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A s z é l m a l o m . 

Egy szélmalom állt a dombtetőn, nagyon büsz
kének látszott s az is volt csakugyan. 

— Csöppet sem vagyok büszke — mondta —, 
csak felvilágosodott vagyok, tetőtől-talpig. A nap 
és a hold tetőtől-talpig megvilágítanak, azonkívül 
van viaszgyertyám, petróleumlámpám, faggyú
gyertyám ; hát elmondhatom magamról, hogy 
felvilágosodott vagyok ; gondolkodó lény vagyok 
és olyan pompás a termetem, hogy öröm rám
nézni. Jó őrlőszerszámom van a szívemben, négy 
szárnyam a homlokomon, éppen a süvegem alatt; 
a madaraknak csak kettő van, azt is hátukon 
viselik. Hollandi születésű vagyok, a külsőm 
mingyárt elárulja; repülő hollandi ! Tudom, 
hogy ezeket természetfeletti lényeknek tartják, 
de én mégis egészen közvetlen és természetes 
vagyok. Karzat van a derekam körül, lakható 
helyiségek az altestemben, ott laknak a gondo
lataim. Vezető gondolatomat, mely valamennyi
nek ura és parancsolója, a többi gondolat így 
nevezi: az ember a malomban. O tudja, mit 
akar, magasan áll a liszt és korpa felett, de 
neki is van élettársa, „anyjuk" a neve ; ő ben
ne az érzés nem töri hamisságon a fejét, ő 
is tudja, mit akar, tudja, amit tud, szelíd, mint 
a fuvalom, erős mint a vihar, mindenkivel tud 



bánni és akaratát keresztülvinni. Ö az én lel
kem szelídebb fele, apjuk a zordabbik; ketten 
vannak és mégis egy szív, egy lélek, úgy is 
nevezik egymást ,,életem párja". Kettejüknek 
egész raj gyerekük van; kis gondolatok, akik 
megnőhetnek. Az apróságok mindent fejtetőre 
állítanak. Minap, amikor tudni akartam, hogy 
mi történik bennem, mert valami történt ben
nem és az ember vizsgálja meg önmagát: hát 
az apróságok szörnyű lármát csaptak, ami bi
zony nem esik jól az embernek, ha olyan ma
gasan áll, mint én : arra kell gondolni, hogy az 
ember jó világításban álljon; az ítélet is vilá
gosság. De arról akartam beszélni, hogy a kicsi
nyek rettenetesen lármáztak. A legkisebb a bő
röm alá bujt és úgy ujjongott, hogy egyszerre 
csiklandozást éreztem. A kicsiny gondolatok 
megnőhetnek, ezt már tudtam, kívülről is jön
nek gondolatok és nemcsak az én nemzetsé
gemből, mert azokból egyet sem látok rajtam 
kívül, bármilyen messzire nézek is, de a szár
nyatlan házaknak is, melynek őrlőművét nem 
hallja az ember, vannak gondolataik, az én gon
dolataimhoz jönnek és társulnak velük, ahogy 
mondani szokták. Eléggé csodálatos! Igen, sok 
csodálatos dolog van a világon. Az most rám-
szállt, vagy belémszállt ? Valami megváltozott 
az őrlőműben: éppen úgy van, mintha apa a 
jobbik felét kicserélné, még szelídebb lelket 
kapna, egy még szeretőbb társat, oly ifjút és 
ájtatost és mégis ugyanazt, csak idő multával 
még szelídebb és ájtatosabb lett. A mi keserű volt 
benne, elpárolgott; nagyon örömteljes az egész. 
Napok múlnak, napok telnek, mindig közelebb 
jutunk az örömhöz és tisztasághoz és aztán, igen, 
meg van mondva és meg is van írva, eljön a 
nap, amikor végem lesz és mégsem lesz végem; 



lebontanak, hogy újjá és naggyá építsenek, meg
szűnők élni és mégis tovább élek. Egészen más 
leszek és mégis ugyanaz maradok! Ezt nehezen 
tudom megérteni, bármennyire is megvilágosod
tam nap, hold, stearin, olaj és faggyú fénye mel
lett. Szobáim és falaim megint kiemelkednek a 
romhalmazból. Remélem, hogy régi gondolataim 
megmaradnak; az apa a malomban, az anya, 
kicsinyek és nagyok, az egész, amit családnak 
hívnak, egy és mégis olyan sok az egész gon
dolatcsoport, amelyet nem tudnék nélkülözni! Es 
nekem is meg kell maradnom, mellemben az 
őrlőmű, fejemen a szárnyak, derekam körül a 
karzat, mert különben nem ismerhetném meg 
magamat és mások sem ismerhetnének meg és 
nem mondhatnák, itt a malom a dombtetőn, 
bár büszkén áll, mégsem büszke. 

Ezt mondta a malom és még sokkal többet 
mondott, de ez volt a legfontosabb. 

Napok multak, új napok jöttek és az ítélet 
napja volt a legutolsó. 

Leégett a malom, lángoszlopok tornyosultak fel, 
kicsaptak és megint befelé csaptak, nyaldosták 
a gerendákat és deszkákat és felfalták őket. A 
malom elpusztult és egy rakás hamu maradt 
belőle, füst szállongott a tűzvész helyén s a szél 
továbbröpítette. 

Ami eleven jószág volt a malomban, meg
maradt és ami nyereség volt, nem tartozik 
ehhez a történethez. A molnárcsalád, amely egy 
lélek volt és sok gondolat, de mégis csak egy 
gondolat, új, pompás malmot épített magának, 
amellyel igazán beérhette, az új épület szakasz
tott olyan volt, mint a régi; azt mondották: 
Hiszen itt áll a malom a dombtetőn, igazán 
büszke látvány! De az új malom jobban volt 
berendezve, mint a régi, jobban megfelelt a 



haladó időknek. A régi ácsmunka, amelyet meg
evett a szú meg a penész, porrá és hamuvá 
lett; a malom gerince sem nyúlt olyan magasra, 
ahogy ő hitte magáról; de hát ő szó szerint vette 
a dolgot, pedig az ember ne vegyen mindent 
szó szerint. 



A z e z ü s t h ú s z a s . 

Volt egyszer egy ezüst húszas, amely fényes
fehéren bujt ki a pénzverőből, nagyot ugrott és 
megcsendült: 

— Hurrá! Most kikerülök a nagyvilágba! 
Csakugyan kikerült. 
A gyermek meleg kezében szorongatta, a fös

vény hideg, nyirkos kezében tartogatta, az élte
sebb ember sokszor megpergette-forgatta, a fiatal
ság nyomban továbbgurította. A húszas ezüstből 
volt, nagyon kevés réztartalommal és már egy 
álló esztendeig járt kint a világban, jobban 
mondva abban az országban, ahol verték; azután 
külföldre vándorolt. Utolsó hazai pénz volt egy 
utazó úriember erszényében, az utas nem is 
tudta, hogy nála van, amíg egyszer a kezébe 
nem került. 

-— Nini, hazulról nálam maradt egy húszas! 
— mondotta. — No, ez velem maradhat az úton! 
Es a húszas csengett és ugrált örömében, mikor 
visszatették az erszénybe, jöttek mentek, egyik 
ki, másik be, de a hazai húszas mindig az 
erszényben maradt; ez nagy kitüntetés volt. 

Múltak a hetek, a húszas kint volt a nagy
világban, anélkül, hogy tudta volna, hol, az 
idegen pénzek egyszer franciának, másszor olasz
nak mondották magukat, egyszer azt mondták, 



ebben a városban, máskor, hogy amabban van
nak, de a húszas minderről azt sem tudta, mi 
fán terem; nem láthatja ám a világot, aki mindig 
egy zacskóban kuksol, már pedig a húszas mindig 
ott kuksolt; de egy szép napon, amint így hevert, 
észrevette, hogy az erszény nincs becsukva, erre 
felcsúszott egészen a nyílásig, hogy egy kissé 
körülnézzen. Nem lett volna szabad ezt tennie, 
de hiába, kíváncsi volt, pedig a kíváncsiság 
megbosszulja magát, az erszényből kicsúszott a 
nadrágzsebbe és mikor este kivették a pénzes
erszényt, a húszas ott maradt, ahol volt és a 
ruhadarabokkal együtt kivitték a folyosóra, ahol 
nyomban leesett a földre, senki se látta, senki 
se hallotta. 

Reggel megint bevitték a ruhákat, az úriember 
felöltözött, elutazott, de a húszas nem utazott 
vele, mások megtalálták, újra munkába akarták 
állítani és három más pénzdarabbal együtt kiadták. 

— Mégis csak kellemes szétnézni a világban 
— gondolta magában a húszas —, megismerkedni 
más emberekkel, más erkölcsökkel. 

— Miféle húszas ez! — hallatszott ugyan
abban a pillanatban. — Ez nem a mi pénzünk! 
Hamis! Nem ér semmit! 

Csak most kezdődölt a húszas története, 
ahogyan ő azt később elmesélte. 

— Hamis! Nem ér semmit! Ez a szó keresztül
nyilallott a lelkemen — mondta a húszas. — 
Tudtam, hogy jó ezüstből öntöttek, jó a csen
gésem és igaz veretű vagyok. Azok az emberek 
bizonyosan tévedtek, énrám nem érthették, pedig 
mégis énrám értetlék! En voltam, akit hamisnak 
mondtak, én vagyok az, aki nem érek semmit! 
— Majd sötétben adom ki — mondta az ember, 
akié voltam, és sötétben adott ki, aztán nappali 
világosságban megint összeszidtak. 



— Hamis, nem ér semmit! Hamar szabadul
junk meg tőle! 

Es a húszas reszketett az emberek kezében, 
valahányszor suttyomban ki akarták adni az 
országbeli pénz helyett. 

— O én nyomorult húszas! Mit ér, hogy 
ezüstből vagyok, teljesértékű, jóveretű, ha nem 
ismerik el. Mindenki annyit ér a világon, ameny-
nyire becsülik! Rettenetes dolog rossz lelkiisme
rettel, hamis ösvényeken surranni, mikor engem 
is, pedig én igazán ártatlan vagyok, majd megöl 
a szégyen, csak azért, mert a látszat ellenem 
szól! Reszkettem az emberek előtt, akik rám
szegezték a szemüket, valahányszor kezükbe 
vették, tudtam, hogy visszalöknek, az asztalra 
dobnak, mintha csakugyan szélhámos volnék. 

Egyszer egy földhözragadt szegény asszonyhoz 
kerültem, aki napszám fejében jutott hozzám 
terhes munkájáért, de semmi módon nem tudott 
megszabadulni tőlem, senki se akart elfogadni, 
valóságos csapás voltam számára. 

— Mindhiába, rá kell már sóznom valakire 
— mondta —, nem vagyok elég gazdag ahhoz, 
hogy egy hamis húszast tartogassak magamnál; 
hadd legyen a gazdag péké, neki az meg se 
kottyan, de azért mégis csak gonosz dolgot 
cselekszem! 

— Most már a szegény asszony lelkiismeretét 
is én nyomjam! — sóhajtott a húszas. — 
Lehetséges volna, hogy vénségemre így meg
változtam ? 

Es a szegény asszony elment a gazdag pékhez, 
de a pék nagyon is jól tudta, milyen a haszná
latos húszas, nem hagyott engem a pulton heverni, 
hanem az asszony arcába vágott, szegényke nem 
kapott értem kenyeret; nekem meg elfacsaro
dott a szívem, amiért mások kárára vertek húszast 



énbelőlem, aki ifjúkoromban oly vidám és önér
zetes voltam és olyan büszke voltam értékemre 
és valódiságomra. Ügy elrongyolódtam, mint egy 
szegény húszas, aki senkinek se kell. A szegény 
asszony megint csak hazavitt és kedves, mosolygó 
pillantást veteti rám. 

— Nem — mondta —, soha senkit se fogok 
veled rászedni! At foglak lyukasztani, hadd 
lássa mindenki, hogy hamis portéka vagy. De 
mégis, most jut eszembe, hát ha szerencse
pénz vagy, csakugyan, így kell annak lenni, 
úgy megfogott ez a gondolat! Átlyukasztom és 
zsinórt húzok keresztül, a szomszédasszony kis
lányának a nyakába akasztom, szerencsepénznek. 

Es az asszony lyukat fúrt belém, nem nagy 
gyönyörűség, ha átlyukasztanak bennünket, de 
a szándék jó volt és azért sok mindent eltűr 
a magamfajta húszas; zsinórt húztak rajtam 
keresztül, valami medaillonféle lett belőlem és 
a kislány nyakába akasztottak; a kislány rám-
mosolygott, megcsókolt s egy teljes éjszakán át 
feküdtem a gyermek ártatlan, meleg szívecskéjén. 

Mikor reggel lett, a kislány anyja vett a kezébe, 
alaposan megnézett és magában gondolt valamit, 
azt nyomban megéreztem. 

— Szerencsepénz! — mondta. — No, mihgyárl 
elválik! — Azzal ecetbe dugott, hogy megzöl
dültem, aztán betapasztotta a lyukamat, egy 
kissé megdörzsölt és alkonyatkor bevitt a lutri
pénztárba, hogy sorsjegyet vegyen értem, amely
nek szerencsét kell hoznia. 

Jaj, de cudarul éreztem magamat! Úgy meg
szorítottak, hogy azt hittem, menten kiadom a 
párámat, tudtam, hogy hamisnak fognak mon
dani és visszalöknek s még hozzá a nagy rakás 
valódi húszas szeme láttára, akik mind büszkén 
mutogatták a fejüket vagy az írást a hátukon; 



de mégis átcsúsztam; nagyon sok ember állott 
a pénztár előtt, sok dolga volt a pénztárosnak 
és csörömpölve söpörtek be a szekrénybe a 
többi pénz közé; hogy később nyert-e a sorsjegy, 
azt nem tudom, de annyit tudok, hogy már 
másnap rámsütötték, hogy hamis vagyok, félre
tettek és kiadtak. Mindig csalni, örökké csalni! 
Ezt nem tudja elviselni, akinek valódi jelleme 
van, már pedig ezt nem lehetett tőlem elvitatni. 

Napról-napra, évről-évre így vándoroltam kéz-
ről-kézre, házról-házra, mindenütt összeszidtak, 
mindenütt bosszúsan fogadtak; senki se bízott 
bennem én szintén nem bíztam se magamban, 
se a világban; nehéz idők voltak! 

Egy napon valami külföldi érkezett, engem 
persze rásóztak s ő elég jámborul elfogadott 
jó pénz helyett; de mikor ki akart adni, megint 
az ismerős szavakat hallottam: 

— Nem ér semmit! Hamis! 
— En jó pénz gyanánt kaptam — felelte az 

idegen, és most végre alaposan szemügyre vett; 
majd egész ábrázata mosolyra derült, amire 
addig nem volt eset, ha jobban megnéztek az 
emberek! — Nini — mondta —, mit látok? 
Hisz ez a mi pénzünk, becsületes jó, hazai 
húszas, amelyen lyukat fúrtak és melyei hamis
nak tartanak. Ez egészen furcsa, mulatságos! 
Megőrizlek és magammal viszlek! 

Öröm cikázott át rajtam, jó becsületes húszas
nak neveztek, s hazamehetek, hol mindenki 
ismer és mindenki tudja, hogy igaz veretű, jó 
ezüst húszas vagyok. Örömömben szikrákat sze
rettem volna szórni, de nem a természetem, 
csak az acél tudja, az ezüst nem. 

Fehér, finom papírba csavartak, hogy ne 
keveredjem a többi pénz közé, s ne adjanak ki. 
Csak ünnepélyes alkalmakkor, amikor a földiek 



összetalálkoztak, mutattak meg; s akkor a leg
nagyobb dicséretekkel halmoztak el, azt mond
ták, hogy érdekes vagyok. Igazán mulatságos, 
hogy az ember érdekes, anélkül, hogy egy szót 
is szólna. 

És végre megint hazajöttem. Minden nyomo
rúságomnak vége szakadt, örömöm megkezdő
dött, hisz igazveretű, jó ezüst húszas voltam, 
s egyáltalában nem vált hátrányomra, hogy 
lyukat vertek belém, mintha csak hamis lettem 
volna. Sebaj, ha az ember nem hamis! Ki kell 
tartani! Idővel mindenki megkapja a jussát! Ez 
erős hitem mostantól fogva! mondotta a húszas. 



A b ö r g l u m i p ü s p ö k é s a t y a f i s á g a . 

Odafenn vagyunk JüUandban, nagyon maga
san, a vad ingoványon is túl, ott már hallani 
,,a nyugati garabonciást*', az Eszaki-tenger moraj -
lását, egészen közel hallani; de előttünk nagy 
homokdomb emelkedik, már régóta látjuk és 
még mindig feléje tartunk; lassan haladunk a 
süppedő homokban. Fenn a homokdomb tetején 
nagy ódon udvarház áll, ez a Börglum-kolostor, 
melynek legnagyobb szárnyában, ma is templom 
van; oda tartunk e késő esti órában, de az idő 
derült, mostanában világosak az éjszakák; az 
ember messze, messze ellát köröskörül, túl réten, 
ingoványon le az Aalborg-fjordig, erdők és me
zők felett ki egészen a sötétkék tengerre. 

Végre felértünk, fészerek és pajták között be
robogunk az udvarba és bekanyarodunk a régi 
várkastély kapujához, hol hársak állanak a fal 
hosszában, mely megvédelmezi őket szél és 
vihar ellen; azért nőttek olyan magasra, hogy 
ágaik csaknem elfedik az ablakokat. 

Felmegyünk a kőből épült csigalépcsőn, végig
megyünk a hosszú folyosón a gerendatető alatt, 
a szél oly különösen zúg, odakint vagy idebent, 
nem is tudni hol, aztán mesét mond valaki, 
olyan sokat mesél és annyi mindent lát az em
ber, ha szepeg vagy mást meg akar szeppen-



teni. Azt mondják, rég elhalt kanonokok csen
desen surrannak el mellettünk a templomban, vala
hányszor misét mondanak, hallani őket a szél 
zúgásában, ekkor olyan különös érzés fogja el 
az embert, az elmúlt időkre gondolunk és újra
éljük az elmu.lt időket. 

A vihar partra vetett egy hajót, a püspök 
népe a partra sereglik, nem irgalmaz azoknak, 
akiket a tenger megkímélt; a habok nyelik a 
piros vért, mely a szétzúzott emberfőkből patak
zott. A partra vetődött zsákmány a püspöké és 
ugyancsak gazdag zsákmány. A hullámok hor
dókat és finom borokkal tele tömlőket sodor
nak ki a partra, a klastrom pincéje számára, 
pedig az már telve van sörrel és méhsörrel; a 
konyhában roskadásig áll a vadpecsenye, sonka 
és kolbász ; odakint a halas tavakban nyüzsög 
a sok kövér kárász és ízes sügér. A börglumi 
püspök hatalmas ember, sok földje van, de még 
több kell neki; mindenkinek fejet kell hajtania 
Oluf Glob előtt. Thy városában meghalt gaz
dag unokabátyja. „Rokonság az ördögnél is 
rosszabb", — ezt hamar megtudta az özvegy. Az 
egész vidék férje birtoka volt, kivéve a papi 
birtokokat. Fia idegen földön élt; már gyermek
korában elküldték, idegen szóra, mert a gye
reknek kedve volt hozzá, de évek óta sem
mit sem hallottak felőle, talán már a föld alatt 
porladozik és nem veszi birtokába a földet, 
melyen most anyja uralkodik. 

— No nézd csak, asszony kezébe kormány
pálca ! — szól a püspök. Idézést küld neki és 
törvénybe hivatja, de mit használ ez a püs
pöknek. 

Sohasem szegte meg a törvényt és igazságá
ban van az ereje. 

Oluf, börglumi püspök, min jártatod az esze-
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det? Mit irsz a sima pergamenre? Mi rejtőzik 
a kötés meg a pecsét alatt, mit adsz át a lova
goknak és apródoknak, akik elnyargalnak vele 
ki az országból, a pápa messze városába ? 

Hullanak a levelek, zátonyra futnak a hajók, 
közeledik már a jeges tél. 

Kétszer is megérkezett, mikor harmadszor is 
megjelent, fogadjistent mondhatott a hazatérő 
lovagoknak és csatlósoknak, kik a pápa levelét 
hozták meg Róma városából, a levelet, mely 
száműzte az özvegyet, amiért zaklatni merte a 
jámbor püspököt. 

— Száműzve legyen minden hozzátartozójá
val egyetemben! Legyen kitaszítva a templom
ból és az egyházközségből! Senki se nyújtson 
neki segítő kezet; atyafisága és barátai kerül
jék, mint a pestisbeteget és a bélpoklost! 

— Aki nem hajlik, megtörik! — szól a bör-
glumi püspök. 

Mindenki elhagyja az özvegyet, de ő nem 
hagyja el Istenét, Isten az ő fegyvere és oltalma. 

Egyetlen szolgálója marad hű hozzá, egy öreg 
cseléd; együtt tolja vele az ekét és a rozs nő, 
bár megátkozta a földet a püspök meg a pápa. 

— Pokol fajzatja! En keresztülviszem akara
tomat ! — szól Börglum püspöke. — Kézen fog
lak a pápa nevében, beidézlek és elítéllek! 

Az özvegy befogja megmaradt két ökrét, cse
lédjével együtt felül a kocsira, átvág a síkságon 
és eltávozik a dán földről. Idegenként idegen 
országba érkezik, hol idegen nyelven beszélnek, 
idegen szokások uralkodnak; messze földre, ott, 
ahol a zöld halmok hegynek számítanak és ahol 
a bor terem. Utazó kereskedők jönnek, aggo
dalmasan szimatolnak körül árúkkal megrakott 
kocsijukról, félnek a rablólovagok támadásától. 
A két szegény asszony a nyomorúságos járműn, 



melyet a két fekete ökör húzott, biztonságban 
haladt a bizonytalan úton és a sűrű erdőben. 
Frankhonban vannak. Itt találkoznak egy daliás 
lovaggal, akit tizenkét címeres apród követ; a 
lovag megáll, megnézi a különös utazókat, ki
kérdezi a két asszonyt utazásuk céljáról és hogy 
melyik országból jönnek; ekkor az ifjabb meg
nevezi Thy városát Dániában, elmeséli szenve
déseit és keserűségeit, de minden szenvedésé
nek nemsokára vége lesz az Ur akaratából. 

Az idegen lovag a szegény özvegyasszony 
fia. Kezet nyújt neki, karjába szorítja; és az anya 
sír, pedig már évek óta nem tudott sírni, csak 
az ajkába harapott, hogy meleg vércseppek ser
kentek ki. 

Hullanak a levelek, zátonyra futnak a hajók; 
a tenger boroshordókat vet a partra a püspök 
pincéje és konyhája számára; pirul a tűz felett 
a vad; odafönt meleg van az ajtók mögött, 
amióta közeledik a tél. Nagy újság van: a Thy-
beli Jens Glob hazatért az anyjával. Jens Glob 
idézést küld, egyházi törvényszék és országos 
törvényszék elé idézi a püspököt. 

— Nem sokra mész vele! — mondj a a püspök. — 
Maradj békességben, Jens lovag! 

Hullanak a levelek esztendő múlva, zátonyra 
futnak a hajók, jön a jeges tél, rajzanak a fehér 
méhek, megcsípik az ember arcát, amíg el nem 
olvadnak. 

— Hűvös idő van ma — • mondják az emberek, 
mikor kint járnak a kapu előtt. Jens Glob el
gondolkozva áll a kandalló előtt, úgy hogy a tűz 
megpörköli selyemruháját, lyukat is éget rajta. 

— Megállj, Börglum püspöke! Le foglak győzni. 
Amíg a pápa köpenyébe burkolódzol, nem érhet 
el a törvény keze, de Jens Glob el fog érni! 

Levelet ír sógorának, Oluf Hase úrnak Sal-



lingba, meghívja ót karácsony este, éjféli misére, 
a Hvidberg-templomba; ott fog misézni a püspök, 
ezért utazik Börglumból Thylandba, Jens Glob 
mindent kitudott. 

Rét, ingovány jég és hó alatt feküdt, a jég 
elbírja a lovast és a lovat, az egész karavánt, 
a püspököt, a sok papot, meg a csatlósokat, a 
rövidebb úton jönnek, a törékeny nád között, 
ahol olyan búsan zizeg a szél. 

Fúdd meg réztrombitádat, te rókaprémes mu
zsikus! Szépen hangzik a tiszta levegőben! így 
ügetnek mezőn és ingoványon át, a délibáb 
pázsitjain keresztül, melyekre a forró nyári nap 
süt, délnek ügetnek, a hvidbergi templom felé. 

A szél erősebben fuj trombitájába, vihart fuj, 
ítéletidőt, melynek rettentő ereje egyre növek
szik. Isten háza felé tartanak ebben az istente
len időben. Isten háza szilárdan áll, de az isten
telen idő eszeveszetten vágtat réten, ingoványon, 
tengerparton és tengeren át. Börglum püspöke 
megérkezik a templomhoz, amit Hase Oluf úr 
aligha tud véghezvinni, akármilyen keményen 
sarkantyúzza is a lovát. Hase Oluf úr meg a 
vitézei az öböl túlsó partjáról jönnek Jens Glob 
segítségére, akkor, amidőn a legfőbb bíró tart 
ítélőszéket a püspök feje fölött. 

Isten háza a törvényterem, az oltár az ítélő
szék ; már égnek a gyertyák a nehéz rézgyertya
tartókban. A vihar panaszt és ítéletet süvölt, 
ítéletet zúg a levegőben, a puszta és az ingo
vány a hullámgörgetegek felett. Nincs révész, 
aki ilyen időben nekivágna a fjordnak. 

Hase Oluf az Ottesund partján áll; elbocsátja 
vitézeit, nekik ajándékozza lovukat, páncéljukat, 
szabadságra küldi őket, hogy hazamehessenek 
és átadják üdvözletét a feleségének ; egymaga 
akarja kockára tenni életét a tajtékzó vízárban; 



de tanúul hívja fel valamennyiüket, hogy nem 
az ő bűne, ha Jens Glob segítség nélkül marad 
a hvidbergi templomban. A hű vitézek nem hagy
ják el őt, vele tartanak a mély vízbe. Tízüket 
elsodorja az ár. Hase Oluf és két apródja elérik 
a túlsó partot ; még négy mérföldet kell lova-
golniok. 

Elütötték az éjfélt, karácsony éjszakája van. A 
szél elült; a templom ki van világítva ; a fény 
messze kisugárzik az ablakokon a rétekre és 
pusztákra. Az éjféli mise régóta véget ért ; Isten 
házában csend van, hallani a viaszgyertyák 
csepegését a padló kőlapjaira. Most érkezik 
Hase Oluf. 

Az előcsarnokban Jens Glob köszönti: 
— Megegyeztem a püspökkel! 
— Ezt tetted ! — mondja Oluf. — Akkor se 

te, se a püspök nem jöttök ki elevenen a temp
lomból ! 

A kard kirepült hüvelyéből, Hase Oluf akko
rát sújtott, hogy recsegett a templomajtó fabur
kolata, melyet Jens Glob becsapott előtte. 

— Megállj kedves sógor, halld meg először 
az egyezséget! Legyőztem a püspököt és min
den vitézét. Egy betűt se szólnak többé az 
egész dologról, se én nem szólok a sok igazság
talanságról, mely anyámat érte ! 

A gyertyák vörösen izzottak az oltáron, de 
még vörösebben izzott a padló; ott fekszik 
vérében a püspök, bezúzott homlokkal, mellette 
holtan valamennyi fegyverese — néma csend 
van szent karácsony éjszakáján. 

De karácsony harmadnapján este megkondul 
a lélekharang a Börglum-koloslorban, közszem
lére állítják ki a meggyilkolt püspököt és agyon
vert szolgáit fekete baldachin alatt, fekete fátyol
lal bevont gyertyatartók között. Ezüstbrokát 



köpenyben pásztorbottal erejétvesztett kezében 
fekszik a halott, az egykor oly hatalmas nagyúr. 
A tömjén illatozik, barátok énekelnek ; úgy hang
zik, mint a panasz, úgy hangzik, mint a gyűlö
let átokszava, mintha mindenütt meg kellene 
hallani szerte az országban, mert a szél elviszi, 
a szél továbbharsogja, elpihen közben, de soha 
el nem hal, mindig újra feltámad és énekli da
lait, beleénekli a mi korunkba, itt fönn Börglum 
püspökéről és keményszívű atyafiairól; hallani 
őket a sötét éjszakákon, meghallja a szepegő 
pór, mikor a nehéz homokos úton elhajtat a 
Börglum-klastrom mellett; meghallják az álmat
lanok, akik Börglum vastagfalú szobáiban hall
gatóznak és ez dörömböl a hosszú, visszhangos 
folyosókon, melyek a templomba vezetnek, bár 
a templom befalazott bejárata régóta be van zárva, 
de nyitva van a babonás szemek előtt; ezek 
a szemek még látják az ajtót, mely fölnyílik, a 
gyertyák fénylenek a templom rézcsilláraiban, 
a tömjén illatozik, a templom az elmúlt idők 
pompájában ragyog, a barátok misét mondanak, 
a halott püspök felett, ki ezüstbrokát köpenyé
ben pásztorbottal erejétvesztett kezében fekszik, 
büszke, sápadt homlokán fénylik a véres seb, 
ragyog, mint a tűz; világi gondolatai és bősz 
vágyai lángolnak belőle. 

Szálljatok sírotokba, szálljatok az éjszakába 
és feledésbe régi napok félelmetes emlékei! 

Halljátok a szélrohamot, mely túlüvölti a zajgó 
tengert! Vihar van a tengeren, mely emberál
dozatot szed. A tenger a régi maradt az új 
időkben. Éjszaka óriás torok, mely mindent 
elnyel, reggelre talán tiszta szem, mely békésen 
tükröz. Aludj nyugodtan, ha tudsz! 

Végre reggel van. 



Az új idő napfénye beragyog a szobába! De 
a szél még egyre fuj. Jelentik, hogy zátonyra 
futott egy hajó, úgy mint hajdanában! 

Éjszaka Láken alatt a kis pirosfedeles halász
faluban, melyet innen az ablakból is látunk, 
zátonyra futott egy hajó. Elég messze a parttól 
futott zátonyra, de a mentőrakéta hidat vert 
a hajóroncs és a szárazföld közt, mindenki meg
menekült, aki a fedélzeten tartózkodott, vala
mennyien szárazföldre kerültek, ágyba fektették 
őket és ma a Börglum-kolostorba jönnek ven
dégségbe. A kényelmes szobákban vendégsze
rető, barátságos arcokkal találkoznak, akik saját 
anyanyelvükön köszöntik őket. A zongorán 
hazai dallamok csendülnek meg és még el sem 
hangzottak, mikor felzúg egy másik húr, hang
talan és mégis zengő és biztos; a gondolatok 
futárai eljutnak a hajótöröttek hazájába a messze 
idegenbe és megjelentik, hogy szerencsésen 
megmenekültek; jó kedve kerekedik a társa
ságnak és kezdődhetik a tánc este az ünnep
ségen a Börglum-klastrom nagytermében. „Kerin
gőt és fűzértáncot járunk, dalokat énekelünk 
Dániáról és az új idők, bátor szárazföldi kato
nájáról." 

Áldott légy, újkor! Repülj szép nyár a tiszta 
légáramon a városba! Napsugaraid világítsanak 
be a szívekbe és a gondolatokba! Sugárzó fel
színed alatt elvonulnak a kemény, a zord idők 
sötét mondái . . . 



A g y e r e k s z o b á b a n . 

Apa, anya meg a testvérek még színházban 
voltak, csak a kis Anna, meg a keresztapja ültek 
odahaza, egyedül. 

— Majd lesz nekünk is színházunk! — mon
dotta a keresztapa. — Mingyárt el is kezdődik. 

— De nincs színházunk — felelte a kis Anna — 
és nincs itt senki, aki játszhatnék minekünk. Az 
öreg bábum nem arravaló, mert nagyon csúnya, 
az új bábumnak pedig nem szabad összegyűrnie 
a ruháját. 

— Színész akad mindenütt, csak nyúljon az 
ember ahhoz, amije van! — mondta a keresztapa. 
— Most mingyárt felállítjuk a színházat. Ideállí
tunk egy könyvet, ide még egyet, aztán még egyet 
rézsútosan. A második oldalra szintén hármat; ezek 
lesznek a kulisszáink. Az öreg skatulya, amely itt 
hever, jó lesz háltérnek; majd kifelé fordítjuk a 
fenekét. A színház szobát ábrázol, amint min
denki láthatja. Már most lássuk, kik fognak 
játszani benne! Kellenek először a személyek, 
így készül a komédia, aztán egyik dolog vonja 
maga után a másikat és kitűnő lesz az egész. 
Van itl egy pipafej meg egy félkeztyű, ezek 
lesznek az apa meg a leánya. 

— De hát ez még csak két személy — mon
dotta a kis Anna. — Itt van a bátyám ócska 
kabátja; nem játszhatna az is komédiát? 



— Elég nagy hozzá — felelte keresztapa. — 
Majd ő lesz a szerelmes. Semmi sincs a zsebé
ben, már ez is érdekes, ez már félig boldogtalan 
szerelem! Aztán meg itt van a diótörő, amely
nek még „sarkantyúja is van. Ezer mennykő és 
villám! O is felléphet és csattoghat. O lesz az 
utált szerelmes, aki nem kell a kisasszonynak. 
Hát milyen darabot szeretnél? Szomorújátékot 
vagy családi színjátékot? 

— Családi darabot — mondotta a kis Anna. — 
Nagyon szeretik a többiek. Tudsz olyat? 

— Százat is — felelte keresztapa. — A leg
jobbak franciából vannak, de azok nem kis 
leányok számára valók. De majd választunk egy 
szépet, hiszen alapjában véve úgyis mind egy
formák. No most megrázom a zsákot. Egy — 
kettő — három. Most mind vadonatújak. Halljad 
csak a színlapot! — Es keresztapa elővett egy 
újságot és úgy tett, mintha olvasna: 

PÍPAFEJ ÉS RITKA F E J 
Családi színmű egy felvonásban. 

Személyek: 
Pipafej úr, apa 
Keztyű kisasszony, leánya 
Kabát úr, szerelmes 
Csizma úr, kérő. 

— Es most kezdjük el! A függöny felmegy; 
azaz, hogy nincs függönyünk, de a függöny már 
fenn van. A személyek mind bent vannak. Min-
gyárt fellépnek. Most Pipafej helyett beszélek. 
Ma nagyon gonosz; látni rajta, hogy füstös tajték. 

— Háromágú vasvilla, úr vagyok a házamban. 
Apja vagyok a leánynak, mind csak az én sza
vamra vigyáznak. Csizma úr nemes származás, 
olyan fényes mint a tükör, elől szép szattyánbőr, 



hátul meg sarkantyú. A teremburáját, neki adom 
a leányomat. 

— Vigyázz most a kabátra, kis Anna! — mon
dotta keresztapa. — Most a Kabát beszél. Lehaj
tott gallérja van, mert nagyon szerény, de ismeri 
a maga értékét és van joga hozzá, hogy azt 
mondja, amit mond. 

— Nincs rajtam folt. Meg aztán a minőséget 
is kell nézni. Tiszta selyemmel vagyok bélelve, 
meg tele vagyok zsinórral. 

— Csak a lakodalom napjáig, aztán már vége. 
Színét hagyja a mosásban. — Pipafej úr az, aki 
így beszél. De Csizma úr vízálló, keménybőrű 
és mégis olyan finom, tud csikorogni, peng a 
sarkantyúja, a formája meg szakasztott olyan, 
mint Olaszországé. 

— De miért nem beszélnek versben? — mon
dotta kis Anna. — Az nagyon szép. 

— Tudnak ők versben is beszélni — mon
dotta keresztapa. — Es a közönség óhaja parancs 
nekünk. Nézd csak a kis Keztyű kisasszonyt, hogy 
nyújtogatja ujjacskáil. 

Rám a szép nap hiába ragyog 
Páratlan s pártalan keztyű vagyok. 
Ó ! 
S ha tovább árulom a petrezselymet 
Összetépem a csipkét s a selymet. 

— Badarság! 
Pipafej apó volt, aki közbekiáltotta, hogy 

badarság! 
Most Kabát úr beszél: 

O, drága Keztyű kisasszony, 
Bár bőre kiszikkadjon, — 
Enyém lesz, esküszöm, 
Átmegyek önért vizén és tűzön. 



Csizma úr hadonászni kezd, topog a földön, 
pengeti sarkantyúját s felborít három kulisszát. 

— Csudaszép! — mondotta kis Anna. 
— Csend! Csend! — mondotta keresztapa. — 

A néma tetszés annak a jele, hogy művelt kö
zönség vagy, aki elsőrangú zsöllyében ül. 

Keztyű kisasszony első nagy áriáját énekli, 
megrepedve: 

Mert beszélni nem tudok," 
Kukorékolni fogok! 
Kukorikú! 
Ej, be nehéz dolog! 

Es most jön, kis Anna, az egész komédiá
nak legérdekesebb és legfontosabb része. Látod, 
Kabát úr kigombolja magát, beszédét úgy röpíti 
eléd, hogy tapsolnod kell, — de azért ne tap
solj, így finomabb. Hallod, hogy susog a selyem
bélés, hallod, hogy mit susog: 

— Eljutottunk a végső pontig. Vigyázzon 
magára! Most következik a cselbonyodalom! Ön 
pipafej, de én ritka fej vagyok! Puff, magának 
most vége van. 

— Látod, kis Anna — mondotta keresztapa. 
— Ez igazán nagyszerű jelenet és játék. Kabát 
úr nyakon ragadta az öreg Pipafejet és zsebre
vágta; ott van most és Kabát úr így beszél 
tovább: 

— Ön a zsebemben van, a zsebem legmélyén 
és ki nem szabadul onnan, amíg ünnepélyesen 
meg nem fogadja, hogy egyersít leányával, bal
kezes Keztyű kisasszonnyal. En jobbomat nyúj
tom neki. 

— Ez borzasztóan szép! — mondotta kis 
Anna. 

Mire az öreg Pipafej így felel: 



Mi zúg fülem körül, 
Nem úgy van, mint régen 
S a szívem nem őrül, 
Nincs meg minden részem. 
Soha ez életben 
Nem voltam ily gyenge 
Add ki a zsebből 
En szegény fejemet 
Es ha a lányomat 
Olyan nagyon szereted, 
Hát el is veheted. 

— Es most már vége a komédiának? 
— Isten őrizz! — mondotta keresztapa. — 

Csak Csizma úrra nézve van vége. A szerel
mesek letérdelnek s az egyik így énekel: 

Atyám! 

a másik pedig így : 
Húzd ki tehát gyorsan a fejedet 
S áldjad meg a vődet s édes gyermekedet. 

Mire az apa megáldja őket, megülik a lakzit 
és a bútorok kórusban zengik: 

Piros csizma ropogós, 
Gyolcs a pendely, lobogós! 
Itt a vége, fuss el véle! 

— Mi rpedig tapsolunk!— mondotta kereszt
apa. — Es mind kihívjuk őket, a bútorokat is. 
Mahagóniból vannak. 

— A mi komédiánk is van olyan jó, mint 
amilyeneket az igazi színházakban játszanak. 

— A mi komédiánk sokkal jobb! — mon
dotta keresztapa. — Rövidebb, ingyen adjuk elő 
és a teáig agyonütöttük vele az időt. 



A r a n y k i n c s . 

A dobos felesége elment a templomba; meg
nézte az új oltárt, a festett képekkel és faragott 
angyalokkal; egyformán szépek voltak, azok, 
akiket vászonra pingáltak, színekkel és glória
fénnyel; és azok, akiket fából faragtak és ráadá
sul ki is festettek és meg is aranyoztak. A hajuk 
fénylett, mint az arany, mint a napsugár, cso
daszép látvány volt; de az Isten napsugara még 
annál is szebb volt; fényesebben, pirosabban tün
dökölt a sötét fák lombján, ha lement a nap. 
Gyönyörű dolog így Isten szemébe nézni! Es a 
dobos felesége belenézett a vörös napba és 
olyan mélyet gondolt, a kicsikére gondolt, akit 
majd a gólya hoz és a dobos felesége olyan 
boldog volt ekkor, szinte látta már, és úgy 
kívánta, hogy az ő gyerekére is rásüssön a nap 
és legalább is olyan legyen, mint egy fényessé
ges angyal az oltáron. 

Mikor pedig csakugyan karjaiban tartotta 
gyermekét, és fölemelte, hogy az apja is lássa, 
akkor a kicsike igazán úgy festett, mint egy 
templomi angyalka, a haja úgy fénylett, mint 
az arany, a lenyugvó nap sugarai voltak rajta. 

— Aranykincsem, drágaságom, napsugaram! — 
mondta az anya és megcsókolta a fénylő für
töket; mintha ének és zene szólt volna a dobos 



szobájában; annyi öröm és pezsgő élet volt benne. 
A dobos riadót vert, örömriadót. Pergett a dob, 
a harci dob: 

— Vörös haj ! A kicsinek vörös haja van! 
Higyj a dobnak s ne hidd, amit az anyjukod 
mond! Tramtraram, tram, traram! 

A város is úgy beszélt, ahogy a dob. 
A gyereket a templomba vitték, megkeresz

telték. Nevéről nincs mit mondanunk! Péternek 
nevezték el. Az egész város, még a dobok is 
valamennyien úgy hívták: Péter, a dobos vörös
hajú gyereke; de az anyja megcsókolta vörös 
haját és aranykincsnek nevezte. 

A mélyúton az agyagos lejtőn sokan bevésték 
emlékül a nevüket. 

— A hírnév — mondta a dobos —, az is 
valami — azzal ő is belevéste a maga meg a 
kisfia nevét. 

Megjöttek a fecskék; hosszú útjukon tartó
sabb írást láttak a sziklákba meg a hindosztáni 
templomfalakba vésve; hatalmas királyok nagy 
tetteit, olyan régieket, hogy már senki sem tudta 
elolvasni. 

Dicsőség! Hírnév! 
A mélyúton fészket raktak a parti fecskék; 

lyukakat fúrtak a meredek lejtőn, a zápor és a 
szitáló eső lemorzsolta, leáztatta a neveket, a 
dobos meg a kisfia nevét is leáztatta. 

— Péter neve mégis csak ott állt vagy másfél 
esztendeig — mondta az apja. 

— Bikfic! — gondolta magában a dob; de 
hangosan csak annyit mondott: — Csacsi, csa
csi, csa, esi! 

Csupa élet, csupa jókedv volt ez a fiú „a do
bos vöröshajú fia". Szép hangja volt, tudott 
énekelni és úgy énekelt, mint az erdei madár; 
volt benne melódia, csak nem az igazi melódia. 



— A gyereknek a karban a helye — mondta 
az édesanyja —, a templomban kell neki éne
kelnie, hadd álljon ott a szép aranyozott angyal
kák alatt, akikhez úgy hasonlít! 

— Tüzes macska! — mondták a vicces embe
rek a városban. A dob meghallotta ezt a szom
szédasszonyoktól. 

— Ne menj haza, Péter — kiáltozták az 
uccagyerekek. — Ha a padláson alszol, tűz üt 
ki az emeleten, aztán tüzet dobolhatnak! 

— Jó lesz nem kikezdeni a dobverővel — 
mondta Péter, és akármilyen kicsi volt is, bátran 
nekik rontott. Öklével úgy hasbavágta azt, aki 
legközelebb állott hozzá, hogy menten földre 
vágódott, a többiek meg szétszéledtek, ki merre 
látott. 

A városi zenész igen előkelő és finom úr volt, 
egy királyi ezüstőrző fia; Pétert szerette, néha 
magával vitte a házába, hegedűt adott a kezébe 
és játszani tanította; a gyereknek nagyon rájár
tak az ujjai. 

— Katona akarok lenni! — mondta Péter; 
még egészen kis fickó volt és azt képzelte, hogy 
legszebb dolog a világon puskát hordani és 
így lépkedni: Egy, kettő! Egy, kettő! — meg 
egyenruhát és kardot viselni. 

— Meg kell tanulnod a dobpergésnek engedel
meskedni, trararam, tam, tam! — mondta a dob. 

— Persze, ha tábornokig felvihetné — mondta 
az apja — ; de ahhoz háborúnak kell lenni. 

— Attól Isten óvjon — mondta az édesanyja. 
— Nincs semmi veszteni valónk — mondta 

az apa. 
— Dehogy nincs, itt van a fiúnk — mondta 

az anya. 
— De hátha mint tábornok fog hazatérni?—-

mondta az apa. 



— Kéz és láb nélkül! — mondta az a n y a — ; 
nem, én épségben akarom megtartani az arany
kincsemet! 

— Tram! tram! tram! — A dob pergett, 
minden dob pergett. Kitört a háború. A katonák 
elmentek és a dobos fia velük ment: — Vörös 
hajú! Aranykincs! Az anyja sírt; az apja magá
ban már „híres" embert látott a fiában; a városi 
zenész azt gondolta, hogy nem szabad neki 
háborúba menni, hanem otthon kell maradnia 
a hazai muzsika mellett. 

— Vöröshajú! — mondták a katonák, de 
Péter csak nevetett; hanem mikor azt mondta 
egyikük-másikuk: — Rókaszőrű! — összeszorí
totta fogait és elnézett a messze vidékre; nem 
törődött a csúfnévvel. 

Fürge volt a fiú; élénkeszű, jókedvű, márpedig 
ez a legjobb kulacsnál is többet ér — mondták 
az öreg bajtársak. 

Esőben, szélben, bőrig ázva, akárhány éjszaka 
szabad ég alatt kellett hálnia, de jó kedve soha
sem hagyta el, a dobok peregtek: 

— Trararam! Rajta, talpra! Biz őt az Isten 
is dobosnak teremtette. 

Ütközet napja volt; a nap még nem jött fel, 
de már reggel volt, a levegő hideg, a harc 
heves; köd úszott a levegőben, de még több 
lőporfüst. Golyók és gránátok röpködtek el fejük 
felett vagy belecsaptak a fejükbe, testükbe, tag
jaikba; mégis előre mentek. Egyik a másik után 
térdre bukott, vérző halántékkal, krétafehér 
arccal. A kis dobos arca még pirospozsgás volt, 
őt még nem érte baj; éppen olyan ragyogó arc
cal nézett a tábori kutya után, mely körülötte 
ugrándozott, úgy ragyogott az ábrázata, mintha 
mindez csak móka volna, mintha csak azért 
potyognának a golyók, hogy játsszanak velük. 



— Rajta! Előre! Rajta! — Ezt a vezényszót 
kapta a dobos; a szavakat igazság szerint nem 
lehet visszavonni, de mégis visszavonhatták őket 
és ez bizonyára nagyon bölcsen volt így; most 
hát azt komandirozlák: — Visszakozz! — r d e a 
kis dobos azt dobolta: — Rajta! Előre! O így 
értette a parancsot s a katonák a dobpergésnek 
engedelmeskedtek. Nagyon jól dobolt, mert győ
zelmet dobolt azoknak, akik már-már megfuta
modtak. 

Soknak az élete, soknak keze-lába pusztult el 
a harcban, a gránátok véres cafatokban szag
gatják le az emberek húsát; a gránátok lángra 
lobbantják a szalmakötegeket, melyekre leros
kadtak a sebesültek és ott elhagyatva fetrengtek 
órákhosszat, talán örök időkig. Nem használ 
semmit, ha rágondol az ember, de azért mégis 
rágondol, még akkor is, ha messze a csatatértől, 
a békés városban van; ott erre gondolt a dobos 
meg a felesége, hisz Péter a háborúban volt. 

— No most már torkig vagyok a nyafogás-
sal — mondta a vészdob. 

Ütközet napja volt; a nap még nem kelt fel, 
de már reggel volt. A dobos meg a felesége 
aludtak. Egész éjszaka viszont fent virrasztottak 
és beszélgettek a fiúról, aki odakinn volt, „Isten 
kezében". S az apa azt álmodta, hogy a háború 
véget ért, a katonák hazatértek és Péter ezüst ke
resztet visel a mellén; de az anya azt álmodta, hogy 
belépett a templomba s a festett képeket meg 
az aranyos hajú faragott angyalkákat látta ott 
fehér ruhában; hát a tulajdon szerelmes fia, az 
ő szívének aranykincse ott állt az angyalok 
sorában és olyan gyönyörűen énekelt, ahogy 
csak angyalok tudnak énekelni és velük együtt 
felszállt a napsugarak közé és a magasból olyan 
kedvesen intett az anyjának. 



— Aranykincsem! — kiáltott az anya és 
felébredt —, most magához vette őt az úristen — 
mondta, összekulcsolta kezeit, fejét a karton ágy
függönyre hajtotta és sírva fakadt. — Hol fek
szik ő, a sok más ember között a nagy sírban, 
melyet a holtak számára ástak? Talán a mély 
lápvízben! Senki se tudja a sírját! Misét sem 
mondtak a sírja felett! Es a Miatyánk hang
talanul tört az ajkára; lehajtotta fejét, fáradt 
volt, elszunnyadt. 

A napok rohannak ébren is, álomban is! 
Esteledett; a Walstadt felett szivárvány emel

kedett, mely az erdő szélét és a mély iszapot 
érintette. Azt szokták mondani, a néphit: meg
őrizte, ahol a szivárvány a földet éri, ott kincs 
van elásva, aranykincs; itt is kincs volt; az 
édesanyján kívül senki sem gondolt a kis trom
bitásra és ezért az édesanya vele álmodott. 

A napok rohannak ébren is, álomban is! 
Egy hajaszála, egy arany hajaszála se gör

bült meg a fiúnak. 
— Trararam, tram, tram, itt van! itt van! — 

mondhatta volna a dob és énekelhette volna 
az édesanyja, ha ezt látta, vagy megálmodta 
volna. 

Éljenzések között, énekszóval, zöld győzelmi 
koszorúval ékesítve mentek hazafelé, mikor vége 
volt a háborúnak és megkötötték a békét. A tábori 
kutya nagy körökben ugrándozott elől, mintha 
háromszorta nagyobb utat akarna megjárni a 
rendesnél. 

Es hetek multak és újabb napok multak, mikor 
Péter belépett a szobába a szüleihez, tekintete 
tiszta volt, arca sugárzott, mint a nap. Az édes
anyja karjaiba szorította, megcsókolta száját, sze
mét, vörös haját. Visszakapta a fiát; a fiú mellén 
nem volt ezüst kereszt, ahogy az apja meg-



álmodta, de ép tagjai voltak, ahogy az anyja 
nem álmodta. Es pedig nagy öröm volt, nevettek 
és sírtak. Péter megölelte az öreg dobot. 

— Még mindig itt vagy, öreg csont! — mondta 
és az apja pergőtüzet vert ki rajta. 

— Úgy érzem magam, mintha tűzvész volna 
— mondta az öreg vészdob. — Tűz a háztetőn, 
tűzr a szívekben, aranykincs! Kincs, kincs, kincs! 

Es aztán? Az ám, hát aztán? Kérdezzétek 
meg az öreg városi muzsikust. 

Péter már egészen elhagyja a dobot; Péter 
nagyobb lesz mint én! — pedig hát ő egy királyi 
ezüstőrnek a fia volt; de mindazt, amit az öreg 
egész életén át tanult, Péter egy fél esztendő 
alatt megtanulta. 

Annyi derű, annyi igazi jóság volt ebben a 
fiúban. A szeme ragyogott, a haja is ragyogott, 
ezt nem lehetett tagadni. 

— Festesse be a haját — mondta a szomszéd
asszony. — A rendőrkapitány lányának pompá
san sikerült. El is jegyezte magát. 

— De a haja utóbb megzöldült, mint a béka
lencse és mindig újra kell festeni! 

— Teheti! — felelte a szomszédasszony — 
és Péter is teheti. A legelőkelőbb házakhoz jár, 
még a polgármesterékhez is, ahol Lőtte kisasz-
szonynak zongoraleckéket ad. 

Játszani tudott! A szívéből játszotta a leg
gyönyörűbb darabokat, amelyek még nem vol
tak kottára írva. Játszott a világos éjszakákon 
és sötét éjszaka is játszott. Ezt nem lehet ki
bírni — mondták a szomszédok meg a dob. 

Amint játszott, felszabadultak a gondolatai és 
lelkéből nagy tervek törtek elő: Hírnév! 

Es a polgármesterek Lotteja a zongoránál 
ült; finom ujjai végigfutottak a billentyűkön, úgy 
hogy Péter szíve is megzendült belé; szinte sok 



is volt ez neki, pedig nem is egyszer történt, 
hanem sokszor, mikor aztán egy napon meg
fogta a finom ujjakat és a szép, formás kezet 
és megcsókolta; aztán belenézett a leány nagy 
barna szemeibe; csak az Isten tudja, mit mon
dott, de nekünk többieknek szabadságunkban 
van kitalálni. Lőtte nyakig és vállig elpirult, egy 
árva szót sem válaszolt; éppen idegenek jöttek 
a szobába, az államtanácsos fia, akinek magas, 
kopasz homloka volt egész a tarkójáig. Péter 
még sokáig ott ült és Lőtte nagyon barátságo
san nézett rá. 

Este otthon a nagyvilágról beszélt és az arany
kincsről, mely a hegedűjében rejtőzik. 

Hírnév! 
— Trararam, trararam, trararam! — mondta 

a tűzdob. — Péter végkép megkergült! Úgy lát
szik, tüzet fogott a háztető. 

Másnap az anyja kiment a piacra. 
— Tudod, mi az újság, Péter — kérdezte, 

mikor hazajött —, szép újság! Polgármesterek 
Lotteja eljegyezte magát az államtanácsos fiá
val; tegnap este történt a dolog. 

— Nem! — mondta Péter és felpattant a szé
kéről. 

De az anyja azt felelte: 
— De igen; ő a borbély feleségétől tudja, 

akinek a férje meg egyenesen a polgármester 
szájából hallotta. 

Péter halálsápadt lett és visszaült a székébe. 
— Ur Isten, mi bajod? — mondta az anyja. 
— Semmi, semmi, hagyj békében! — mondta 

és könnyei végigfolytak a két orcáján. 
— Édes fiam! Aranykincsem! — mondta az 

anyja és ő is sírva fakadt; de a tűzdob így 
dünnyögött befelé, hogy nem hallotta senki: 

— Lőtte meghalt! Lőtte meghalt! Vége a dalnak! 



De még nem volt vége; még sok vers volt 
hátra, hosszú versek, a legszebbek, egy élet 
aranykincse. 

— A maga asszonya, azt teszi, ami neki jól 
esik! — mondta a szomszédasszony. — Az egész 
világnak el kéne olvasni a leveleket, amelyeket 
az aranykincsétől kap és hallani kell, amit az 
újságok róla meg a hegedűjéről mondanak. Pénzt 
is küld neki, szüksége van rá, amióta özvegy. 

— Császárok és királyok előtt játszik — mondta 
a városi zenész. — Nékem ez nem jutott osz
tályrészül, de ő az én tanítványom és nem fe
ledkezik meg öreg mesteréről. 

— Tudja Isten, az apja mindig arról álmodo
zott — mondta az anyja —, hogy Péter ezüst 
kereszttel a mellén fog hazatérni; nem a hábo
rúban szerezte, pedig amúgy nehezebb hozzá
jutni! Most megkapta a lovagkeresztet. Ezt meg 
kellett volna érni az apjának! 

— Híres! — mondta a tűzdob és a szülő
város is azt mondta: a dobos fia, Péter, a vörös
hajú Péter, akit kicsi korában facipőben láttunk, 
aztán láttuk, mint dobost, meg a tánchoz zon
gorázni, Péter híres ember lett! 

— Nálunk előbb játszott, mint a királyok
n á l — mondta a polgármester felesége. Akkor 
egészen odáig volt Lőttéért, mert mindig olyan 
magasra tört! Akkoriban kotnyeles és romanti
kus volt! A férjem nagyot nevetett, mikor a 
bolondságáról hallott! Lőtte most államlanácsosné! 

Aranykincset tettek a szegény gyermek szí
vébe és lelkébe, aki kis dobos korában azt 
dobolta, hogy: rajta, előre! Győzelmet dobol 
azoknak, akik már-már futásnak eredtek. Arany
kincs volt a keblében, a hangok forrása; úgy 
zúgott a hegedűje, mintha egész orgona volna 
benne, mintha minden szentivánéji tündér végig-



lejtene a húrokon; a hallgatók rigófüttyöt hal
lottak és tisztacsengésű emberi hangot, azért 
zengett a játéka olyan magávalragadóan a szi
vekben és elvitte nevét messze országokba. 
Nagy tűzvész volt, a lelkesedés tűzvésze. 

— Aztán meg olyan szép ember! — mond
ták a fiatal hölgyek, de az öregek is; az ám, 
a legeslegöregebb hölgy albumot szerzett híres 
hajfürtök számára, csak azért, hogy egy haj
fürtöt kérhessen a fiatal hegedűművész dús, 
gyönyörű haj erdejéből. 

Es a fiú belépett a dobos szegényes szobá
jába, finoman mint egy herceg, boldogabban 
mint egy király. Szeme oly fényes volt, arca 
mint a napsugár. Karjaiban tartotta anyját és 
az anyja megcsókolta meleg száján és olyan 
gyönyörűséggel sírt, ahogy csak örömében sír 
az ember; és a fiú üdvözölt minden öreg bútor
darabot a szobában, a szekrényt a teáscsészék
kel meg a virágvázákkal, intett a lócának, melyen 
kisfiúkorában aludt, hanem az öreg dobol már 
kivitte a szoba közepére és azt mondta a dob
nak meg az édes anyjának: 

— Édes apám most pergőtüzet dobolt volna! 
En is azt teszem! — Es egész mennydörgést 
csalt elő a dobból, amely annyira megtisztelve 
érezte magát, hogy meghasadt a bőre. 

— Felséges ökle van! — mondta a dob. — 
Most hát örök emlékem van tőle. Elvárom, hogy 
az anyja is megpukkadjon aranykincsén való 
örömében. 

így szól az aranykincs története. 



A v i h a r e l c s e r é l i a c é g t á b l á k a t . 

A régi világban, amikor nagyapó még kis 
pöttön gyerek volt és piros nadrágban meg 
piros kabátban járt, vitézkötéssel a derekán és 
tollal a sipkája mellett, mert gyermekkorában 
így öltözködtek a kisfiúk, ha jól kiöltöztek — 
sok minden máskép volt mint manapság; sok
szor ünnepi díszben volt az egész ucca, olyan 
díszben, amilyent ma már nem látunk sehol, 
mert odavan, kiment a divatból, de mulatságos 
nagyapót hallgatni, mikor mesél róla. 

Persze nagy nap lehetett, mikor a csizmadiák 
áthelyezték a táblájukat, mikor a csizmadiacéh 
más házba költözött. Selyemzászlójuk csak úgy len
gett, nagy csizma meg kétfejű sas volt rápingálva, 
a legfiatalabb legények vitték a címert és a céh
ládát, vörös és fehér pántlikák lebegtek ing-
ujjaikon, az öregebbek kivont kardot vittek, 
melynek hegyére citrom volt tűzve. Szólt a zene, 
a legszebb hangszer „a madár" volt, ahogy 
nagyapó a nagy rudat nevezte, amelynek fél
hold volt a hegyére tűzve és mindenféle csilin
gelő csengő-bongó holmi fityegett rajta, valósá
gos török muzsika. A rudat magasra emelték 
és meglendítették, hogy csengett-bongott; az 
embernek belekáprázott a szeme, ha a nap 
rásütött a sok aranyra, ezüstre vagy rézre. 



A menet előtt szökdelt a bohóc tarka rongyok
ból összetűzött maskarában, fekete ábrázattal, 
csengőkkel a fején, mint egy szánkó elé fogott 
ló, ostorával az emberek közé vágott, hogy csak 
úgy csattant, de nem bántott senkit, az embe
rek tolongtak, ki hátra, ki meg előre igyekezett, 
kisfiúk és lányok megbotlottak és a csatornába 
pottyantak, a vénasszonyok a könyökükkel har
coltak, mérgesen néztek jobbra-balra és szitko
zódtak. Az egyik ember nevetett, a másik fecse
gett, emberek ültek a lépcsőkön, az ablakokban, 
sőt minden egyes háztetőn. Sütött a nap, egy 
kis esőt is kaptak a nyakukba, de ez jó volt a 
mezőgazdáknak és há bőrig áztak is, az országra 
nézve igazi áldás volt. 

Jaj, hogy tudott nagyapó mesélni. Mint kis 
fiú, kiélvezte ezt az egész pompát és látomá-
nyosságot. A légidősebb mesterlegény beszédet 
mondott az emelvényről, ahol felfüggesztették a 
címert s a beszéd verses volt, mintha költemény 
lett volna és az is volt; hárman voltak hozzá s 
először megittak egy jó nagy pohár puncsot, 
hogy meglegyen hozzá a kellő spirituszuk. A nép 
megéljenezte a szónoklatot, még jobban a bohó
cot, mikor megjelent az emelvényen és pofákat 
vágott. A bolond kitűnően játszotta a bolondot, 
méhsört ivott pálinkáspoharakból, a poharakat az 
emberek közé hajigálta, akik elkapták a leve
gőben. Nagyapónak is jutott egy, melyet egy 
kőműveslegény kapott el és r neki ajándékozott. 
Ez persze mulatságos volt. Es a c igér virággal 
és lombokkal díszítve függött a testület új 
házán. 

— Ilyen ünnepet nem feled el az ember, ha 
még úgy megvénül is — mondta nagyapó és 
nem is feledte el soha, pedig még sok gyönyörű
séges szép dolgot látott, amikről szintén beszélt, 



de a legmulatságosabb mégis az volt, hogyan 
cserélték ki a városban a cégéreket. 

Nagyapó kis fiú volt, mikor szüleivel oda
utazott, addig sohasem látta az ország leg
nagyobb városát. Annyi sok ember nyüzsgött 
az uccán, hogy azt hitte, most rakják át a cégért, 
csak nem tudta melyiket, mert tömérdek volt. 
Száz szobát megtölthettek volna képekkel, ha 
kívül-belül teleaggatták volna. így a szabónál 
mindenféle ruhadarab volt lepingálva, a dohány
vágó cégérein ennivaló kisfiúk cigarettákat szít
tak, mintha csak éltek volna, voltak cégérek, 
melyek vajat és heringet, papigallért és kopor
sót ábrázoltak, azonkívül felírások és falraga
szok, az ember naphosszat járkálhatott fel és 
alá az uccán és untig legeltethette szemeit a 
képeken és mingyárt megtudta, miféle nép lakja 
a házakat, mert maguk akasztották ki a cégé
rüket, már pedig jó és hasznos dolog tudni 
egy nagyvárosban, hogy kik a lakói, mondta 
nagyapó. 

De akkor valaminek történnie kellett a cégé
rekkel éppen, mikor nagyapó a városba jött, 
ő maga mesélte, pedig nem volt kópé, ahogyan 
anyám hitte, ha bolonddá akart tartani, egészen 
szavahihetőnek látszott. 

Első éjjel, mikor a városba jött, olyan irtóz
tató fergeteg dühöngött, amilyent még az újság
ban sem lehet mindennap olvasni; emberemlé
kezet óta nem volt ilyen idő. A levegőben tég
lák röpködtek, a vén faházak összeomlottak, 
egy targonca magától eliramodott az uccán, 
hogy megmentse az irháját. A levegő zúgott, 
bömbölt és süvöltött, rettenetes vihar volt. A 
csatorna vize kicsapolt egészen a bástyáig; az 
sem találta a helyét. A vihar végigszáguldotl a 
városon, elsodorta a kéményeket, nem egy büszke 



templomtorony kétrét görnyedt és azóta sem 
tudott kiegyenesedni. 

Odakint egy őrház állt, ahol a becsületes 
öreg tűzoltóparancsnok lakott, aki mindig az 
utolsó fecskendőt vitte, a vihar megirigyelte tőle 
a kis őrházat, kilódította sarkaiból és végig
görgette az uccán, de csodálatos módon talpra 
állott és megállt ama ház előtt, ahol az oktondi 
ácslegény lakott, aki a legutóbbi tűzvészkor 
három embert mentett meg, de az őrház mind
erről nem tudott semmit. 

A borbély cégérét, a nagy réztányért letépte 
és az igazságügyi tanácsos ablakmélyedésébe 
vágta, ami gonosz célzásnak is beillett volna, 
mondták a szomszédok, mivelhogy ők vala
mennyien a bizalmas barátnőkkel egyetemben 
kifent borotvának hívták az igazságügyi taná-
csosnél. Olyan okos volt, hogy többet tudott 
akárkiről, mint amennyit az saját magáról 
tudott. 

Amott egy cégér festeti, száraz tőkehallal egy 
ház ajtajára repült, amelyben, uramfia! újságíró 
lakott. Ez rossz tréfa volt a szélvihartól, aki 
megfeledkezetl arról, hogy újságíróval nem aján
latos tréfálni, mert rettentő nagy úr az a maga 
lapjában és a maga véleményében. A szélkakas 
átrepült az átellenben levő házra és úgy állt ott, 
mint a megtestesült rosszmájúság, mondták a 
szomszédok. 

A kádármester hordóját a női pipereboltra 
akasztották. 

A vendéglős étlapját nehéz keretben, mely 
az ajtón függött, a vihar a színház bejárata fölé 
sodorta, ahová sohase járt senki. Mulatságos 
plakát volt: „Tormaleves és töltött kelkáposzta"; 
most bezzeg odasereglettek az emberek. 

A szűcs rókaprémje, mely neki tisztes cégére, 



egy fiatalember csengetyüzsinórján akadt meg, 
aki mindig eljárt a reggeli misére, úgy nézett 
ki, mint egy kifordított esernyő, egyre csak az 
igazságot kereste és igazi „mintafiú" volt, ahogy 
a nénje mondta. 

Ez a felirat: „továbbképző intézet" a billiárd-
klub homlokzatára került, az intézet pedig ezt 
a cégért kapta: „Itt üvegből szoptatják a csecse
mőket", pedig ez nem volt igaz, csak neveletlen 
volt, de hát a vihar művelte, akit nem lehet 
kordában tartani. 

Rettenetes éjszaka volt; és reggel, képzel
jétek, a város valamennyi cégére helyet cserélt, 
még pedig nem egyszer, annyi rosszmájúsággal, 
hogy nagyapa el se akarta mondani, csak lát
tam, hogy magában nevetett, ámbár az meg
lehet, hogy mégis csak lódított egy keveset. 

Az emberek, szegények, kivált az idegenek, 
eltévedtek a nagy városban, ha a cégér után 
indultak. Többen, komoly öreg urak gyűlésre 
akartak menni, ahol nagyfontosságú dolgokat 
kellett volna megtárgyalni és egy iskolába vetőd
tek be, ahol dühöngő fiúk éppen az asztalon 
keresztül ugráltak. 

Voltak emberek, akik templom és színház 
között tévelyegtek, ami mégis csak borzasztó. 

Napjainkban ilyen vihart sohasem láttak, csak 
a nagyapa volt az, aki ezt átélte és az is még 
egészen kicsiny volt; a mi időnkben talán nem 
is lesz ilyen vihar, csak majd az unokáink ide
jében, így természetesen remélnünk és imád
koznunk kell, hogy otthon maradjanak, mialatt 
a vihar összecseréli a cégtáblákat. 



A t e á s k a n n a . 

Volt egyszer egy teáskanna, amely nagyon 
büszke volt arra, hogy finom porcellánból éget
ték, meg hogy hosszú a csőre és széles a füle. 
Elől-hátul büszke volt, mert elől volt a csőre és 
hátul a füle s mindig is ezt emlegette. Csak a 
fedőjéről nem beszélt soha, mert az el volt törve, 
hibás volt s az ember nem beszél a hibáiról, 
megteszik azt úgyis mások. A csészék, a tejszínes 
ibrik, meg a cukordoboz úgyis sokkal többet 
emlegetik a törött fedőt, mint a szép fülét és 
remek csőrét és a teáskanna ezt nagyon jól tudta. 

— Ismerem őket — mondotta magában —, 
a magam hibáját is ismerem, sőt beismerem és 
ebben rejlik az én alázatosságom, az én szerény
ségem. Mindenkinek van hibája, de hát jó tulaj
donságai is vannak az embernek. A csészéknek 
van fülük, a cukrosdoboznak van fedője, de 
nekem fülem is van, fedőm is van s még egye
bem is, amire ők sohasem számíthatnak, én csőrt 
is kaptam és ezért vagyok a teásasztal király
nője. A cukrosdoboznak és a tejszínes ibriknek 
megadatott az, hogy a jóízlés szolgálói lehetnek, 
de én vagyok az, aki adakozik és uralkodik, 
én áldása vagyok a szomjúhozó emberiségnek. 
A kínai leveleket az én belsőmben felforralt, 
íztelen víz dolgozza fel jóízű teává. 



így beszélt a teáskanna gondtalan ifjúkorában, 
Ott állt a megterített asztalon és a legszebb kéz 
emelgette; de ez a legszebb kéz ügyetlen volt, 
a teáskanna leesett, letörött a csőre és letörött 
a füle, a fedőjéről nem is érdemes beszélni, arról 
már éppen elegei beszéltünk. A teáskanna ájul
tan hevert a padlón, a felforralt víz kiszaladt 
belőle. Súlyos csapás volt ez ránézve, de az volt 
benne a legsúlyosabb, hogy mindenki csak őrajta 
nevetett s nem az ügyetlen kézen, amely elejtette. 

— Ezt a pillanatot soha életemben nem fogom 
elfelejteni — mondotta a teáskanna, amikor ké
sőbb elmesélte élete folyását. — Azt mondták 
rólam, hogy rokkant vagyok, sarokba állítottak 
s másnap odaajándékoztak egy asszonynak, aki 
koldulni jött a házhoz. Szegény sorsba jutottam, 
kívül-belül céltalanul álltam az életben és mégis 
— akkor kezdődött el az én jobbik életem. Az 
ember valami, aztán egészen másvalamivé lesz, ha 
úgy fordul a sora. Földet tömlek belém s ez egy 
teáskannára nézve halált és temetést jelent, csak
hogy a földbe virághagymát ülteltek; ki adta, 
ki ültelte, nem tudom, de kárpótlásul jutóit nekem 
a kínai levélért, a felforrralt vízért, a letört csőrért 
és fülért. Es a hagyma a földben volt, bennem 
volt, ő lett az én szívem, az én eleven szívem 
— és soha azelőtt nem volt szívem. Elet költözött 
belém, erő, zsendülő erők. Vert az üterem, a 
hagyma sarjadni kezdett, gondolatai és érzései 
majdnem szétfeszítették és virágba szökkent; 
láttam őt, hordoztam őt, belefelejlkeztem a szép
ségébe, és nagy gyönyör, ha az ember belefelejt-
kezhetik másokba! Nem köszönte meg nekem, 
eszébe sem jutottam. Bámulták és magasztalták. 
Es én örültem, hogy mindez milyen jól eshetik neki. 
Egy napon hallom, aminl rezt mondják: „Bizony 
jobb cserepet érdemelne." És ekkor középen ketté-



törtek, ami rettentően fájt. De a virág jobb cse
répbe került, engem pedig kiszórtak az udvarra 
és most törött cserép vagyok. Haszontalan lim
lom, de tudok emlékezni s az emlékeimet nem 
veheti el tőlem senki. 



A n é p d a l m a d a r a . 

Télidő van, a földre hótakaró borul, mintha 
márványból faragták volna; a levegő ritka és 
tiszta, a szél borotvaéles, mint a törpék kardja, 
a fák fehér korállokként, virágzó mandulafák
hoz hasonlatosan állanak, hideg van, mint az 
Alpesekben. Gyönyörű az éjszaka az északi 
fénnyel és a számtalan szikrázó csillaggal. 

Viharok készülnek, megrázkódnak a felhők 
és hattyúpelyheket hullajtanak alá, özönlenek a 
hópihék, betemetik a mélyutat, a házat, be a 
nyitott mezőt s a zárt uccákat. De mi bent 
ülünk a meleg szobában, a parázsló kemence 
mellett és meséket mondunk a régi időkből. 
Mondát is mesélünk: 

A nyilt tenger partján volt az óriás sírja, éjfél
tájban ott tanyázott az eltemetett hős lelke; 
nagy király lelke volt, aranypánt ragyogott hom
loka körül, haja lengett a szélben, talpig vasba 
és acélba volt öltözve, fejét gondterhesen lehaj
totta és mély fájdalommal sóhajtott fel, a bol
dogtalan lélek. 

Hajó haladt el a part mellett. A matrózok 
horgonyt vetettek s kiléptek a szárazföldre. Dal
nok volt köztük; odalépett a királyhoz és meg
kérdezte: 

— Kit gyászolsz és miért bánkódol? 



A halott így válaszolt: 
— Senki se énekelte meg, amit éltem idején 

cselekedtem; tetteim feledésbe vesztek, az ének 
nem vitte el őket messzi országokba s az embe
rek szívébe. Ezért nincs békém, ezért nincs 
nyugtom! 

Aztán műveiről és hőstetteiről beszélt, melye
ket kortársai ismertek, de nem énekeltek meg, 
mivel nem volt közöttük dalnok. 

Erre az öreg bárd belemarkolt a hárfa húr
jaiba s a hős ifjúi hevéről és férfierejéről dalolt 
és jó tettei dicsőségét zengette. A halott arca 
felragyogott, mint a felhő pereme a holdfény
ben: derűsen és boldogságtól sugározva maga
sodott fel alakja fényben és ragyogásban, majd 
eltűnt mint az északi fény, már csak a zöld 
fűvel borított halom s a rúnátlan kő látszott, de 
mikor utolszor csendültek meg a húrok, felröp
pent egy kis madár, mintha csak a hárfa lelke 
lett volna, a legszebb énekes madár, csengő
hangú, mint a rigó, lélektől remegő hangú, mint 
az emberi szív, mint a szülőföld hangja, ahogyan 
a vándormadarak fülébe jut. Az énekesmadár 
átrepült hegyen-völgyön, erdőn-mezőn, ez a. nép
dal madara volt, aki sohasem hal meg. 

Halljuk a dalát; idáig halljuk e télesti szo
bába, míg odakint fehér méhek rajzanak és 
nagyokat fúj a vihar. A madár énekel és nem
csak a hős keserű panaszát, édes, lágy szerelmi 
dalokat énekel, sokat és sokfélét, az északi 
hűségről; meséket mond zengő szavakban, tud 
példabeszédeket és szerelmi mondókákat, melyek 
mint a nyelv alá tett rúnák, megszólaltatják a 
holtakat és elárulják a hazát, ahol a népdal 
madara született. 

A régi pogány világban, a vikingek korában 
bárdok hárfáján függött a fészke. A lovagvárak 



idejében, mikor az ököl fogta az igazság ser
penyőjét s csak a hatalom adott jogot, mikor a 
paraszt annyit se ért mint a kutya, vajjon hol 
talált az énekesmadár védelmet és menedéket? 
A durvák és az ostobák nem törődtek vele. 
A lovagvárak erkélyén, ahol a vár asszonya a 
pergamen felé hajolva ült és a régi emlékeket 
énekekben és mondákban írta le, miközben a 
szalmafödeles viskó öreg anyókája és az átutazó 
vándor kalmár mellette ültek a padon és mesél
tek neki, egyszerre felröppent és a vár asszonya 
feje fölött csicsergett és énekelt az énekesmadár, 
amely soha nem hal meg, amíg lesz a föl
dön egy sírhant, ahol megvetheti lábát a népdal 
madara. 

Most itt énekel minékünk. Odakint hóvihar 
és éjszaka van; a népdal madara rúnákat ken 
a nyelvünk alá, megtudjuk, hol van a hazánk; 
Isten szól hozzánk anyanyelvünkön a népdal 
madarának hangjain; a régi emlékek felszállnak 
bennünk, a megfakult szívek felélednek, a monda 
és a dal áldott mámorba hoznak, amely magasra 
lendíti a lelket és a gondolatokat és az este 
olyan mint egy karácsonyest. Özönlenek a hó
pihék, recseg-ropog a jég, dühöng a vihar, övé 
a hatalom, ő az úr, de nem a legfőbb úr! 

Télidő van, metsző a szél, mint a keményen 
kovácsolt kard; özönlenek a hópihék, nekünk 
úgy tetszik, mintha napok és hetek óta özön-
lenének és a hó óriási hegyhez hasonlatosan 
tornyosul a város felé, fojtó, nehéz álom a téli 
éjszakában. Minden elbújik, eltűnik alatta, csak 
a templom aranykeresztje, a hit szimbóluma 
emelkedik ki a hótemetőből és fénylik a kék 
levegőben, a tiszta napsütésben. 

Es az eltemetett város felett röpköd az ég 
madarainak apraja-nagyja; csicseregnek és éne-



kelnek, kiki ahogyan tud, mindegyik a saját 
csőrével. 

Elsőnek a verebek raja érkezik, minden haszon
talanságért elkezdenek csipogni, ami az uccákon 
meg a mellékuccákon, a házakban vagy a fészek
ben történik; történeteket tudnak a ház felső és 
alsó végéről. 

— Mi ismerjük a behavazott várost — mond
ják. — Minden teremtett lélek egyre csak csipog 
benne! 

A fekete hollók és varjak átrepülnek a fehér 
havon. 

— Kaparj! Kaparj! — rikácsolják. 
— Odalent akad még valami harapnivaló, ez 

a fődolog; mindenki ezt tartja a fenéken, és 
he-he-helyesen tartja! 

A vad hattyúk suhogó szárnyakkal jönnek és 
mindama szépről és nagyról énekelnek, ami az 
emberek szívéből és agyából ki fog buggyanni 
odalenn, a hólepel alatt pihenő városban. 

Nem a halál, az élet uralkodik ottan; meg
sejtjük ezt a hangokból, melyek zúgnak, mint 
a templom orgonája és szívünkbe markolnak, 
mint az elfek zenéje, mint Osszián dalai, mint 
a walkürök szárnysuhogása. Minő összhang! 
Megszólal a szívünkben, fellelkesíti gondolatain
kat és mindez a népdal madarának a műve, 
amelyet hallgattunk! Es ebben a pillanatban Isten 
meleg lehellete, a hóhegy meghasad, a nap reá
süt, jön a tavasz, jönnek a madarak, új nemze
dékek jönnek, de hangjuk a szülőföld régi hangja. 
Halld a haldokló esztendő szavát: a hóvihar 
ereje, a téli éjszaka nehéz álma odavan, min
den felolvad, minden kinyílik a népdal mada
rának gyönyörű dalával, amely sohasem vész ki! 



A z ö l d i k é k . 

Az ablakban rózsatő állott, nemrég üde volt 
és fiatal, de most fonnyadozott, valami emész
tette. 

Szállóvendégeket kapott, azok híztak rajta, 
egyébiránt igen comme il faut szállóvendégeket, 
zöld uniformisban. 

Beszéltem az egyik vendéggel, mindössze 
háromnapos volt, de már nagyapa. Tudod, mit 
mondott? Igazságot mondott, magáról beszélt és 
az egész társaságról. 

— Mi vagyunk a legfurcsább ármádia a föld 
hátán. Melegben, gyerekeket hozunk a világra, 
mert akkor jó idő van, egyúttal eljegyezzük 
magunkat és lakodalmat csapunk. Mikor hideg 
van, tojásokat tojunk, az aprószenteket melegre 
tesszük. A legbölcsebb állat, a hangya, akit 
felette nagyrabecsülünk, megvizsgál és felbecsül 
minket. Nem esz meg mingyárt bennünket, csak 
fogja a tojásainkat, belerakja a közös, családi 
rakásba a legalsó emeleten, nagy óvatossággal 
megszámoz és egymás mellé sorakoztat minket, 
korosztály szerint, úgy hogy mindennap egy 
frissen bújik ki a tojásból, aztán behajtanak az 
istállóba, összekötözik a hátsó lábainkat, meg
fejnek bennünket, úgy hogy belehalunk, ami 
nagy élvezet á m ! Olyan kedves neveket adnak 



nekünk: „eszemadta kis fejőstehenem!" Minden 
értelmes hangya így nevez minket, csak az em
berek — és ez nagyon keserít bennünket 
(nem írna ellene, nem utasítaná rendre azokat 
a kötnivaló embereket) —, csak az emberek néz
nek ránk olyan buta, lapos szemmel, amiért föl
falunk hébe-hóba egy rózsalevelet, amikor ők 
megesznek mindent, ami csak zöldéi az ég 
alatt. A legmegbélyegzőbb, a legundorítóbb ne
veket akasztják ránk, nem is veszem a számra, 
pfuj! A gyomrom kavarog tőlük! Nem vehetem 
a számra, legalább is nem uniformisban, már 
pedig én mindig uniformisban vagyok. 

Egy rózsalevélen születtem, én meg az egész 
regiment, mi a rózsatőből élünk, de ő új életre 
kel bennünk, mivel mi magasabbrendű élőlények 
vagyunk. Az emberek nem tűrnek meg, szap
panos vízbe fojtanak minket, gyűlöletes ital az ! 
Mintha már érezném is a szagát. Borzasztó do
log, ha megmosdatják az embert, amikor arra 
született, hogy ne mosakodjék. 

Ember ! Aki rámmeredsz, szigorú szappanos
vízszínű szemeddel, gondolj a mi helyünkre a 
természetben, a mi művészi berendezésünkre, 
amellyel tojásokat tojunk és szaporodunk! Áldás 
van rajtunk, teljesedünk és termékenyítünk! 
Rózsák közt születünk, rózsák közt halunk meg, 
életünk csupa költészet. Ne akaszd ránk a leg-
csúnyább és legutálatosabb nevet, ami csak 
eszedbe jut (nem ejtem ki, nem veszem a 
számra!) . Nevezz minket a hangya fejőstehe
neinek, a rózsatő regimentjének, a zöldikéknek! 

En pedig, az ember, ott álltam és a rózsa
tövet néztem s a zöldikéket, akiknek igazi ne
vét nem írhatom le, hogy ne bántsam meg a 
rózsa polgárait, egy tiszteletreméltó, nagy csa
ládot tojásokkal és eleven gyerekekkel. A szap-



panos vízből, amellyel meg akartam őket mos
datni, mert szappanos vízzel és gonosz szán
dékokkal jöttem, most szappanbuborékokat fújok 
és a csillogásukat nézem, talán mese lakik vala
mennyiben. 

E s a szappanbuborék nagyra nőtt, színes és 
sugárzó lett és ezüstös gyöngy volt a mélyén. 
A gyöngy lebegett, himbálódzott, az ajtóhoz 
repült és elpattant, de az ajtó feltárult és meg
jelent valaki, senki más, mint a mese anyja. 

No, ő szebb mesét mond róluk (nem említem 
a nevüket), a kis zöldikékről. 

— A levéltetvekről! — mondta a mese anyja. 
Minden teremtett dolgot a maga nevén kell 
nevezni és ha már az életben nem lehet, hadd 
tegyük legalább a mesében! 



A k o b o l d é s a n a g y s á g a . 

A koboldot ismered, de ismered-e a nagysá
gát, a kertészné nagyságát ? Olvasott dáma volt, 
tudott verseket könyv nélkül, sőt mi több, ő 
maga is elég könnyen verselt; csupán csak a 
rímekkel, a csilingeléssel — ahogy ő nevezte — 
volt egy kis nehézsége. Egyformán tudott az 
íráshoz is meg a beszédhez is, akár tiszteletes 
úr is lehetett volna, vagy legalább is tisztele-
tesné. 

— Milyen szép is a föld az ő ünneplő kön
tösében ! — mondotta a nagysága s ezt a gon
dolatot szépen kiöltöztette és rímekbe csöndí-
tette és szép, hosszú dalt formált belőle. 

Volt egy teológus unokaöccse, névszerint 
Kiszerup úr, de máskép is híhatták volna, akit 
a kertészék Vendégül láttak; meghallgatta a 
nagysága verseit és odavolt, tökéletesen oda
volt tőlük: 

— Kegyed szellemdús hölgy! — mondotta a 
nagysádnak. 

— Ne te, ne! — mondta a kertész. — Tele ne 
tömd a fejet mindenféle marhasággal. Asszony
nak teste legyen, jó teste, és ügyeljen a fazékra, 
hogy oda ne égjen a rántás! 

— Ami kozmás, felkanalazom! — mondta a 
nagysága. — T é g e d meg helyreütlek egy cuppanós 



csókkal. Úgy tesz, mintha folyton csak kel
káposztán meg krumplin járna az esze, pedig 
szereti a virágot! — azzal megcsókolta az urát. 
— A virág szellem ! — mondta. 

— Ügyelj a fazekadra — mondta a kertész és 
kiment a kertbe, mert az volt az ő fazeka és 
ügyelt is rája. 

De a teológus ülve maradt a nagysádnál és 
társalgott vele. Szép mondásából „a fold szép" 
egész prédikációt csinált a maga módja szerint. 

— Gyönyörű a föld; legyetek úrrá rajta ; így 
szólt a parancsolat és mi úrrá lettünk rajta. 
Egyikünk a szellemével, másikunk a testével, 
egyik úgy áll a világban, mint a csodálkozás 
felkiáltójele, a másik akár a gondolatjel, csak 
tétovázik és az ember nem tudja, mi keresni
valója van itt. Egyikből püspök lesz, a másik
ból csak szegény teológus, de bölcsen van ez 
így elrendezve. Gyönyörű a föld, kivált vasár
napi ünneplőben! Gondolatébresztő a nagysád 
költeménye, tele érzéssel és földrajzi ismere
tekkel ! 

— ö n is szellemes ember, Kiszerup úri — 
mondta a nagysád. — Higyje meg nekem, nagyon 
szellemes ember. Jobban belelátok saját magamba, 
ha kegyeddel beszélek! 

Azzal tovább társalogtak, csupa szépről és 
jóról; de odakint a konyhában is beszélt valaki, 
a kobold, a kis szürkeruhás kobold piros sapká
val a fején; te is ismered ! A kobold a kony
hában ült és a fazekat leste ; beszélt, de senki 
se hallgatott rá, a nagy fekete macska kivételé
vel, akii a nagysád „tejszínfalónak" hívott. 

A kobold nagyon haragudott a nagysádra, 
mivel nem hitt a létezésében, igaz, hogy soha
sem látta, de tömérdek olvasottságával tudnia 
kellett volna, hogy a világon van és némi elő-



zékenységet mutatni irányában. Soha eszébe sem 
jutott,* hogy karácsony este egy kanál darát 
tegyen elébe, amit pedig valamennyi előde meg
tett, csupa műveletlen nagysád, akik semmit 
sem olvastak; a dara vajban és tejszínhabban 
fürdött. A macskának kicsordult a nyála, mikor 
erről hallott. 

— Fogalomnak nevez engem — mondta a 
kobold —, ez minden fogalmat meghalad. Ez az 
asszony tagad engem! Ezt már sikerült kihall
gatnom és most megint hallgatózom; odabent 
ül és a diáknak, a teológusnak hadar valamit. 
Én is azt mondom, mint az öreg: ügyelj a 
fazékra! De nem ügyel rá; no, majd teszek 
róla, hogy kifusson a teje! 

És a kobold megfújta a tüzet, amely fellob
bant és fellángolt. Szallallam! szallallam! azzal 
kifutott a tej. 

— Most pedig bemegyek és kilukasztom az 
apjuk harisnyáját! — mondta a kobold. — N a g y 
lyukat ütött rajta a fejénél és a sarkánál, majd 
lesz mit stoppolnia, ha ugyan nem ír még akkor 
is verset. — Kék harisnya, stoppold meg az apjuk 
harisnyáit! 

A macska tüsszentett rá. Náthás volt, noha 
mindig bundában járt. 

— Kulccsal kinyitottam az éléskamra ajtaját, 
— mondta a kobold. — Van ám ott fölvert hab! 
Olyan sűrű, mint a liszteslepény. Ha te nem 
akarsz nyalakodni, én nekilátok. 

— Ha már úgyis engem okolnak és én kapom 
a verést, hadd egyem belőle! 

— Először tejszínhabot, aztán verést! — mondta 
a kobold. — De most bemegyek a teológus szo
bájába, a tükörre akasztom á nadrágtartóját, a 
harisnyáját meg bedobom a mosdótálba, akkor 
majd azt hiszi, hogy erős volt a puncs és a 



fejébe szállt. Ma este fent ültem a faházon a 
kutyaól mellett; nagyon szeretem a láncos kutyát 
mérgesíteni, lelógatom és ide-oda himbálom a 
lábaimat. A kutya nem tudta elérni, akármilyen 
magasra ugrott is s ettől nagyon megdühödött, 
egyre csak ugatott, én meg csak lógattam a 
lábamat. Nagy mulatság volt! A teológus fel
ébredt a zajra, háromszor is kimászott az ágy
ból és kinézett az ablakon, de nem látott meg 
engem, pedig pápaszem volt az orrán, mindig 
pápaszemmel alszik! 

— Miaúzz, ha jön a nagysád — szólt a macska. 
— Én ma nem jól hallok, beteg vagyok! 

— Ijedős vagy! — felelte a kobold. — Nyald 
ki az ijedséget! Nyald ki a betegséget! De töröld 
meg a bajszodat, hogy rajta ne ragadjon a tej
színhab! Most pedig kimegyek fülelni! 

S a kobold megállt az ajtó mögött, amely 
csak be volt támasztva, senki se volt a szobá
ban a nagysádon és a teológuson kívül; arról 
társalogtak, amit, a teológus szép mondásával 
élve, minden háztartásban tepsinél és fazéknál 
előbbrevaló: a szellem adományairól. 

— Kiszerup úr! — mondta a nagysád. — Ezzel 
kapcsolatban kegyednek megmutatok valamit, 
amit még soha senkinek se mutattam az ég vilá
gon, kivált férfinak nem, megmutatom a költe
ményeimet, egyik-másik persze kissé hosszú 
»egy becsületes asszony csöngetyűinek" nevez
tem el őket, szeretem bennük a szép, régi dán 
szavakat. 

— Szeretni is kell azokat — mondta a teoló
gus. — Ki kell irtani a nyelvünkből az idegen 
szavakat. 

— Én irtom őket — felelte a nagysád és ki
vett a szekrényből egy világoskék borítékú és 
két tintafolttal ékeskedő füzetet. 



—- Sok komoly érzelem van ebben a könyv
ben. Nekem leginkább a szomorú tárgyak iránt 
van érzékem. Itt van, „Éjszakai sóhajom", „Al-
konyat"-omés „Mikor Kelemen élettársa lettem", 
már mint az uramé. Ezt ugorja át, bár csupa 
gondolat és érzés. „A családanya kötelességei" 
a legsikerültebb müvem. De nagyon szomorú, 
ilyen az én tehetségem. Csak egy vidámtárgyú 
költemény van köztük, néhány tréfás gondola
tom, mert olyan is lehet ám az embernek, né
hány gondolatom (de ki ne nevessen) költőnői 
mivoltomról. Erről csak én tudok meg a szek
rényem, no meg kegyed, Kiszerup úr! Szere
tem a költészetet, megrohan, meggyötör, hatal
mába kerít és uralkodik rajtam. Ezt fejeztem ki 
„A kis kobold" című versemben. Bizonyára ismeri 
a régi néphitet a házi koboldról, aki mindig 
csak házakban garázdálkodik. Azt gondoltam, 
hogy én ház vagyok s érzelmeim, a költészet 
bennem a kobold, az uralkodó szellem, ennek 
a hatalmát és nagyságát énekeltem meg „A kis 
kobold"-ban, de szent esküvéssel meg kell fogad
nia, hogy soha, se férjem, se más ember előtt 
nem hozza szóba. Olvassa hangosan, hogy tud
jam, el tud-e igazodni az írásomon. 

A teológus fenhangon olvasta s a kis kobold 
ugyancsak fülelt, hiszen tudod, hogy szeretett 
hallgatózni és éppen akkor ért az ajtóhoz, amikor 
a teológus a címet olvasta: A kis kobold. 

— Hisz ez rám tartozik — mondta. — Ugyan 
mit írhatott rólam? No majd adok én neki! 
Megdézsmálom a tojásait, megdézsmálom a ka
lácsát, a vágóborjút addig fogom kergetni, amíg 
leolvad a zsírja! Megállj, nagysád! 

S száját-fülét hegyezve hallgatózott, de mikor 
a kobold hatalmáról és dicsőségéről hallott, meg 
arról, hogy mekkora hatalma van a nagysádon 



(tudod, hogy a nagysád a költészetre gondolt, 
de a kobold szó szerint értette, a cím alapján) 
a kicsike egyre barátságosabb mosolyra derült, 
szemei csillogtak az örömtől, szája szögletei egy 
csapásra előkelően kezdtek vonaglani, kihúzta 
magát, lábujjhegyre állt, egész hüvelykkel meg
nőtt, egészen odavolt attól, amit a kis kobold
ról hallott. 

— A nagysága szellemdús és nagyműveltségű 
úrihölgy! Milyen igazságtalan voltam hozzá. 
Engem is ellátott csengetyükkel, kinyomatnak 
és el fognak olvasni. Most aztán ne merje a 
macska felnyalni a tejszínhabot, megteszem azt 
én magam! Egy személy kevesebbet eszik, mint 
kettő, az is megtakarítás, már pedig takarékos
kodni kell és meg kell becsülni a nagysádot! 

— Ez a kobold igazi „ember" ! — mondta 
az öreg macska. — Egy kedves miau a nagysád-
tól, egy rávonatkozó miau menten leveszi a 
lábáról, olyan mintha kicserélték volna. Ravasz 
nő ám a nagysád ! 

Pedig nem is volt ravasz, csak a kobold volt 
igazi ember. Szólj, ha nem érted ezt a történe
tet, csak se a koboldtól ne kérdezd meg, se a 
nagysádtól. 



P i e t e r , P é t e r é s P e r . 

Hihetetlen, hogy manapság mi mindent tudnak 
a gyerekek! Nemsokára már azt kell kérdez
nünk, hogy mit n e m tudnak. Hogy a gólya 
hozta őket papának, mamának a kútból vagy 
a fekete tóból, amikor még apró kis porontyok 
voltak, ez már olyan ócska história, hogy nem 
hisznek benne, pedig ez a színtiszta igazság. 

De hogyan kerülnek az apróságok a kútba 
vagy a fekete tóba? Biz ezt nem tudja mindenki, 
alig egy páran tudjuk. Ha jól megnézed az eget, 
csillagfényes éjszaka hulló csillagokat láthatsz, 
mintha a csillag darabokra törnék és nyomtala
nul eltűnnék. A legtudósabb ember se adhatja 
magyarázatát, ha nem tudja, de aki tudja, köny-
nyen megmagyarázhatja. Olyan az, mintha 
valami karácsonyi gyertya lehullana az égről és 
kialudnék; a jó Isten lelkének egy szikrája sza
lad le ilyenkor a földre és mikor leérkezik a mi 
sűrűbb, súlyosabb levegőnkbe, odavész a fénye, 
és ami megmarad, azt már nem láthatják sze
meink, mert sokkal finomabb dolog, mint a 
levegő, égi apróság, kis angyal, csak szárnyatlan, 
hiszen embernek szánták; csendesen siklik lefelé 
a levegőben és a szél befújja egy virág kelyhébe; 
talán éjjeli viola, talán vajvirág kelyhébe, de a 
rózsa is meg a fekete szekfü is jó; egy darabig 



ott hever és kipiheni magát. Légies és könnyű, 
a szúnyog elviheti a hátán, nem is szólva a 
méhecskékről, akik sorban jönnek a virág édes 
nedvéért; ha útjukban van a levegő gyermeke, 
nem lökik ki durván, annál sokkal jobbszívűek, 
hanem szépen kiteszik a napra egy vízirózsa 
levelére, ahonnan lecsúszik, lemászik a vízbe, 
s a vízben addig alszik és női,* amíg a gólya 
meg nem pillantja és el nem viszi valami emberi 
családhoz, amely éppen ilyen édes csöppséget 
óhajt; de hogy csakugyan édes-e vagy sem, 
azon múlik, hogy tiszta vízből ivott-e, vagy 
iszap és sár került-e a torkába; ettől olyan 
hétköznapivá válik az ember. A gólya válogatás 
nélkül fölkapja az elsőt, akit megpillant. Az egyik 
jómódú házba kerül, aranyszívű szülőkhöz, a 
másik kemény emberekhez vetődik, nagy nyo
morúságba, úgy hogy jobb lett volna a fekete 
tóban maradnia. 

A z apróságok nem emlékeznek rá, hogy mit 
álmodtak a tavi rózsa levelén, ahol esténkint 
így danoltak nekik a békák : Brekeke, brekeke, 
koáksz, koáksz! Ami emberi nyelvre lefordítva 
annyit tesz: Jó éjszakát, szép álmokat! Arra sem 
tudnak visszaemlékezni, hogy miféle és milyen 
illatú virágban laktak, de mikor felnőnek, valami 
így suttog bennük: 

— Ezt a virágot szeretem legjobban! — Azon 
pihentek, amikor még a levegő gyermekei voltak. 

A gólya nagyon hosszú életű és mindig szem
mel tartja a gyerekek életefolyását, hogy jól 
boldogulnak-e a világban; ő persze semmit sem 
tehet értük, magának is családja van, amelyről 
gondoskodnia kell, de azért sohasem veszíti 
szem elől őket. 

Ismerek egy tiszteletreméltó, éltes gólyát, aki 
már nagyon sokat tapasztalt, tömérdek gyereket 



szállított haza és mindnek tudja a történetét, 
amelybe többnyire beszivárgott egy kis sár és 
iszap a fekete tóban. Megkértem, hogy mesélje 
el nekem valamelyik apróság rövid életrajzát, 
erre azt felelte, hogy egy helyett hármat is mond 
a Pietersen-családból. 

Nagyon jóravaló család volt a Pietersen-csa
lád; az apjuk a város harminckét tanács ura közt 
foglalt helyet, ami nagy kitüntetés volt; élt-halt 
a harminckettőkért és egészen felolvadt nagy 
buzgalmában. Itt szállt le a gólya és elhozta 
Pieterkét, mert erre a névre keresztelték. Rá 
egy évre visszatért egy másikkal, akit Péternek 
neveztek el; és mikor a harmadik is beállított, 
a Per nevet kapta, mert a Pieter-Peter-Per név 
magában foglalja a Pietersen nevet. 

Együtt volt hát a három testvér, három hulló
csillag, akiknek mindegyike más virágban rin
gott, aztán a tavirózsa levelére került, ahonnan 
a gólya a Pietersenékhez vitte őket, akiknek a 
háza, amint tudod, a sarkon áll. 

A gyerekek megnőttek, testben, lélekben s így 
többek akartak lenni mind a harminckét tanács 
úrnál. 

Pieter azt mondta, rabló akar lenni. Színpadon 
látta „Fra Diavolo" történetéi és a rablómester
séget választotta, mert az a legszebb a világon. 

Péter uccaseprő akart lenni, és Per, aki ked
ves, szófogadó gyerek volt, csak a körmét rágta, 
ez volt egyetlen hibája, Per apa akart lenni. 
Mindegyikük ezt mondta, ha megkérdezték, hogy 
mik akarnak lenni. 

Aztán iskolába kerültek. Az egyik első lett, a 
másik utolsó, a harmadik éppen a középre 
került, de azért egyformán derék és egyformán 
okos gyerekek voltak, mondották a belátó 
szülők. 



Gyerekbálokba jártak, cigarettáztak, ha senki 
sem látta őket; gyarapodtak tudásban és bölcse-
ségben. 

Pieter gyerekkora óta verekedő természetű 
volt, ahogy rablóhoz illik; nagyon engedetlen 
volt, de ezt a giliszták okozták, mondta az édes
anyja, engedetlen gyerekeken giliszták élősköd
nek. Önfejűsége és harcias természete egy napon 
rávetette magát az anyja selyemruhájára. 

— Ne lökdösd az asztalt, báránykám! — 
mondta az anyja.' — Még fel találod dönteni a 
tejszínhabos bögrét, amitől foltos lesz az új 
selyemruhám! 

A „bárányka" erre biztos kézzel megfogta a 
tejszínhabos bögrét és biztos kézzel az anyja 
ölébe öntötte a tejszínhabot. Az anyja nem 
állhatta meg szó nélkül: 

— Ejnye, ejnye ! Ezt nem jól letted, bárány
kám ! De annyi szent, hogy tud akarni a gye
rek. Erős akarat erős jellemre vall és ez sok 
jóval bíztat egy anyát. 

A fiú igazán rabló akart lenni, de nem lelt 
azzá a szó betűszerinti értelmében, csak annyira 
vitte, hogy úgy nézzen ki, mint egy igazi rabló; 
csámpás kalapban, fedetlen nyakkal, kócos haj
zattal járt, művésznek indult, de csak az öltö
zéke volt művészi, úgy festett mint egy mályva
rózsa, az emberek, akiket lerajzolt, szintén vala
mennyien mályvarózsához hasonlítottak, olyan 
hórihorgasok voltak. Nagyon szerette ezt a virá
got, maga is mályvarózsában lakott, mondta a 
gólya. 

Péter vaj virágban lakott. Olyan volt, mintha 
megkenték volna a szája szögleteinél, sárga 
bőre volt, az ember azt hitte, hogy ha megvág
ták volna, vaj jött volna ki belőle. Vajkereske
dőnek született és tulajdon cégtáblája lehetett 



volna, de belül, a lelke mélyén uccaseprő volt; 
ő képviselte a zenészszenvedélyt a Pietersen-
családban, annyi szorult belé, hogy mindnyájuk
nak is sok volt, mondták a szomszédok. Tizen
hét új polkát komponált egy héten és operává 
rakta össze őket, amelyben trombiták meg csör
gők szerepeltek. Gyönyörű volt! 

Per fehér és piros volt, kicsi és közönséges; 
annak idején feküdt. Sohase védekezett, ha a 
többi gyerek nekirontott, azt mondta, ő okosabb 
és az okos enged. Előbb palavesszőket, aztán 
bélyegeket gyűjtött, majd kis állattani gyűjte
ményt szerzett, amely egy keszeg csontvázából, 
egy spirituszba tett patkánykölyökből és egy 
kitömött vakondokból állott. Pernek volt érzéke 
a tudományhoz és szerette a természetet, ami 
igen örvendetes volt, Perre nézve éppúgy, mint 
a szüleire nézve. Szívesebben járt az erdőbe, 
mint az iskolába, jobban szerette a szabadságot, 
mint a fegyelmet; bátyjai már eljegyezték ma
gukat, amikor neki még egyre csak azon járt 
az esze, hogy kiegészítse vízimadártojásgyüjte-
ményét. Hovatovább többet tudott az állatokról, 
mint az emberekről, úgy vélekedett, hogy nem 
érünk fel az állatokkal abban, amit legtöbbre 
becsülünk: a szeretetben. Látta, hogy mikor a 
nősténycsalogány tojásain kotlott, a hím mellette 
üldögélt és egész éjszaka énekelt kis feleségé
nek. Ezt Per sose tudta volna megtenni, nem 
is lett volna rá képes. Mikor az anyagólya 
fiókáival a fészekben ült, az apa egész éjszaka 
féllábon állott a r háztetőn ; Per egy órahosszat 
se bírta volna. Es mikor egy napon szemügyre 
vette a pók hálóját, örökre búcsút mondott a 
házasságnak. Pók uram egész nap sző-fon, hogy 
szeleburdi legyeket fogjon, ifjakat és véneket, 
vérmeseket és kiaszoltakat, azért él, hogy szőjön 



és eltartsa családját, pókné asszonyság azonban 
egyesegyedül az urának él. Csupa szeretetből 
felfalja, bekapja a szívét, fejét, egész testét, csak 
hosszú, vékony lábait hagyja a pókhálóban, 
ahol az egész család élelméről gondoskodott. 
Ez a tiszta igazság, hitelesen merítve a termé
szetrajzból. Per látta és fontolóra vette ezt az 
esetet: Akit úgy szeret a felesége, hogy felfalja 
rettentő nagy szerelmében. Ember nem járhat 
így, tán nem is volna jó ? 

Per elhatározta, hogy sohasem házasodik meg! 
Nem csókol meg lányt, magát nem engedi meg
csókolni, mert ez az első lépés a házasságba. 
De egy csókot mégis kapott, mint mi valameny-
nyien, a halál nagy csókját. Ha már eleget él
tünk, a halál parancsot kap: csókold agyon! 
Es akkor végünk van. Felcikázik az Isten nap
jának sugara, olyan fényesen, hogy minden korom
fekete lesz előttünk; az emberi lélek, amely 
hullócsillagként jött, elröpül, mint a hulló csil
lag, de nem virág kelyhében pihenni, vagy tavi 
rózsa levelén álmodozni; nagyobb dologban jár, 
elrepül a végtelenség nagy birodalmába, de hogy 
ott mi van, azt senki sem mondhatja meg. Odáig 
még senki sem látott el, még a gólya sem, akár
milyen messzire ellát és akármennyit tud is; 
így hát sejtelme sem volt Per további sorsáról, 
Pieterről és Péterről meg már eleget hallottam, 
valószínűleg te is; így hát szépen megköszön
tem a gólyának, aki azonban nem érte be eny-
nyivel; ezért a semmitmondó kis történetért 
három békát meg egy kígyót követel, természet
ben kéri a fizetését. Akarsz fizetni? En bizony 
nem akarok! Nincs nekem se kígyóm, se békám! 



Mi a s z í v b e r e j l v e , 

e l f e l e j t v e . 
n i n c s e n 

Volt egyszer egy régi várkastély iszapos ár
kokkal és felvonóhíddal, amely gyakrabban volt 
felhúzva, mint leeresztve. Akárkit nem eresztet
tek be. A kiugró toronytető alatt lőrések voltak, 
melyekből célozni és forró vizet meg olvasztott 
ólmot lehetett önteni az ellenségre, ha nagyon 
közel merészkedett. Odabent magasak voltak a 
szobák és ez igen bölcsen volt a sok füst miatt, 
mely e kemencéből szállt föl, ahol óriási, ned
ves fahasábok égtek. A falakon páncélinges urak 
és büszke, nehéz bársonyba öltözött hölgyek 
képei függtek; de valamennyi asszony közt a 
legkevélyebb még életben volt, Mogens Mette 
asszonynak hívták, ő volt a kastély úrnője. 

Este rablók lopództak oda; leütöttek három 
fegyveres őrt meg a láncra kötött kutyát, aztán 
Mette asszonyt lakatolták láncon a kutyaólhoz, 
maguk meg letelepedtek a díszteremben és bort 
meg tömérdek jó sört ittak az úrnő pincéjéből. 

Mette asszony láncra volt verve, még csak 
ugatni sem tudott. 

De odalopakodott a rablók lovásza, lábujj
hegyen, hogy senki észre ne vegye, mert külön
ben őt is agyonverték volna. 

— Mogens Mette asszony — mondta a lo-



vász —, emlékszel-e, mikor atyámnak a te urad 
éltében falovon kellett lovagolnia; te közbejártál 
érte, de ez sem segített rajta; addig lovagoltat
ták, amíg nyomorékká nem lett. T e odalopódz-
tál hozzá, mint én most tehozzád; kavicsot rak
tál mindkét lába alá, hogy csillapítsd fájdalmát. 
Senki se látta, vagy úgy tettek, mintha nem 
látták volna, hiszen te voltál a fiatal nagyságos 
úrnő. Atyám elbeszélte nekem, én emlékeze
tembe véstem, sohasem feledtem el! Most fel
oldalak Mogens Mette asszony! 

Azzal kivezették a lovakat az istállóból, esőben
szélben elnyargaltak baráti segítségért. 

— Szépen viszonoztad csekélyke jótettemet — 
mondta Mogens Mette. 

— Mi a szívbe rejtve, nincsen elfelejtve! — 
mondta a legény. 

A rablókat felakasztották. 
Volt egyszer egy régi várkastély, ma is meg

van még, de már nem Mogens Metleé, más fő
nemes család tulajdona. 

A mai korban vagyunk. A nap rásüt a be
aranyozott toronytetőre, a tó tele van szórva 
kis, lombos szigetekkel, mint megannyi bokré
tával és körülöttük vadhattyúk úszkálnak. A kert
ben rózsák virulnak, a ház asszonya, a legszebb 
rózsaszirom, örömtől sugárzik, jó tettek okozta 
örömtől, nem kifelé sugárzik a nagyvilágba, 
hanem befelé a szívébe. 

Most éppen elhagyja a kastélyt és elmegy a 
szegények kunyhójába a mezőre. Szegény béna 
kisleány lakik benne, szobácskája ablaka északra 
néz, napfény sohasem téved oda, a leányka csak 
egy kis rétre láthat ki, melyet magas kerítés 
zár körül. De ma besüt a nap, besüt az Isten 
gyönyörű, meleg napja dél felől, az új ablakon 
át, ahol azelőtt csak meszelt fal állott. 



A béna leányka a meleg napfényben ül, látja 
az erdőt és a tavat, egyszerre oly nagy és oly 
csodálatosan szép lett a világ és mindezt a 
kastély nyájas asszonyának egy szava vará
zsolta elő. 

— Csak egy szavamba került, semmiség az 
egész — mondta. — De végtelen nagy örömet 
szerzett az én szívemnek! 

Azért tesz annyi jót, azért gondol mindenkire 
a szegények kunyhóiban és a gazdagok palotái
ban, amelyekbe szintén beköszönt a b á n a t . . . 

Régi ház állott a nagy, mozgalmas városban. 
A házban szobák és termek voltak, azokba nem 
megyünk be, kint maradunk a konyhában, ott 
minden kedves és tiszta, ragyognak a rézszer
számok, az asztal vakítóan tiszta, a csatorna 
kövéről enni lehetett volna; mindezt egy szol
gáló művelte, aki ezenfelül még ráért úgy 
öltözködni, mintha mindig templomba készülne. 
Szalagot viselt a hajában, fekete szalagot, ami 
gyászt jelent. Pedig nincs kit gyászolnia, se 
apját, se anyját, se rokont, se szeretőt; csak 
szegény lány volt. Valamikor régen eljegyezte 
magát, eljegyezte magát egy szegény fiúval; 
nagyon szerették egymást. Egy napon így szólt 
hozzá a vőlegénye: 

— Egyikünknek sincs semmink. A gazdag 
özvegyasszony odaát a pincében melegen mo
solygott rám ; ő jólétet kínál nekem, de te vagy 
a szívemben. Mit tanácsolsz ? 

— Tedd azt, amiről azt hiszed, hogy bol
doggá tesz — mondta a leány. — Légy kedves 
és jó a feleségedhez és ne feledd, hogy e pil
lanattól fogva mi kettőnknek nem szabad többé 
látnunk egymást. 

Eltelt néhány esztendő, a leány egy napon 
találkozott egykori barátjával és vőlegényével; 



a férfi betegnek és bánatosnak látszott, a leány 
erre nem állhatta meg és megkérdezte tőle: 

— Hogy vagy? 
— Gazdag vagyok és jó dolgom v a n ! — 

felelte a férfi. — Feleségem derék, jó asszony, 
de a te képed van a szívemben. Megharcoltam 
a harcomat, nemsokára vége lesz. Most már 
csak Istennél fogunk találkozni. 

Eltelt egy hét, egy reggel az állt az újságban, 
hogy meghalt, azért visel a leány gyászszalagot. 

Meghalt a vőlegény, feleséget és három mostoha
gyermeket hagyott hátra, amint az újságban 
olvasható; úgy szól ez, mint a repedt harang, 
pedig tiszta, hibátlan érc. 

A fekete szalag gyászt jelent, a leány arca 
még inkább; mi a szívbe rejtve, nincsen el
felejtve. 

Halljátok e három történetet? Három levél egy 
száron. Kell még lóhere? Sok van még a szív 
könyvében. Mi a szívbe rejtve, nincsen elfelejtve. 



A k a p u s f i a . 

A tábornokék az első emeleten laktak, a 
kapusék a pincében; nagy távolság volt a két 
család között, az egész földszint meg a társa
dalmi rend; de mégis csak egy tető alatt laktak, 
kilátással az uccára meg az udvarra; az utóbbin 
tenyérnyi pázsit volt, virágzó akácfával, már ha 
virágzott, és az akácfa alatt üldögélt hébe-hóba 
a kiöltözött dajka, tábornokék még jobban kiöltö
zött csemetéjével, a „kis Emiliával". A k i s Emilia 
előtt táncolt mezítláb a portás nagy, barnaszemű 
fia s a kislány ránevetett, utánakapott kis kezei
vel és mikor a tábornok az ablakból megpillan
totta őket, intett és azt mondta: charmant! 
A tábornokné, aki olyan fiatal volt, hogy e férje 
első házasságból való lányának nézhette az 
ember, sohase nézett ki az ablakon, de kiadta 
a parancsot, hogy a pincelakók kis fia játsz-
hatik ugyan a lányával, de nem nyúlhat hozzá. 
A dajka pontosan követte úrnője parancsát. 

És a nap besütött az emeleti lakásba és 
besütött a pincébe, az akácfa kivirágzott, a virá
gok lehullottak, majd újra kinyíltak a következő 
évben; virágzott a fa és virágzott a portás kis 
fia, olyan volt, mint egy friss tulipán. 

A tábornokék kisleánya finom és halavány 
lett, mint az akácfa rózsaszínű virága. Egyre 



ritkábban járt le a fa alá; a hintóba ült friss 
levegőt szívni. Anyjával kocsizott ki és minden 
alkalommal bólintott portásék Gyurijának, még 
csókot is d o b o t t neki, míg az édesanya azt 
nem mondta, hogy most már nagy lány az 
effélékhez. 

Egy reggel Gyurinak kellett felvinni tábor
nokékhez az újságokat és leveleket, melyeket 
kora reggel beadtak a portásék ablakán. A lép
csőn felment, a fáskamrából csipogást hallott; 
azt hitte, kis csirke, de nagy meglepetésre 
a tábornok tulajdon leánya bujt elő, csipkés 
ünneplőruhában, keservesen sírva. 

— Ne mondd meg papának, mamának, mert 
megharagszanak! 

— Mit, kisasszonykám? — kérdezte Gyuri. 
— Tűz van odabenn! Csak úgy lobog! 
Gyuri berohant a fáskamrába és kinyitotta a 

kisebbik gyermekszoba ajtaját; az ablakfüggöny 
már csaknem hamuvá égett, a függöny gerendája 
is lángban állott. Gyuri felugrott, mindent lerán
tott a földre, segítségért kiabált, nélküle az egész 
ház kigyulladt volna. 

A tábornok és a tábornokné faggatták a kis 
Emiliát. k 

— Csak egy szál gyufa volt a kezemben — 
mondta. — Véletlenül meggyulladt és utána 
mingyárt meggyulladt a függöny is. Elkezdtem 
köpködni, hogy kioltsam, teljes erőmből köp
ködtem, de nem volt elég nyál a számban, mire 
elszaladtam és elbújtam, mert féltem, hogy papa 
és mama megharagszik! 

— Köpködni! — felelte a tábornok, micsoda 
szó ez? Hallottad valaha, hogy papa és mama 
a szájukra vették? Ezt odalent tanultad! 

A kis Gyuri ezüst négysillingest kapott. A pénz 
a perselybe vándorolt, ahol nemsokára annyi silling 



gyűlt össze, hogy festékesszekrényt vehetett és 
kiszínezhette a rajzait, amelyek szaporán terem
tek, mintha az ujjából teremtek volna elő. Első 
színes képeit a kis Emiliának ajándékozta. 

— Charmant! — mondta a tábornok; még a 
tábornokné is elismerte, hogy tisztán ki lehet 
venni, mit akart a gyerek. „Tehetséges a fiú", 
e szavakat vitte le a portásné a pincébe. 

A tábornok és felesége előkelő uraságok vol
tak, két címer büszkélkedett a hintójukon, egyik 
az úré, másik az asszonyságé; az asszonyság
nak minden ruhadarabján kívül-belül rajta volt 
a címere, még a hálófőkötőjén és a hálóköpe
nyén is rajta volt; drága címer volt, nehéz tal
lérokba került az apjának, mert a tábornokné 
apja nem született címerrel, de a leánya sem; 
korán jött a világra, hét teljes esztendővel a 
címer előtt. Erre majdnem mindenki emlékezett, 
csak a család nem. A tábornok címere régi és 
nagy volt; ugyancsak ropogtak a csontjai annak, 
aki cipelte, s a tábornoknénak ropogtak a csont
jai, mikor nagybüszkén az udvari bálba hajtatott. 

A tábornok ősz volt és öreg, de jól megülte 
a lovat és minden nap kilovagolt, háta mögött 
tisztes távolban a lovászgyerekkel; ha társaságba 
ment, úgy tünt fel, mintha legmagasabb lován 
ügetett volna be; annyi rendjele volt, hogy szinte 
gyanút keltett, de a tábornok ártatlan volt ben
nük. Fiatal korában a hadseregben szolgált, 
résztvett a nagy őszi hadgyakorlatokon, melyeket 
békeidőben tartanak a csapatokkal. Ebből az 
időből maradt egy anekdotája, az egyetlen, amit 
tudott: altisztje bekerítette és elfogta az egyik 
királyi herceget, akinek egy kis csapat fogoly 
katonával együtt a tábornok háta mögött kellett 
bevonulni a városba. Felejthetetlen esemény 
volt, melyet a tábornok annyi év után mindig 



újra meg újra elmesélt, mindig ugyanazoknak 
a nevezetes szavaknak a kíséretében, melyeket 
akkor mondott, amikor a hercegnek visszaadta 
a kardját: 

— Csak az altisztem foghatta el fenségedet, 
nem én! 

Mire a herceg így felelt: 
— Ön nagyszerű ember! — Igazi háborúban 

sohasem volt a tábornok; mikor a háború végig
száguldott az országban, ő külföldi udvaroknál tar
tózkodott, diplomáciai küldetésben. Jól beszélt 
franciául, olyan jól, hogy elfeledte az anyanyelvét, 
jó táncos, jó lovas volt, burjánzott a rendjel az 
egyenruháján; az őrök tisztelegtek neki, a leg
szebb fiatal leány hajbókolt előtte és tábornokné 
lett, ennivaló kislányuk született, aki olyan enni
való volt, mintha az égből pottyant volna le s 
akinek még a portás fia sem restéit táncolni és 
színes képeket festeni. A kislány megnézte a 
képeket, örült nekik és darabokra tépte őket. 
Aranyos kis csöppség volt. 

— Rózsaszirmom! — mondta a tábornokné. 
— Herceg hitvesének születtél! 

A herceg már odakint várt a kapu előtt, de 
még nem tudta senki. Az emberek nem látnak 
túl az ajtajuk küszöbén. 

— Múltkoriban a fiúnk megosztotta vele a 
vajaskenyerét — mondta a portásné. — Nem 
volt rajta se hús, se sajt, mégis úgy ízlett neki, 
mintha fácánsült lett volna. Mi lett volna, ha 
tábornokok meglátják ezt a lakomázást, de hát 
nem látták! 

Gyurka megosztotta vajaskenyerét a kis Emi
liával, a szívét is boldogan megosztotta volna, 
ha örömet szerzett volna a kislánynak. Jó gyerek 
volt, értelmes és eszes; esténkint az Akadémiába 
járt, hogy jól megtanuljon rajzolni. A kis Emilia 



is művelődött; franciául beszélt a kisasszonyával 
és táncmester járt hozzá. 

— Gyurit húsvétkor bérmálni kell! — mondta 
a portásné. Már itt tartott a fiú. 

— Okosabb volna inasnak adni! — mondta 
az apja. — Becsületes mesterségre kell fogni! 
Akkor legalább kikerülne a házból! 

— Éjszakára mégis csak hazajönne aludni — 
felelelte az anyja —, mestert is nehezen talá
lunk, aki elvállalná, a ruházatáról is nekünk 
kellene gondoskodnunk, és ami keveset meg
eszik, attól még nem halunk éhen, hiszen jól
lakik két-három főtt krumplival. Hadd menjen 
tovább a maga útján, meglásd, örömet szerez 
még nekünk, a tanára is azt mondta! 

Készen volt a bérmaruha, az édesanyja maga 
varrta, de a foltozószabó szabta, aki jó szabász 
volt; ha jobbformájú ember lett volna s ha műhelye 
meg legényei lettek volna, akkor még udvari szabó 
is válhatott volna belőle, mondta a portásné. 

A ruha készen volt, a fiú szintén. Nagy tombak-
órát kapott a keresztapjától, az öreg boltiszolgá
tól, aki a leggazdagabb ember volt a családban. 
Kipróbált régi óra volt; mindig sietett, ami jobb 
volt, mintha késett volna. Drága ajándék volt. 
Tábornokoktól pedig szattyánbőrbe kötött éne
keskönyvet kapott, a kisasszony küldte le az 
emeletről, akinek Gyuri képeket festett. Az első 
lapra az ő neve volt írva meg a leányka neve, 
alája a „kegyes adományozó." A tábornokné 
mondta tollba a lányának, a tábornok elolvasta 
és rámondta, hogy: „charmant"! 

— Ez igazán nagy kitüntetés ilyen előkelő 
uraságok részéről. — Gyurkának bérmaruhájában, 
kezében az énekeskönyvvel fel kellett menni és 
szépen megköszönni. 

A tábornokné egészen be volt pakolva, mert 



éppen rájött a nagy fejfájás, amely mindig rájött, 
amikor unatkozott. Barátságosan rámosolygott 
Gyurira, minden jót kívánt neki, meg azt, hogy 
sohase fájjon a feje. A tábornok hálókabátban 
járkált, hálósipkával a fején, pirosszárú orosz 
csizmával a lábán és háromszor végigment a 
szobán, gondolataiba és emlékeibe merülve, az
után megállt és így szólt: 

— A kis Gyurkából ilyenformán keresztény 
ember lett! Váljon belőle derék férfi és tisztelje 
a föllebbvalóit. Ha majd öreg ember leszel, el
mondhatod, hogy a tábornok tanított erre! 

Ez hosszabb beszéd volt, mint amilyeneket a 
tábornok mondani szokott; utána mingyárt vissza-
sülyedt előkelő zárkózottságába. De mindabból, 
amit odafent látott és hallott, Gyurka legerőseb
ben Emilia kisasszonyt véste emlékezetébe. Mily 
bájos, mily szende, mily lebegő, milyen finom 
volt! Lerajzolni se tudná máskép, mint szappan
buborékra. Olyan illatos volt a ruhája, a fürtös 
aranyhaja, mint egy frissen kinyílt rózsabokor; 
és ezzel a leánnyal osztotta meg a vajaskenye
rét; mindig jó étvággyal fogyasztotta el és min
den falatnál rámosolygott. Vájjon emlékszik-e 
még rá? Persze, hogy emlékszik, hiszen ennek 
az „Emlékére" adta neki a szép énekeskönyvet 
és másnap egy darab kenyérrel és egy silling-
gel a zsebében kiment a szabad természetbe, 
felütötte a könyvet, hogy megtudja, melyik lesz 
az ő zsoltára. Dicsérő és hálaadó zsoltár volt. 
Aztán felütötte a kis Emilia zsoltárát; vigyázott, 
hogy ne oda nyúljon, ahol a halotti zsoltárok 
voltak, de mégis halál és sír közé nyúlt; sze
rencsére, nem kell hinni az effélében! Azért 
mégis elszorult a szíve, mert az édes kislány 
hamarosan ágynak esett és minden délben meg
állt a kapu előtt a doktor kocsija. 



— Nem menthetik meg! — mondta a por
tásné. — A Jóisten tudja, hogy kit akar magá
hoz venni. 

De megmentették; Gyurka tovább rajzolgatta 
a képeket és felküldte őket Emiliának; lerajzolta 
a cár palotáját, a moszkvai öreg Kremlt, akku
rátusan úgy, amilyen volt, tornyokkal és kupo
lákkal, amelyek óriási aranyozott uborkákhoz 
hasonlítottak, legalább is a Gyurka rajzain. Ez 
szórakoztatta a kis Emiliát, úgy hogy a hét 
folyamán Gyurka még egy pár képet küldött, 
csupa épületet, mert azokba annyi szépet gon
dolhatott az ajtók és ablakok mögé. 

Rajzolt kínai házat és teleaggatta csengőkkel 
mind a tizenhat emeletét, két görög templomot 
rajzolt, karcsú márványoszlopokkal és körös
körül lépcsőkkel, norvég templomot rajzolt, lát
szott rajta, hogy csupa faragott gerendából volt 
különös módon összeácsolva, mindegyik emelete 
olyan volt, mintha hintalábakon állt volna, de 
valamennyi között az a kastély volt legszebb, 
amelyet a „kis Emíliáról" nevezett el. Ilyen 
palotát kívánt neki; Gyurka így képzelte el és 
ami szépet a többi épületen talált, azt mind 
beletette ebbe az egybe. Faragott gerendái vol
tak, mint a norvég templomnak, márványoszlo
pai, mint a görög épületnek, csengetyük lógtak 
minden emeleten és a legtetején aranyozott, zöld 
kupola borult rá, mint a cár Kremljére. Igazi 
gyermekkastély volt. Es minden ablakra rá volt 
írva, hogy mire szolgál a terem vagy a szoba, 
melyet megvilágít: itt alszik Emilia, itt táncol Emí
lia, itt játszik vendégséget. Jó mulatság volt ezt 
a képet nézni, de meg is nézték ám ! 

— Charmant! — mondta a tábornok. 
De az öreg gróf, mert egy öreg gróf is járt 

oda, aki még a tábornokoknál is előkelőbb volt 



és magának is volt kastélya meg uradalma: az 
öreg gróf nem szólt semmit, megjegyezte, hogy 
a portás kis fia gondolta ki és rajzolta meg. 
Nem is volt olyan kis fiú, hiszen már bérmál-
kozott. Az öreg gróf megnézte a képeket és 
csendesen gondolt magában valamit. 

Egy napon — nedves, szürke, pocsék idő 
volt, de mégis ez a nap volt a legtündöklőbb, 
a leggyönyörűbb a kis Gyurka életében — az 
Akadémia tanára magához hivatta. 

— Hallgass ide, barátocskám — mondta —, be
szélgessünk egy kicsit. Isten jó volt hozzád, meg
áldott tehetséggel, de jó emberekkel is meg
áldott. Az öreg gróf, aki ott lakik a sarkon, 
beszélt velem terólad, a képeidet is megmutatta, 
azokról hallgassunk, még sok javítani való van 
rajtuk! Mától kezdve kétszer hetenkint eljár
hatsz hozzám a rajziskolába, ott majd meg
tanulsz becsületesen rajzolni. En azt hiszem, 
hogy te inkább építésznek, mint festőnek szü
lettél, még van időd meggondolni! De még ma 
menj el az öreg grófhoz és adj hálát Istennek, 
hogy ilyen pártfogód akadt! 

Szép, nagy palota állott a sarkon, az ablako
kat faragványok fogták körül, melyek elefánto
kat és dromedárokat ábrázoltak. A ház még a 
régi korban épült, de az öreg gróf a mai kort 
szerette, a kor minden reménységével együtt, 
akár az első emeleten, akár a pincében, akár a 
padláson született. 

— Ammondó vagyok — szólt a portásné —, 
hogy mennél előkelőbb valaki, annál kevesebbet 
fontoskodik. Milyen kedves és egyszerű ember az 
öreg gróf! Igazán mondom, szakasztott úgy be
szél, mint én vagy te, nem úgy mint a tábor
nokok ! Gyurka is oda volt, olyan barátságosan 
fogadta az öreg úr, ma meg én is egészen odáig 



vagyok, amióta beszéltem vele. Mégis csak jobb 
volt nem adni inasnak a gyereket? Tehetséges 
az a gyerek! 

— De mások tehetségére szorul — mondta 
az apja. 

— No már megvan a segítség, a gróf világo
san, érthetően megmondta. 

— A tábornokoktól indult el a dolog — mondta 
a portás. — Nekik is meg kell köszönnünk. 

— Hát azt megtehetjük — felelte az anyja. — 
De én nem hiszem, hogy nagy okunk van a 
köszönetre; Istennek adok hálát, már csak azért 
is, hogy a kis Emilia kilábolt! 

A kis Emilia szépen fejlődött, Gyurka nem
különben ; még abban az esztendőben megkapta 
a kis ezüst érmet, aztán a nagyot. 

— Mégis csak jobb lett volna inasnak adni 
— kesergett a portásné —, akkor legalább itthon 
tartottuk volna. Mi keresnivalója van Rómában? 
Sohasem fogom viszontlátni, még akkor sem, 
ha visszatér, de meglásd, nem tér vissza! 

— De nagy szerencse és nagy tisztesség az ő 
számára! — mondta az apja. 

— Eredj már, öreg! Azt mondod, amit magad 
se hiszel! Csak úgy el vagy szontyolodva, mint én! 

Mind a ketten igazat mondtak. Mindenki azt 
mondta, hogy nagy szerencse érte a fiatalembert. 

Gyurka elbúcsúzott, a tábornokoknál is fönt 
járt. A tábornokné nem mutatkozott, rájött a 
nagy fejfájás. A tábornok búcsúzóul elmesélte 
egyetlen anekdotáját, azt, hogy mit mondott a 
királyi hercegnek és hogy a királyi herceg erre 
azt felelte: ön nagyszerű ember, aztán odanyúj
totta Gyurkának a kezét, a puha kezét. 

Emilia is kezet nyújtott Gyurinak és kissé 
szomorúnak látszott, de Gyurka volt a legszo
morúbb. 



Gyorsan múlik az idő, ha dolgozik az ember, 
akkor is gyorsan múlik, ha semmit se csinál. 
Gyurkának hasznosan mult, és csöppet sem 
lassan, akkor sem, amikor hazagondolt. Mi újság 
odafönt és odalent? Megírták neki, és annyi 
mindent be lehet írni egy levélbe; ragyogó verő
fényt és nehéz, borús napokat. Sötét volt a 
levél, amely hírül hozta neki, hogy édesapja 
meghalt, anyja magára maradt. Emilia vigasz
taló angyalként bánt vele, meglátogatta, írta 
Gyurka özvegy édesanyja és hozzátette, mintegy 
önmaga számára, hogy meghagyták a férje állá
sában, 

A tábornokné naplót vezetett, benne állt min
den társaság, minden bál, amelyen résztvett és 
minden látogató, aki megjelent nála. A naplót 
főnemes családokból való diplomaták névjegyei
vel illusztrálta; igen büszke volt a naplójára, 
amelyet hosszú, fejfájós órák növesztettek és 
világos éjszakák, magyarán mondva, udvari bálok. 
Emilia életében először volt udvari bálon; anyja 
rózsaszínű ruhában volt, fekete csipkékkel, 
á Tespagnole! A lánya fehérben volt, tiszta, vilá
gító fehérben! Zöld selyemszalag libegett fürtös 
hajában, melyet fehér rózsakoszorú Övezett, sze
mei olyan kékek és tiszták voltak, szája olyan 
kicsi és piros, mint egy sellőé, nálánál szebbet 
álmodni sem lehetett. Három herceg táncolt 
vele, persze nem egyszerre, hanem egymásután; 
a lábornoknénak nyolc napig nem fájt utána a 
feje. 

De az első bált több is követi, s Emilia már 
kezdte megsokallani. Örült is, hogy jött a nyár, 
jött a nyugalom friss levegővel a szabadban. 
Az öreg gróf kastélyában vendégül látta a csa
ládot. 

Kertes kastély volt, valóságos látványosság. 



Egyik fele olyan, mint a régi időben, egyenes 
zöld sövényekkel, mintha zöld sátorban járna az 
ember, melyekbe lyukakat vágtak. Bükkfák és 
tiszafák csillagokká és piramisokká nyesve áll
tak benne, nagy kagylókkal kirakott barlangok
ból víz csorgott, köröskörül nehéz kőből fara
gott szobrok álltak, minden virágnak más alakja 
volt, az egyik halat, a másik címert vagy egy 
név kezdőbetűit ábrázolta. Ez volt a francia 
kert, innen egyszerre kilépett az ember a szabad 
erdőbe, ahol a fák úgy nőhettek, ahogy akar
tak, azért lettek olyan nagyok és terebélyesek, 
a fű zöld volt és rá lehetett lépni, bár azt is 
kaszálták, gereblyézték, ápolták és gondozták. 
Ez volt az angolkert. 

— Egykor és ma! — mondta a gróf. — Itt 
békésen megférnek egymással. Két év múlva 
lesz csak valamirevaló ábrázatja a kastélynak, 
egészen át fogjuk alakítani; megmutatom a ter
veket és megmutatom az építőmestert, aki ma 
nálunk ebédel. 

— Charmant! — mondta a tábornok. 
-— Ez valóságos paradicsom! — mondta a 

tábornokné. — Es az a lovagvár, ah! . . . 
— Ez a baromfiólam. A galambok laknak a 

toronyban, a kotlósok az első emeleten, a föld
szinten pedig az öreg Erzsók tanyázik. Vendég
szobák nyílnak jobbra-balra: a tojóstyúkoknak 
meg az anyatyúknak saját szobájuk van, a 
kacsáknak pedig külön kijáratuk van a vízre. 

— Charmant! — mondta a tábornok. 
Es elindultak megtekinteni a sok nagyszerű

séget. 
Az öreg Erzsók a szoba közepén állott, mel

lette György építőmester; annyi év után a tyúk
ólban találkozott először a kis Emiliával. 

Ott állott és elég jóleső látvány volt, nyilt 



és határozott arcával, fényes fekete hajával, 
mosollyal a szája körül, amely azt mondta: van 
nekem magamhoz való eszem! Kívül-belül ismer
lek téged! A z öreg Erzsók levetette facipőit és 
harisnyában állt ott az előkelő vendégek tisz
teletére. A tyúkok tovább kotkodácsoltak, a 
kakas tovább kukorékolt, a kacsák tovább gágog
tak, de a finom, halavány leányka, a gyermekkori 
játszótárs, a tábornok leánya máskor oly sápadt 
arcát rózsaszínű pír borította el, szemei tágra 
nyíltak, szája beszélni látszott, anélkül, hogy egy 
szót szólt volna és olyan nyájasan köszönt vissza, 
hogy annál nyájasabb bólintást igazán nem 
kívánhat fiatalember fiatal hölgytől, aki nem 
rokona, vagy akivel nern táncolt minden éjszaka 
hajnalig; már pedig ők ketten sohasem táncoltak 
egymással. 

Az öreg gróf kezet szorított vele és bemutatta 
a társaságnak: 

— Azt hiszem, György úr nem egészen isme
retlen körünkben. 

A tábornokné megbiccentette a fejét, a lánya 
már-már kezet nyújtott neki, de még idején 
meggondolta. 

— Ni, a mi kis Gyurka úrfink, régi ismerősök 
vagyunk! Charmant! — mondta a tábornok. 

— Valóságos olasz lett magából — mondta a 
tábornokné. 

— Persze úgy beszéli a nyelvüket, mint egy 
bennszülött? 

— A tábornokné nagyszerűen énekel ezen a 
nyelven, de beszélni nem tud — jegyezte meg a 
tábornok. 

Az asztalnál György Emilia jobbján ült; a 
fiatal leány az apja karján ment be, a tábor
nokné a gróf karján. 

György úr szóval tartotta a társaságot és jól 



beszélt, bár az öreg gróf is tudott volna beszélni, 
ha akart volna. Emilia némán fülelt ragyogó 
szemekkel. 

De nem szólt semmit. 
A verandán álltak, rózsák között, György 

meg ő. Megint György szólalt meg először. 
— Köszönöm, hogy olyan jóságos volt öreg édes

anyámhoz — mondta. — Tudom, hogy azon az 
éjszakán, mikor az apám meghalt, lement hozzá, 
mellette virrasztott, amíg szegény apám le nem 
hunyta szemeit. Köszönöm! — Megragadta Emilia 
kezét és megcsókolta, ebben a helyzetben, nyu
godtan megtehette; Emilia arca pipacsvörös lett, 
de viszonozta a férfi kézszorítását és lélektől 
sugárzó kék szemeivel hosszan ránézett. 

— Édesanyja áldott jó asszony volt. Hogy 
szerette magát! Minden levelét megmutatta ne
kem, szinte azt hiszem, hogy ismerem magát! 
Milyen kedves volt hozzám, amikor kicsi vol
tam, képeket adott nekem. 

— Amelyeket Összetépett — mondta György. 
— Dehogy téptem, még megvan a kasté

lyom. 
— D e most igazán fel akarom építeni! — mondta 

György, e szavaktól egészen fölmelegedve. 
A tábornok és a tábornokné, mikor szobájukba 

vonultak, szóba hozták a portás fiát, csodál
koztak, hogy milyen jól mozog, milyen okosan, 
talpraesetten beszél. 

— Jó volna házitanítónak! — mondta a tá
bornok. 

— Szellemes! — mondta a tábornokné. — 
Többet nem is mondott. 

A szép nyári napokban György úr gyakran 
ellátogatott a gróf kastélyába. Hiányzott, amikor 
nem jött. 

— Mennyivel többet adott magának az Isten, 



mint a többi szegény halandónak! — mondta 
neki Emilia. — Beismeri? 

Hízelgett Györgynek, hogy fölnézett rá e szép 
fiatal leány, akit rendkívül tehetségesnek tartott. 

A tábornokban egyre jobban gyökeret vert 
az a hit, hogy György úr nem származhatik a 
pincéből. 

— Máskülönben igen derék asszony volt az 
anyja, ezt a haló poraiban is meg kell hagyni 
neki! 

Elmúlt a nyár, beköszöntött a tél és megint 
György úrra terelődött a szó; jó szemmel néz
ték és jól fogadták a legmagasabb helyeken is; 
a tábornok az udvari bálon találkozott vele. 

Tábornokok is éppen bált akartak adni a kis 
Emilia tiszteletére; nem lehetne oda őt is meghívni? 

— Akit a király meginvitál, azt a tábornok 
is meginvitálhatja — döntötte el a tábornok és 
egész arasznyit kihúzta magát. 

György urat meghívták, el is jött; hercegek 
és grófok jöttek, egyik jobban táncolt, mint a 
másik, de Emilia csak az első táncot járhatta 
el; megrándult a lába, nem veszedelmesen, de 
mégis érezhetően, úgy hogy vigyáznia kellett. 
Abbahagyta a táncot, csak nézte a többieket és 
az építőmester melléje ült. 

— Bizonyosan odaadja neki az egész Szent 
Péter templomot — mondta a tábornok mellet
tük elmenet és úgy mosolygott, mint a megtes
tesült jóakarat. 

Néhány nappal később ugyanazzal a jóakaratú 
mosollyal fogadta. A fiatalember valószínűleg 
a meghívást jött megköszönni, mi egyébért 
jöhetett volna? Nos hát, elképesztő, hajmeresztő 
dologgal jött, a tábornok nem hitt a füleinek. 
„Piramidális nyilatkozat", hihetetlen ajánlat volt. 
György úr megkérte a kis Emilia kezét. 



— Ember! — ordította a tábornok pulyka
vörösen. — Hova tette az eszét? Mit mond? Mit 
akar? Nem ismerek magára? Uram! Ember! Az én 
házamba akar betolakodni? Meg méltóztatik 
engedni, hogy én is ittmaradjak? — Azzal bero
hant a hálószobájába, magára zárta az ajtót és 
otthagyta György urat a faképnél. György egy 
darabig várakozott, aztán sarkonfordult. A folyo
són Emilia várta. 

— Mit felelt az apám? — kérdezte és a hangja 
remegett. 

György megszorította a kezét. 
— Elszaladt előlem — mondta. — Jobb idők 

is jönnek még. 
Könnyek reszkettek Emilia szemében; bizo

nyosság és bátorság világított a fiatalember 
tekintetében; és a nap lesütött mindkettőjükre 
és mindkettőjükre áldását adta. 

A tábornok még sokáig dúlt-fúlt a szobájában. 
— Téboly! Házmestervakmerőség! — lihegte. 

Nem telt bele egy óra és a tábornokné már 
a tábornok szájából hallotta meg a botrányt, 
mire magához hivatta Emiliát. 

— Szegény gyermekem! így megbántani téged! 
Így megbántani minket! Könnyek ülnek a sze
medben, de jól festesz velük! Elragadó vagy, 
amikor könnyezel. Szakasztott ilyen voltam az 
esküvőm napján. Sírj csak, kis Emiliám. 

— Hogyne sírnék — felelte Emilia —, ha apa 
meg te nemet mondtok! 

— Lányom! — sikított a tábornokné. — B e t e g 
vagy! Félrebeszélsz; mingyárt rámjön a nagy 
fejfájás, ha ilyen csapás fenyegeti házunkat! 
Ne, öld meg az anyádat, Emilia, nem lesz anyád! 

Es a tábornoknénak könnybelábbadt a szeme, 
nem bírta el saját halálának a gondolatát. 

Az újságban állott a kinevezések között: 



György urat tanárrá nevezték ki, az ötödik fize
tési osztályba, a nyolcadik helyre. 

— Kár, hogy szülői a föld alatt vannak, hogy 
örülnének most! — mondták az új portásék, 
akik akkoriban a tábornokék alatt a pincében 
laktak; tudták, hogy a tanár úr az ő négy faluk 
között született és nevelkedett. 

— Most már adót fizet — mondta az ember. 
— Hát nem nagy dolog egy szegény fiúnak? — 

mondta az asszony. 
— Évi tizennyolc tallér adó! — mondta az 

ember. — Biz ez nagy dolog, sok pénz! 
— Nem arról beszélek, a nagy állást értem ! 

Azt hiszed, törődik is ő azzal a pénzzel? Annyi
szor megkeresheti, ahányszor akarja és ráadásul 
gazdag lányt kaphat feleségül. 

Nemcsak a pincében, hanem az első emeleten 
is jót mondtak Györgyről; az öreg gróf meg-
megtehette. 

Gyermekkori rajzai adták rá az alkalmat. 
Oroszországról beszéltek, aztán Moszkváról ke
rült szó és már ott voltak a Kremlnél, amelyet 
a kis Gyurka valamikor lerajzolt Emilia kis
asszony számára. Annyi képet rajzolt, kivált az 
egyikre emlékezett az öreg gróf, „a kis Emilia 
kastélyára", amelyben aludt, ahol táncolt és 
ahol vendégséget játszott, a tanár úr nagy tehet
ség, könnyen lehet, hogy kormánytanácsos lesz 
belőle haláláig és hátha közben csakugyan fel
építi Emilia kisasszony kastélyát, miért ne? 

— Furcsa tréfa volt — jegyezte meg a tábor
nokné, mikor elment az öreg gróf. A tábornok 
rosszalóan csóválta fejét, kilovagolt, tisztes távol
ban a lovásszal és büszkébben ült, mint valaha 
magas paripáján. 

Szülelésnapja volt a kis Emiliának, virágokat 
és könyveket, leveleket és névjegyeket hoztak 



be neki; a tábornokné szájon, a tábornok hom
lokon csókolta; szerető szülők voltak és ők is, 
a lányuk is főrangú látogatókat kaptak két herceg 
személyében. Bálokról és színházról beszélget
tek, diplomáciai küldetésekről, birodalmakról. 
Értékes emberek kerültek szóba, az ország leg
értékesebb emberei és egyszerre csak a fiatal 
tanárról, az építőmesterről kezdtek beszélni. 

— Az utókornak épít — mondták. — Valószí
nűleg beépíti magát az ország egyik legelső csa
ládjába. 

— Egyik legelső családba — ismételte később 
a tábornok a tábornoknénak. — Melyik lehet 
ez a család? 

— Tudom én, hogy kire céloztak — felelte a 
tábornokné —, de nem mondom ki! En nem 
hiszem! Isten útjai kifürkészhetetlenek! De én 
mégis nagyon csodálkoznám. 

— En is szeretnék csodálkozni! — mondta a 
tábornok. — De semmi sem jut az eszembe! — 
Es elmerült a gondolatvárásba. 

Csodálatos, kimondhatatlan erő lakozik a 
kegyelemben, amely felülről özönlik, az udvar 
kegyében, Isten kegyében és a kis Gyurkára 
csak úgy esőzött valamennyi kegy. De meg
feledkezünk a születésnapról. 

Emilia szobája a barátok és barátnők virágaitól 
illatozott, az asztalon szép ajándékok hevertek, 
üdvözletül és emlékül, de egyik se Györgytől 
jött, nem is jöhetett, nem is volt szükség rá, 
hiszen az egész ház Györgyre emlékeztette. Még 
a fáskamrából a lépcsőházban is emlékvirág 
integetett feléje; ott kuksolt Emilia, amikor meg
gyulladt a függöny és György első tűzoltóként 
megjelent. Ha kitekintett az ablakon, az akácfa 
gyermekkorára emlékeztette. Levéltelenül és vi-
rágtalanul, a fa zúzmarával borítva állt az udvar-



ban, mint egy óriási korall és az ágak közé 
fényesen sütött be a nagy teli hold, változat
lanul a sok változás közepette, olyan volt mint 
akkor, amikor Gyurka megosztotta vajaskenyerét 
a kis Emiliával. 

A szekrényből elővette a rajzokat, köztük a 
cár palotáját és a tulajdon kastélyát; Gyurka 
adta neki emlékül; megnézte őket és közben 
szálltak-szálltak fel benne a gondolatok; eszébe 
jutott, hogy egyszer, apja és anyja tudta nélkül 
lement a portásnéhoz, aki utolsót vonaglott. 
Melléje ült, megfogta kezét és megleste utolsó 
szavait: áldás! Gyurka! Az anya a fiára gondolt. 
Emilia is megmagyarázta e szavakat a maga 
módja szerint, Gyurka is ott volt a születés
napon, igazán ott volt. 

Másnap megint születésnap volt a házban, a 
tábornok születésnapja. Egy nappal a lánya után 
született, persze régebben, sok évvel régebben. 
Megint ajándékok érkeztek, köztük egy gyö
nyörű szép nyereg, kényelmes drága holmi, csak 
hercegek használnak olyant. Kitől jöhettek? 
A tábornok el volt ragadtatva. Kis cédula is volt 
mellette, ha az lett volna ráírva: „Köszönet a 
tegnapi napért", akkor könnyű lett volna kita
lálni az eredetét, de az állott rajta: „Valakitől, 
akit a tábornok úr nem ismer." 

— Ugyan kit nem ismerek én! — mindenkit 
ismerek! — Es gondolatai bejárták az egész elő
kelő társaságot, mindenkit ismert benne. — 
A feleségemtől jött! — mondta végül. — Meg 
akar tréfálni! Charmant! 

De a tábornokné nem akarta megtréfálni, 
elmúlt már annak az ideje. 

Megint ünnep volt, de nem a tábornokoknál, 
jelmezbál volt az egyik hercegnél, álarcban is 
megjelenhetett az ember. 



A tábornok Rubensnek volt öltözve, spanyol 
divat szerint, kis fehér csipkegallérral, karddal 
az oldalon és egyenes tartással. A tábornokné 
Madame Rubens volt, fekete bársonyban, ma
gas nyakkal, rettentő melegen öltözve, malom
kővel a nyaka körül, ami széles gallért jelent, 
tökéletes hollandi kép volt, amely csakugyan 
ott lógott a tábornokék szalonjában. Kivált a 
kezeket csodálta mindenki, a tábornoknénak 
éppen olyan kezei voltak 

Emilia Psychenek öltözött, fátyolba és csip
kébe. Olyan volt, mint a lengő hattyútoll, nem 
is volt szüksége szárnyakra, csak ezért vette 
fel őket, hogy Psychehez hasonlítson. 

Nagy pompa, fény és virágözön volt, gazdag
ság és jó ízlés; annyi látnivaló volt, hogy 
Madame Rubens szép kezeivel senki se törő
dött. 

Psychevel egy fekete dominó táncolt, akác
virággal a kalapja mellett. 

— Ki ez? — kérdezte a tábornokné. 
— O felsége a király! — felelte a tábornok. 

— Egészen bizonyos vagyok benne, mingyárt 
ráismertem, mikor kezet fogtam vele. 

A tábornokné nem volt benne bizonyos. 
Rubens tábornok nem kételkedett, közel lépett 

a fekete dominóhoz és királyi betűket írt v a 
tenyerébe. A dominó fejét rázta, más útmuta
tást adott. 

— Gondoljon a nyereg jelmondatára! Valaki, 
akit a tábornok úr nem ismer! 

— De hisz akkor ismerem önt! Ön adta 
nekem a nyerget! 

A dominó felemelte kezét és eltűnt a többi 
között. 

— Ki az a fekete dominó, akivel táncoltál? 
— kérdezte a tábornokné. 



— Nem kérdeztem a nevét! — felelte Emilia. 
— Mert tudtad! A tanár a z ! Gróf úr, itt van 

a protezséje — mondta, a grófhoz fordulva, aki 
a közelében állt. — Fekete dominó, akácvirág
gal ! 

— Meglehet, nagyságos asszonyom — felelte 
a gróf. — De az egyik herceg is úgy van 
öltözve. 

— Ismerem a kézfogását — mondta a tábor
nok. — A hercegtől kaptam a nyerget. Annyira 
biztos vagyok a dologban, hogy meg fogom 
hívni ebédre! 

— Csak hívja meg! Ha a herceg az, bizo
nyosan elmegy! — mondta a gróf. 

— Ha pedig nem ő az, akkor nem jön el ! 
— mondta a tábornok és közelebb lépett a 
fekete dominóhoz, aki éppen a királlyal beszél
getett. A tábornok előadta igen tiszteletteljes 
kérését, mondván, hogy már itt az ideje, hogy egy
mással megismerkedjenek; a tábornok diadalma
san mosolygott, mint aki bizonyosan tudja, kivel 
van dolga; hangosan és tisztán beszélt. 

A dominó lekapta álarcát. György volt. 
— Megismétli tábornok úr a meghívását ? 

— kérdezte. 
A tábornok egy arasznyit nőtt, haptákba 

vágta magát, kettőt hátralépett, egyet előre, 
mint a menuette-ben, annyi komolyság és mél
tóság ült ki az arcára, amennyi csak ráfért. 

— Sohasem vonom vissza a szavamat. Szíve
sen látom a tanár urat ! — mondta és meghajolt, 
oldalpillantással a királyra, aki tanúja volt az 
egész jelenetnek. 

Elkövetkezett az ebéd napja tábornokoknál; 
csak az öreg gróf és pártfogoltja voltak meg-
híva. 

— A lábam az asztaluk alatt van — gondolta 



magában Gyurka —, ezzel le is raktuk az alap
követ. Es az alapkövet csakugyan ünnepélye
sen lerakták a tábornok és a tábornokné házá
nál. 

A fiú eljött és amint a tábornok előre látta, 
úgy beszélt mint egy jó társaságbeli ember, rend
kívül elmés volt, a tábornoknak sűrűn kellett 
„charmant"-t mondani. A tábornokné többször 
szóvá tette az ebédjüket, az egyik udvarhölgy 
előtt is szóvá tette, aki ritka szellemes udvar
hölgy volt. Az udvarhölgy erre megkérte a 
tábornoknét, hogy őt is hívja megr, ha legköze
lebb náluk lesz az építőmester. így hát újból 
meg kellett hívni Gyurkát, meg is hívták, el is 
ment, ismét elragadó volt és kiderült róla, hogy 
sakkozni is tud. 

— Nem a pincéből jött ez a gyerek — mondta 
a tábornok. — Bizonyosan előkelő úrnak a fia, 
mint annyi m á s ; a szegény fiú igazán nem tehet 
róla. 

A tanár úr, aki a királyhoz járt, bízvást jár
hatott a tábornokokhoz is, de arról szó sem 
volt, hogy ott gyökeret verjen, habár az egész 
város arról beszélt. 

Egyre csak nőtt. A kegyelem harmatja hul
lott r á ! 

Nem is okozott különösebb meglepetést, hogy 
Emilia államtanácsosné lett, amikor a tanár úr 
államtanácsos lett. 

— Az élet tragédia vagy komédia — mondta a 
tábornok. — A tragédiában meghalnak az embe
rek, a komédiában egymásé lesznek. 

Ezúttal egymáséi lettek. Három egészséges 
gyerekük is lett, persze nem mingyárt. 

Az aranyos gyerekek hintalovon lovagoltak 
végig a sok szobán és termen, ha a nagyszülők
nél voltak látogatóban. A tábornok is hintalóra 



ült és a gyerekek után ügetett, mint a kis állam
tanácsosok jockey-ja! 

A tábornokné a díványon ült és mosolygott, 
még akkor is, ha rájött a nagy fejfájás. 

Ilyen sokra vitte Gyurka, és még ennél is 
többre vitte, különben nem lett volna érdemes 
a portás fiáról mesélni. 



A k ö l t ö z k ö d é s n a p j a . 

Emlékszel Ole toronyőrre! Két látogatásomat 
meséltem el nála, most elmesélem a harmadikat, 
amely nem az utolsó. 

Rendszerint újév táján mentem fel hozzá, de 
ezúttal a hurcolkodás napján, mert olyankor 
nem kellemes az uccákon járni, tele vannak 
szeméttel, cserepekkel, harisnyákkal, nem is 
szólva a kiszolgált derékaljakról, amelyekbe 
minduntalan belebotlik az ember és majd meg
fullad az undortól. Amint mentem, egy csomó 
gyereket láttam, akik a bőség kiöntött hordója 
mellett játszottak, „lefekvősdit" játszottak, hiszen 
olyan csábító volt itt minden, bemásztak a sok 
szalmába és takaróul rongyos, piszkos tapéta
maradékot húztak magukra. 

— Jaj, de nagyszerű! — mondták, én nem 
álltam ki tovább és siettem Olehoz. 

— Költözködés napja van — mondta Ole. 
— Az uccák szemétládákká változtak, óriási 
szemétládákká, de én egy kis kocsiravalóval is 
beérem! En abban is találok valamit és talál
tam is, pár nappal karácsony után; lementem 
az uccára, kietlen, nedves, piszkos idő volt; a 
szemetes megállította kocsiját, amely kicsiben 
összefoglalta Kopenhága uccáit a költözködés 
napján. A kocsi végében karácsonyfa állt; még 



zöld volt és a r a n y f ü s t lógott az ágai között; 
miután megtette a dolgát karácsony estéjén, 
kidobták az uccára, a szemetesember meg föl
tette hátul a kocsi tetejére; nevetséges vagy 
siralmas látvány volt, aszerint, hogy mire gon
dol magában az ember. En sok mindenre gon
doltam magamban és sok mindenre gondolt a 
többi lim-lom is, mely a kocsin hevert, vagy 
gondolhatott volna, ami egyre megy. Rongyos 
női kesztyű hevert a kocsin, vajjon, mit gondolt 
magában? — Engem egészen elérzékenyít ez a 
karácsonyfa, gondolta, én is voltam gyertyafényes 
ünnepen; egy kézszorítástól kettéhasadtam. Nincs 
több emlékem és nincs már célom az életben! 
Ezt gondolta a báli kesztyű, vagy gondolhatta 
volna. Valami baj van a fenyőfával, suttogták 
a törött agyagcserepek. Törött agyagcserepek 
mindig valami bajt szimatolnak. Ha szemetes
kocsira kerül valaki, akkor ne viseljen arany
füstöt a derekán! En tudom, hogy hasznomat 
vették a világon, nagyobb hasznomat vették, 
mint ennek a zöld karónak! 

Mások is így vélekedtek, de azért jól festett 
a fenyőfa, egy kis költészetet hozott a szeme
teskocsira, ami nincs sok ilyenkor a költöz
ködő uccákon. Egyre nehezebbé esett a séta, 
kedvem kerekedett visszamenni a toronyba, 
azóta itt ülök és humorosan tekintek alá a 
városra. 

Hát most hurcolkodást játszanak a jó embe
rek ! Kínlódnak, vesződnek ingó vagyonukkal, a 
kobold bent ül a hordóban és velük költözkö
dik ; házi perpatvar, családi pletyka, gondok és 
keserűségek átköltözködnek a régi lakásból az 
újba, mi a tanulság mindebből? Mindez réges-
régóta meg van írva a . . . régi jó versecskében: 

-— Gondolj a napra, mikor költözöl. . . 



— Nagy gondolat ez, de remélem, nem kellé-
metlen önnek, hogy róla beszélek. A halál, tö
mérdek mellékfoglalkozása ellenére a legmeg
bízhatóbb hivatalnok volt és marad. Sohasem 
gondolt még a halál mellékfoglalkozásaira? 

A halál omnibuszkocsis, útlevélíró, munka
könyvünket névaláírásával látja el ; a halál a 
nagy élet-takarékpénztár igazgatója. Tudja, mi 
az? Tetteink apraja-nagyja földi életünkben be
vándorol ebbe a „takarékpénztár"-ba és ha jön 
a halál, költözködő omnibusza bakján és nekünk 
be kell ülnünk mögéje és kell utaznunk az 
örökkévalóság birodalmába, akkor a határon út
levél helyett kiadja a munkakönyvünket. Úti
költség fejében kiveszi a takarékpénztárból egyik 
vagy másik tettünket, azt, amelyik legjobban 
megjelöli az útirányunkat; lehet, hogy gyönyörű, 
lehet, hogy irtóztató lesz az utazás. 

Senki se menekülhet az omnibusz elől. Mond
ják ugyan, hogy valaki nem kapott engedelmet, 
állítólag valami jeruzsálemi varga, neki bizony 
gyalog kellett utána loholni; ha engedélyt ka
pott volna, hogy helyet foglalhasson az omni
buszban, akkor megkímélték volna a költőknek 
kijáró eljárástól. Kukkantson csak be gondolat
ban a nagy költözködő-omnibuszba! Micsoda 
kevert társaság ül ott! Egymás mellett ül király 
és koldus, lángelme és hülye; valamennyinek 
menni kell pénz és vagyon nélkül, csak a 
munkakönyvével és a takarékfillérrel a kezé
ben ! De vajjon melyik tettünket veszik ki és 
adják ide útravalónak? Talán csak egy ici-pici 
tettünket, akkorát, mint egy borsószem, mert a 
borsószem virágzó indát bocsáthat. 

A szegény bűnbak, aki mindig a sarokban 
ült, kis zsámolyán és csak ütlegeket meg szit
kokat kapott, most talán kifényesedett zsámo-



lyát kapja útravalóul; a zsámolyból gyaloghintó 
lesz útközben az örökkévalóság birodalma felé, 
ott pedig trónussá változik, sugárzóvá, mint az 
arany, virágzóvá, mint a rózsalugas. 

Aki erre mifelénk egyre csak az élvezet bo
szorkányitalát kortyogatta, más visszásságairól 
nem is szólva, kis fahordócskát kap útravalóul 
az omnibuszra, tele tiszta, kristályos nedűvel, 
amelytől megtisztulnak a gondolatok, felébred 
minden jó és nemes érzelem, egyszerre felnyíl
nak a szemei és látja, amit ezelőtt nem tudott, 
vagy nem akart látni és ezzel megkapta bün
tetését, a lelkiismeret szívetmarcangoló tövisét, 
amely nem könyörül rajta az idők végéig. Ha 
a poharat „feledés"-nek hívták, a hordó neve: 
„emlék". 

Ha jó könyvet, történeti művet olvasok, végül 
mindig azon gondolkozom, a főszemélynek me
lyik cselekedetét vette ki a halál a takarékpénz
tárból, mit nyomott útiköltségül a kezébe, mikor 
elindult az örökkévalóság birodalmába. Volt 
egyszer egy francia király, a nevét elfeledtem 
(a jó emberek nevét gyakran elfelejtjük), aki 
éhínség idején népe jótevője lett és halála után 
a nép hóból emelt neki szobrot, ezzel a felírás
sal : A hó nem olvad el gyorsabban, t mint ami
lyen gyorsan mirajtunk segítettél! Ugy képze
lem, a halál hólabdát adott neki, amely soha
sem olvadt el és fehér pillangóként repült 
királyi feje fölött az örökkévalóság birodalmába. 
Volt egyszer egy másik francia király, tizen
negyedik Lajos, az ő nevére emlékszem, mert 
a gonosz nevét mindig könnyen megjegyzi az 
ember, — egy tette folyton az eszemben jár, 
úgy hogy szeretném, ha a történelem hazugság 
volna. Kivégeztette a connetable-ját, ezt még 
megtehette, joggal vagy anélkül, de a conne-



table ártatlan gyerekeit — az egyik nyolc éves 
volt, a másik hét — odaállíttatta a vérpadra, 
hogy atyjuk meleg vére az arcukba freccsenjen, 
aztán a Bastille-ba küldte és egy vasketrecbe 
záratta őket, ahol takarójuk se volt, amibe taka
rózhattak volna; és Lajos király minden hét 
első napján elküldte hozzájuk a hóhért, mind
egyiknek kihúzatta egy fogát, hogy ne legyen 
túljó dolguk. Es az idősebbik fiú így szólt: 

— Édesanyám meghalna bánatában, ha tudná, 
hogy öcsikém ennyit szenved; kérlek húzd ki 
nekem két fogamat és kíméld meg őt ! 

A hóhérnak könnybe borult a szeme, de a király 
akarata erősebb volt az ő könnyeinél is, min
den hét első napján két gyermekfogat tettek a 
király ezüsttányérjába; a király kívánta és meg
kapta a fogakat. Azt hiszem, ezt a két fogat 
vette ki a halál az élet takarékpénztárából 
tizennegyedik Lajos király számára, ezt a két 
fogat adta neki útravalóul a halhatatlanság or
szágába ; úgy repülnek előtte, mint két tüzes 
fáklya, világítanak, égetnek, harapnak a két 
gyerek ártatlan fogai. 

Bizony komoly út vár ránk a nagy költözkö
dés napján az omnibuszon! Ugyan mikor lesz 
itt ez a nap! 

Minden nap, minden órában, minden percben 
készen lehetünk rá, hogy megjelenik az omni
busz. Melyik cselekedetünket veszi ki a takarék
pénztárból és adja nekünk útravalóul? Gondol
kozzunk rajta! A költözködés napja nincs benne 
a kalendáriumban! 



A n y á r b o l o n d ] a.* 

Télidő volt, a levegő hideg, a szél csípős, de 
az ajtó mögött jó meleg volt, az ajtó mögött 
pihent a virág, hagymájában pihent föld és hó 
alatt. 

Egy napon megeredt az eső; a cseppek át
törtek a hótakarón, beszivárogtak a földbe, 
megcirógatták a virághagymát, a napfényes 
külső világról meséltek neki; a napsugár finom 
tűhegye csakhamar átjárta a havat és megszúrta 
a virághagymát. 

— Gyere b e ! — mondta a virág. 
— Nem tudok! — felelte a napsugár, nincs 

annyi erőm, hogy feltörjem a száradat. Majd 
nyárra megerősödöm! 

— Mikor lesz nyár ? — kérdezte a virág és 
újból és újból megkérdezte, valahányszor le
tévedt hozzá egy napsugár. De még messze volt 
a nyár; még magasan állott a hó, még minden 
éjszaka befagyott a víz. 

— Mily soká tart ! Mily soká tart! — panasz
kodott a virág. — Valami úgy izeg mozog bennem, 
meg kell mozdulnom, ki kell nyújtóznom, ki 
kell nyílnom, ki kell törnöm a szabadba, jó 

így nevezik dánul a hóvirágot. 



reggelt mondani a nyárnak; milyen nagy bol
dogság vár rám! 

Es a virág megmozdult, kinyujtózott a vékony 
kéregben, melyet a víz megpuhított, föld és hó 
megmelegített, napsugár átdöfött; fölcseperedett 
a hó alatt, fehér-zöld bimbajával a zöld kocsá-
nyon, keskeny, vaskos levelekkel, amelyek 
mintha védőpajzsul fakadtak volna ki. A hó 
hideg volt, de a napfény átjárta, azért tudta 
olyan könnyedén keresztültörni és a napsugár 
nagyobb erővel tűzött rá, mint azelőtt. 

— Isten hozott! Isten hozott! — zúgta és 
zengte minden napsugár és a virág kiemelke
dett a hóból, ki a fény birodalmába. A nap
sugarak megsimogatták és megcsókolták, mire 
egészen kinyílt, fehéren, mint a hó, zöld csí
kokkal ékesen. Lehajtotta fejét alázatos örö
mében. 

— Gyönyörű virág! — zengték a napsuga
rak. — Milyen üde és gyenge vagy! T e vagy az 
első, te vagy az egyetlen ! T e vagy a mi sze
relmünk ! Nyarat igérsz, szép nyarat igérsz me
zőnek, városnak. Hó olvadjon! Hideg szél taka
rodjon ! Most mi leszünk az urak! Minden zöl-
delni fog! Nemsokára társaid is lesznek, gyöngy
virág, aranyeső és legvégül a rózsák, de te 
vagy az első, finom törékeny virág! 

Nagy élvezet volt. Mintha csengetl-bongott 
volna a levegő, mintha a fény sugarai beözön-
löttek volna a leveleibe; ott állt a virág, fino
man, törékenyen, mégis erőteljesen, ifjú szépsé
gében ; fehér ruhában állt, zöld szalagokkal és 
a nyarat dicsérte. De még messze volt a nyár, 
felhők takarták el a napot, csípős szelek fújtak 
a kis virágra. 

— Kicsit korán jöttél — mondta a szél és 
a vihar. — Most még mi vagyunk az urak, meg 



kell érezned, bele kell törődnöd! Jobb lett volna, 
ha otthon maradsz és nem jössz ki a szabadba 
parádézni, ennek rfiég nincs itt az ideje! 

Csikorgó hideg volt! Egyik nap a másik után 
jött, napfény nélkül; ítéletidő volt a kis virág
nak. De több erő lappangott benne, mintsem 
maga is gondolta; erős volt az öröme és hite a 
nyárban ; el kell jönnie, meghirdette neki mély
séges vágyakozása, megerősítette a meleg nap
sütés ; s így tele bizalommal állt és várt tovább 
fehér ruhásán, a fehér hóban, lehajtott fővel, ha 
sűrűn szállongtak a nehéz hópelyhek és átrohan
tak fölötte a jeges szelek. 

— Le fogsz törni! — mondták a szelek. — El
fonnyadsz, meghalsz ! Mit keresel idekint! Miért 
engedtél a csábításnak, a napsugár bolonddá 
tartott! Most attól koldulsz, te nyár bolondja ! 

— Nyár bolondja! — mondta utánuk a hideg 
hajnalban. 

— Nyár bolondja — ujjongott egy pár gyerek, 
akik lementek a kertbe, ott van egy szál, mily 
szép, mily aranyos, az első, az egyetlen! 

Ezek a szavak oly jól estek a virágnak, mint 
a meleg napsugarak, örömében meg sem érezte, 
hogy letépték, gyermekkézben feküdt, gyermek
ajk csókolta. Bevitték a meleg szobába, meleg 
szemek megcsodálták, vízbe állították, erősítő, 
felélesztő vízbe. A virág azt hitte, hogy egy
szerre a nyár kellő közepébe jutott. 

A ház leánya, bájos kis fruska, akkortájt bér
mált; volt neki egy kedves kis pajtása, aki 
szintén akkor bérmált. 

— Legyen ő az én nyárbolondom — mondta 
és fogta a kis virágot, illatos papírba takarta, 
amelyre verssorok voltak írva, verssorok, a virág
ról, melyek nyárbolondjával kezdődtek és nyár
bolondjával végződtek, „légy te csak a tél 



bolondja pajtás!" Mivelhogy a kislány a nyár
ral bolondította. Mindez benne volt a versben, 
amelyet levélalakban hajtott össze, megint sötétbe 
került a virág, mint amikor a hagymában feküdt. 
A kis virág sokáig utazott, postaszekrényben 
hevert, szorongatták, nyomkodták, ami nem volt 
épp kellemes, de szerencsére véget ért. 

Az utazás véget ért; a kedves pajtás felbon
totta és elolvasta a levelet; nagyon megörült 
neki ; megcsókolta a virágot és a levélbe takarva 
egy szekrénybe zárta, ahol már több levél 
feküdt, de egyikben sem volt virág, a nyár 
bolondja volt az első; az egyetlen, ahogy a 
napsugarak nevezték és ez akkora öröm volt, 
hogy eltűnődhetett rajta az idők végéig. 

Volt rá ideje bőven ; elmúlt a nyár, elmúlt a 
hosszú tél, újból megjött a nyár és a kis virág 
megint kiszabadult. De a fiatal legény akkor 
már nem örült neki; durván ragadta meg a 
levélcsomót, visszalökte a költeményt, úgy hogy 
a kis virág kihullott és a padlóra esett; meg
fakult, elhervadt időközben, de azért mégsem 
kellett volna a padlóra dobni, bár még mindig 
jobb dolga volt ott mint a tűzben, mert ott 
lobogtak a levelek és versek mind egy szálig. 
Mi történt? Ami annyiszor megtörténik. A világ 
bolonddá tartotta, csak tréfa volt; a leány 
bolonddá tartotta, de ez már nem volt tréfa ; a 
nyár havában eljegyezte magát egy másik paj
tásával. 

Reggel besütött a nap a nyár lapossá préselt 
kis bolondjára, aki úgy tünt fel, mintha a pad
lóra festették volna. A cselédlány, aki a szobát 
kisöpörte, felemelte és betette az egyik könyvbe, 
mert azt hitte, onnan esett ki, mikor rendet csi
nált. Es a virág ismét versek, ezúttal nyomta
tott versek között feküdt, már pedig a nyomta-



toti versek előkelőbbek mint az írottak, ha 
másért nem, mivel több pénzbe kerülnek. 

Aztán évek multak el, a könyv mindig csak 
a polcon állott; egy napon elővették, felütötték 
és olvasgatták; jó könyv volt. Stub Ambrus 
dán poéta versei voltak, amelyek méltók az 
elolvasásra. Es e férfi, aki a könyvet olvasta, 
elfordított egy lapot. 

— Nini, egy virág! Nyár bolondja! — mondta. 
Valami célzás rejlik benne, hogy éppen ezt tet
ték a könyvébe. Szegény Stub Ambrus ! O is a 
nyár bolondja volt, a költészet bolondja! Korán 
jött, idő előtt jött, azért áztatták esők, azért 
fújták a hideg szelek, azért kellett egyre finom 
birtokosok portáin vendégeskednie, pohárba állí
tott, verses levélbe tett virág! Nyár bolondja, 
tél bolondja, tréfák és bohóságok fejedelme, de 
az első, az egyetlen, tündöklő fiatalsága dán 
költő. Maradj bent a könyvben, nyár bolondja, 
tudták, miért tettek téged ide. 

S így visszatették a könyvbe a nyár bolond
ját, aki boldog és büszke volt, hogy olvasójelül 
szolgált a szépséges daloskönyvben és hogy aki 
először énekelte meg őt, szintén a nyár bolondja 
volt, még a hideg télen is egyre csak móká
zott. A virág a maga módja szerint értette a 
dolgot, ahogy minden dolgot a magunk módja 
szerint értünk. 

így szól a mese a nyár bolondjáról, akit mi
felénk hóvirágnak hívnak. 



A n é n i . 

Kár, hogy nem ismerted a nénit! Bűbájos 
volt ! Azaz, hogy nem volt bűbájos, már aho
gyan ezt a szót érteni szokás, de édes volt, 
kedves volt, mulatságos volt, annyit lehet róla 
beszélni, ha mulatni akarsz valakin, akármelyik 
vígjátékba beillett volna, még pedig azért, mert 
élt-halt a színházért és mindenkiért, aki a szín
házhoz tartozik. Nagyon tisztes hölgy volt, éppen 
csak Fabs, az ágens, akit a néni mindig Flabs-
nak hívott, merte színházbolondnak nevezni. 

— A színház az én iskolám — szokta mon
dani —, onnan kapom a tudományomat, ott frissí
tem fel a bibliai történetet: „Mózes", „József és 
testvérei", micsoda operák ! A színházban világ
történelmet, földrajzot, emberismeretet tanultam! 
A francia darabokból megismertem a párisi 
életet (sikamlós ugyan, de nagyon érdekes élet). 
Mennyit sírtam a Riquebourg-családon, ahol a 
férjnek holtra kell innia magát, hogy az asz-
szony hozzámehessen a fiatal szerelmeshez! 
Mennyit sírtam az ötven év alatt, amióta bér
letem van! 

A néni minden színdarabot, minden kulisszát 
ismert, minden szereplőnek tudta a nevét. Csak 
a színházi évadban élt igazán. Nyáron, mikor 
nem volt nyári színház, megöregedett, de egy 



színházi előadás, kivált ha éjfélutánig elhúzó
dott, meghosszabbította az életét. Nem azt 
mondta, mint más rendes ember: „Itt a tavasz, 
megjöttek a gólyák! Az újság azt írja, hogy 
már epret kapni " A néni az őszt hirdette: 
„Hallották, már kiadják a páholyokat, kezdőd
nek az előadások! 

A lakásokat aszerint ítélte meg, hogy közel, 
vagy messze voltak-e a színháztól. Vérzett a 
szíve, mikor a színház mögötti kis uccából ki 
kellett költöznie valamivel odább a nagy kör
útra, egy olyan házba, amellyel szemben üres 
telek volt. 

— Otthon az ablak a színházi páholyom. Az 
ember nem éri be önmagával, embereket kell 
látnia! De most úgy élek, mintha falun laknám. 
Ha embereket akarok látni, ki kell ülnöm a 
konyhába, ott van vis-á-vis-m. Amikor a kis 
uccámban laktam, beláthattam a vászonkeres
kedő boltjába és csak három lépésnyire laktam 
a színháztól, most meg háromezer gránátos
lépésnyire kell baktatnom. 

Akár egészséges volt a néni, akár olyan be
teg, hogy alig volt jártányi ereje, sohasem 
maradt el a színházból. Ha ráparancsolt az 
orvos, hogy mustáros borogatást rakjon a lábára, 
a néni engedelmeskedett, csak éppen kocsit 
fogadott és egész este ott ült a színházban, 
mustáros borogatással a lábán. Legszívesebben 
ott halt volna meg. Thorwaldsen színházban 
halt meg, ez volt „a legszebb halál" a néni 
szemében. 

Színház nélkül a mennyországot sem tudta 
elképzelni. Nincs benne az írásban, de előrelát
ható, hogy a sok jeles színész és színésznő, aki 
odaköltözött, továbbra is kap szerepeket. 

A néninek külön villamos távírója volt a szín-



házból a lakásához ; a távirat minden vasárnap 
megjött a feketekávéhoz. Sivertsen úrnak hív
ták a táviratot, aki „fel, le", „ki-be" parancso
kat osztott függönynek és kulisszáknak. 

Tőle rövid és erőteljes jellemzéseket hallott a 
színrekerülő darabokról, így Shakespeare,,Vihar"-
ját, az ügyelő úr „disznóság"-nak nevezte. Any-
nyi munka van vele, annyi díszletet kell fel
állítani, mingyárt az elején vízben úszik a szín
pad egészen az első kulisszáig. Ami annyit 
jelentett, hogy odáig értek a morajló hullámok. 
De ha mind az öt felvonáshoz ugyanaz a szoba
díszlet szolgált, akkor azt mondta, értelmes, jól 
megírt darab, magától játszódik végig, díszlete-
zés nélkül. 

Régebben (ami annyit jelentett a néni nyel
vén : harminc-negyven évvel ezelőtt) ő is meg 
az előbb említett Sivertsen úr is fiatalember 
volt; Sivertsen úr már akkor is ügyelő és amint 
a néni nevezte, az ő „jóltevője" volt. Akkori
ban ugyanis az volt a szokás, hogy a város 
egyetlen nagy színházában esténkint a zsinór
padláson is ültek nézők; minden színpadi mun
kás rendelkezett egy-két jeggyel. Sokszor zsúfo
lásig tele volt a padlás, még pedig igen elő
kelő társasággal; állítólag a tábornoknék és 
kereskedelmi tanácsosnék is voltak közte; hiszen 
olyan mulatságos volt a kulisszák mögé látni, 
hogyan járnak-kelnek az emberek, ha le van 
eresztve a függöny. 

A néni több ízben ült ott, kivált ha tragédia 
meg balett ment, mert a padlásról azok a dara
bok voltak legérdekesebbek, melyekben a leg
főbb szereplő játszott. Teljes sötétségben ültek 
odafent, a legtöbb néző vacsorát is vitt maga-
val ; egyszer három alma, egy karéj vajaskenyér 
meg egy kolbász esett, de hová? Ugolinó bör-



tönébe esett, akinek a darab szerint éhen kell 
halnia. Persze nagy derültség támadt a publi
kumban. A kolbász volt a magas igazgatóság 
legnyomósabb oka arra, hogy a publikumot ki
tiltsa a padlásról. 

— De én harminckétszer ültem fent — mondta 
a néni. — Ezt sosem felejtem el Sivertsen úrnak. 

Utolsó este történt, amikor a publikum föl
mehetett a padlásra ; éppen „Salamon ítéleté"~t 
játszották, a néni pontosan emlékezett r á ; jói-
tevője, Sivertsen úr segítségével belépőjegyet 
szerzett Fabs ágensnek, bár nem érdemelte meg, 
mert mindig kifigurázta a színházat; de a jó 
néni mégis magával vitte. Szerette volna visszá
járól látni a kutyakomédiát, ezek voltak tulaj
don szavai, melyek a néni szerint „rávallottak". 

Fabs megnézte Salamon ítéletét a padlásról, 
addig nézte, amíg szépecskén el nem aludt; 
mintha csak nagy vacsorát ült volna végig, ahol 
sok tósztot mondtak. Egész éjszaka ott aludt, 
miközben rázárták a padlás ajtaját és azt mesélte, 
de a néni nem hitt neki, hogy mikor felébredt, 
vége volt Salamon ítéletének, kialudtak a lám
pák, fent is, lent is, eltűntek az emberek; hanem 
az igazi színház, az „utójáték" még csak azután 
kezdődött és az ügynök váltig erősítette, hogy 
az ért legtöbbet. Egyszerre tele lett élettel a 
sok lim-lom ! Nem Salamon ítéletét adták, hanem 
a színház ült törvényszéket. Fabs ágensnek volt 
mersze mindezt feltálalni a néninek, így hálálta 
meg, hogy jegyet szerzett neki a padlásra. 

Az ügynök elbeszélésén sokat lehetett nevetni, 
de szemenszedett gonoszság és kópéság volt 
az egész. 

— Sötét volt odafent, beszélte, de aztán meg
kezdődött a nagy parádé, a díszelőadás: tör
vényszék a színházban. Ellenőrök álltak az ajtó-



ban, minden belépőnek kis könyvet kellett elő
mutatnia, amelynek alapján eldöntötték, hogy 
szabad, vagy megkötözött kezekkel, szájkosár
ral, vagy szájkosár nélkül lépjen be a színpadra. 
Uraságokat, akik későn, az előadás kezdete után 
érkeztek, továbbá fiatalemberek, akik ha akar
nak, se tudnak pontosak lenni, odakint meg
kötöztek, szőrharisnyát húztak a lábukra, hogy 
legközelebb pontosan megjelenjenek a felvonás 
elejére, ráadásul még szájkosarat is kaptak. 
Aztán megkezdődött a színházi törvényszék. 

— Csupa gonosz hamisság, egy árva szó se 
igaz belőle — kiáltotta közbe a néni. 

A díszletfestő csak úgy kerülhetett a menny
országba, ha felsétált a lépcsőn, amelyet festett. 
Főbenjáró bűnt követett el a perspektíva ellen. 
Minden növényt, palotát és egyéb lim-lomot, 
amit a masiniszta nagyügyetlenül olyan orszá
gokba állított, ahová nem voltak valók, a bol
dogtalannak a maga helyére kellett raknia, még 
pedig első kakasszó előtt, különben fuccs menny
ország ! Fabs úr persze hiába leste, hogy őróla 
is szó kerüljön; amit pedig a személyzetről 
összebeszélt, tragédiáról, komédiáról, énekről és 
táncról, az csak Fabs úr fekete lelkéről tett 
tanúbizonyságot. Igazán nem érdemelte meg, 
hogy a padláson ülhetett, a néni szóra se mél
tatta fecsegését. Pedig a kötnivaló az utolsó 
betűig mindent leírt, amit összehazudott. Ki is 
nyomathatják, ha már meghalt és biztos helyen 
lesz a föld alatt; előbb nem, mert nem szerette 
volna, hogy elevenen megnyúzzák. 

A néninek csak egyszer szállt inába a bátor
sága paradicsomában, a színházban. Téli nap 
volt, olyan nap, amikor csak két óráig van vilá
gos, akkor is szürke köd borul mindenre. Hideg 
volt és esett a hó, de a néninek színházba kel-



lett mennie, ha törik, ha szakad. „Unna Her-
mamut" adták, ráadásul egy kis operát, nagy 
balettal, prológussal és epilógussal. Csak az 
éjszaka derekán lesz vége. Néninek meg kellett 
néznie. Az egyik lakó egy pár prémes csizmát 
kölcsönzött neki, kívül-belül prémmel; mikor 
felhúzta, térden felül ért. 

Megérkezett a színházba, beült a páholyába; 
a csizma meleg volt, egész este a lábán lar-
totta. Egyszerre csak tüzet kiáltottak, füstbe 
borultak a kulisszák, füst szállt fel a nézőtér
ről ; rettentő ijedelem támadt. Az emberek kitó
dultak ; a néni páholya volt legmesszebb (má
sodik emelet balra, onnan festenek legjobban 
a díszletek, mert mindig úgy állítják fel őket, 
hogy a királyi páholyból nézve fessenek leg
jobban). A néni, mondom, ki akart menni, de 
az emberek ijedtükben és zavarodottságukban 
bevágták előtte az ajtót; így hát odabent ült 
a néni, ki nem kerülhetett, be még úgy se, tudni
illik a szomszéd páholyba, mert magas volt a 
közfal. Kiáltozott, senki se hallotta meg a sza
vát ; letekintett az alatta lévő emeletre, üres 
volt, alacsony volt, a tőszomszédságában volt. 
Néni fiatalnak és könnyednek érezte magát félel
mében, le akart ugrani, az egyik lábát már át 
is vetette a páholy párkányán, a másikat föl
tette a padra; ott ült, vagy inkább lovagolt, 
nagy díszes, virágos ruhájában, hosszú lábával, 
amely kilógott a páholyból és amelyen óriási 
prémes csizma feszült; valóságos látványosság 
volt! Szerencsére meg is látták, meg is hallot
ták, meg is mentették attól, hogy bennégjen a 
páholyában, mert a színházépület nem is égett. 

Ez volt életének legemlékezetesebb estéje, 
mondta és felette örült, hogy nem láthatta saját 
magát, mert különben a szégyen megölte volna. 



Jóltevője, Sivertsen úr vasárnaponkint rendü
letlenül eljárt hozzá, de vasárnaptól vasárnapig 
nagy idő telt el ; később már a hét közepére 
gondoskodott egy kis gyerekről, aki a „mara
dékhoz" jött, már mint az ebéd maradékához. 
Kis balett-gyerek volt, akire ráfért az evés. Hol 
tündért, hol apródot játszott, legnehezebb sze
repe az volt, amikor a V a r á z s f u v o l á b a n az 
oroszlán hátsó lábát kellett alakítania. Később 
a mellső lábát játszotta, amiért csak három 
márkát kapott, bár a hátsó láb egy birodalmi 
tallért fizetett, de ott folyton csak görnyedezik 
és nem szíhat friss levegőt az ember. Néni 
mindezt roppantul érdekesnek találta. 

Megérdemelte volna, hogy addig éljen, amíg 
a színház a helyén áll, de az mégis csak sok 
lett volna; azért nem a színházban halt meg, 
hanem szép tisztességesen a tulajdon ágyában ; 
utolsó szavai jellemzők voltak rá, azt kérdezte: 

— Mit adnak holnap ? 
Halálakor vagy ötszáz birodalmi tallér maradt 

utána; az évi járadékból gondoljuk, amely húsz 
birodalmi tallért tett ki. A néni ezt egy tisztes 
aggszűzre hagyta, akinek nincs családja; azzal 
a rendeltetéssel, hogy minden szombat estére 
bérel egy helyet a második emeleten balra, mert 
mindig szombaton adták a legjobb darabokat. 
Csak egy kikötéssel járt az adomány élvezete, 
hogy aki a színházban ül, minden szombat este 
gondoljon a nénire, aki a sírban pihen. 

Ilyen volt a néni hitvallása. 



A b é k a . 

A kút mély volt, a kötél hosszú s a kerék 
nehezen fordult, ha a vízzel telt vedret a kút 
kávája fölé akarták felhúzni. A nap nem érhe
tett le olyan mélyre, hogy a vízben tükröződ
hessék, bármily tiszta volt is a víz, de amed
dig csak sugarai elhatoltak, fű nőtt a kút kövei 
között. 

Ott lakott egy család a békák nemzetségéből, 
amely bevándorol!, vagy inkább fejest ugrott 
be az öreg anyabéka személyében, aki még 
életben volt; a zöldbékák, akik már régebben 
ott tanyáztak, kiderítették a rokonságot és a 
„hét vendégei"-nek hívták őket. Minden jel arra 
vallott, hogy ott akartak megtelepedni; nagyon 
jól érezték magukat a szárazon, ahogy a ned
ves köveket hívták. 

Az anyabéka egyszer nagy úton volt, beesett 
a vizesvederbe, de odafent nagyon világos volt 
neki, belefájdult a szeme és szerencsére ki tu
dott ugrani a vederből; rettentő nagyot poty-
tyant a vízbe és utána három napig borogatta 
a lábát. A fenti világról nem sokat tudott me
sélni, de tudta és valamennyien tudták, hogy 
a kút még nem a világ. Az anyabéka ugyan 
mondhatott volna egyet-mást, de sosem felelt, 
ha kérdezték, így aztán nem is kérdezték többé. 



— Kövér, buta és csúnya vagy — mondták 
a fiatal zöldbékák. A porontyaid szakasztott 
olyanok lesznek. 

— Lehet — felelte a varangyosbéka —, de az 
egyiknek drágakő lesz a fejében. 

A zöldbékák eltátották a szájukat és álmél
kodtak s mivel nem tetszett nekik a felelet, el
fintorították az arcukat és lementek a fenékre. 
De a varangyosbéka-porontyok hátsó lábukat 
nyújtogatták csupa merő büszkeségből; mind
egyik azt hitte, ő benne van a drágakő; hanem 
egyszer csendesen elméláztak és megkérdezték, 
hogy voltaképen mire is büszkék és hogy mi a 
csuda az a drágakő. 

— Az olyan drága, finom holmi, hogy el se 
mondhatom, milyen! — felelte a varangyosbéka-
anya. — Valami, amit körülhordozunk a magunk 
mulatságára és mások bosszúságára. De többet 
ne kérdezzetek, mert úgyse felelek ! 

— No nekem nincs drágakövem! — mondta 
a legkisebbik varangyosbéka, akinél csúfabbat 
festeni se lehetett,. — Miért volna nekem ilyen 
nagy kincsem? Es ami másoknak bosszúság, 
annak én sem örülhetek! Nem, én csak azt 
kívánom, hogy egyszer feljuthassak a kút szé
léig és kinézhessek ! Milyen szép lehet odafent! 

— Maradj inkább ott, ahol vagy — mondta 
az ö r e g — , itt mindent ismersz, mindenről tudod, 
micsoda ? Őrizkedj a vedertől, halálra zúzhat! 
Es ha ép csonttal kerülsz is belé, akkor is 
könnyen kieshetsz belőle; nem mindenki esik 
olyan szerencsésen mint én, anélkül, hogy baja 
történnék. 

— Kvak! — felelte a kis varangyosbéka, 
mintha csak magunkfajta ember azt mondta 
volna: ah! 

Nagy kedve volt fölkerülni a kút tetejére és 



szétnézni a világban ; nagyon vágyódott a zöld 
fű után és mikor másnap reggel felhúzták a 
vedret, a kis állat egész testében megremegett, 
beugrott a vízzel szinültig tele vederbe, leeresz
kedett a veder fenekére, felhúzatta magát és 
várta, hogy a vízzel együtt kiöntsék. 

— Az áldóját! — mérgelődött a kertész
legény, mikor megpillantotta. — Ilyen förtelmes 
varangyot még sose láttam! — Es már hozzá
vágta a facipőjét, kicsibe mult, hogy agyon 
nem csapta, de szerencsére még idején meg
ugrott a béka és elrejtőzött a magas csalánban. 
Szálas csalántövisek állottak körülötte ; felnézett, 
a nap rásütött a levelekre, egészen átlátszóak 
voltak, úgy érezte magát, mint mi emberek, ha 
hirtelen rengeteg erdőbe tévedünk, ahová besüt 
a nap a gallyak és levelek között. 

— Sokkal szebb itt, mint lent a kútban ! Ked
vem volna egész életemet itt tölteni! — mondta 
a kis béka. Egy óra hosszat, két óra hosszat 
feküdt ott. 

— Vájjon mi van még ezen túl ? Ha már 
idáig eljutottam, tovább kell jutnom! — Azzal 
nekidurálta magát és olyan fürgén mászott előre, 
ahogy csak inai bírták, egyszerre csak kint ter
mett az országúton, ahol rásütött a nap s be
lisztezte a por, amint keresztben átmasírozott 
rajta. 

— Itt istenigazában szárazon vagyok! — 
mondta a béka. — Szinte túlsók a jóból, majd 
fölvet a gyönyörűség ! 

Elérkezett az árokhoz, ahol nefelejts és spirea 
virágzott, mellette bodza- és galagonyasövény 
húzódott; mennyi szín! Még pillangó is röpkö
dött felettük s a varangyosbéka azt is virágnak 
nézte, amely elszabadult, hogy jobban láthassa 
a világot. 



— Ö, ha én is úgy tudnék repülni, mint az 
ott — sóhajtotta a béka. — Kvak, be gyönyörű 
itt minden! 

Nyolc napot, nyolc éjszakát töltött az árok 
partján; élelme volt bőven. A kilencedik napon 
azt gondolta: Tovább! Előre! De ugyan mit 
találhatna, ami ennél is szebb? Legfeljebb egy 
kis varangyosbékát, vagy egy pár zöldbékát. 
Az éjszaka olyan hangokat hozott feléje a szél, 
mintha atyafiak tanyáznának a közelében. 

— Be gyönyörű élni! Be gyönyörű kibújni a 
kútból, csalánban feküdni, poros úton mászkálni, 
vizenyős árokban pihenni! De tovább, csak 
előre! Mégsem tudok meglenni egypár zöld
béka, vagy egy kis varangy nélkül. Hiába, egy
magában nem elég a természet! — Azzal tovább 
folytatta vándorútját. 

Kiért a mezőre, egy nagy tó partjára, melyet 
nádas fogott körül; beugrott a tóba. 

— Nem fog minálunk bőrig ázni ? — kérdez
ték a békák. — Bár mondanunk sem kell, hogy 
szívesen látjuk. Urfihoz vagy kisasszonyhoz van 
szerencsénk? Mindegy, hozta Isten, akár fiú, 
akár leányzó! 

Nyomban meghívták az esti hangversenyre, 
a családi hangversenyre. Óriási lelkesedés és 
vékony kis hangocskák; ismerjük már. Nem 
szolgáltak fel semmit, ital azonban bőven volt, 
akár az egész tavat kiihatták. 

— Most pedig tovább megyek ! — mondta a 
kis varangy. Egyre szebb vidékre űzte, hajtotta 
a vágya. 

Látta, hogy szikráznak a nagy, fényes csilla
gok, látta, hogy világít az újhold, látta, hogy 
kel fel a nap, egyre magasabbra, magasabbra. 

— Még mindig kútban vagyok, csak nagyobb 
kútban, magasabbra kell jutnom! Nyugtalan 



vagyok és kínoz a vágy ! — Es mikor megtelt 
és kigömbölyödött a hold, a boldogtalan azt 
gondolta magában: — Hátha rocska ez, amit 
leeresztenek a földre és ebbe kell beugranom, 
hogy a magasba érjek? Vagy tán a nap ez az 
óriási veder ? Mily nagy és mily sugárzó, vala
mennyiünket felvihet magával; csak ügyelnem 
kell az alkalomra! O, milyen fényesség van a 
fejemben! Nem hiszem, hogy a drágakő szeb
ben ragyogna! Különben, nincs nekem drága
kövem, nem is bánkódom érte; feljebb, tovább, 
fénybe, ragyogásba! Hiszek magamban, de 
kicsit mégis szepegek; nagy elhatározás, de neki 
kell vágni! Előre! Egyenest, ki az országútra! 

Azzal nekiiramodott, ahogy magafajta csúszó
mászótól telt és kinttermett az úton, amelynek 
két oldalán emberek laktak; kertek következ
tek egymásra, virágos-, meg káposztáskertek. 
Egy káposztáskertben kipihente magát. 

— Mennyi minden van a föld hátán, aminek 
hírét se hallottam! Mily nagy és mily áldott a 
világ! Körül kell néznem benne, nem ülhetek 
folyton egyhelyben. — Es néhány ugrással bent 
volt a káposztás kertben. — Milyen szép zöld 
itt minden! 

— Ezt én is tudom! — szólalt meg a hernyó 
a káposztalevélen. — Az én levelem a legna
gyobb itt ! A fél világot eltakarja előlem, de 
én beérem a másik felével! 

— Kot! Kot ! — hallatszott, tyúkok közeled
tek ; ide-oda tipegtek a káposztáskertben. Az 
első tyúknak jó szeme volt; meglátta a hernyót 
a káposztalevélen és utánakapott, úgy hogy a 
hernyó a földre esett, ott nyújtózott és kunkor-
gott. A tyúk először az egyik, aztán a másik 
szemével tanulmányozta, mert nem tudta, mitől 
mozog. 



— Nem ellenem mozog! — gondolta a tyúk 
és előrenyújtott csőrrel utána kapott. A varangy 
egyet ugrott a tyúk irányában. 

— Segédcsapatokat kap — mondta a tyúk. 
— Nézd csak azt a csúszó-mászó ármádiát! — 
Azzal sarkon fordult. — Nem sokat bánom a 
kis zöldséget, legfeljebb a torkomat csiklandozta 
volna! — A többi tyúk is ezen a nézeten volt 
és valamennyien elmentek. 

— Elkunkorodtam előle! — mondta a hernyó. 
- Hasznos a lélekjelenlét. De a neheze még 

hátra van : hogy jutok fel a káposztalevélre! 
Hol is van? 

A kis varangy odamászott hozzá és együtt 
sopánkodott vele. Örült, hogy csúf ábrázatával 
megriasztotta a tyúkokat. 

— Mit akar ezzel mondani ? — kérdezte a 
hernyó. — Hiszen magam kunkorodtam el a 
tyúkok elől. Ön igazán kellemetlen látványt 
nyújt! Megengedi, hogy saját birtokomon békes
ségem legyen ? Most már káposztát szagolok! 
Már itt vagyok a levelemnél! Nincs szebb dolog, 
mint ha saját birtokunk van. De feljebb kell 
kerülnöm! 

—- Az ám, feljebb! — mondta a kis varangy. 
— O is úgy érez, miként é n ! De ma nincs jó 
kedvében, valószínűleg az ijedtségtől. Mindnyá
jan a magasba törünk! — Es felnézett, olyan 
magasra, ahogy csak tudott. 

A gólya fent ült a fészkében a földműves 
háztetején; szakadatlanul kelepelt, élettársával 
egyetemben. 

— Milyen fent laknak a magasban — gon
dolta a béka. 

— Ha oda felkerülhetnék! 
A parasztházban két fiatal diák lakott; az 

egyik költő volt, a másik természetbúvár; az 



egyik mámorosan dalolt és írt arról, amit Isten 
megteremtett s az ő szívében visszatükröződött; 
mindezt eldalolta tiszta és gazdag csengésű ver
sekben ; a másik az egyes dolgokat vette kezébe, 
szét is darabolta, ha kellett. Úgy tekintette Isten 
alkotását, mint egy nagy számtani feladványt, 
összeadott, szorzott, kívül-belül ismerni akarta 
értelmesen, akart róla beszélni és csupa értelem 
volt s bölcsen és vidáman beszélt róla. Derék, 
jókedvű legény volt mind a kettő. 

— Ott gubbaszt egy varangyosbéka. Szép 
példány, spirituszba kell tennem ! — mondta a 
természettudós. 

— Hisz már van két példányod — felelte a 
költő. — Hagyd ezt békében, hadd örüljön az 
életének. 

— De mikor ez olyan csodálatosan ronda! — 
mondta a másik. 

— Hiszen, ha drágakövet találnánk a fejében 
— felelte a költő —, akkor nem mondom, én is 
szívesen szétdarabolnám. 

— Drágakövet? — mondta a másik. — Te 
ugyan jól tudod a természetrajzot. 

— Hát nem gyönyörű a néphit, hogy a varan
gyosbéka, a legrútabb állat, gyakran a legérté
kesebb drágakövet hordja a fejében. Micsoda 
drágaköve volt Aesopusnak, vagy éppen Sokra-
tesnek ? 

Többet nem hallott a béka, ebből se sokat 
értett. A két barát tovább ment s a béka el
kerülte sorsát, hogy spirituszba dugják. 

— Ezek is a drágakőről beszéltek — mondta 
a varangy. — Szerencse, hogy nincs nekem, mert 
még bajba kerülhetnék miatta. 

Kelepelés hallatszott a háztetőről. Az apa
gólya előadást tartott a családjának, amely a 
két fiatalemberre kacsintott a káposztáskertbe. 



— Az ember a legönhittebb állat a világon 
— mondta a gólya. — Hallgassátok csak, hogy 
járatják a csőrüket, pedig nem is tudnak becsü
letesen kelepelni. Nagyra vannak szónoki tehet
ségükkel, a nyelvükkel! Szép nyelv, mondha
tom ! Egynapi repülőföldre már nem értik meg 
egymást. A mi nyelvünket az egész világon 
ismerik, Dániában csakúgy mint Egyiptom
ban. Repülni se tudnak az emberek, valami 
találmányon robognak, amit vasútnak neveznek, 
de a nyakukat törik rajta. Végigfut a hideg 
a csőrömön, ha rágondolok! A világ emberek 
nélkül is meglehet. Nekünk nincs szükségünk 
rájuk! Megélünk mi békán meg gilisztán! 

— Hatalmas beszéd volt — gondolta magá
ban a kis varangyosbéka. — Micsoda nagy fér
fiú ez és milyen nagy magasságban ül, még 
senkit se láttam ilyen magasan ülni! Es hogy 
tud úszni! — kiáltotta, mikor a gólya kiterjesz
tett szárnyakkal elkezdte a levegőt hasítani. 

Az anyagólya a fészekben maradt. Egyiptom
ról mesélt, a Nílus vizéről és a töméntelen 
iszapról, amellyel az idegen országok tele van
nak ; mindez elbűvölő újság volt a kis békának. 

— Egyiptomba kell mennem! — mondta. — 
O, ha magával vinne a gólya, vagy az egyik 
fiókája. Meghálálnám neki. El fogok jutni Egyip
tomba, hiszen olyan szerencsés vagyok! A sok 
vágy és érzés, ami bennem lakik, többet ér, 
mintha drágakövet hordanék a fejemben! 

Hát ez volt a béka drágaköve, az örök vágyó
dás fölfelé, egyre csak fölfelé! Fénylett, tündök
lött benne, örömben, mámorban tündöklött. 

Abban a pillanatban odaért a gólya; meg
pillantotta a békát a fűben, lecsapott rá és min
den gyöngédség nélkül ragadta meg a kis álla
tot. A gólya csőre szorított, a szél süvöltött, nem 



jó érzés volt, de fölfelé repült, Egyiptom felé 
és úgy csillogott a szeme, mintha szikrákat szórt 
volna. 

— Kvak! A h ! 
A teste halott volt, a kis béka elpusztult. De 

a szikra a szeméből vajjon hova lett? 
A napsugár felkapta, a napsugár elvitte a 

drágakövet a varangyosbéka fejéből. Hová vitte ? 
Ne kérdezd a természetbúvárt, kérdezd meg 

inkább a költőt; ő majd mesét mond neked, 
benne lesz a hernyó, benne lesz a gólyacsalád. 
Gondolkozzál! A hernyó ruhát vált és szép 
pillangó lesz belőle! A gólyacsalád elrepül, 
hegyeken és tengereken át a messze Afrikába 
és megtalálja onnan a legrövidebb utat haza
felé a dán partokra, ugyanabba a faluba, ugyan
arra a háztetőre! Nem olyan ez, mint a mese, 
pedig való igazság! Kérdezd meg a természet
búvárt, kénytelen lesz helybenhagyni, amit 
magad is tudsz, hiszen tulajdon szemeddel 
láttad. 

De hát a drágakő a béka fejében? Keresd a 
napban! Nézz bele, ha tudsz! 

Nagyon erős a fénye. Gyengék még a sze
meink ahhoz, hogy ránézzünk mindama káprá-
zatra, amit Isten teremtett, de egyszer majd 
sikerülni fog és az lesz a legszebb mese! Mert 
nem mi vagyunk a teremtés koronája. 



K e r e s z t a p a k é p e s k ö n y v e . 

Keresztapa szépen tudott mesélni, sokat és 
hosszan; tudott képeket kivágni és képeket raj
zolni és mikor beköszöntött a karácsony, elő
vette füzetét és tiszta, fehér lapjaira képeket 
ragasztott, melyeket könyvekből és újságokból 
vagdosott ki; ha nem volt elég képe a meséjé
hez, maga is rajzolt. Mikor kicsi voltam, nem 
egy képeskönyvet kaptam tőle, de valamennyi 
között az volt a legszebb, amelyik arról a „külö
nös esztendőről" szólt, „mikor Kopenhágában 
gázzal kezdtek világítani a régi olajlámpák 
helyett". Ez oda volt írva az első lapra. 

— Vigyázz erre a könyvre, mint a szemed 
fényére — mondták a szüleim. — Csak sátoros 
ünnepkor szabad elővenni. 

A bekötési táblára ezt írta keresztapa: 

Nem baj, ha e könyvet darabokra téped, 
Jóbarátaimtól nagyobb baj is érhet. 

Az volt a legszebb, ha keresztapa hozta elő 
a könyvet és maga olvasta fel a verseket meg 
a többi írást, sok mindennel megtoldva; csak 
ilyenkor kerekedett igazi mese a könyvből. 

Az első lapra kép volt ragasztva a „Repülő 
postából", amely Kopenhágát ábrázolta a „Kerek 



toronnyal" még a Boldogasszony templomával, 
baloldalt egy kép ócska lámpást mutatott, alatta 
magyarázatul: Olaj ! Jobboldalt csillár fénylett: 
„gáz"-felírással. 

— Látod, ez a címlap! — mondta kereszt
apa. — Ez a történet eleje, melyet hallani 
fogsz. Valóságos vígjáték volna, ha színre lehetne 
hozni. „Olaj és gáz, avagy Kopenhága élettörté
nete" Jó cím, mi ? A lap alján még egy kis kép 
látható; nem könnyű megérteni, azért inkább 
megmondom, mit jelent: ez a pokol paripája. 
Csak a könyv végén jelenik meg, de előre
szaladt megmondani, hogy se az eleje, se a 
közepe, se a vége nem ér egy fabatkát; ő job
ban megírná, ha egyáltalán tudna írni. Mondom, 
a pokol paripája, nappal összekötözött lábak
kal áll az újságban, de estére elszabadul, oda
kocog a költő ajtaja elé és akkorát nyerít, hogy 
a jó ember odabent szörnyethal ijedtében, azaz, 
hogy mégsem hal, ha van benne egy szikra 
élet. A pokol paripája nagyon szegény ördög, 
aki a saját feje után sohasem tud eligazodni, 
nem tud megélni és folytonos nyargalással és 
nyihogással próbál levegőhöz és abrakhoz jutni. 
Neki, merem állítani, csöppet se tetszik a kereszt
apa képeskönyve, de attól még megértheti a 
papirost, amire rápingálták. 

— Látod, ez a könyv első lapja, ez a cím
lapja ! 

Utolsó este volt, hogy még olajlámpák égtek 
Kopenhágában; a város gázt kapott, amely úgy 
sugárzott, hogy a régi lámpásokat észre se vet
ték mellettük. 

— Magam is az uccán voltam aznap este — 
mondta keresztapa. — Az emberek fel és alá 
járkáltak, hogy összemérjék a régi világítást az 
újjal. Sok ember járt-kelt, kétszerannyi láb meg 



fej mint máskor. Az éjjeli őrök búsan álltak a 
posztjukon, nem tudták, mikor fogják őket is 
szélnek ereszteni, mint az olajlámpákat; a lám
pák meg messzire visszagondoltak (a jövőre 
aligha tudtak gondolni). Eszükbe jutottak a csen
des esték és a sötét éjszakák. En nekidőltem 
egy lámpaoszlopnak, csak úgy sustorgott a 
kanóc, hallottam, mit mond a lámpa, halld meg 
te is. 

— Megtettük, ami tőlünk telt — mondta a 
lámpa. — Elég jók voltunk a magunk idejében, 
örömhöz-bánathoz egyformán világítottunk, sok 
különös dolgot tapasztaltunk, mi voltunk az 
éjszakai Kopenhága szemei. Csak hadd égjenek 
helyettünk új lángok, hadd vegye át más a mi 
hivatalunkat, majd meglátjuk, hány évig és mit 
fognak világítani! Persze valamivel erősebb a 
fényük, mint nekünk öregeknek, de nincs ebben 
semmi különös, ha egyszer gázkandelábernak 
öntenek valakit s ha olyan összeköttetései van
nak, mint nekik, hiszen egymás hegyén-hátán 
állanak! Csövek nyúlnak ki belőlük minden 
irányban s táplálékot hoznak nekik a városból, 
meg a kültelkekről! De mi, egyszerű olajlámpá
sok, valamennyien a magunk erejével világí
tunk, nem rokoni támogatással. Mi és őseink 
végeláthatatlan idők óta világítjuk Kopenhágát, 
sok-sok esztendő óta. De amiért ma este utol
jára világítunk és úgyszólván második sorban 
világítunk, mellettetek, fényes pajtásaim, azért 
mégsem járatjuk a szánkat és nem irigyelünk 
benneteket, szó sincs róla, inkább kedélyesen 
és jóindulattal nézünk rátok. Mi vagyunk az 
öreg testőrség, akit vadonatúj uniformisos újon
cok váltanak le. Mi hát elmondjuk nektek, mit 
látott és tapasztalt nemzetségünk lámpás-ükapánk 
ükapja óta, elmondjuk Kopenhága egész törté-



netét. Tiszta szívünkből kívánjuk, hogy ti és 
lámpaunokáitok ugyanilyen nevezetes dolgokat 
tapasztaljatok és meséljetek mint mi, ha majd 
benneteket is nyugalomba küldenek, úgy mint 
minket. Mert erre el lehettek készülve. Majd 
találnak az emberek a gáznál is erősebb vilá
gítószerszámot. Múltkor is hallottam, egy diák 
arról beszél, hogy ki kell találni a tengervíz 
égetésének a módját! Sercegett a kanóc, mikor 
e szavakat mondta, mintha már nyakig ülne 
a vízben. 

Keresztapa jól odafigyelt a lámpás beszédére, 
eltűnődött rajta és úgy vélte, kitűnő eszme ezen 
a nevezetes estén elmesélni Kopenhága egész 
történetét. — Jó eszmét nem szabad kiaknázat
lanul hagyni, én nyomban munkához fogtam és 
összefabrikáltam neked ezt a képeskönyvet; 
messze visszanyúlok a múltra, ameddig a lám
pások el nem fogynak. 

Ott a könyv, itt a mese : 
r„Kopenhága élete és története". 

Éji homállyal kezdődik, koromfekete lapon, 
ez a sötét időszak. 

— Most fordítsunk egy lapot! — mondta 
keresztapa. 

— Látod ezt a képet? Nincs más, csak a vad 
tenger és az északkeleti szél. Súlyos jégdarabo
kat hajt a szél; nem ül, nem hajózik rajtuk 
senki, a nagy gránittömbökön kívül, melyek fent 
Norvégiában letörnek a sziklákról és a tenger 
jegére zuhannak. A jéghajóhad már leért a 
Sundba, szemben Seeland partjával, ahol most 
Kopenhága áll, de akkor még nem volt itt 
Kopenhága. Csak nagy homokzátonyok voltak 
a víz alatt, a jégdarabok beleütköztek az egyikbe, 
az egész jéghajóhad megállt, az északkeleti 
szél nem tudta helyéből kimozdítani; erre 



rettentő dühbe gurult, megátkozta a homokzá
tonyokat, a „tolvajok ágyát", ahogy ő nevezte 
és megesküdött, hogy ha valaha felüti fejét a 
víz alól, rablók és haramiák legyenek a lakói, 
akasztófa és kínzókerék legyenek a gazdája. 

De amint dúlt-fúlt magában, kisütött a nap 
és sugarai nyomán szelíd, fehér szellemek, a 
fény gyermekei jöttek rajokban elő; végigtáncol
tak a jégtáblákon, melyek elolvadtak a lábuk 
érintésére és a hatalmas jégtáblák lesülyedtek 
a tenger fenekére. 

— Napfényes csőcselék! — mondta az észak
keleti szél. — Csupa komaság, sógorság! Ezt 
eszemben tartom és megbosszulom. Megátkozom 
az egész bandát! 

— Mi áldunk! — mondták a fény gyermekei. 
— Emelkedjék fel a homokzátony, mi megvé
delmezzük. A szép, jó és igaz lakjék rajta! 

— Locsogás, fecsegés ! — felelte az észak
keleti szél. 

— Látod, minderről semmit se mesélhettek a 
lámpások, én azonban tudom s ez nagyfontos
ságú esemény Kopenhága életében és történe
tében. 

— Fordíts! — mondta keresztapa. 
— Evek múltak, a homokzátony fölemelke

dett. Egy vízimadár ült a legnagyobb kövön, 
mely kiállt a vízből. A képen láthatod. Ujabb 
évek múltak. A tenger döglött halakat vetett ki 
a homokra, felburjánzott a kemény föveny-
cimbor, elszáradt, megrothadt, kiserkent a fű, 
egymásután jöttek a különböző növények, a 
zátony zöld szigetté változott. Kikötöttek a 
vikingek. Pompás sziget volt a halálos viada
lokra, jó kikötőhely Seelanddal szemben. 

Az első olajlámpát azt hiszem azért gyújtot
ták meg, hogy halat süssenek a lángjánál, mert 



hal bőven akadt errefelé. A heringek nagy rajok
ban úsztak lefelé a Sundon, a csónak csak nagy 
üggyel-bajjal vergődhetett át rajtuk, szikrázott 
a víz, mintha villámlanék odalent, fénylett a 
mélység, mint az északi fény, a Sund bővelke
dett halakban, azért épültek egymásután a házak 
Seeland partjain; a falak tölgyfából, a tetők 
fakéregből, volt elég fa az építkezéshez. Hajók 
futottak be a kikötőbe, olajlámpák lógtak a 
lengő kötélzetén ; fújt az északkeleti szél és azt 
dudálta: hu, hú! Ha lámpa égett a szigeten, 
tolvajlámpás volt: „tolvajok és csempészek grasz-
száltak a tolvajok szigetén". 

— Azt hiszem, kihajt és fölcseperedik mind 
ama gonosz, amit kívántam — mondta az észak
keleti szél. — Hamarosan felnő a fa, földre ráz
hatom gyümölcseit. 

— Itt áll a fa — mondta keresztapa. — Látod 
az akasztófát a tolvajok szigetén? Ott lógnak 
vasraverve a tolvajok és a gyilkosok, szakasz
tott úgy, mint egykor. A szél süvöltött, a hosz-
szú csontvázak összeütődtek, de a hold jóked
vűen sütött le reájuk, mint valami erdei mulat
ságra. A nap is jókedvűen sütött le rájuk, suga
rai összetördelték az ingó csontvázakat és a 
fény gyermekei énekeltek: Mi tudjuk, mi tud
juk ! Egyszer majd szép lesz, jó lesz, áldott lesz 
itt minden ! 

— Szamárság! — mondta az északkeleti szél. 
— Fordíts! — mondta keresztapa. 
— Megkondultak a harangok Roskilde váro

sában, ott lakott Absalon püspök; el tudta 
olvasni bibliáját és tudta forgatni kardját; volt 
ereje és volt akarata; a munkás hajósokat, 
kiknek lakóhelye mezővárossá fejlődött, akarta 
Absalon megvédeni az ellenséges rajtaütések 
ellen. A megbélyegzett földet meglocsolta szen-



teltvízzel: a tolvajok szigete tisztességes nevet 
kapott. Kőművesek és ácsok álltak odaát mun
kához ; a püspök intésére ház nőtt ki a földből. 
A napsugarak körülcsókolták a vörös falakat 
épülés közben. 

Ott állott Axel háza ! 

„A vár, a torony 
Magos orom, 
Erkély, börtön, 
E honi földön ! 
Éjszaki szél 
Zúgva beszél 
Sikong és jajgat, 
Recseg az ablak 
A szél körülszalad 
Verdesi a falat 
De a vár 
Bizton áll." 

Előtte meg a kikötő állott, kereskedők kikötője. 

Tengeri sellők kalitkája 
Föld berekbe vájva, 
S mossák a fehér habok. 

Idegenek szállingóztak oda, bódékat és háza
kat építettek állati hólyagokkal az ablaknyílások
ban, mert az üveg drága volt; egyszerre csak ott 
állott egy raktár magas tetővel és emelődaruval. 
Látod bent a bódéban hogy ülnek az öreg legé
nyek, akiknek nem szabad megházasodniuk; 
borssal és fahéjjal kereskednek az agglegények, 
vagy borslegények, ahogy Dániában nevezik 
őket! 

Az északkeleti szél végigseper az uccákon és 
mellékuccákon, nyomában felkavarog a por, 



leszakítja a szalmatetőket, borjú, malac az árokba 
bújik előle. 

— Erőszakos leszek és megsemmisítem őket, 
— mondta az északkeleti szél; a házak és Axel 
háza felett fogok süvölteni. Nem véthetem el ! 
Bitóvárnak hívják a tolvajok szigetén. 

Es keresztapa egy képre mutatott, amelyet 
maga rajzolt. A falon egymást érték a karók, 
mindegyiken egy elfogott kalóz levágott feje 
vicsorította fogait. 

— Ez igaz történet — mondta keresztapa —, 
jó tudni és elgondolkodni rajta. 

Absalon püspök éppen fürdött, de a vékony 
falakon át meghallotta, hogy kalózhajó ért 
partot. Nyomban kiugrott a fürdőből, hajóján 
termett, megfújta kürtjét, összefutott a legény
ség, repültek a nyilak a rablók hátába, akik ha-
nyatt-homlok menekültek, inukszakadtából evez
tek ; de nyílvesszők fúródtak a kezükbe, nem 
volt idejük, hogy kihúzzák. Absalon püspök 
mindnyájukat élve fogta el és az utolsó szálig 
lenyakaztatta őket; aztán mindet kiszegezték a 
vár falára. Az északkeleti szél nagy dirrel-dur-
ral fujt, rossz időt hordott a szájában, ahogy a 
hajósnép mondja. 

— Itt pihenek le — mondta a szél —, elülök 
és szemügyre veszem az egész szedett-vedett 
népséget. 

Órák hosszat pihent, naphosszat fujt; évek 
múltak. 

Az éjjeli őr megjeleni a kastély tornyán. Né
zett keletre, nézett nyugatra, északra, délre. 

— Itt a kép — mondta keresztapa és meg
mutatta. — Itt láthatod ; de hogy ő mit látott, 
meghallod mingyárt. 

A bitóvár faláról a nyilt tenger látszik a 



Kjög-öbölig s a széles víz Seeland partjáig. 
Sterritslop-mező és Solbjerg-mező mögött, ahol 
a nagy falvak feküsznek, egyre jobban gyarap
szik az új város, tornyos, emeletes házaival. 
Külön uccában laknak a csizmadiák, a szűcsök, 
a fűszeresek és serfőzők; amott a piactér, a céhek 
háza és közvetlenül a part mellett áll az egykori 
sziget helyén Szent Miklós pompás temploma. 
Tornyai, csúcsai végtelen magasak, milyen szépen 
tükröződik a vízben! Nem messze tőle a Boldog
asszony temploma áll, ahol misét mondanak és 
éneklik, hol tömjén füstöl és viaszgyertyák lobog
nak. A kereskedők kikötője most a püspök vá
rosa. Roskilde püspöke parancsol itten. 

Erlandsen püspök lakik Axel házában. Sütnek-
főznek a konyhában, sört és fűszeres bort tölte
nek a poharakba, hegedűszó és dobpergés hal
latszik. Égnek a gyertyák, égnek a lámpák, 
fénylik a kastély, mintha az egész vidék, az 
egész ország lámpája volna. Még mindig fúj az 
északkeleti szél a tornyok és falak körül, de elég 
szilárdan állanak; fúj az északkeleti szél nyu
gaton a város erődítményei körül, csak deszka
palánk védi a várost, de még kitart. Ott kint 
áll Dánia királya, első Kristóf. Lázadók meg
verik hadát Skjelskörnél; a püspök városában 
keres menedéket. 

Süvölt a szél és azt mondja, amit a püspök: 
— Maradj kint! Maradj kint! A kapu bezá

rul előtted. 

— Elkövetkezett a pártütések kora, nehéz 
idők ezek, mindenki parancsolni akar. Holsteini 
lobogó leng a kastély tornyán. Pusztulás és 
siralom, a rettegés éjszakája, háború az ország
ban és a fekete halál, koromfekete éjszaka, de 
már virrad. 



A püspök városa most a király városa ; csú
csos házai és szűk uccái vannak, éjjeli őrök jár-
nak-kelnek az uccákon, városháza áll a főtéren, 
fallal elkerített bitófa áll a nyugati kapunál. 
Senki idegent nem lehet oda felkötni, csak a 
város polgárait érheti az a tisztesség, hogy ott 
lóghatnak, olyan magasan, hogy megpillanthat
ják Kjöget és Kjöge tyúkjait. 

— Szép akasztófa — mondja az északkeleti 
szél —, szépen kicsírázott a mag! — Azzal to
vább zúgott és süvöltött. 

Németország felől inség és halál süvöltött. 
— Jönnek a hanzabeliek — mondta kereszt

apa. — A raktárakból és a pult mellől jönnek a 
gazdag rostocki, lübecki, brémai kalmárok, nem 
érik be Waldemár tornyának aranykakasával; 
nagyobb urak a dán király városában, mint a 
dán király maga, címeres hajókon érkeznek, 
senki se várja őket; Erik királynak eszeágában 
sincs verekedni a német sógorokkal, oly sokan 
vannak, oly erősek. Erik király és egész udvar
népe hanyatt-homlok menekül ki a nyugati 
kapun Sorő városába, a zöld erdőbe, a csendes 
tó partjára, ahol szerelmes énekszó és pohár
csöngés várja. 

De valaki ott maradt Kopenhágában, egy 
királyi szív, egy királyi lélek. Látod ezt a képet, 
fiatal nő, finom és törékeny, tengerkék szemű, 
lenszőke hajú, Philippa ő, Dánia királynője, az 
angol hercegnő. Ott maradt a szorongó város
ban, hol a keskeny, meredek lépcsőjű uccák-
ban és mellékuccákban, a csűrökben és a be
zárt boltokban a város lakói nem tudják mi
tévők legyenek. Férfias bátorság lakik a királynő 
szívében, összehívja a polgárokat és paraszto
kat, biztatja, bátorítja őket. A hajókat rendbe 
hozzák, a gerendavárakat felfegyverezik, ropog-



nak a hajítógépek, lobog a tűz, száll a füst, 
felébred a jókedv, Isten nem hagyja el Dániát. 
S a nap besüt minden szívbe, felragyog min
den szemben, mint győzelmi öröm. Áldott legyen 
Philippa! Ott van a kunyhóban, a házban, a 
királyi palotában, hol a betegeket és sebesülte
ket ápolja. — Koszorút kötöttem a képe köré 
— mondta keresztapa. — Áldott legyen Philippa 
királynő. 

— Sok esztendőt ugrunk á t ! — mondta kereszt
apa. — Közben Kopenhága is nagyot ugrik. 
Első Krisztián király Rómában volt, megkapta 
a pápa áldását és hosszú útján nagy tisztesség
ben és ünneplésben részesült. Házat épít otthon 
téglából, ahol a latinnyelvű tudomány fog virág
zani. A szegény ember fia, az ekeszarva mellől 
vagy a műhelyből szintén beléphet oda, felkol
dulhatja magát és hosszú, fekete selyemruhában 
kántálhat a polgárok ajtaja előtt. 

A tudomány udvarának tőszomszédságában, 
ahol minden csupa lalinság, kis házikó áll ; ott 
dánul beszélnek és dán módra élnek. Ott forralt 
sört isznak reggelire és pontban tíz órakor ülnek 
ebédhez. A kis ablaktáblákon át besüt a nap a 
pohárszékre s a könyvespolcra; irott művek 
állnak rajta, Mikkel „Rózsáskert"-je meg „Isteni 
színjátékok", Harpestreng Henrik orvosságos-
könyve s a Sorő-i Niels barát verseskrónikája; 
e könyveket ismernie kell minden dánnak, 
mondja a házigazda s ő arra való ember, aki 
kezébe fogja nyomni a dánoknak. O Dánia 
első könyvnyomtatója, Gottfried van Gehmen, 
a hollandus. Pompásan érti az áldott fekete 
mesterséget, a könyvnyomtatás mesterségét. 

Es a könyvek behatolnak a király palotájába 
s a polgár házába. Dalok és igék örök életet 
nyernek. Amit az ember nem mondhat el, mikor 



örül vagy bánkódik, elénekli a népdal madara, 
virágnyelven, de érthetően ; szabadon és messze 
elrepül, polgári otthonok és lovagvárak felett; 
mint a sólyom, úgy ül a várkisasszony kezén, 
mint a kis egér, úgy furakodik be a leigázott 
földmíves kunyhójába. 

— Csupa üres fecsegés! — mondja a jeges 
északkeleti szél. 

— Tavasz ébredése ! — mondják a napsuga
rak. — Nézd, hogy bújik elő a zöld természet! 

— Lapozzunk tovább képeskönyvünkben ! — 
mondta keresztapa. 

— Hogy csillog-ragyog Kopenhága! Harci 
játékok, pompás díszmenetek; nézd a nemes 
lovagokat nehéz fegyverzetükben, nézd a magas, 
előkelő hölgyeket selyemben-bársonyban! János 
király férjhez adja leányát a brandenburgi 
választófejedelemhez. Milyen ifjú, mily boldog! 
Topánkái bársonyra lépnek, gondolatai előtt ott 
áll az egész jövő: a házasélet boldogsága. 
Mellette királyi bátyja áll, Christjern, a méla
bús tekintetű, forróvérű királyfi. Ot szereti a 
polgárnép, mert ismeri nehéz rabságát, szívén 
viseli a szegény ember jövőjét. 

Csak Isten vezérel boldogságra. 

— Lapozzunk ismét e képeskönyvben! — 
szólt a keresztapa. — Jegesen fúj a szél s a jég
hideg acélról, a nehéz világról, háborús világról 
dalol. 

Jéghideg nap van április közepén. Miért cső
dül össze a tömeg kint a kastély előtt a régi 
vámháznál, ahol a király hajója horgonyoz, fel
vont vitorlával, zászlódíszben? Az ablakok és 
háztetők tele vannak emberrel. Csupa bánat és 
csüggedés, várakozás és remény. Mindenki a 



kastélyra néz, ahol nemrég fáklyástáncot rop
tak az aranyozott termekben, melyek most csen
desek és elhagyottak; az erkélyre néztek, ahol 
annyiszor tekintett ki Krisztián király az udvari 
hídon s a keskeny Udvarhíd-uccán át a „galam-
bocskája", a szép hollandi leány házára, akit 
Bergen városából hozott magával. A boltok 
kirakaljai zárva vannak. A tömeg a kastélyra 
néz, lassan kinyílik a kapu, leereszkedik a fel
vonóhíd. Megjelenik Krisztián király, hűséges 
hitestársával, Erzsébettel; nem akarta elhagyni 
királyi urát súlyos helyzetében. 

Tüzel a király vére, tüzelnek a gondolatai, 
szakítani akar a régi világgal, össze akarja zúzni 
a parasztok igáját, jól akar bánni a polgárok
kal, le akarja törni a falánk karvalyok szárnyait, 
de nem bír velük. Elhagyja az országot, hogy 
külföldön keressen barátokat és segítőtársakat. 
Neje és hű emberei követik útjára; minden 
szem nedves a válás órájában. 

Hangok keverednek össze az idők jártával, 
egyik mellette szól, a másik ellene, háromszoros 
kórus. Halld a nemesség szavait, le vannak írva, 
ki vannak nyomtatva: 

— Jaj neked, gonosz Krisztián! A stockholmi 
piacon kiontott vér hangosan hirdeti fejedre az 
átkot! 

S a barátok kiáltása ugyanazt az ítéletet hir
deti: 

— Légy száműzve Isten országából és a 
mi országunkból! Ide hívtad a lutheri eretnek
séget, templomot és szószéket adtál neki, 
beszélni engedted a pokolbeli ördögöt. Jaj neked, 
gonosz Krisztián! 

De a parasztok és polgárok keservesen sír
nak : 

— Krisztián a nép barátja! T e megtiltottad, 



hogy a jobbágyot eladhassák, mint a barmot, 
hogy kicserélhessék egy vadászebért! Ez a tör
vény a te tanúbizonyságod ! De olyan a szegény 
ember szava, mint sóhaj a szélben. 

Elvitorlázik a hajó a kastély mellett s a pol
gárok utána futnak a gáton, hogy még egyszer, 
utoljára láthassák a király hajóját! 

— Hosszú az idő, nehéz az idő, ne higyj a 
barátaidnak, ne higyj a rokonaidnak ! 

Frigyes bácsi a kiéli kastélyban szívesen fel
ült volna az ország trónjára. 

Frigyes király Kopenhága előtt táborozik. 
Látod a képet: „a hű Kopenhága"? Körös
körül koromfekete felhők, nézd a sok képet! 
Ez a kép harsog, mint a monda és a dal : 
a nehéz, a kemény, a keserves idő, a komor 
esztendők. 

Mi lett a sorsa Krisztián királynak, a vad 
madárnak ? A madarak széltében éneklik hegye
ken és tengereken túl. A gólya kora tavasszal 
átrepül a német vidéken, ő látta, amit most 
elmondok. 

— Láttam a menekülő Krisztián királyt, amint 
pipacsok között hajtatott a síkon; nyomorult 
járművel találkozott, melyet egy ló húzott; 
asszony ült benne, Krisztián király huga, a 
brandenburgi őrgrófné; híven kitartott lutheri 
hite mellett, mire férje elűzte. A sötét síkon 
találkoztak a hazátlan királyi sarjadékok. (Ha 
jól fontolóra vesszük, megfoghatatlan, hogy az 
olyan jámbor, istenfélő fejedelemnek, aminő 
János király volt, gyermekeit úgy üldözte a bal
szerencse. A r i i d H v i t f e l d . ) 

A fecske a sönderborgi kastély felől érkezik 
és gyászosan dalol. — Krisztián királyt elárul
ták. A torony mélységes fenekén ül ; nehéz 



lépései bevésődnek a kőpadlóba, ujjai nyomot 
hagynak a kemény márványban. 

A halászsas a morajló tenger mellől érkezik! 
A tenger nyitott, szabad, amott repül egy hajó, 
Sörén Norby a parancsnoka, a vakmerő fűn. A 
szerencse vele van, de a szerencse illanó, mint 
a szél és vihar. 

Jütlandban és Fűneban azt rikácsolják a hol
lók és a varjuk: Csak rajta, repüljünk! Jó munka, 
derék munka volt! Mennyi a hulla, paripa, em
ber ! Polgárháború dühöng, reszketnek a grófok. 
A paraszt fogta baltáját, a kispolgár fogta a 
kését és hangosan kiáltották: agyonvágjuk a 
farkasokat, mind egy szálig agyonvágjuk! Fel
hős az ég a lángban álló városok füstjétől. 

Krisztián király fogoly a sönderborgi kastély
ban, nem szabadul ki, nem látja Kopenhágát és 
szomorú sorsát. Az északi mezőn áll III. Krisztián 
király, ott ahol az apja állott. A várost meg
szállva tartja a félelem, az éhínség és a halál. 

Hátát nekivetve a templom falának, egy ron
gyos, kiaszott asszony ül a lépcsőn, az asszony 
halott; két élő gyermek pihen az ölében és vért 
szív a halott kebléből. 

Rohamot fújnak; hallod a trombitát és a 
dobot! 

Dús Öltözetben, selyemben-bársonyban, lengő 
tollakkal, aranydíszes lovakon érkeznek a nemes 
urak; a régi piac felé ügetnek. Talán lovagi 
játékokat rendeznek ott, mint máskor? A pol
gárok és parasztok is odasereglenek ünneplő
ruhában. Mi van ott látnivaló? Talán máglyát 
emeltek, hogy elégessék a pápista képeket, tán 
a hóhér áll a máglya mögött, mint Slaghoek-
nél? A király, az ország ura lutheránus, ezt el 



kell ismerni, tiszteletben kell tartani és jogerős
nek hirdetni. 

Előkelő hölgyek és nemes leányzók ülnek 
magas gallérral, gyöngyös pártában a nyitott 
ablakok mögött és nézik a nagy pompát. Szőnye
geken, baldachin alatt ül az ország tanácsa 
régies díszben, közel a király trónusához. A 
király szótlan. Majd dán nyelven felolvassák a 
király és az országtanács akaratát; polgárok és 
parasztok kemény szavakat hallanak, büntető 
szavakat az ellenállásért, melyet a főnemes
séggel szemben tanúsítottak. Megalázták a pol
gárt, rabbá tették a parasztot. Felhangzanak az 
ítélet szavai az ország püspökei ellen. Hatal
muk oda van. Az egyház és a kolostorok min
den java a királyé meg a nemességé. 

Csupa gőg és gyűlölet, csupa pöffeszkedés és 
siralom. 

Aki szegény madár 
Szomorúan sántikál, 
De a gazdag madár 
Zörögve, zúgva jár. 

Felhős a változó idő, de olykor kisüt a nap; 
most éppen a tudomány csarnokában, a diákok 
otthonában ragyog fel, s nevek fénylenek ki 
körülötte mind e mai napig, Tausen János, a 
szegény fűn lakatos fia. 

Ez a kicsiny fiú, akit Birkende szült, 
Nagy híre a haza határán túl repült, 
A dán Luther volt ő, ki mennydörgő szavával 
Minden szívet lebírt s győzött a szellem által. 

Ott ragyog Petrus Palladius latin neve, de 
dánul Plade Péternek hívják, roskildei püspök, 
ugyancsak egy szegény lakatos, fia a jütök 



országából. Es a nemesek nevei közül messze 
fénylik Friis Jánosnak, az országos kancellárnak 
neve. Asztalához ülteti a diákot, gondoskodik 
róla és tanítványairól. Es egy valakit sokat 
emlegetnek, dalt is költenek hozzá : 

Bármily csekély a tudomány 
Amit te megszereztél 
Azt csak neki köszönheted, 
Mondd hát: Éljen Keresztélyl 

Közbe-közbe kisüt a nap az átmeneti idők 
felhős egén. 

— Fordítsunk egy lapot. 

Mi zúg és zeng a „nagy Belt"-ben a samső-i 
part alatt? Zöldhajú hableány száll ki a ten
gerből és jövendőt mond a parasztoknak: nem
sokára királyfi születik, akiből nagy, hatalmas 
király lesz. 

A mezőn fog születni, virágzó galagonya tövé
ben. Most virágzik a neve, mondában, dalban 
köröskörül minden lovagvárban, minden kastély
ban. Rózsavár felépült és messze kitekintett a 
völgyre; a diák is házat szerzett magának és 
közvetlenül mellette állt és áll még ma is a 
„vörös torony", az Uránia-oszlop, mely Hyven 
felé néz, ahol az Uránia-vár pompázott; ara
nyozott kupolái csillogtak a holdfényben s a 
hableányok a férfiról énekeltek, aki benne lakott 
s akit a szellem fejedelmei és nagyjai látogat
tak, Tycho Braheról. Olyan magasra emelte 
Dánia nevét, hogy minden felvilágosodott ország
ban éppúgy ismerik, mint a csillagos eget. E s 
Dánia eltaszította magától. 



A dalban talált vigasztalást fájdalmára: 

Hisz minden út a mennybe tör? 
A szívnek kell-e több? 

Dala úgy él bennünk, mint a népdal, mint 
IV. Krisztián hableányának éneke. 

— No most olyan lap következik, amit ala
posan szemügyre kell venned ! — mondta kereszt
apa ; — egyik kép jön a másik után, mint a hős-
kÖlteményben egyik vers a másik után. Hősi 
ének ez, vidám a kezdete, szomorú a vége. 

Királyi gyermek hancúrozik a király ölében, 
úgy-e milyen bájos látvány ! Negyedik Krisztián 
ölében ül szeretett leánya, Eleonóra. Női szoká
sok és erények közepett növekszik fel. A hatal
mas nemesség legelőkelőbb embere, Corfitz 
Ulfeldt a vőlegénye. Még gyermek; még virgá
csot kap szigorú udvarmesternőjétől; elpana
szolja kedvesének és igaza van. Mily okos, 
honszerető és tudós leányka, tud görögül és 
latinul, olaszul énekel, még Lutherről meg a 
pápáról is tud beszélni, ha kérdezik. 

Krisztián király a roskildei székesegyház krip
tájában pihen, Eleonóra bátyja most a király. 
Nagy a fény és pompa a kopenhágai kastély
ban, csupa szépség és szellem, elsősorban a 
királyné m a g a : Lüneburgi Amália Zsófia. Ki 
hajtja lovát oly ügyesen, mint ő ? Ki tud oly 
méltóságteljesen táncolni ? Ki beszél még annyi 
tudással és bölcsességgel, mint Dánia király
nője? 

— Ulfeldi Eleonóra Krisztina! — A francia 
követ mondta e szavakat. — Szépsége és esze 
mindenkit túlragyog. 



A kastély sima tánctermében az irigység 
dudvája nő; mindenüvé felkúszik, befurako
dik és magával hordozza a gyilkos, sértődött 
gúnyt: , 

— A fattyú! Álljon meg kocsija a kastély hídja 
előtt; járjon gyalog, ahol a királyné kocsizik. 
A szó elrepül, pletykával, tódítással, hazugság
gal, keverve. 

Es Ulfeldt kézen fogja feleségét a csendes 
éjszakában. Van kulcsa a város kapuihoz, 
kinyitja az egyiket, odakint már várnak a pari
pák. A part mentén ügetnek, aztán elvitorláz
nak a svéd partok felé. 

— Fordítsunk, hadd lássuk, hogy fordul a 
kettőjük szerencséje. 

Osz van, rövid a nap, hosszú az é j ; szürke 
és nedves az idő, a szél hidegen és egyre erő
sebben fuj. Zúg a völgyben a fák lombja, hull 
a lomb Ox Péter udvarában, amely üresen és 
elhagyatva áll. Zúg a szél odakint a Krisztián
kikötő és Kaj Lykke fogházzá változott udvara 
felett. Kaj Lykket megfosztották becsületétől, 
kiűzték hazájából, címerét összetörték, képét a 
legmagasabb bitófára akasztották; így büntették 
meg könnyelmű, rosszmájú szaváért, amit az 
ország királynőjéről ejtett. Hangosan dudál a 
szél, végigseper a nyílt téren, hol az udvar
mester háza állott; most egyetlen, árva kőkocka 
maradt a helyén. — Vándorkő volt, mikor az 
úszó jégen hajtottam, zúgja a szél, partot ért a 
kő, ott ahol később a tolvajok szigete emelke
dett fel, melyet elátkoztam; aztán Ulfeldt úr 
udvarába került, hol az asszony muzsikusoknak 
énekelt, görögül és latinul recitált és büszkéi

re* 



kedett; most itt büszkélkedik ez a kő a felira
tával : 

Corfitz Ulfeldtnek, az árulónak őrök 
csúfjára, szégyenére és gyalázatára. 

De hol van most a főrangú hölgy ? Hu, huu, 
hu, huu! süvölt a szél metsző hangon. A „kék 
torony"-ban, hol a tenger vize csapkodja a mo
hos falakat, ott ül már sok esztendő óta. Kam
rájában több a füst mint a meleg, a kis ablak 
mélyen a vánkosa alatt van. Negyedik Krisztián 
király elkényeztetett leánya, a legelőkelőbb haja
don, a legnagyúribb asszony, mennyire össze
zsugorodva, mily hitványul ül itten! Az emlé
kezet függönyökkel és kárpitokkal díszíti a füs
tös falakat. Visszagondol gyönyörű gyermek
korára, apja szelíd, sugárzó vonásaira ; eszébe 
jut pazar esküvője, büszke napjai, szorongatott 
napjai Hollandiában, Angliában és Bornholmban. 

Hitvesi szeretet mindenható 
S a hűség a legszebb nőerény. 

De akkor a férjével volt, most egyedül van, 
örökre egyedül! Nem tudja, hol van eltemetve, 
nem tudja senki. 

Evekig ült ott, sok, hosszú évig, mialatt oda
kint kavargott az élet. Mert az élet nem áll 
meg soha; de mi hadd gondoljunk egy percig 
erre az asszonyra s a dal szavaira : 

„Hű volt urához, ez volt minden bűne!" 

Látod ezt a képet ? — kérdezte a kereszt
apa. 

— Télidő van, a fagy hidat ver Seeland és 
Fűnen között, Gusztáv Károly számára, aki fel-



tartóztathatatlanul nyomul előre. Öldöklés, fosz
togatás, félelem és inség nehezedik az országra. 

A svédek Kopenhága előtt tanyáznak. Farkas
ordító hideg van és nyakig ér a hó ; de tánto
ríthatatlan hűséggel királyuk és önmaguk iránt, 
férfiak, nők készen állnak a harcra. Minden 
kézműves, boltossegéd, diák és magister fent 
áll a sáncokon a várost védeni. Nem félnek az 
izzó golyóbisoktól, Frigyes király megesküdött, 
hogy fészkében akar meghalni. Fellovagol a 
sáncra, mellette a királyné. Csupa bátorság, 
férfierény és hazaszeretet a maroknyi seregben. 
Hadd vegye fel a svéd halotti ingét, hadd lopódz-
zon ki a fehér hóra, hadd induljon rohamra! 
Gerendákat és köveket hengerítenek a fejükre; 
az asszonyok meg forró szurkot zúdítanak az 
ellenségre. 

Ezen az éjszakán egyesült a király és a polgár
ság. S a dánok megmenekültek és győztek. Meg
szólalnak a harangok, felharsan a győzelmi ének. 
Polgárnép, nemesül viselted magadat! 

— Mi következik most? Nézd ezt a képet! 
Svane püspök felesége érkezik csukott hintó

ban ; ez csak hatalmas, főrangú nemeseknek 
dukál. A büszke nemes urak összetörik a kocsit; 
a püspök feleségének át kell ülni a püspöki 
székbe. 

Egyéb nem történt ? Nemsokára többel is össze 
fognak törni hetyke hánya-vetiségükben. 

Nansen János polgármester és Svane püspök 
kezet nyújtanak egymásnak. Bölcsen és becsü
letesen szólnak; így illik az a templomban és 
a polgár házában. Egyezséget kötnek, elzárják 
a kikötőt, becsukják a kapukat, megkondul a 
vészharang, a hatalom egyedül a király kezébe 
adatik, annak a férfiúnak, aki otthon maradt a 



veszedelem órájában; egyedül ő uralkodjon a 
népe apraja-nagyján. 

Eljött az egyetértés kora. 

— Fordítsunk egy lapot, ugorjunk át egy 
csomó esztendőt. 

Halló! Halló ! Félrelökték az ekevasat, sza
badon nőhet a dudva, de ami fő, a vadászat 
jól sikerül. Halló! Hallali! Halld a riadó kürt
szót s a csaholó kutyákat. Nézd a vadászcsapa-
tot, nézd a királyt magát, ötödik Krisztiánt; 
mily ifjú és lelkes! A kastélyban és a város
ban is jókedvűek az emberek. A termekben 
viaszgyertyák, az udvarban fáklyafény és az 
uccákon lámpások égnek. Minden vadonatúj 
köntösbe öltözött! Uj nemességet hívtak be 
Németországból, báróknak, grófoknak szórják a 
kegyeket és adományokat; most nagy becsülete 
van a címnek, a rangnak és a német nyelv
nek. 

De egy hang, zamatos dán nyelven szólal 
meg, a takács fiának a hangja, aki most 
püspök, Klingo hangja; gyönyörű zsoltárokat 
énekel. 

Amott egy másik polgár, egy borkereskedő 
gondolatai világító betűkkel vannak beírva a 
jogba és a törvényekbe; törvénykönyve arany
háttere a király nevének, mert előre látta a 
jövendőt. A polgár fia, az ország leghatalma
sabb embere, nemesi címert kap és ráadásul 
ellenségeket, úgy hogy a hóhér bárdja függ 
Griffenfeldt feje felett. A kegyelem, örökös bör
tönre változtatta büntetését. Egy sziklaszigetre 
küldték, Poondheim partjára. 

— Munkholm, Dánia Szent Ilonája. 
De a táncot könnyedén ropják a kastély ter-



mében, csupa fény-pompa, tüzes muzsika, udvar-
beli hölgyek és urak ropják a táncot. 

— Most következik IV. Frigyes kora! 
Látod a büszke hajókat a győzelmi lobogók

kal ! Látod a morajló tengert! Nagy tettekről 
tudna mesélni, Dánia dicsőségéről. Emlékezünk 
a győztes Sebested és Gyldenlöve nevére! 
Emlékszünk Hoitfeldtsre, aki felrobbantotta 
hajóját, hogy megmentse a dán lobogót és da-
nebrogján felrepült az égbe. Visszagondolunk az 
elmúlt időkre és harcokra és a hősre, aki a nor
vég sziklák mellől rohant Dánia védelmére: 
Tordenskjold Péterre. A gyönyörű tenger, a 
dagadó tenger hullámai partról-partra dörgik a 
nevét. 

Pezsgő légáram jött Grönland partjairól, bet
lehemi illat; az evangélium fényét jelentette 
meg Egedé Jánosnál és feleségénél. 

A lap egyik felének ezért arany az alapja; 
a másik hamuszürke fekete foltokkal, mert 
gyászt jelent, mintha tűz égette volna ki, vagy 
gonosz ragály. 

Kopenhágában pestis dühöng. Az uccák üre
sek, az ajtók zárva vannak, mindenfelé krétával 
keresztek vannak rajzolva. Ahol feketék a ke
resztek, ott mindenki halott. 

Éjszaka elszállítják a hullákat, harangszó nél
kül ; a haldoklókat magukkal viszik az uccára ; 
csikorognak a szekerek, tele vannak holttestek
kel. De a kocsmából rútul hangzik ki a részeg 
emberek nótázása és vad kiabálása. Ivás köz
ben feledni akarják a rettentő gondokat; feledni 
akarnak és végezni, végezni! Egyszer úgyis 
véget ér minden. Itt végződik a lap Kopenhága 
másik nagy csapásával és megpróbáltatásával. 

Negyedik Frigyes király még éleiben van ; 



haja megszürkült az évek során. A kastély abla
kából kinéz a viharba; már nem fiatal ember. 

Kisfiú labdázik egy kis házban a nyugati 
kapu mellett; a labda fennakad a padláson. A 
gyerek lámpást ragad, fölmegy, hogy megkeresse, 
kigyullad a kis ház, kigyullad az ucca. Nézd, 
hogy nőnek a lángok! Fénylik a levegő, izza
nak a felhők. Van elég tápja a tűznek, van 
elég széna és szalma, zsír és szalonna, tűzifa 
mázsaszámra. Minden ég. Van sírás, sikoltozás, 
nagy a zűrzavar. Az öreg király ott terem a 
kavarodásban, lóhátról parancsot oszt, lelket 
önt az emberekbe. Lőporral robbantanak, sok 
házat tövig lerontanak. De már az északi negyed 
is ég, a templomok is lángot fogtak: Szent 
Péter temploma, a Boldogasszony temploma! 
Halld az orgonát, utoljára szól: Fordítsd el 
haragodat, Uram, kegyelem Istene! 

Csak a vörös torony áll, meg a kastély; 
köröskörül füstölgő pusztaság. Negyedik Frigyes 
király jó a néphez vígasztal és táplál, mellette 
van, baráti kezet nyújt a hajléktalanoknak. 
Áldott legyen negyedik Frigyes! 

— Nézd ezt a lapot! 
Nézd az arany hintót, a sok szolgával, elől-

hátul fegyveres lovasokkal, a kert felől jön
nek, ahol vasláncot feszítettek ki, hogy távol 
tartsák a népet. Minden nem nemes embernek 
hajadonfővel kell végigmenni a téren; nem is 
nagyon sietnek oda, messziről elkerülik. Amott 
jön egy, lesütött szemmel, kezében kalapjával 
s ez éppen az a férfiú, akit fenhangon emle
getünk : 

Szava tisztulást jelentett, mint vihar 
Es hirdette a napfényes jövendőt. 



A megtestesült szellem és jókedv, Ludwig 
Holberg a neve. Bezárták a dán színházat, hal
hatatlansága palotáját, mintha rosszat művelt 
volna benne. Minden jókedv el van temetve, 
ének, tánc, zene ki van tiltva, meg van bélye
gezve. Csak a komor kereszténység uralkodik. 

„A dán királyfi" — ahogyan az édesanyja 
nevezte — most elkövetkezik az ő kora napsütés
sel, madárdallal, örömmel, dánsággal és jókedv
vel : ötödik Frigyes a király. Leakasztják a lán
cokat a kastély terén ; újból megnyitják a dán 
színházat, felhangzik az örömteljes, jóízű kaca
gás. S a parasztok nyáron lóháton nyargalnak 
be a városba! Mintha farsang következnék a 
böjt és szorongás után. Virágba szökken a szép; 
hangokban, színekben, szobrokban virágzik. 
Halld Grétry zenéjét; nézd meg Ludemann 
játékát! Es Dánia királynője szereti a dán nyel
vet. Szép, szende angol Lujza. Áldjon meg az 
Isten! A napsugarak messze csengő kórusban 
zengenek Dánia királynői előtt: Philippa, Erzsé
bet, Lujza. 

A földi hamvak régóta sírban pihennek, de 
a lelkek élnek és a nevek élnek. Újból királyi 
arát küld Anglia: Matildot, aki olyan ifjú és 
oly korán özvegyen marad! Rólad fognak éne
kelni a kései kor költői, fiatal szívedről és a 
megpróbáltatás órájáról. S a dalnak hatalma 
van, megnevezhetetlen hatalma idők és népek 
felett. Nézd e kastély égését, Krisztián király 
várát ! Meg akarják menteni a legdrágább kin
cseket. Holmbeli emberek drága ezüstneműek-
kel tele kosarat cipelnek: nagy kincs az, de 
egyszerre csak bronz-szobrot pillantanak meg a 
nyitott ajtó mögött, ahol a lángok lobognak, 



IV. Krisztián szobrát. Erre eldobják a kincset; 
a szobor odabent többet ér ! Meg kell mente-
niök, akármily nehéz is cipelni. Hiszen ismerik 
a királyt Evald dalaiból, Hartmann szép meló
diáiból. 

Hatalma van a szónak és a dalnak és egy
kor hangosan fel fognak harsanni szegény Matild 
királynőről. 

— Lapozzunk tovább képeskönyvünkben. 

Az Ulfeldt-téren még ott áll a szégyenkő; 
van-e hozzá hasonló a világon ? A nyugati kapu
nál oszlopot emeltek, ugyan hol van ennek párja? 

A napsugarak csókolják a vándorköveket, 
melyekből a békeoszlop talapzata készült. Min
den templomban megkondulnak a harangok, 
lobognak a zászlók, ujjong a nép Frigyes trón
örökös tiszteletére. Ifjú és öreg a szívén és a 
nyelvén hordozza Bernstorf, Reventlov, Colb-
jörnson neveit. Sugárzó szemekkel és hálás szív
vel olvassák az oszlopnak szentelt feliratot: 

— A király elrendelte, hogy szűnjön meg 
a szolgaság; az ország törvényeinek erőt és hatal
mat ad, hogy a szabad paraszt büszke és felvilá
gosult, szorgalmas és jó és minden becsületes 
polgár boldog legyen/ 

Micsoda vasárnap! Milyen „nyara a városnak" 
A fény szellemei dalolnak: — Virágzik a jó! 

Növekszik a szép! Nemsokára ledöntik a követ 
Ulfeldt terén, de a békeoszlop állni fog a nap
fényben, megáldva Istentől, a királytól és a néptől. 

„Van egy régi, ódon uccánk, 
Mely a világ végére visz. 

A nyilt tenger nyitva van barátnak-ellenség-



nek s az ellenség itt van. Bevitorlázott a hatal
mas angol flotta; nagyhatalom vonult fel egy 
kis ország ellen. Kemény volt a küzdelem, de 
a nép bátor volt: 

„Es megálltak mind egy szálig, 
Es harcoltak mindhalálig" 

mindenki megnyerte az ellenség nagyrabecsülését 
és megihlette Dánia dalnokait. Ma is lengő 
zászlókkal emlékezünk meg a csata napjáról: 
Dánia ünnepe április másodika, az áldozócsü
törtöki ütközet. 

Evek múltak. Flotta jelent meg Öresundban. 
Oroszország ellen indult-e vagy Dánia ellen? 
Nem tudták, még a fedélzeten se tudta senki. 

Szájról-szájra jár, hogy aznap reggel Öresund
ban, mikor a hajókon feltörték és felolvas
ták a lepecsételt parancsot, amely így szólt: 
„ Kerítsétek hatalmatokba a dán flottát", egy nemes
lelkű fiatal kapitány, Britannia fia, parancsnoka 
elé lépett e szavakkal: — Megesküdtem, hogy 
halálomig az angol lobogóért fogok harcolni, 
becsületes, nyilt ütközetben, de nem esküdtem 
meg, hogy orozva támadjam meg az ellenfelet. 

Azzal a tengerbe vetette magát! 

Az ellenség Kopenhága előtt áll; tűzlángban 
úszik; elveszítjük a flottánkat, de nem veszítjük 
el bátorságunkat és Istenbe vetett hitünket; mert 
Isten földre sujt, de megint fölemel. A sebek 
begyógyulnak, mint a mult harcai után Kopen
hága történetében nagy része van a vígasz
talásnak. 

örök hite a dán népnek, 
Hogy az Isten az ő jóbarátja 
Es e hitet el nem veszi senki. 



Csakhamar kisüt a nap azújjáépüett város felett, 
bearanyozva a gazdag gabonaföldeket, az okos
ságot és a szellemét; beköszöntött a béke áldott 
nyári napja, midőn Ohlenschlágerben fölemel
kedett a költészet ezer színben pompázó déli
bábja. 

S a tudomány nagy lépést tett előre; arany
hidat épített. 

Hans Christian Orstedt neve áll a hídon. 
A kastély mellett, a templom felé vivő úton 

házat építettek, amelyhez a legszegényebb ember 
is szívesen odaadta megtakarított filléreit. 

Emlékszel a képeskönyv elejére — mondta 
keresztapa—, az ősrégi kövekre, melyek a norvég 
bércekről törtek le és a jég hátán ideúsztak; 
most ismét felkerültek a homokos tengerfenék
ről Thorwaldsen parancsolatára, mint a világ 
legszebb márványszobrai! 

Emlékezz rá, hogy mit mutattam és mit 
meséltem neked! Fölemelkedett a tenger homo
kos feneke, hordozta Axel házát, a püspök udva
rát és a király palotáját s most a szépnek 
templomát hordja. Az átok szavai elenyésztek, 
de beteljesedett, amit a napsugár örvendező 
gyermekei énekeltek az eljövendő időkről. 

Sok vihar zúgott el fölöttünk, visszatérhet és 
elülhet megint. Mindig győzni fog a szép, a jó 
és igaz. 

Ezzel be is fejeződött a képeskönyv, de nem 
ért véget Kopenhága története. Ki tudja, mi 
mindent fogsz te még megérni. 

Sokszor elsötétült az ég, sokszor dühöngött 
a fergeteg, de a napfényt el nem söpörte, az 
megmarad örökké! Es Isten még a legerősebb 



napfénynél is erősebb! Isten nemcsak Kopen-
hágán uralkodik. 

így szólt keresztapa és visszaadta a könyvet. 
Szemei fénylettek, annyira biztos volt a dolgá
ban. S én eltettem a könyvet, boldogan, büszkén 
és vigyázva, mint mikor a minap először vettem 
az ölembe a legkisebbik húgomat. 

Es keresztapa így beszélt: — Szívesen meg
mutogathatod a könyvedet, azt is mondhatod, 
hogy az egész művet én írtam, rajzoltam, ragasz
tottam. De fődolog az, hogy mindenki tudja, 
honnan vettem az egésznek a gondolatát. T e 
tudod már, mondd el másoknak is. A gondola
tot az öreg olajlámpásoknak köszönhetjük, akik, 
mikor utolszor gyulladtak meg, szép délibáb 
képében mindent megmutattak a város gáz
kandelábereinek, amit életükben láttak, amióta 
kigyulladt az első olajlámpás Kopenhága kikö
tőjében, mind e mai napig, mikor az uccákat 
egyszerre gázzal és olajjal világítják. 

Megmutathatod a könyvet, akinek akarod, 
vagyis barátságos, szelíd tekintetű embereknek, 
de ha megjelenik a pokol paripája, akkor csapd 
be keresztapa képeskönyvét. 



A r o n g y o k . 

Kint a gyár előtt, a malom mellett batyukba 
kötözött rongyok óriási halmaza állott, melyeket 
hetedhét országból szedtek össze; minden rongy
nak története volt, saját hangja volt valameny-
nyinek, csak nem lehetett egyszerre mindet hal
lani. Némelyik rongy belföldi volt, mások idegen 
országokból jöttek. Amott hever egy dán rongy 
egy norvég rongy mellett; tősgyökeres dán az 
egyik, vad-norvég a másik s mindkeltőjükben 
ez volt a mulatságos, mondaná minden értelmes 
dán vagy norvég. 

Csak a nyelvükről ismertek egymásra, bár 
azok, ahogy a norvég mondta, olyan messze 
állanak egymástól, mint a francia a hébertől. — 
Mi a havasokba megyünk őseredeti, zamatos 
beszédért, a dán meg cukrozott, émelygős szoba
nyelven parlíroz. 

Beszélgetnek a rongyok, akik egy nyelven se 
jelentenek finom uraságot és csak batyuba kötve 
jönnek számba. 

— En norvég vagyok! — mondta a norvég. — 
S ha azt mondom, norvég vagyok, azt hiszem, 
eleget mondtam. Kemények az izmaim, mint az 
őserdő Ös-Norvégiában, amelynek olyan alkot
mánya van, mint a szabad Amerikának! Bizse
regnek az izmaim, ha rágondolok, hogy mi va-



gyok és gondolatomat gránit szavakban dörög
hetem világgá! 

— De nekünk irodalmunk van! — mondta a 
dán rongy. — Tudja, mi az irodalom? 

— Tudom-e? — ismételte bosszúsan a nor
vég. — Hej, alföldlakó komám, vigyelek föl a 
hegyormokra, ahol szemedbe süt az északi fény? 
Ha fölenged a jég a forró norvég napon, eljön
nek hozzánk a dán kereskedők vajjal és sajttal, 
nagyon ehető portékákkal! Ráadásul magukkal 
hozzák a dán irodalmat. De nekünk nem kell! 
Az ember meglehet gyenge sör nélkül, ahol a 
friss forrás csobog s van itt egy forrás, amit még 
nem fúrtak meg, nem fecsegtek szét Európa-
szerte újságok, klikkek és a szerző külföldi uta
zásai révén. Szabadon beszélek a szívem szerint, 
szokja meg a dán szabad modoromat, tőlem 
megtanulhatja, büszke sziklás hazámtól, ahol a 
világ kezdődött! 

— Dán rongy nem beszél így! — felelte 
dán. — Ez nekünk nem természetünk. Ismerem 
magamat és a mi rongyaink ugyanolyanok, mint 
én; mi jóindulatúak és szerények vagyunk, nem 
hiszünk magunkban, amivel persze nem sokra 
megyünk, de szeretem, bájosnak tartom ezt a 
fajtát. Különben, biztosíthatom, jól ismerem az 
én szelíd jóakaró lényemet, de nem beszélek 
róla, ezzel a hibával senki se vádolhat. Puha 
vagyok és hajlékony, mindent elviselek, senkit 
sem irigylek, jót mondok mindenkiről, pedig a 
legtöbb rongyról nem sok jót lehet mondani, no 
de hagyján! Nekem minden csak jó tréfa, mert 
mit tagadjam, nagyon tehetséges vagyok! 

— Ne szóljon hozzám ezen a puha alföldi 
szobanyelven, kifordul tőle a gyomrom! — mondta 
a norvég s a szél segítségével kiszabadult az 
egyik batyuból és átröpült egy másikba. 



Mindkettőjükből papírt készítettek és a vélet
len úgy akarta, hogy a norvég rongyból készült 
papírra egy norvég fiatalember meleg szerelmes 
levelet írjon egy dán leánynak, s a dán rongy 
egy dán óda kéziratpapírja legyen a norvég erő 
és nagyság dicsőítésére. 

Jó is származhatik a rongyokból, ha egyszer 
batyuba kötözték őket és ha átalakulhatnak az 
igazság és szépség terjesztőivé. Akkor már ál
dásos egyetértésben ragyognak. 

így szól a mese, elég szórakoztató és ami fő, 
nem sért meg senkit, a rongyok kivételével. 



V a e n ő é s G l a e n ő . 

Seeland partja mellett, Holsteinborggal szem
közt valamikor két erdős sziget feküdt egymás 
tőszomszédságában, de ma már csak az egyik 
van a helyén. 

Egy éjszaka borzalmas vihar dühöngött, a ten
ger megdagadt, emberemlékezet óta nem volt 
olyan nagy, a vihar egyre erősödött, valóságos 
ítéletidő volt, rengett a föld, mintha ketté
hasadna ; a harangok megmozdultak és emberi 
segítség nélkül szóltak. 

Ezen az éjszakán Vaenőt elnyelte a tenger, 
mintha ott se lett volna. De később, egy-egy 
nyári éjszaka, csendes, tiszta apály idején, mikor 
a halász kievezett a tengerre angolnát fogni, ha 
éles szeme volt, mélyen a víz alatt megpillant
hatta Vaenőt fehér tornyával és a magas temp
lomkerítéssel. — Vaenő várja Glaenőt! — tartja 
a néphit. A halász látta a szigetet, hallotta lent
ről a harangok zúgását, de ebben alighanem 
tévedett, valószínűleg a vadhattyúk hangja volt, 
amelyek errefelé gyakran lemerülnek a víz alá ; 
sírnak, panaszkodnak, mintha nagymessziről 
harangok zúgnának. 

Volt idő, mikor az öregek még emlékeztek 
Glaenő szigetén arra a viharos éjszakára és 
mikor apró gyerekkorukban kocsin mehettek át 



egyik szigetről a másikra, ahogy manapság See-
land partjáról át lehet kocsizni Glaenőbe, mert 
a víz csak a kerekek közepéig ér. — Vaenő 
várja Glaenőt! — mondták s ez néphitté, bizo
nyossággá vált. 

Ha zengett az ég, sok kis fiú és kis leány 
forgolódott ágyacskájában es azt gondolta: Ma 
éjszaka üt az óra, mikor Vaenő eljön Glaenő-
ért. Remegve imádkoztak a Miatyánkot, aztán 
elaludtak, édesei álmodtak és másnap reggel 
még mindig ott volt Glaenő erdőivel és szántó
földjeivel egyetemben, nyájas parasztházaival 
és kertjeivel; a madár dalolt, a szarvasgím 
ugrándozott; a vakondok nem szimatoltak ten
gervizet, akármilyen mélyen feltúrták is a földet. 

Mégis meg vannak számlálva Glaenő napjai; 
nem tudjuk megmondani, hány van még hátra, 
de egy szép napon eltűnik a sziget. 

Talán tegnap is lent voltál a parton, láttad 
a vadhattyúkat a vízen úszni Seeland és Glaenő 
között vitorlást láttál kifeszített vitorlákkal el
suhanni az erdő sűrűje mellett, magad is át
hajtottál az alacsony vízálláson, mert nem volt 
más út; a lovak lubickoltak a vízben. 

Elutaztál onnét, talán csak kis utat tettél a 
nagyvilágban s néhány év múlva ismét vissza
térsz : akkor megpillantod a zöld erdőt, melyet 
nagy, zöld mező fog körül, hol csinos paraszt
házak előtt széna illatozik. Hol vagy ? Holstein-
borg előtted pompázik aranyozott tornyaival, 
de nem közvetlenül a fjord partján, hanem 
jóval hátrább a vidéken; keresztülmész az erdőn, 
kiérsz a mezőre, lent vagy a parton — hol 
van Glaenő? — Nem látod magad előtt az 
erdőborította szigetet, csak a nyilt tenger áll 
előtted. Vaenő mégis csak eljött Glaenőért, 
akire már oly régóta várt? Mikor volt a förge-



teges éjszaka, mikor ez történt, mikor úgy ren
gett a föld, hogy a régi Holsteinborg négyezer 
tyúklépéssel beljebb virradt fel? 

Nem fergeteges éjszaka, fényes nappal tör
tént. Az emberi bölcsesség gátat épített a ten
ger árja ellen, az emberi bölcsesség levezette a 
sekély vizet s a szigetet a parthoz kötötte. A 
fjord buja pázsittá változott, Glaenő hozzánőtt 
Seelandhoz. A régi ház ma is ott van mint 
régen. Nem Vaenő jött el Glaenőért, Seeland 
ragadta meg hosszú karjaival, ráfujt a szivaty-
tyúk lehelletével és kimondta a varázsigéket, az 
egyesülés szavát és Seeland sok hektár földet 
kapott hozományul. Ez az igazság, így történt, 
megtapasztalhatod, ha nem hiszel a mende
mondáknak, Glaenő szigete csakugyan eltűnt. 



K i v o l t a l e g b o l d o g a b b ? 

— Milyen gyönyörű rózsák — mondta a nap
sugár. — Es minden bimbó ki fog nyílni s éppen 
ilyen szép lesz. Ezek az én gyermekeim. En 
csókoltam életre őket! 

—; Az én gyermekeim! — mondta a harmat. 
— En tápláltam őket könnyeimmel! 

— Azt hiszem, mégis csak én vagyok az 
anyjuk — mondta a rózsabokor. — Ti többiek 
csak komák vagytok, akik szép ajándékokat 
adtok nekik! 

— Az én szép rózsagyermekeim! — mondták 
mind a hárman és mindegyik virágnak sok-sok 
boldogságot kívántak.—De egynek valamennyinél 
boldogabbnak, egynek meg mind között a leg
kevésbé boldognak kell lennie; de vajjon me
lyiknek? 

— Majd megtudom én — mondta a szél. — 
En messze elbarangolok, a legkisebb hasadékba 
is behatolok, ismerem az életet kívül-belül. 

Minden kinyílt virág és minden bimbó hallotta, 
mit beszéltek. 

Ekkor egy szeretőszívű bánatos anya ment át a 
kerten feketébe öltözve; letépte az egyik rózsát, 
amely félig kivirágozva üdén és tömött szirmokkal 
mosolygott és az anya szemében valamennyinél 
szebbnek tetszett. Magával vitte a virágot a néma 



csendes szobácskába, ahol pár nap előtt fiatal, 
örvendező leánya hancúrozott, most pedig kite
rítve feküdt a koporsóban, mint egy márvány
szobor. Az anya megcsókolta a halottat, meg
csókolta a félig kinyílt rózsát s a fiatal leány 
keblére tette, mintha üdeségével s az anya csók
jával újból megdobogtathatná a halott leány 
szívét. 

Ugy tetszett, mintha a rózsa megszépült volna; 
minden levele remegett a boldogságtól: A szeretet 
legszebb útja jutott nekem osztályrészül! Mintha 
én is ember volnék, csókot kapok egy anyától 
s én is lemegyek az ismeretlen birodalomba egy 
halott keblén álmodozva! Igen, én vagyok mind
nyájunk között legboldogabb! 

A kertbe, hol a rózsatő állott, lement az öreg 
gyomlálóasszony ; ő is megnézte a gyönyörű bok
rot s szemét rászegezte a legnagyobb, legérettebb 
rózsára. Még egy harmatcsepp és egy meleg 
nap s a szirmok lehullanak; látta ezt az öreg 
gyomlálóasszony s úgy vélte, hogy szépségét már 
beteljesítette, most váljék hasznossá. Azzal letépte, 
újságpapírba tette, hazavitte sok más letépett 
rózsaszirom mellé, hogy a többivel együtt és 
kis kék fiúk társaságában, akiknek levendula a 
nevük, sóban bebalzsamozza. Csak fejedelme
ket és rózsákat balzsamoznak be. 

— Engem tisztelnek legjobban! — mondta a 
rózsa, mikor a gyomlálóasszony magával vitte. 
— En vagyok a legboldogabb. Bebalzsamoz
nak! 

Két fiatalember sétált a kertben, az egyik 
festő volt, a másik költő ; mindkettőjük letépett 
egy rózsát, egyik szebb volt mint a másik. 

S a festő vászonra vitte a viruló rózsa képét, 
aki azt hitte, tükörben látja magát. 

— Így — mondta a festő —, így éljen sok ember-



öltön át, miközben a rózsák milliói elfonnyad
nak és elpusztulnak! 

— Nekem van a legjobb sorom — mondta 
a rózsa. — Engem ért a legnagyobb szerencse! 

A költő megnézte rózsáját és költeményt írt 
róla, egész misztériumot, mindent, amit a rózsa 
szirmairól leolvasott: „A szerelem képeskönyve" 
volt a címe, halhatatlan költemény volt. 

—; Halhatatlan lettem! — mondta a rózsa. 
— En vagyok a legboldogabb! 

De a sok szebbnél-szebb rózsa között volt 
egy, aki elrejtőzött a többi elől; véletlenül, vagy 
talán szerencsére hibás volt, ferdén állt a szá
rán s szirmai egyik oldalán máskép nőttek, mint 
a másikon; még hozzá a virág kelyhéből kikan
dikált egy kis nyomorék zöld levélke; előfordul 
ez a rózsáknál. 

— Szegényke — mondta a szél és arcon 
csókolta. A rózsa azt hitte, hogy ez valami 
üdvözlet vagy hódolat, úgy érezte, hogy ő más, 
mint a többi rózsa, amiért zöld levélke nőtt ki 
a szívéből és ezt nagy kitüntetésnek tartotta. 
Lepke szállt reá, megcsókolta leveleit; kérő 
volt; a rózsa útjára bocsátotta. Hatalmas szöcske 
közeledett; persze más rózsára ült és szerelme
sen dörzsölte a hátsó lábait; ez a szerelem jele 
a szöcskéknél; a rózsa, melyen ült, persze nem 
értette meg, de a kitüntetett rózsa, elkorcsosult 
zöld levelével annál inkább megértette, mert 
őrá meresztette szemét a cserebogár s ezt jelen
tette a tekintete: úgy szeretlek, majd megeszlek! 
Többet nem tehet a szerelem, mint hogy meg
semmisül a szeretett lényben. De a rózsa nem 
óhajtott megsemmisülni a mezei ugrándozóban. 

A csalogány énekelt a csillagfényes éjszakában. 
— Ez csak nekem szól! — mondta a hibás, 

vagy kitünteteti rózsa. — Miért is tüntet ki en-



gem mindenki, valamennyi nővérem rovására! 
Miért kaptam osztályrészül azt a különös nem 
tudom mit, ami engem tesz legboldogabbá? 

Két cigarettázó úriember jelent meg a kert
ben; rózsákról meg dohányról beszélgettek: 
állítólag a rózsa nem tűri a dohányfüstöt, színt 
változtatnak, megzöldülnek belé. Meg kell pró
bálni. Nem vitte rá a lelkük, hogy a legszebbek 
közül válasszanak, így hát letépték a hibásat. 

— Ujabb kitüntetés! — mondta a rózsa. — 
Végtelenül boldog vagyok! A legboldogabb. 

Es zöld lett a büszkeségtől meg a dohány
füsttől. 

Egy rózsa, félig bimbó még, talán a legszebb 
a rózsatőn, díszhelyet kapott a kertész művé
sziesen kötött bokrétájában; elvitték a ház fiatal 
gazdájához, aki éppen hivatalos volt valahová 
és vele együtt kocsiba ült; mint a legszebb virág 
ült a többi virág és a szép zöld levelek között; 
ünnepi pompa környezte! Urak és hölgyek ültek 
ott ezer lámpa fényében; szólt a zene; a szín
ház fénytengerében volt és mikor dörgő taps 
közepette kirepült a színpadra a színház ünne
pelt fiatal táncosnője, bokréták özöne hullott a 
lábaihoz, mint valami virágeső. A csokor is 
közöttük volt, melyben a csodaszép rózsa drága
kőként világított; a rózsa megértette egész ki
mondhatatlan szerencséjét, a dicsőséget, a ragyo
gást, ahová jutott; és mikor lehullott a földre, 
ő is táncra perdült, felszökött, végigfutott a 
deszkákon és letört a száráról. Nem került 
annak a kezei közé, akinek szánták, a kulisszák 
mögé gurult, ahol egy színpadi munkás fölvette, 
látta milyen szépr, milyen illatos, csak éppen 
szára nem volt. így hát a zsebébe rejtette és 
mikor este hazatért, pálinkáspohárba helyezte 
el és egész éjszaka vízben állott. Kora reggel 



nagyanyó elé állították, aki öregen és erőtlenül 
üldögélt a karosszékben. Megnézte a rózsát, 
örült a szépségének és illatának. 

— Bizony nem kerültél a finom gazdag kis
asszony asztalára, hanem csak a szegény öreg 
nénikéhez; de itt egymagad egész rózsabokor 
vagy; Istenem, be gyönyörű vagy! 

És gyermekes örömmel nézte a virágot, talán 
visszagondolt a saját, rég elmúlt üde ifjúkorára. 

— Ki volt törve az ablak — mesélte a szél —, 
könnyen befújhattam, láttam az öreg anyóka 
szemeit fiatalos tűzben ragyogni s láttam a le
tört gyönyörű rózsát a pálinkáspohárban! Mind 
között ő a legboldogabb! Én tudom! Én tanú 
vagyok r á ! 

A rózsatő minden egyes rózsájának története 
volt. Mindegyik magát hitte legboldogabbnak s 
a hit boldoggá tesz. A legutolsó rózsa is azt 
hitte, ő a legboldogabb. 

— Valamennyit túléltem! — En vagyok az 
utolsó, az egyetlen! Az anya legkedvesebb 
gyermeke! 

— Es én vagyok az anyjuk! — mondta a 
rózsabokor. 

— En vagyok! —• mondta a napsugár. 
— Meg én! — mondta a harmat és a levegő. 
— Mindnek része van bennük! — mondta a 

szél.—Hadd kapja meg mindenki ajmagarészét. — 
Azzal szétszórta a rózsák levelét a mezőn, ahol 
harmatcseppek csillogtak és sütött a nap. — En 
is kikaptam a részemet — mondta a szél. — Meg
hallottam mindegyik rózsa történetét, most 
megyek, világgá hirdetem! No mondd meg, ki 
volt a legboldogabb ? Ezt neked kell megmon
danod, én már eleget beszéltem. 



A d r i á d . 

Útban vagyunk a párisi kiállításra. Meg
érkeztünk! Vágtattunk, repültünk minden boszor
kányság nélkül, gőzhajón mentünk meg gőz
kocsin. 

Korunk a mese korszaka. Parisban vagyunk 
egy nagy szállodában. Virágok díszítik és puha 
szőnyeg borítja a lépcsőt. 

Barátságos szobánk van, a balkon ajtaja tárva-
nyitva áll a nagy tér felé. Lent a tavasz lakik, 
ő is vasútra ült és velünk egyszerre érkezett 
Parisba, egy nagy fiatal gesztenyefa képében 
érkezett, alig kifakadt finom leveleivel milyen 
szép tavaszi díszbe öltözött; megelőzte a tér 
valamennyi fáját. Az egyiket már kitörülték az 
élő fák sorából, gyökerestül kitépve hever az 
ucca közepén. Ennek a helyére ültetik a fiatal 
gesztenyefát. 

Most még a nagy szekér tetején van a helye, 
amelyen ma reggel Parisba hozták, faluról, sok 
mérföldnyi messzeségből. Ott állott évek óta 
egy hatalmas tölgyfa mellett, melynek árnyé
kában a jó öreg plébános szokott üldögélni 
és a mohón fülelő gyerekeknek mesélni. A 
fiatal gesztenyefa is odafigyelt a mesére, a 
driád, aki a törzsében lakott, hiszen még gye
rek volt, emlékezett még arra az időre, mikor 



a fa még alig látszott ki a földből, alig volt 
nagyobb, mint a fűszálak körülötte. A fűszálak 
akkorák voltak, amekkorák csak lehettek, de a 
fa évről-évre nőtt és terebélyesedett, levegőt és 
napfényt ivott, harmatot és esőt kapott és ahogy 
illik, jól megrázták-ropogtatták a szelek. Ez 
hozzátartozik az elbeszéléshez. 

A driád örült az életének, a napfénynek és 
a madarak dalának, de legjobban az emberek 
hangjának örült, beszédjüket ép oly jól meg
értette, mint az állatok beszédét. 

A lepkék, aranybogarak, legyek és minden 
kis szárnyas fenevad eljöttek hozzá látogatóba; 
sok mindent összefecsegtek, meséltek a faluról, 
a szőlőhegyről, a búzaföldről, az erdőről, a régi 
kastély parkjáról, amelyben csatornák és tavak 
vannak; a víz alatt is laknak élőlények, akik a 
maguk módja szerint a víz alatt is tudnak 
repülni, nekik is van eszük meg tudományuk 
és olyan bölcsek, hogy soha egy kukkot se 
szólnak. 

A fecske, amely leszáll a vízre, a szép arany
halakról, a kövér durdákról, a vaskos cigány
halakról s a mohoshátú vén pontyokról mesélt. 
A fecske jól jellemezte őket, de amint mondta; 
mégis többet ér, ha a magunk szemével látjuk; 
de ugyan hogy láthatná meg a driád ezeket a 
lényeket? Be kellett érnie azzal, hogy messze 
ellátott a vidékre és megfigyelhette az emberek 
szorgos munkáját. 

Szép látvány volt, de legszívesebben mégis 
az öreg papot szerette hallgatni, ha a tölgyfa 
alatt Franciaországról beszélt s a férfiak és nők 
nagy tetteiről, akiknek nevét mindenkor bámu
lattal emlegették. 

A driád hallott Jeanne d'Arcról, a pásztor
leányról, hallott az ősidőkről, negyedik Henrik 



és első Napóleon koráról s a legújabb idők nagy 
embereiről. Neveket hallott, amelyek mélyen 
visszhangoztak a nép szívében: Franciaország 
a világ közepe, a szellem földje, a szabadság 
krátere. 

A falusi gyerekek áhítattal figyeltek, de a 
driád nem maradt el mögöttük; ő is iskolás
gyerek volt, miként a többi. Az úszó felhőkben 
egymásután meglátta az elbeszélt dolgok képeit. 

A felhős ég volt az ő képeskönyve. 
Boldognak érezte magát a szép Franciaország

ban, de azért úgy tetszett neki, hogy minden 
teremtett állat, amely repülni tud, százszorta sze
rencsésebb nálánál. Még a légy is sokkal töb
bet láthat a driádnál. 

Franciaország szép és nagy, de ő csak egy 
kis darabkáját láthatja; messzire elterül az or
szág, erdőkkel, szőlőhegyekkel, nagy városok
kal, amelyek sorában a legelső Paris, a legszebb, 
a leghatalmasabb város a világon. A madarak 
eljuthatnak Parisba, de ő soha. 

Volt a parasztgyerekek között egy kis leány, 
rongyos és szegény, de örökké dalolt és kaca
gott és piros virágot tűzött fekete hajába. 

— Ne menj Parisba! — mondta az öreg pap. — 
Szegény gyermekem! Ha odakerülsz, el fogsz 
pusztulni! 

De a kislány mégis elment Parisba. 
A driád sokszor gondolt rá, hiszen mind a 

ketten egyformán vágytak a nagy városba. 
Jött a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, elmúlt 

egypár esztendő. 
A gesztenyefán kihajtottak az első virágok, 

a madarak ujjongva csicseregtek a napfényben. 
Ekkor fényes hintó robogott végig az ország
úton; a hintóban előkelő dáma; ő maga hajtotta 
a könnyűlábú lovakat, cifrán öltözött kis zsoké 



ült mögötte. A driád megismerte, az öreg pap 
is megismerte és szomorúan rázta a fejét: 

— Hát idáig jutottál? Megmondtam, hogy el 
fogsz pusztulni, szegény Marié! 

— Már hogy volna szegény — gondolta a 
driád —, sőt inkább, micsoda változás! Hiszen 
úgy van öltözve, mint egy hercegnő! Az lett 
belőle abban a varázslatos városban. O, bár én 
is ott lehetnék fényben és pompában! Áttüze
sednek a felhők, ha arrafelé nézek, ahol Parist 
sejtem. 

Oda, arrafelé nézett a driád minden este, 
minden éjszaka: látta a sugárzó ködöt a szem
határon; csak a tiszta, holdfényes estéken nem 
látta a várost, nem látta az úszó felhőket, melyek
ben elvonultak fölötte Paris uccái és Francia
ország története. 

A gyerek a képeskönyv után nyúl, a driád 
a felhők birodalmát, gondolatai könyvét olvassa. 

A meleg, felhőtlen nyári ég üres lap volt szá
mára és most már napok óta csak olyat látott. 

Meleg nyári idő volt, forró, napfényes, levegőt
len napokkal; minden levél, minden virág mintha 
álomba merült volna; az emberek nemkülönben. 

De egyszerre felhők gyülekeztek, azon az ol
dalon, ahol éjszaka a sugárzó köd hirdette: itt 
van Paris. 

A felhők fölemelkedtek, egész hegységgé ala
kultak, elsiettek a vidék fölött, ameddig csak a 
driád elláthatott. 

A felhők hatalmas, kékesfekete sziklatömbök
ként álltak egymás hátán a magas levegőégen. 
Villámfények cikáztak fel, „ők is a jó Istent 
szolgálják" — szokta mondani az öreg pap. — Egy
szerre kékes, vakítófényű villám döfte át a szikla
tömböt; úgy sugárzott, mint a nap és tövig ketté
hasította a hatalmas tölgyfát, koronája kettévált, 



törzse kettévált, úgy hullott le kétfelé, mintha 
csak át akarta volna ölelni a fény hírnökét. 

Acélágyuk se dördülnek meg olyan hatalma
san, ha gyermeke született a királynak, ahogy 
az ég dörgött, mikor a vén tölgyfa a földre 
zuhant. Megeredt az eső, fujt az üdítő szél, elült 
a vihar, derűs vasárnapira fordult az idő. A falu 
népe összegyűlt a villámütötte vén tölgyfa körül; 
az öreg pap szónokolt, egy festő lerajzolta a fát 
maradandó emlékül. 

— Mindenki elmegy! — mondta a driád. — 
Elmegy, mint a felhő és soha többé nem jő vissza! 

Az öreg pap nem jött vissza; lehullott a lom
bos mennyezet, elvitték alóla a székét. A gyere
kek se jöttek vissza, de az ősz visszajött, a tél 
is visszajött, aztán a tavasz, de az idő válto
zása közben a driád minden este és minden 
éjszaka a messzeségbe nézett, ahol Paris sugár
zott, mint a fényes köd. Gőzmozdony gőzmoz
dony után, vonat vonat után száguldott el mel
lette zúgva, prüszkölve a nap minden órájában; 
este és éjfélkor, hajnalban és fényes nappal 
jöttek a vonatok és mindegyikben emberek nyü
zsögtek a világ minden országából; új világ
csoda hívta őket Parisba. 

Mi volt a csoda? 
— A művészet és ipar csodavirága nyílt ki 

a Marsmező sivatag homokjából — mondták; 
— óriási napraforgó, melynek leveleiről föld
rajzot tanulhat az ember; a statisztika költé
szetté magasztosodik és elém tárul az egész 
hatalmas Franciaország. — Mesevirág — mond
ták mások —, színes lótuszvirág, amely zöld 
leveleit bársonyszőnyegként terjeszti ki a ho
mokon; mesevirág bimbózott kora tavasszal, 
nyáron kinyílik egész érett pompájában s az ősz 
viharaiban nyomtalanul el fog enyészni! 



A „katonai iskola" előtt terült el a békeidők 
hadiarénája, melyen fűszál se nőtt; egy darab 
sivatag, kiszakítva Afrika homokjából, ahol a 
délibáb csodálatos függőkerteket és kastélyokat 
varázsol elő; ezek most itt állanak a Marsmezőn, 
még szebbek, még csodásabbak, mert valósággá 
váltak a gondolat erejével. 

— Az újkori Aladdin palotája felépült t, — 
mondották. — Napról-napra, óráról-órára jobban 
kibontakozik páratlan gazdagsága. A végtelen 
csarnokok színes márványban pompáznak. „Vér
telen" mester mozgatja itt acél- és vaskezeit a 
gépek nagy kupolatermében. Fémből, kőből, 
szövetből készült remekművek hirdetik a szellem 
életét, amely a világ minden országában pezseg; 
képcsarnokok és virágdísz, minden, amit az ész 
és a kéz ügyessége a gondolat műhelyében létre 
tud hozni, itt közszemlére van kitéve; még az 
elmúlt idők emlékei is előkerülnek régi kastélyuk
ból és az iszapos tőzeg mélyéről. 

A lenyűgözően hatalmas, tarka látványt meg 
kell kicsinyíteni, játékszerré kell zsugorítani, hogy 
egész nagyságában át lehessen tekinteni. 

A Marsmező, mint egy nagy karácsonyi asztal, 
a művészet és ipar Aladdin-lámpáját hordozta 
és körülötte a világ minden országából való 
csecsebecsék voltak kiállítva. A nagyság csecse
becséi: minden nemzet talált valamit, ami ott
honára emlékeztette. 

Ott áll Egyiptom királyi palotája, amott a 
sivatag karavánszerálya; rohan a beduin teve
háton, mintha most jönne a nap országából; 
amott orosz istállók állanak, a steppék pompás, 
tüzes paripáival; a szalmafödeles kis dán paraszt
ház Wasa Gusztáv pompás, fából faragott háza 
mellett; amerikai kunyhók, angol cottage-ek, 
francia pavillonok, kioszkok, templomok és szín-



házak állottak csodálatos összevisszaságban és 
közöttük a friss zöld pázsit, a tiszta, csörgedező 
patak, ritka fák, üvegházak, ahol tropikus erdő
ben képzeli magát az ember, rózsáskertek, 
mintha egyenesen Damaszkuszból hozták volna, 
puha színek, édes illatok! 

Mesterséges cseppkőbarlangok, melyeket édes 
és sós vizek zártak körül, elénk tárták a halak 
birodalmát; a tenger fenekén voltunk, halak és 
polypok között. 

Ennyi mindent nyújt, amint mondják, a Mars
mező és a nagy, gazdagon terített ünnepi asz
talon hangyabolyként nyüzsög az emberek tö
mege, gyalog vagy kis kocsin, mert nem minden 
ember lába bírja el a fárasztó járás-kelést. 

Kora reggeltől késő estig özönlenek az em
berek. Egyik zsúfolt gőzhajó a másik után szö
kik lefelé a Szajnán, a kocsik tömege folyvást 
növekszik, gyalogosan vagy lovon közeledő 
rajok egyre tömöttebbek lesznek. Uccai vasutak 
és omnibuszok kívül-belül tömve vannak embe
rekkel és a számtalan folyam mind egy helyre 
torkollik, a „párisi kiállítás" felé! Minden bejá
ratnál Franciaország zászlói lengenek s az egyes 
ország bazárjaira minden nemzet lobogói vannak 
kitűzve; zúgó, zizegő hang tör elő a gépcsarno
kokból, dallamos harangszó hallatszik a tornyok 
felől; orgona szól a templomokban; a keleti 
kávéházak rekedtebb duruzsoló lármája vegyül 
a zajba. Valóságos Babilon, babiloni nyelvzavar, 
világ csudája. 

Bizonyára így volt, így szóltak a jelentések, ki 
ne hallotta volna? A driád mindent tudott, amit 
az „új csudáról" a városok városában beszéltek. 

— Repüljetek madarak, repüljetek és nyissá
tok ki a szemeleket, aztán jöjjetek vissza és 
meséljetek! — esengett a driád. 



A vágy kívánsággá dagadt, életcéllá vált és 
mikor feljött a telihold a csendes néma éjsza
kában, a driád szikrát látott kiröppenni a tokjá
ból, mint valami fényes hulló csillagot, s a fa 
előtt, melynek minden ága remegett, hatalmas 
fényes alak jelent meg; szelíd, lágy hangon 
szólalt meg, de mégis erősen, mint az ítélet 
trombitái, amelyek életre csókolnak és ítélőszék 
elé hívnak bennünket. 

— El fogsz jutni a tündér városba; gyökeret 
fogsz verni, érezni fogod a zúgó áradatot, a 
levegőt és a napfényt. De életed megrövidül, 
az esztendők hosszú sora, mely itt kint a sza
badban reád vár, néhány rövid évvé fog össze
zsugorodni. Szegény driád, el fogsz pusztulni! 
Vágyad nőni fog, kívánságod megizmosodik: a 
fát börtönnek fogod érezni, el fogod hagyni a 
burkát, meg fogod tagadni a természetet, ki 
fogsz szállani, elvegyülsz az emberek között és 
akkor életed tiszavirág rövidséggel fog lepe
regni, egyetlen egy éjszakán; életedet kioltják, 
a fa levelei elfonnyadnak, elhervadnak, többé 
soha nem térnek vissza. 

így szólt a fényes jelenés, aztán elenyészett, 
de nem enyészett el a driád vágya és kedve; 
remegve várakozott, az érzés forrólázában. 

— Eljutok a városok városába! — ujjongott 
—, kezdetét veszi az életem, megdagad, mint a 
felhő, senki se tudja hová száll! 

Hajnali szürkületkor, midőn a hold elsápad 
s a felhők kipirulnak, ütött a beteljesedés órája, 
megvalósultak az ígéret szavai. 

Emberek jöttek ásókkal és kapákkal; körös
körül leástak a fa gyökeréig, a gyökere elé; 
megjelent egy szekér, melyet lovak húztak, föl
emelték a fát gyökerestül, a göröngyökkel együtt, 
melyek a gyökerekhez tapadtak, betakarták, való-



ságos lábzsákot húztak rá, aztán föltették a 
a szekérre, odakötözték, útnak indították Parisba, 
hogy ott nőjjön és viruljon tovább, Franciaország 
fővárosában, a városok városában. 

Megremegtek a gesztenyefa ágai és levelei a 
megindultság első pillanatában, a driád meg
remegett a várakozás kéjétől. 

— El! El ! — mondta minden rebbenése. — 
El ! El! — susogta remegő, elenyésző szavakkal. 
A driád el is felejtett istenhozzádot mondani 
szülőföldjének, a lengő fűszálaknak s az ártatlan 
százszorszépeknek, amelyek úgy néztek fel rá, 
mint egy nagyúri dámára Isten virágoskertjében, 
fiatal hercegnőre, aki odakint a szabadban pász
torleánynak öltözött. 

A gesztenyefa a szekéren feküdt, búcsút intett 
gályáival, de a driád nem tudott erről, a cso
dálatosan újról és mégis jól ismertről álmodozott, 
amely egyszerre meg fog nyílni előtte. Nincs 
olyan ártatlanul örvendező gyermekszív, nincs 
olyan tüzes, forróvérű férfi, aki hálásabban indult 
volna párisi útjára. 

„Isten hozzád" helyett egyre csak ezt mondta: 
— El! El ! 

A kocsi kerekei gurultak, a távol közelebb 
jött vagy hátrált; változott a vidék, mint a 
felhők; új szőlőhegyek, erdők, falvak, villák és 
kertek tűntek föl, ugrottak elő, suhantak el. 
A gesztenyefa haladt Paris felé, a driád vele 
tartott. Lokomotív lokomotív után száguldott el 
mellette, néha keresztezték egymást; e lokomo-
tívok felhőket eresztettek, a felhők képekké ál
lottak össze, amelyek Parisról meséltek, onnan 
jöttek, ahová iparkodott a driád. 

Körülötte mindenkinek tudnia kellett, hogy 
merre vezetett útja; úgy tetszett neki, mintha 
minden fa, amely mellett elmegy, feléje nyúj-



taná karjait és arra kérné: Vigy magaddal! 
Hiszen minden fában sóvárgó driád lakik. 

Minő változás, micsoda út! Mintha a földből 
nőnének ki a házak, egyre többen, egyre sűrűb
ben. A kémények úgy emelkednek a magasba, 
mint egymásra és egymás mellé rakott virág
cserepek a házak tetején; nagy feliratok kiáltot
tak rá öles betűkkel, festett alakok mosolyogtak 
feléje a házak faláról. 

— Hol kezdődik Paris, mikor érek be? — 
kérdezte magától a driád. — Az emberek sza
porábbak lettek, a forgalom, sietség növekedett, 
kocsi kocsi hátán, gyalogos lovas után, bolt bolt 
után következett; zene, énekszó, beszéd, kiabálás 
vad harmóniába folyt össze. 

A fába zárt driád Paris kellő közepén volt. 
A nagy, súlyos szekér megállt egy kis, virá

gokkal beültetett téren, melyet magas házak 
vettek körül; minden ablakot balkon övezett; 
a balkonokról emberek nézték az üde, fiatal 
gesztenyefát, amely a kiásott öreg fa helyébe 
fog állni. Az emberek megállottak a téren 
és mosolyogva, gyönyörködve nézték a tavasz 
zöldjét; az öregebb fák, amelyek még rügyez
tek, zizegő ajakkal üdvözölték: — Hozott 
Isten! Hozott Isten! — s a szökőkút, amely a 
levegőbe röpítette sugarait, azután visszahullatta 
a tágas mederbe, vízcseppeket adott a szélnek, 
hogy öntözze meg az újonnan érkezett fát, mintha 
itallal akarná kínálni. 

A driád érezte, hogy fáját leemelik a szekér
ről és ezután helyére állítják. A fa gyökereit 
beásták a földbe, friss pázsitot raktak rá, viruló 
bokrokat és virágokat ültettek melléje; egy szem
pillantás alatt egész kert támadt a téren. A gyö
kerestől kitépett, töpörödött fát, melyet megfojtott 
a gázszag, az ételszag és a növénygyilkos városi 



levegő, föltették ugyanarra a szekérre és elvitték. 
A néptömeg utánanézett, öregek és gyerekek 
padokon ültek a zöldben és fölnéztek az újonnan 
ültetett fa leveleire. Es mi, akik mindezt elme
séljük, fent álltunk a balkonon és lenéztünk a 
tavasz fiatal hírnökére, aki üde, vidéki levegőt 
hozott magával és azt mondtuk, amit az öreg 
pap mondott volna: — Szegény driád! 

— Boldog vagyok! Boldog vagyok! — mon
dotta a driád. — De mégis oly különös min
den, nem tudom kifejezni, hogy mit érzek. Min
den olyan, ahogyan elképzeltem és mégsem 
olyan! 

A házak oly magasan állottak, oly közel hozzá; 
a nap erősen tűzött egy falra, amely hirdetések
kel és plakátokkal volt teleragasztva; az embe
rek megálltak, tolongani kezdtek előtte. Kocsik 
rohantak el, könnyű és nehéz kocsik; az omni
buszok, e túlhalmozott mozgó házak tovasiet
tek; lovasok vágtattak, társzekerek és bérkocsik 
tülekedtek a helyért. Bár a magasra nőtt házak 
is elmozdulnának, sóhajtotta a driád, alakot 
változtatnának, mint a felhők, félreállnának, hogy 
ő, a driád, megnézhesse Parist. Látni akarta a 
Notre Dame-ot, a Vendóme-oszlopot és a cso
dát, amely annyi idegent hívott és hív ide. 

A házak nem mozdultak. 
Még fényes nappal volt, mikor meggyújtották 

a lámpákat, gázfénybe borultak a kirakatok és 
a fa ágait is besugározták; olyan volt, mint a 
nyári napfény. Odafönt megjelentek a csillagok, 
ugyanazok, akiket driád otthonában látott; mintha 
hazai levegőáram érintette volna meg, oly tiszta, 
oly szelíd volt. Erősnek, emelkedettnek érezte 
magát, látni tudott a fa minden levelével, érezni 
tudott legszélső gyökeréig. Elő emberek világá
ban érezte magát, nyájas tekintetek pihentek 



rajta; körülötte zsibongás, lárma, hangok, színek 
és fények. 

A mellékuccában fúvós hangszerek szólaltak 
meg s a harmonika táncra hívó melódiái. Táncra, 
táncra! Örömet és életmámort zengett. 

Olyan volt a muzsika, hogy embereknek, lo
vaknak, kocsiknak, házaknak és fáknak táncra 
kellett perdülniök, kiki, ahogy tudott. Öröm
mámor száll fel a driád szívében. 

— Hogy él itt minden és milyen szép itt min
den! — ujjongott. — Parisban vagyok! 

A következő nap, a következő éjszaka s a 
másik nap és éjszaka ugyanazt a látványt, ugyan
azt a zsibongást, ugyanazt az életet nyújtotta, 
amely mindig változó és mégis mindig egyforma. 

— Most már minden fát, minden virágot is
merek itt a téren! Ismerek minden házat, min
den boltot és balkont ebben a szűk kis zugban, 
amely elrejti előlem a hatalmas nagy várost! 
Hol vannak a diadalkapuk, a boulevardok, hol 
van a világ csodája? Mindebből semmit sem 
látott. Be vagyok zárva a nagy házak közé, 
amelyeket immár betéve tudok, valamennyi fel-
iratjukkal, plakátjukkal, cégtáblájukkal egyetem
ben, ismerem mind e falragaszos nyalánkságot, 
amelyek már nem ízlenek nekem. Hol van mindaz, 
amiről hallottam és tudtam, ahová sóvárogtam 
és amiért ide akartam jutni? Mit szereztem, mit 
nyertem, mit találtam? Ep úgy vágyódom, mint 
azelőtt, ép úgy érzem, hogy odakint van az élet, 
ahol élnem kell. Ki kell mennem az élők közé! 
Ujjongani akarok, repülni, mint a madár, érezni, 
egész emberré válni, kihasználni a fél napot, az 
esztendőkig tartó fáradt, unalmas hétköznapi élet 
helyett, amelyben sorvadok, hanyatlom, lehullok 
mint az őszi köd a mezőn és végül eltűnök. 



Fényleni akarok, mint a felhő, fényleni az élet 
napjában, mindent látni, mint a felhő, elszállani, 
mint a felhő, ki tudja, hová! 

Így sóhajtozott a driád és sóhaja imádsággá 
erősödött. 

— Vedd el esztendőimet, add nekem egy 
tiszavirág életének felét! Szabadíts ki rabságom
ból, adj nekem emberi életet, emberi alakot egy 
rövid időre, csak egy éjszakára, ha kell, aztán 
büntess meg vakmerő életvágyamért! Semmisíts 
meg, hagyd elhervadni burkomat, az üde, fiatal 
fát, hadd fonnyadjon, hulljon, váljék hamuvá, 
hadd enyésszen el a szélben! 

Zizegtek a fa ágai, csiklandós érzés fogta el 
minden levelét, megremegtek a levelek, mintha 
tűz futna végig rajtuk, szélroham rázta meg a 
fa koronáját, amelyből egyszerre csak egy női 
alak, a driád lépett ki. Ugyanabban a pillanat
ban már a gázfényes, lombos ágak közt ült, 
ifjú, szép leány képében, mint szegény Marié, 
akinek megjósolták: El fogsz pusztulni a nagy 
városban! 

A driád a fa tövében ült, háza kapuja előtt, 
amelyet bezárt és elhajította a kulcsot. Olyan 
ifjú és szép volt! A csillagok ránéztek és meg
villantak, a gázlámpák megnézték, sugárzottak 
és intettek neki! Karcsú és mégis erőteljes volt, 
még csaknem gyermek, de már viruló hajadon. 
Ruhája finom selyem, zöld, mint a fa koroná
jának üde, szép levelei; gesztenyebarna hajába 
félig kifeslett gesztenyevirág volt tűzve; a tavasz 
istennőjéhez hasonlított. 

Csak egy rövidke percig ült mozdulatlanul; 
aztán felugrott, gazellakönnyedséggel elszaladt, 
egy szempillantás alatt a sarkon termett; futott, 
szökdécselt, mint egy tükör visszfénye, melyet 
a napon visznek; a tükör fénye minden mozdu-



latnál hol ide, hol oda vetődik; és ha jól meg
nézzük a driádot, csodát látunk! Ahol egy pil
lanatra megállt, megváltozott az alakja, a ruhá
zata, mindig a környezethez idomult, a házhoz, 
melynek lámpája rávilágított. 

Kiért a boulevardra; gázlámpák fény tengere 
áradt e lámpásokból, kirakatokból és kávéházak
ból. Fák álltak sorban, fiatalok és karcsúk, 
mindegyik elrejtette driádját a mesterséges nap 
sugarai elől. Az egész végtelen hosszú gyalog
járó egyetlen nagy terem volt; terített asztalok 
állottak mindenféle frissítőkkel, champagnei bor
ral, chartreuse-zel, le egészen a kávéig és a 
sörig. Volt ott virág-, kép-, szobor-, könyv- és 
szövetkiállitás. 

A sürgés-forgásban, a magas házak alatt a 
driád kitekintett a félelmes forgatagra a két 
fasor között; rohanó szekerek, hintók, kocsik, 
omnibuszok, bérkocsik áradata úszott lovagló 
urak és masírozó ezredek között. Az embernek 
könnyen az életébe, vagy legalább az ép csont
jaiba kerülhetett, ha át akart kelni egyik part
ról a másikra. Kék fény világított, majd sárga, 
szitáló gáz, egyszerre csak fölszállt egy rakéta, 
honnan, hová? 

Igen bizony, ez a világváros nagy országútja. 
Emitt lágy olasz melódiák zsonganak, amott 

spanyol dalok castagnette-kísérettel, de legerő
sebben, valamennyit túlharsogva a harmonikák 
zengtek, csupa egynapos melódiát, csiklandós 
kan-kan-zenét, amit Orpheus nem ismert s 
amelynek szép Heléna hírét se hallotta, de 
amitől még az egykerekű taligának is táncra 
kellett perdülnie, ha tudott táncolni. 

A driád táncolt, lengett, repült, színekben 
játszva, mint kolibri a napfényben. 

Mint ahogy a ragyogó lótuszvirág úszik a fo-



lyam sodrában, ha az ár leszakította száráról, úgy 
vitte a forgatag a driádot, és ha megállt, ismét 
új alakot öltött; ezért senki se tudta követni, 
megismerni vagy akár megnézni. 

Mint a felhők, úgy suhantak el mellette az 
arcok, egyik a másik után, de egyet sem ismert, 
egy otthoni ábrázattal sem találkozott. Ekkor 
két sugárzó szem csillant föl lelkében, Mariéra 
gondolt, a szegény Mariéra! A boldog, rongyos 
gyerekre, piros virággal fekete hajában. Hiszen 
ő is itt van a világvárosban, gazdagon, sugár
zóan, mint akkor, amikor elkocsizott a pap háza, 
a driád fája és a vén tölgyfa mellett. 

Bizonyosan itt van a fülsiketítő lármában, 
talán éppen most szállt ki pazar hintójából; pom
pás fogatok állnak itt, aranysujtásos kocsisok
kal a bakon és selyemharisnyás inasokkal. 
Csupa gazdagon öltözött hölgy száll ki a kocsik
ból. Végigmennek a nyitott rácsoskapun, föl
mennek a széles, magas lépcsőn, amely már
ványfehér oszlopos palotába visz. Talán ez a 
„világ csodája"? Bizonyosan itt van Marié! 

Sancta Maria! énekelték odabent, tömjénfüst 
szállt fel e festett és aranyozott boltívek alól, 
ahol félhomály uralkodott. 

A Madelaine-templom volt. 
Feketébe öltözve, drága, legújabb és legelő

kelőbb divatú ruhákban vonult be az előkelő 
hölgyvilág a fehér kőpadlón. Mindenkinek a 
címere rajta volt a bársonyba kötött ezüst
kapcsos imakönyvön és az erősen parfümözött, 
finom brüsszeli csipkés zsebkendőn. Némelyik 
hölgy csendes áhítatban imádkozott valamelyik 
oltár előtt, mások a gyóntatószéket keresték. 

A driád nyugtalanságot, félelmet érzett, mintha 
olyan helyre került volna, ahová nem szabad 
belépnie. Ez a csönd birodalma, a titkok csar-



noka volt; mindenki suttogva, félhangon be
szélt. 

A driád egyszerre selyembe és fátyolba 
takarva látta magát, alakra hasonlított a többi 
dúsgazdag vagy főrangú hölgyekhez ; vajjon ki 
köztük a vágy gyermeke, mint ő ? 

Ekkor sóhaj tort fel, fájdalmas, mély sóhaj
tás ; honnan jött, a gyóntatószék felől vagy a 
driád kebléből ? Szorosabban arcára vonta 
fátyolát. Templomi tömjénillatot lélekzett be friss 
levegő helyett. Ez nem az ő vágyának való hely. 

E l ! El, repülni szüntelenül! A tiszavirágnak 
nincs nyugodalma, repülés az ő élete. 

Megint kint volt a sugárzó gázkandeláberek 
között, remek szökőkutaknál. Az összes vízsuga
rak együttvéve sem tudják lemosni az ártatlan 
vért, melyet itt ontottak! 

E szavakat mondta valaki. 
Idegen emberek álltak itt, hangosan és élén

ken beszéltek, ahogy senki se mert beszélni a 
titokzatosság nagyterméből, ahonnan a driád 
jött. 

Megfordítottak, fölemeltek egy nagy kőlapot; 
a driád nem tudta, mire vélje ; tátongó nyílást 
látott, mely a föld mélyébe vezetett, leereszked
tek, hátat fordítva a csillagfényes levegőnek, a 
napfényes gázlámpáknak, az eleven életnek. 

— Félek! — mondta az egyik asszony, aki 
ott állott. — Nem merek leszállani! Bánom is 
én, ha nem látom is a csodát ! Maradj velem! 

— De hazautazni — felelte a férje —, el
hagyni Parist, anélkül, hogy láttuk volna az új 
kor igazi csodáját, amelyet egyetlenegy ember 
esze és akarata hozott létre. 

— Nem megyek! — szólt a felelet. 
— „Az új kor csodája" — mondták. A driád 



hallotta, megértette; elérte vágyai netovábbjá
nak a célját, itt van Paris mélységének a be
járata ; erre nem volt elkészülve, de most hallotta, 
látta leszállani az idegeneket és velük tartott. 

A lépcső öntöttvasból készült, csavarmenet
ben, széles volt és kényelmes. Odalent lámpa 
világította és még alantabban egy másik fény
lett. 

Végtelen hosszú, egymást keresztező csarno
kok és bolthajtásos folyosók labirintusában 
állottak: Paris minden uccája és mellékuccája 
látható volt, mint valami halvány tükörképen, 
a nevük oda volt írva, minden fenti háznak 
megvolt itt a maga száma, a gyökere, mely 
idáig leért a néptelen gyalogjáró alatt. Fent friss 
ivóvizet vezető csövek futottak végig és leg
felül távíródrótok hálózata függött. Az egymás
tól egyforma távolságban álló lámpák fényében 
mintha a földfeletti világváros tükröződött volna 
vissza. Közbe-közbe dübörgő hangok ütötték meg 
a fülét, nehéz társzekerek robogtak végig az 
uccák kövezetén. 

Hol volt a driád ? 
Talán hallottál a katakombákról; elenyésző 

kis részecskéi e földalatti világnak, az új kor 
csodájának: a kloákákban volt, Paris gyomrá
ban. Itt állt a driád, nem messze a marsmezei 
világkiállítástól. 

A csodálkozás, ámulat és megértés felkiáltá
sait hallotta. 

— Itt alant — mondták - egészség és hosszú 
élet terem a fent lakók ezrei számára. Korunk 
a haladás kora, annak minden áldásával! 

így vélekedtek az emberek, akik látogatóba 
jöttek ide, de más véleményen voltak azok az 
Isten teremtései, akik itt születtek, itt laktak és 
tanyáztak : a patkányok; kisziszegtek egy kor-



hadt fal hasadékából, tisztán hallhatóan és ért
hetően a driád számára. 

Jól megtermett öreg hímpatkány, leharapott 
farkkal áthatóan sziszegte érzelmeit, szoronga
tott helyzetét és a szerinte egyedül helyes véle
ményt; családja zajosan helyeselte minden szavát. 

— Undorodom a nyávogástól, az emberek 
nyávogásától, buta, tudatlan fecsegés az egész! 
No hát most szépen el vagyunk látva gázzal 
meg petróleummal. De én nem élek az effélé
vel. Olyan cifra kivilágítást csináltak, hogy a 
magamfajta patkány itt ül oszt' szégyenli magát, 
azt se tudja miért. Adná Isten, hogy az olaj
mécsesek korában élnénk! Hisz nem is olyan 
régen volt. Az volt aztán a romantikus világ, 
ahogy mondani szokás! 

— Miket beszélsz összevissza ? — kérdezte 
a driád. — Téged még sohasem láttalak. Miről 
beszélsz ? 

— A régi jó világról! — felelte a patkány. — 
Patkány-szépapám és patkány-szépmamám ked
ves, szép koráról! Biz akkor nagy dolog volt 
ide lekerülni. Micsoda patkányfészek volt itt, 
Paris elbújhatott mellette! Pestis anyánk lakott 
idelent; az embereket ugyancsak pusztította, de 
patkányt nem bántott. Rablók és csempészek 
szabadon lélegezhettek idelent. A legérdekesebb 
személyiségek menedékhelye volt ez, akiket 
odafent már csak a melodráma-színházakban 
látnak. A romantika kora még a mi patkány
tanyánkon is elmúlt; friss levegőt meg petró
leumot kaptunk a nyakunkba! 

így sziszegett a patkány, dühösen sziszegett 
az új kor ellen, a régi jó pestisanyánkos világ 
dicsőségére. 

Megállt egy kocsi, valami omnibuszféle, 
melyet kis fürge lovacskák húztak; a társaság 



beült és elhajtattak a boulevard Sebastopol felé, 
persze a föld alatt, amely az ismert, emberek
től nyüzsgő körút alatt vonult végig. 

A kocsi eltűnt a homályban, a driád is el
tűnt, fölemelték a gázlángok fényébe, a friss, 
szabad levegőre; csak itt, nem az egymást 
keresztező bolthajtások nyomott levegőjében 
lehet a csoda, a világ csodája, melyet rövid 
életében meg akar keresni; jobban kell sugár-
zania, mint az összes gázlámpáknak együttvéve, 
jobban mint a holdnak, mely az imént jött fel. 

Megvan! Előtte fénylett, csillámlott, intege
tett, mint a Vénus-csillag az égen. 

Egy kapu előtt állott, amely fénnyel és tánc
muzsikával betöltött kertre nyílt. Gázlámpák 
fénylettek a virágágyak helyén, melyek kis 
tavacskákat fogtak körül, bádogból készült, mes
terséges vízinövényekkel; a fény ráesett e fes
tett és hajlított virágokra, melyek öles vízsuga
rakat szórtak kelyhükből. Szép szomorú fűzek, 
igazi szomorú fűzek eresztették a vízbe friss 
zöld ágaikat, mint valami átlátszó és mégis 
sűrű fátylat. A bokrok között máglya égett, 
amelynek vörös fénye átvilágította a csendes 
kis félhomályos lombokat, amelyeket hangok 
jártak át, csiklandó, megbabonázó, csalogató 
muzsika, olyan, hogy megpezsdül tőle a vér az 
ember tagjaiban. 

Fiatal asszonyokat látott, szép, díszes ruhá
ban, hűtlen mosollyal, a fiatalság kacagó köny-
nyelműségével, volt köztük egy, aki Mariehez 
hasonlított. Hogy szálltak, hogy lendültek a 
tüzes táncban! A tarantellától részegen ugrál
tak, kacagtak, mosolyogtak, ujjongó örömben, 
mintha az egész világot át akarnák ölelni. 

A driádot is magával ragadta a tánc. Finom 
kis lábai gesztenyeszínű selyemtopánba bújtak, 



mint a szalag, mely hajából meztelen vállára 
libbent. Zöld selyemruhája széles redőkben len
gett, de nem takarta el karcsú bokáit, formás 
lábait, melyek bűvköröket vontak a levegőbe 
a táncoló ifjú előtt. 

Armide varázskertjében volt? Mi e hely neve? 
A gázlámpák előtt fénylett ez a név: 

MABILLE. 

Zenehangok és tapsok, rakéták sustorgása és 
víz csobogása keveredett a pezsgősüvegek durro
gásával, a tánc szertelen volt, mint egy baccha
nália és az egészre letekintett a hold, persze 
egy kissé gyanús ábrázattal. Az ég felhőtlen, 
tiszta volt, az ember szinte azt hitte, hogy Mabille-
ból belát a menny birodalmába. 

Fölemésztő, csiklandós életkedv járta át a 
driádot, mint az ópiummámor. 

Szemei beszéltek, ajkai beszéltek, de a szavak 
elvesztek a flóták és hegedűk zengésében. Tán
cosa is szavakat suttogott a fülébe, taktusra 
lejtették a kánkánt; a driád nem értette, mi sem 
értjük, mit mondott. Kitárta karjait, hogy magá
hoz szorítsa, de csak az átlátszó, gáztól terhes 
levegőt ölelte magához. 

A driádot magával ragadta a légáram, ahogy 
a szél elsodorja a rózsaszirmot. Lobogó lángot 
látott maga előtt a magasban, fönt egy torony 
tetején. A tűz vágyai célja felől lobogott, a Mars
mezei „délibáb" vörös tűztornyáról s a tavaszi 
szél idesodorta. Körülkeringte a tornyot; a mun
kások pillangónak nézték, aki leereszkedett meg
halni, mert idő előtt érkezett. 

Sütött a hold, fénylettek a gázlámpák a nagy 
csarnokokban és a világ minden tájáról való 



szétszórt épületek előtt, megvilágították a pázsi
tos dombot és az emberész teremtette szikla
tömböket, melyeken vízesés zuhogott alá, „név
telen mester" akaratából. A tenger és tavak 
mélységei, a halak birodalmai tárultak eléje, az 
ember mély iszapban járt, vagy a tenger fene
kén a búvár üvegharangjával a fején. A víz 
nekifeszült a vastag üvegfalaknak oldalt és felül. 
Polypok, ölnyi hosszú, hajlékony, angolnaszerűen 
kunkorodó, remegő, eleven halak, karok ölel
keztek, emelkedtek a magasba, vagy megfogódz
kodtak a tenger fenekén. 

Egy hatalmas félszegúszó feküdt a közelében, 
nyugodtan, kényelmesen nyújtózkodott; ollótlan 
rákok csúszkáltak el fölötte, óriási pókokhoz 
hasonlóan, míg a tengeri rákok olyan gyorsan, 
olyan sietséggel mozogtak, mintha a tenger pil
langói lettek volna. 

Az édesvízben tavirózsa, nád és káka nőtt. 
Az aranyhalak sorba állottak, mint vöröshátú 
tehenek a mezőn, valamennyien egy irányban 
tartották a fejüket, hogy kopoltyúikkal felfogják 
a víz áramlását. Kövér, zsíros cigányhalak ostoba 
szemeiket az üvegfalakra meresztették, ők is 
tudták, hogy a meglehetősen kényelmetlen uta
zást vízzel telt hordókban tették meg és a vonaton 
szárazföldi betegségbe estek, ahogy az emberek 
tengeri betegek lesznek a hajón. Azért jöttek 
ide, hogy megtekintsék a kiállítást, meg is tekin
tették, ki sósvízből, ki édesvízből, nézték a tömén
telen embert, akik reggeltől-estig özönlöttek körü
löttük. A világ minden nemzete elküldte és 
kiállította embereit, hogy az öreg cigányhalak 
és durdák, a gyors sügérek és a mohos pontyok 
megtekintsék ezeket a jószágokat és megmond
ják róluk a véleményüket. 

— Kagylófélék ezek! — mondta egy piszkos 



kis fehérkeszeg. — Naponta kétszer-háromszor 
kagylót cserélnek és szájhangokat adnak, amit 
beszédnek neveznek. Mi nem változunk át és 
egyszerűbben megértetjük magunkat: a szájszög
letek mozgatásával és szemünk meresztésével! 
Mennyivel előbbre vagyunk, mint az emberek! 

— Úszni mégis csak megtanultak — jegyezte 
meg egy kis édesvízi hal. — En a nagy hazai 
tóból érkezem, ott nagy melegben az emberek 
levetik kagylóikat, begázolnak a vízbe, oszt elkez
denek úszni. A békáktól tanultak úszni, a hátsó 
lábukkal rúgkapálnak, a mellsőkkel eveznek, 
persze nem sokáig bírják! Szegény emberek! 

S a halak egyre meresztették a szemüket; 
azt hitték, még mindig körülöltük nyüzsög az 
embertömeg, melyet az erős nappali fényben 
láttak; sőt meg voltak győződve, hogy még min
dig ugyanazokat az alakokat látják, akik leg
először hatottak szemidegükre. 

Egy kis sügér, amelynek bőre finoman pettye-
zett és háta irigylésre méltóan gömbölyded volt, 
azt erősítette, hogy még mindig ott van az isza
pos emberi csőcselék, ő nagyon jól látja. 

— En is egészen tisztán látom! — mondta 
egy sárgaságos cigányhal — tökéletesen jól lá
tom a szép, formás emberi alakot, a „hosszú
lábú asszonyt", vagy aminek nevezik, éppen olyan 
a szeme-szája, mint nekünk, hátul két léggömböt, 
elől csukott esernyőt hord, nagy békalencse lebe-
gőget visel, meg mindenféle lim-lomot. O húzott 
ide bennünket, akik a teremtés adományaival 
ide-oda úszkálunk. Majdnem olyan szép, mint 
e g y cigányhal, már pedig ennyit igazán nem 
lehet kívánni magafajta embertől! 

— Hát az hol maradt, aki a madzagot tar
totta és huzattá magát? 

— Kocsiban ült, tintával, tollal mindent föl-



írt, mindent leírt. Hogy kicsoda? Ök tudósító
nak hívták! 

— Ott megy ni! — mondta egy mohos, szű
zies kárász, akinek a torka tele volt tapaszta
lással, úgy hogy egészen belerekedt; egyszer 
lenyelt egy horgot és azóta horoggal a torkában 
úszkál. 

— Tudósító! — mondta. — Ez már világos, 
halmódi beszéd, valami tintahal-féle az emberek 
között. 

így beszéltek a halak a maguk módja sze
rint. Eközben a mesterséges barlangban felhang
zott a munkások éneke és a kalapácsok döngése, 
akiknek éjszaka is dolgozni kellett, hogy hamar 
tető alá hozzák a munkát. Énekeltek a driád 
nyári éjszakájában, aki maga is közéjük setten
kedett, de csakhamar odébb állott, elrepült, el
tűnt. 

— Nini, aranyhalak! — mondta és feléjük 
intett. — Hát mégis megláthattalak! Hiszen is
merlek, régóta ismerlek benneteket! Hazámban 
a fecske beszélt rólatok. Mily szépek, csillogóak, 
bájosak vagytok! Meg tudnám csókolni mind-
nyájotokat! A többit is ismerem. Ez bizonyosan 
kövér kárász, az nyalánk durda, emitt meg az 
öreg, mohos pontyok úszkálnak! Ismerlek ben
neteket! De ti nem ismertek engem! 

A halak bámultak, egy betűt se értettek, k r 
néztek a derengő félhomályba. 

A driád már nem volt ott, kint állt a szabad
ban, ahol a „csodavirág" árasztotta illatát a leg
különbözőbb országokból, a rozstáblák meg a 
tőkehal-partok hónából, a bagariabőr országából, 
a kölni víz folyó partjáról és a rózsaolaj nap
keletjéről. 

Ha a báli éjszaka utáni félálomban haza
kocsizunk, még tisztán fülünkbe csengenek a 



hallott melódiák, akármelyiket el tudnók éne
kelni. Es valamint a kígyók szemében egy ideig 
lefényképeződik, amit utoljára láttak, úgy ma
radt meg az éjszakában a nappali fény és sür
gés-forgás, nem enyészett el, nem aludt ki, a 
driád megérezte és tudta, hogy másnap ugyan
úgy fog továbbharsogni az élet. 

A driád illatozó rózsák között állt, azt hitte, 
már ismeri őket hazulról, a kastély parkjából 
és a plébános kertjéből. A vörös gránátalma
virágot is megtalálta; ilyent viselt Marié szén
fekete hajában. 

Szülőföldje emlékei szálltak fel gondolataiban; 
mohó tekintettel szívta magába a látványt, mi
közben lázas nyugtalanság fogta el és magával 
ragadta a gyönyörű termeken keresztül. 

Elfáradt és egyre fáradtabb lett. Szükségét 
érezte, hogy lepihenjen a puha keleti vánko
sokra és takarókra vagy, mint a szomorúfűz, 
leereszkedjék és elmerüljön a tiszta vízben. 

De a tiszavirág nem ismeri a nyugalmat. Per
cek múlva véget ér a nap. 

Gondolatai remegtek, tagjai remegtek, leha
nyatlott a fűbe, a csörgedező patak mentén. 

— T e a halhatatlan földről beszélsz! Nedve
sítsd meg a nyelvemet, csillapítsd szomjamat! 

— Én nem vagyok eleven forrás — felelte 
a víz. — A gép ereje éltet! 

— Add ide az üdeségedet. zöld mező! — kö
nyörgött a driád. — Adj nekem egyet illatos 
virágaidból. 

— Meghalunk, ha letépnek — felelték a fű
szálak és a virágok. 

— Csókolj meg, üde légáram! Csak egyetlen 
egyszer csókolj életre! 



— Nemsokára pirosra csókolja a felhőket a 
nap — felelte a szél — és akkorra meghalsz, 
ahogy meghal ez a sok szép minden, mielőtt 
beáll a tél. Nem lesz itt egyéb, csak a kavargó 
könnyű homok, azzal játszhatom megint, fel
kaphatom a levegőbe. Por! Minden porrá 
lesz! 

A driádot iszonyú rettegés lepte meg, mint 
az asszonyt, aki a fürdőben felvágja ereit és 
elvérzik, de mialatt elfogy a vére, még mindig 
élni kíván. Fölemelkedett, néhány lépést ment, 
majd ismét leroskadt egy kápolna előtt. Az ajtó 
nyitva állott, gyertyák égtek az oltáron, szólt 
az orgona. 

Minő zene! Ilyen hangokat még sohasem hal
lott, s mégis ismeiőseknek tetszettek. A teremtés 
szíve mélyéből fakadtak. Mintha öreg tölgyfa 
zúgását hallaná, mintha az öreg papot hallaná 
mesélni az ősök nagy tetteiről, a híres nevek
ről, melyeket az eljövendő idők örökbe kapnak 
Istentől, hogy tartós életet nyerhessenek. 

Az orgonahangok hullámzottak és csengtek, 
beszéltek, énekeltek! 

— Vágyad és szeszélyed letépett istenadta 
helyed gyökeréről. Ez a végzeted, szegény 
driád! 

Az orgona édes, lágy hangjai úgy zengtek, 
mint a könnyek és odahatoltak, mint a köny-
nyek. 

Az égen vörös felhők úsztak. Zúgott és da
lolt a szél! Távozzatok, halottak, most fölkél 
a nap! 

Első sugara a driádra hullott. Alakja változó 
színekben tündöklött, mint a szappanbuborék, 
mielőtt szétpattan, eltűnik, egy csepp vízzé zsu
gorodik össze, mint egy könnycsepp, mely a 
földre hull és nyomtalanul eltűnik. 



Szegény driád! Harmatcsepp, könnycsepp, 
legördült, eltűnt! 

A nap kisütött a Marsmező „délibábja" felett, 
kisütött egész nagy Parisra, a kis térre és a 
fákkal meg a csepergő szökőkúttal a magas 
házak között, ahol a gesztenyefa állott, de 
csüggedt ágakkal, fonnyadt levelekkel, a gesz
tenyefa, mely tegnap még élettől duzzadt, mint 
a megtestesült tavasz. Most mindenki azt mondta, 
elszáradt, a driád kiröppent belőle, elszállt mint 
a felhő, senki se tudta, hová. 

A földön hervadt, letört gesztenyevirág feküdt, 
a templom szenteltvize sem tudta életre támasz
tani. Az emberek lábai csakhamar betaposták 
a földbe. 

Mindez így történt. 
Tulajdon szemünkkel láttuk 1867-ben, a párisi 

kiállítás idején, k o r u n k b a n , a mese nagy, cso
dás korában. 



C s i r k e - K a t i f a m í l i á j a . 

Csirke-Kati volt az egyetlen emberi lakója 
az előkelő új háznak, melyet a tyúkok és kacsák 
részére építettek az uraság gazdasági udvará
ban ; a régi nemesi kúria helyén állt, tornyok
kal, csúcsokkal, sáncárokkal és felvonóhíddal. 
Fák és bokrok sűrűje volt a tőszomszédságá
ban; valamikor itt volt a kert, amely egy nagy 
tó partjáig ért, de ma már ingoványos rét van 
e tó helyén. Varjak, fekete varjak és csókák 
röpködtek károgva és rikácsolva az öreg fák 
felett, nyüzsgő madársereg, nem fogyatkoztak 
meg, ha közéjük durrantottak, inkább még sza
porodtak. Akkora zajt csaptak, hogy a tyúkólig 
elhallatszott, ahol Csirke-Kati üldögélt, miköz
ben a kiskacsák facipőin ugrándoztak. Minden 
tyúkot, minden kacsát ismert, amióta kibujt a 
tojásból, büszke volt a tyúkjaira és kacsáira, 
büszke volt az előkelő házra, melyet számukra 
építettek. Kis szobája rendes és tiszta volt, ezt 
megkívánta az úrnője, aki benézett hozzá finom, 
előkelő vendégeivel és megmutatta nekik a 
„tyúkok kaszárnyáját". 

Volt ruhaszekrénye meg karosszéke, még 
komótja is volt, amelyen fényesre csiszolt sárga
rézlap hevert „Grubbe" felírással, mert így hív
ták a nemesi famíliát, amely valamikor a régi 



kúriában lakott. A sárgarézlapot ásás közben 
találták és az egyházfi azt mondta, hogy nem 
ér semmit, azonfelül, hogy régi emlék. Az egy
házfi nagyszerűen ismerte a vidéket meg a régi 
időket, vastag könyvekből szedte tudományát; 
tömérdek feljegyzés hevert az asztalfiókjában. 
Sokat tudott a régi világról, de a legöregebb 
varjú talán még nálánál is többet tudott, azért 
rikácsolt annyit a maga varjúnyelvén, amit meg 
nem értett az egyházfi, akármilyen bölcs volt is. 

Meleg nyári napokon még párolgott az ingo
vány, úgy hogy valóságos tó feküdt az Öreg 
fák előtt, ahol varjak, fekete varjak és csókák 
röpködtek; igy festhetett a táj, amikor még itt 
tanyázott Grubbe lovag és állt még a régi udvar 
a vastag vörös falakkal. A kutya lánca akkor 
egészen a kapuig ért, a toronyból kőkockás 
folyosó vezetett a szobákba; az ablakok kicsik 
voltak, nemkülönben az ablaktáblák, még a 
nagyteremben is, ahol táncolni szoktak, de az 
utolsó Grubbek idejében emberemlékezet óta 
nem táncoltak, pedig megvolt még a régi üst
dob, amely zenekíséretül szolgált. A nagyterem
ben művésziesen faragott szekrény állt, mely
ben ritka virághagymákat tartottak, mert Grub-
bené asszonyság szeretett kertészkedni és ked
velte a fákat és növényeket; a férje jobb szere
tett lovagolni, meg farkasra és vaddisznóra 
vadászni és kis lánya, Mária, mindig elkísérte 
útjára. Ötesztendős korában már megülte a 
lovat és merészen körüljártatta nagy fekete 
szemeit. Szeretett korbáccsal a vadászkutyák 
közé vágni; apja szívesebben látta, ha a paraszt
gyerekek közé vágott, akik eljöttek megnézni 
az uraságokat. 

A majorság mellett, egy nyomorult agyag
viskóban szegény földmíves lakott, akinek Sörén 



fia éppen egykorú volt a nemes kisasszonnyal. 
A fiú tudott fára mászni és nyakra-főre hozta 
le a madárfészkeket a kis leánynak; a madarak 
csipogtak, ahogy csak torkukon kifért és a leg
nagyobbik feléje kapott a csőrével éppen a sze
me fölött, úgy hogy kifreccsent a vére és kicsibe 
múlt, hogy el nem veszítette a félszemét. Grubbe 
Mária Sőrénkének szólította a fiút és ez nagy 
kegy volt, amely kivált a gyerek apjának, a 
szegény Jönnek vált hasznára; az öreg ugyanis 
egy napon megtévedett, büntetést mértek rá, 
falovon kellett lovagolnia. A faló az udvaron 
állt, négy karó volt a lába s egyetlen keskeny 
gerenda a háta. Ezen kellett volna Jönnek lova
golni két nehéz malomkővel a lábain, hogy az 
ülés ne essék nagyon kényelmesen; rettentő 
keserves arcot vágott, Sörén sírt, rítt és térden 
állva könyörgött a kis Máriának; a kislány 
azonnyomban megparancsolta, hogy az öreget 
vegyék le a lóról. Mikor nem engedelmeskedtek 
neki, elkezdett toporzékolni a folyosó kőkockáin 
és addig cibálta az apja kabátja ujját, amíg 
nem teljesítették a kívánságát. Sörén apját fel
oldották. 

Grubbené odament, megsimogatta leánya ha
ját és szelíd tekintetet vetett rá, Mária nem is 
tudta miért. 

A kislány be akart menni a vadászkutyákhoz, 
nem úgy, mint az anyja, aki a kerten át lement 
a tópartra, ahol tavirózsák és vízililiomok virág
zottak, ahol káka és szittyó lengett a nád kö
zött ; nézte a sok buja virulást. — Milyen szép! — 
mondta. A kertben egy akkortájt ritka fa állt 
„vér-bükk"-nek hívták, szerecsennek is beillett 
a fák között, olyan sötétbarnák voltak a levelei. 
Erős napfényre volt szüksége, mert a folytonos 
árnyékban megzöldült volna, mint a többi fa 



és elvesztette volna minden érdekességét. A ma
gas gesztenyefákon, a bokrokban, de még a 
gyepen is tömérdek madár fészkelt. Mintha 
tudták volna a madarak, hogy itt békében él
hetnek, itt senkinek sem szabad puskáját dur
rogtatni. 

A kis Mária Sörennel tartott, aki, mint mond
ták, tudott fára mászni és tojásokkal meg pihés 
fiókákkal kedveskedett a kisasszonykának. A ma
darak ijedten felröppentek, kicsik és nagyok! 
A bíbic odakint a mezőn, varjak, fekete varjak és 
csókák a magas fákon szörnyű módon elkezdtek 
rikácsolni, azóta sem hagyták abba. 

— Mit műveltek, gyerekek! — kiáltott rájuk 
a szelíd asszony. — Istentelen dolgot művel
tek! 

Sörén úgy állt ott, mint akit nyakon öntöttek, 
a nemes kisasszony is félrenézett egy pillanatra, 
de aztán kurtán és dacosan mondta: 

— Megyek az apámhoz! 
— Menj innen! Menj innen! — rikácsolták a 

nagy fekete madarak és elrepültek, de másnapra 
visszatértek, mert, hiába, itt volt a fészkük. 

De a csendes szelíd asszony nem sokáig ma
radt a fészkében, Isten magához hívta, nála úgyis 
inkább otthon érezte magát, mint itt a kastély
ban. A templom harangjai büszkén kongtak, 
mikor holttestét a templomba vitték, a szegények 
szemei könnybe lábbadtak, mert mindig jó volt 
hozzájuk. 

Halála után senki se törődött a veteményeivel 
és a kert pusztulásnak indult. 

Grubbe úr kemény ember volt, mint mondták, 
de a lánya tudott vele bánni; mindig megne
vettette és keresztülvitte az akaratát. Most tizen
két esztendős volt, izmos, erős testalkatú, fekete 
szemével az emberek szeme közé nézett, úgy 



megülte a lovat mint egy fiú és úgy tudott a pus
kával bánni, mint egy gyakorlott vadász. 

Akkor előkelő látogatót kapott a vidék, magát 
az ifjú királyt meg testvérét és barátját Gylden-
löve Ulrik Frigyes urat; vadkant jöttek vadászni 
s egy napot meg egy éjszakát Grubbe úr házá
nál töltöttek. 

Gyldenlöve Grubbe Mária mellett ült az asztal
nál, megcsípte és megcsókolta a leányka arcát, 
mintha rokonok lettek volna. Mária visszacsó
kolta, még pedig a száján és azt mondta, hogy 
ilyen kiállhatatlan embert még életében nem 
látott. Ezen nagyot nevetett az egész társaság, 
pedig nem is volt olyan mulatságos. 

De úgy látszik, mégse lehetett ez puszta 
móka, mert öt évvel később, mikor Mária betöl
tötte tizenhetedik évét, követ jelent meg a kastély
ban, levéllel a kezében. Gyldenlöve úr megkérte 
a nemes kisasszony kezét; ennek már fele se 
tréfa. 

— A legelőkelőbb úr, a legelső gavallér az 
országban. Nem megvetendő ajánlat! — mondta 
Grubbe úr. 

— Nem sokat törődöm vele! — felelte Grubbe 
Mária, de azért nem utasította el az ország leg
előkelőbb emberét, aki a király oldalán ült. 

Az ezüstöt, gyapjat és vásznat hajón küldték 
Kopenhagába; Mária hintóban utazott tíz álló 
napig. A hajónak ellenszele volt vagy egyálta
lán nem volt szele, négy hónapig tartott az útja 
és mire megérkezett a kelengye, Gyldenlövené 
már messze utazott. 

— Inkább gyékényen hálok, semmint az ő 
selyem nyoszolyáján — mondta. — Inkább me
zítláb járok, semmint aranyos hintón az ő oldalán! 

Késő este, november derekán, két asszony 
ment lóháton Aarhus felé; Gyldenlövené volt, 



Grubbe Mária meg a szolgálója; Vejle felől jöt
tek, oda meg hajón jutottak el Kopenhágából. 
Felügettek Grubbe úr kőfallal övezett kastélyá
hoz. A kastély ura nem igen örvendezett e ké
sői látogatáson; Mária kemény szavakat hallott, 
de legalább kapott egy szobácskát, ahol nyuga
lomra térhetett; másnap reggelire meleg sört 
kapott, de nem kapott hozzá meleg szót, atyja 
gonosz természete ővele szemben is kitört, pe
dig Mária nem volt hozzászokva; ő sem volt 
szelíd lélek, s amilyen az adjonisten, olyan a 
fogadjisten. Mária keserűséggel és gyűlölettel 
beszélt férjeuráról, akivel úrilelkű, becsületes 
asszony nem élhet együtt. 

Elmúlt egy év, nem nagy vigalomban; gonosz, 
mérges szavak hullottak. Mérges szavak mérges 
gyümölcsöt hoznak. Vájjon mire fog ez ve
zetni? 

— Mi ketten nem élhetünk egy fedél alatt! — 
mondta egy napon apa. — Költözz el régi kas
télyunkból, de inkább harapd véresre a nyelve
det, semhogy hazugságokat hirdess világgá. 

így váltak el; Mária szolgálójával a régi udvar
házba vonult, ahol született és nevelkedett, hol 
az édesanyja, ez a csendes, ájtatos asszony, a 
templom sírboltjában feküdt; öreg tehénpásztor 
lakott az udvarházban, őbelőle állt az egész 
személyzet. A szobákban pókhálók lógtak, feke
ték és portól nehezek, a gazdátlan kertet ellepte 
a dudva; komlóindák és egyéb kúszó növények 
tekerődztek a fák és bokrok köré; egyre nőtt, 
egyre szaporodott a bürök és a bojtorján. A „vér
bükk"-nek fejére nőttek és árnyékba borították, 
levelei megzöldültek, mint akármelyik más fá
nak a levelei, odavolt egész dicsősége. Varjak, 
fekete varjak és csókák röpködtek a gesztenye
fák fölött, nyüzsgő sokaság, károgtak, rikácsol-



tak, mintha fontos újságot mesélnének egymás
nak. No lám, visszajött a kicsike, aki ellopatta 
a tojásainkat meg a fiókáinkat; a tolvaj fiú, aki 
értük ment, azóta ágatlan fára mászott, fent ült 
a magas árbockosárban és kiadós verést kapott 
a hajókötéllel, ha rossz fát tett a tűzre. 

Ezt mesélte napjainkban az egyházfi, aki régi 
könyvekből és följegyzésekből rakosgatta össze; 
el volt téve, sok egyéb irkafirkával egyetemben 
a ládafiában. 

— Biz' a világnak ilyen a sora: egyszer föl, 
másszor le — mondta, furcsa história! — Ben
nünket nagyon érdekel Grubbe Mária további 
sorsa, de azért nem feledkezünk meg az öreg 
Csirke-Katiról, aki az előkelő baromfiudvarban 
ül a mi korunkban, ott, ahol Grubbe Mária ült 
a maga korában, csak éppen máson járt az esze, 
mint az öreg Csirke-Katinak. 

Elmúlt a tél, elmúlt a tavasz és a nyár, me
gint szeles, őszi időjárás következett, nedves, 
hideg tengeri párákkal. Magányos volt, unalmas 
volt az élet a régi udvarházban. 

Grubbe Mária fogta a puskáját és kiment a 
mezőre, nyulat, rókát lőtt, lelőtt minden mada
rat, ahány a csöve elé került. Ilyenkor nem egy
szer találkozott Nörrebaek Palle Dyre kör
nyékbeli nemes úrral, aki szintén a puskájával 
meg a vadászkutyájával járt a mezőn. Nagy, 
erős ember volt, ezt mindig fitogtatta, vala
hányszor találkoztak. Még az Egeskov-beli meg
boldogult Brochenhuus úrral is megmérkőzhetett, 
aki messze földön híres volt az erejéről. Az ő 
példájára Palle Dyre vasláncot akasztatott a 
kapujára, a láncon vadászkürt függött és mikor 
lóháton hazatér, lovastól felhúzódzkodott a láncra 
és belefujt a kürtbe. 

— Jöjjön, győződjék meg róla tulajdon sze-



mével, Mária asszony! — mondta. — Jó, friss 
a levegő Nörrebaek felé! 

Hogy mikor látogatta meg, arról nincs hiteles 
írás, de a nörrebaeki templom karos gyertya
tartóin olvasható, hogy Palle Dyre és Grubbe 
Marié kegyes adománya. 

Nagyerejű ember volt Palle Dyre, úgy ivott 
mint egy szivacs, olyan telhetetlen volt, mint 
egy lyukas hordó, úgy horkolt, mint egy disznóól; 
puffadt, pipacsvörös volt a képe. 

— Ravasz, rosszmájú ember! — mondta Palle 
Dyrené, Grubbe úr leánya ; — hamar jóllakott 
új életével, amitől az egy szikrányival se lett 
jobb. 

Egy napon elhűlt az ebéd a terített asztalon; 
Palle Dyre rókavadászaton volt, az asszony 
meg nyomtalanul eltűnt. Pale Dyre éjféltájban 
hazatért, de az asszony nem tért haza se éjfél
kor, se másnap reggel, hátat fordított Nörrebaek-
nak, búcsúszó nélkül ellovagolt. 

Szürke, nedves volt az idő, hideg szél fujt, 
e g y r a J rikácsoló fekete madár röpült el a feje 
fölött, de azok sem voltak nálánál hontala
nabbak. 

Először délnek tartott, már a Németbiroda
lom határán járt, pénzzé tett egy pár értékes 
aranygyűrűt, majd kelet felé fordult, azután elin
dult nyugatra, nem látott célt maga előtt és 
mindenkire, még a jó Istenre is haragudott, 
olyan keserves kedvében volt; csakhamar teste 
is megrokkant, alig volt már jártányi ereje. A 
bíbic felröppent fészkéről, ha odaroskadt; rikol
tott a madár, ahogy mindig rikolt! lop! lop! 
Mária sohasem lopta el felebarátja kincsét-mar-
háját, de most eszébe jutott, hogy kislány korá
ban madártojásokat és madárfiókákat hozatott 
le a fák tetejéről. 



Fekvő helyéből ellátott a parti dűnákhoz; a 
parton halászok laktak, de odáig már nem 
tudott elvánszorogni, annyira beteg és elcsigá
zott volt. A nagy, fehér, parti sirályok elröpül
tek feje felett és úgy rikácsoltak, mint a varjak, 
fekete varjak és csókák otthon a kertben. A 
madarak közvetlen közelében röpködtek, végül 
úgy rémlett neki, hogy mind koromfeketévé 
váltak, de akkor már az egész világ elsötétült 
előtte. 

Mikor újra felnyitotta szemét, érezte, hogy 
valaki fölemeli és elviszi; nagy, erős legény 
karjára vette. Belenézett szakállas ábrázatába, 
forradása volt a szeme fölött, amely két részre 
osztotta szemöldökét; egyenesen a hajóra vitte 
a szegény nyomorult asszonyt, amiért a hajós 
alaposan összeszidta. 

Másnap elvitorlázott a hajó. Grubbe Máriát 
nem hagyták a szárazföldön, ő is ott maradt a 
hajón. De hogy került aztán vissza? Hol és 
mikor? 

Erről is tudott mesélni az egyházfi s ezt a 
történetet nem az ujjából szopta, hanem egész 
kacskaringós menetét régi, szavahihető könyv
ben olvasta, amit mi is elolvashatunk. Ludwig 
Holberg, a dán történetíró, aki annyi jeles köny
vet és mulatságos színjátékot írt, melyekből 
pompásan megismerhetjük a kort és az embe
reket, levelezésében elmondja, hogy hol és milyen 
körülmények között találkozott Grubbe Máriával; 
ezt is érdemes meghallgatnunk, de azért Csirke-
Katiról se feledkezzünk meg, aki büszkén és 
boldogan üldögél az előkelő tyúkólban. 

A hajó elvitorlázott Grubbe Máriával; itt hagy
tuk abba. 

Ev év után múlt. 
Pestis grasszált Kopenhágában az Ur 1711-dik 



esztendejében. Dánia királynője német hazájába 
vonult, a király is elhagyta az ország főváro
sát, mindenki menekült, aki tehette; a diákok, 
még ha ingyen lakást és ellátást kaptak is, elmene
kültek a városból. Még az utolsó is elment, az 
egyetlen, r aki az úgynevezett Borch-kollégiumban 
maradt. Éjfél után két óra volt, a diák kilépett 
az épületből, batyujával a hátán, amelyben több 
volt a könyv meg a kézirat, mint a ruhadarab. 
Nedves, hideg köd lebegett a város fölött, egy 
lélek se járt az uccán: jobbra-balra, ajtókon, 
kapukon keresztek voltak, annak a jeléül, hogy 
a házban dühöng a pestis vagy már minden 
lakója meghalt. A széles, körbefutó Ködmanger-
ucca is néptelen volt, ahogy a Kerektorony-uccának 
a királyi palota melletti végét nevezték. Egyszerre 
nagy társzekér dübörgött el mellette; a kocsis 
ostorát pattogtatta, a lovak vadul nekieredtek, 
a szekér teli volt hullákkal. A fiatal diák arca 
elé tartotta kezét és erős spirituszt szagolt egy 
szivacsból, melyet réztokban tartogatott. Egy 
mellékuccai kocsmából rekedt énekszó és ocs
mány röhögés hangzott ki, csupa olyan ember, 
aki ital mellett átvirrasztotta az éjszakát, hogy 
megfeledkezzék az ajtón kopogtató pestisről, 
amely őket is föl akarja hányni a társzekérre a 
többi hulla mellé. A diák befordult a palotahíd 
felé; néhány kis hajó horgonyzott az öbölben, 
az egyik már szedelőzködött, hogy elszelelhes
sen a dögvészes városból. 

— Ha Isten éltet és jó szelünk lesz, átkelünk 
Grönsundba! — mondta a hajós és nevét tuda
kolta a diáknak, aki fel akart szállani. 

— Ludwig Holberg! — felelte a diák. Es ez 
a név úgy hangzott, mint akármelyik más név; 
most Dánia egyik legbüszkébb csengésű neve ; 
de Holberg akkor még ismeretlen fiatal diák volt, 



A hajó elsiklott a kastély mellett. Még nem 
virradt, amikor kiértek a nyilt tengerre. Ott 
enyhe szél fújdogált, a vitorlák dagadtak, a 
diák leült arccal a friss szélnek, azután elaludt, 
ami nem volt éppen tanácsos. 

Már harmadnap reggel kikötöttek Falsternél. 
— Ismertek valakit errefelé, akinél olcsó pén

zért elélhetek ? — kérdezte Holberg a kapitányt. 
— Azt hiszem, legjobban tennéd, ha a révész 

feleségéhez mennél — mondta. — Ha nagyon 
kedves akarsz hozzá lenni, nevezd Sörén Sören-
sen Möller anyónak. Az urát becsukták valami 
bűntettért, maga hajtja a ladikot, asszony a 
talpán! 

A diák fogta a hátizsákját és a révházba 
ment. Az ajtó nem volt elreteszelve, a kilincs 
engedett s a diák fával burkolt szobába lépett, 
amelyneklegszembetűnőbb bútordarabja a medve
bőrrel leterített lóca volt. Fehértollú tyúk tipe
gett csibéivel a lóca körül, feldöntötte a vizes
kancsót, úgy hogy a víz kiömlött a padlóra. 
Sem itt, sem a szomszéd szobában nem volt 
senki, csak egy csecsemő feküdt bölcsőjében. 
De már jött visszafelé a révész csónakja, hogy 
férfi vagy asszony ült-e benne, azt nem lehe
tett egykönnyen megmondani. Bő köpeny volt 
rajta, óriási kámzsával a fején. A csónak ki
kötött. 

Asszonyszemély volt, aki belépett a szobába, 
szép szál asszony, büszke szemei fénylettek a 
fekete szemöldökök alatt. Sörén anyó volt, a 
révész felesége; a varjak, fekete varjak és csó
kák más nevet kárognának, amelyet jobban 
ismerünk. 

Kemény volt a tekintete, nyilván nem sze
rette a sok beszédet, de most mégis beszélnie 
kellett, megegyezlek, hogy a diák bizonytalan 



ideig kosztot, kvártélyt kap nála, amíg olyan 
rossz világ van Kopenhágában. 

Hébe-hóba egy-egy becsületes polgárember 
vetődött a révházba a szomszéd városkából. 
Késes Ferenc és Rőfös János uraimék is betop
pantak s egy kancsó sör mellett elpolitizáltak 
a diákkal. Ügyes fiatal ember volt, aki tudta 
a dörgést, amint mondták. Görögül és latinul 
olvasott és értett a tudományokhoz. 

— Minél kevesebbet tudok, annál jobb az 
álmom! — mondta Sörén anyó. 

— Nehéz dolga van kegyelmednek! — mondta 
Holberg, mikor Sörén anyó egy napon jeges 
szélben kormányozta bárkáját és utána még 
tűzifát kellett aprítania. 

— Ne törődj vele! — felelte. 
— Kicsi kora óta ilyen nehéz, kínos munká

ban töltötte életét? 
— Olvasd le a kezemről! — mondta az asz-

szony és odanyújtotta kicsi, de kemény, izmos 
kezeit, letöredezett körmeivel. — Hiszen elég 
tudós vagy, tudsz olvasni. 

Karácsony felé erős havazás kezdődött; be
köszöntött a nagy hideg, a szél erősen fujt, 
mintha vitriolt öntött volna az emberek arcára. 
Sörén anyó kutyába se vette. 

Fölvette köpenyét s fejébe húzta a füles sapkát. 
Kora délután is már sötét volt a házban. Fát 
meg tőzeget rakott a tűzre, aztán leült és borozni 
kezdte a nadrágjait, mert hát senkije sem volt, 
aki ezt a munkát elvégezhette volna. Estefelé 
gyakrabban szólt a diákhoz, mint rendesen szokta; 
az uráról beszélt. 

— Véletlenül agyonütött egy hajóst és ezért 
három esztendőt kell vasban ülnie és kényszer
munkát végeznie. Mivelhogy csak közönséges 
matróz, be kell telni rajta a törvénynek. 



— A törvény a magasabbrangúakra is érvé
nyes — mondotta Holberg. 

— Azt hiszi? — mondotta Sorén anyó s belené
zett a tűzbe. Aztán megint elkezdte: —Hallotta-e 
hírét Kai Lykkének, aki az egyik templomot 
lerontotta és amikor Mads lelkész emiatt a szó
székről lemennydörgött rája, Madsot elzáratta 
és vasraverette, új törvényt hozott, ő maga ítél
kezett s levágatta a lelkész fejét. Nem véletlen 
dolga volt, de azért Kai Lykkének egy haja 
szála sem görbült meg. 

— Abban az időben joga is volt hozzá! — 
mondotta Holberg. — Csakhogy túl vagyunk azo
kon az időkön. 

— Hitesse el a bolondokkal! — felelte Sörén 
anyó és bement a kis kamrába, ahol a kis gyer
meke feküdt. Megigazította a gyerek ágyát meg 
a párnáját, azután fekvőhelyet csinált a diáknak, 
neki adta a pokrócát, mert a diák érzékenyebb 
volt a hideg iránt, pedig hát norvég születés volt. 

Újesztendő reggele tiszta, verőfényes reggel volt, 
de olyan fagyos, hogy a lehullott hó megkemé
nyedett s bátran lehetett járni rajta. A város ha
rangja istentiszteletre szólt. Holberg diák fölvette 
gyapjúgallérját és a városba készült. 

A révészház fölött olyan süvöltést és rikácso
lást vittek véghez a varjak, hollók és csókák, 
hogy szinte elfojtották a harangok szavát. Sörén 
anyó künt állott és egy rézkatlant töltött meg 
hóval, hogy a tűzhelyre állítsa és ivóvizet kap
jon belőle. Nézte a nyüzsgő madársereget és 
nagyon eltűnődött rajta. 

Holberg diák templomba ment, útközben oda 
és vissza Sievert vámszedő háza előtt kellett 
elmennie, ott meginvitálták egy pohár szirupos 
és borsos meleg sörre; Sörén anyóra fordult a 
beszéd sora, de a vámszedő nem tudott sokat 



mondani. Egyáltalán mások sem tudtak róla 
sokat. Nem volt Falsterből való, valamikor jó 
módban élhetett. Az ura közönséges matróz volt 
s nagyon hevesvérű ember, aki agyonütött egy 
hajóst. A feleségét is veri, de ez mégis pártját 
fogja az urának. 

— En bizony nem tűrném az uramtól! — 
mondotta a vámszedő felesége. — Az igaz, hogy 
jobb famíliából származom. Az apám királyi ha
risnyaszövő volt. 

— Azért is ment királyi hivatalnokhoz felesé
gül! — mondotta Holberg s bókolt neki is, meg 
az urának is. 

Vízkereszt napja volt. Sörén anyó Holberg 
számára ünnepi gyertyát gyújtott, vagyis három 
szál faggyúgyertyát, amelyeket maga öntött 
Három Királyok napjára. 

— Mindegyiknek egy gyertya! — mondotta 
Holberg. 

— Mindegyiknek! — felelte az asszony és 
merőn nézett rá. 

— Mindegyik napkeleti bölcsnek egy szál 
gyertya! — mondta Holberg, 

— Hja vagy úgy! — felelte az asszony és 
sokáig nem szólt. De azért Három Királyok nap
án Holberg mégis megtudott olyat is, amit eddig 

nem tudott. 
— Maga nagyon jó szívvel van az iránt az 

ember iránt, aki a férje. Azt mondják pedig, 
hogy nap-nap mellett rosszul bánt magával. 

•— Senkinek semmi köze hozzá! — felelte az 
asszony. — Kicsi koromban sokat használt volna 
énnekem a verés, most hát megkapom a bűneimért. 
Csak én tudom, ami jót velem tett! — és ekkor 
egészen kiegyenesedett. — Amikor betegen feküd
tem künn a nyilt mezőn és senki sem jött köze
lembe a hollókat meg a varjakat kivéve, ame-



lyek felém kapdostak a csőrükkel, akkor ő föl
kapott a karjára s elvitt a hajóra, ahol nagyon 
gorombán fogadták. Nekem nem olyan a termé
szetem, hogy betegen feküdjem, hát össze is 
szedtem magamat. Minden ember olyan amilyen, 
Sörén is, ne ítéljük meg a sast a verebek után! 
Mégis csak jobb életem volt őmellette, mint 
annál, akit a király legúribb és legfinomabb alatt
valójának neveznek. Felesége voltam Gyldenlöve 
helytartónak, a király féltestvérének, később pedig 
Palley Dyke felesége. Nem volt maradásom, 
hajtott a vérem, hát én ilyen vagyok! Ennek a 
hosszú beszédnek ez a rövid értelme. No, most 
már tudja. 

Es ezzel kiment a szobából. 
Ez volt Grubbe Mária. Ilyen csodálatosan for

gott az ő szerencséjének a kereke. Három Kirá
lyok napját már nem sokszor érhette meg azután; 
Holberg leírta, hogy 1716-ban halt meg, de azt 
már nem írta le, mert nem tudott róla, hogy 
amikor az úgynevezett Sörén anyó holtteste a 
révészházban kiterítve feküdt, nagy, fekete ma
darak raja szállt el a helység felett, de nem ri
koltoztak, mintha tudták volna, hogy csöndesség 
illik a temetéshez. Amikor elföldelték, már hírük
nyomuk sem volt a madaraknak. De ugyanazon 
este Jütlandban, a régi ház mellett rengeteg 
varjút, hollót és csókát lehetett látni, amelyek 
egymásnak rikácsoltak, mintha híreket hoztak 
volna, talán arról, aki mint kis fiú kiszedegette 
a tojásaikat és pelyhes fiókáikat, a paraszt fiá
ról, akinek vaspereceket vertek a lábára, meg 
a nemes úri kisasszonyról, aki mint révészasszony 
halt meg Grönsundban. „Helyes, helyes!" — 
rikoltoztak és a rokonság is így rikoltozott, ami
kor elbontották a régi udvarházat. „Még most 
is rikoltoznak, pedig már igazán nincs miért" — 



mondotta az egyházfi, amikor elmesélte a dolgot. 
A nemzetség kihalt, az udvarházat lerombolták 
s a helyén ott áll a hatalmas tyúkól, aranyozott 
tetejével, meg az öreg Csirke-Katival. Nagyon 
örül a gyönyörű lakásnak, mert ha ez nem volna, 
be kellett volna dugni a menedékházba. 

Galambok turbékoltak fölötte, a kacsák sápog-
tak és a pulykák hurukkoltak körülötte. 

—Senki sem ismerte őt! — mondották. — Nincs 
atyafisága. Irgalmas cselekedet volt, hogy ide
hozták. Se kacsapapája, se tyúkmamája nincsen, 
egyáltalán nincs származása. 

Pedig hát volt atyafisága, csak nem ismerte; 
az egyházfi sem ismerte, akármily nagy halom 
írása volt is a sublótban, de az egyik öreg varjú 
ismerte a dolgot és fecsegett is róla. Anyjától, 
meg nagyanyjától hallotta, ki volt Csirke-Kati 
anyja meg nagyanyja, akit mi is ismerünk, mióta 
mint gyermek kereszlülnyargalt a felvonóhídon 
és büszkén tekingetett körül, mintha az egész 
világ és minden madárfészek az övé volna, lát
tuk őt a pusztán és utoljára a révészházban. Uno
kája, a nemzetség utolsó sarjadéka, megint vissza
került oda, ahol a régi udvarház állott, ahol a 
vad, fekete madarak rikoltoztak, de ő szelíd ma
darak között üldögélt, akik ismerték őt s akiket 
ő is ismert. Csirke-Katinak nem volt már semmi 
kívánsága, örült a halálának, hiszen már elég 
öreg is volt hozzá. 

— Sír! Sír! — rikoltották a varjak. 
Es Csirke-Kati rendes sírt kapott, amelyet 

senki sem ismert a vén varjún kívül, ha ugyan 
az ris már el nem pusztult. 

Es most ismerjük a régi udvarháznak, a régi 
nemzetségnek és Csirke-Kati egész famíliájának 
történetét. . 



Mit é l t á t a b o g á n c s . 

A gazdag úrilak előtt szépen ápolt kert állott, 
tele ritka fákkal és virágokkal. A ház vendégei 
gyakran összecsapták a kezüket elragadtatásuk
ban. A környékbeli nép a falvakból meg a 
szomszéd városkákból vasár- és ünnepnapokon 
eljött, engedelmet kért, hogy megtekinthesse a 
kertet; egész iskolák is vállalkoztak e kirán
dulásra. 

A kerten túl, a sövénynél a mezei úton ha
talmas bogáncskóró állott; rettentő nagy volt, 
már a tövénél többfelé ágazott s így kényelme
sen elterpeszkedett, bogáncsbokornak is beillett 
volna. Senki se nézett rá, a vén szamáron kívül, 
amely a tejeslány kocsiját húzta. A szamár 
nyakát nyújtogatta a kóró után és így szólt 
hozzá: — Szép vagy! Ennivaló vagy! — De 
kötőféke nagyon is rövid volt, hogysem elér
hette és megehette volna. 

Nagy társaság volt a házban, főrangú atya
fiság a fővárosból, csupa helyes, fiatal leány, 
köztük egy messziről jött, Skóciából, nagy csa
ládból való, sokpénzű, sokbirtokú, jó volna 
menyasszonynak, mondta nem egy fiatalember 
és nem egy anya. 

A fiatalság a gyepen hancúrozott és krocketet 
játszott; a virágágyak között járkállak és 



mindegyik fiatal leány letépett egy virágot és 
egy fiatal ember gomblyukába tűzte; de a fiatal 
skót leány sokáig keresett, kutatott és minden 
virágot eldobott; úgy látszik, egyik se tetszett 
neki; akkor kinézett a vasrácson, megpillantotta 
a bogáncsbokrot vörös-kék dús virágaival, el
mosolyodott és megkérte a ház fiatal urát, hogy 
szedjen belőle. 

— Ez a skót virág! — mondta. — Ott virít 
az ország címerén. Hozza ide. 

A fiatalember elhozta a legszebbet, megszúrta az 
ujját, mintha tüskés rózsabokron nőtt volna a virág. 

A skót leány a kóróvirágot a fiatalember 
gomblyukába tűzte, aki ezt nagy dicsőségnek 
tartotta. A többi fiatalember is mind odaadta 
volna díszes kerti virágát, ha ezt megkaphatta 
volna a skót kisasszony szépséges kezéből. Es 
ha a ház fiatal ura úgy érezte, hogy nagy dicső
ségben van része, hogy érezhette magát a kóró? 
Mintha harmat és napsugár járta volna át. 

— Mégis csak többet érek, mint gondoltam! 
— mondta mély meggyőződéssel. — Igazság 
szerint a kerítés mögött volna a helyem, nem 
pedig előtte. Senki sincs a helyén e kerek vilá
gon! No, de legalább az egyik gyerekem átjutott 
a kerítésen, még hozzá gomblyukba került! 

Minden bimbónak elmesélte a nagy eseményt, 
ha még olyan kicsi volt is, mint egy gombostű, 
és nem sok idő múlva azt hallja a bogáncs, 
nem ám az emberektől, nem is a madaraktól, 
hanem magától a levegőtől, amely megőrzi és 
továbbadja a hangot a kert legbensőbb kanya
rulataiból és a kastély szobáiból, ha nyitva van 
az ajtó, ablak, hogy a fiatal úr, aki a skót kis
asszony finom kezéből kapta a bogáncsvirágot, 
azóta megkapta az egész kezét és szívét. Szép 
pár, jó partié. 



— En adtam össze őket! — vélte a bogáncs és a 
virágra gondolt, melyet a gomblyukba adott. 
Minden virágnak végig kellett hallgatni ezt a 
történetet. — Bizonyosan el fognak ültetni a 
kertben — gondolta a bogáncs —, talán jó, 
szoros cserépbe tesznek, ez a legelőkelőbb! 

Es a bogáncs olyan sűrűn gondolt rá, hogy 
végül teljes meggyőződéssel mondta: Cserépbe 
tesznek! 

Megígérte minden kis kóróvirágnak, amely 
kinyílt, hogy ő is cserépbe, talán még gomb
lyukba is fog kerülni, ami a legnagyobb kitün
tetés a világon, de egyik se került virágcserépbe, 
a gomblyukról nem is szólva; levegőt és fényt 
ittak, napsugarat nyaldostak nappal, harmatot 
éjszaka, virágzottak, látogatókat kaptak, méhecs
két, dongót, akik hozományra vadásztak, a virág 
mézére, a mézet elvitték, a virágot otthagyták. 

— Haramiabanda! — mondta a bogáncs. — 
Kedvem volna felnyársalni őket, csak nem tudom. 

A virág feje lekonyult, elhervadt, de jött he
lyébe r más. 

— Éppen jókor jöttök — mondta a bogáncs. — 
Minden percben várom, hogy átvigyenek minket 
a kerítésen. 

Egypár ártatlan százszorszép és oroszlánszáj 
állt körülötte, mélységes bámulattal hallgatta és 
az utolsó betűig elhitte, amit mondott. 

A tejeskocsiba fogott vén szamár az út szé
lén nyakát nyújtogatta a virágzó bogáncskóró 
után, de a kötőfék rövidebb volt, semhogy el
érhette volna. 

Es a bogáncs sokáig eltűnődött a skóciai bo-
gáncson, amelynek rokonságába számította magát, 
úgyhogy végül azt hitte, hogy maga is Skó
ciából származik s hogy tulajdon ősei nőttek be 
az ország címerébe. Nagy gondolat volt, de 



egy nagy bogáncskórónak lehetnek nagy gon
dolatai. 

— Ki tudja, hánynak van előkelő famíliája, 
anélkül, hogy tudna róla! — mondta a csalán, 
aki a bogáncskóró tövében nőtt, mert ő is sej
dítette, hogy „csalánvászon" válhatik belőle tisz
tességes bánásmód mellett. 

Elmúlt a nyár, elmúlt az ősz; lehullott a fák 
levele, élénkebb lett a virágok színe és gyengébb 
az illata. A kertészlegény dalolt a kertben, a kerí
tésnek támaszkodva: 

Partnak alá, partnak fel, 
Kert alatt már szeptember ! 

A fiatal fenyőfák az erdőben honvágyat kezd
tek érezni a karácsony után, de még messze 
volt a karácsony. 

— Még mindig itt állok! — mondta a kóró. — 
Úgy látszik senki sem törődik velem, pedig én 
ütöttem nyélbe ezt a házasságot, eljegyezték 
egymást, épen ma nyolc napja. Már pedig én 
magamtól egy lépést sem teszek, mert nem tudok 
járni! 

Ujabb néhány hét mult el; a kóró utolsó vi
rágjával állt a mezőn, nagy virág volt, közel a 
tövéhez bujt elő. Hideg szél fujt fölötte, meg
fakultak a színei, odalett a pompája, nagy 
kelyhe olyan lett, mint egy kihűlt ezüstös nap. 

Ekkor fiatal pár jelent meg a kertben, férj és 
nő, a kerítés mellett sétáltak, a fiatal asszony 
kitekintett a rétre. 

— Ott áll a nagy bogáncskóró! — mondta. — 
Már nincs rajta virág! 

— Ott van az utolsónak a hazajáró lelke! — 
mondta a férfi és a virág ezüstös fényű marad
ványára mutatott. 



— Milyen szép! — szólt a fiatal asszony. — 
Rámázzuk be a képünkbe! 

A fiatalembernek megint át kellett mászni 
a kerítésen, hogy letépje a virágot. A virág 
megszúrta az ujját, hiszen hazajáró léleknek 
nevezte. Aztán visszatért a kertbe, felment a 
kastélyba, belépett a terembe; megállt egy kép 
előtt: „a fiatal házaspár". A vőlegény gomb
lyukába bogáncsvirág volt festve. Erről elbeszél
gettek, aztán a most letépett virág került szóba, 
az utolsó, ezüstös fényű bogáncsvirág, melyet 
a kép rámájába fognak vésni. 

A levegő elvitte szavaikat, széltébe-hosszába. 
— Mi mindent meg nem ér a magamfajta 

bogáncs! — mondta a kóró. — Elsőszülöttem 
gomblyukba került, későszülöttem kép rámá
jába! Hál énvelem mi lesz? 

A szamár ott állott az út szélén és nyakát 
nyújtotta utána. 

— Jer hozzám, szívem szerelme! En nem 
mehetek hozzád, rövid a kötőfék! 

De a bogáncs rá se hederített, egyre jobban 
belemerült gondolataiba; egészen karácsonyig 
gondolkozott, amikor virágba szökkentek a gon
dolatai. 

— Ha a gyerekeknek jó soruk van, az any
juk hadd ácsorogjon kint a kerítés előtt! 

— Ez már derék gondolat! — mondta a nap
sugár. — Majd kegyednek is jó helyet szerzünk. 

— Cserépben vagy rámában? — kérdezte a 
bogáncskóró. 

— Mesében! — felelte a napsugár. 
Itt van, olvassátok! 



A m i t ki l e h e t t a l á l n i . 

Volt egyszer egy fiatalember, aki költésze
tet tanult, húsvétra költő akart lenni, hogy meg
házasodjon és a költészetből éljen, mert jól 
tudta, hogy ahhoz csak ki kell találni valami 
újat. de ő, szegény, semmit se tudott kitalálni, 
Későn született, mindent elkapkodtak előle, 
mielőtt a világra jött, már mindenről írtak és 
költöttek. 

— Boldog emberek, akik ezer esztendő előtt 
éltek — mondta —, azok könnyűszerrel lehettek 
halhatatlanokká! Még azok is boldogok, akik 
száz év előtt születtek, akkor még volt miről 
költeni, de ma már ki van költve a világ, ugyan 
mit költsék belé! 

Annyit tanult, annyit emésztette magát, hogy 
egészen belebetegedett szegény feje ; doktor nem 
tudta kikúrálni, legfeljebb a javasasszony. A 
javasasszony kis házban lakott a sorompó mel
lett, melyet gyalogosnak, lovasnak egyaránt 
kitárt; persze mást is ki tudott tárni, nemcsak 
a sorompót, okosabb volt mint a doktor, aki 
saját fogatán járt és fényűzési adót fizetett. 

— Elmegyek hozzá ! — mondta a fiatalember. 
Rendes kis házikóban lakott, kár, hogy olyan 

puszta-kopár volt; nem volt előtte se fa, se 
virág, az ajtó előtt deszka méhkasokkal, nagyon 



helyes! Krumpliföld, nagyon helyes! Az árok
ban kökény, amely összehúzza az ember száját, 
ha megkóstolja. 

— Ez a mi prózai korunk megtestesülése! — 
gondolta magában a fiatalember, s ez már gon
dolat volt a javából, aranyat ért, nem hiába a 
javasasszony ajtajában találta. 

— írd fel! — mondta a javasasszony. — Ke
nyér híján a morzsa is j ó ! Tudom, miért jössz 
ide; semmit se tudsz kitalálni és húsvétra költő 
akarsz lenni! 

— Mindent följegyeztek már — mondta a 
fiatalember. — A mi korunk már nem a régi! 

— Nem ám! — mondta az asszony. — A régi 
időkben megégették a javasasszonyokat és a 
költők üres gyomorral és lyukas könyökkel jár
tak a világban. Jó a mi korunk, a legjobb kor! 
Csak te rosszul látod a dolgot, nincs éles füled 
— és alkalmasint sohase mondod el a Miatyánkot 
este, lefekvés előtt. Van itt garmadával miről 
költeni és mesélni, ha tud mesélni az ember. 
Eltanulhatod a mezők virágaitól és füveitől, ki
olvashatod a csobogó vagy álló vízből, de tud
nod kell megfogni a napsugárt. Tedd csak föl 
a pápaszememet, illeszd a füledhez a hallócsö
vemet, imádkozz Istenhez és ne gondolj saját 
magadra! 

Csak az utolsó volt nehéz, több mint ameny-
nyit egy javasasszony kívánhat. 

Fölrakta a pápaszemet meg a hallócsövet, 
odaállt a krumpliföld kellős közepébe, a javas
asszony nagy krumpliszemet nyomott a kezébe, 
amely megszólalt, dalolt, elénekelte a krumpli 
történetét, hétköznapi történetét tíz részben, pe
dig a fiatalember tíz sorral is beérte volna. 
Mit énekelt a krumpli? 

— Királyi parancsra kiosztottak minket min-



den város városházán; kihirdették nagy fontos
ságunkat, de nem hitte el senki, azt sem tud
ták, hogyan vessenek el bennünket. Az egyik 
gödröt ásott és egész lapát krumplit hányt 
belé; a másik itt is, ott is beásott a földbe egy 
szemet és várta, hogy felnőjjön a krumplifa és 
lepotyogtassa gyümölcsét. Ki is zöldült valami 
növény, kivirágzott, vizenyős gyümölcsöt termett, 
de végül elszáradt. Senki sem gondolt a burgonya
föld mélyén rejtőző áldására. Bizony, mi sokat 
szenvedtünk és tapasztaltunk, jobban mondva, az 
elődeink, de mindegy az. Micsoda történetek? 

— No, ebből ennyi elég! — mondta az asz-
szony. — Nézd meg a kökényt. 

— Nekünk — mondták a kökényszemek — 
közeli rokonaink vannak a burgonya hazájában, 
csak valamivel följebb északra. Normannok jöt
tek Norvégiából, nyugatra hajóztak, ködben, vi
harban, ismeretlen ország felé, ahol a jég és hó 
mögött zöld növényzetet találnak, bokrokat kékes
fekete szőlőszemekkel, kökényt, mely édes, érett 
szőlővé fagy. S a bor országának nevezték el 
a vidéket, Grönlandot, Kökényországot! 

— Egészen romantikus történet — mondta a 
fiatalember. 

— Gyere csak tovább — mondta a javas
asszony és a méhkasokhoz vezette. A fiatal
ember beléjük nézett. Mennyi élet, mennyi moz
gás ! Méhek üldögéltek minden folyosón, szár
nyukat lengetve, hogy egészséges légáram járja 
át az egész gyárat, ez volt a rendeltetésük; 
aztán más méhek jöttek be a szabadból, lábuk
hoz született kosarakkal; ezek virágport hoztak, 
kiszórták, rendezték és feldolgozták viasszá meg 
mézzé ; jöttek-mentek, röpködtek ; a méhkirálynő 
is röpülni akart, de akkor mindnek röpülni kell 
és ennek még nem jött el az ideje ; és mivel-



hogy a királynő mégis röpülni akart, leharapták 
a felséges asszony szárnyait, mire aztán otthon 
is maradt. 

— Ugord csak át az árkot — mondta a 
javasasszony —, nézz ki az országútra, ahol 
emberek látszanak, aztán gyere vissza! 

— Micsoda nyüzsgő sokaság volt! — mondta 
a fiatalember. — Annyi a történet, hogy, csuda! 
Csak úgy zeng-zúg ! Már szinte sok is ! En meg
szököm ! 

— Nem, eredj csak előre! — mondta az asz-
szony. — Menj be egyenest a nyüzsgő soka
ságba, legyenek szemeid, legyenek füleid és 
legyen szíved is számára ! Akkor hamar kita
lálsz valamit! De mielőtt elmennél, add vissza 
a pápaszemem, meg a hallócsövem ! — Azzal 
mindkettőt visszavette. 

— Most nem látok semmit, nem hallok sem
mit! 

— Akkor nem lesz belőled húsvétra költő ! — 
mondta a javasasszony. 

— Hát mikor ? — kérdezte a fiatalember. 
— Se húsvétra, se pünkösdre! Soha semmit 

se fogsz tudni kitalálni! 
— Hál akkor mit tegyek, hogyan keressem 

meg költészettel a kenyeremet? 
— Vágd le a könyveiket, ami annyi, mintha 

őket vágnád le. Ne bámulj meg semmit, vag
dalkozz folylon, akkor lesz kenyered, amivel 
eltarthatod magadal meg a feleségedet! 

— Mi mindent ki nem találsz! — mondta 
a fiatalember és azóta minden költőt levágott, 
mivelhogy ő maga nem válhatott költővé. 

A javasasszonytól hallottuk ezt a történetet, 
ő tudja legjobban, hogy mit lehet kitalálni. 



F o r g á c s b a n i s l e h e t s z e r e n c s e . 

Most a szerencséről mondok egy történetet. 
Mindnyájan ismerjük a szerencsét, van aki nap
nap után találkozik vele, mások csak bizonyos 
esztendők bizonyos napján, olyan is van, aki 
egész életében csak egyszer látja, de ez leg
alább mindenkinek megadatik. 

Nem is kell elmondanom, hiszen mindenki 
tudja, hogy Isten küldi a kisgyereket és egy 
anya ölébe ülteti, egyiket gazdag asszony ölébe, 
takaros szobába, másikai a szabad ég alá, hol 
a hideg szél fúj; de nem mindenki tudja, jól
lehet ez a tiszta igazság, hogy Isten, mikor el
küldi a gyereket, szerencseajándékot is küld 
vele, amit azonban nem tesz mindenki szeme 
láttára a bölcsőjébe, hanem elrejti valahol a 
világon, ahol legkevésbé sejtené; almába is 
rejtheti, mint egy tudós férfiú számára, akit 
Newtonnak hívtak : az alma lehullott s ő meg
találta a szerencséjét. Ha nem ismered ezt a 
történetet, kérj meg valakit, aki ismeri, hogy 
mesélje el ; én más történetet akarok mesélni, 
ez a történet körtéről szól. 

Volt egyszer egy szegény ember, aki szegény
ségben született, szegénységben nevelkedett és 
szegényen házasodott. Mesterségére nézve esz-



tergályos volt, kivált esernyőnyeleket faragott és 
esernyőgyűrűket; de alig volt betevő falatja. 

— Sohasem találom meg a szerencsémet! —-
mondta. — Igaz történet ez, megnevezhetném 
az országot meg a várost is, ahol megesett, ha 
nem volna annyira mindegy. 

Vörhenyes, fanyar vadberkenyék ékítették a 
házát és kertjét. Egy szál körtefa is állt köztük, 
de egy árva körtét sem hozott, mégis ebbe a 
körtefába, a körtefa láthatatlan körtéibe volt 
rejtve a szerencséje. 

Egy éjszaka borzalmas vihar dühöngött; az 
állt az újságban, hogy a nagy, nehéz posta
kocsit a szél lesodorta az országútról s elvitte, 
mint egy darab rongyot. Ilyen időben könnyen 
letörhetett a körtefa nagy ága. 

Az ágat bevitték a műhelybe, ahol az apjuk 
tréfából ormótlan nagy körtét esztergályozott be
lőle, meg még egy nagyot, aztán egy kisebbet 
és végül egy pár egész picikét. 

— Egyszer már igazán teremhetne körte a 
fán — mondta és a faragott körtéket odaadta 
játékszerül a gyerekeinek. 

Az esernyő szükséges rossz a világon, de kivált 
nedves országokban. Az egész háznak csak egy 
esernyője volt; ha nagyon fújt a szél, az esernyő 
megfordult az ember kezében, jó néhányszor el is 
tört, de az apjuk mindig helyreigazította; de leg
borzasztóbb az volt, amikor minduntalan felpat
tant a gomb, melynek az a dolga, hogy összetartsa 
a csukott ernyőt, vagy kettétört a gyűrű. 

Egy napon leszakadt a gomb; az apjuk el
kezdte keresgélni a padlón és közben fölkapta 
az egyik faragott körtét, azok közül, amelyeket 
játékszerül csinált a gyerekeknek. 

— Nem találom a gombol! De ez éppen úgy 
megteszi! — Azzal lyukat fúrt a körtébe, madzagot 



húzott keresztül rajta s a kis körte pompásan zárt. 
Soha esernyőnek nem volt még ilyen jó zára. 

Mikor az apjuk következő évben esernyő
nyeleket küldött a fővárosba, egy pár gyűrűs-
körtéset is küldött, r azzal a kéréssel, próbálkoz
zanak meg velük. így kerültek Amerikába. Olt 
hamar észrevették, hogy a kis körte minden 
gombnál többet ér és az amerikai kereskedő 
azt kívánta, hogy ezentúl minden esernyőt kis 
körtezárral lássanak el. 

Volt mii dolgozni az esztergályos-műhelyben! 
Készültek a körték ezerszámra! Fakörle kellett 
minden esernyőre! Az apjuknak ugyancsak neki 
kellett gyürkőzni. Reggeltől estig csak esztergá
lyozott. Az egész körtefa átváltozott kis fakör-
tékké! Jöttek a sillingek, jöttek a tallérok! 

— A körtefában rejtőzött a szerencsém — 
— mondta az apjuk. Nemsokára nagy műhelyt 
nyitott segédekkel és inasokkal. Mindig jó kedve 
volt és ez volt a szavajárása: — A forgácsban 
lakik a szerencse! 

Én is azt mondom, aki e történetet meséli. 
Ismerjük e szokásmondást: „Végy a szádba 

fehér forgácsot, nyomban láthatatlanná válsz!" 
De csak akkor, ha rátalálunk az igazi forgácsra, 
amelyet szerencseajándékul kaptunk Istentől. En 
is kaptam ilyent és én is szerezhetek csengő 
aranyat, fényes aranyat, a legjobb aranyat, mely 
a gyerek szemében csillog, mely a gyerek szá
jából cseng, no meg az apa és anya szájából. 
Hangosan olvassák a történeteket és én ott állok 
közlük a szobában, de láthatatlanul, mert szám
ban van a fehér forgács; s ha úgy érzem, hogy 
örülnek annak, amit mesélek, akkor én is azt 
mondom: 

— Forgácsban lakik a szerencse! 



A z ü s t ö k ö s . 

Jött az üstökös, fénylett a tűzmagja, fenye
getett az uszálya; felnéztek rá a gazdagok palo
tájából és a szegények kunyhójából, az ucca 
sürgés-forgásából s a magányból az úttalan sík
ságon ; mindenki gondolt magában valamit. 

— Jertek és nézzétek az égi jelet! Jertek és 
nézzétek a csodaszép látványt! — mondták és 
mindenki az uccára sietett körülnézni. 

De bent a városban még otthon ült egy kis 
fiú az édesanyjával; a szobában gyertya égett 
és az anyának úgy tetszett, hogy gyaluforgács 
van a lámpalángban; a faggyú összegyűlt és 
lecsöpögött a gyertya egyik végén; ez annyit 
jelentett, gondolta, hogy a kis fia hamarosan 
meg fog halni s a gyaluforgács megmozdult, 
mintha igent intett volna. 

Régi babona volt ez s az anya hitt benne. 
Pedig a kis fiúról meg volt írva, hogy sok 

évig fog élni és látni fogja az üstököst, ha több 
mint hatvan év múlva visszatér. 

A kisfiú nem látta a gyaluforgácsot a gyertya
lángban, de ő is eltűnődött az üstökösön, amely 
életében először jelent meg az égen. Csésze 
állt előtte, felvert szappanhab állott benne, 
amelybe kis agyagpipát merített, szopókáját a 
szájába vette és szappanbuborékokat fújt, kicsi-



ket és nagyokat; remegtek és repültek, a leg
szebb színekben játszva, amelyek sárgából 
vörössé, lilából kékké változtak, majd megzöl
dültek, mint az erdő lombja, mikor rásüt a nap. 

— Adjon neked Isten annyi évet, ahány 
szappanbuborékot fújsz! 

— Annyit, annyit! — mondta a kisfiú. — A 
szappanos vizet sohasem lehet kifújni! — Es 
buborékot buborék után fújt. 

— Ott repül egy esztendő! Ott repül egy 
esztendő! Nézd, hogy repülnek! — mondta 
minden szappanbuboréknál, amely elszállt. Egy-
kettő a szemébe repült, csípte, könnyeket ker
getett a szemébe. Minden szappanbuborékban 
a jövője egy darabját látta csillogni, ragyogni. 

— Most jól lehet látni az üstököst! — kiál
tották a szomszédok. — Jertek ki, ne csücsül
jetek odabent! 

Az édesanya kézenfogta a kisfiút; a fiúcská-
nak félre kellett tennie az agyagpipát, félre 
kellett tennie játékszerét, megjelent az üstökös. 

A kisfiú látta a fényes tűzgolyót sugárzó uszá
lyával ; némelyek azt állították, hogy három rőf 
hosszú, mások azt, hogy millió rőf hosszú, nem 
egyformák a szemek. 

— Gyerekeink, unokáink mind meghalnak, 
amíg végre újra megjelenik! — mondták az 
emberek. 

Akik ezt mondták, majdnem mindnyájan 
meghallak és a temetőben pihentek, de a kisfiú, 
akinek a gyertyájában gyaluforgács lobogott, s 
akiről azt hitte az anyja: hamarosan elköltözik! 
még élt, fehérhajú aggastyán volt. 

— Fehér haj a vénség virága! — mondja a 
közmondás és neki sok virága volt, ha egyebe 
nem! — öreg iskolamester volt. 

Az iskolásgyerekek azt mondták, nagyon okos 



ember, sokat tud, történelmet, földrajzot, még 
az égitesteket is ismeri. 

— Minden visszatér! — mondta. — Ügyel
jetek csak az emberekre és eseményekre, s rá 
fogtok jönni, hogy mindig visszatérnek, más ru
hában és más vidéken! 

Az iskolamester beszélt nekik Teli Vilmosról, 
akinek almát kellett lelőnie a fia fejéről, de 
mielőtt eleresztette nyilát, egy másik nyilat rej
tett keblébe, hogy szívenlőjje a gonosz Geszlert. 
Ez Svájcban történt, de sok száz évvel koráb
ban Dániában ugyanaz történt Palnatokeval; 
neki is almát kellett lelőni gyermeke fejéről s ő 
is, miként Teli, nyilat rejtett a keblébe, hogy 
megbosszulja magát; s még ennekelőtte is több 
mint ezer esztendővel ugyanezt a történetet 
jegyezték fel egy egyiptomi emberről; minden 
visszatér, mint az üstökös, amely elrohan, sokáig 
elmarad és újból megjelenik. 

Beszélt nekik az üstökösről, melyet vártak, az 
üstökösről, melyet kisgyermek korában látott. 
Az iskolamester jól ismerte az égitesteket, sokat 
gondolkozott rajtuk, de azért nem feledkezelt 
meg a történelemről meg a földrajzról. 

Kertet csinált magának, amely Dánia térké
pét ábrázolta. A növények és virágok ott állot
tak, amely vidékén az országnak legjobban te
remtek: — Hozz borsót! — mondta s akkor 
ahhoz a szöglethez mentek, amely Lollandot 
jelképezte. — Hozz haricskál! — mire Lange-
landba mentek érte. A szép kék encián és 
myrikum fent Shagenban termett, a gyönyörű 
kaktuszok is. Még a városokat is szobrok jelez
ték. Amott állt Szent Kund a sárkánnyal, ez 
Odenset jelentette; Absalon a püspöki bottal 
Soröt jelképezte; a kis hajó evezőkkel annak 
a jele volt, hogy ott állt Aarhus városa. Az 



iskolamester kertjéből jól meg lehetett tanulni 
Dánia térképét; de előbb neki kellett elmagya
rázni, ami nagyon mulatságos volt. 

Akkortájt várták az üstököst, s így elmesélte 
a gyerekeknek, hogy mit beszéltek róla vala
mikor régen, mikor legutóbb ittjárt. — Az üstö
kös éve jó bortermő év — mondta —, az em
ber észre se veszi, ha vizet öntenek a borába. 
A borkereskedők örülhetnek az üstökös évé
nek. 

Az ég felhős volt tizennégy nap, tizennégy 
éjszaka, nem látszott az üstökös, de azért ott 
volt. 

Az öreg iskolamester kis szobácskájában ült, 
közvetlenül az osztályterem mellett. Szülei fia
talságából való bornholmi órája a sarokban állott, 
a nehéz ólomsúlyok meg se mozdultak, az inga 
mozdulatlanul függött; a kis kakuk, amely ré
gebben mindig kijött, hogy elkiáltsa az órát, már 
sok-sok év óta némán ült a csukott fedél alatt; 
minden csendes volt odabent, az óra már régen 
nem járt. De a régi zongorában, amely szintén 
a szülők idejéből maradt ott, volt még egy kis 
élet, a húrok még felzendültek, ha kissé reked
ten hangzottak is és egy egész nagy korszak 
dallamait zengették. Az öreg embernek annyi 
minden jutott eszébe ilyenkor: sok víg és bús 
dolog, ami azóta történt vele, hogy mint gyer
mek, látta az üstököst. Eszébe jutottak a szép 
szappanbuborékok, amelyeket szalmaszálból fújt, 
mindegyik egy esztendő volt — ahogy ő nevezte 
— színes és csillogó valami. Bennük tükröző
dött minden, ami szép volt és vidám: gyermek
játék, ifjúi kedve, az egész nagy világ verőfény
ben tárult ki előtte és ő oda iparkodott! A jövő
nek szappanbuborékjai voltak. Öreg fejjel a zon
gora húrjaiból rég letűnt idők melódiáit hallotta. 



Emlékbuborékok voltak ezek, a visszaemlékezés 
színeiben pompázok; hallotta nagyanyja harisnya
dalát: 

„Oh, a legelső harisnyát 
Nem amazon kötötte." 

Felzendült a dal, melyet valamikor az öreg 
cseléd dúdolt neki, mikor még kicsi gyermek volt: 

„Sok az élet búja, gondja 
Ifjú szívet mégse nyomja ; 
Ifjú szívvel, ifjú vállal, 
Még az ember mindent vállal." 

Felzendültek az első bál dallamai, egy menüetté 
és egy lengyelke; aztán bánatos, lágy hangok 
csendültek meg ; könny gyűlt az öreg em
ber szemébe, felharsant egy harci induló, aztán 
zsoltárének, majd vidám hangok, egyik buborék 
a másik után, mint akkor, mikor mint kis fiú 
szappanos vízbe mártogatta a szalmaszálat. 

Szeme az ablakon függött, felhő siklott el az 
égen, látta az üstököst a tiszta levegőben, su
gárzó magvát és csillámló ködfátyolát. 

Úgy tünt fel neki, mintha csak tegnap este 
látta volna és mégis egy egész, gazdag emberi 
élet állott az akkor és a most között; akkor 
gyermek volt és a buborékokban azt látta ami 
„lesz", most pedig azt ami „volt". Gyermeknek 
érezte magát szívében és hitében, szeme felra
gyogott, keze a billentyűkre hanyatlott; olyan 
hangot adtak, mintha egy húr pattant volna el. 

— Jöjjön és nézze, itt az üstökös! — kiáltoz
tak a szomszédok. — Az ég sugárzó tiszta! 
Jöjjön hamar, hogy jól láthassa! 

Az öreg iskolamester nem felelt, elment, hogy 
jól láthasson, lelke elszállt; és nagyobb pályát, 



távolabbi tereket futott át mint az üstökös. Az üs
tököst pedig újra nézték gazdag palotákból és 
szegényes kunyhókból, látta az uccák zajgó népe, 
az úttalan puszták magányos vándora. Az ő 
lelkét pedig Isten látta és kedvesei, akik meg
előzték s akik után annyira vágyódott. 



A h é t k ö z n a p o k . 

A hétköznapok is egyszer szabadságot akar
tak, hogy összejöhessenek egy kis ünnepség 
megtartására. Minden egyes napnak annyira 
megvolt a rendeltetése, hogy egész éven át nem 
lehetett szabad idejük, mert egyetlenegy nappal 
sem rendelkezhettek, pedig hát egy egész napra 
volt szükségük s volt is egy ilyen napjuk, de 
csak minden negyedik, vagyis minden szökőév
ben, amikor az emberek február hónaphoz hozzá
toldanak egy napot, hogy az időszámítás rendje 
fel ne boruljon. 

Február 29-én akartak hát összejönni az ünnep
ségre s mivelhogy Február a farsang hónapja, 
jelmezes ünnepre készültek, ahol mindenki úgy 
jelenik meg, ahogy kedve tartja, ahol beszédeket 
fognak mondani s jóízűen fognak enni és inni, 
mint kedves mulató cimborák. A görög ókor 
hősei lakomákon egymás fejéhez vagdosták a 
lerágott csontokat, a hétköznapok ellenben szó
játékokkal és pajzán élcekkel akarták elhalmozni 
egymást, amelyek ártatlan farsangi jókedvből 
születnek. 

Elérkezett február 29-ike és ők összejöttek. 
A Vasárnap, a hétköznapok hadnagya, fekete 

selyemköpenyben jelent meg, jámbor emberek 
akár azt hihették volna róla, hogy papi csuhát 
öltött s templomba akar menni, de társaságbeli 



emberek rögtön látták, hogy dominó van rajta 
s bálba jött, hogy az égő piros szegfű, amelyet 
a gomblyukában hordott, a színház kicsiny, piros 
lámpája volt, amely azt jelentette: „Minden jegy 
elkelt, már most csak lássatok hozzá, hogy minél 
jobban mulathassatok." 

A Hétfő, egy fiatal ember, aki rokona volt a 
Vasárnapnak s nagyon szeretett mulatni, min-
gyárt a Vasárnap után jött be. Azt mondta, 
hogy akkor hagyja ott a műhelyét, amikor a 
díszőrség felvonul. 

— Ki kell mennem ilyenkor, hogy hallhassam 
Offenbach muzsikáját; nem megy a fejembe, 
nem száll a szívembe, de csiklandja a lábizmai
mat ; táncolnom kell, meg kell kótyagosodnom, 
falba kell vernem a pofámat, aztán nagyot alud
nom s másnap keményen hozzálátnom a mun
kához. En vagyok a hét újonca. 

Kedd, az az erő napja. 
— Bizony, én vagyok! — mondotta a Kedd. — 

Megfogom a munka nyelét, kifeszítem a Merkúr 
szárnyát a kalmár csizmáján, sorra járom a 
gyárakat, hogy meg vannak-e kenve a kerekek 
s hogy jól forognak-e, vigyázok, hogy a szabó 
ott ül-e a boltjában, s a kövező a járdán; min
denki tegye kötelességét. Rajta a szemem min
denen, azért is járok rendőruniformisban és azt 
mondom: Kedd, Kedd, ne feledd! Ha ez a mon
dás nem elég elmés, hát találjatok ki jobbat. 

— Most én következem — mondta a Szerda. — 
En a hét közepén állok, mint kiszolgáló legény 
a boltban, mint virág a többi tisztelt hétközna
pok között. Ha valamennyien felvonulunk, három 
nap jár előttem, három jön mögöttem, mintha 
csak díszőrségem volna. Azt kell hinnem, hogy 
én vagyok a hét legtekintélyesebb napja. 

A Csütörtök mint rézműves jelent meg, réz-



üsttel és kalapáccsal, ezek voltak az ő nemesi 
jelvényei. 

— En nagyon úri származás vagyok! — mon
dotta. — Az őseim pogány istenek voltak, germán 
istenek. Az éjszaki országok „Thor" isten után 
neveznek, a déli országok a római Jupiter után; 
mind a ketten jól értették a dörgés meg a villám
lás tudományát és ez megmaradt a családban. 
Még a példabeszéd is azt tartja: Csütörtök, akkor 
visz el az ördög. 

Ráütött a rézüstre s ezzeí bizonyította dicső 
származását. 

A Péntek fiatal leánynak volt öltözve s Freyának 
nevezte magát, néha Vénusznak is, aszerint, 
hogy éjszaki vagy déli országban szerepelt. Külön
ben igen csöndes, szelíd természetű leány volt, 
aki csak ezen a szökőnapon szökött ki egy kicsit 
abból a szelídségéből, amelyet annyira meg
szokott. 

A Szombat úgy lépett fel, mint öreg házveze
tőnő, seprővel, meg egyéb takarításhoz szüksé
ges szerszámokkal. Kedvenc itala a meleg sör 
volt, de nem kívánta, hogy az ünnepélyes alka
lomra való tekintettel mindenki meleg sört igyék, 
— ő csak a maga számára óhajtotta és meg is 
kapta. 

A hétköznapok aztán asztalhoz ültek. 
Lerajzoltam mind a hetet, művelt családok 

használatára. Tekintsék az egészet egy kis far
sangi tréfának — februári játéknak, szökőévi 
ajándéknak. 



N a p s u g á r t ö r t é n e t e k . 

— Most én mesélek! — mondotta a szél. 
— Engedelmet kérek — szólt az eső —, most 

rajtam a sor! Elég sokáig állt és tutult az ucca-
sarkon, ahogy csak tutulni bírt! 

— Ez a köszönet — felelte a szél —, amiért 
a maga tiszteletére kifordítottam egy pár eser
nyőt, sőt össze is törtem őket, amikor az embe
rek vérdekezni akartak maga ellen. 

— En mesélek! — mondotta a napsugár. — 
Csend legyen! — Es ezt olyan ragyogó fen
séggel mondotta, hogy a szél egész széltében 
és hosszában elült, de az eső hozzátapadt a 
szélhez és így szólt: — Ezt nem lehet kibírni. Ez 
a napsugár asszonyság mindig keresztülsüt raj
tunk, ne hallgassunk rá! Nem érdemes ráhallgatni! 

Es a napsugár mesélt. 
Egy hattyú szállt a háborgó tenger fölött, 

minden szál tolla úgy ragyogott, mint az arany; 
egy tolla lehullott a nagy kereskedelmi hajóra, 
amely megfeszült vitorlákkal rohant a vízen; a 
toll egy fiatalember fürtös fejére hullott, aki fel
ügyelt a portékákra. A szerencse madarának 
tolla homlokát érintette, írótollá vált kezében 
és nemsokára gazdag kereskedő lett belőle, arany
sarkantyút vásárolhatott magának és az arany
hordóból nemesi címert csináltathatott; én sütöt
tem rája! — mondotta a Napsugár, 



A hattyú továbbszállt a zöldeiő rét fölött, ahol 
a kis bojtár, egy hét esztendős kis fiúcska a 
magányos vén fa árnyékában pihent. A hattyú 
röptében megcsókolta a fának egy levelét, az a 
fiú kezére hullt, az egy levélből három lett, tíz 
lett, egy egész könyv és ő a természet, az anya
nyelv, hit és tudomány csodáit olvasta ki belőle. 
Lefekvéskor a könyvet a feje alá tette, hogy el 
ne felejtse, amit olvasott és a könyv az iskola 
padjára, később a katedrára vitte. Olvastam 
nevét a tudósok között! — mondotta a nap
sugár. 

A hattyú berepült az erdő magányos mélyébe, 
ott megpihent a csendes, sötét tavakon, hol a 
vízirózsa tenyészik, hol a vadalma terem, hol a 
kakuk és vadgalamb tanyáznak. 

Egy szegény asszony rőzsét szedett, lehullott 
gályákat vitt a hátán, kis gyermekét a kebelén 
és ment hazafelé. Látta az aranyhattyút, a sze
rencse madarát, felszállani a sással benőtt part
ról. Mi fénylett ott? Egy aranytojás; keblébe 
rejtette, melegen maradt, bizonyosan élet van 
a tojásban. Igen, valami kapirgált benne, érezte 
és azt hitte, hogy a saját szíve verését hallja. 

Otthon, szegényes szobájában elővette az arany 
tojást. — Tik-tak! — szólt a tojás, mint egy 
drága aranyóra, mert eleven élet volt benne. 
A tojás felpattant, egy hattyúfióka dugta ki fejét, 
színarany volt a tolla, négy gyűrű volt a nya
kán és mivelhogy a szegény asszonynak éppen 
négy fiacskája vol^ — három otthon és a negye
dik, aki vele volt az erdőben — megértette min-
gyárt, hogy minden gyermek kapott egy gyűrűt 
és amíg így tűnődött, a kis aranymadár elröpült. 

Mindegyik gyűrűt megcsókolta, aztán minden 
gyermekkel megcsókoltatott egy gyűrűt, szívükre 
tette és végül ujjúkra húzta. 



— Láttam! — mondta a napsugár. -— És lát
tam, mi történt aztán. 

Az egyik fiú beleült az agyaggödörbe, kezébe 
vett egy darab agyagot, forgatta ujjai között és 
kigyúrta belőle Jázont, aki megszerezte az arany
gyapjút. 

A másik fiú mingyárt kiszaladt a rétre, hol 
ezer tarka színben pompáztak a virágok; sze
dett egy csomót, úgy összenyomta, hogy ned
vük mind a szemébe fröccsent, megnedvesítette 
a gyűrűt; a fiú agyában hemzsegtek a gondo
latok, bizsergett a keze és egy esztendő múlva 
a nagy városban már emlegették a híres festőt. 

A harmadik fiú oly erősen szorongatta szájá
ban a gyűrűt, hogy megcsendült és ez szívének 
visszhangja volt, érzések és gondolatok hangokba 
szöktek, úgy szálltak fel, mint éneklő hattyúk, 
úgy merültek le, mint hattyúk a mélyvizű tóba, 
a gondolatok mélységes tavába; mestere lett a 
hangoknak és minden ország azt hiheti, hogy 
az övé. 

A negyedik, a legkisebb, az lett a bűnbak; 
nyavalyás volt szegényke, úgy mondták, vajat 
és borsot adtak neki, mint a beteg csirkének. 
Olyan fontoskodva mondták mindig: „borsot és 
vajat!" — és kapott is; — de én napcsókot ad
tam neki, tízszer is megcsókoltam — mondta a 
napsugár, — költői lélek volt, püfölték és csó
kolták; de szerencsegyűrűjét a szerencse arany
hattyújától kapta. Gondolatai mint aranyos pil
langók, mint a halhatatlanság jelképei szálltak 
fölfelé. 

— Hosszú volt a történet! — mondotta a szél. 
— Es unalmas! — mondta az eső. — Fujj 

belém, hogy összeszedjem magamat! 
A szél beléje fujt és a napsugár iovább mesélt: 
— A szerencse hattyúja elszállt a mély ten-



geröböl fölött, ahol ki volt feszítve a halászok 
hálója. A legszegényebb köztük föltette magá
ban, hogy megházasodik és meg is házasodott. 

A hattyú neki borostyánkövet hozott; a bo
rostyánkő vonz, szíveket vonzott a házhoz. 
A borostyánkő a legszebb tömjén. Olyan illata 
volt, mintha templomból szállna, mintha Isten 
közelségéből jött volna. A családi boldogság 
feszítette szívüket, betöltötte a szerény körülmé
nyekkel való elégedettség és így életük igazi 
napsugártörténet lett. 

— Most már csak törjünk előre! — mondotta a 
szél. — A napsugár már eleget mesélt. Nagyon 
unatkoztam! 

— En is! — hagyta rá az eső. 
Es vajjon, mit mondunk mi többiek, akik hal

lottuk ezeket a történeteket? 
Azt mondjuk: — Vége van! 



D é d a p ó. 

Dédapó olyan istenáldott, értelmes és jó ember 
volt, mindnyájan úgy néztünk fel rája, ameny-
nyire csak vissza tudok emlékezni rá, mindig 
nagyapónak hívták, de mikor Frigyes bátyám 
kis fia beleszületett a családba, dédapóvá lépett 
elő; többre már nem is vihette az életben. Ben
nünket nagyon szeretett, de a mostani időkkel 
nem nagyon tudott megbarátkozni. Más világ 
volt régen, — az emberek nyugodtak és becsü
letesek voltak! Most mindenki fut, szalad, nyar
gal. A fiatalság a szóvivő, s a fiatalok a kirá
lyokkal is csak komáznak. Manapság akármilyen 
jöttment fráter beletörölheti a szennyes csizmá
ját egy becsületes ember képébe. 

Mindig kiveresedett az arca, ha erről beszélt; 
de aztán megint csak mosolyogni kezdett és 
így szólt: 

— No igen! Talán ferdén is látom a dolgo
kat! En még a régi világból maradtam itt és 
nem találom helyemet az újban, az Úristen ve
zesse és irányítsa. 

Ha Dédapó a régi időkről beszélt, én szinte 
visszaringatóztam a múltba. Képzeletemben ilyen
kor aranykocsin jártam, melyen hajdúk ültek, 
láttam a céheket felvonulni muzsikaszóval meg 
zászlókkal, mikor kicserélték a címert; ott vol
tam a karácsonyi ünnepeken, amikor zálogosdít 



játszottak és maskarába öltöztek. Persze, akko
riban is történt sok csúnya és szörnyűséges do
log, akasztófa, kerék meg vérontás, de ebben a 
sok szörnyűségben volt valami csábító és izgató. 
Annyi szépet hallottam a dán nemesekről, akik 
felszabadították parasztjaikat és Dánia trónörö
köséről, ki megszüntette a rabszolgakereske
delmet. 

De gyönyörű volt, ha Dédapó ezekről mesélt, 
meg aztán a saját fiatalságáról; de mégis csak 
a régi jó világ volt a legszebb, a legerősebb, a 
legnagyobb. 

— Vad volt! — mondta Frigyes bátyám. — Hála 
Istennek, hogy túl vagyunk rajta! — és ezt Déd-
apónak szemébe mondta. Ami nem is illett, de 
hát én nagyon respektáltam Frigyest; a legöre
gebb bátyám volt, szinte az apám lehetett volna 
— szokta mondani; sok ilyen bolond dolgot mon
dott. — Mint diák kitűnően tette le a vizsgáit, 
apa irodájában olyan ügyesen dolgozott, hogy 
nemsokára bevették az üzletbe. Dédapó ővele 
beszélgetett el legszívesebben, csakhogy min-
gyárt vitatkozni kezdtek. Nem értették meg egy
mást és nem is fogják megérteni egymást soha, 
ez volt az egész család véleménye, de akár
milyen kicsiny voltam, mégis hamar észrevet
tem, hogy nem tudnának meglenni egymás nélkül. 

Dédapó ragyogó szemekkel hallgatta, ha Fri
gyes mesélt vagy felolvasott valamit a tudomány 
haladásáról, természeti erők kihasználásáról és 
a mi korunknak sok csodálatos találmányáról. 

— Az emberek egyre okosodnak, de nem 
lesznek jobbak! — mondta Dédapó. — A leg
szörnyűbb fegyvereket találják ki egymás meg
semmisítésére! 

— Annál hamarább van vége a háborúnak! — 
mondta Frigyes. — Nem kell itt hét esztendeig 



várni a béke áldásaira! Nagyon vérmes a világ, 
itt-ott nem árt neki egy kis érvágás. 

Egy napon Frigyes elmesélte neki, mi történt 
akkoriban egy kis városban. A polgármester 
órája, a városháza nagy órája mutatta az időt 
a városnak és lakosságának; az óra nem járt 
egészen pontosan, de az egész város mégis csak 
utána igazodott. De hát vasútközlekedése is 
volt a városnak, a munkások vasútja bele volt 
kapcsolva az országos hálózatba, pontosan kellett 
tudni az órát, mert különben póruljárhatnak 
az utasok. Kapott is a vasút pontos órát, mely 
jól járt, amit a polgármester órájáról nem le
hetett mondani és így az egész város népe a 
vasúti óra után igazodott. 

En nevettem és, nagyon mulatságosnak talál
tam a történetet, de Dédapó nem nevetett, sőt 
nagyon is komoly maradt. 

— Nagy dolog az, amit mesélsz! — mondta. 
— Es azt is tudom, miért meséled ezt el nekem? 
A te óraművedben tudományosság van. Erről 
jut eszembe egy másik óramű, a szüleimnek 
egyszerű, Öreg bornholmi órája, melynek ólom
csigái voltak; ez volt az ő időmérőjük és az én 
gyermekkorom időmérője; semmiesetre sem volt 
nagyon pontos, de mégis járt s mi néztük a 
mutatóját, amelyben rhittunk és nem gondoltunk 
belső szerkezetére. így volt ez akkoriban az 
államgépezettel is, bizalommal nézett rá az 
ember és hitt a mutatókban. Most az állam
gépezet is üvegóra, amelynek belelátni a szer
kezetébe, hogyan forognak és zörögnek a kere
kei, az ember szinte félti a kényes gépezetet. 
Hát a harangokkal vajjon hogyan áll a dolog 
— gondoltam magamban —, de hol van az én 
gyermekkori hitem? Ez a mai kor gyöngéje. 

Es Dédapó egészen kitüzesedett a haragtól. 



O meg Frigyes folyton veszekedtek, de mégsem 
tudtak meglenni egymás nélkül — mint a mult 
meg a jövő! — Ezt mindketten érezték, meg az 
egész család is, kivált mikor Frigyes utazni 
készült, mesze el Amerikába. A család üzleti 
érdekében kellett utaznia. Dédapónak nagyon 
nehezére esett az elválás, mert nagyon hosszú 
utazásról volt szó, át kellett kelni az óceánon, 
a földgolyó túlsó oldalára. 

— Kéthetenként fogok írni neked — mondta 
Frigyes —, de a levélpóstánál sokkal gyorsabb 
a telegráf drótja, majd hallasz rólam; a napok
ból órák, az órákból percek lesznek! . . . 

Mielőtt Frigyes Angliában hajóra szállt, sür
gönyben üdvözölte. Es amikor Amerikában ki
kötött, megint sürgönyzött s a sürgöny hamarabb 
érkezett meg, mintha a futó felhőkkel izent 
volna nékünk; pár óra múlva megjött a híre, 
hogy szerencsésen partra szállott. 

— Mégis csak isteni gondolat, mely a mi 
korunknak jutott osztályrészül! — mondta Déd
apó. — Igazi áldás az emberiségre nézve. 

— Es a természet erőit legelőször a mi or
szágunkban értették meg, itt adtak nekik nevet 
legelőször, így mondta nekem Frigyes — felel
tem Dédapónak. 

— Ugy van — mondotta Dédapó és meg
csókolt. — Igen, és én belenézhettem abba a két 
szelíd szembe, mely először látta és értette meg 
a természet t erőit; gyermekszeme volt, olyan, 
mint a tied. Es megszorítottam a kezét! — Es újra 
megcsókolt. 

Több mint egy hónap telt el, mikor Frigyes 
egyik levelében megírta nekünk, hogy eljegyezte 
magát egy bájos fiatal leánnyal, akinek bizo
nyosan örülni fog az egész család. Elküldte a 
menyasszony fotográfiáját, megnéztük szabad 



szemmel és nagyítóüveggel, mert a képeken az 
a nagyszerű, hogy megtűrik a legélesebb na
gyítóüveget, sőt a hasonlatosság még szembe-
ötlőbb. Ezt még egyetlen piktor sem tudta, még 
a régi idők legnagyobb festői sem. 

— Bárcsak ismerték volna régebben is ezt 
a találmányt! — mondta Dédapó. — Akkor az 
emberiség jótevőit és hőseit szemtől-szembe lát
hatnánk. Milyen szelíd és kedves ez a gyermek! 
— mondta és belebámult a nagyítóba. — Meg
ismerem, ha majd az ajtón belép. 

De majdhogy nem lett belőle semmi; szeren
csére idehaza már csak akkor hallottuk hírét, 
amikor a veszedelem már elmúlt. 

Az ifjú házasok boldogan és egészségesen 
jutottak el Angliába és a gőzhajón Kopen-
hágába akartak menni. Már feltűnt előttük a 
dán partvidék, Nyugatjutland fehér homokdünái, 
amikor vihar támadt, a hajó egy szirthez ütő
dött és megfeneklett; a hullámok felcsaptak és 
szét akarták zúzni a hajót; mentőcsónak itt nem 
segíthetett. Beállt az éjszaka és a sötétség köze
pette világító rakéta röppent a partról a meg
feneklett hajó fölé; kötelet vetett rá, a hajó és 
a part között meglett az összeköttetés, s a nehéz, 
robogó hullámokon keresztül a mentőkosárban 
nemsokára egy szép fiatal asszonyt vontak ki a 
partra, aki friss volt, mint az élet és jókedv és 
boldogság áradt belőle, amikor a fiatal férje 
megint mellette állott a szárazföldön. Az uta
sokat mind kimentették; még ki sem világo
sodott. 

Nyugodtan aludtunk Kopenhágában, nem is 
gondoltunk bajra vagy veszedelemre. A reggeli 
kávénál vettük a hírét, hogy a nyugati parton 
elsülyedt egy angol gőzhajó. Szörnyű aggodalom 
fogott el bennünket, de egy óra múlva új 



távirat érkezett a megmenlettektől, hogy Frigyes 
és fiatal neje nemsokára nálunk lesznek. 

Mindnyájan sírtak; én is sírtam, Dédapó is 
sírt, összekulcsolta kezét és bizonyosan tudom, 
áldotta a mi korunkat. Másnap Dédapó kétszáz 
birodalmi tallért adott Hans Christian Örsted 
szobrára. 

Mikor Frigyes megjött ifjú feleségével s ezt 
meghallotta, így szólt: — Jól tetted, Dédapó! 
Most aztán felolvasom neked, mit írt Örsted már 
évekkel ezelőtt a régi jó időkről és a mienkről. 

— Bizonyosan ugyanaz a véleménye, ami a 
tied! — mondta Dédapó. 

— Ezt nagyon jól tudod! — mondta Frigyes 
— és ugyanaz, ami a tied, hiszen adakoztál 
is a szobrára ! 



A g y e r t y a . 

Volt egyszer egy vastag viaszgyertya, aki jól 
tudta magáról, hogy kicsoda. 

— Viaszból születtem és formába öntöttek ! 
— mondotta. — Jobban világítok és tovább 
égek mint más gyertya ; nagy csillárban volna 
a helyem, vagy ezüstgyertyatartóban. 

— Az remek dolog lehet ! — mondotta a 
faggyúgyertya. — En csak faggyúból vagyok, 
igaz, de azért többet érek sok másnál, akit csak 
háromszor mártanak be, mert engem nyolcszor 
mártottak meg, hogy elég vastag legyek. Meg 
vagyok elégedve a sorommal! Hát hiszen elő
kelőbb és finomabb dolog viaszból születni, mint 
faggyúból, de hát elvégre az ember nem saját 
maga hozza magát erre a világra. Maga a sza
lonba kerül az üvegcsillárba, én pedig a kony
hában maradok, s az sem az utolsó hely, mert 
hiszen onnan élelmezik az egész házat. 

— Csakhogy van ám, ami fontosabb mint az 
evés ! — mondta a viaszgyertya. — A társa
dalmi szereplés ! Ha az ember ott ragyoghat a 
társaság középpontjában, — ez már valami! Ma 
este itt bál lesz, nemsokára jönnek értem és 
egész családomért. 

Alig hogy kimondta, már jöttek is érte, de a 
faggyúgyertyát is elvitték. Az asszony maga 
fogta és vitte finom kezében, egyenesen ki a 



konyhára; ott állt egy kis fiú, kosárral a kezé
ben, melyet teleraktak burgonyával, meg egy 
pár almát is tettek közéje. A jószívű asszony 
adta a szegény fiúnak. 

— Nesze egy gyertya is hozzá fiacskám ! — 
mondta. — Edes anyád egész éjszaka dolgozik, 
szüksége van rája. 

A kis leány ott állt mellettük s mikor azt 
hallotta, hogy egész éjszaka, nagy örömmel 
mondta: — En is fennmaradok egész éjszaka! 
Bál lesz nálunk és széles piros szalag lesz a 
ruhámon. 

Csak úgy sugárzott az arca ! Nagy örömben 
volt! A viaszgyertya nem tud úgy ragyogni, 
mint két gyermekszem! 

— Nagy öröm ilyet látni ! — gondolta a faggyú
gyertya. — Sohasem felejtem el, mert ilyet úgy
sem látok többet. 

A kosárba helyezték, rátették a födelet és a 
fiú elvitte. 

— Vájjon hova visznek! — gondolta a gyer
tya. — Szegény emberekhez, hol talán még réz
tartót sem kapok, mialatt a viaszgyertyát pedig 
ezüstbe teszik és csupa előkelő uraság lesz körü
lötte. Nagyszerű dolog ám, ha előkelő urakra 
világíthat az ember. De hát az én sorsom az, 
hogy faggyúból és nem viaszból öntöttek. 

Es a gyertya szegény emberekhez került, egy 
háromgyermekes özvegyasszonyhoz, kicsiny, ala
csony viskóba, amely éppen átellenében volt az 
úri háznak. 

— Isten áldja a jó asszonyt azért, amit nekünk 
adott! — mondta az anya. — Remek gyertya ! 
Egész éjszaka fog égni. 

Es meggyújtották. 
— Pfuj-pfuj! — utálkozott a gyertya. — Ocs

mány szagú kénes gyufával gyújtanak meg. 



A viaszgyertyával odaát az úri házban nem mer
nének ilyet tenni. 

Ott is meggyújtották a gyertyákat; kiragyog
tak az uccára; a kocsik cifra báli vendégeket 
hoztak, a muzsika szólt. 

— Most kezdődik a tánc! — gondolta magá
ban a faggyúgyertya és eszébe jutott a gazdag 
kis leány sugárzó arca, mely sugárzóbb minden 
viaszgyertyánál. — Ezt sohasem látom többé! 

De ekkor a legkisebb gyerek, egy édes leányka, 
odajött a többiekhez ; megölelte a bátyját meg 
a nénjét, valami nagyon fontosat akart nekik 
mondani, amit csak súgni lehetett: — Képzel
jétek csak, ma este főtt burgonya lesz vacso
rára. 

Arca boldogságtól ragyogott: a gyertya fénye 
éppen rá esett, s a gyertya olyan örömet, olyan 
boldogságot látott, mint odaát a gazdag házban, 
amikor a gazdag kis leány így szólt: — Bál lesz 
nálunk és széles piros szalag lesz a ruhámon. 

— A főtt burgonya is éppen annyit ér ! — 
gondolta a gyertya. r — Hiszen a két kis leány 
egyformán örül! — Es tüsszentett rá egyet; azaz
hogy azt akarom mondani sziporkázott egyet, 
több nem telik egy faggyúgyertyától. 

Megterítettek, s elfogyasztották a burgonyát. 
Ah, hogy ízlett! Valóságos ünnepi lakoma volt 
és aztán a tetejibe mindegyik egy almát kapott 
és a legkisebbik elmondott egy verset: 

Jó Istenkém, hadd dicsérjünk, 
Ételt-italt adtál nékünk. 
Ámen ! 

— Ügy-e szépen mondtam el, anya! — kiál
tott a kicsike. 

— Ezt sohasem szabad kérdezni vagy mon-



dani! — mondta az anya. — Csak Istenre kell 
gondolnod, aki ételt adott, hogy jóllakhassál. 

A gyermekek lefeküdtek, csókot kaptak és 
mingyárt elaludtak, de az anyjuk egész éjszaka 
varrt, hogy kenyeret keressen magának és a 
gyermekeknek. Es a szomszédból, az úri házból 
átfénylettek a gyertyák, szólt a muzsika. A csilla
gok egyforma fényt, egyforma áldást sugároztak 
a gazdagok palotái és a szegények viskói fölé. 

— Alapjában véve nagyon szép este volt! — 
mondta magában a faggyúgyertya. — Vájjon a 
viaszgyertyáknak jobb dolguk van-e az ezüstös 
gyertyatartókban? Szeretném tudni, mielőtt le
égek. 

Es a két gyermekre gondolt, kik egyformán 
boldogok voltak, bár egyikre viaszgyertya, má
sikra faggyúgyertya szórta sugarát. 

Hát, ebből áll az egész történet. 



A l e g h i h e t e t l e n e b b d o l o g . 

Aki megteszi a leghihetetlenebb dolgot, elveheti 
a király lányát és megkapja vele a fél birodal
mat. 

Ifjú legények, de még a vének is ugyancsak 
megfeszítették minden gondolatukat, izmaikat 
és inaikat; két ember agyonette, egy agyonitta 
magát, mert úgy gondolták, hogy ez a leghihe
tetlenebb dolog, de hát mégsem ez volt a módja. 
Kis uccagyerekek abban gyakorolták magukat, 
hogy a saját hátukra köpjenek, mert szerintük 
ez volt a leghihetetlenebb dolog. 

Meg volt határozva, melyik napon mutassa 
be mindenki, hogy mit tart a leghihetetlenebb 
dolognak. A pályabirákat úgy állították össze, 
hogy hároméves gyermekektől kezdve ötven
éves felnőttekig minden kor képviselve volt. 
Egész kiállítás került ki a leghihetetlenebb dol
gokból, de nemsokára valamennyien megegyez
tek abban, hogy a leglehetetlenebb mégis csak 
egy nagy szekrényes falióra, mely kívül-belül a leg-
furcsábban volt kimódolva. Minden harangütésre 
élőképek bújtak elő, melyek azt mutatták, amit 
az óra ütött; tizenkét tökéletes előadás volt, 
mozgó figurákkal, énekkel és beszéddel. 

— Ez a leghihetetlenebb dolog! — mondták 
az emberek. 



A harang szólt egyet és Mózes fönn állt a 
hegyen és törvénytáblára írta az első parancso
latot : — En vagyok a te Urad, Istened ! — 

A harang kettőt ütött, mire feltűnt a paradi
csom kertje, ahol Ádám és Éva találkoztak, 
boldogan, bár ruha nem volt rajtuk; nem is volt 
rá szükségük. 

Mikor hármat ütött, jöttek a három napkeleti 
királyok, az egyik koromfekete volt, amiről nem 
tehetett, a nap pörkölte meg. Tömjént, mirrhát 
és drágaságokat hoztak. 

Negyedik ütésre jöttek az évszakok: a tavasz, 
vele a kakuk friss bükkfaágon; a nyár, vele a 
sáskák érett rozskalászon; az ősz, vele az üres 
gólyafészek, amelyet a madár elhagyott; a tél 
s vele egy vén varjú, mely a kályhazugban rég 
elfelejtett történeteket tudott mesélni. 

Ha az óra ötöt ütött, az öt érzékszerv jelent 
meg. A látás mint optikus, a hallás mint kovács, 
a szaglás ibolyát és gyöngyvirágot árult, az ízlés 
szakács volt és a tapintás halottkém volt, kalap
ján gyászfátyol, mely a földet seperte. 

A harang hatot ütött, mire ott ült egy játékos, 
kockát vetett, nem vakra, hanem hatra. 

Aztán a hétnek hét napja jött vagy a hét 
főbűn, erre nézve az emberek nem tudtak meg
egyezni, mert hiszen összetartoznak, nem könnyű 
őket szétválasztani. 

Aztán egy barátkórus jött, akik zsoltárt éne
keltek. 

A kilenc ütésre megjelent a kilenc múzsa, 
egyik a csillagvizsgálóban volt alkalmazva, a 
másik a történelmi levéltárban, a többi a szín
házhoz tartozott. 

A tizedik ütésre újra előjött Mózes a törvény
táblával; a tíz parancsolat volt rajta. 

Az óra újra ütött, ekkor kis leányok és kis 



fiúk szökelltek és ugráltak elő, játszottak és éne
keltek hozzá. 

Az óra tizenegyet ütött! — Es úgy is volt, 
annyit ütött. 

Most tizenkettőt ütött, előlépett az éjjeli őr és 
ezt a régi nótát énekli: 

Hallja minden ember, nyissák a füleket. 
Mi Megváltó Urunk éjfélkor szülelett. 

és amíg énekelt, rózsák fakadtak, melyek angyal
fejekké váltak és szivárványszínű szárnyakon 
lebegtek. 

Szép volt a szemnek, gyönyörűség a fülnek. 
Az egész páratlan egy műremek volt, a leghihe
tetlenebb dolog, mondotta mindenki. 

A művész fiatalember volt, angyali szívű, jó
kedvű, mint a gyermek, hű barát és öreg szü
leinek igazi támasza; megérdemelte a király
kisasszonyt és a fél birodalmat. 

Eljött a döntés napja, díszben állt az egész 
város, a királykisasszony az ország trónusán ült, 
mely friss lószőrrel volt párnázva, de azért se 
kellemesebb, se kényelmesebb nem lett. A bírák 
ravaszul pislogattak a leendő nyertesre, az pe
dig jókedvűen állt ott, boldogságának biztos 
tudatában, mert hiszen megtette a leghihetetle
nebb dolgot. 

— Nem, azt én fogom megtenni most! — 
kiáltott fel e pillanatban egy magas, csontos 
atléta. — A leghihetetlenebb dolognak én vagyok 
a mestere! — s azzal nagy fejszét röpített az 
órára. 

— Ripp-ropp! — ott hevert az egész, kere
kei és rugói szétröppentek, a remekmű meg
semmisült. 

— Ez az én művem! — mondta az ember. — 



Az én művem ledöntötte az övét és vele együtt 
a többiekét mind; én tettem meg a leghihetetle
nebb dolgot. 

— Megsemmisíteni egy ilyen műremeket! — 
mondták a bírák. — Igen, ez a leghihetetlenebb 
dolog. 

Az egész nép ugyanezt mondta és így a rom
bolóra nézett a királykisasszony meg a fél biro
dalom, mert hiába, ígéret, igéret marad, még ha 
a leghihetetlenebb is. 

Minden sáncról és minden toronyból azt kür
tölték, hogy meglesz az esküvő. A királykisasz-
szony nem nagyon örült, de nagyon bájos volt 
és fényes ruha volt rajta. A templom fényben 
úszott, öreg este volt, az kell az ilyen ünnepély
hez. A város nemes kisasszonyai énekeltek és 
kézen vezették a menyasszonyt, a lovagok is 
énekeltek és ők kísérték a vőlegényt, az meg 
úgy kihúzta magát, mint akit soha semmi baj 
nem érhet. 

Elhallgatott az ének, csend lett, hogy még 
e g y gombostű leesését is meg lehetett volna 
hallani és ebben csendben dörögve és dübörögve 
feltárult a nagy templomajtó és — bum! bum! 
jött felvonulva a templom folyosóján az egész 
óramű és a menyasszony és vőlegény közé állt. 
Halottak nem támadnak fel többé, mi azt nagyon 
jól tudjuk, de egy műremek föltámadhat, hüve
lyét darabokra zúzták, de szellemét nem; a mű
vészet lelke hazajárt és ennek fele sem tréfa. 

Ott állt a remekmű egész nagyságában, töké
letesen és sértetlenül. Harangja egymásután verte 
el a tizenkettőt és az alakok kiözönlöttek. Elő
ször jött Mózes; mintha lángnyelvek löveltek 
volna homlokából; a nehéz kőtáblákat a vőle
gény lábára dobta és a templom padlójához 
láncolta őt. 



— Nem tudom újra fölemelni — mondta 
Mózes. — Letörted a karjaimat! Maradj ott, 
ahol vagy! 

Aztán jött Ádám és Éva, a három napkeleti 
bölcs és a négy évszak, mindegyik kellemetlen 
igazságokat mondott neki: — Szegyeid magad! 

De ő nem szégyelte magát. 
Minden alak, amint óraütésre megjelent, ki

lépett most az órából, ijesztően megnövekedett, 
mintha már hely sem volna ott többé az élő 
emberek számára. Es amikor a tizenkettedik 
ütésre előlépett az őr, sapkával a fején, a haj
nali csillaggal a mellén, s furcsa mozgás támadt, 
az őr egyenesen a vőlegény felé tartott s a 
hajnalcsillaggal a homlokára ütött. 

— Maradj fekve! — mondta. — Szemet 
szemért, fogat fogért! Megbosszultuk magunkat 
és ra mester is! Most már mehetünk. 

Es az egész remekmű eltűnt; de a gyertyák 
köröskörül nagy fényvirágokká váltak, az ara
nyozott csillagok a mennyezetről hosszú, világos 
sugarakat bocsátottak le, az orgona magától 
megszólalt. Minden ember azt mondta, hogy ez 
a leghihetetlenebb, amit valaha megértek. 

— Hívják elő az igazit! — mondta a király
kisasszony. — Azt, aki a remekművet alkotta, 
ő lesz az én uram és parancsolóm! 

Es a művész ott állt a templomban; az egész 
nép az ő kísérete volt, mindenki örült, mindenki 
áldotta őt, nem volt senki, aki irigykedett volna 
rá. Es ez volt a leghihetetlenebb dolog. 



A m i t a z e g é s z c s a l á d m o n d o t t . 

Mit mondott az egész család? Előbb hallgas
sátok meg, amit a kis Mari mondott. A kis 
Marinak születésnapja volt és ő ezt tartotta a 
legszebb napnak. Minden kis barátja és barát
nője eljött, hogy játszék vele, a legszebb ruháját 
vette fel; még nagyanyjától kapta, aki már a 
jó Istennél van, de nagyanya még maga szabta 
és varrta, mielőtt felszállt a fényes, ragyogó 
égbe. Mária szobájának az asztalán ragyogott a 
sok ajándék: volt ott egy csinos kis konyha, 
mindennel, ami bele való, volt egy baba, ki a 
szemét forgatta és au-t mondott, ha megnyom
ták a hasát; és egy képeskönyv is volt ott, a leg
pompásabb történeteket olvashatta benne akár
ki, ha tudott olvasni. De minden történetnél 
szebb, ha sok-sok születésnapot érhet meg az 
ember. 

— Igazán, nagyon szép az élet! — mondta a 
kis Mari. A keresztapja még hozzátette, hogy 
az élet a legszebb mese. A szobában ott volt 
két bátyja; már nagy fiúk voltak, az egyik ki
lenc, a másik tizenegy éves. Ezek is úgy véle
kedtek, hogy nincs szebb dolog, mint az élet, 
feltéve, hogy nem gyerek valaki, mint a kis 
Mari, hanem élénk iskolásfiú, aki jeles bizonyít
ványt kap, birkózik a pajtásokkal, télen kor
csolyázik és nyáron pedig biciklizik. Lovag-



várakról, felvonóhidakról és várfogságról olvas
hat és hallhatja, mit fedeztek fel Afrika belse
jében. Az egyik fiút azonkívül nagyon bántotta 
az a gondolat, hogy mindent felfedeznek mi
előtt ő felnő, akkor aztán a mesére kell vetnie 
magát. Az élet a legszebb mese, mondta a 
keresztapa, mert abban maga is benne van az 
ember. 

Ez a földszinten történt, hol ezek a gyer
mekek laktak és hancúroztak; az emeleten lakott 
a család másik ága, ott is voltak gyermekek, 
de már túl a gyermekkoron, nagyok voltak, 
egyik fiú tizenhét, a másik húsz éves, a har
madik már nagyon idős, ahogy a kis Mari 
mondta, huszonötéves és már vőlegény. Mind
nyájan boldogok voltak, jó szüleik, jó ruháik 
voltak, jó eszük és mindenük volt, amit csak 
akartak: Előre! le a régi előítéletekkel! Hadd 
legyen övék a világ! Nincs annál szebb; igaza 
van keresztapának; az élet a legszebb mese! 

Apa és anya, akik mindketten idősebb em
berek voltak (mert hiszen öregebbeknek kell 
lenniök, mint a gyermekeknek), mosolyogtak, 
mosolygott a szemük és szívük. Milyenek is 
ezek a fiatalok. Nem olyan ám az élet, mint 
ők hiszik, de azért jól van úgy, ahogy van. 
Furcsa, gyönyörű mese az élet. 

Fölöttük, kissé közelebb az éghez, lakott ke
resztapa. Öreg volt már, de a kedélye ifjú, 
mindig jó kedve volt s annyi történetet tudott 
és olyan hosszúakat. Bejárta a nagyvilágot és a 
szobájában a világ minden részéből nagyon 
érdekes dolgok voltak felhalmozva. A falak a 
padlótól a mennyezetig tele voltak képekkel; 
az ablakok sárga meg vörös üvegből voltak; 
ha keresztülnézett az ember rajtuk, az egész 
világ napfényben úszott, ha még olyan esős 



idő volt is. Nagy üvegszekrényben zöld növé
nyek nőttek és egyik rekeszében aranyhalak 
úszkáltak, úgy néztek az emberre, mintha sok 
mindent tudnának, amiről nem akarnak beszélni. 
Még télen is virágillat volt ott, és a kandallóban 
égett a nagy tűz; olyan mulatságos volt itt ülni, 
belenézni és hallgatni a pattogó és ropogó tüzet. 
— Régi emlékek! — mondta keresztapa és a 
kis Marinak is sok képet mutatott a tűz. 

Mellette a nagy könyvespolcon álltak sűrűn 
egymás mellett azok a könyvek, melyek igazán 
tudtak mesélni; az egyikben sűrűn lapozgatott 
keresztapa, s a könyvek könyvének nevezte, a 
Biblia volt. Ott volt képekben az egész világ 
története, minden emberé, a teremtés, az özön
víz, a királyok és a királyok királya. 

— Minden ami megtörtént és történni fog, 
meg van írva ebben a könyvben — mondta 
keresztapa. 

— Ennyi minden, egyetlen könyvben! Gondol
kodjatok rajta! Minden, amit egy ember kérhet, 
kevés szóval meg van mondva a Miatyánkban! 
Az irgalomnak egy csöppje! Az isteni vígasz
nak egy gyöngyszeme! Ajándék, amelyet a 
bölcsőnkbe tesznek és a gyermek szívébe. Gyer
mekem, őrizd meg jól! Sohase veszítsd el, 
akármilyen nagyra nősz, és sohasem leszel 
elhagyatott a sors változékony útjain! Ez lesz a 
te lelked világossága és sohasem vesztheted el 
ma rgadat. 

Es keresztapa szemei felragyogtak, örömtől 
sugároztak. Egyszer, fiatal korában sírtak ezek 
a szemek — de az is szép volt — mondta. — 
A megpróbáltatás ideje volt, amikor minden be
borult. De most süt a nap körülöttem és ben
nem. Minél öregebb lesz az ember, annál jobban 
látja, mi az, hogy szél iránt vagy szél ellen 



megyünk, hogy Isten mindig jelen van, hogy az 
élet a legszebb mese, hogy csak O adhatja 
meg nekünk és ennek a mesének soha sincs vége. 

— Igazán szép az élet! — mondta a kis 
Mária. 

Ezt mondták a kis és nagy fiúk is; apa és 
anya, az egész család ezt mondta, de minde
nekelőtt keresztapa, ő pedig sokat tapasztalt, 
mindnyájuk között a legöregebb volt, minden 
történetet, minden mesét ismert és hozzátette 
szíve legmélyéből: — Az élet a legszebb mese! 



„ E g y e d e m , b e g y e d e m , t e n g e r , t á n c . " 

— Ez a dal nagyon pici gyermekeknek való! 
— mondotta Máli néni —, én igazán legjobb 
akarattal sem vehetek részt ebben az „Egyedem, 
begyedem, tenger, tánc"-ban, de a kis Amália 
annál inkább; csak hároméves volt, babákkal 
játszott, akiket ö maga nevelt, hogy éppen olyan 
okosak legyenek, mint Máli néni. 

A h á z b a egy diák került, aki leckéket adott 
a fiúknak; sokat beszélgetett a kis Amáliával 
és a bábukkal és egészen másként beszélt, mint 
a többiek. A kis Amália mindig nagyon jól 
mulatott vele, de Máli néni mégis azt mondta 
a diákról, hogy nem tud gyerekekkel bánni, 
mert a gyerekeknek nem fér a fejükbe az a sok 
bolondság. Pedig a kis Amáliának mégis csak 
belefért a fejébe, megtanulta a diáktól azt a 
hosszú dalt, amely úgy kezdődik, hogy „Egye
dem, begyedem, tenger, tánc" és elénekelte a 
három bábunak, amelyek közül kettő új volt, 
az egyik kisasszony, a másik úrfi, de a harmadik 
öreg volt és Lizinek hívták. Neki is elénekelte 
a dalt, mert Lizi is benne volt. 

Egyedem, begyedem, tenger, tánc, 
Nincs a kisasszonyon semmi ránc 
És az úrfi is milyen deli, 
Kesztyűjét finoman viseli. 



Fehér nadrág és sötét kabát, 
Jaj az édes, hogy kelleti magát. 
Úrfi és delnő, — itt a rózsalánc, 
Egyedem, begyedem, tenger, tánc. 

Hiszi a piszi, de itt a Lizi, 
A legszebb díjat ő viszi. 
A haja sárga, mint a szalma, 
A szája piros, mint az alma. 
Tavaly óta nagyot nőtt, 
Könnyű táncba vinni őt, 
Nála szebbet nem kívánsz, 
Egyedem, begyedem, tenger, tánc. 

Három baba táncot jár, 
Ügy lebeg, mint a madár, 
Kettőt lép és egyet fordul, 
Szédeleg, de nem a bortul. 
Hajlik, nyúlik, lebben, forog. 
Ajánlják ezt a doktorok. 
Egyedem, begyedem, tenger, tánc, 
Ennél jobbat nem kívánsz. 

A bábuk meg is ériették a dalt, a kis Amália 
is megértette, a diák is értette, hiszen ő maga 
költötte s azt mondta róla, hogy gyönyörű szép. 
Csak Máli néni nem értette, mert ő már rég 
elnyűtte a gyermekcipőit, — túl volt a gyerek
kor palánkján, csakhogy a kis Amália még nem 
volt túl rajta és még most is énekli. 

Mi is tőle hallottuk. 



A n a g y t e n g e r i k í g y ó . 

Volt egyszer egy tengeri halacska, jó család
ból való jószág, a nevére már nem emlék
szem, kérdezd meg a tudósoktól. A kicsiny hal
nak ezernyolcszáz testvére volt, mind egyforma 
idősek; nem ismerték sem apjukat, sem anyjukat, 
rögtön önállósítaniuk kellett magukat, ide-oda 
úszkáltak, ami nagy mulatság volt. Vizet annyit 
ihattak, amennyi jól esett, övék volt az egész 
világtenger, táplálékról nem kellett gondoskod
niuk, az magától jött; mindegyik a kedve után 
járt, mindegyik a maga életét akarta élni. 

A nap behatolt a víz mélyére, bevilágította 
őket, egy egész külön kis világot, amely tele 
volt csodálatos teremtményekkel, némelyikök 
olyan szörnyű nagy volt s a szájuk olyan ré
mítő, hogy elnyelhették volna az ezernyolcszáz 
testvért, de ezeknek az eszükbe sem jutott, mert 
még egyiket sem nyelték el közülük. 

A kicsikék szorosan egymás mellett úsztak, 
mint a heringek; de mikor legjavában úszkáltak 
és semmire sem gondoltak, rettenetes robajjal 
csúszott le közéjük a víz felszínéről egy hosszú 
nehéz tárgy, melynek nem volt se, vége, se 
hossza, hanem egyre csak tovább nyúlt; ha csak 
hozzáért egy piciny halhoz, mingyárt agyon
nyomta, vagy összeroppantotta, vagy pedig olyat 
ütött rajta, hogy azt soha többé ki nem heverte. 



Minden halacska, sőt a nagy halak is, fenn a 
tenger színén és lenn a tenger mélyén megret
tenve szökkentek félre; a nehéz hatalmas jószág 
egyre mélyebbre és mélyebbre merült le, egyre 
hosszabb és hosszabb lett, keresztülhúzódott az 
egész tengeren. 

Halak és csigák, minden tengeri úszó, vagy 
csúszó-mászó, amelyeket csak az ár sodor, 
észrevették ezt a rettenetes valamit, ezt az óriási, 
ismeretlen tengeri angolnát, mely hirtelen jött 
felülről. 

Mi is volt csak tulajdonképen? Igen, mi tudjuk! 
Az az a nagy, mérföldekre terjedő táviródrót 
volt, melyet az emberek Amerika és Európa 
között lesülyesztettek. 

Nagy lett az ijedelem, lótás-futás a tenger 
törvényes lakói között, ahol a drótköteleket le-
bocsátották. A röpülő hal olyan magasra szö
kött a tenger színe fölé, ahogy csak telt tőle, 
más halak lebuktak a tengerfenékre s olyan 
hevesen fúrták magukat lefelé, hogy még jóval 
előbb leértek, mint a távirósodronyok; meg
rémítették a tőkehalakat és félszegúszókat, 
melyek békességben éltek odalenn a tenger 
mélyén és társaikat falták fel. 

Néhány medúza annyira megijedt, hogy ki
köpte a gyomrát, de azért tovább élt, mert 
ilyen a természete, sok tengeri rák is kibújt erős 
páncéljából és kénytelen volt otthagyni a lábait. 

Ebben a nagy ijedelemben és zűrzavarban az 
ezernyolcszáz testvért elválasztották és ők nem 
is találták meg vagy nem ismerték fel egymást. 
Csak egy féltucat maradt ugyanazon a helyen 
és miután néhány óra hosszat csendben voltak, 
elfeledték az első ijedelmet és érdeklődni 
kezdtek. 

Körülnéztek; aztán felfelé néztek, aztán meg 



lefelé és úgy rémlett nekik, hogy lenn a mély
ségben látják azt a szörnyű valamit, amitől 
a nagyok és a kicsinyek úgy megijedtek. Az a 
valami ott nyújtózott a tenger fenekén, amennyire 
csak el lehetett látni; nagyon vékony volt, de ők 
nem tudták, hogy milyen vastag tud lenni, hogy 
milyen erős; nagyon csöndesen feküdt, de ők 
azt hitték: talán alattomosságból teszi. 

— Csak hadd feküdjék ott, ahol van! Semmi 
közünk hozzá! — mondta a legóvatosabb ha
lacska. De a legkisebb is nagyon kiváncsi volt 
arra, hogy miféle szerzet az a fekvő jószág és 
minthogy az felülről jött le hozzájuk, azt hitték, 
hogy odafenn tudhatják meg legkönnyebben, 
micsoda, s fel is úsztak a víz színére; szél
csend volt. 

Egy delfinnel találkoztak, a tenger csavargó
jával, mely bukfencet tud hányni a víz fölött, 
annak jó szeme van s bizonyosan látta ; és tud 
róla felvilágosítást adni; meg is kérdezték min
gyárt. De ez csak magára gondolt és a bukfence-
zésre, nem látott semmit, nem tudott felelni s 
így hallgatott és nagyon büszkének látszott. 

Aztán a tengeri kutyához fordultak, mely ép
pen lemerült a víz alá ; az udvariasabb volt, 
ámbár csak halakat eszik, de akkor éppen jól 
kilakott. Valamivel többet tudott, mint a delfin. 

— Sok éjet töltöttem egy nedves kövön s kibá
multam a szárazföldre, jó messzire; alattomos 
teremtések laknak ott, akik a maguk nyelvén 
embereknek nevezik magukat és az életünkre 
törnek; legtöbbször ugyan megmenekszünk, ne
kem is sikerült és annak a tengeri angolnának 
is, aki után érdeklődtök. Az ő hatalmukban volt 
fönn a földszínen, Isten tudja milyen régóta; 
onnan vitték őt hajóra, hogy elszállítsák tengeren 
egy másik távoli országba. Láttam, hogy vesződ-



tek vele, de mégis lebírták, hiszen a szárazföldön 
nagyon elgyengült. Körbe-karikába hengerítették, 
hallottam, hogy göngyölgették, amikor lefektet
ték, de aztán mégis kisiklott a kezükből. Pedig 
nagyon erőlködtek, száz meg száz kéz tartotta 
lefogva. Mégis kisiklott és elérte a tenger fene
két ; azt hiszem, egyelőre ott is marad. 

— Kissé vékony! — mondták a kis halak. 
— Kiéheztették — felelte a tengeri kutya —, 

de majd csak összeszedi magát és megint olyan 
nagy és kövér lesz, mint volt. Azt hiszem, ő az 
a nagy tengeri kígyó, akitől annyira félnek az 
emberek és akiről annyit beszélnek ; én azelőtt 
sohasem láttam, nem is hittem benne; most azt 
hiszem, hogy ő az! — és ezzel a tengeri kutya 
a víz alá merült. 

— Mennyit tud és mennyit beszél — mondták 
a kis halak —, én sohasem voltam olyan okos! 
Csak hazugság ne legyen benne. 

— Lemerülhetünk és kitapasztalhatjuk — 
mondta a legkisebb — ; útközben meghalljuk, 
mit mondanak mások. 

— Én bizony meg sem mozdítom úszóimat, 
hogy tapasztalatokat szerezzek — mondták a 
többiek és elfordultak. 

— Én pedig megmozdítom — mondta a leg
kisebb és levitorlázott a mély vízbe ; de nagyon 
messze volt attól a helytől, ahol az a hosszú 
elsülyesztett tárgy feküdt. A kis hal körülnéze
getett mindenfelé a mélyben. 

Soha azelőtt nem látta ilyen nagynak az ő 
világát. A heringek nagy rajokban vonultak, mint 
egy ezüstös óriás csónak, a makárok követték 
őket és még impozánsabbak voltak. Különböző 
formájú, százféle színű halak jöttek ; medúzák, 
amelyek áttetsző virágokhoz hasonlítottak s melye
ket az ár magával sodort. Hatalmas növényzet 



volt a tenger fenekén, öles fű és pálmaszerű fák, 
minden levelük csupa fényes kagyló volt. 

Egyszerre csak a kis tengeri hal egy hosszú 
sötét csíkot pillantott meg odalenn, odaúszott 
hozzá, de az nem volt sem hal, sem kötél, egy 
elsülyedt nagy hajó volt, melynek alsó és felső 
fedélzetét a tenger nagy nyomása összezúzta. 
A kis hal beúszott abba a helyiségbe, honnan 
a sok embert, kik megfúltak, mikor a hajó el
merült, már kimosták a hullámok, kettői kivéve: 
egy fiatal asszony feküdt ott kinyújtózkodva, 
kis gyermekkel a karján. Mintha mind a ketten 
csak aludtak volna. A kis hal nagyon megijedt, 
nem tudta, hogy nem ébredhetnek fel többé. 
Vízinövények csüngtek le a két szép halottra, 
anyára és gyermekére. Olyan csend volt ott, 
olyan nagy magányosság. A kis hal úszott, 
amily gyorsan csak tudott, oda, ahol a víz job
ban meg volt világítva és más halakat is lehe
tett látni. Még nem jutott messzire, amikor 
találkozott egy fiatal cettel, mely szörnyű nagy 
volt. 

— Ne nyelj el! — mondta a kis hal. — Olyan 
piciny vagyok, hogy még jó falat sem lennék 
számodra és olyan szép az élet. 

— Mit jársz errefelé, ahol ti sohasem szokta
tok járni? — kérdezte a cet. Es ekkor a kis hal 
mesélt neki a hosszú, csodálatos angolnáról vagy 
mi is volt az, ami a tenger színéről jött le hoz
zájuk és a legszebb tengeri állatokat is meg
rémítette. 

— Ej, ej ! — mondta a cet, s olyan erővel 
szívta fel a vizet, hogy az hatalmas sugárban 
szökkent ki belőle, amikor feljött és lélekzetet 
vett. — Ej , e j ! — mondta. — Hát az volt az a jó
szág, amely megcsiklandozta a hátamat, amikor 
megfordultam. Azt hittem, hogy egy hajó árboca, 



melyet fogpiszkálónak használhatok! De nem 
ezen a helyen volt. Nem, sokkal messzibbre. 
De mégis utána nézek, most úgy sincs egyéb 
dolgom. 

Előre úszott, a kis hal utána, nem nagyon 
közel hozzá, mert ahol a cet keresztülfúrta magát 
a vízen, olyan rohanó ár támadt, hogy annak még 
a közelébe se mert menni. 

Találkoztak egy nagy cápával és egy vén 
kardhallal, ezek ketten is hallottak a furcsa ten
geri angolnáról, mely olyan hosszú és sovány 
volt; nem látták még, de nagyon kíváncsiak vol
tak rája. 

Egy sügér is jött arra. 
— Veletek tartok! — mondta s ő is beállt 

a sorba. 
— Ha az a nagy tengeri kígyó nem vastagabb, 

mint egy hajókötél, akkor szétharapom a szám
mal! — Feltátotta a száját és hat sor fogat 
mutatott. 

— Ha egy horgonykötélben is nyomolt hagy 
a fogam, akkor szét is tudom harapni az 
angolnát. 

— Itt van! — mondta a nagy cet — már lá
tom! — Azt hitte, hogy jobban lát, mint a töb
biek. — Nézzétek, hogyan emelkedik, nézzétek, 
hogyan lendül, fordul, hajlik. 

Nem az volt, hanem egy óriás, sok rőf hosz-
szú tengeri angolna, mely közeledett feléjük. 

— Ezt én már előbb láttam! — mondta a 
kardhal. — Ez sohasem zavart nagy vizet a ten
gerben és nem ijesztett meg egy nagy halat sem! 

Aztán beszéltek neki az új angolnáról és meg
kérdezték tőle, nem menne-e fölfedező utakra. 

— Ha az az angolna hosszabb, mint én — 
mondta a. tengeri angolna —, akkor meggyűlik 
velem a baja. 



— Úgy kell neki! — mondták a többiek. — 
Elegen vagyunk, hogy ellássuk a dolgát — és 
így tovább siettek. 

De ekkor útjukba került valami, egy csodá
latos szörnyeteg, amely nagyobb volt, mint ők 
együttvéve. 

Olyan volt, mint egy úszó sziget, mely nem 
tud a felszínen maradni. 

Egy vén cet volt. Feje tengeri növényekkel 
benőve, háta csúszómászókkal tele és annyi 
osztriga és kagyló volt rajta, hogy fekete bőre 
egészen fehér foltosnak látszott. 

— jöjj velünk, öreg — mondták. — Uj hal 
érkezett, melyet nem akarunk megtűrni! 

— Már én csak itt fekszem, amíg fekhetem! 
— mondta a vén cet. — Hagyjatok békében! 
Hadd feküdjem itt tovább! O, igen, igen! Nagy 
beteg vagyok! Csak akkor érzem magamat 
könnyebbnek, ha felúszhatok a víz színére 
és hátamat kidughatom a vízből! Akkor oda 
jönnek hozzám a kedves, nagy vízimadarak, 
kiszedik a tetvemet, ami nagyon jól esik, ha 
nem nagyon vágják belém a csőrüket, mely néha 
úgy belehasít a hajamba. Nézzétek csak. Egy 
madár csontváza még most is a hátamban van ; 
olyan erősen vágta belém a csőrét, hogy nem 
tudott elszabadulni, mikor lemerültem a tenger
fenékre. A halacskák aztán lekoppasztották. — 
Nézzétek, milyen és én is milyen vagyok! 
Nagyon nyavalyás vagyok ! 

— Képzelődés! — mondta a fiatal cet. — En 
sohasem vagyok beteg, egy hal sohasem beteg. 

— Bocsánat — mondta a vén cet — ; 
az angolnának bőrbaja van, a csukának moha
kinövései és mindnyájan tele vagyunk bél 
féreggel. 

— Szamárság! — mondta a cápa, hallani 



sem akart többet és a többiek sem, egészen 
mást forgattak a fejükben. 

Végre odaértek, ahol a táviródrót feküdt. Nagy 
fekvőhelye van a tengerfenéken, Európától Ame
rikáig, homokzátonyokon és a tenger iszapján, 
sziklafalakon és növényrengetegeken, sőt egész 
korallerdőkön, meg aztán a víz sodra egyre vál
tozik odalenn, forgatagok örvénylenek, a halak 
olyan rajokban tódulnak, mint mikor ősszel a 
madarak költöznek. Olyan sürgés-forgás, csap-
kodás, zúgás van ott; ezt a zúgást nagy üres 
tengeri kagylókban is hallani, ha a fülünkhöz 
tartjuk őket. 

Odaértek. 
— Ott fekszik az az állat! — mondták a 

nagy halak és a kicsi is ezt mondta. Látták a 
drótot, melynek eleje és vége kívül esett az ő 
látókörükön. 

Szivacsok, polipok és medúzák himbálóztak 
a vízfenék fölött, ráhajoltak és egészen ellepték 
a szörnyeteget, úgy hogy már látni sem lehetett. 
Tengeri tüskésdisznók, csigák és férgek nyü
zsögtek körülötte ; óriás pókok, melyeket egész 
sereg csúszó-mászó borított, átlendültek a drót 
felett. Sötétkék medúzák, vagy hogy is hívják 
őket, amelyek egész testükkel tudnak falni, 
szintén ott feküdtek és szaglászták az új állatot, 
mely a tengerfenéken nyújtózott el. Gadócok és 
tőkehalak forogtak a vízben, és minden irányban 
füleltek. A csillaghal, mely mindig belefúrja 
magát az iszapba és csak két megnyúlt szemét 
hagyja künn, mozdulatlanul leste, hogy mi fog 
kisülni ebből a nagy kavargásból. 

A táviródrót mozdulatlanul feküdt. De élet és 
gondolat lakozott benne; emberi gondolatok 
futottak rajta keresztül. 

— Alattomos egy állat! — mondta a cet. — 



Kitelik tőle, hogy a hasamra üssön, pedig az a 
gyönge oldalam. 

— Tapogassuk m e g ! — mondta a polip. 
— Hosszú karjaim, hajlékony ujjaim vannak; 
már hozzá is nyúltam, de most megmarkolom; 
meg én. 

Es kinyújtotta leghosszabb és leghajlékonyabb 
karjait a drót után. 

— Nincs héja — mondta a polip —, nincs 
bőre. Azt hiszem, sohasem hoz eleven fattyakat 
a világra. 

A tengeri angolna a táviródrót mellé feküdt 
és kinyújtózkodott, ahogy csak lehetett. 

— Ez az állat hosszabb mint én vagyok — 
gondolta magában. — De nem elég a hosszúság, 
gyomor is, meg bőr is kell hozzá. 

A cet, az ifjú, erőteljes cet mélyebbre merült 
mint rendesen. 

— Hal vagy növény vagy? — kérdezte. — 
Vagy pedig csak emberi alkotmány, amely nem 
tud megélni minálunk idelenn. 

De a táviródrót nem felelt; nem is szokott 
soha felelni. Gondolatok futottak keresztül rajta, 
emberi gondolatok, melyek egy pillanat alatt 
sok-sok mérföldnyire repülnek, egyik országból 
a másikba. 

— Felelj, mert különben összetörünk ! — 
mondta a pislogó szemű cápa és a többi nagy 
hal mind ugyanezt mondta. — Felelj, mert kü
lönben összetörünk. 

De a drót nem mozdult, másfelé jártak a 
gondolatai, mert annyi bizonyos, hogy voltak 
gondolatai. 

— Csak törjenek össze, majd újra felsodornak 
és kijavítanak, nem első eset a mi családunkban; 
néha még rosszabb vizekbe kerülünk. 

Tehát nem is felelt, egyéb dolga volt, sür-



gönyöket vitt, hivatalos minőségben feküdt a 
tenger fenekén. 

Odafönn lenyugvóban volt a nap, ahogy az 
emberek mondják, olyan vörös lett mint a tűz, 
a felhők az égen is tűzvörösen ragyogtak, egyik 
jobban fénylett, mint a másik. 

— Most vörös világítást kapunk! — mondták 
a polipok. — Mingyárt jobban fogjuk látni ezt 
a szörnyeteget, ha kell! 

— Rajta! Rajta! — kiáltotta a kardhal, a cet 
és a tengeri angolna. Előre rohantak, a sügér 
vezette őket; de éppen mikor belé akart harapni 
a drótba, a kardhal nagy hevességében fegyverét 
a sügérnek éppen a hátsó részébe döfte; öreg 
hiba volt, a sügérnek nem volt ereje a hara
páshoz. 

Nagy lett a zűrzavar meg az összevisszaság; 
nagy halak és kis halak, medúzák és csigák 
egymásnak estek, egymást kezdték marni és 
marcangolni. A drót csendesen feküdt és ellátta 
a kötelességét, ami nagyon helyes dolog volt. 

Sötét éjszaka volt, de a tengerfenék milliárd 
és milliárd élő állatkája világított. Gombostűfej
nagyságú rákok is villogtak a sötétben. Csodá
latos dolog, de hát igaz volt. 

A tenger lakói a táviródrótot nézték. 
— Mi ez a csuda? 
Igen, ez volt a kérdés. 
Ekkor jött oda egy vén tengeri rozmár. Nős

tény volt, farka és két rövid karja volt, melyek
kel kúszott, lecsüngő melle és sóspörje és kagy
lók a fején, amire nagyon büszke volt. 

— Ti persze azt szeretnétek tudni, hogy ez 
itt micsoda? En vagyok az egyetlen, aki meg
mondhatom nektek, de ennek fejében szabad 
legelőt kérek itt a tengerfenéken a magam és 
a családom számára. Hal vagyok, csakúgy, mint 



ti, de a hosszú gyakorlat révén csúszó-mászó is. 
En vagyok a legokosabb állat a tengerben, min
dent tudok, ami itt lenn történik és mindent, ami 
odafönn megy végbe. Az az állat, amin ti a feje
teket töritek, fölülről való és ami fölülről lezuhan: 
az vagy halott vagy azzá lesz, vagy pedig elájul; 
hagyjátok nyugodtan feküdni, ahogy van. Csak 
emberi kitalálás, semmi egyéb! 

— En azt hiszem, hogy több ez annál! — 
mondta a kis tengeri hal. 

— Fogd be a szádat! — mondta a rozmár. 
— Kutyaházi! — mondták a többiek és még 

sértőbb szavak is hangzottak el. 
Es a tengeri rozmár megmagyarázta nekik, 

hogy a szörnyeteg, amely különben meg se 
moccant, csak valamilyen szárazföldi találmány. 
Es egy kis előadást tartott az emberek alatto
mosságáról. 

— Meg akarnak fogni bennünket — mondta 
—, az az egyetlen életcéljuk, hálókat terítenek 
ki, ennivalót tűznek a horogra, azzal csalogatnak 
bennünket. Aztán valamiféle hosszú zsinórjuk 
van, melyről azt hiszik, hogy beleharapunk, olyan 
ostobák! Pedig hát nem vagyunk azok! Csak 
ne nyúljatok ehhez a csinálmány hoz, mert fel
repül és sár meg iszap lesz belőle. Ami felül
ről jön az mind hibás, mind nyavalyás! 

— Es nem ér semmit — mondták valameny-
nyien. Egy véleményen voltak a rozmárral, mert 
különben nem lett volna véleményük. 

A kis tengeri phalnak megvolt a maga külön 
véleménye: — En úgy érzem, hogy a végtelen 
hosszú, vékony kígyó talán a legcsodálatosabb 
hal a tengerben. 

— A legcsodálatosabb! — mondjuk mi em
berek is és még hozzá teljes tudással és meg
győződéssel. 



A nagy tengeri kígyó az, amelyről már régen 
száll az ének és a neve szájról-szájra. 

Az emberi szellemből fogant és született, ez 
a szellem vitte le a tenger fenekére, ahol a ke
leti parttól a nyugati partig húzódik s olyan 
gyorsan viszi a híreket, mint ahogy a napsugár 
száll ide a mi földünkre. Egyre hatalmasabb, 
egyre kiterjedtebb lesz, évről évre növekszik a 
földkerekség körül, rohanó vizek és sima vizek 
alatt, ahová lenéz a halász, mintha a levegőbe 
nézne és nyüzsgő halakat lát, nagy színes tűzi
játékot. 

A mélység legmélyén húzódik a kígyó, az 
áldás csodakígyója, mely a saját farkába harap, 
ahogy körülfogja a világot. Halak és csúszó-má-
szók fejjel rohannak neki és mégsem értik ezt 
a felülről jött valamit: az emberiség e gondo
latokkal, száz nyelven beszélő és mégis szótlan 
hír-kígyóját, a tengeri csodák legnagyobb cso
dáját, a mi korunk n a g y tenger i k í g y ó j á t . 



A k e r t é s z é s a z u r a s á g . 

Egy mérföldnyire az országúttól régi udvar
ház állt, vastag falai voltak, tornyai és fedett 
orma. 

Itt lakolt, de csak nyári időben, egy gazdag 
főnemes uraság; valamennyi udvarháza közt ez 
volt a legjobb és a legszebb; kívülről vadonat 
új, belülről barátságos és kényelmes. A kapu 
felelt kőből volt kifaragva a család címere, 
gyönyörű rózsák fonódtak a kert és az erkély 
köré, az udvar előtt pázsitszőnyeg terült el; piros 
és fehér galagonyabokrok is voltak bőven és az 
üvegházon kívül is mindenféle ritka virág. 

Az uraságnak kitűnő kertésze volt; gyönyö
rűség volt látni a virágoskertet, gyümölcsöst, 
és a veteményeskertet. Ezek mellett még látható 
volt az eredeti, régi kastély maradványa, egy 
pár puszpángbokor, amelyek úgy voltak meg
nyesve, hogy koronákat és piramisokat alkottak. 
Ezek mögött két hatalmas fa állott; majdnem 
mindig lombtalanok voltak s az ember könnyen 
azt hihette volna, hogy a szélvész vagy vihar 
nagy halom trágyákat hullatott rájuk s minden 
ilyen trágyacsomóban madárfészek volt. Ember 
emlékezet óta rikoltozó hollók és varjúk tanyáz
tak ott, egész madárváros volt és a madarak 
voltak ott az urak, az ősi gazdák. Az emberek
nek semmi közük sem volt hozzájuk, de tűrték 



ezeket az alacsonyrendű teremtéseket, bár közbe
közbe puskából lőttek, úgyhogy a madarak hát
gerince bizsergett és ijedtükben felröppentek és 
rikoltoztak: — Kár! Kár! — A kertész sokszor 
mondta az uraságnak, hogy ki kellene vágni a 
vén fákat, nem szépek s ha elkerülnének onnan, 
megszabadulnának a károgó madaraktól, melyek 
másutt keresnek majd szállást. De az uraság 
nem akarta megtisztítani az udvart a fáktól és 
a madárseregtől, mert úgy gondolta, hogy hoz
zátartoznak a házhoz, a régi időt jelentik, ame
lyet sohasem szabad egészen kitörölni. 

— Az a pár vén fa a madarak öröksége, jó 
Larsen, nem szabad elvenni tőlük. 

A kertészt hívták Larsennek, de az üt most 
igazán nem fontos. 

— Nem elég nagy a hatásköre, kedves Larsen? 
Az egész virágoskert, üvegház és veteményeskert. 

Az mind az övé volt; ápolta, őrizte és sze
rette őket, sok buzgalommal és ügyességgel és 
ezt az uraság el is ismerte, de nem titkolta 
előtte, hogy idegeneknél sokszor olyan gyümöl
csöt evett és olyan virágokat látott, melyek na
gyon túltettek azon, ami az ő kertjükben volt 
és ez elszomorította a kertészt, mert a legjobbat 
akarta és minden lehetőt megtett. Jószívű volt 
és becsületesen látta el hivatalát. 

Egy napon hivatta őt az uraság és nagyon 
szelíden és úri módon közölte vele, hogy előtte 
való nap előkelő barátainál olyan jóízű és zama
tos almát meg körtét evett, hogy valamennyi 
vendég odavolt a bámulattól. A gyümölcs nem 
lehetett hazai, de meg kell honosítani, ha az 
éghajlat engedi. A gyümölcsöt a város legjobb 
gyümölcsösboltjában vásárolták. A kertész tehát 
nyargaljon be a városba és tudja meg, honnan 
jött az az alma és körte és szerezzen oltóágakat. 



A kertész jól ismerte a gyümölcskereskedőt, 
mert neki szokta mindig eladni az uraság gyü
mölcsfeleslegét. 

Es a kertész belovagolt a városba és megkér
dezte a gyümölcskereskedőt, honnan vette eze
ket a felmagasztalt almákat és körtéket. 

— Hiszen a maguk kertjéből valók! — mondta 
a gyümölcskereskedő és megmutatta az almá
kat és körtéket, melyekre a kertész azonnal rá
ismert. 

Persze nagyon megörült. Sietett az urasághoz 
és elmesélte, hogy a körték és almák saját 
kertjükből valók. 

Az uraság nem is akarta elhinni. 
— Lehetetlen, Larsen! Mondja meg a gyü

mölcskereskedőnek, hogy adja ezt írásban. 
Ez is megtörtént. A kertész elhozta az írást. 
— Mégis csak csodálatos dolog! — mondta 

az uraság. 
Azután mindennap nagy tálakban került a 

pompás alma és körte a saját kertjéből az ura
sági asztalra; hordó- és mázsaszámra küldtek 
belőle jóbarátoknak a városban meg a városon 
túl, sőt külföldre is. Nagy gyönyörűség volt. De 
hozzá kell tennünk, hogy két rendkívül kedvező 
nyár volt a gyümölcsszüretre s mindenütt kitűnő 
volt a termés. 

Múlt az idő, az uraság egy napon az udvart 
nál ebédelt. Másnap hivatta a kertészt. Dinnyé-
evett, amely a felség üvegházából került ki és 
nagyon zamatos volt. 

— Larsen, menjen el az udvari kertészhez és 
szerezzen egy pár magot ebből a fölséges diny-
nyéből! 

— De hiszen az udvari kertész tőlünk kapta 
a magot — felelte a kertész jókedvűen. 

— Jó, dehát az udvari kertész bizonyosan meg-



nemesítette a gyümölcsöt! — mondta az uraság. 
— Minden egyes dinnye remek volt. 

— Hát akkor nagyon büszke lehetek! — 
mondta a kertész. — Meg kell mondanom a 
méltóságos úrnak, hogy az udvari kertésznek 
ezidén nem volt szerencséje a dinnyéivel és 
mikor látta, hogy a mieink milyen szépek és 
meg is kóstolta, hármat rendelt a királyi palotába. 

— Larsen, ne is képzelje, hogy azok a diny-
nyék a mi kertünkből voltak! 

— Már pedig én azt hiszem! — mondta a 
kertész, elment az udvari kertészhez, kapott tőle 
egy írást, hogy a dinnyék az ő kertjükből ke
rültek a felség asztalára. 

Ez igazán meglepte az uraságot és nem tett 
lakatot a szájára. Megmulatta a bizonyítványt, 
sőt dinnyemagokat küldött mindenfelé, éppen 
úgy mint azelőtt oltóágakat. 

Jelentést is kaptak arról, hogy szépen megfo-
gamzanak, gyümölcsöt hoznak, melyet az udvar-
házbeli uraság után neveztek el, úgyhogy neve 
Angliában, Németországban és Franciaországban 
is ismertté lett. 

Erre igazán nem gondoltak azelőtt. 
— Csak a kertész nagyon el ne bízza magát! 

— mondta az uraság. 
De a kertészt nem a hiúsága sarkalta, arra 

törekedett, hogy az ország egyik legjobb kertésze 
lehessen; minden évben újat próbált s iparko
dott, hogy kitermeljen a kertből mindent, amit 
lehet, de azért sokszor kellett hallania, hogy a 
legelső gyümölcsök voltak a legjobbak, a többi 
már gyengébben sikerült. A dinnyék természe
tesen nagyon jók voltak, de az egészen más 
dolog volt; a szamócát elsőrangúnak lehetett 
mondani, de azért nem volt jobb mint más 
uraságoké és amikor egyik esztendőben a retek 



nem sikerült, akkor csak a szerencsétlen retek
ről beszéltek és nem a többi jóról, amit termeltek. 

Az uraságnak mintha csak jól esett volna, ha 
így szólhatott: 

— Rossz termésünk volt az idén, kedves 
Larsen! — Örültek, hogy így beszélhettek: 
— Rossz termésünk volt az idén. 

Minden héten egypárszor a kertész friss vi
rágokat hozott fel a lakásba s nagyon ízlésesen 
rendezte el őket, úgyhogy a virágok remekül 
érvényesültek. 

— Van ízlése, Larsen! — mondotta az uraság. 
— Ez olyan adomány, mely Istentől jön s melyet 
nem magának kpszönhet! 

Egy napon a kertész egy nagy kristályvázát 
hozott, melyben egy vízirózsalevél feküdt s ra
gyogó kékszínű virág volt rajta hosszú száron, 
akkora mint egy napraforgó. 

— Indiai lótusz! — kiáltott fel az uraság. 
Ilyen virágot még sohasem láttak; napközben 

kitették a verőfényre, este lámpavilágba. Min
denki, aki csak látta, csodálatos szépnek és 
különösnek találta, még a legelőkelőbb ifjú hölgy 
is az országban, egy hercegnő; okos volt és jó
szívű. 

Az uraság sajátkezűleg nyújtotta át neki a 
kék virágot, amely a kastélyba került. 

Az uraság maga ment le a kertbe, hogy még 
egy ilyen virágot tépjen, ha még van belőle, de 
nem találta meg. Előhívták a kertészt és meg
kérdezték tőle, hol van a kék lótuszvirág? 

— Hiába kerestük! — mondták. — Voltunk 
a melegházakban és mindenféle virágoskertben. 

— Nem, ott nincsen! — mondta a kertész. — 
Ez csak olyan konyhakertbeli, közönséges virág. 
De úgy-e milyen szép! Olyan, mint egy kék 
kaktusz, pedig csak articsóka. 



— Miért nem mondtad mingyárt! — förmedt 
rá az uraság. — Azt hittük, hogy külső ország
beli, különös virág. Megszégyenítettél a fiatal 
hercegnő előtt, aki látta nálunk a virágot, nagyon 
szépnek találta, nem ismerte, pedig nagyon ér
dekli Őt a botanika, de ennek a tudománynak 
semmi köze a konyhaveteményekhez, hogyan 
juthatott hát eszedbe, jó Larsen, hogy bevigyed 
a lakásba ezt a virágot. Nevetségessé tettél 
bennünket! 

Es a szép, kék díszvirágot, mely a konyhakert
ből származott, eltávolították az urasági lakásból, 
ahova nem illett, sőt az uraság bocsánatot kért 
a hercegnőtől és elmesélte, hogy a virág csak 
konyhakerti növény, mely a kertész vakmerő
ségéből került fel a kastélyba, amiért a kertészt 
már alaposan rendreutasította. 

— Ez vétek volt és igazságtalanság! — mondta 
a hercegnő. — Hiszen kinyitotta a szemünket, 
hogy láthassunk egy gyönyörű virágot, melyre 
ügyet sem vetettünk volna, megmutatta a szép
séget ott, ahol eszünkbe sem jutott volna ke
resni! Amíg az articsóka virágzik, hozzon fel a 
kertész mindennap egy ilyen virágot a szobámba. 

Úgy is lett. 
Az uraság megüzente a kertésznek, hogy hoz

hat nekik megint egy friss árticsókavirágot. 
— Igazán szép! — mondták. — Különös egy 

virág. — Es a kertészt ismét megdicsérték. 
— Ez jól esik Larsennek — mondta az ura

ság. — Elkényeztetett gyermek ! 
Egy őszi napon rettenetes vihar keletkezett; 

éjszakára megerősödött s olyan hatalmassá nőtt, 
hogy az erdő szélén fákat csavart ki tövestől 
s az uraság nagy fájdalmára, da a kertész nagy 
örömére, a két nagy fát mintha elfújták volna, 
a madárfészkekkel együtt. A viharban hallatszott 



a hollók és varjak rikoltozása, az udvarház népe 
azt mondta, hogy szárnyukkal az ablakot ver
desték. 

— No, maga most örül, öreg Larsen! — 
mondta az uraság. — A vihar ledöntötte a fákat 
és a madarak elszálltak az erdőbe. Eltűnt a 
régi idők minden jele és minden emléke! E s ez 
nekem fáj. 

A kertész nem szólt semmit, eszébe jutott, 
ami már nagyon régóta foglalkoztatta az eszét, 
hogy nagyon ki fogja használni azt a napfényes 
tisztást, amellyel eddig nem rendelkezhetett. 

A nagy kidöntött fák agyonzúzták és elpusz
tították az ősrégi nyírottfejű sövényeket és a 
kertész ide sűrűn ültetett mindenféle erdei és 
mezei virágot. 

Amire más kertész nem is gondolt, azt ültette 
az urasági kert földjébe és megadott nekik bő
ségesen fényt és árnyékot, szeretettel ápolta őket 
és azok gyönyörűen virultak. 

A jüt pusztaságról való borókafenyő színé
ben és formájában úgy festett ott, mint Itália 
ciprusa, a fényes, szúrós téli magyal, amely 
fagyban és napfényben egyformán zöldéi. Elől 
különböző fajtájú páfrányok nőttek, némelyik 
olyan volt, mint a pálma, némelyik mintha 
ősapja lett volna annak a finom pompás növény
nek, melyet vénuszpáfránynak nevezünk. Itt állt 
a lenézett bojtorján, mely frissen olyan szép, 
hogy csokorba kötve is jól mutat. A bojtorján 
szárazon virul, de mélyebben a nedves talajon 
szattyú, mely ugyancsak lenézett növény, de 
magasra nő és hatalmas levelei pompásan fes
tenek. Ölnyi magasságban, mint sokkarú, hatal
mas gyertyatartó állt a rétről átültetett ökörfark
kóró, volt ott szagos müge, primula, gyöngyvirág 
és háromlevelű lóhere. 



Elől acéldrótokra kötözve, sorokban egészen 
kicsiny körtefák nőttek, melyek francia földről 
származtak, napot kaptak, jó ápolásban része
sültek és nemsokára nagy zamatos gyümölcsöt 
hoztak, mint abban az'országban, ahonnan jöttek. 

A két vén lombtalan fa helyére magas zászló-
rudakat vertek, melyen a Danebrog lengett és 
közvetlenül melléje még egy póznát, melyhez 
nyári és őszi időben komlóindák simultak illatos 
virágaikkal s ahova télen ősi szokás szerint 
zabkévét akasztottak, hogy az ég madarai lako
mázhassanak ott Szent Karácsony ünnepén. 

— A jó Larsen szentimentális lesz öreg nap
jaira ! — mondta az uraság. — De hű és.odaadó! 

Újévkor egy fővárosi képes újság hozta a régi 
udvarház képét; ott volt a zászlórúd meg a 
zabkéve az erdő madarai részére, s az újság 
nagyon megdicsérte az udvarház gazdáját, amiért 
egy ilyen régi jó szokást új életre kelt ott. 

— Amit Larsen tesz — mondta az uraság —, 
azt mingyárt felfújják. Szerencsés ember! Szinte 
büszkék lehetünk rá, hogy a rmiénk ! 

De nem volt büszke rája. Érezte, hogy Ö az 
uraság, aki fel is mondhat Larsennek, bár ezt 
nem tette, mert jó ember volt és ebből a faj
tából sokan vannak jó emberek, ami nagy sze
rencse a Larsenekre nézve. 

Igen, így szól a történet a kertészről meg az 
uraságról. 

Gondolkozhatol rajta. 



A b o l h a é s a t a n á r . 

Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon rosszul 
járt, megrepedt a léggömbje, ő maga lezuhant 
és összetörte magát. A fiát két perccel előbb 
leküldte az ejtőernyővel, ez volt a fiú szeren
cséje; sértetlen maradt, nagy előismeretei voltak, 
hogy léghajós lehessen, de nem volt léggömbje, 
sem pénze, hogy szerezhessen egyet. 

Élnie kellelt, valami gyors mesterségre volt 
szüksége és a hasbeszélésre adta magát. Ifjú 
volt, jó külsejű s mikor bajusza nőtt és jó ru
hát vett fel, akárki grófi ivadéknak nézte volna. 
A nők szépnek találták, sőt egy hajadont any-
nyira meghódított a szépsége és művészete, hogy 
idegen városokba és országokba elkísérte; ott 
tanárnak nevezte magát, szerényebb már igazán 
nem lehetett. 

Állandóan azon gondolkodott, hogy léggöm
böt szerez magának és kicsi feleségével a leve
gőbe száll, de nem volt módja hozzá. 

— Majd lesz! — mondta a férfi. 
— Csak már lenne! — mondta az asszony. 
— Hiszen fiatalok vagyunk! És én tanár va

gyok. Morzsán is megél az ember. 
Az asszony hűségesen segítette, az ajtó előtt 

ült, árulta a jegyeket az előadásra s ez hideg 
mulatság télvíz idején. Egyik művészi mutatvá
nyánál is segédkezett. A feleségét egy fiókba, 



egy jókora fiókba dugta. S egy pillanat alatt 
láthatatlanná vált, mert volt egy hátsó fiók* 
amelyben eltűnhetett. Szemfényvesztő mutatvány 
volt. 

Egy este, mikor kinyitotta a fiókot, előle is 
eltűnt, nem volt a mellső fiókban, nem volt a 
hátsó fiókban, az egész házban nem volt látható, 
nem volt hallható. Ebből állt az asszony művé
szete. Sohasem jött többé vissza, megelégelte 
a dolgot, a férfi is megelégelte, jókedve elhagyta, 
nem tudott többé nevetni és élceket mondani 
és így az emberek nem jöttek többé, az üzlet 
rosszul ment, ruhái lerongyolódtak, végül már 
nem maradt egyebe mint egy nagy bolhája, 
mely a felesége után maradt rája és azért tar
totta olyan nagyra. Idomította, tanította táncolni, 
fegyverrel tisztelegni, ágyút elsütni, de persze 
az csak olyan kicsiny ágyú volt. 

A tanár büszke volt a bolhára, az pedig ön
magára; tanult valamit, emberi vér folyt ereiben 
és a legnagyobb városokban járt, hercegek és 
hercegnők látták, kiknek magas tetszését ki
nyerte, így lehetett olvasni ezt a plakátokon. 
Tudta, hogy nagyhírű személyiség, aki eltart egy 
tanárt, sőt egy egész családot. 

Büszke volt és híres és mégis ha utaztak a 
tanárral, harmadik osztályon utaztak, az éppen 
olyan sebesen jár, mint az első. Hallgatag meg
egyezés volt köztük, hogy soha el nem válnak, 
soha nem házasodnak, a bolha agglegény, a 
tanár özvegy akart maradni, ami körülbelül 
egyre megy. 

— Ahol az ember szerencsés volt — mondta 
a tanár —, oda ne térjen mégegyszer vissza. — 
Emberismerő volt, ami nagy tudomány. 

Végül már minden országot beutaztak, csak 
a vadak országában nem jártak és így a vadak 



közé akart menni, azok persze keresztényhúst 
esznek s a tanár ezt tudta, de ő nem volt 
igazi keresztény, a bolha pedig nem volt igazi 
ember, így hát úgy gondolta, hogy odautazhat 
és sokat kereshet. 

Gőzhajón és vitorláshajón utaztak; a bolha 
föllépett s így ingyen utaztak és elérkeztek a 
vadak országába. 

Itt egy kicsiny hercegnő uralkodott, még csak 
nyolcéves volt, de azért kormányzott; elvette a 
hatalmat atyjától és anyjától, mert volt akarata 
és páratlanul szép volt és neveletlen. 

Ahogy meglátta a bolhát fegyverével tiszte
legni és elsütni az ágyút, úgy megtetszett neki, 
hogy azt mondta: — O vagy senki! — Egészen 
megvadult a szerelemtől, pedig azelőtt is vad volt. 

— Édes, kicsi, okos gyermekem! — mondta 
tulajdon édesapja. — Csak lehetne belőle embert 
csinálni! 

— Az az én gondom, öreg! — mondta a 
leány és nem volt szép tőle, hogy így beszélt 
édesapjával, de hát hiába, vad volt. 

A bolhát kicsi kezére ültette. 
— No most ember vagy és velem együtt 

uralkodói; de azt kell tenned, amit én akarok, 
mert különben agyonverlek és a tanárt föl
falom. 

A tanár egy nagy termet kapott, hogy abban 
lakjék. A falak cukornádból voltak, odamehetett 
és nyalakodhatott, de nem volt édesszájú. Kapott 
egy függőágyat, hogy abban aludjék, olyan volt, 
mintha egy léggömbben feküdnék, amit mindig 
kívánt magának, amire mindig vágyott. 

A bolha a hercegkisasszonynál maradt, kicsi 
kezén ült és finom nyakán. A hercegkisasszony 
egy szálat tépett ki a hajából, a tanárnak azt a 
bolha lábára kellett kötni s a hercegkisasszony 



a korállhoz erősítette, amelyet a fülcimpájában 
hordott. 

Szép idők voltak ezek a hercegnő és a bolha 
szemében is, a hercegkisasszony legalább így 
gondolta; de a tanár úr nem volt megelégedve, 
csavargótermészet volt, szeretett országról-or-
szágra vándorolni, újságot olvasni a saját okos
ságáról és humoráról és bolhakitanító művésze
téről. Nap-nap melleit a függőágyban feküdt, 
lustálkodott és jó ebédeket kapott, friss madár
tojást, elefántszemeket és sült zsiráf fület; az 
emberevők nemcsak emberhúsból élnek, az csak 
csemege; — gyermekváll csípős mártással — 
mondta a hercegnő anyja —, az a legfinomabb. 

A tanár úr unatkozott és szeretett volna el
menni a vadak országából, de a bolhát is magával 
vinni; ez volt az ő csodatétele és megélhetési 
forrása. Hogyan kaphatná és foghatná meg! Nem 
volt ez olyan könnyű dolog. Felcsavarta az 
eszét, ahogy csak bírta és így szólt: — Meg
van! — Aztán a hercegkisasszony apja elé járult. 

— Fenséges uram, engedd meg, hogy csinál
jak valamit! Gyakoroltathatom az ország lakosait 
a tisztelgésben, ez olyasvalami, amit a világ leg
nagyobb országaiban műveltségnek hívnak. 

— Es mire tudsz megtanítani engem? — kér
dezte a fenség. 

— Legnagyobb művészetem — mondta a tanár 
—, egy ágyút úgy elsütni, hogy beleremeg az egész 
föld és megsülve hullanak le a levegőből a legíz
letesebb madarak ! Aztán micsoda dörgés az ! 

— Hát hozd az ágyút! — mondta a fenség. 
Csakhogy az egész országban nem volt ágyú, 

a bolháét kivéve, az pedig nagyon kicsiny volt. 
— Öntök majd egy nagyobbat! — mondta a 

tanár. — Csak adj hozzá mindent. Finom se
lyem kell hozzá, tű meg fonal, kötél meg zsinór 



és gyomorcseppek a léggömb számára, azok 
felfújják, könnyűvé teszik és felemelik, azoktól 
durran az ágyú. 

Mindent megkapott amit kért. 
Az egész ország összegyűlt, hogy lássa a nagy 

ágyút. A tanár addig nem hívta őket, míg a 
léggömb egészen készen nem volt arra, hogy 
megtöltse és felszálljon. 

A bolha a hercegnő kezén ült és nézte, mi 
történik. A léggömböt megtöltötték, az felfújó
dott és alig lehetett fékentartani, olyan vad volt. 

— A levegőn kell tartanom, hogy lehűljön! — 
mondta a tanár és a kosárba ült, mely a gömb 
alatt lógott. — Egyedül nem tudom vezetni. 
Szakértő társ kell nekem, hogy segítsen. Senki 
sincs itt a bolhán kívül! 

— Nem szívesen engedem meg! — mondta 
a hercegnő, de mégis odanyújtotta a bolhát a 
tanárnak, ki a kezére ültelte. 

— Oldjátok el a köteleket és zsinórokat! — 
mondta. — Most indul a léggömb! 

Azt hitték, hogy azt mondja: — Az ágyú! 
Es a léggömb emelkedni kezdett s egyre ma

gasabbra és magasabbra a felhők fölé, el a va
dak országából. 

A kis hercegnő, apja, anyja és az egész nép 
ott állt és várt. Még most is várnak és ha nem 
hiszed el, eredj a vadak országába, ott minden 
gyermek a bolháról és a tanárról beszél, azt 
hiszi, hogy visszajönnek, ha az ágyú kihűlt, de 
nem jönnek vissza, itthon vannak, saját hazá
jukban, első osztályon utaznak a vasúton, nem 
harmadikon, sokat keresnek egy nagy léggömb
bel. Senki sem kérdi, honnan kapták vagy hon
nan szerezték a léggömböt, nagyon tekintélyes 
és tisztelt emberek a bolha és a tanár. 



A m i t a z ö r e g J o h a n n a m e s é l t . 

A szél zúg a fűzfa ágai közt! 
Mintha dalt hallana az ember; a szél énekli, 

a fa meséli. Ha nem érted meg, kérdezd meg 
az öreg Johannát a menedékházban, ő tud róla, 
itt szülelett Kirchdorfban. 

Sok esztendővel ezelőtt, mikor az országút 
erre vitt, a fa már nagy és szép volt. Ott állt, 
ahol ma, a szabó fehérre meszelt műhelye előtt, 
baloldalt a tó partján, mely akkor olyan nagy 
volt, hogy benne az ár könnyen elsodorta a 
barmokat és meleg nyáridőben kis parasztfiúk 
futkostak és lubickoltak a vízben. Közvetlenül 
mellette, a fa alatt faragott kövekből mérföld
mutató volt; most már eldőli, szederindák nőnek 
rajta keresztül. 

A gazdag földbirtokos udvarházán innen csi
nálták le az új országútat, a régi begyepesedett, 
a tóból pocsolya lett; ha egy béka belezuhant, 
szétvált a zöld hinár és láthatóvá lett a fekete 
víz; köröskörül nád meg sás nőtt, meg sárga 
íriszek. 

A szabó háza is megöregedett és elferdült, 
teteje szemétdomb, melyen kinő a moha; a 
galambdúc összeomlott és a seregély tanyázott 
benne ; a fecskék a ház teteje és a padlástető 
alatt fészkeltek, egyik fészek a másik mellett 
állt, mintha csak a boldogság tanyája lett volna, 



Valamikor az is volt, de most magányos és 
csendes lett minden. Egyedül, tehetetlenül élt 
benne a hülye Rasmus, ahogy nevezték; 
itt született, itt játszogatott, ugrált a mezőn meg 
a kerítésen át, mint kis fiú lubickolt a tóban 
és felkúszott a vén fára. 

Az akkor is, mint ma, terebélyesen és dúsan 
nyúlt szét nagy ágaival, de törzsét a vihar már 
meghasította, és az idő is nagy rést vágott rajta, 
szélvész és forgatag földet rakott a hasadékokba, 
fű nőtt ki belőle, sőt egy kis vadberkenyefa is 
kihajtott onnan. 

Ha tavaszkor megjöttek a fecskék, körülre
pülték a fát és a tetőt, megigazították és meg
tapasztották öreg fészküket. A hülye Rasmus 
ellenben pusztulni hagyta a maga fészkét. 
Nem tapasztotta, nem támasztotta meg! — Mi 
haszna! — volt a szavajárása és ez volt az 
apjáé is. 

O ott maradt a házában, a fecskék elrepültek, 
de megint csak visszatértek. A seregély elrepült, 
de visszajött és fütyült egy nótát; egyszer Ras
mus rászánta magát és versenyt fütyült vele, 
akkor aztán se nem fütyült, se nem énekelt 
többet. 

A szél zúgott az öreg fűzfa ágai közt, most 
is zúg, mintha dalt hallana az ember; a szél 
énekli, a fa meséli, ha nem érted, kérdezd meg 
az öreg Johannát a menedékházban, ő tudja, 
ő nagyon tapasztalt régi dolgokban, olyan mint 
a krónikák könyve, feliratokkal és régi emlé
kekkel. 

Mikor a ház még új és szép volt, Ivar Olse, 
a falusi szabó beköltözködött feleségével, Ma-
rennel; szorgalmas, becsületes emberek voltak 
mind a ketten. Az öreg Johanna akkor gyermek 
volt, a facipőkészítő leánya, ki a legszegényebb 



ember volt Kirchdorfban. Sok jó vajaskenyeret 
kapott Marentől, ki ételben nem szenvedett szük
séget; jó barátságban volt az uraság feleségével, 
mindig nevetett és vidám volt, nem ijedt meg 
soha semmitől, helyén volt a nyelve, de a keze 
is ; varrótűje éppen olyan gyorsan járt, mint a 
szája és amellett őrizte házát és gyermekeit 
akikből majdnem egy tucat volt, tizenegy, a 
tizenkettedik elmaradt. 

— Szegény ember háza mindig tele van gye
rekkel! — morgott a földesúr. — Ha vízbe dob
hatnák őket, mint a macskakÖlyköket és csak 
egyet vagy kettőt tartanának meg a legerőseb
bek közül, kevesebb bajuk lenne! 

— Isten őrizz! — mondta a szabó felesége. 
— A gyermek Isten áldása; a ház öröme, min
den gyermek egy Miatyánkkal több! Ha szűken 
van és sok szájról kell gondoskodni, jobban 
hozzálát az ember, hogy tisztességes úton-módon 
boldogulhasson, Isten nem hagy el, ha mi sem 
hagyjuk el őt! 

A földbirtokos felesége is neki adott igazat, 
barátságosan megsimogatta Marén arcát, ezt sok
szor megtette, sőt valamikor meg is csókolta, 
de akkor kis gyermek volt még és Marén a 
peszlonkája. Szerették egymást és ez az érzés 
nem változott meg. 

Minden esztendőben karácsonykor megjött a 
télire való az udvarházból a szabó házába; egy 
hordó liszt, egy disznó, két liba, egy dézsa vaj, 
sajt és alma. Ez megtöltötte az éléskamrát. Ivar 
Ölse akkor nagyon jókedvűnek is látszott, de 
aztán megint csak odalyukadt ki, hogy: — Mi 
haszna? 

Tiszta és csinos volt a ház belseje. Függönyök 
az ablakban és virágok, szegfű és bazsilikom. 
A hímzett mintaszalag berámázva lógott, közvet-



lenül mellette a rímes „házasságlevél", ezt Marén 
Ölse maga költötte; tudta, hogy a rímek hogy 
illeszkednek egymáshoz. Majdnem büszke volt 
a családi nevére, Ölse-re, ez volt az egyetlen 
szó a dán nyelvben, mely rímelt Pölse-re, ami 
kolbászt jelent. — Ez mégis csak valami, ami
vel más nem dicsekedhetik! — mondta és ne
vetett. Mindig megőrizte jókedvét, sohasem 
mondta mint az ura — Mi haszna? — Az ő 
jelszava ez volt: — Légy hű önmagadhoz és 
Istenhez! — Ehhez tartotta magát és ez tartotta 
össze az egész házat. A gyermekek szépen fej
lődtek, kinőttek a fészekből, elszéledtek és meg
állották a helyüket. Rasmus volt a legkisebb; 
olyan szép gyermek, hogy a város egyik legjobb 
festője elkérte, hogy lefesthesse, olyan meztele
nül, ahogy a világra jött. Ez a kép aztán a 
királyi kastélyban lógott, ott látta őt a földesúr 
felesége és megismerte a kis Rasmust, bár ruha 
nem volt rajta. 

De aztán nehéz idők jöttek. A szabónak kösz
vény állott a két kezébe, nagy csomók kelet
keztek rajta, egy orvos sem tudott segíteni, még 
az okos Stine sem, aki „kuruzsoll". 

— Az ember ne hagyja el magát! — mondta 
Marén. — Hiába lógatjuk a fejünket, az nem 
használ. Az apa két segítő kezére már nem 
számíthatunk, utána kell látnom, hogy az enyéi
met annál frissebben mozgassam. A kis Rasmus 
is már tudja forgatni a tűt! 

Rasmus jókedvű fickó volt, fütyült és énekelt 
a munkája mellett. 

— Egész nap ne üljön itt — mondta az 
anyja —, bűn volna a gyerek ellen, játsszék és 
ugráljon is. 

A cipőkészítő Johannája volt a legkedvesebb 
játszótársa; még szegényebb emberek gyermeke 



volt mint Rasmus. Nem volt csinos, mezítláb 
szaladgált; ruhái cafatokban lógtak le róla, nem 
volt senkije, aki rendbeszedte volna, s hogy 
maga megtegye eszébe sem jutott; gyermek volt 
és jókedvű, mint kis madár a verőfényben. 

A mérföldkő vön vagy a nagy fűzfán játszott 
Rasmus és Johanna. 

Merész gondolatai voltak; úri szabó akart 
lenni és a városban lakni, hol olyan mesterek 
voltak, kik tíz legénnyel dolgoztak, így hallotta 
az apjától; ott akart segéd és ott akart mester 
lenni, s odajön majd Johanna őt meglátogatni; 
és ha addig megtanul főzni, akkor mindenkire 
süthet-főzhet, saját szobája lesz. 

Johanna nem igen merte hinni, de Rasmus 
hitte, hogy így lesz. 

így ültek a vén fa alatt, a szél zúgott az ágak 
és lombok között, olyan volt, mintha a szél éne
kelne és a fa mesélne. 

Ősszel minden levél lehullott, az eső cseper
gett a csupasz ágakról. 

— Majd kizöldülnek újra! — mondta Ölse anyó. 
— Mi haszna! — mondta az ura. — Uj esz

tendő, új gond. 
— Az éléskamra tele v a n ! — mondta az 

asszony. r — Ezt a mi jó asszonyunknak köszön
hetjük. En egészséges vagyok és jó erőben. 
Vétkezünk, ha panaszkodunk. 

Karácsony utánig az uraság a birtokán, falun 
maradt, de az újesztendő után való héten be
költözködtek a városba, hol a telet mulatságok 
és élvezetek között töltötték; még a királyhoz 
is jártak bálozni és mulatni. 

Az asszony két gyönyörű ruhát kapott Paris
ból ; olyan szövetből készültek, olyan szabásuk 
és kiállításuk volt, hogy Marén szabóék sohasem 
láttak ilyen gyönyörűséget. Megkérte a földbir-



tokosnét, hogy az ura is felmehessen az udvar
házba, hogy a ruhákat láthassa. Ilyet falusi 
szabó úgysem látott soha. 

Megnézte a ruhákat, de egy szót sem szólt s 
hazaérve is csak ennyit mondott, ami rendes 
szokása volt: — Mi haszna! — De ezúttal 
igaza is lett. 

Az uraságok a városba mentek; megkezdőd
tek ott a bálok és mulatságok, de az öreg úr 
egyszerre csak meghalt, és az asszony egyszer 
sem vehette fel a gyönyörű szép, új ruhákat. 
Olyan szomorú volt, talpig sűrű gyászban, még 
egy fehér csík sem volt a ruháján. A cselédség 
is feketében volt, sőt még a díszhintót is be
vonták finom fekete posztóval. 

Jeges, fagyos éjszaka volt, a hó világított, a 
csillagok tündököltek: a nehéz halottaskocsi a 
halottat a városból a kaslélytemplomba vitte, 
hol a családi sírboltban akarták örök nyuga
lomra helyezni. A gondnok és az egyházmegyei 
helytartó fáklyákkal a kezükben, megálltak a 
lovakkal a temető kapuja előtt. A templom ki 
volt világítva és a pap a nyitott templomajtóban 
állt és fogadta a halottat. A koporsót felvitték a 
kórusba, az egész község követte. A lelkipásztor 
beszélt, zsoltárokat énekeltek; az asszony is ott 
volt a templomban, a feketével bevont dísz
hintón jött oda, fekete volt belül és fekete volt 
kívül, ilyet azelőtt sohasem láttak az egyház
megyében. 

Minderről a gyászpompáról egész télen át be
széltek; hiszen a földesúr temetése volt. 

— Most látni, hogy ki volt az az ember! — 
mondták az egyházmegye tagjai. — Előkelő szü
letésű volt, előkelő temetést kapott. 

— Mi haszna! — mondta a szabó. — Most 
nem él és nincs semmije. Mi legalább élünk! 



— Ne beszélj ilyeneket! — mondta Marén. — 
Övé az örök élet a mennyeknek országában! 

— Ki mondta ezt neked, Marén? — mondta 
a szabó. — A halott ember jó trágya! De az 
az ember annyira előkelő volt, hogy még haló 
porában sem hozhat hasznot. A sírboltban kell 
feküdnie! 

— Ne beszélj ilyen istentelenségeket! — 
mondta Marén. — En azt mondom neked újra: 
övé az örök élet! 

— Ki mondta azt neked, Marén? — ismé
telte a szabó. 

Es Marén a kis Rasmusra borította kötényét, 
hogy ne hallja ezt a beszédet.. Átvitte őt a 
tűzfakamrába és sírt. 

— A beszéd, amelyet odaát hallottál, kis Ras
mus, nem apád beszéde volt, az a gonosz volt, 
aki keresztülment a szobán és felvette az apád 
hangját. Mondd el a Miatyánkat! Együtt imád
kozunk! — Összekulcsolta a kis gyermek kezét. 

— Most megint jókedvű vagyok! — mondta. 
— Légy hű önmagadhoz és Istenhez! 

A gyászév letelt, az özvegy már félgyászt 
hordott és teljes örömöt a szívében. 

Arról susogtak, hogy kérője van és már lako
dalomra gondol. Marén tudott valamit róla, a 
lelkész valamivel többel. 

Virágvasárnap, a prédikáció ulán akarták ki
hirdetni az özvegyet és jegyesét. Kőfaragó vagy 
szobrász volt, nem igen tudták, mi a hivatása, 
akkoriban Thorwaldsenről és művészetéről még 
nem beszéltek az emberek. Az új földesúr nem 
volt előkelő születésű, de nagyon daliás férfiú; 
volt valaki és valami, amit senki sem értett, 
úgy mondták, képeket faragott, ügyes volt a 
hivatásában, szép és ifjú. 

— Mi haszna! — mondta Ölse, a szabó. 



Virágvasárnapján kihirdették a házasságot a 
szószékről és úrvacsora következett. A szabó 
feleségével és Rasmussal a templomban volt, a 
szülők úrvacsorához járultak, Rasmus a székben 
ült, még nem konfirmált. Az utóbbi időben a 
szabó házában hiányos volt a ruházkodás; a 
régieket megfordították és újra megfordították, 
megvarrták, kifoldozták; most mindhárman új 
ruhában voltak, fekete szövetben, mint a teme
tésen, a temetőkocsi-huzatba voltak öltözve. A 
férfi frakkot és nadrágot kapott belőle, Marén 
egy szoros ruhát és Rasmus egy egész öltönyt, 
hogy a konfirmációra belenőjjön. A külső szövet 
és a bélés is a gyászhintóból való volt. Sen
kinek sem kellett tudnia, hogy mire szolgált 
azelőtt, de az emberek mégis megtudták nem
sokára. Az okos Stine asszony és néhány 
ugyanolyan okos asszony, kik nem az okossá
gukból éltek, azt mondták, hogy a ruhák dög
vészt és pestist hoznak a házba, — nem sza
bad halott ruhaneműjébe öltözni, kivéve ha az 
ember maga is befekszik a sírjába. 

A facipőkészítő Johannája sírt, mikor ezt a 
beszédet hallotta; és miután éppen úgy történt, 
hogy a szabó ettől a naptól kezdve mindjobban 
sorvadt, s így ki fog sülni, ki lesz az, aki 
elmegy. 

Es kisült. 
Pünkösd után az első vasárnap meghalt Olse, 

a szabó, most Marén egyedül maradt, hogy 
összetartsa a házat; össze is tartotta, hű volt 
önmagához és az Istenhez. 

Egy évvel azután Rasmus konfirmált; most 
a városba megy egy szabómesterhez tanoncnak, 
nem ahhoz, aki nyolc segéddel dolgozik, hanem 
csak eggyel; a kis Rasmus fél segédnek számí
tott, örült és boldognak látszott, de Johanna 



sírt, jobban szerette öt, mint gondolta. A szabó 
felesége ott maradt a régi házban és folytatta 
a mesterséget. 

Ebben az időben történt, hogy megnyitották 
az új országutat; a régi, mely a fűzfa és a 
szabó háza mellett vitt el, mezei ösvény lett, a 
tó elapadt, sás nőtte be az iszapos talajt, a 
mérföldkő ledőlt, nem volt oka többé, hogy 
álljon, de a fa erőteljes és szép maradt; a szél 
zúgott ágai és lombjai között. 

A fecskék elköltöztek, a seregély elköltözött, 
de tavasszal újból visszajöttek és amikor ne
gyedszerre tértek vissza, Rasmus is hazajött. 
Segéddé lett és csinos, karcsú fiú volt: most 
össze akarta szedni a batyuját, hogy idegen or
szágokat lásson; ehhez volt kedve. De az anyja 
szorosan fogta; mégis csak otthon a legjobb! A 
többi gyermek szerte-széjjel volt, ő volt a leg
ifjabb, övé lesz a ház. Munkát bőségesen kap
hatott, ha vándorszabó akart lenni s vidéken 
dolgozni, tizennégy napig az egyik udvarházban, 
tizennégy napig a másikban. Ez is utazás. Es 
Rasmus hallgatott anyja tanácsára. 

így újra az apai házban aludt, a vén fűzfa 
alatt ült és hallotta a susogását. 

Jóképű fiú volt, fütyülni is tudott, mint egy 
madár, régi és új nótákat dalolni. Szívesen lát
ták a nagy tanyákon, különösen Klaus Han-
senék, aki az egyházmegye gazdag parasztjai 
között második volt. 

Elza leánya olyan volt, mint a legszebb virág, 
mindig nevetett; és akadtak rossz emberek, akik 
azt mondták, csak azért nevet, hogy szép fo
gait mutogassa. Szeretett nevetni, bolondozni, 
mindig jókedve volt, minden jól illett neki. 
Rasmus megszerette, a leány is őt, de egyikük 
sem mondotta ki. 



Rasmus búskomor lett; inkább az apja ter
mészetét örökölte, mint az anyjáét. Csak akkor 
volt jókedve, ha együtt volt Elzával, akkor 
mindketten nevettek, tréfálkoztak és bolondoz
tak, s bár elég alkalom volt rá, soha egy szót 
sem szólott a szerelemről. — Mi haszna — gon
dolta —, szülei módos vőlegényre pályáznak s 
én az nem vagyok: legokosabb lenne, ha el
mennék innen! — De mégsem tudta elhagyni 
a tanyát, mintha Elza fonállal odakötözte volna. 
Rasmus olyan volt vele szemben, mint a meg
szelídített madár, már énekelt és fütyült, ahogy 
Elza kívánta s ahogy a leánynak jólesett. 

Johanna, a facipőkészítő leánya, cselédleány 
volt a tanyán, alacsonyrendű munkákat végzett, 
a tejeskocsit vitte a rétre, hol a többi leánnyal 
a teheneket fejte, sőt trágyát is hordott, ha mu
száj volt. Nem járt fel a szobába, nem igen 
látta Rasmust és Elzát, de hallotta hírét, hogy 
ők ketten úgyszólván jegyben járnak. 

— Akkor Rasmus gazdag ember lesz! — 
mondta. — Igazán kívánom neki! — és szeme 
nedves lett, bár emiatt igazán nem volt miért 
sírni. 

Az országos vásárra Klaus Hansen Elzát és 
Rasmust is bevitte a városba. Oda és vissza is 
Rasmus Elza mellett ült s a szíve tele volt 
szerelemmel, de megint csak nem szólt egy szót 
sem. 

— Mégis csak szólni kellene egy szót — gon
dolta a leány és ebben igaza volt. — Ha nem 
akar beszélni, majd én kiveszem belőle. 

Es ott a tanyán nemsokára arról beszéltek, 
hogy a község leggazdagabb gazdája megkérte 
Elza kezét és az úgy is volt, de senki sem tudta, 
hogy mit felelt a leány. 

Rasmusnak ugyancsak főtt a feje. 



Egy este Elza aranygyűrűt húzott az ujjára 
és kérdezte Rasmust, hogy az mit jelent. 

— Jegyváltást! — mondta a fiú. 
— Es kivel? — kérdezte a leány. 
— A gazdag birtokossal — mondta. 
—- Eltaláltad! — mondta a leány, bólintott 

és elsietett. 
De Rasmus is sietett, hazament az anyjához, 

mint aki egészen megzavarodott, s batyuba rakta 
a holmiját. Ki akart menni a világba, nem hasz
nált az sem, hogy az anyja annyit sírt. 

Vágott magának egy botot a vén fűzfáról, 
fütyült, mintha jókedve lenne s elment, hogy 
lássa a nagy világot minden nagyszerűségével 
együtt. 

— Engem nagyon elbúsít! — mondta az 
anyja. — De rád nézve a legjobb és a leghe
lyesebb, ha elmész, úgy hát bele kell nyugod
nom. Maradj hű önmagadhoz és Istenhez, akkor 
bizonyára boldogan és jókedvűen fogsz vissza
térni hozzám. 

Az új országúton ment s látta Johannát, aki 
trágyát vitt a kocsiján, de Johanna nem látta 
őt, s ő sem kívánta, hogy lássa, leült a sövény 
alá és Johanna elhajtott mellette. 

Kiment a világba, senki sem tudta, hova, anyja 
azt hitte, hogy újra hazajön, mielőtt fordul az 
esztendő; most sok újat lát, sok újat gondol, 
ráncokat is kap, amiket nem lehet vasalóval 
kisimítani. Sokat örökölt az apja természetéből, 
bár inkább énrám ütött volna a szegény gye
rek! De majd csak hazajön megint, nem tud 
elszakadni tőlem és az otthonától. 

Szegény anyja egész esztendőt akart várni; 
Elza csak egy hónapig várt, aztán titokban el
ment Stine Madsdatterhez, a javasasszonyhoz, 
ki tudott gyógyítani, kártyából és kávéseprőjé-



bői jövendölni és még sok egyebet. Azt is tudta, 
hogy Rasmus hol van, kiolvasta a kávé seprő
jéből. Idegen városban tartózkodott, de a nevét 
már nem tudta kibetűzni. Katonák és szép leá
nyok voltak a városban. Arra gondolt, hogy 
muskétás lesz vagy elveszi az egyik leányt. 

Már ezt Elza nem bírta hallgatni. Szívesen 
odaadta megtakarított pénzét, hogy kiváltsa, 
csak senki meg ne tudja, hogy ő volt. 

E s az öreg Stine megígérte, hogy Rasmus 
visszajön, volt egy fortélya, de olyan, hogy ve
szedelmes volt az illetőre nézve, de hát ez volt 
a végső eszköz. Föl akart tenni egy fazék vizet, 
hogy utána forralja, mert akkor elindul, akárhol 
van is a világban, haza kell jönnie, ahol a fazék 
forr és a kedves várja; hónapok is eltelhetnek 
addig, de meg kell jönnie, ha van még benne 
élet. 

Jönnie kell lélekszakadón, pihenés nélkül, ten
gereken és hegyeken keresztül, jó időben, rossz 
időben, akárhogy roskad is a lába. Haza kell 
jönnie, haza. 

Újhold volt. — Az kell ehhez a fortélyhoz — 
mondta a vén Stine. Zivataros idő volt, a vén 
fűzfa recsegett-ropogott; Stine levágott egy .fűz
faágat, csomóba kötötte, abban van az erő, amely 
Rasmust az anyja házába visszahozza; mohát 
és gyökeret szedett a háztetőről, belerakták a fa
zékba, melyet föltették a tűzre. Elzának egy 
lapot kellett kitépnie a zsoltáros könyvből, vé
letlenül az utolsót tépte ki, amely tele volt sajtó
hibával. — Az is megteszi! — mondta Stine 
és belevetette a fazékba. 

Még sok mindenfélét kellett hozzátenni a kásá
hoz, melynek főnie kellett mindaddig, míg Rasmus 
hazatér. Stine fekete kakasának elhullott a piros 
taraja, az is a fazékba került. Elza vastag arany-



gyűrűje is s azt sohasem kapja vissza, Stine 
előre megmondta, hiszen olyan okos volt a vén 
Stine. Még egy pár dolog került a fazékba, 
amiknek a nevét sem tudjuk; a fazék folyton 
a tűzön állt, vagy izzó parázson, vagy forró ha
mun. Csak ő meg Elza tudtak róla. 

Holdtölte után jött a holdfogyatkozás; Elza 
minden alkalommal eljött és megkérdezte: — 
Jön-e már? Látod-e már? 

— Sokat tudok — mondta Stine —, sokat 
látok, de nem látom, hogy milyen hosszú az 
útja idáig. Most túl van az első hegyeken, 
bősz viharban jár a tengeren! Nagy erdőkön 
keresztül hosszú az út, fel van törve a lába, láz 
veri testét, de jönnie kell. 

— Nem! Nem! — mondta Elza. — Sajnálom őt. 
— Most már nem lehet feltartóztatni! Ha meg

tesszük holtan rogy össze az országúton. 
Letelt az esztendő, a hold nagy és kerek volt 

és fényesen sütött, a szél zúgott a vén fa ágai 
közt, a holdfényes égbolton szivárvány játszott. 

— No most már bizonyos, hogy Rasmus meg
jön — mondta Stine. 

De mégsem jött. 
— Még várnod kell egy darabig! — mondta 

Stine. 
— Majd ha fagy! — mondta Elza. 
Ritkábban jött Stinehez, nem hozott többé 

ajándékot. A kedve megjött s egy szép napon 
mindenki tudta a községben, hogy Elza igent 
mondott a gazdag földbirtokosnak. 

O nézett a házra, tanyára, jószágra meg a 
cselédekre. Minden jókarban volt, nem kellett 
várni a lakodalommal. 

Nagy dáridóval ülték meg, három álló napig, 
volt tánc; klarinét és hegedű. Mindenkit meg
hívtak, Ölse anyó is ott volt és mikor az ünnep-



ségnek vége lett s a házigazda megköszönte a 
vendégeknek, hogy eljöttek és a trombiták is 
elhallgattak, Ölse anyó hazafelé tartott kötényé
ben a lakomától maradt elemózsiával. Az ajtót 
csak retesszel zárta be, az el volt tolva, az ajtó 
nyitva volt s a szobában Rasmus ült. Hazajött, 
ebben az órában érkezett. Úristen, milyen bőr
ben volt, sovány, sápadt, vézna ember. 

— Rasmus! — mondta az anyja. — T e vagy 
az! De meg vagy viselve. De mégis örülök, hogy 
hazajöttél. 

Es adott neki a jó ételből, melyet az ünnepi 
lakomáról hozott, egy darab pecsenyét meg la
kodalmi kalácsot. Rasmus elmondta, hogy az 
utóbbi időben sokszor gondolt az anyjára meg 
a vén fűzfára. Csodálatos milyen sokszor látta 
álmában a fát és a mezítlábas Johannát. 

Elzáról nem is beszélt. 
Beteg volt, ágyba kellett feküdnie, de mi nem 

hisszük, hogy a fazék volt az oka, hogy az 
hazabűvölte volna, csak az öreg Stine meg Elza 
hitték, de nem beszéltek róla. 

Rasmus lázban feküdt; ragályos volt a beteg
sége, nem is mehet el senki a szabó házába, 
Johannát, a facipőkészítő leányát kivéve. Sírt, 
amikor meglátta, hogy Rasmus milyen nyo
morult. 

Az orvos receptet írt neki, de Rasmus nem 
akarta beszedni a gyógyszereket. — Mi haszna! 
— mondotta. 

— összeszednéd magadat — mondta az 
anyja —, légy hű önmagadhoz és az Istenhez! 
Csak már látnám, hogy megerősödöl, megint 
fütyülsz és énekelsz, szívesen meghalnék! — 
E s Rasmus kigyógyult a bajából, de az anyja 
megkapta tőle: Isten őt hívta, nem a fiát. 

Elhagyatott lett a ház, a szegénység ült bele. 



— Megzavarodott az esze — mondták a falu
ban. — Hülye Rasmus! 

Szilaj életet élt vándorlása közben, ez szívta 
ki a velejét, ez dúlta föl a testét, nem a fekete 
fazék. Haja megritkult és megszürkült; nem 
volt kedve a dologhoz. 

— Mi haszna! — mondta. Inkább a kocs
mába járt, mint a templomba. 

Egy őszi estén szélben, esőben nagynehezen 
vánszorgott a rossz úton a kocsmából haza. 
Anyja már régóta sírjában pihent. A fecskék 
és a seregély is elköltözködtek, a hű állatok, 
csak Johanna, a facipőkészítő leánya volt még 
ott; elérte az úton és elkísérte egy darabon. 

— Szedd össze magadat, Rasmus! 
— Mi haszna! — felelte Rasmus. 
— Csúnya példabeszéd ez a tied! — mon

dotta. — Emlékezzél anyád szavaira: Légy hű 
önmagadhoz és Istenhez! T e nem ezt teszed, 
Rasmus! Pedig ezt kell tennie az embernek. 
Soha ne mondd: Mi haszna! — Ezzel téped ki 
mindennek a gyökerét. 

Elkísérte háza ajtajáig, ott elvált tőle Ras
mus. Nem ment be a házba. A vén fűzfa alá 
ült egy kőre, a kidőlt mérföldkőnek egy da
rabja volt. 

A szél zúgott a fa ágai közt, olyan volt, mint 
egy dal, olyan volt, mint egy mese. Rasmus 
felelt rá, hangosan beszélt, de senki sem hal
lotta, csak a fa és a zúgó szél. 

— Hideg fut rajtam keresztül! Itt a lefekvés 
órája. Aludni! Aludni! 

És aztán ment, de nem a ház felé, hanem 
a tóhoz, ott megtántorodott és elbukott. Szakadt 
az eső, jeges szél fujt, ő nem érezte; de ami
kor felkelt a nap és a varjak elszálltak a nádas 
fölött, felébredt félig megdermedve. Ha a fejét 



hajtotta volna oda, ahol a lábai pihentek, soha 
többé föl nem kel, a zöld sás lett volna a szem-
födője. 

Késő délután Johanna odajött a szabó házá
hoz; elvitte Rasmust a kórházba. 

— Gyerekkorunk óta ismertük egymást — 
mondotta Johanna — ; anyád mindig sört meg 
ennivalót adott nekem és sohasem tudom el
felejteni! Majd talpraállsz megint, újra ember 
lesz belőled. 

Es Isten úgy akarta, hogy életben maradjon. 
De az egészsége meg az esze nagyon ingadozó 
maradt. 

A fecskék és a seregélyek megjöttek, megint 
elrepültek, újra visszatértek; Rasmus időnap előtt 
megöregedett. Magányosan ült a házában, mely 
egyre jobban roskadozott. Szegény volt, szegé
nyebb, mint Johanna. — Nincs hited — mondta 
Johanna — és ha nincs Istenünk, akkor sem
mink sincs a világon! Az úrvacsorához kellene 
járulnod! — mondta. — Konfirmáció óta bizo
nyos, hogy nem járultál az Ur asztalához. 

— Mi haszna! — mondta Rasmus. 
— Engem mindig megvigasztal! — mondta 

Johanna. 
— Johanna, te olyan vagy, mint a szentek! — 

és ránézett bágyadt, fáradt szemével. — Olyan 
nehéz lett a fejem. 

Rasmus öreg ember lett, de Elza sem volt már 
fiatal, ha éppen beszélni akarunk róla, mert 
Rasmus sohasem beszélt róla. Nagyanya volt; 
kicsiny, kotnyeles leány volt az unokája s a 
kicsike a többi falubeli gyermekkel játszott. 
Rasmus botjára támaszkodva jött arra, csen
desen megállt, nézegette a játszadozó gyerme
keket, mosolygott rájuk, régi idők fénye vilá
gított bele gondolataiba. Elza unokája rámuta-



tott és elkiáltotta magát: — Hülye Rasmus! — 
a többi kislány követte példáját: — Hülye Ras
mus! — kiáltották és ezzel üldözték a szegény 
öreget. 

Borús, sötét nap volt, melyre még több is 
következett, de borús, sötét napok után is kisüt 
a verőfény. 

Szép pünkösdi reggel volt, a templom zöld 
nyírfaágakkal volt feldíszítve, melyek az erdők 
illatával töltötték meg, a nap rásütött a templomi 
székekre. Az oltár gyertyái égtek, úrvacsora 
volt. S Johanna ott volt a térdeplők között, de 
Rasmus nem volt köztük. Isten ezen a reggelen 
szólította magához. 

Istennél a kegyelem és irgalom. 
Sok esztendő mult el azóta; a szabó háza 

még olt áll, de senki sem lakik benne, az első 
éjszakai vihar ledöntheti. 

A tó náddal és mocsári lóherrel van benőve. 
A szél zúg a vén fa ágai közt, olyan, mintha 
dalt hallana az ember, a szél énekli és a fa 
meséli; ha nem érted, kérdezd meg az öreg 
Johannától a menedékházban. 

Ott él, zsoltárokat énekel, amelyeket Rasmus-
nak énekelt valamikor, reá gondol, Istenhez 
imádkozik érte, ő, a hűséges lélek. O tudna 
mesélni a letűnt időkről és az emlékekről, me
lyek a vén fa ágai közt zúgnak. 



A k a p u k u l c s . 

Minden kulcsnak megvan a maga története, 
mert hát sokféle kulcs van ám a világon; a 
kamarási kulcsnak, órakulcsnak, Szent Péter 
kulcsának is van története, el is mesélhetném, 
de most csak a kamarás kapukulcsáról akarok 
beszélni. 

A lakatos műhelyében készült, de bátran 
azt hihette, hogy a rézművestől került ki, mert 
nagyon finom, csiszolt munka volt. A nadrág
zsebbe nem fért bele, hát a kabátzsebben kellett 
hordani. Itt bizony sokszor sötétben volt, de 
különben megvolt a maga kijelölt helye a falon, 
a kamarás gyerekkori árnyképe mellett. 

Azt mondják, hogy minden ember jellemében 
és tetteiben vannak dolgok, amelyek azon for
dulnak meg, hogy milyen csillagzat alatt szü
letett: a bika, a szűz, vagy a skorpió jegyében-e, 
ahogy a kalendárium említi. A kamarásné ezek 
közül egyiket se emlegette, azt mondta, hogy 
az ő ura a taliga jelében született. Mindig úgy 
kellelt előre tolni. 

Apja betolta egy irodába, anyja a házaséletbe, 
felesége a kamarási méltóságba, de erről a ka
marásné maga sohasem beszélt, mert értelmes, 
derék asszony volt, aki mindig tudta, mikor kell 
beszélni, mikor kell hallgatni s aki nagyon ügye
sen tudta előretolni az urát. 



A kamarás úr is már éltes úr volt, „pohos 
termetű", művelt ember, jókedélyű és srófra járt 
az esze, amit majd közelebbről is meg fogunk 
magyarázni. Mindig jókedvű volt, minden em
bert szereteti és mindenkivel szívesen elbeszél
getett. Ha egyszer bement a városba, alig lehe
teti őt hazahozni, ha az anyja nem volt vele 
és nem tolla haza. Minden ismerőssel beszélget
nie kellett, akivel csak találkozott. Sok ismerőse 
volt és ilyenkor sosem került haza ebédre. 

A kamarásné az ablakból leste. — Most jön! 
— mondta a szolgálónak. — Tedd föl a faze
kat! Most megállt és beszélget valakivel, vedd 
le a fazekat, mert elfő az étel! No mosl már 
jön! Tedd föl a fazekat! 

De azért mégsem jött. 
Képes volt a ház ablaka alatt megállni és 

felintegetni, de ha arra ment egy ismerős, nem 
állta meg szó nélkül s ha azután beszédközben 
egy másik ismerős is arra vetődött, az elsőt a 
gomblyukánál fogta, a másodiknak a kezét ra
gadta meg s ha egy harmadik el akart menni 
mellettük, a kamarás úr utána kiabált. 

A kamarásnéra nézve ez igazán türelmi próba 
volt. — Kamarás! — kiáltotta azután. — Igazán, 
ez az ember a taliga jegyében született, nem 
tud kimozdulni a helyéből, ha valaki tovább 
nem tolja. 

A kamarás szeretett a könyvesboltokba járni, 
bekukkantani a könyvekbe, újságokba. A bol
tosnak fizetett valamit, hogy otthon elolvashassa 
az új könyveket, azazhogy hosszában felvághassa 
őket, széltében nem, mert különben nem lehet 
mint újat eladni. A kamarás eleven újság volt, 
a szó becsületes értelmében, pontos értesülései 
voltak az eljegyzésekről, esküvőkről és temeté
sekről, nyomtatott pletykákról és eleven plety-



Icákról, sőt néha titokzatos célzásokat tett, hogy 
olyat is tud, amit senki sem tud. A kapukulcs
tól voltak értesülései. 

Már mint fiatal házasok, kamarások a saját 
házukban laktak és azóta is mindig csak egy 
kapukulcsuk volt, de akkor még nem tudták, hogy 
milyen erő lakozik benne: ez csak később de
rült ki. 

VII. Frigyes király idejében történt. Kopen-
hágában akkor még nem volt gázvilágítás, hal
zsírlámpák égtek, nem volt meg sem a kaszinó, 
sem a nyári mulató, nem volt se lóvasút, se vasút. 
A mostani viszonyokhoz képest nem nagyon 
lehetett mulatni. Vasárnaponként kisétáltak a 
város kapuján keresztül a temetőbe, olvasgatták 
a síriratokat, leültek a fűbe, előszedték az ele-
mózsiáskosarat, ittak hozzá egy kis snapszot, 
vagy felmentek a Fréderiksbergre, hol a kastély 
előtt katonazene volt és sok ember, s ahol a 
királyi család a keskeny csatornákban csóna
kázott, hol az öreg király evezett, s ő meg a 
királynő rangkülönbség nélkül köszöntek min
denkinek. A város jómódú családjai is iderán
dultak s itt itták meg délutáni teájukat. Meleg 
vizet kaphattak egy parasztnál a mezőn, közel 
a parkhoz, de a teamasinát magukkal kellett 
hozniok. 

Ide vonultak ki egy szép vasárnap délután a 
kamarások; a szolgálóleány elől vitte a tea
masinát meg az elemózsiáskosarat és egy korty 
itókát. 

— Vedd a kapukulcsot — mondta a kama
rásné —, hogy bejuthassunk az öreg házba, ha 
visszajövünk, tudod, hogy bezárják, mihelyt söté
tedik és a csengő ma reggel elszakadt! Későn 
jövünk haza! A Fréderiksbergről elmegyünk a 
színházba és megnézzük a némajátékot, ahol a 



bohócok felhőben ereszkednek le; személyenként 
két márkába kerül. 

Es elmentek a Fréderiksbergre, hallgatták a 
muzsikát, látták a királyi csónakokat, lengő 
zászlóval, látták az öreg királyt és a fehér 
hattyúkat. Miután jó teát ittak, elsiettek, de 
mégsem értek idejekorán a színházhoz. 

A kötéltáncnak már vége volt, a falábtáncnak 
is, már kezdődött a némajáték; mint rendesen, 
most is elkéstek és ennek a kamarás volt az 
oka; az úton minden pillanatban megállt, hogy 
ismerősökkel trécseljen, a színházban is össze
akadt jóbarátokkal és amikor vége lett az elő
adásnak, a feleségével egy családhoz volt hiva
talos egy pohár rumra, s úgy volt, hogy csak 
tíz percig lesznek ott, de ottmaradtak éjfél után 
egy óráig. Es beszéltek és beszéltek. Rendkívül 
mulatságos volt egy svéd báró, vagy talán német 
volt, a kamarás már nem emlékezett pontosan, 
ellenben sohasem tudta elfelejteni a kulccsal 
való bűvészmutatványokat, amelyre a báró meg
tanította. Rendkívül érdekes volt. A kulcs ugyanis 
a bárónak minden egyes kérdésére feleletet adott 
és a legnagyobb titkokat is elmondta. 

A kamarás kapukulcsa kiváltképen alkalmas 
volt rá, nehéz volt a taraja s annak lefelé kell 
állnia. A kulcs fejét a báró jobbkeze mutató
ujján tartotta, ott könnyedén és lazán lógott le, 
az ujja hegyének minden kis lüktetése meg
mozdította, úgyhogy forgott és ha ez magától 
nem mozdult, a báró észrevétlenül úgy forgatta, 
ahogy akarta. Minden forgás az ABC-nek egy 
betűjét jelentette. Ha megvolt az első betű, a 
kulcs ellenkező irányba lendült, mire megke
resték a következő betűt; így egész szavak ke
rültek ki, egész mondatok, felelet a kérdésekre; 
hazugság volt, de nagyon mulatságos. Körülbelül 



ezt gondolta a kamarás is, de később már semmit 
sem gondolt, a kulcs annyira lekötötte a figyelmét. 

— Ember! Ember! —kiáltotta a kamarásné.— 
Pont tizenkettőkor bezárják a nyugati kaput! 
Nem jutunk be, mindössze fertály óránk van, 
hogy odaérhessünk. 

Sietniök kellett; több ember mellett haladtak 
el, kik mind a városba iparkodtak. Végre már 
közel voltak az utolsó őrházhoz, amikor az óra 
tizenkettőt ütött s a kapu nagy robajjal bezáró
dott; egész csomó ember künnrekedt, köztük a 
kamarások cselédjükkel, teafőzőjükkel és üres 
elemózsiáskosarukkal. Voltak, akik nagyon meg
ijedtek, mások bosszankodtak, mindenki a maga 
módján. Mit volt mit tenni? 

Szerencsére az utóbbi időben rendelkezés tör
tént, hogy a városnak egyik kapuját, az északi 
kaput nem szabad bezárni, s így a gyalogjárók 
az őrházon keresztül belopódzkodhattak a vá
rosba. 

Az út odáig nem volt rövid, de az idő szép 
volt, az ég tiszta, csillagos, békák kuruttyoltak 
az árokban és tóban. A társaság maga is nótára 
gyújtott, egyik dal jött a másik után, de a ka
marás nem énekelt, nem nézett a csillagokra, 
sőt a lába alá sem, egész hosszában elvágó
dott, éppen az árok szélén, úgy hogy azt hihette 
az ember, hogy többet ivott a kelleténél, pedig 
nem is a puncs, hanem a kulcs szállt a fejébe 
és az forgott benne. 

Végre elérték a Nörre-Bro őrházat és keresztül 
mentek a hídon, be a városba. 

— Hála Istennek, megint jól érzem maga
mat! — mondta a kamarásné. — Itt a házunk. 

— De hol van a kapukulcs! — mondta a 
kamarás. — Nem volt se a kabátzsebben, se az 
oldalzsebben. 



— Az Isten szerelmére! — mondta a kama
rásné. — Nincs nálad a kulcs? Elvesztetted, 
amikor a báróval együtt mesterkedtetek a kulcs " 
csal, hogyan kerülünk most be, tudod, hogy a 
csengőzsinór elszakadt, a házmesternél van a 
ház kulcsa; igazán kétségbe vagyok esve. 

A szolgálóleány üvölteni kezdett, a kamarás 
volt az egyetlen, aki megőrizte nyugalmát. 

— Be kell vernünk a kolbászkereskedő egyik 
ablakát — mondta. — Fölébresztjük és bebújunk. 

Bevert egy ablakot, bevert kettőt, Petersen 
nevét kiáltotta és esernyőjét bedugta az abla
kon, mire benn a pincelakó leánya felsikított. 
A pincelakó felszakította a boltajtót, rendőrért 
kiáltott és még mielőtt megismerte és beeresz
tette volna a kamarásékat, a legközelebbi uccá-
ban fütyült a rendőr s a szomszéd uccában álló 
rendőr felelt neki. Emberek tódultak az ablak
hoz és azt kérdezték: Hol van a tűz? Micsoda 
lárma ez? és még akkor is kérdezősködtek, mi
kor a kamarás már a szobájában volt, levetette 
a frakkját, amelyben benne volt a kapukulcs, 
nem a zsebében, hanem a bélésében, odacsú
szott egy lyukon keresztül, melynek semmi ke
resnivalója nem volt a zsebben. 

Az este óta a kapukulcsnak különös jelentő
sége volt, nemcsak ha elmentek hazulról este, 
hanem ha otthon ültek, s a kamarás produkálta 
magát s a kulcs felelt a kérdésre. 

A leghelyesebb és legokosabb dolgokat mon
datta el a kulccsal, végre maga is hitt benne; 
annál kevésbé hitt benne a patikus, egy fiatal 
ember, ki közeli rokona volt a kamarásné-
nak. 

A patikus jóeszű ember volt, kritikus fej, 
már mint iskolásfiú kritikákat írt könyvekről és 
színházról, de név nélkül és ez sokat tesz. Úgy-



nevezett széplélek volt, de nem hitt a szelle
mekben s legkevésbé a kulcsok szellemében. 

— Hogyne hinnék benne, mikor hiszek, kedves 
kamarás úr — mondta a patikus —, hiszek a 
kapukulcsban és a kulcsok szellemében, mint 
ahogy hiszek az új tudományokban, melyet most 
kezdenek ösmerni: asztaltáncoltatás, a bútorok
ban rejtőzködő szellemekben. Hallott már róluk? 
Mert én hallottami Kételkedtem, mert hiszen 
tudja, hogy szkeptikus vagyok, de megtértem, 
mikor egy szavahihető, külföldi lapban egy na
gyon különös történetet olvastam. Kamarás úr! 
Hisz ön nekem? Elmondom a történetet úgy, 
ahogy tudom. Két okos gyermek látta, amint a 
szülők a nagy ebédlőasztalon szellemet idéztek. 
Mikor aztán magukra maradtak, ők is meg
próbálták, hogy egy fiókosszekrényben szellemet 
idézzenek. A szellem meg is jelent, de nem 
tűrte, hogy gyermekek parancsolgassanak neki. 
Kinyújtózkodott úgy, hogy a szekrény recsegni-
ropogni kezdett, kitolta az összes fiókokat, lábai
val a gyerekeket mind beledugta a fiókokba, 
aztán kiszaladt velük a nyitott ajtón, le a lép
csőn, ki az uccára, a csatornákhoz, hol kiürítette 
a fiókjait és a két gyermeket vízbe fojtotta. 
A kicsiny halottakat szentelt földbe tették, de 
a szekrény a törvényszékre került, hol gyermek
gyilkosság miatt elítélték és a vásártéren eleve
nen elégették. Olvastam — mondta a patikus —, 
egy külföldi lapban olvastam, igazán nem én 
találtam ki. A kulcsra esküszöm, hogy igaz! 
Esküszöm! 

A kamarás nagyon vaskos tréfának találta az 
egész dolgot. Kijelentette, hogy a patikussal 
nem is lehet beszélni a kulcsról, mert semminek 
sem tudja a nyitját. 

A kamarás nagyot haladt a kulcsok tudomá-



nyában, a kulcs volt mulatsága és minden böl-
csesége. 

Egy este a kamarás éppen le akart feküdni, 
már le is vetkezett félig, mikor kopogtak a 
folyosó ajtaján. A pincelakó volt, aki ilyen későn 
jött; ő is félig levetkőzve, de amint mondta, 
hirtelen1 eszébe jutott valami s attól félt, hogy 
reggelre elfelejti. 

— Leányomról, Lotte-Leneről akarok beszélni. 
Csinos leány, már konfirmálták, szeretném jól 
elhelyezni. 

— Még nem vagyok özvegy — mondta a 
kamarás — és fiam sincs, aki számára megkér
hetném. 

— Meg fog érteni engem! — mondta a pince
lakó. — Tud zongorázni, tud énekelni; mindenki 
hallhatja a házban. Fogalma sem lehet róla, mi 
mindent tud ez a kisleány. Minden ember be
szédjét és mozgását tudja utánozni. Színésznőnek 
született s ez éppen jó családok leányainak való 
pálya, akik egy gróffal is el tudják vétetni 
magukat, de Lene meg én nem is gondolunk 
ilyesmire. Tud énekelni, tud zongorázni. így 
elmentem vele a múltkor az énekiskolába, ott 
énekelt, de hát se mély hangjai nem voltak, se 
magas hangjai, így hát lebeszélték őt erről a 
pályáról. Énekesnő nem lehet belőle, de szí
nésznő még lehet, mert ahhoz elég a hangja. 
Ma beszéltem róla a mesterrel, akinél taníttatni 
akarom s aki azt kérdezte tőlem: — van-e elég 
műveltsége? — Nincs — mondtam én —, egyál
talában nem művelt. — Márpedig színésznőnek 
kell a műveltség — mondta a mester. — Azt 
még megszerezheti — feleltem én és hazamen
tem. Járjon a kölcsönkönyvtárba és olvasson el 
mindent, ami ott kapható. De ahogy vetkőződni 
kezdtem, hogy lefeküdjek, eszembe jutott valami: 



Minek a kölcsönkönyvtár, ha közelebb is kaphat 
könyvet az ember. A kamarás úrnak sok könyve 
van, olvassa el a leány azokat. Van itt elég 
műveltség s ingyen is megkaphatja! 

— Lotte-Lene kedves leány — mondta a kama
rás —, csinos leány! Adok neki könyveket, hogy 
művelhesse magát. De megvan benne az, amit 
isteni szikrának neveznek, a tehetség, a zseni? 
És van-e szerencséje, ami ebben az esetben 
ugyanolyan fontos? 

— Kétszer nyert már a tombolán — mondta 
a pincelakó —, egyszer egy ruhaszekrényt és 
egyszer hat ágylepedőt, el lehet mondani róla, 
hogy szerencséje is van! 

— Megkérdezem a kulcsot! — mondta a ka
marás. 

Es a kulcsot a jobb mutatóujj ára és a pince
lakó jobb mutatóujj ára tette, forgatni kezdte és 
egyik betű jött ki a másik után. 

A kulcs ennyit mondott: — Diadal és boldog
ság! — és ez eldöntötte Lotte-Lene jövőjét. 

A kamarás azonnal átadott neki két könyvet, 
amelyekből művelődhetik a leánya: Dyveket és 
„Az emberekkel való érintkezés"-t Knigge-től. 

Ettől az estétől fogva Lotte-Lene és kamarások 
között valami ismeretségféle kezdődött. Lotte-
Lene feljött hozzájuk és a kamarás úr úgy ta
lálta, hogy értelmes leány, mert Lőtte hitt benne 
és a kulcsban. A kamarásné abban a nyíltság
ban, mellyel Lotte-Lene a maga tudatlanságát 
minden pillanatban kimutatta, gyermeki, ártat
lan lelket látott. A házaspár szerette őt, mind
egyik a maga módján és Lotte-Lene is szerette 
őket. 

— Olyan jó illat van idefönn! — mondta 
Lotte-Lene. 

Jó szag volt, illat, almaillat a folyosón, hol a 



kamarásné egész mázsa grafensteini almát tar
tott. Minden szobában rózsa és levendulaillat is 
volt. 

— Nagyon finom! — mondta Lőtte-Lene. 
örült a sok szép virágnak, mert a kamarásné-
nál mindig sok virág volt, még tél közepén is 
virágzott az orgona meg a cseresznyeág. A le
vágott lombtalan ágakat vízbe állították s azok 
a meleg szobában leveleket és virágokat haj
tottak. 

— Az ember azt hitte volna, hogy nincs már 
élet a csupasz ágakban és tessék, hogy föltámad
nak halottaikból. 

— Ez azelőtt soha eszembe se jutott volna! 
— 9 mondta Lotte-Lene. — Mégis csak szép a 
természet! 

A kamarás megmutatta neki a „kulcskönyvet", 
hol sajátságos dolgok voltak leírva, melyeket a 
kulcs mondott el, még arról a fél almáslepény
ről is, mely a szekrényből eltűnt, éppen azon 
az estén, amikor a szolgálóleányt meglátogatta 
a kedvese. 

Es a kamarás megkérdezte a kulcsot: — Ki 
ette meg az almáslepényt, a macska vagy a 
vőlegény? — és a kapukulcs azt felelte: — A vő
legény! — A kamarás már úgyis azt hitte és 
a szolgálólány bevallotta: — Az átkozott kulcs 
mindent tudott. 

— Nem különös? — mondta a kamarás. — 
Ez a kulcs, ez a kulcs! Es Lotle-Lenenek azt 
mondta: r Diadal és boldogság! — No majd meg
látjuk! En kezeskedem érte! 

— Szép volna! — mondta Lotte-Lene. 
A kamarásné nem volt olyan bizakodó, de 

az urának fülehallatára nem árulta el kéte
lyeit, csak később közölte bizalmasan Lotte-Lene-
vel, hogy a kamarás fiatal korában majdnem 



áldozata lett a színháznak. Ha valaki odatolja, 
biztosan színész lett volna belőle; a családja 
másfelé tolta. Vonzotta őt a színpad s egy víg
játékot írt, hogy odajuthasson. 

— Nagy titok az, amit közöltem magával, kis 
Lotte-Lene! A vígjáték nem volt rossz, elfogad
ták a királyi színházban, de kifütyülték, úgy 
hogy azóta többé senki sem beszél róla, ami
nek nagyon örülök. En a felesége vagyok és 
nagyon jól ismerem őt. Most maga ugyanerre 
a pályára akar menni; én minden jót kívánok 
magának, de nem hiszem, hogy sikerülni fog, 
én nem hiszek a kulcsban, a kapukulcsban! 

Lotte-Lene hitt benne és ebben a hitben ta
lálkozott a kamarással. 

A két szív megértette egymást, persze a tisz
tesség és becsület határai között. 

A leánynak különben sokféle képessége volt, 
amelyeket a kamarásné becsült. Lotte-Lene re
mek lepényt tudott sülni, selyemkeztyüt varrni 
régi selyemharisnyából, áthúzni a báli selyem
cipőjét, bár elég pénze volt, hogy mindent újon
nan vegyen a boltból. A szekrényfiókban sil-
lingjei, a pénzesszekrényben papírjai voltak, 
mondta a kolbászkereskedő. A patikusnak való 
feleség, gondolta a kamarásné, de nem mondta 
és a kulcstól sem kérdezte meg. A patikus nem
sokára megtelepszik, saját patikája lesz, egyik 
legközelebbi legnagyobb vidéki városban. 

Lotte-Lene állandóan „Dyveke"-t és Knigge-
nek „Az emberekkel való érintkezésiét olvasta. 
Két évig tartotta magánál a két könyvet, de 
akkor már az egyiket, „Dyveke"-t betéve tudta, 
minden egyes szerepet, de csak az egyikben, 
Dyveke szerepében akart föllépni és nem a fő
városban, ahol annyi az irigy ember, ahol nem 
akarták befogadni. Művészi pályáját, ahogy a 



kamarás nevezte, az ország egyik legnagyobb 
vidéki városában akarta megkezdeni. 

Csodálatos véletlen folytán ugyanaz a város 
volt, hol a patikus éppen akkor telepedett meg. 

A nagy, nehezen várt este elérkezett, Lotte-
Lene fellépett, hogy diadalt és boldogságot aras
son, ahogy a kulcs megmondta. A kamarás nem 
volt ott, ágyban feküdt és a kamarásné ápolta őt; 
meleg kendőkkel és kamillateával gyógyították, 
a meleg kendőket kívül, a teát belül használta. 

A házaspár nem vehetett részt a Dyveke elő
adáson, de a patikus ott volt és levelet írt róla 
rokonának, a kamarásnénak. 

— Ha a kamarás kapukulcsa véletlenül a 
zsebemben van, elővettem volna és fütyültem 
volna rajta, megérdemelte és megérdemelte volna 
a kulcs is, mely oly szemtelen tréfát űzött azzal 
a kijelentéssel, hogy: Diadal és boldogság! 

A kamarás elolvasta a levelet. Gonoszság az 
egész. Gyűlöli a kulcsot és ezért gyűlöli azt az 
ártatlan leányt. 

Es mihelyt felkelt az ágyból és ember lett, 
rövid, de haragos levelet írt a patikusnak, aki 
válaszolt, mintha a kamarás levele nagyon ked
ves és barátságos lett volna. 

A patikus megköszönte neki, hogy olyan ér
dekes tudósítást küldött a páratlan kulcsról, az
után bizalmasan közölte a kamarással, hogy 
patikusi mestersége mellett egy nagy kulcsregé
nyen dolgozik, melyben az összes szereplő sze
mélyek kulcsok, egyedül csakis kulcsok; a kapu
kulcs — természetesen a főszereplő és a kama
rás kulcsa az eszményképe, a maga prófétai 
tehetségével és jövendőmondóképességével; e 
körül forog a többi kulcs; az öreg kamarási 
kulcs, mely látta az udvar fényéi és minden 
ünnepségét; az órakulcs, mely kicsiny, finom és 



előkelő, négy sillingbe kerül az órásnál; a szó
szék kulcsa, mely a papsághoz számít, s amely 
egy éjjel a kulcslyukban maradt a templomban 
és kísértetet látott; az éléskamra, fáskamra és 
borpincekulcs, mind föllép, meghajol és forog 
a kapukulcs körül. A napsugarak ezüstös fény
ben ragyogtatjákV f a szél, a világ lélekzete ráfúj, 
hogy fütyüljön. O a kulcsok kulcsa, a kamarás 
kapukulcsa, most a menny kapujának kulcsa, 
a kulcsok pápája, ő — csalhatatlan. 

— Gonoszság! — mondta a kamarás. — Égbe
kiáltó gonoszság! 

O és a patikus nem látták egymást többé 
soha, azaz hogy a kamarásné temetésén. 

Mert az asszony halt meg előbb. 
Gyász és szomorúság volt a házban. Még a 

levágott cseresznyeágak is, melyek tele voltak 
friss hajtással és virággal, gyászoltak, fonnyad
tak; elfeledve álltak, a kamarásné már nem 
gondozta őket. 

A kamarás és patikus mentek a koporsója 
után, egymás mellett, mint a két legközelebbi 
rokon. Se idejük, se kedvük nem volt rá, hogy 
civakodjanak. 

Belátta, hogy Knigge igazat mondott könyvé
ben a színészekről, a kulcs nem mondott igazat, 
de arról nem szólt a kamarásnak; szerette őt. 

A kapukulcs különben az egész gyászév alatt 
vigasztalása és mulatsága volt a kamarásnak. 
Kérdéseket intézett hozzá, a kulcs válaszolt neki. 
Es amikor az esztendő letelt és ő és Lotte-Lene 
egy hangulatos estén együtt ültek, megkérdezte 
a kulcsot: 

— Megházasodom-e és kit veszek el? 
Nem mozgatta őt senki, ellenkezőleg, ő moz

gatta a kulcsot, amely ennyit mondott: — Lotte-
Lenet, 



Lotte-Lene kötötte a gyászszalagot a kamarás 
kalapjára, már újra otthon volt, nemrég tért 
vissza. A művészi pálya nem hozott neki diadalt 
és boldogságot, ámbár az még megjöhetett. 
Lotte-Lene előtt szép jövő állt. Megmondta a 
kulcs, meg a kamarás is. 

Lotte-Lene följárt hozzá. A megboldogultról 
beszélgettek és sírtak. Lotte-Lene csupa lágyság 
volt; a művészetről beszélgettek és Lotte-Lene 
ebben csupa erő volt. 

— Szép a színpad — mondta —, de olyan 
sok a pletyka és az irigység. Inkább a magam 
útján járok. Először én, aztán a művészet. — Ki 
volt mondva és Lotte-Lene kamarásné lett. 

— Diadal és boldogság! 
A kapukulcs ezt már jórégen megjövendölte. 



A n y o m o r é k . 

Volt egyszer egy régi udvarház, de a gazdái 
szépek és fiatalok voltak. Gazdagság és áldás 
járt velük, élni akarták az életüket és sok jót 
tettek. Azt akarták, hogy az emberek mind úgy 
tudjanak örülni, mint ők. 

Szent Karácsony estéjén szépen díszített kará
csonyfa állott a régi lovagteremben, ahol a 
kandallóban lobogott a tűz és fenyőágak koszo
rúzták a régi képeket. Itt gyűltek össze a kastély 
gazdái meg a vendégek, aztán énekeltek és 
táncoltak. 

A személyzet szobájában már előbb megvolt 
a karácsonyi ünnep. Olt is állott egy nagy 
karácsonyfa, rajta piros meg fehér lángocskák, 
kis zászlók, kivágott hattyúk, tarka papirosból 
metszett halászhálók, tele nyalánksággal. A z 
egyházközség minden szegény gyermeke hiva
talos volt oda s mindegyik magával hozta az 
édesanyját. Az anyák nem a díszes karácsony
fát nézték, hanem az ajándékokkal megrakott 
asztalokat, ahol sok gyapjú volt meg vászon, 
mindenféle ruha- meg fehérnemű. Az anyák 
meg a nagyobbacska gyerekek mind csak ezeket 
nézték, csak az apróságok kapkodtak a gyertya
lángok, az aranyfüst meg a zászlócskák után. 

Áz egész társaság már kora délután odajött 
s megtraktálták őket karácsonyi kásával, liba-



pecsenyével, meg vöröskáposztával. Az aján
dékok széjjelosztása után pedig mindenki kapott 
egy kis pohár puncsot és almáspalacsintát, 
amelyben nagyon sok volt az alma. 

Aztán megint hazamentek a maguk szegény 
otthonába s ott aztán beszéltek az úri életről, 
vagyis a sok jó falatról s megint sorra nézték 
az, ajándékokat. 

így volt ez Kertész-Krisztina és Kertész-Ole 
házában. Férj meg feleség voltak s azért ne
vezték őket így, mert mindennapi kenyerüket 
azzal keresték, hogy kapáltak meg gyomláltak 
a kastély kertjében. Minden karácsonykor ala
posan kivették részüket az ajándékokból. Öt 
gyermekük volt, mind az ötöt az uraság ruházta. 

— Jótékony emberek ezek a mi gazdáink — 
mondották. — De van is módjuk hozzá, meg 
örömük is telik benne. 

— Ezek igazán jó ruhák, lesz mit elszakí
taniuk a gyerekeknek! —mondotta Kertész-Ole.— 
De miért nincsen itt semmi a nyomorék számára. 
Öt se szokták pedig kihagyni, ámbár nem vehet 
részt az ünnepben. 

Akit „nyomorék"-nak neveztek, a legidősebb 
gyermekük volt, igaz nevén Jancsi. 

Kicsi korában ő volt a legfürgébb, legélénkebb 
gyerek, de egyszerre csak megereszkedtek a 
lábszárai, ahogy ők mondták, aztán már se 
állni, se járni nem tudott, s ötödik esztendeje 
nyomta szegény az ágyat. 

— Neki is jutott valami! — szólt az anya. 
— De csak ez a könyv, amiből olvashat, egyéb 
semmi. 

— Ettől ugyan meg nem hízhatik — mondta 
az apjuk. 

De Jancsi annál jobban örült a könyvnek. 
Nagyon ébereszű fiú volt, aki örömest olvasott, 



de munkával is töltötte az idejét s amennyi 
csak egy ágyban fekvő betegtől telt, még hasznot 
is hajtott a háznak. Nagy kézügyessége volt, 
gyapjúharisnyákat, sőt egész takarókat kötött 
a kastély asszonyának nagyon tetszettek a kézi
munkái és meg is vásárolta őket. 

Jancsi ezúttal mesekönyvet kapott, amiben 
sok olvasnivaló volt s amin sokat lehetett 
gondolkozni. 

— Ennek ugyan semmi hasznát nem vehetjük 
— mondották a szülők. — De hát csak ol
vasson, így eltelik az idő s örökösen csak nem 
köthet harisnyát. 

Eljött a tavasz, minden kirügyezett, kivirágzott, 
a gaz is, a csalán is, amelyről pedig oly szépen 
zengi a zsoltár, hogy a föld leghatalmasabb 
fejedelmei hiába ülnének tanácsot, a legegy
szerűbb kis csalánlevelet sem tudták volna soha 
kitalálni. 

Az uraság kertjében sok volt a dolog, nem
csak a kertész meg a kertészlegények számára, 
hanem Krisztinnek és Olenak is elég dolga akadt. 

— Micsoda vesződség! — mondogatták. — Ha 
az ember már kigyomlálta és simára nyomkodta 
az utakat, a sok idegen vendég megint össze
tapos mindent. S mennyi pénzbe kerülnek. De 
hát az uraság gazdag, teheti. 

— Hát bizony, furcsa osztály! — mondotta 
Ole. 

— Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk — 
mondotta a lelkész úr. — Mirevaló hát ez a 
különbség ? 

— Ennek a bűnbeesés az oka — mondotta 
Krisztin. 

Este is erről beszélgettek a szobában, ahol a 
béna Jancsi a mesekönyvét olvasgatta. 

A nehéz idő, sok munka, sok vesződség nem-



csak a szülők kezét keményítette meg, hanem 
a szívük, az érzésük, az ítéletük is megkemé
nyedett. Nem tudták megérteni a dolgot, se 
megmagyarázni s csak bosszúság és méreg volt 
minden szavukban. 

— Némely ember jómódban, szerencsében 
élhet, a másiknak meg felkopik az álla. Miért 
kell ősapánk meg ősanyánk kíváncsisága miatt 
minékünk lakolnunk, mi bizonyosan nem úgy 
cselekedtünk volna, ahogy ők. 

— De bizony úgy viselkedtünk volna! — 
szólalt meg hirtelen a béna Jancsi. — Ez mind 
benne áll ebben a könyvben. 

— Mi áll a könyvben? — kérdezték a szülők. 
Es Jancsi elolvasta nekik a favágóról meg a 

feleségéről szójó régi mesét. Azok is szidták 
Ádámot meg Évát a kíváncsiságuk miatt, amely 
az utódokra olyan szerencsétlenséget hozott, 
amikor arra lovagolt az ország fejedelme. — 
Gyertek énhozzám — mondotta nekik a feje
delem —, éppen olyan jó dolgotok lesz, mint 
nekem. Hét tál étel megenni való, egy tál 
étel látnivaló. Ez egy elzárható tálban lesz, 
amelyhez nem szabad hozzányúlnotok, mert 
különben befellegzett az úri életnek. — Mi lehet 
abban a tálban? — kérdezte az asszony. — 
Semmi közünk hozzá — mondotta az ember. 
— Nem vagyok én kíváncsi — mondotta az 
asszony —, csak azt szeretném tudni, miért nem 
szabad leemelnünk a födelét, bizonyosan valami 
nagyon finom van benne. — Hátha valami 
masina van benne — mondta az ember —, amely 
elsüt egy pisztolyt s még kárt tesz a házban. 
— Hát persze! — mondta az asszony s nem 
nyúlt a tálhoz. De éjszaka azt álmodta, hogy a 
fedő magától felemelkedik s olyan illat száll ki 
a tálból, mintha csak a legfinomabb puncs lett 



volna benne, amilyet csak esküvőn vagy teme
tésen ihatik az ember. Nagy ezüstsilling hevert 
az asztalon, rajta ez a fölírás: Ha ebből a 
puncsból isztok, úgy ti ketten lesztek a leggaz
dagabbak az egész világon s a többi ember 
mind koldus lesz. Az asszony fölébredt s rögtön 
elmesélte álmát az urának. — Nagyon is sokat 
gondolsz arra a dologra — mondotta az ember. 
— Óvatosan mégis csak fölemelhetjük a fedő
jét. — Óvatosan! — mondotta az ember s az 
asszony óvatosan fölemelte a fedőt. E pilla
natban két apró egérke ugrott elő s rögtön el 
is tűnlek egy egérlyukban. — Jó éjszakát! — 
mondotta nékik a király. — Most szépen haza
mehettek s lefekhettek az ágyatokba. Ezentúl 
pedig ne szidjátok Ádámot meg Évát, ti ma
gatok is éppoly kíváncsiak és hálátlanok vol
tatok. 

— Honnan kerül ez a mese ebbe a könyvbe? 
— kérdezte Ole. — Olyan ez, mintha nekünk 
szólana. Sokat lehetne tűnődni rajta. 

Másnap megint munkához láttak; pörkölte 
őket a nap, bőrig áztatta az eső, gyötrelmes 
gondolatok mozgolódtak bennük, azokat el kellett 
nyomni. 

Még világos volt az este, amikor megették a 
darájukat. 

— Olvasd fel mégegyszer a favágó törté
netét! — mondotta Ole. 

— Annyi szép mese van ebben a könyvben 
— mondotta Jancsi. — Azokat ti még nem is 
ösmeritek. 

— Csakhogy azok nem érdekelnek — felelte 
Ole.—Azokat akarom hallani, amelyeket ösmerek. 

Es ő meg a felesége újra végighallgatták. 
Azután is még nem egy este visszatértek arra 

a mesére. 



— Azért mégsem vagyok teljesen tisztában a 
dologgal — mondotta Ole. — Az ember éppen 
olyan mint az é^es tej, ha megzavarodik; egy 
része finom, savanyú tejszin lesz, a másik része 
vizenyős, vékony túró. Némely embernek min
den dolgát szerencse kíséri, minden napja va
sárnap, soha sincs bánata, sohasem lát szük
séget. 

Béna Jancsi hallotta ezt. A lába gyönge volt, 
de a feje erős. Megint olvasott nekik a mesés
könyvből, arról az emberről, aki sohasem látott 
szükséget. Hát hol is lakott az az ember? 

Betegen feküdt a király s csak úgy gyógyul
hatott meg, ha felveszi annak az embernek a 
viselt ingét, aki igaz lélekkel elmondhatja magá
ról, hogy sohasem látott gondot vagy szükséget. 

Hírnökök futottak széjjel a világ minden or
szágába, minden kastélyba, minden udvarházba, 
minden gazdag ember házatájára, de akárkit is 
megkérdeztek, nem leltek olyat, kinek gondja, 
baja ne lett volna. 

— Nekem se bajom, se gondom — mondta 
a kondás, aki egy sír szélén ülve nevetett és 
nótázott. — En vagyok a legboldogabb ember a 
világon. 

— Akkor hát add ide az ingedet — mondot
ták a király követei. — A király fele országát kí
nálja érte cserébe. 

Csakhogy a kondásnak nem volt inge — s 
mégis a legboldogabb embernek vallotta magát. 

— Ez aztán derék fickó volt! — kiáltott fel 
Ole s ő is meg a felesége is jóízűen nevettek, 
mint már régóta. 

Éppen arra ment az iskolamester. 
— Milyen jókedvűek vagytok! Nagy újság 

ebben a házban! Talán bizony megütöttétek a 
főnyereményt? 



— Nincs szó efféléről! — felelte Ole. — Jancsi 
olvasott fel nekünk a meséskönyből, arról az 
emberről, aki sohasem látott gondot és szüksé
get s annak a fickónak még csak egy szál inge 
sem volt. Az embernek a szeméről lehull a há
lyog, ha ilyesmit hall, kivált nyomtatott könyv
ből. Minden embernek megvan a maga földi 
terhe. Dehát nem egyedül hordja és ez nagy 
vigasztalás. 

— Honnan való ez a könyv? — kérdezte a 
tanító. 

— Jancsi kapta a múlt esztendőben karácso
nyi ajándékul az uraságtól. Hiszen tudja, nagyon 
szeret olvasni, mert béna a szegény fiú. Mi bi
zony jobban szerettük volna, ha két vászoninget 
kap ajándékba, de nagyon érdekes könyv, szinte 
felel az ember minden gondolatára. 

A tanító fölvette a könyvet és kinyitotta. 
— Hadd halljuk mégegyszer azt a történetet 

— mondta Ole —, még nem tudom eléggé. 
Aztán Jancsi olvassa el mégegyszer azt a másik 
mesét, amelyik a favágóról szól. 

Ole teljesen beérte ezzel a két mesével. Olyan 
volt ez, mint mikor két sugár betűz a szegény, 
szomorú szobába. 

Jancsi már végigolvasta az egész könyvet, 
még pedig nem is egyszer. A mesék felvitték 
abba a világba, amelybe béna lába soha el nem 
vihette volna. 

A tanító az ágyára ült. Beszélgettek s ez 
mindkettejüknek jól esett. 

Attól a naptól fogva a tanító sűrűbben járt 
a házba, ha a szülők künn dolgoztak s a szegény 
fiúnak ez mindig ünnepnapja volt. Hogy figyelt 
az öreg embernek minden egyes szavára, ami
kor ez beszélt neki a földgolyóról, az egyes or
szágokról, a földnek forgásáról a nap körül, a 



fénysugarak és hanghullámok gyorsaságáról és 
sok más egyébről. 

Igaz, hogy ezeket minden szorgalmas iskolás
fiú tudja, de Jancsinak mindez új volt és sokkal 
csudálatosabb, mint az, amit a mesekönyvből 
olvasott. 

A tanító minden évben egyszer-kétszer az 
uraságnál ebédelt s egy ilyen alkalommal elbe
szélte, hogy milyen nagy és áldásos hatása 
volt a mesekönyvnek Oleék szegény házában. 
A tehetséges beteg kis fiú olvasmánya mennyi 
örömet és milyen hasznos tanítást adott a szü
leinek. 

Amikor a tar/ító hazakészült, a kastély úrnője 
néhány fényes tallért nyomott a kezébe a kis 
Jancsi számára. 

— Ez apát és anyát illeti — mondotta a 
gyerek, amikor a tanító odaadta neki a pénzt. 

Es Krisztin meg Ole így szólottak: — Béna 
Jancsi mégis csak haszon és áldás a házban. 

Pár nappal később a szülők a kastély kert
jében dolgoztak, amikor künn megállott az ura
sági hintó. Az úrnő jött látogatóba, az a jólelkű 
asszony, aki véghetetlenül örült annak, hogy a 
karácsonyi ajándéka annyi örömet és vigaszta
lást hozott a szegény fiúnak és szüleinek. 

Hozott finom kalácsot, gyümölcsöt és egy 
üveg szirupot, de ami még sokkal kedvesebb 
volt, hozott egy aranyozott kalitkát, benne egy kis 
fekete madarat, amely remekül tudott fütyülni. 
A kalitkát s benne a madarat az öreg sublótra 
tették, amely közel állott az ágyhoz, úgyhogy 
Jancsi mindig láthatta a madarat. A fütyörészést 
még az országúton is meg lehetett hallani. 

Amikor Krisztin és Ole hazajöttek, az úrnő 
már nem volt ott. Látták, hogy Jancsi mennyire 
örül, de ők mégis csak azt gondolták, hogy na-



gyon terhes ajándékot kapott. — Gazdag embe
rek nem ismerik a szegény ember helyzetét — 
mondották. — Most már ennek a madárnak is 
gondját viseljük, mert hiszen Jancsi nem viselheti 
gondját. A vége úgyis az lesz, hogy felfalja a 
macska. 

Eltelt egy hét, azután még egy hét; a macska 
ezalatt több ízben járt a szobában, de nem ijesz
tette meg a madarat és nem is tett benne kárt. 
Es ekkor nagy dolog történt. A szülők meg a 
többi gyerek dologban künn jártak, Jancsi egész 
délután egyedül volt otthon; kezében volt a me
séskönyv s a halász feleségéről szóló mesét 
olvasta, akinek minden kívánsága teljesült. Ki
rály akart lenni ;— lett, császár akart lenni — 
lett, de akkor Úristen akart lenni s most ott 
ül a pocsolyában, ahonnan felkerült. 

A mesének semmi köze sem volt a madárhoz 
meg a macskához, de éppen ezt a mesét olvasta, 
amikor a nagy eset történt, amelyet utóbb sem 
tudott soha elfelejteni. 

A kalitka a sublóton állolt, a macska a pad
lón és zöldessárga szeme felmeredt a madárra 
Volt valami a macska pofáján, aminek csak ez 
lehetelt az értelme: Olyan szép vagy, hogy meg 
szeretnélek enni. 

János is megérezte; leolvasta a macska pofá
járól. 

— Sicc, cica! — kiáltott rája. — Nem taka-
rodol ki mingyárt! 

A macska pedig mintha ugrásra készült 
volna. 

Jancsi nem érhetle el a kezével s utána sem 
tudott hajítani semmit, csak legdrágább kincsét, 
a meséskönyvet. Utána is hajította, de a födele 
már laza volt, az a szoba egyik sarkába repült, 
a könyv pedig a másik sarokba. A macska 



lassú lépésekkel visszahúzódott egy kissé, aztán 
Jancsira nézett, mintha ezt mondta volna: 

— Jancsika, mit avatkozol ebbe a dologba. 
En tudok járni meg ugrani, te se nem járhatsz, 
se nem ugorhatsz. 

Jancsi merőn nézte a macskát és nagyon nyug
talan volt, a madár is nyugtalankodni kezdett, 
senki sem volt a közelben, akit segítségül lehe
tett volna hívni, s a macska, mintha tudta volna 
ezt, megint ugrásra készült. Jancsi a takarót 
rázta, mert kezeit tudta mozgatni, de a macska 
nem sokat hederített a takaróra s mikor Jancsi 
már a takarót is utána hajította, a macska egy 
ugrással a széken termett, onnan az ablak pár
kányára ugrott s most már közel volt a ma
dárhoz. 

Jancsi érezte, hogy melegen kezd bizseregni 
a vére, de nem gondolt ezzel, csak a macskára 
gondolt meg a madárra; az ágyból ki nem tu
dott kelni,r lábára nem tudott állani, járni még 
kevésbé. Úgy érezte, hogy a szíve forogni kezd, 
amikor látta, hogy a macska az ablak párká
nyáról a sublótra ugrik s nekimegy a kalitká
nak, hogy az majdnem felborult s a kis madár 
ijedten röpköd benne. 

Jancsi felsikoltott, valami meglendült benne, 
nem is gondolt rá, de kiugrott az ágyból, egye
nesen a sublóthoz, letaszította a macskát s fel
ragadta a kalitkát, amelyben a kis madár csak 
úgy rémüldözött. Két kezébe fogva a kalitkát, 
kiszaladt az ajtón, az országútra. 

Könnyek patakzottak a szeméből, ujjongott 
és folyton azt kiáltotta: — Tudok járni! Tudok 
járni! 

Visszanyerte rugalmasságát. Történnek ilyen 
dolgok. Vele is az történt. 

Közelben lakott a tanító, egyenesen hozzája 



szaladt, mezítláb, ingben és nadrágban, kezé
ben a kalitka. 

— Tudok járni! — ezt kiáltotta. — En Uram, 
Istenem. 

Zokogott és sírt örömében. 
Es öröm költözött Oleék házába. 
— Ilyen jó napunk több nem is lehet ez élet

ben! — mondották mind a ketten. 
Jancsit felhivatták a kastélyba. Sok éve nem 

járt azon az úton. A fák és a bokrok, amelyeket 
olyan jól ismert, mintha bólogattak volna feléje 
és így szóltak volna hozzá: — Jó napot, Jancsi, 
Isten hozott miközénk! 

A nap az arcára sütött, a szívébe tűzött. 
A z uraságok az asztalukhoz ültették s úgy 

örültek neki, mintha a családhoz tartozott volna. 
Legjobban a kastély úrnője örült, aki a mese

könyvet adta neki ajándékba, meg a kis éneklő
madarat. Az szegény kiadta a páráját, megölte 
a félelem, de mégis eszköze volt Jancsi gyó
gyulásának, a mesekönyv pedig neki is, szülői
nek is lelki ébresztője volt. A mesekönyv még 
megvolt, meg is akarta őrizni öreg korára. Most 
már hasznát vehették Jancsinak odahaza. Mes
terséget akart tanulni, legjobban könyvkötő sze
retett volna lenni, mert — azt mondotta — 
akkor minden új könyvet elolvashatok. 

Aznap délután a kastély úrnője felhivatta 
Jancsi szüleit. Beszélt az urával a Jancsiról, jó 
és okos fiú volt, tehetséges és szorgalmas. A jó 
Isten minden igaz ügyel pártfogol. 

Akkor este a szülők nagyon jókedvűen tértek 
haza. Kivált Krisztin, de egy hét múlva már 
sokat sírt, mert a kis Jancsinak utaznia kellett. 
Jó fiú volt, de most nagy útra készült, a sós 
vizén túl, ahol latin iskolába fog járni s bizony 
csak évek múlva kerülhet haza. 



A mesekönyvet nem vihette magával, azt a 
szülők megtartották emlékül és az apja sokszor 
olvasott is belőle, de mindig csak azt a két tör
ténetet, amelyeket már olyan jól ismert. 

Jöttek a levelek Jancsitól, egyik boldogabb 
volt, mint a másik. Jó embereknél volt, akik jól 
tartották, de mindennél szebb és jobb volt — 
az iskola. Ott annyit lehetett tanulni s neki nincs 
egyéb vágya, mint hogy valamikor tanító lehes
sen belőle. 

— Csak megérjük! — mondották a szülők s 
egymás kezét fogták, mint az Úrvacsoránál. 

— Mi is történt vajjon Jancsival? — mondotta 
Ole. — Isten a szegény ember gyerekéről sem 
feledkezik el. S éppen a nyomorékon mutatta 
meg. Nem olyan ez, mintha meséskönyvből ol
vasná az ember?! 



F o g f á j á s n é n i . 

Hol vettük ezt a történetet? 
Szeretnéd tudni? 
Abból a kis hordóból, amelyben azok a régi 

írások vannak. 
Sok ritka és régi jó tankönyv vándorol ám 

a henteshez meg a zöldségárushoz, nem mint 
olvasmány, hanem mint használati cikk. Papi
rosba kell csomagolni a kávét meg a keményí
tőt, a vajat meg a sajtot, a halat meg a fölsze
leteltet. Teleírt papirost is föl lehet használni. 

Nem egyszer a hordóba kerül az is, ami nem 
odavaló. 

Ismerek egy zöldségárusboltból egy kifutó
gyereket, aki egy hentesmester fia; a pincéből 
került fel a földszintre; nagyon olvasott ember, 
minden staniclit elolvasott, minden nyomtatott 
és írott staniclit. Érdekes gyűjteménye volt, 
amelyben fontos okiratok is szerepeltek, némely 
nagyon is elfoglalt és szórakozott hivatalnok 
mulasztása következtében; voltak ott bizalmas 
természetű levelek is, amelyeket két barátnő 
váltott egymással, aztán botránykrónikába való 
közlések, amelyeket nem szabad tovább adni, s 
amelyekről senkinek sem szabad beszélni. Való
ságos eleven mentőegyesület ez a fiú, működése 
az irodalomnak meglehetősen jelentékeny terü
letét öleli fel, nem egy könyvet mentett meg 



már, s nem egy könyvnek különböző lapjait, 
amelyek a kétszeri elolvasást is megérdemel
nék. 

Megmutatta nekem a hordóból eredő gyűjte
mény nyomtatott és írott anyagát, amelynek 
javarésze a hentestől került hozzá. Láttam ott 
néhány lapot egy nagyobb méretű füzetből; a 
rendkívül szép és olvasható kézírás rögtön föl
keltette figyelmemet. 

— Ezt a diák írta! — így mondotta nekem. — 
A diák, aki odaát lakott a szomszédban s egy 
hónappal ezelőtt halt meg. Nagyon sokat szen
vedett a fogával. Igazán mulatságos olvasmány! 
Ez csak nagyon kis része annak, amit megírt; 
egész könyv volt az, sőt még annál is több; a 
szüleim fél font szappant adtak érte a diák házi
asszonyának. Ennyit sikerült megőriznem az 
egészből. 

Kölcsönkértem, végigolvastam és most itt 
közlöm. 

A címe ez volt: f o g f á j á s néni . 

L 

A néni kicsikoromban mindig nyalánkságokat 
adott nekem. A fogaim kibírták, nem romoltak 
meg; most már idősebb vagyok, diák vagyok, 
de a néni még mindig édességekkel kényeztet. 
Azt mondja,hogy költő vagyok. 

Van is bennem valami a költőből, de nem 
elegendő. Gyakran, ha a város uccáit rovom 
végig, úgy rémlik nekem, mintha nagy könyv
tárban járnék. A házak mind könyvespolcok s 
minden emelet egy sor könyv. Vannak ott min
dennapi történetek, jó, öreg komédiák, tudomá
nyos munkák minden szakból, van r szennyes 
irodalom és van nemes olvasmány. És én sza-



badjára bocsáthatom a fantáziámat meg a filo
zófiámat — e sokféle könyv körül. 

Van bennem valami a költőből, de nem ele
gendő. Van bizonyosan sok ember, akiknek 
éppen annyi jutott ebből az áldásból, mint ne
kem, de azért se címtáblát, se nyakörvet nem 
hordanak azzal a felírással, hogy ők poéták. 

Az istenáldás, amely nekik is, nekem is osz
tályrészül jutott, elég nagy áldás egy embernek, 
de mégis kicsi ahhoz, hogy mások számára is 
láthatóvá legyen. Úgy jön, mint a napsugár, 
beragyogja a lelket és az elmét; úgy jön, mint 
a virágillat, mint a dallam, amely olyan isme
rős s amelyről nem tudjuk, honnan ismerjük. 

Tegnap este szobámban ültem, olvasmány 
után vágyódtam, nem volt könyvem, se újsá
gom, s e pillanatban egy friss, zöld levél hul
lott le a hársfáról. Egy szellő az ablakon át be
lendítette hozzám. 

Néztem a levélke sokágú, bonyolult erezetét; 
egy kis bogár mászott rajta végig, mintha ala
pos tanulmányt akarna végezni a levélen. Az 
emberi bölcsességre kellett gondolnom; mi is 
egy ilyen levélen mászkálunk, csak azt ismer
jük s mégis mingyárt az egész nagy fáról tar
tunk előadást, gyökeréről, törzséről, koronájáról; 
a nagy fa: Isten, világ, halhatatlanság s mi az 
egészből egyetlenegy levélkét ismerünk. 

Ahogy ott ültem, beköszöntött hozzám Mille 
néni. 

Megmutattam néki a falevelet meg a bogarat, 
elmondtam neki a gondolataimat és a szeme 
felragyogott. 

— Költő vagy, öcsém! — így szólt hozzám. — 
Talán a legnagyobb költő az egész országban. 
Ha megérhetném a te dicsőségedet, örömmel 
szállanék a síromba. Amióta Rasmussen ser-



főzőt eltemették, mindig megdöbbentő erővel 
hatott reám a te fantáziád. 

Ezt mondotta Mille néném és megcsókolt. 
Ki volt Mille néni és ki volt Rasmussen ser

főző ? 

II. 

Anyánk nagynénjét neveztük mi gyerekek 
néninek és nem is neveztük őt soha másképpen. 

Mindig adott nekünk befőttet meg cukrot, 
ami nem tett jót a fogainknak, de a néni 
mindig azt mondotta, hogy az édes gyermekek
kel szemben nem tud erős lenni. Igazán kegyet
lenség volna megtagadni tőlük azt a kis édes
séget, amelyet annyira szeretnek. 

Es ezért szerettük mi annyira a nénit. 
Öreg kisasszony volt s amennyire vissza tu

dok emlékezni, mindig is öreg volt! Az idő 
mindig állott felette. 

Korábbi éveiben sokat szenvedett a fogával 
s mindig beszélt is erről, s így történt, hogy 
barátja, Rasmussen már nem főzött sert, kamat
jaiból élt, sűrűn járt a nénihez, idősebb volt 
nála, egy ép foga sem volt, csak néhány fekete 
foggyökere. 

Gyerekkorában nagyon is sok cukrot evett, 
mondotta a néni, nekünk, gyermekeknek és ettől 
lesz később ilyen az ember szája. 

A néni gyerekkorában valószínűleg sohasem 
evett cukrot, mert gyönyörű, fehér fogai voltak. 

— De kímélte is ám fogait, éjszaka sohasem 
aludt velük — mondotta Rasmussen serfőző. 

Mi gyerekek úgy gondoltuk, hogy ezért iga
zán haragudni lehet, de a néni azt mondta, hogy 
Rasmussen nem gondolt semmi rosszra. 

Egy nap, reggelizés közben a néni elmesélte 



csúnya, éjszakai álmát, ami az volt, hogy egyik 
foga kihullott. 

— Ez annyit jelent — mondotta —, hogy el
veszítem egy igaz barátomat vagy barátnőmet. 

— Ha a fog hamis volt — mondotta a ser
főző mosolyogva —, akkor csak annyit jelenthet, 
hogy egy hamis barátját veszíti el. 

— Maga udvariatlan öreg ember! — mon
dotta a néni s olyan mérges volt, amilyennek 
sem azelőtt, sem azután nem láttam soha. 

Később úgy beszélt a dologról, hogy öreg ba
rátja csak évődni akart vele, hogy az a legne
mesebb ember a világon és ha egyszer meghal, 
okvetlenül kis angyal lesz belőle fenn a menny
országban. 

En sokat tűnődtem ezen a változáson s hogy 
vajjon rá tudnék-e ismerni új alakjában. 

Amikor még a néni is, ő is fiatalok voltak, 
megkérte a néni kezét. A néni sokáig gondolko
zott, hoppon maradt, nagyon is sokáig maradt 
hoppon, vén kisasszony lett belőle, de megma
radt hű barátnőnek. 

Rasmussen serfőző azután meghalt. 
A legpompázatosabb halotti kocsin vitték ki 

a temetőbe, nagy kíséret volt utána, sok egyen
ruhás meg rendszalagos ember. 

A néni gyászruhában állt az ablaknál s mi 
gyermekek mind ott voltunk körülötte, még a 
legkisebb öcsém is, akit csak egy héttel azelőtt 
hozott a gólya. 

A halotlaskocsi meg a kíséret is elvonult, a 
néni el akart menni, de én nem akartam, mert 
én arra váriam, hogy Rasmussen serfőző jöjjön 
vissza mint angyal; hiszen most már Istennek 
kicsiny, szárnyas gyermeke lett, és meg kellett 
jelennie. 

— Néni — mondottam —, hát nem hiszed, 



hogy eljön ide hozzánk! Vagy hogyha a gólya 
megint öcsikét hoz nekünk, hogy az Rasmussen 
lesz, aki most már angyal. 

A nénit valósággal lenyűgözte az én erös fan
táziám és így szólt: Ebből a gyerekből nagy 
költő lesz! — egész tanulókoromon keresztül 
mindig ezt hajtogatta, még a konfirmáció után 
is, amikor már nagy diák lett belőlem. O volt 
az én legjobb barátnőm és még ma is az, akár 
költői fájdalmak leptek meg, akár fogfájás. Pedig 
mind a kettőben volt részem. 

— Csak írjad le minden gondolatodat — 
mondotta — s tedd az íróasztalod fiókjába. 
Jean Paul is ezt tette és nagy költő vált belőle; 
én persze nem szeretem, mert nem érdekfeszítő. 
De neked érdekfeszítőnek kell lenned. Es az is 
leszel! 

E beszélgetésünk után való éjszaka folyton 
arra vágyódtam, azután sóvárogtam, azért eped
tem és borzongtam, hogy az a nagy költő le
gyek, akit a néni látott és érzett bennem. Köl
tői fájdalmak között vergődtem. De van ennél 
keservesebb fájdalom is, amikor az embernek 
a foga fáj; ez gyötört és kínzott; vergődő féreg 
voltam, akit meleg zacskókkal és mustáros ta
passzal próbáltak lecsillapítani. 

— Ismerem ezt! — mondotta a néni. 
Bánatos mosoly volt az ajka körül s a fogai 

fehéren villogtak. 
De új fejezetet kell kezdenem nénikém és a 

magam történetében. 

III. 

Uj lakásba költöztem, egy hónapig laktam ott, 
s erről beszéltem a nénivel. 

A család, amelynél lakom, nagyon csöndes; 



nem gondol rám, még akkor sem, ha háromszor 
csöngetek. Különben a házban állandó a zene
bona, szélvész, vihar, ember folyton telezajongja 
és telelármázza. Éppen a kapu fölött lakom, 
ahányszor egy szekér kifordul vagy befordul: 
a képek mingyárt himbálózni kezdenek a falon. 
Becsapódik az ajtó s a ház úgy megrázkódik, 
mintha földrengés volna. Ha az ágyban fekszem, 
minden lökés keresztülmegy a tagjaimon, de azt 
mondják, hogy ez erősíti az idegeket. Ha szél 
fúj, pedig ezen a tájon mindig fúj a szél, csö
rögnek odakünn a hosszú ablakzárak, jobbra
balra táncolnak és hozzácsapódnak a falhoz. Es 
minden szélfúvásra megcsendül a szomszéd csen
gettyűje az udvarban. 

A ház lakói egyenként szállingóznak haza, ki 
késő este, ki meg éjszakának évadján; aki éppen 
a fejem fölött lakik s napközben trombitaórákat 
szokott adni, legkésőbben jár haza, s nem fek
szik le mingyárt, hanem előbb kis éjféli sétát 
tesz a szobájában, nehéz léptekkel, vasalt talpú 
csizmában. 

Dupla ablak nincs, de az egyik ablak ki van 
törve s a helye be van ugyan ragasztva papiros
sal, de a szél mégis csak keresztülfúj a hasadé
kokon s olyan hangokat ad, mint egy zümmögő 
bögöly. Ez az én altató zeném. Ha azután végre 
elalszom, kakasszóra ébredek fel. Kakasok és 
tyúkok jelentik a pincelakó baromfióljaiból, hogy 
már közel a reggel. A ponnylovak, amiknek 
nincs istállójuk, a lépcső aljában vannak meg
kötve és verik az ajtót meg a faburkolatot, hogy 
egy kicsit mozoghassanak. 

Már pitymallani kezd; a portás, aki családjá
val együtt a padlón hál, lekocog a lépcsőn, a 
fapapucsai szinte dübörögnek, az ajtó becsapó
dik, a ház megremeg s ha ezen túlestem, 



fejem felett a bérlő testgyakorlatokat végez, mind
két kezével nehéz vasgolyót emelget, amelyet 
azonban nem fog elég szorosan, minduntalan 
földreejti s ugyanakkor a ház ifjú lakói, akik 
iskolába iparkodnak, nagy kiabálás közben ro
hannak le a lépcsőn. Az ablakhoz megyek, ki
nyitom, hogy friss, üdítő levegőhöz jussak s hozzá 
is juthatok, ha a hátulsó házban történetesen 
keztyűt nem mos a kisasszony, benzinnel, mert 
ezzel keresi a kenyerét. Különben igen kellemes 
a ház és a család, amelynél lakom, igen csöndes. 

Körülbelül ez volt a leírás, amelyet lakásom
ról adtam a néninek, csak valamivel eleve
nebb, mert hiszen a szóbeli előadás mindig fris
sebb, mint az írott betű. 

— Költő vagy! — így kiáltott fel a néném. 
— Csak írd le szépen az egész elbeszélést s olyan 
jó lesz, mintha Dickens tollából került volna ki. 
Sőt engem jobban érdekel, mint Dickens, mert 
te valósággal lefested, amit elbeszélsz. Ugy írod 
le a házat, hogy maga előtt látja az ember. Az em
ber szinte beleborzong. Csak költs tovább! Helyezz 
bele valami élőt, embereket, bájos embereket, na
gyon szerencsétlen emberekel. 

Es csakugyan leírtam a házat, úgy ahogy 
volt, a lármás, zajos házat, de csak saját magam
mal együtt, minden cselekmény nélkül. Az csak 
ezután jön! 

í v . 
Télen volt, késő este, a színházi előadások 

után; igazi ítéletidő, hózivatar, úgyhogy az em
ber még lépni sem tudott előre. 

A néni a színházban volt, én meg érte men
tem, hogy hazakísérjem, de hát az ember egy
maga is csak bajosan jutott előre, másodmagá-



val meg egyáltalában nem tudott mit kezdeni. 
A bérkocsikat mind lefoglalták, a néni künn 
lakott a város szélén, én ellenben a színház 
mellett laktam; máskülönben egyelőre behúzód
hattunk volna egy faköpönyegbe. 

így hát tapostuk a magas havat és a nagy 
hópelyhek csak úgy táncoltak a fejünk körül. 
A nénit fölemeltem, szorosan fogtam, előretol
tam, mindössze kétszer estünk el, de puhára 
estünk, elértünk a kapunkhoz, ahol megráztuk 
magunkat; még a lépcsőn is egyre ráztuk ma
gunkat s még mindig annyi hó tapadt rajtunk, 
hogy az előszoba padlóját is jól beteríthettük 
vele. 

Levetettük minden felsőruhánkat és minden 
alsóruhánkat s egyáltalában mindent, ami levet
hető volt. Háziasszonyom egy pár harisnyát és 
egy reggeli köntöst adott kölcsön a néninek; a 
háziasszonyom azt mondta, hogy ez okvetlenül 
szükséges és hozzáfűzte, ami igaz is volt, hogy 
a néni éjszakára úgysem térhet haza s felajánlotta 
neki az ő szalonját; majd ágyat vet ott neki a 
pamlagon, a mindig bezárt ajtó előtt, amely az 
én r szobámba szolgált. 

Es így is történt. 
Tűz égett a kályhában, asztalra került a tea

főző; barátságos hangulat terjedt széjjel a szo
bában. Künn zúgott a szélvész. 

A néni mesélt: visszatért az ifjúkor, vissza
tért a serfőző, a régi emlékek. 

A néni emlékezett még arra is, hogy mikor 
jött meg az első fogam s milyen nagy örömben 
volt a család. 

Az első fog! Az ártatlanság foga, amely úgy 
fénylik, mint egy pici, fehér tej csöpp: a tej fog. 

Megjött az első, jött utána több is, egész tár
saság, egyik a másik mellé, fönn és lenn, a leg-



szebb gyermekfogak, de mégis csak előcsapa
tok, nem az igaziak, nem az egész életre szólók. 

Ezek is megjöttek, meg a bölcseségfogak 
is, amelyek a legszélsők és nagy kínok között 
érkeznek meg. 

Aztán megint elmennek, külön-külön. S még 
le sem telt a szolgálati idejük. Az utolsó fog 
is elmegy, s az nem ünnepnap, hanem gyásznap. 

S akkor már öregek vagyunk, még ha fiatal 
is a szívünk. 

Az ilyen gondolatok és beszédek nem Örven
detesek és mégis elkezdtünk beszélni róluk, föl
idéztük a gyermekéveket s beszéltünk, beszél
tünk, az óra tizenkettőt ütött s a néni csak az
után vonult vissza a szomszédszobába. 

— Jó éjt, édes fiam, most úgy fogok aludni, 
mintha a saját ágyamban feküdném. 

Es lepihent, de nem lehetett nyugalma. A vi
har tombolt az ablakokon keresztül, falhoz verte 
a hosszú vaskampókat s egyre rázta a hátsó 
szomszéd csengőjét az udvarban. A fölöttünk 
lakó szomszéd is hazajött. Még lebonyolította 
éjszakai sétáját, aztán lehúzta cipőjét s lefeküdt 
az ágyba, de úgy horkol az istenadta, hogy 
akinek jó a füle, még a takarón keresztül is 
hallja. 

Nem tudtam megnyugodni, nem tudtam el
aludni. A vihar se nyugodott el, neveletlenül és 
rakoncátlanul élénk volt. A szél süvöltött és nó
tákat énekelt, a fogaim is élénkülni kezdtek, 
sziszegtek és csikorogtak s végre rettentő fájás
ban verődtek össze. 

Az ablak felől huzatot éreztem. A hold be
sütött a padlóra, a fénysáv jött és ment, ahogy 
a viharfelhők jöttek-mentek az égen. Fénynek 
és árnyéknak nyugtalansága volt ez, de végül a 
padlón az árnyéknak valamiféle formája volt. 



Néztem a mozgó árnyékot és jeges borzalom 
járta át a hátgerincemet. 

A padlón egy szikár, hosszú alak ült, mint 
amilyet a gyerek a palavesszővel a táblára szo
kott rajzolni, s amely emberhez akar hasonlí
tani; az egész test egy vékony vonal. Két vo
nal a két karja, a két lába is csak két vonal, 
a feje pedig sokszög. 

Az alak egyre világosabbá vált, vékony, finom 
lepel lett látható rajta s nyilvánvaló volt, hogy 
a női nemhez tartozik. 

Zümmögést hallottam. O volt-e vagy a szél, 
mely mint egy reszelő zörgött az ablakhasa
dékban. 

Nem, ez ő maga volt. Fogfájás asszonyság! 
O Szörnyűsége, Satania infernális, a jó Isten 
óvjon és őrizzen bennünket látogatásától. 

— Jó helyecske — ezt zümmögte. — Jó szál
lás, iszapos talaj, ingoványos föld. Itt zümmög
tek a szúnyogok, akiknek mérges volt a fulánk-
juk, most enyém a fulánk és én emberi fogakba 
fúrom bele. Olyan vakító fehéren villognak 
annak az ágylakónak a fogai, dacoltak minden 
édessel és savanyúval, forróval és hideggel, dió
héjjal és cseresznyemaggal, De én rázni fogom 
őket, döngetni fogom őket, megtrágyázom a 
gyökerüket és huzatot bocsátok keresztül rajtuk. 

Szörnyű beszéd volt és szörnyű vendég. 
— No, hiszen te költő vagy, majd én fel-

köllelek a fájdalom ezerféle ritmusával. Acélt 
és vasat bocsátok beléd, drótot húzok minden 
idegeden keresztül. 

Mintha izzó tű hatolt volna be az állkapcámba. 
Vergődtem és vonaglottam kínjaimban. 

— Remek fogazat — mondta az asszonyság. — 
Valóságos orgona, gyönyörűség játszani rajta. 
Szájhárfa-hangverseny, igazán remek, dobok és 



trombiták, kürtök a bölcseségfogban. Nagy költő, 
nagyszerű muzsika. 

Igen, játszott és rettenetes volt nézni rája, még 
ha az ember nem látott is belőle egyebet, mint 
a kezet, árnyékszerű, jéghideg kezét, amelynek 
ujjai olyanok voltak, mint a hosszú tűk; min
den egyes ujja kínzószerszám volt, a hüvelyk
ujj és a mutatóujj, horgas volt és csavaros, a 
középsőujj hegyes tűben végződött, a gyűrűs-
ujj csavaros furó volt, a kisujj pedig fecskendő 
szúnyog mérgével. 

— Majd megtanítlak verselni! — mondotta. — 
Nagy költőknek nagy fogfájáshoz van jussuk, a 
kicsiknek kicsihez. 

— Hadd legyek én kicsi! — í g y kérleltem.— 
Vagy inkább ne legyek semmi. Nem vagyok 
én költő, csak vannak költői rohamaim, mint 
ahogy vannak fogfájási rohamaim. Eredj! Eredj! 

— Elismered tehát, hogy hatalmasabb vagyok, 
mint a költészet, a filozófia, a mennyiségtan és 
az egész zene együttvéve? Hatalmasabb min
den vászonra festett vagy márványba faragott 
érzésnél ? En öregebb vagyok valamennyiöknél. 
En az Édenkert tövében születtem, a kapuja 
előtt, ahol fujt a szél és nyirkos gombák nőttek. 

Én kényszerítettem Évát, hogy a hideg idő
ben felöltözködjék és Ádámot is. Elhiheted, 
hogy volt erő az első fogfájásban. 

— Mindent elhiszek! Csak eredj, eredj! 
— Igen, ha lemondasz a költészetről, ha soha 

többé nem írsz verseket, se papirosra, se pala
táblára, se egyéb anyagra, akkor kieresztelek, 
de mihelyt megint költeni kezdesz, én vissza
térek. 

— Esküszöm! Csak ne lássalak és ne erez
zelek többé soha. 

— Látni fogsz, de erőteljesebb és bajosabb 



alakban, mint ahogy most láttál. Mille néni alak
jában fogsz látni és én így fogok szólni hozzád: 
— Csak írj verseket, édes fiam. Nagy költő 
vagy, talán széles e hazában a legnagyobb költő. 
De ha megint költeni kezdesz, akkor én zené
sítem meg a verseidet és a szájhárfádon fogom 
eljátszani, édes fiam. Gondolj rám, ha Mille né-
nit r látod. 

Es ezzel eltűnt. 
Búcsúzóul még egy izzó tűszúrást kaptam az 

állkapcámba; de nemsokára engedett s én las
san lágy vizekre siklottam, láttam hajladozni a 
zöldlevelű fehér tavirózsákat, amelyek lemerül
tek alattam; világok voltak, amelyek feloldód
nak s én velük énekeltem, békében és nyuga
lomban oldódva f e l . . . 

— Halj meg, olvadj el, mint a hó; párologj 
el a felhőben, suhanj tova, mint a felhő! — 
ez rhangzott mindenfelől. 

Es a vizén keresztül nagy, tündöklő nevek 
világítottak felém, feliratok lobogó zászlókon, a 
halhatatlanság pátensei egy tiszavirág szárnyára 
írva. 

Mélyen aludtam s nem álmodtam. Nem hal
lottam a zúgó szelet, a becsapódó ajtót, a szom
széd csengettyűjét s a fölöttem lakó bérlő éjjeli 
gimnasztikáját. 

Szélroham támadt s a nénihez szolgáló ajtó 
nagy robajjal felpattant. A néni felugrott, cipőt 
húzott, felöltözött s bejött hozzám. 

— En úgy aludtam, mint egy angyal — mon
dotta s nem fért a lelkére, hogy fölébresszen. 

Magamtól ébredtem fel, kinyitottam a szeme
met, teljesen elfeledkeztem arról, hogy a néni 
a lakásomon van, de csakhamar eszembe jutott, 
meg a fogfáj ási vízióm is, az álom összeolvadt 
a valósággal. 



— Ma éjszaka bizonyosan nem írtál semmit, 
azután, hogy jóéjszakát mondtunk egymásnak! 
— így szólt a néni. — Bár írtál volna valamit. 
T e r v a g y az én költőm és az is maradsz. 

Ügy rémlett, mintha alattomosan mosolygott 
volna s én nem tudtam, hogy ez a jó Mille 
néni-e, aki engem szeret, vagy az a szörnyűsé
ges nő, akinek az éjjel lekötöttem a szavamat. 

— Nem írtál verset, édes fiam! 
— Nem, nem — kiáltottam fel. — T e Mille 

néni vagy ? 
— Hát persze, ki más volnék. 
Es ő volt. 
Megcsókolt, bérkocsit hozatott és hazahajtatott. 
En pedig mindezt leírtam. Nem versben és 

nem is akarom kinyomatni. . . 
Itt végződik a kézirat. 
Ifjú barátom, a zöldségárusbolt kifutó inasa, 

nem tudta megszerezni a hiányzó lapokat, mert 
azok már kivándoroltak a nagyvilágba, ahol 
heringet, vajat meg szappant pakoltak beléjük. 
Szóval: betöltötték hivatásukat. 

A serfőző meghalt, a néni meghalt, a diák is 
meghalt, akinek a gondolatszikrái a hordóba 
szaladtak. . . Es ez a vége a történetnek — a 
Fogfájás asszonyságról szóló történetnek. 
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