztelen lépésekkel suhant el mel
lettem s egy kivilágított kávéház felé tartott.
—
Berber Tamás! kiáltám végre megembe
relve magamat.
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A halott nem fordult meg, hanem sietni
kezdett,
Utána iramodtam, elébe kerültem, képébe
néztem s határozottan ismétlém :
— Berber Tamás!
— Meghalt. Nyugodjék békével! szólt síri
hangon a halott.
— Hisz én is épen azt tartom: ha meghalt,
nyugodjék békével és ne sétálgasson.
— Éjfélkor a halottnak is kimenője van, feleié.
— De mondja meg őszintén Berber Tamás,
eleven-e ön, avagy csakugyan halott?
— Csakugyan halott. Berber Tamás nincs
többé. Hát nem olvasta az újságokban?
— De olvastam. S azért kérdezem épen:
mint járhat-kelhet maga itt, ha már tegnap el is
temették ?
— Hát annak egyszerű nyitja van s eí is
mondom önnek, de ne adja tovább. Hanem kérem,
menjünk be mindenekelőtt a kávéházba s fizessen
nekem egy grogot. Mert itt künn megvesz az Isten
hidege ebben a szellős fekete lebernyegben.
— Az igaz, hogy csodálatos egy ruhadarab.
Hol szerezte ?
— A házigazdámtól. Fotográfus a szegény itt
a temető mellett. Ezzel a fekete lepedővel borítja
le a gépét meg a fejét, a mikor levesz valakit.
Éjjel azonban úgy sem lehet fotografálni, hát én
hordom télikabát helyett.
Benn ültünk már a meleg kávéháznak egyik
rejtett fülkéjében s a halott jóízűen szürcsölte a
párolgó grogot.
Megtörülvén száját, nem várt további kérdezősködésemre, hanem beszélt.
— A dolog igen egyszerű. Néhány nappal
ezelőtt sikerült bejutnom éjjeli korrektornak egy
nyomdába. Megjegyzem, hogy ott írói álnevet hasz
nálok: Babér Tamás. Ügy-e jól hangzik?
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— Jól. Es?
— És . . . . Igaz, mindenekelőtt legyen szí
ves, vegye át tőlem ezt a kérvényt, tegyen rá 50
kros bélyeget s nyújtsa be illetékes helyen. Elha
tároztam, hogy végleg megmagyarosítom a ne
vemet Babérra. Berber Tamás úgy sincs. Éljen
Babér Taipás!
— Éljen! De az öngyilkosság? a halál és a
temetés híre ?
— Hja igaz ! Hát nem érti még ? Nos, a
nyomdában, a hol éjjel dolgozom, egy konyomatos
lap is készül. Abba egyszerűen becsempésztem
Berber Tamás szomorú végét.
— Aha, hogy a hitelezői keresztet vessenek
magára!
— Eltalálta. Sőt még gondosabb is voltam.
Gyászjelentéseket is nyomattam, melyben az összes
rokonság mélyen megszomorodott szívvel jelenti
Berber Tamás hirtelen halálát. Most czímezi otthon
a fotográfus a példányokat. Mihelyt pénzem lesz
levélbélyegekre, szét fognak küldetni. Az ön pél
dányát postaköltség-megtakarítás czéljából mindjárt
itt atadom önnek.
A belső zsebéből kikeresett egyet s ünne
pélyesen átnyujtá. Azután folytatta:
— Szóval: Berber Tamást mindenképen és
mindenkorra kiirtom a létezők sorából, mert annak
már úgy sem ismeri el senki a létjogát. Az már
csak Babér névvel s csakis éjjel élhet, mikor a
hitelezők alusznak. Babér Tamás előtt azonban
nyitva még az egész éjjeli világ. Mindössze azt az
egyetlen nyomdát merítette még ki, a melyikbe
néhány héttel ezelőtt alkalmazást nyert.
— Ah, tehát azt már kimerítette ?
— Azt már ki. Ott már némi előlegen s
apróbb kölcsön ön kívül a gyászjelentések árával
is tartozom. Oda tehát már többé vissza nem me

34

Koztna Andor

hetek. De hál* Istennek van még nyomda azonkívül
is elég. Csakhogy szörnyen bajos így éjjel az al
kalmazást kijárni és megkapni. Azért egyelőre
várakozó állásponton maradok. Tán ön lesz szíves
megszerezni reszemre az újabb állást. Ha hírt akar
nekem adni a sikerről, bármely éjjel megtalál a
kávéházban.
— Ebben?
— Ebben már aligha. Ide már öt napja járok.
De van itt a környéken még négy. Ezek közül
valamelyikben. Mert nem mozdulok el erről a vi
dékről, mig valamennyit sorra nem vettem.
Még egy ideig elbeszélgettem a halottal, aki
most főkép abban laborált, hogy ő most egészen
új életet kezdett. Nem más életet, csak újat. Azt
nem is tudta elképzelni, hogy más életet is lehetne
neki élni, mint a milyent eddig élt. Az egész gon
dolatmenete csak az volt, hogy a halálhírrel, gyász
jelentéssel és névmagyarosítással a kimerített hitelű
Berber Tamás és annak minden kötelezettsége
megszűnt. A szűzhitelű Babér Tamás most már
cpp úgy elél további 35 esztendeig, mint a hogy
a korábbi 35 esztendeig Berber Tamás elélt.
Mikor a kávéházból kiléptünk, a keleti pá
lyaudvar üveg építménye villámos fényben deren
gett felénk s valami vonat éles füttye vágott át a
levegőn.
Ez a kép és hang hirtelen új gondolatot
ébresztett a halottban. Megállt, a homlokára ütött
s felém fordult.
— Hiszen voltakép a legokosabb volna, ha
én valami más városba tenném át a lakásomat
Ott aztán valóban új életet kezdhetnék!
— Csakugyan.
— Vájjon indúl-e most vonat?
— Hogyne; minden órában.
— Vált-e nekem jegyet?
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— Ezt az egyet a legszívesebben teszem meg
önért, felclém neki őszintén, örvendezve, hogy soha
többé nem lesz véle bajom.
Néhány perez múlva már a pályaudvaron
voltunk.
— Hová váltsam a jegyet ?
— Az mindegy. De legalább is tizennegye
dik zóna legyen.
Felülmúltam vágyát, mert mindjárt Bécsig
váltottam neki jegyet. El volt ragadtatva. Abban
a más országbeli nagy, pompás városban, biztos
az új élet.
Vidáman ült fel a kupéba s mohón illesz
kedett el az ülésen.
— Ejnye, be jó meleg van itt — mondá.
Erre a fekete lebernyegre nincs szükségem. Itt is
hagyom; juttassa, kérem, vissza ahhoz a szegény
fotográfushoz. Üzenje meg egyúttal neki, hogy a
gyászjelentéseket csak dolpja be bátran bélyeg
nélkül a póstaszekrénybe. Úgyis elterjednek azok,
mert a posta hitelben is továbbítja a leveleket.
Legfeljebb egyik-másik czímzett nem fizeti majd
meg a büntetést. Ez sem a világ!
Harmadikat csengettek, a vonat megindull
s elvitte a halottat Bécsbe.
Hogy most is ott van, azt tudom; hogy mii
csinál, azt nem tudom. Abból tudom, hogy ott van.
mert sokszor szállít hozzám az ő szép kézírásával
és bécsi stampigliával levelet a posta — hitelben.
Azt azonban: mit csinál ott, azért nem tudom,
mert egyetlen leveléért sem fizetem meg a bün
tetést.

Miért panszláv Hlipták.
Hlipták zongora- és zenemester s ezért á la
Liszt beretválkozik és hosszú sörényt visel.
De mért pánszláv Hlipták?
Annak története van, mely alább a maga
sora-rendén ki fog tudódni. Addig is, komoly
okulására minden asszimiláczióért buzogó magyar
nak, csak annyit mondok, hogy ebben a történet
ben minden név, még Hliptáké is hamis, hanem a
történet maga tökéletesen igaz.
A dolog tehát igy esett.
Taraczk-Szentmihály nagyon csinos és ked
ves vármegyei székvároska, valahol a Kárpátok
tövében. Persze tót a népe; a mi annyit is jelent,
hogy ebben a városban jobbára szorgalmas, békés,
becsületes, vidám és igénytelen emberek laknak.
De a derék tót népből itt már néminemű tót intelligenczia is kupálódott k i: kereskedők, vállalkozók,
építőmesterek s effélék; no meg tanítók, tanárok
és ügyvédek. E három utolsó fajtabéliek nagyobb
részt rossz fiúk. A rosszaságuk abból az ostoba
nagyzolásból ered, hogy ők is akarnak valamit
lendíteni a világtörténeten. Folyton a muszka
czárnak szeretnének segítségére lenni s felette tü
relmetlenek, hogy az még sem tudja a világ min
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den szlávjainak egységes birodalmát nyélbe sütni.
Szóval, ezek a rossz fiúk panszlávok, a mi mellé
kesen hoz is valamicskét a konyhára.
De nehogy azt higyjék, mintha Hlipták azért
volna pánszláv, mert eme rossz fiúk közé tartozik.
0 ennekelőtte sohsein tartozott ezek közé. Először
is azért nem, mert ő a helyben lakó állami és
megyei magyar hivatalnok urak, meg a környék
beli magyar dzsentri családok gyermekeit oktatta
a zenére, másodszor azért sem, mert a tót intelligenczia egy Zapomil nevezetű cseh zenetanárt
telepített a városba, a kit Hlipták verklisnek mon
dott és lenézett.
Zapomil azonban, ennek ellenére, mihamar
igen ügyes íót daloskört szervezett, mely ünnepé
lyes alkalmakkor még a magyar füleket is meg
lepte szép, összevágó énekével.
Hlipták kicsinyelte versenytársának sikerét.
Azt mondta, hogy minden tót született verkli;
azt akármilyen szamár ember forgatja is, dől be
lőle a nóta.
Hanem a tót daloskör egy sereg tót társa
dalmi intézménynek lett a csirája. Nemsokára tót
templomi zene-egyesület, tót kvartett, tót műked
velő színtársulat, meg tót, irodalmi társaság is volt
Tíiraczk-Szentmihályön. És azt meg kell adni, hogy
valamennyi tót egyesülés nagyon sikerült, mert a
tótoknak kiváló tehetségük van az egyetértésre.
A taraczk-szentmihályi és a taraczkvármegyei
csekély, de a hivatalokban ülő s a közélet élén
álló úri és földesúri magyarság? végre is kezdte
belátni, hogy a felette élénk tót társadalmi moz
galmakkal szemben immár a magyarságnak is
illenék valamely életjelet adni magáról. Hlipták
hordozta körül a magyar házakban és a kastélyok
nak nevezett falusi lakokban a véres kardot, azaz
az alispán felhívását, hogy tömörüljünk mi magya
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rok is és a társadalmi téren szintén csináljunk
valamit.
De mit ?
Hlipták, akárhogy lenézte is Zapomilt, a
cseh verklist, nem tudott jobb reczeptet, mint a
mit ez már megcsinált. A muzsikán kell a magya
roknak is kezdeni.
Erre a magyar urak azt mondták, hogy
hiszen itt a czigány! Az, a mig ^csak egyetlen
magyar úr van a vendéglőben, úgy sem húzza
tótnak a nótáját.
Hlipták, ha nem is azoknál a dzsentri urak
nál, a kik Budapestre járnak felvidékig dialektu
sukkal feltűnést kelteni s zabtermésük árát elkár
tyázni, de legalább a valamivel mégis demokrati
kusabb hajlandóságú megyei hivatalnok-körökben,
szerencsésen legyőzte ezt az ellenvetést. Beismer
ték, hogy csakugyan, a czigány nem elég az üd
vösségre. Mégis csak más lesz az, ha TaraczkSzentmihályon megharsan, hatalmas férfikórusban
a Hazádnak rendilletlenül, meg az Isten áldd meg
a magyart! El fog az zengeni innen — a Kárpá
toktól az Adriáig!
Hliptákkal párhuzamosan az alispánná is
akczióba lépett a taraczk-szentmihályi magyar
társadalmi élet érdekében. Ez a szép és kedves
úrhölgy meg azon fáradozott, hogy a mikor
Hlipták magyar dalosköre az első nyilvános fellé
pésre vállalkozik, az élvezetesnek Ígérkező zenés
estét egy kis magyar műkedvelői színelőadás tegye
még mulatságosabbá.
Az alispánné okosan csinálta a dolgát. Tudta
már tapasztalásból, hogy a vármegyebéli nemesség
hölgyeihez ő hiáfya fordulna, mert azoknak ő nem
eléggé előkelő. O az alföldről szakadt ide s az ő
családneve nem fordult elő ama kétszáznegyvenhét
név között, mely bizonyos, végrendelkezés nélkül
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elhunyt báró Stribnyánszky Eufrozina alapítványi
hölgy hétezerötszáz forintnyi örökségének meg
nyílta alkalmával, az összes törvényes örökösöket
egy lisztán egyesítette volt. Az örökségből ugyan
ádáz és világ végéig tartó perek keletkeztek, de
azért Taraczk vármegyében csak az előkelő nemesi
származék, a kinek neve benne volt a Stribnyánszky-szukczesszióban. Az alispánnénak csupán
a férje volt Stribnyánszky-szukczesszor s a fel
vidéki nemességnél ez nem elég ok arra, hogy az
asszonyt is előkelőül ismerje el. A józan alföldi
eszű alispánné magában sokat mosolygott ezen s
mindössze is most, hogy magyar műkedvelői elő
adást akart rendezni, a szereplőket a városban
lakó, magához hasonlóan jöttment magyar elemből,
azaz az államhivatalnoki családokból verbuválta
össze. Ezek legalább nem mondanak a színpadon
jaj helyett jáj-1, baj helyett báj-1 és vaj helyei t
váj-1. Meg ezek közül ra lehet egyik-másik kis
asszonykát még arra is venni, hogy a szobaleány
szerepét selyemruhában ugyan, de családi ékszerek
és diadém nélkül, éljátszsza. A vidéki előkelők csak
maradjanak meg úri közönségül, mely megtölti a
szálát s fizet a jótékony czélra.
De ebből még mindig nem tűnik ki, hogy
mért pánszláv Hlipták.
Csak türelem! mindjárt ott leszünk
Tehát Hlipták, az alispán támogató pártfo
gása mellett, a megyei hivatalos urakat a dalos
kor megalakítása czéljából, vasárnap délelőtt tizen
egy órara kérte a megyeház nagytermébe.
A kitűzött időre már átlodították a nagy
terembe az alispánné Bösendorfer zongoráját és
Hlipták olyan abrándokkal és reményekkel ült e
zongora elé, hogy most kezdődik az ő életének
diadala. Most fog ő olyan daloskört szervezni,
hogy az a cseh verklis, a Zapomil, megpukkad az
irigységtől!
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A terembe szépen gyűltek a magyarok.
Kiki elhozta a bögyiben a maga nótáját s torkát
köszörülgetve, alig várta, hogy kiereszthesse.
— Hát kezdjük a hangpróbát, uraim, szólt
Hlipták. Kérem csak Czanyuga úr, legyen szíves
a zongorához lépni. A maga hangját már hallot
tam a vendéglőben, az jó hang.
Czanyuga úr, egy vézna fiatal ember, ki tót
szabólegényből küzdötte fel magát megyei Írnokká,
a zongorához lépett. A többi magyar úr csoport
ján azonban a méltatlankodás moraja futott végig.
Hogyne, mikor Hlipták, a tapintatlan tót muzsikus,
épen a legkisebb rangút és a tót embert hívta fel
hangpróbara legelőször.
Hanem azért Czanyuga úr neki szalajtotta
hangját a skálának s a magas c-t úgy kivágta,
hogy be lehetett volna czérna gyanánt fűzni a
legvékonyabb tűbe is.
— Bravó mladi pán Czanyuga! — szólt
elragadtatva Hlipták — bravó, ön első tenor!
Álljon félre. Szabad kérnem Zsuvkovszky fő
jegyző urat.
Megyénk aranytollú főjegyzője méltóságteljes röstelkedéssel lépett a zongorához. Öt egy
írnok, egy alantos közeg, egy tót, egy Czanyuga
után hívni, ez már mégsem járja! Hanem azért
Isten neki, ő is megskáláztatta hangját a hazáért.
— Hamis, hamis ! jajongott Hlipták. Kérem
még egyszer.
Az aranytollú főjegyző még egyszer elfujta,
de már igen dühösen a skálát j>ro fatria.
— Második tenor, second, de még sokat
kell gyakorolni, vélte Hlipták.
Az aranytollú főjegyző felháborodott.
— Mit, én második, mikor az Írnokom első!
Soha! Ezt nem tűröm. Dobre rano pán HliptákI
Szervusz ! . . .
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És megyénk aranytollú főjegyzője kapta
kalapját s rohamlépésben távozott a teremből.
Hlipták meg volt rőkönyödve, a magyarok
pedig lázongtak.
Kis vártatva mégis Hlipták megint meg
szólalt :
— Lesznek szívesek egyenkint kilépni és
hangot próbálni ?
Kilépett erre a központi szolgabiró és hangot
adott a terem közvéleményének ekképen:
— Hallja maga Hlipták! Ha maga azt hiszi,
hogy a magyar intelligenczia arra való, hogy egy
tót, egy fanszláv muzsikus vérig sértegesse, akkor
csalódik. Ha már egy fajtabélijét megtette elsőnek,
akkor hiába várja, hogy mi urak és magyarok
majd a második, meg harmadik s Isten tudja há
nyadik hangra degradáltassuk magunkat. Értette ?
Szegény Hlipták nem értette, csak elhült.
Mire pedig feleletre ocsúdott volna, már az összes
magyarok, keményen forgatva a pánszláv szót. el
hagyták a termet.
Csak ketten maradtak benn: Hlipták maga,
meg a halálra ijedt mladi pán Czanyuga. Miután
pedig ketten a magyar daloskört nem alakíthatták
meg, szomorúan eidödögtek tótul s megegyeztek
abban, hogy ez a hangpróba rosszul sikerült. Aztán
ők is távoztak s a Bösendorfert a megyei hajdúk
megint visszaguritották az alispánék lakásába.
Hát most már körülbelül világos, hogy mért
pánszláv Hlipták. Azért, mert e szerencsétlen hang
próba után, a büszkeségében megsértett magyar
intelligenczia kinevezte őt panszlávnak. Ettől fogva
már a legtöbb magyar háznál görbén néztek rá s
itt is, ott is tudatták vele, hogy nincs rá többé
szükség, mert Budapestről egy Klivényi nevű
zenetanár úr érkezett a városba s itt telepszik, ha
elegendő órát kap. És hiába — pártolni kell a
magyart.
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Szegény Hlipták végre is arra került, hogy
elfogadja a cseh verklisnek, Zapomilnek békejobbját. Ez pedig azt készségesen kinálta, mert
nem győzte már a tót intelligencziát zenetudo
mánynyal egyedül ellátni. Hliptákot a tótok nem
sokára tenyerükön hordozták, mint megtért bárányt.
Sőt mladi pán Czanyugát is, ki, hogy, hogy nem,
a megyei irnokságból nemsokára kicsöppent.
Ezenközben elérkezett a magyar műkedvelői
színelőadás estéje. A nagylelkű Hlipták, ki az alispánnéval a barátságot fenntartotta, a tót dalos
kört vitte el az előadásra s az ő vezetése mellett
az énekelte ott el a Szózatot meg a Himnuszt.
A szövegét gyatrán ejtették a tót legények, a kik
közt hangjával felmagaslott mladi pan Czanyuga,
de a muzsikai részben nem esett egy csepp hiba
sem. Fújtak azután még két tót dalt is, melytől
nem veszett el a haza.
Hanem a nézőtéren az alispánon kivül senki
sem jelent meg, a ki benn lett volna a Stribnyánszky-szukezesszióban.
— Oda, a hol egy jöltment asszony a panszlávokkal szövetkezik, nem megyünk! Ez volt a
büszke magyar jelszó Taraczk varmegyében.
A szereplők államhivatalnoki atya fiságán
kivül, bizony csak tótok töltötték meg a termet,
úgy a hogy.
Egy vármegyei aljegyző mégis beszabadult
egy perezre a terembe, de csak azért, hogy a mikor
Hlipták mint karmester a dobogón megjelent, harsányul elordítsa magát:
— Abczug pánszláv!
Nos — hát ezért pánszláv Hlipták.
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Óh, az a kultúra!
Schillingshausen-Laugenburg herczeg már
tizenegyedik napon ült hosszú, méla lesben.
Szarvasbikát várt, hatalmas czímerest, melynek
agancsa megérje a herczeg költségét és fáradságát.
A herczeg tudniillik itt, az ő Rajna tájéki kulturországocskájától oly messze eső magyar vadon
ban csupán a hatalmas szarvasczímerek^ kedvéért
vásárolt meg tizezer hold hegységes erdőt.
Mióta Schillingshausen-Laugenburgban a
polgári hatalmat a feltolakodott népképviselettel
kell megosztani, a katonai hatalmat pedig, egy tá
bornoki rangért, a^ kölni porosz hadtestparancs
nokságnak kellett átengedni, az uralkodó herczegnek teljesen elment a kedve az országlástól. Azóta
6 fensége csak vadászszenvedélyének él.
Ámde Schillingshausen-Laugenburgban, az
udvari történész oknyomozó kutatasai szerint, az
utolsó benszülött szarvast Kr. sz. u. 1778-ban ej
tette el III. Frigyes Ágost szász Kurfürst, midőn
vendégül időzött a jelenleg dicsőségesen uralkodó
herczeg dédapjánál. Az utolsó benszülött őz mé^c
ma is él ugyan, de már piros selyem hímzett
nyakravalón ezüst csöngetyüt visel s a kis trón
örökös, meg a szőke fürtös herczegkisasszonykák
játszanak vele a parkban. Sőt eleven embernek
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hiteles megbízható tanuságtétele már arra sem
igen akad, hogy valaki valóságos vad nyulatlőtt
volna a jelenkorban a herczegség területén. El
lenben közmeggyőződéssé vált az a tréfás állítás,
hogy valahányszor a nyúlderék elszaporodik a
laugenburgi vendéglők # étlapjain, mindig feltű
nően kevés czicza sétál a csúcsos laugenburgi
háztetőkön.
—
Oh, az a kultúra! — fakad ki rendesen
a herczeg, mikor országa vadállományának ilyetén
állapota szóba kerül. íme, ennek az ostoba nyárs
polgárságnak népképviselet kellett, meg vasutak,
meg csatornák, meg gyárak, Hogy mindezzel meg
ölik azt, a mi az eletben legszebb, a vadászatot
— azzal persze nem törődtek. Most már az or
szágom minden pontján szünetlenül gőzgépek fütyölését és zakatolását hallani — természetes te
hát, hogy kiszalad belőle minden vad, legyen bár
nemes, vagy nemtelen. Sőt kiszaladok belőle ma
gam is, a mikor csak tehetem, hogy felkeressem
a földnek boldogabb vidékeit. A szebb, eredetibb
országokat Európa keletén, melyeket még nem
tarolt gyárudvarrá s nem kapált zöldséges kertté
ez az utálatos kultúra. Ott még vannak messzeséges gyönyörű őserdők — s azok mély csönd
jét csak a szarvasbőgés veri fel. Oda vágyom én,
ah oda!
így jutott a herczeg arra az elhatározásra,
hogy rengeteg pénzen megvegyen egy magyar
rengeteget. A közbenjáró ágensek csodadolgokat
beszéltek arról, hogy a pompás erdő milyen gaz
dag nemes vadban. De maga a herczeg is eljött
megnézni új vadászterületét, mielőtt megvette. El
ragadtatva rázatta magát félholtra a könnyű vadászbricskán, mely az istentelen erdei utat végig zö*
työgvén, felseges sűrű lombsátor alatt egy kis
szalmafedeles vadászkunyhó előtt állt meg.
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— Ide lehetne majd a vadászkastélyt építeni,
jegyzé meg kísérője.
— Csak semmi vadászkasztély, feleié heve
sen a herczeg. Ki nem állhatom az ilyen kulturczifrálkodást. Kastélyom van nekem elég otthon
is. Itt nekem vad kell, meg erdő. Emezt olyant
látok, 1 r bizonyosan van amaz is.
e hol fog lakni fenség, ha majd ide jön
vadászni ?
— Hát ebben a kis kunyhóban. Ez — echt
weidmannisch! Egyik szobáját berendezem magam
nak ; a kis kamraban elfér a Leibjágerem; a másik
szoba meg a konyha marad az erdészeké s ők
fognak nekem főzni. Társaságot vadászatra ide én
ugyan nem fogok híni. Majd bizony, hogy össze
lövöldözzék, agyonriaszszák a nemes vadat! Ami
kilőni való lesz, azt majd kilövöm én magam.
Legfeljebb feleségemet, a herczegnét hozom el
hébe-hóba. Őt magam drilloltam be a magas va
dászatra s ő nem tesz oktalanul kart a nemes
vadban. Mert a nemes vad nem olyan sok már a
világon, hogy okkal-móddal kímélni ne kellene ...
Apropos! Van-e ebben az országban vadászati
törvény ?
— Hogyne volna, fenség! Egészen korrekt
modern európai törvény van, szigorú Schonzeitokkal.
— Hm, hm, ez egy kissé aggaszt, feleié a
herczeg váratlanul.
— Miért fenség?
— Mert tudja meg barátom, hogy a világ
legtökéletesebb minta vadászati törvénye a, Schilligshausen-laugenburgi herczegségben van. És még
sincs ott egy fia vad sem.
— De annak nem a vadászati törvény az oka.
— Nem, hanem az az átkozott kultúra.
Csakhogy egészen korrekt, modern európai vadá
szati törvény rendszerint ott van, a hol már a kul
túra is van.
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— Ne aggódjék fenség! Mi a törvényeink
kel messze megelőztük hazánk valóságos kultúrállapotát.
— Azt magam is örömmel véltem tapasz
talhatni, míg ide értünk — szólt belátóan a her
czeg. Én is azt hiszem, hogy ebben az országban
még több a vad, mint a kultúra.
A herczeg tehát megvette a tízezer hold
hegységes erdőt, boldogan tért vissza kultúrojcszágába s alig várta már a jövő augusztust, hogy el
jöhessen szarvasbikát lőni magyarországi vadászterületére.
És most itt ült, immár a tizenegyedik na
pon hosszú, méla lesben a rengeteg közepén,
várva, figyelve, de kissé kedveszegetten.
Mert mit lőtt összesen az elmúlt tíz nap
alatt ?
Égyentlenegy nyomorult — bicziklistát.
' Igen, egy bicziklistát, egy keréken tipródó,
két lábú tollatlan állatot, a kiról — miután a sárga
kamáslijában igen szép lövést kapott — még az is
kisült, hogy kereskedő-segéd. Épen a vadaszlesnek és a hétnek hetedik napján esett meg a ma
lőr. Azon a napon, a melyre nézve az Úr annak
idején a Sinai hegyen azt rendelé vala, hogy: a
hetediket j>edig megszenteljed.
Nos, a keieskedősegéd a hetedik napot az
zal vélte megszentelni, hogy felkapván bicziklijére,
tipródva száguldott ki a szabad természetbe. A
pudli körül egész héten nem munkálkodott anynyit, mint most vasárnap, mikor csuronvizet ve
rejtékezve, az istentelen erdei úton gyökérről gyö
kérre döc^ögtette vasparipáját.
— És ezt nevezi az ilyen kultúr-ember va
sárnapi munkaszünetnek! kiáltott fel keserű gúny
nyal a herczeg.
Mert a herczeg nem áltatta többé magát. A
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mint megbizonyosodott róla, hogy az a vad, mely
az ágak közt csörtetett s melyet ő meglőtt, bi
cziklista, tudta, hogy itt is kultúr-emberrel van
dolga. Szerencsére a kultúr-embernek nem esett
sok baja. A golyó, mintegy megfelelvén eredeti
rendeltetésének, legelőbb is szarvasbőrt ütött ke
resztül. A kamásli mögött azonban jól kifejlett
kultúr-emberi bicziklista lábikrába fúródott. Eb
ből ismét a szarvasbőr-kamásli túlsó oldalán tá
vozott, hogy összetörje a biczikli kerekének egyik
küllőjét. A bicziklista felfordult s iszonyú óbégatást csapott. Hiába kérte a herczeg, hogy hall
gasson, hiszen elriasztja az egész vadállományt.
Végre is az erdész, meg a Leibjáger fölvette s le
vitte a herczeg vadász-zsákmányát a kunyhóba; a
herczeg maga, a szintén megsebesült biczlklit tolta
utánuk.
A bicziklista azóta ott fekszik a kunyhó
ban, a herczeg medvebőrös vadászdiványán s job
ban érzi magat, mint valaha. Sebét maga a her
czeg kezeli nagy óvatossággal; mert a herczegnelc, mint afféle nagyszabású vadásznak, a lőtt
sebekhez nem csupán értelme, hanem mindenféle
kötöző és gyógyító szere van. Mig azóta a her
czeg fenn az erdőn lest ül, a bicziklista a kuny
hóban herczegi konyakot iszik, herczegi szivaro
kat szí s azt számíthatja, hogy azért az összegért,
a melyet neki a herczeg fáj dalmi, hallgatási és
biczikli reparálási díj fejében fizetni fog, ő már
igen csinos és elénk forgalmú füszerüzletet kap
Esztergom város legszebb pontján.
A herczeg pedig csak ül a hosszú, méla
lesben a tizennegyedik napon is. Ha ma sem lesz
szarvas, akkor soha ! Az erdész mai hajnali rapportja végtelenül biztató volt. Legényei mind azt
adták hirül, hogy az erdőben, a patak mentén,
erre is, arra is friss szarvasnyomok vannak,
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Szarvast is láttak. Egyik pláne egész csordáról
regélt — no, de ez talán vadász-latinul van. 0
maga, az erdész, még éjféli holdvilágnál is künn
járt — s a mi igaz, az igaz: fenn a tisztáson úgy
dulakodott két szarvasbika, hogy a csöndes éjben
a kunyhóig lehallott az agancsuk csattogása.
Végre! Végre! . . . . A herczeg sajátságos
mozgást kezdett sejteni mélyen a rengetegben,
Szélesen elterjedt zajt hallott, mely még mjeszsze van, de közeledik. Csörtetés, kopogás .. T. S
mintha egy-egy bődület is vegyülne bele? Fenn
a magasban nyugtalanul rebbennek fel a mada
rak. Az alacsony vad, a nyúl, a róka — az úgy
surran keresztül kasul a fák között, a herczeg
puskacsöve előtt, mintha hajtás volna. Ezekre
persze ügyet sem vet a herczeg. Csak várja,
várja feszült figyelemmel, mikor bukkan már ki
a magas, a nemes vad, mely okvetlenül erre tart,
mert hiszen a dibdáb állat is mind erre felé menekül.
No most, no most! . . . Ahol ni, a tisztás
túlsó végén hajlanak az ágak, nyílanak a bokrok.
A herczeg réges régi tapasztalt, nyugodt va
dász, hanem azért most az egyszer megint meg
kapja a szívdobogást, a vadász-lázat. Fegyverét
készen tartva s felhúzza a kakast.. .
A fák és bokrok köze, a h,ová a szeme ta
pad, megelevenedik — s egyszerre hatalmas har
sogás tölti be az egész erdőt.
Hazádnak renDületlenűl
Légy hí - ve ómaGyár /
Bölcsöd az majDansirod is,
Mely á-hápol seltaKar !

Óh, az a kultúra!

49

Es eme lelkes hazafias éneknek szabály
szerű karban való zengése mellett, kinyomul a
sűrűből a tisztásra — tizenkét dalár turista.
Örök szerencséje a tizenkét turistának is*
meg a herczegnek magának is, hogy a herczeg
német. Ha magyar volna, eme kritikus perez el
keseredésében mi telhet vala tőle egyéb, mint
hogy belelő a turista dalkörbe, egymásután leg
alább tizenkétszer. Mindenesetre addig, a mig, hang
nemre való tekintet nélkül, mind a tizenkét hazafi
elnémul.
Schillingshausen-Laugenburg herczege azon
ban német — s így a kritikus perezben a csön
des, bús filozófia teljesen iefegyverezte szenve
délyét.
—
Hisz ez egy kultúr-ország! sóhajtá meg
vető szomorúsággal, mialatt a töltényeket kihúzta
puskája csövéből. Aztán vállára csapta a fegyvert,
megfordult s leballagott a kunyhó felé.
Mögötte a turista dalkör még egyre fújta a
Szózatot. 0 maga szólt rá az erdészre és a Leibjágerére, hogy hagyják a dolgot ennyiben. Itt úgy
is minden hiába. Itt kultúra van s az ellen úgy
sem lehet sikerrel küzdeni. Az elől csak meg
szökni lehet.
Hogy pedig itt határozottan ismét a kul
túra esete forog fenn, azt bizonyosra vette abból,
hogy mind a tizenkét turistának rendes úti jel
meze volt, s hogy csak a tenorok énekeltek prí
met míg a baritonok és basszok szekundáltak és
kontráztak nekik. Ez ugyanaz az állapot, a mi
Schillingshausen-Laugenburgban is meg van. Ez
pedig nem vadászembernek való!
A kunyhóban kifizette a bicziklistát, pakkolt
és elment — auf nimmer Wiedersehen !
Bécsben leszállt, hogy megvételre ajánlja
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a magyarországi erdőséget egy nagy fakereskedóczégnek.
—
Igazi kultúr-erdő, igazi kultúr-országban
A vadak nem tesznek benne semmi kárt.
Ezzel a nyilatkozattal adott ajánlatának
nyomatékot.

Antonio és S hylock.
Egy hordár levelet hozott. Még a hordár
arcza is sürgető kétségbeesést mutatott, a boríté
kon pedig háromszorosan alá volt húzva ez a szó :
sürgős.
A levél így szólt»
Kedves barátom!
Váltót adtam Shylocknak s fizetni nem tu
dok. Lekötöttem egy font húst a szivem táján s a
gaz Shylock kivágja azt egész bizonyosan, ha te
nem segítesz, ha közbe nem jársz a vérszopónál.
Beléd vetem minden reményemet.
Már az utczára sem merek kimenni. Külön
ben is, nálam beszélhetjük meg jobban: mitévő
legyek. Remegve vár
szerencsétlen
híved
Antonio.
Félóra múlva ott álltam már Antonio bará
tom lakásának aranyozott vasrácskerítése előtt
Csöndes előkelő utcza a liget környékén. Csupa
aranyozott vasrácskerítés mind a két sor. A rá
csozatok mögött kedves kis kertek; a kertek kö
zepén finom, kecses, villaszerű házak. A legke
csesebbikben lakott Antonio.
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Soká nyomkodtam a villamos csengő gomb
ját, mígnem végre egy szigorú tekintetű, csupaszra
beretvált hatalmas lakáj jelent meg a rácskapu
mögött.
— Kit tetszik keresni ?
— Vedrődy Antal nagyságos urat.
— A méltóságos úr nincs Budapesten.
— Dehogy nincs!
— Nincs, ha mondom. Valószínűleg külföl
dön utazik. Szóval, magam sem tudom, hol van.
— No, én meg tudom. Ott benn ül a pipá
zóban és épen engem vár. Csak egy órával ezelőtt
küldött értem.
A szigorú lakáj még mindig kétkedve mére
getett végig s nem nyitott kaput.
— Hát ide nézzen, itt a levél.
Nagy bajjal úgy fogtam Antonio levelét,
hogy a lakáj csak annyit lásson belőle, a mennyi
nem kompromittálja az urát. Ekkor beeresztett a
rácskapun, elkísért a házig s az előszobában át
adott egy másik komornyiknak. Ez elvette a név
jegyemet s ezüst tálczán bevitte holmi kárpitozott,
nehéz függönyös ajtók mögé.
Félpercz múlva már kicsengett hozzám An
tonio vidám tenorja.
— Isten hozott kedves barátom 1 Mennyire
várlak már! Mily szép, hogy ilyen hamar eljöttél.
S a mint a komornyik eltűnt, Antonio a
nyakamba borult.
— Végem van barátom. Shylock már a mel
lemre szögezte a kést. De, ha meg nem puhítod a
gazembert, többet vág ki belőlem egy font hús
nál. A becsületemet vágja ki — vagyis megöl.
Antonio az utolsó szónál, könnyű kézmoz
dulattal falának pompás fegyverdíszére mutatott.
Csüngött ott többek között vagy huszonnégy sze
mélyre töltött, szebbnél-szebb angol revolver is.
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— Nos, Antonio, hát mi röviden az eset ?
— Röviden az eset ez. A gaz Shylocknak,
a kit különben Saul Meyer néven Sikátor-utcza
43. szám alatt találsz meg, kerek számmal harminczezer frttal tartozom. Azaz ennyiről adtam
neki váltót. Persze, távolról sem kaptam tőleenynyit. Óriási kamatokat engedtem beszámítani a
tókébe. A gazember ezzel sem elégszik meg, fe
nyeget és fizetésre szorít.
— Ami azt illeti barátom, akármilyen ma
gas is a kamat, nem sokat ér, ha nem fizetik meg.
— Kérlek, ne vitatkozzunk erről. Mert hisz
voltakép nem is ez az én bajom. Az a harminczezer forint polgári perútra tartozik. Ha csakugyan
beperelne érte a gaz Shylock, én meg feljelenthet
ném a fenyítő törvényszéknél uzsora vétségéért.
Szóval ez a nagyobb adósság nem szőrit. Csak
azért kezdtem ezen, hogy lásd, milyen hálátlan
pokoli gazember körmei közé jutottam. Az igazi
baj nyomorult kétezer forint. Ezt, ma múlt nyolcz
napja, hogy becsületszóra kaptam tőle, kamat nél
kül, egy heti visszafizetés kötelezettsége mellett.
Megjegyzem, hogy Shylock kiaknázta szorult hely
zetemet s nem elégedett meg puszta szavammal
azt levélbe is foglaltatta s az a levél most ott van
nála. Én azt hittem, a kétezer forinttal egy héten
belől annyit nyerek, hogy a gazembernek az arczába vághatom a pénzét. De nem nyertem s igy
valósággal megfeledkeztem a terminusról. Ma aztan
azzal fenyeget Shylock, hogyha negyvennyoicz
óra alatt ki nem váltom tőle levélbe tett becsü
letszavamat, bemutatja azt a gentleman-klubnak,
ahol játszom. És én épen ezidőszerint oly sze
rencsétlen viszonyok közt vagyok, hogy lehetetlen
a két ezer forintot rövidesen előteremtenem. Shylocknál már jártam magam. A sátán szemtelenül
gorombáskodctt s szóba sem akait állani velem.
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Azt rikoltozta, hogy már százszor hazudtam neki
s mindig megcsaltam. Képzeld: én hazug! én
csaló! És nem ölhetem meg a gazembert, hiszen
nem is párbaj képes. De te ismered őt, nem tarto
zol neki és van rá befolyásod. Kérlek menj el
hozzá s mondd meg neki: legalább legyen esze,
ha már lelke nincs. Ha engem kigolyóztat a klub
ból, főbe lövöm magamat es egy fityinget sem kap.
Antonio mialatt beszélt, üveg fuvolákba zárt
csoda szivarokat rakott elém. Becsültem darabját
2 frtra. A mahagóni szekrény, melyből kikerültek,
aligha ért kevesebbet, mint Antonio Shylocknál
lekötött becsületszava. A szobában heverő perzsa
szőnyegek még többet értek. Antonio garpon-lakása
ezenkívül még öt helyiségből állt. Valamennyi rej
mek, drága kényelemmel volt berendezve. Az ebédlő
asztaláról a komornyik még nem takarította el a
lunch maradványait. Ott állt még a félig kiürített
Műm extra-dry. Tehát még tartja Antonio a régi
elvét, a mely szerint egészségi szempontból neki
okvetlenül be kell a lunchhöz néhány pohárka
pezsgőt venni.
Mig ott voltam és kinéztem az ablakon a
rácskapú felé, többször láttam, hogy türelmetlenül
zörgetnek és csöngetnek előtte az ipar- és keres
kedelem ismeretes számlahozó alakjai. A szigorú
lakáj egyet sem bocsátott be. Hiszen améltósagos
úr a külföldön útazik, ő nem tudja hol. Csupán a
gentleman-klub egy szolgája nyert rövid bebocsá
tást. Ez színházjegyet hozott. Ennek kapcsán a
komornyik jelenté, hogy a kocsit hét órára ren
delte.
— Jól van.
Aztán, Antonio kérését teljesítve, elmentem
Shylockhoz.
A legszomorúbb, legpiszkosabb ghetto, legnyomorúságosabb utczájának, legkomorabb három
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emeletes kaszárnyájában, a második emeleten, egy
sötét, hideg lakásban találtam meg őt.
Rosszul ruházott, rosszul táplált alakja bele
volt temetkezve egy nagy, rideg számoktól hem
zsegő üzleti könyvbe. Már alkonyodott s a szűk
sikátorra szolgáló ablakon alig derengett be valami
világosság. Egyetlen, réztartóba nyomott gyertya
darab lángjánál erőltette Shylock kivörösödő oku
lás szemét.
A szurtos, lompos, mezitlábas cselédasszony,
a ki bevezetett, nagyot kiabált a fülébe, hogy
figyelmeztesse rám.
Shylókkal bajos volt a beszéd, mert mindig
arra a fülére volt süket, a melyikbe az ember bele
harsogott. Ilyenkor mindjárt a másikat fordította
a szó felé, hátha abba több hang jut bele. így
aztán felváltva, a két fülével mégis csak össze
szedte darabonként, a mit mondani akartam neki.
Csakugyan azt mondtam: legyen esze s ne
vágj a ki Antonioból az egy font húst. Mit ér el
vele, ha becsületszavánál fogva, tönkreteszi őt?
Akkor Antonionak vége, de bizonyosan vége az ő
harminczkétezer forintos követelésének is.
Shylock mihamar belátta, hogy nekem tel
jesen igazam van. De megkérdezett igaz lelkemre:
nem hallatlan istentelenség-e, a mit Antonio vele
elkövet ?
Erre úgy feleltem, hogy egyik fülével se
foghassa fel teljesen, kitérő válaszomat.
Szomorúan vázolta előttem Antonioval való
üzleteinek bonyodalmas történetét. Mennyit költött
5 már erre az emberre s még soha egy krajczár
haszna nem volt rajta! Ez az ember elhitette vele,
hogy gazdag rokonok egyetlen örököse s most
már kisült, hogy minden örökségét rég eljátszotta.
Ez az ember a legnagyobb előzékenységgel vál
lalt el mindig minden legsúlyosabb kötelezettsé
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get is, de soha a legkönnyebbet sem teljesítette.
az ember szóban, Írásban és gondolatban az ő
legnagyobb kamatokat fizető adósa; ez tartja ót a
legnagyobb uzsorásnak, de valósággal ez fizetett
még neki legkevesebbet. Ha ő a legbiztosabb ta
karékpénztárba tette volna azt a pénzt, a mit ennek
az embernek kölcsönözgetett el, még akkor is hal
latlanul nagyobb kamat-jövedelmet élvezne abból.
És meglenne a tőke ! így pedig az a rettentő csapás
fenyegeti, hogy még a tőke is odavész.
Nem mondtam meg Shylocknak, hogy ezt a
rettentő csapást én szinte bizonyosnak tartom. így
azzal sem kellett vigasztalnom, hogy ő, a kinek
több százezer forintnyi vagyona van s megél körülbelől annyiból, a mennyit Antonio a kedves
kutyájára költ el, ezt a rettentő csapást anyagilag
igen könnyen megbirná.
Hogy megbirná Shylock ezt a rettentő csa
pást erkölcsileg is, azzal már épen nem mertem
volna vigasztalni. Azt hiszem, Shylock harminczkétezer forint elvesztésébe beleórülne és bele
halna. Pedig Shylocknak egyáltalán semmi szük
sége nincs sem erre a pénzre, sem arra a húsz
szor annyira, a melyet sokkal jobb vállalatokba
helyezett el.
Természetesen, Shylock végül is kivallotta,
hogy esze ágában sincs Antonioból kivágni az egy
font húst. Dehogy ugrasztaná ki abból a klubból,
az egyetlen börzéből, a hol az még nyerhet és
fizetésképessé lehet. Hanem a levélbe foglalt be
csületszót megtartja. Ezzel legalább raijeszthet
néha Antoniora s kiszoríthat tőle valamit.
A szurtos cseléd csempe pohárban lotyogó
híg tejet hozott be a puszta tenyerén. Belésüvöltött Shylock fülébe: itt a vacsora.
Jó étvágyat kívántam Shylocknak és ott
hagytam őt szomorú, dísztelen odvábán.
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Antonionak, hogy ne aggódjék tovább, mind
járt a színházba vittem meg küldetésem sikerének
örömhírét. Csak távolról inthettem neki, hogy min
den rendben van, mert épen egy páholyban ne
vetgélt valami csodaszép és iszonyú draga demimondedal.
Még csupán azt jegyzem meg, hogy az egész
világ Antoniot tartja szamárnak és Shylockot geniális embernek.
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Körvadászat
Vasárnapra körvadászat volt kitűzve az arnóti határban.
A zsolczai fordulónál napköltekor tizenkét
fok volt a hideg. Reaumur és patikus No. .1. sze
rint, akivel egy szánon ültem s aki bundája
gombján magával hordta a hévmérőt.
A találkozót az arnóti keserves keresztnél
határozták, mely az országúitól srófosan elkanya
rodva, kétségbeesetten nézett félbalt a hófedte hal
mos mezőkre.
A zsolczai nemzetes urak már ott voltak.
Részben pálinkáztak, részben szótlanul toporzékoltak fel s alá. Valamennyinek kezdetleges rend
szerű Lefauché puska lógott a vállán, mégis meszsze földön ezek a legjobb pecsenyevadászok. A
vadászati törvényt nem respektáljak. Egész éven
át lövik, ami csak 30 lépésnyire csövük elé kerül.
Sohasem hibáznak. Holdas téli éjen nyulat lesnek
a káposztás-kert végiben.
Ismét egy szán állt meg. Patikus No. 2.
szállt le róla, meg a kékfestő. Patikus No. 2. víg
fiú és nagy vadász. Három kulcs is lóg a nyakán,
valamennyiben saját külön keverékei. Egyikből
mindjárt sorra kinál bennünket. Azt mondja, leg
jobb reggel ez, mert ebben aqua carminativa is
van. A kékfestő valóságos Rip van Winkle. Soha
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sem fest kékre semmit sem személyesen. Örökké
vadászik, vagy legalább kóborol az erdőkön, fele
sége viszi az üzletet; ő legfeljebb egy-egy vásárra
megy el s ott is elajándékozgatja a babos-kendő
ket a szép leányoknak.
Szán jön, szán után. Megérkezik a patikus
No. 3., No. 4. és No. 5. Nincs több a vidéken.
Megérkezik csodabundában a főorvos. Meg a jól
felszerelt ügyvédek. Meg a cs. és k. kamarás
egyedül, pompás lovakon, pompás dressben, pom
pás chookbornnal. Az út tulfelén áll meg, liberiás
kocsisának visszadobja a tigrisbőr láb takarót s
beküldi őt a falubeli földesúrhoz.
Megérkezik a két bérlő ur: Schlesinger úr
és Maibaum úr. Az első híres jó lövő, hiába nem
pazarolna el egy gyűszűnyi puskaport sem. A
másik nem ért a puskához epén semmit s álla
még fel van kötve. Tegnapelőtt pofonrúgta a Lancastere, mikor egy udvarára tévedt idegen lúd
miatt kelt fegyverre. Mindkettőről az a legenda,
hogy két éves, elavult vadászjegyeket használnak.
A nemzetes úrék terjesztik ezt legbuzgóbban ró
luk, pedig nekik négyüknek van csak egy vadász
jegyük. Az igaz, hogy ez idei.
A fináncz hivatalnokok után érkezik meg
egy unikum: nem szán, csak szekér. A kerekek
befagytak s nem forognak. A szekéren a közép
iskolai tanári kar. Heten vannak uram, heten.
Mind jeles férfiak tanügyi szempontból, de a va
dászi tekintet nem lehet velük megelégedve.
Díszük a történelem és magyar nyelv és
irodalom rendes tanára. Fején egy régi klakk,
derekán egy felhajtott galléru téli kabat. Lába
szára már is elfagyott a régi pepita-nadrágban,
lábát azonban a régi lakkczipellon kívül egy pár
középkorú gummi-kalocsni óvja. Semmije sincs
egy csodálatos puskán kívül. Ez valamikor elül-
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töltő volt; most már hátultöltővé van átalakítva,
de még megtartotta a régi rósz szokását, hogy
csak a piramidlijére tett kapszli nyomán sül el.
Igaz, hogy nem mindig. A tanár ur, ki doctor
philosophiae is, töltényeit téli kabátja zsebében
hordja.
A többi tanerő szintén hiányosan van
a vadászatra felszerelve s ezenkívül marczona
kedvű. Útközben összevesztek a görögpótló tan
tárgyak felett.
A társaság együtt van és snapszozik. A ka
marás úr cerclet tart s többeket megszólításával
tüntet ki.
A nemzetes urak közt az, aki a közös va
dászjegyet tarsolyában hordja, a rendező. Intézke
dik az odább álló rongyos hajtósereg felett, majd
élére áll a társaságnak és indulunk, neki a havas
mezőknek.
A hó kemény, ropogós, különben besülyednénk. így csak bokáig ér. A dísztanár ur el is
veszti benne mihamar fél kalocsniját. A tanári
kar ad hoc kollegiállításból kibékül s visszamegy
a kalocsnit keresni. Megtalálják s mialatt a társa
ságot beérik, megint összevesznek a görögpótló
tantárgyak felett.
Helyben vagyunk. Sorsot húzunk, aztán
kezdjük csinálni a kört. Egy hajtó — indulj
jobbra! Egy hajtó — indulj balra! Egy puskás
jobbra! Egy puskás — balra! Egy hajtó, m£g egy
hajtó! Egy puskás! Hajtó! Puskás! . . . És így
tovább.
Végre mindenki megy. Hosszú ívben, gör
bülő lúdmenetben van a társaság fele jobbra,
fele balra. A tanár urak a körívek külső végső
szárnyai, — nekik van mit gyalogolni. A kisnemesek és a kamarás csak ott toppognak helyben.
Ok a kört innen felől zárják be.
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A roppant hómezőn már csak apró bakák
nak látszanak az elsőkül elindultak. A bezárandó
körben pedig messze-messze a fehér havon, el-elsuhan egy négylábú, hosszú fülü árnyék. Ezek az
áldozatra szánt nyulak. Szinte violaszinűeknek
látszanak a szikrázó fehér havon. Okos állatok, —
már is sejtik: mi lesz. Rekognoszczirozzák az
ellenséget; különösen az érdekli őket, merre van
nak az urak. Az leszt. i. a fő kitörési hely.
A kör két külső vége összeér a fehér, déli
bábszerű távolban. A vezénylő nemzetes úr síp
szava jelzi, hogy szabad lőni a körbe is, kifelé is
és hogy nyomulni kell befelé.
Pif-paf-puf . . . kezdődik a mulatság.
A nyulak zöme ott figurázik, ott illan ki a
tanári kar környékén. Tapasztalatlan ifjabb süldők
czikáznak csak a kis nemesek előtt s egy-egy
tompa lövés hangja mellett nagyot bukfenczezve
a légben, a hóra terülnek.
I^uf-puf — hangzik egyre a tanár urak duplá
zása. Ugylátszik, tanszabaly: mindig mindenre
duplázni.
Pif — hangzik mindig a kisnemesek felől.
Ezek meg mindig csak szimpláznak.
Schlesinger úr hadi cselekkel él. Leguggol
iczi-piczikére, úgy csalja tőrbe a vadat. Amely
nyúl fatuskónak nézi őt s feléje tör — el van
veszve.
Maibaum úr kimarad a körből. Lancastere
már megint pofon rúgta. Jajgatva húzódik le egy
árokba es hóval borogatja arczát.
Jajgatás a tanari kar felől is ! Tehát még
egy sebesült. A disztanár úr van megsrétezve.
Egyik pepita lábszárát mutogatja, majd megáll,
lehúzza félkalocsniját, s azt kezében tartva, fél
lábon ugrál be az arokba, Maibaum úr mellé.
Ki törődnék most a sebesültekkel, mikor
már sűrűn borítiák nvultetemek a csatatért.
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A kör nyomul összébb, szűkül a nyulak
tere. Már valósággal hemzsegnek a kör közepén.
Hol leülnek, hol felállnak, összevissza futkosnak
s megkísérlik a kitörést.
A vezénylő nemzetes úr jelt ád sípjával s
tudatja, hogy már csak kifelé szabad lőni.
Pif—paf—puf! . . .
Elvégre nincs egyetlen eleven nyúl sem a
körben. A vezér beszünteti a tüzelést, a puskások
leszerelik fegyvereiket s kedélyesen beszélgetnek.
Csodadolgokat regélnek iménti saját lövéseikről s
szidják mások lövéseit. A hajtok szedik és hord
ják össze a zsákmányt.
— ötvenhét nyúl és egy róka, hangzik a
végső bulletin.
— A rókát én lőttem! — zeng vissza egy
egész kórus.
— Ip az az én?
— Én, — feleli egyszerre az öt patikus.
Ebből heves és kiegyenlíthetetlen vita kere
kedik. Egy patikus sem enged, mind esküszik,
hogy ő lőtte a rókát s mind elmondja a lövés
összes körülményeit egészen apróra.
Hol az a bölcs Salamon, aki itt igazságot tesz ?
A méltóságos kamarás úr azt indítványozza,
hogy az egy rókabőr vágassék öt felé s minden
gyógyszerész úr kapjon belőle egy darabot.
A patikusok ezt indignáczióval utasítják
vissza, mire a méltóságos kamarás úr int egy
hajtónak s az elrohan a rókával, hogy felhajítsa
azt benn a faluban a méltóságos ur szánjára.
Ellenben a méltóságos úr lemond minden nyél
igényről s könnyedén köszönve indul az országút
felé. Több körben már nem vesz részt. Mire a
keserves feszületnél az országúira ér,^ már oda
hozta pompás szánját a rókavivő hajtó s ő mél
tósága csengve-bongva távozik.

Körvadászat.
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A nyulosztozásra már a két sebesült is meg
érkezik. Nincs nagy bajuk. Maibaum úr mindössze
is néhány nappal tovább fogja felkötve hordani
az állát. A dísztanár úr lábaba nem ment serét,
csak a kalucsnija kapott vagy három szemet. Bi
zonyítékul kézről-kézre jár a mentő kalocsni,
melyen három kis lyuk van s melyben ide-oda
gurul a három kis ólomszem.
A tanár úrnak különben a matheseos professor jírra van gyanúja. Bizonyosan az srétezte
meg. Úgy látszik, nem is hiszi, hogy ez puszta
véletlenségből történt. Hej, azok a görögpótló
tárgyak, keserű ellenségeskedést szülnek azok
egy-egy tanári karban !
De végre is szent a béke. Megiszszuk az
összes patikusok összes kulacsainak, összes keve
rékeit, aztán csinálunk még egy kisebb kört ebédig.
Ebben már persze semmi sincs. Elment mára
minden nyúl erről a vidékről.
Alkonyat felé a kijelölt tanyán már roppant
tüzeket gyújtottak a hajtok. Ott ülünk, állunk
körben, pirítjuk a szalpnnát, kibontjuk a sok
mindenféle elemózsiát. És a bor, az isteni bor!
Ürül egyik csikóbőrös a másik után s bizonyos,
hogy soha nem ettem még remekebb ételt, mint
a milyenre most iszom ezt a csodabort, melynek
pedig csak 14 kr. literje. A kis nemesek üstben
vörös bort főznek, gyömbérrel, paprikával s más
egyéb csodával. Micsoda kimondhatatlanul jól eső
testfűtő szer az !
Mind berugunk, még Schlesinger és Maibaum
úr is, kik mindketten brudersá^ba keverednek
legott a tanári karral. A disztanár ur egy esti lapba
csomagolt habtorta darabot hozott mágával, mely
nyomdafestékes kenőcscsé lett már, — ámde ezzel
nyájasan kinálja a matheseos professort, ki a
nagylelkűséget csókkal viszonozza.
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Aztán beülünk szánjainkon bundáinkba s
bűbájos holdvilágos, hófehér téli estén, mennyei
érzésekkel szívünkben s tátott paprikás szájjal
szíva a friss téli levegőt, csengünk-bongunk haza.
A zsolczai fordulónál valaki utánunk fut s
azt kiabálja, álljunk meg. Megállunk.
— Í£i az? Mit akar?
— Én vagyok; kérem vegyenek fel a tekin
tetes urak.
— Szivesen tanár ár; de hát maga lemaradt
a tanári kar kocsijáról?
— önként szálltam le. Nem ülök egy kocsin
olyan emberekkel. Összevesztem az egész kom
pániával.
— S ugyan mi felett?
A görögpótló tantárgyak felett.
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