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Emma és Róza.
Elbeszélés fiatal leányok számára.

E m í l i á t ó l .

I.

MULATSÁG A KERTBEN.

Azon szép kertek egyikében, melyek Pesten a 
városligetbe vezető fasor mellett mindkét felül el
terülnek, egyik nyári délután kis leánytársaság 
mulatott együtt. Lehettek vagy nyolczan. Csupa 
fiatal gyermekleánykák; a legidősebb köztük is alig 
lehetett több tizenkét évesnél; az vitte a házi kis
asszony szerepét; az karcsú, hamiskás arczu, barna
piros leányka volt, és úgy hívták : D a r á n y i  Em 
ma.  Az ö kötelessége volt a társaságot mulattat- 
tatni; mert ö hozzá jött volt el valamennyi jelen
levő leányka; születése napját ülte ma Emma, és 
azért jöttek hozzá barálnéi és ismerősei, hogy sze
rencsét kívánjanak neki és mulassanak vele. Az 
embernek pedig már jókor kell hozzászokni, nyá- 
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jasan, barátságosan bánni vendégeivel; igy hozza 
ezt magával a jó nevelés, és a v e n d é g s z e r e 
t e t ,  a melyről olyan hiresek voltak a mi dicső elő
deink, a kiknek jó példáit a hü utódok hűségen kö
vetni tartoznak.

És a szép Emma teljesitette is egy ideig e kö
telességet ; játszadozott vendégeivel, mulatott, ne- 
vetközött velük elég vidáman és nyájasan.

Kis idő múlva azonban uj látogatás érkezett 
hasonlóképen fiatal leányka volt, körülbelül egy
idős Emmával, de a ki első pillanatra elárulá, hogy 
nem olyan, mint a többi jelenlevő, hanem büszke, 
elbizakodott, hányaveti egy teremtés, a mint már 
lenni szoktak az olyan gyermekek, a kiknek lelki 
művelődésére kevés gond van forditva.

Fényes czimeres hintóbán érkezett, egy inas 
és egy nő kíséretében, a melyik lehetett nevelönö 
vagy mi, de bizony sem egyiknek, sem másiknak 
nem teljesitette buzgón kötelességét; mert a mint 
a hintóról leszállóit, nehány szót intézett a fiatal 
leányhoz valami idegen nyelven, —  de a mely sza
vakra a fiatal leány reá sem hallgatott, —  aztán in
dultak egyik jobbra, másik balra, a fiatal a szép 
házikisasszonyhoz, az idős kisérönő pedig egy má
sik nőhöz, a kivel majd később szintén meg fogunk 
ismerkedni.

Az összegyűlt leánykák épen valami kedves 
társasjátékkal mulattak, midőn az uj vendég érke
zett ; de a házi kisasszony alig pillantotta meg a 
hintót, a mint félbehagyva a kedves játékot, nagy 
sietve szaladt az uj vendég elé, megölelte, megeső-
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kolta a legédesebb , mézes mázos hízelgések
ben fejezte ki örömét az uj vendég megérkezésén, 
sokkal édesebb kifejezésekben, mint a minők lenni 
szoktak azon szavak, a melyek a tiszta szív mélyé
ből fakadoznak, a mi valóban nem volt szép tőle; 
de még kevésbbé megbocsátható hiba, hogy az 
ujonérkezett kisasszony olyan édes önelégültséggel 
hallgatta e mézes-mázos szavakat, holott a jól ne
velt leánykának komoly nehezteléssel el kell for
dulni minden olyan barátnéjától, a ki egyebet nem 
tud, mint hízelegni, czirogatni és túlságosan magasz
talni 5 mert az ilyen bizonyára nem igaz barátné.

A házi kisasszony aztán a többi leányka közé 
vezette uj vendégét, bemutatta öt a társaságnak : 
báró S z o k o l á n y i  Ca  m i i i á n a k  hívták; az
tán a leánykákat is egyenkint mutatta be a báró 
kisasszonynak, egyet kivéve, a kit nem kellett be
mutatni, mert ezzel már ismeretségben volt; de a 
báró kisasszony büszke mosolylyal hallotta a le
ánykák neveit, és hideg reátartóssággal jártatta 
tekintetét rajtuk v é g ig ; csak egyszerű jó házból 
való gyermekek voltak ezek, és a báró kisasszony
nak már kicsi gyermekkorában bele vésték azt a 
szerencsétlen gondolatot elméjébe, hogy a gyer
meknek csak magához hasonló rangbeli gyermek
kel szabad társalogni és barátságot kötni. Mintha 
az isten nem mind egy formán a maga képére te
remtette volna az embereket, és mintha a közön
séges ember gyermeke nem lehetne olyan tiszta 
szivü, nemes lelkű, szépre jóra hajló, mint a gaz
dag, czimeres ur magzatja!
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A leánykák eleinte nem igen vették észre 
hogy Camilla bárónő csak úgy félvállról méreget 
őket; nagyon el voltak foglalva a nézéssel; volt u 
mit nézni az uj vendégen ; szép leányka volt, ar- 
czái pirosak, mint a rózsák, szemei kékek, mint as 
ibolyák, és olyan egyenes karcsú volt, mint a liliom 
csak hogy a szépségisten adományát szinte elho
mályosította a sok pipere és cziczoma, a mivel tele 
aggatta magát, és a hiúság, a mely minden mozdu
latából kilátszott. A balgatag leány nyilván azt hit
te, ez által csak annál szebbnek fog ö tetszeni; 
mind igy vélekednek a hiú leányok, holott ép ezzel 
rontják el végképen a jó hatást, melyet különben 
szép külsőjük által tán tehetnének; mert a túl- 
czifrázott nő olyanforma, mint a hogy a chinai 
edényeken azokat a furesa„pagodlia-kat festik;a mii
veit ízléssel biró ember csak mosolyogni tud rajtuk.

És a leánykák körül, midőn lassanként kibá
multák magukat, szintén mosolyogni kezdettek egy- 
nehányan, legnagyobb része azonban inkább bo- 
szankodott, mert a bárói kisasszony tovább is számba 
sem vette őket, hanem csak Emmával, a házi kis
asszonynyal beszélgetett, nagy dérdurral előadván, 
mit mindent nem látott és hallott azóta, hogy barát
nőjét —  Emmát —  utószor látta; minő ajándéko
kat kapott „kroszpapájától, kroszmamájától és taHt
jától,u szinte nevetség volt hallani azt a sok el bi
zakodott kérkedést, a melyből tán fele sem volt 
igaz ; mert a hiú kérkedés igen gyakran egy másik 
undok hibával —  a hazudozással — szokott együtt
járni.
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Ami n azonban a jelenlevő leánykák még in
kább boszankodtak, az volt, hogy Emma a házikis
asszony, most hasonlóképen hideg közönynyel te
kintett reájuk. Mióta Camilla bárónő megérkezett, 
kizárólag csak ezzel foglalkozott, vele csevegett, 
vele nevetett, a félbe hagyott játék folytatásáról szó 
sem volt többé, reá sem nézett a többi leányra, 
mintha ezek nem épen úgy vendégei volnának, 
mint Camilla. Vagy tán azért, mert ez bárónő volt ?

Nagyon fájt ez a leánykáknak, és ha Emma 
csak egy tekintetre méltatta volna őket, nem egy
nek közülük kényeket látott volna szemében, a 
miket az a gondotat sajtolt ki szivükből, mi által 
érdemelték ők meg e megsértést? Idejönnek, hogy 
barátnéjoknak szerencsét kívánjanak születése nap

jára, hogy mulassanak, vigadjanak, és iine, igy bánt
ják meg őket! Föl is tették magukban, hogy szakí
tanak vele, megköszönik szépen az ilyen hamis, ál- 
nok barátságot, soha lábukat sem teszik többé e 
küszöbre!

De Emma semmit sem vett észre e keserű 
érzelmekből vendégei arczán, hanem annál jobban 
vette azt észre a kis R ó z a :  Emma húga, ugyan
azon leányka, a ki nem lön bemutatva Camilla bá
rónőnek. Hét— nyolcz éves gyermek volt ez, a ki
vel eddig a többi leányka igen keveset foglalkozott, 
egy azért, mert nem ö hozzá jöttek látogatóba, ha
nem Emmához, a ma születés napját megülö Emmá
hoz, másrészt meg azért, mert a kis Róza nagyon 
eleven kis leányka volt, egész kis „ördög,44 mint 
mondani szokták. 0 nem tudott a többivel játszani
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nem tudott egy helyen nyugodtan ülni, azért is az 
egész délután inkább a kertben szaladgált, tarka 
lepkéket íildözgetve, ruháját betarkázva, és szépen 
nyiló virágokat elgázolva, a mi bizony mind nem 
volt szép tőle.

Most is csak azért jött volt a többi leányka 
közé, hogy a íolpiperézett Camillát bámulja, de 
csak hátul állt, nagyon rendetlenül csíingött-bün- 
gött már a ruha rajta a sok hajkorázástól, és mégis 
szégyelte magát egy kissé ; de azért mégis jól lát
ta a fitymálkodó tekintetet a büszke bárónő és a 
kényeket a többi leányka szemében, és erre neki 
is megilletődött a szive; érezte, milyen méltatla
nul bánnak itt a kedves pajtásnékkal; mert bár mi
lyen eleven volt is a kis leányka, nagyon jó szive 
volt, és ha jobban nevelik, ki tudja, ha a legjobb, 
legkedvesebb leányka nem vált-e volna belőle!

Nagyon fájt tehát, neki az a méltatlanság, és 
mint szokás elhanyagolt gyermekeknél, az indulat 
csakhamar haragba csapott át, és e haragot nem 
tudta magába fojtani. Ez is nagyon rósz tulajdon, 
de kivált leányokra nézve veszedelmes ; mert nin
csen már szánandóbb teremtés a haragos indulati! 
nőnél; senki sem szereti, senki sem tűrheti.

—  Mit bámulunk mi itten ! — ki ál tá tehát a 
kis Róza indulatosan. —  Hát nem láttunk még p á- 
v á t ?  Jerünk játszani! Játszunk pávácskát! —  
és erre el kezdett szaladni, és kiabálni azt az ék
telen : „Aáun-t, egészen úgy, a mint a pávák 
szoktak.
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Máskor a jelenlevő leánykák bizonyára nem 
hajlottak volna a kis Róza szavaira; de most na
gyon föl voltak indulva, és ilyenkor a gyöngeeszü- 
gyermek nem szokta meggondolni, helyes-e avagy 
helytelen, a mit neki javasolnak, hanem elhagyja 
magát ragadtatni indulatjától.

A rósz példa pedig ragadós, szokták mondani; 
és fájdalom most is bebizonyult e közmondás szo
morú igazsága; mert a mint a leánykák a kis Rózát 
szaladásnak indulni látták, ők is hasonlót tőnek, ők 
is szaladni kezdtek, szanaszélylyel a kertben, egyre 
kiáltván az éktelen : „Ááunu-t, a mint a pávák szok
tak, hogy a kerti lak előtt jövőmenő emberek meg
álltak bámulatukban^ és kérdezősködtek egymás
tól : ,,Váljon kicsodák e csúnya neveletlen gyer- 
mekek?u

Emma és Camilla pedig örültek, hogy maguk
ban maradtak; még csak most kezdődött a sok 
szófia beszéd a két barátné részéről; Camilla elbe
szélte, minő csínyeket követett el az utósó napok 
folytában; mint tette magát betegnek, hogy ne 
kelljen a földrajzból leczkét tanulnia ; mert ö utálja 
a tanulást; nem is tudja, mire való az olyan szép, 
gazdag leánynak, mint a milyen ö ; mint sikkasztott 
ki egy könyvet nevelönője szekrényéből, melyet ez 
eldugdosott előle; mint csalt ki a minap öt forintot 
a ,,kroszmamá“ -tól, és mint vett ö e pénzen min
denféle nyalánkságot, és több ilyen gonosz dolgo
kat, a melyeket a gyöngéd szivü gyermek meg hal
lani is átall, nem hogy elkövetné, de a melyeket a 
fiatal bárónő nem csak nagy vidáman elbeszélt, ha
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nem még barátnéját, Emmát is unszolhatta, hogy o 
is hasonló dolgokat kövessen el.

És a szerencsétlen Emma a legnagyobb figye
lemmel hallgatta e tanácsokat, és megnyitotta fiatal 
szivét a csábítás veszedelmes szavainak. Adja isten, 
hogy a gonoszság elhintett magvai kárhozatos gyü
mölcsöket ne teremjenek.

Ezalatt a vendég leánykák a pajkos Róza 
vezérlete alatt mindenféle rendetlenségeknek en
gedték át magukat; szaladgáltak, kergetöztek a 
kertben, neki mentek a legszebb virágoknak, és 
rakásra tépegeték kíméletlenül, össze-vissza tapos
ták a gyönge csemete növényeket szilaj hajhászá- 
sukban; más alkalommal bizonyosan jobban vise
lik magukat, de most föl voltak izgatva, feldühödve, 
és minden áron meg akarták mutatni, hogy ők a 
büszke Emma nélkül is mulatni tudnak. És mind 
ebben a pajkos kis Róza volt a vezér, mindenütt 
ö ment elöl, ö követte el a legpajzánabb csínyeket, 
a többi csak követte, és nem egynek közülök szó
lalt föl a jobb érzés szivében, milyen csúnyául vi
seli magát, nem illik az jól nevelt leánykához ; csak
hogy senkinek sem volt most annyi ereje, követni 
a jobb érzés intő szózatát.

Egyszerre azonban nagy hangos jaj kiáltás resz- 
ketteté meg a levegőt, és utána reá nyomban olyan 
irtózatos csörömpölés hallatszott, mintha egyszerre 
száz meg száz vasláncz hullott volna alá valamely 
magas helyről; azután pedig nagy, rémületes csend 
lön az egész kerti hajlékban, mintha hirtelen teme
tővé, és a sok leány, a kik csak az imént olyan nagy
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zajongást véghez vittek, megannyi halottá vált 
volna.

De csak nehány perczig tartott e rémületes te
metői csend, a másik perczben egyszerre megele
venedett a kert; mindenfelől emberek szaladtak 
össze : a kertész, feltört ujju munkások, az inasok, 
a kik a leánykákat ide kisérték, azután az a nevelő 
vagy gondviselönöféle, a ki Camilla bárónővel jött, 
egy másik nő kíséretében, a mely utóbbinak első
nek kellett volna lenni a színhelyen, de tulajdon- 
képen el sem is kellett volna távoznia a gyermekek 
mellől; mert ez volt a Darányi leányok n e v e l ő -  
n ő j e ,  hanem ez is egyike volt azon nőknek, a mi
nőket nem ritkán nevelőnek hoznak be minálunk 
külső országokból, idegen nemzetek szülöttjei, a kik 
már csak azért sem tudják igaz szívből szeretni a 
nevelésükre bízott növendékgyermekeket, mert még 
csak anyanyelvükön sem tudnak velük beszélni, és 
azért legnagyobb részt nem is szeretik, hanem el
hanyagolják, magukra hagyják a reájuk bízott kis
dedeket.

így tett a derék asszonyság ez alkalommal is 
— a helyett, hogy a felügyelésére bízott kisdedek 
mellett maradt volna, valami könyvet hozott magá
val, és felkeresvén a legfélreesöbb árnyas helyet, 
hogy a gyermekek zajongása ne háborgassa öt ked- 
vencz mulatságában, bele mélyedt az olvasásba, ké
sőbb pedig midőn Camilla bárónő nevelője is hoz
zája csatlakozott, a beszélgetésbe mélyedt el a két 
derék asszonyság, semmit sem törődve, mit mivei
nek ezalatt leánynövendékeík többi társnőivel, és
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csak akkor jutottak ezek ismét eszükbe, midőn a 
szivhasitó jajkiáltás és utána reá a pokoli csőröm* 
pölés elhallatszott hozzájuk.

Akkor aztán mindketten eszeveszetten sza
ladtak arra felé, a merről a csörömpölés halatszott; 
botorkáztak tüskén bokron keresztül, semmit sem 
gondolva vele, hogy a rózsabokrok tövisei minő 
pusztításokat visznek véghez ruházatukon, csak 
hogy minél elébb oda érkezzenek, a honnan az 
iszonyú zörej hallatszott; el nem tudták képzelni 
minő rémeset adhatta ott elő magát.

És csakugyan irtóztató rémeset adta ott elő 
magát; épen egy üvegház előtt történt, a melynek 
egyik része, daczára a nyárnak, még mindig üveg
táblákkal volt fedve; az üvegház előtt máskor meg
lehetős nagyságú faállvány emelkedett, tele rakva 
szebbnél szebb cserépvirággal, most azonban az 
állvány fel volt döntve, a virágcserepek szerte szély- 
lyel hevertek a földön, az üvegház üvegtáblái pe
dig összetörve, összezúzva, és e rettenetes pusz
taság körül a leánykák álltak feldúlt arczczal, ré
mült tekintettel egy baraczkfára bámulva, a mely 
az állvány fölött terjesztette szét gyümölcsterhes 
ágait, és a melynek egyik ágán most olyan gyümölcs 
himbálódott ég és föld között, a minőt még soha 
fa nem termett : a k i s  R ó z a ,  mind két kezével 
az egyik ágba kapaszkodva.

Némán, szótlanul álltak körülötte a leánykák; 
az első jajkiáltás után a szó elhalt mindnyájuk ajkain 
a rémülettől, az aggodalomtól. Ha leány karjai ellan- 
kadnak, vagy az ingó ág leszakada szokatlan teher
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alatt, a leány földre zuhan, összetöri kezét lábát,, 
nyomorékká lesz egész életére, tán föl sem is kel
het többé, ott marad halva, összetörve összezúzva* 
Irtóztató, irtóztató !

Hála istennek nem történt nagyobb baj, mint 
a mi már eddig megtörtént; a nevelönö felszólítá
sára a kertész kiszabadította a kis Rózát veszedel
mes helyzetéből*, eleinte, ugyan nem akarta meg
tenni, mert nagyon haragudott; de hogy is ne? 
Legszebb virágcserepei szana-szélylyel hevertek* 
tán a tizedik sem fog megmaradhatni! Aztán az össze- 
rombolt üvegtáblák! Csak hadd függjön még egy 
ideig a rósz kisasszony, hadd szenvedjen meg go
noszságáért, mondá haragosan, és csak a nevelönö 
ismételt kérésére teljesítette óhajtását, és állitá 
talpra a leányt.

Semmi baja sem történt tehát, meg volt ment
öve, hanem a szégyen! a sok ember körülötte, a 

kik most lógni látták,és a kik most alig fojthatták vis
sza nevetésüket! sőt egy pár kamasz napszámos csak 
ugyan fenhangon kaczagott. Oh az a szégyen! A 
kis Róza menten azt hitte, a föld alá kell süllyednie 
szégyenében ! Olyan halovány volt mint a kréta !

Aztán milyen volt az öltözete, a haja! Csak 
úgy csiingött-büngött, lingett-lengett rajta! has
kötője egészen hátra csuszamlott, viganója két fe
lül végig hasítva mig egyik topánjából kilátszott 
a harisnya! Valóságos ,,ágról szakadt!14 —  mon
dák a napszámosok nevetve. Szerencsére tótok vol
tak és tehát nem értette, a mit mondtak; de hisz a 
nélkül is elég jutott a szégyenből szegény fejének!
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De hát hogy és miként jutott amaz ágra ? hogy 
és miként vihette véghez e nagy pusztítást virágo
kon, üvegtáblákon ? A legegyszerűbb módon ! Az 
üvegház melletti fán félig érett körtét pillantott meg 
és a kis torkos kézre akarta azt keríteni; a gyü
mölcs jó magasról incselkedett ugyan le reá, de ez 
nem rettenté öt vissza; csakhamar készen volt ter
vével : fölmászott a virágállvány tetejére, ott fel
ágaskodott lábhegyére, szerencsésen el is érte az 
ágat, a melyen a körte szemét szúrta; nem birta 
mindjárt elérni, neki feszítette tehát magát, hogy 
az ágat maga felé hajlítsa, erőlködésében azon
ban egyet rúgott lábával az állványon, és zsupsz! 
a gyönge állvány összeomlott alatta, a szép virág 
cserepek szerte repültek, egy része az üvegház 
tábláira, innen a nagy csörömpölés; a többi meg 
szerte szélylyel, ö pedig függve maradt az ágon, 
ég és föld között lóbálódzva. így történt az e g ész!

így beszélték el a leánykák a nevelönö kérdé
sére, mire aztán az összecsődült népség nevetve 
eloszlott, csak a két nevelönö maradt ott, és a le
ánykák, kikben most nagyon hangosan szólalt 
meg a bünbánat mardosó érzése. Oh, miért nem hall
gattak az elébb a szív intő szózatára! most tán mind 
ez nem történik vala!

Nem egynek közülük könyekbe is lábadtak 
szemei, és töredelmes lélekkel hallgatták a neve
lönö pirongató szavait; a kis Rózához voltak ugyan 
ezek intézve, és nagyon kemények és dorgálok 
voltak; de azért bátran valamennyi leányka magá
ra vehette a leczkét; mindegyik érezte; hogy helyte
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len magaviseletéért o is megérdemli a kemény meg- 
dorgálást.

Mindnyájan meg voltak illetőd v e ; csak a ki 
legbünösebbnek érezhette volna magát: a kis Róza, 
nem. Daczos arczczal, összeszoritott ajkakkal állt 
a kör közepében, nevelönöje előtt, és egy izma sem 
rándult meg az egész kemény dorgáló beszéd alatt. 
Re mit mondok ! Igen is, megrándult, nem csak 
egy izma, de sőt mind a két ajka, csakhogy nem 
s í r á s r a ,  hanem gúnyos m o s o l y r a  vonult 
s zé t; valahányszor nevelönöje valami nagyon ke
mény szót talált mondani, a makacs, megátalkodott 
gyermek mindannyiszor gúnyos mosolyra fintorí
totta el arczát, mintha azt akarná mondani: „Bánom 
is én, akármit prézsmitél itt ez unalmas nevelönö !“

A jelenlevő leánykák becsületére kell monda
nom. hogy egytől egyik mélyen megbotránkoztak 
Róza ily viseletén. De hogy is n e ! Mert ha már ma
gában is csúnya és megrovandó a helytelen csele
kedet, kétszerié, százszorta csúnya és megrovandó 
a d a c z  és m e g á t a l k o d o t t  m a k a c s s á g  
a melylyel a hibát elismerni vonakodunk !

Nem is lehet eléggé inteni a fiatalságot, hogye 
rósz lelki tulajdont ne engedje meggyökerezni szi
vében, hanem irtsa ki ideje korán; mert a dacz és ma
kacs önfejűség,igen sok szerencsétlenségnek kútfe je.

A nevelönö is észrevette, hogy szavainak sem
mi hatása sincsen a kis makrancsosra, és ez még 
inkább feldühitette; nagyon roszul esett neki, hogy 
az ö tekintélye ilyen nagy csorbát kapott és min
denképen azon volt, hogy felsöségét megmentse;
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Midőn lehat látná, hogy szavai a kis Rózán egyál
talában nem fognak, azon cselhez nyúlt, hogy a 
kis Rózát egészen mellőzve, egyszerre csak a többi 
leánykához fordult, és ezeket kezdte szidni, piron- 
gatni, hogy ők milyen gonoszok, milyen neveletle
nek, ők csábították el a kis Rózát, hogy a virágáll
ványra fölmászszon, hogy a faállványt földöntse, 
az üvegtáblákat összezúzza, hogy most ilyen ron
gyos, piszkos ruhában itt álljon, mindennek ők 
az o ka!

— Beh jó, hogy mi nem voltunk velük! —  
mondá erre Emmának Camilla bárónő, fitymálkodó 
tekintettel a leánykákra, a ki most egytől-egyig 
mélyen lesütött szemekkel álltak és egy szót sem 
bírtak felhozni mentegetésükre, szégyenükben, fáj
dalmukban !

—  Most minket is úgy kipirongatnának! —  
jegyzé meg reá Emma, hasonlóan gúnyos mosoly- 
lyal a leánykákra.

— Oh, tudtam, hogy kegyetek nem részesek 
e csúnya, csúnya, cselekedetekben! Kegyetek jó, 
kedves leánykák! És a kis Róza is jó, kedves le
ányka ! Áldott, kedves teremtés, szelíd mint a bá
rányka, kedves mint agerlicze; csak ma viselte 
magát roszul, mert elcsábították, ezek a rósz neve
letlen gyermekek csábítottak e l ! feleié reá a neve- 
lönö, és újra le kezdé hordani a jelenlevő leányká
kat, és illetni őket a legkeserübb szavakkal.

A leánykák végre sírva fakadtak, ügy szeret
ték volna mondani, hogy ők nem olyan nagyon hi
bások, úgy szerettek volna bocsánatot kérni; de
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«em bírtak szólani, csak azon egy óhajtásuk volt, 
bár csak valamelyik közülük megmondaná annak a 
mérges nevelönönek, hogy ok nem olyan nagyon 
bűnösök, és hogy bocsássa meg nekik helytelen vi
seletűket !

Emmának kellene ezt tenni, gondolák a leány
kák. Hisz Emma legjobban tudja, milyen csende
sek és illedelmesek voltak ök, inig a kis Róza el 
nem hívta őket! És Emma legjobban tudhatná, mi
ért engedték magukat a kis Róza által elcsábittatni! 
azért, mert fájt nekik az a lenézés, a mit Camilla 
bárónő részéről tapasztaltak; Emmának kellene 
megengesztelni a mérges nevelönöt, épen azért, 
mert ö nem vett részt a csintettekben; az ö kéré
sére leghamarabb hajtana a mérges nevelöno: 
Hisz az iskolában is mindig az a leány esd bocsá
natot hibás társai nevében, a melyikre nincs ok ne
heztelni !

De Emma nem szólalt föl az ö mentésükre! Nem 
bánta, ha igazságtalanul érdemetlenül, pirongatják 
is őket! Emma Camilla bárónővel sug-bug, és gú
nyosan mosolyogja az ö megszégyenítésüket!

De azért mégis akad egy ejelenlevő leánykák 
közül, a ki pártól fogja őket, a ki fölszólal mellettük : 
az, a ki legbiínösebbnek érzi magát, a makrancsos 
kis Róza!

Egy lépést tett előre, aztán fölemelte szemeit 
a nevelönőre, és nagy daczosan mondá :

—  Ne szidja, kérem e gyermeket, Eleonóra kis- 
aszszony! Mert e leánykák ártatlanok! Én követtem 
el a hibát, ne szenvedjenek tehát mások ártatlanul 
én miattam!
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Oh milyen hálatelt tekintettel fordultak most 
a leányok a kis Róza felé! Hogy szerettek volna 
oda szaladni hozzá , és megölelni, megcsókolni, 
öt örömükben! És valóban minden daczossága mel
lett igen szeretetreméltó volt most a kis Róza arcza, 
mert szép tettet követett el, nemes érzés gerjedt 
szivében, és csak akkor igazán szép az ember, mi
kor szivében nemes érzések áradoznak.

És ez őszinte vallomásért a kis Róza is meg
érdemelte volna, hogy a nevelönö megbocsásson 
neki; de a nevelönö nem igen volt békére hajló és 
sokkal jobban szerette volna elhárítani az ö növen
déke fejéröl a vétkes tett okát, a többi leányokra ; 
nem engesztelödött meg tehát a kis Róza szavain 
de sőt inkább még nagyobb haragra lobbant.

—  Tehát csakugyan maga a hibás ? — kérdé 
indulatosan.

—  Igen is, én vagyok; azaz tulajdonképen 
—  azt akarta most a kis Róza mondani, hogy nem 
is ö, hanem a nénje, Emma a hibás ; minek mellőzte 
és fitymálta úgy a jelenlevő leánykákat; de hirtelen 
elhallgatott, és kis gondolkodás után csak a mellett 
maradt, hogy ö a hibás, ö a bűnös. Nem akarta be
vádolni testvérét.

—  Jó, ha tehát magára vallott, mégis kell bűn
hődnie érte! Példásan kell bűnhődnie ! — mondá 
a nevelönö keményen.

—  És mi légyen az a példás büntetés? 
kérdé a kis Róza, hamiskás mosolygással, a mely
ből az látszott ki, hogy a gonosz leány bizony nem 
igen fél a fenyegetéstől.
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—  Hogy mi ? — mondá erre a nevelönö, még 
nagyobb indulatossággal. — A legkeményebb bün
tetés , a mit csak tudok! Ma estély lesz Emma 
tiszteletére , ezek a leánykák mind hivatalosak ez 
estélyre , ezek úgyis Emma vendégei, m a g á n a k  
p e d i g  n e m s z a b a d  ot t  m e g j e l e n n i !  Ez 
legyen büntetése.

A jelenlevő leánykák egytől egyig elrémültek 
ez Ítélet kimondására; csak a gonosz kis Róza 
maradt nyugodtan.

—  És ha mégis magjelenek az estélyen? — 
kérdé pajzán mosolylyal.

—  De nem fog megjelenni! Azért sem fog 
megjelenni! —  kiáltá erre a nevelönö dühösen. —  
A szobámba fogom bezárni, hogy ne is távozhas
sák onnét!

A  leánykák közül erre többen oda mentek a 
nevelönöhez, és kértek, esengtek, bocsátana meg 
ez egyszer a kis Rózának, nem fog többé csinta
lankodni, ne foszsza meg öt az örömtől, hogy 
az estélyben részt vegyen.

De a nevelönö hajthatatlan maradt.
Ezt látván a kis Róza, oda ment a leánykák

hoz , egész durczásan elhuzogatta őket a nevelönö 
mellöl, és azt súgta a fülükbe :

—  Csak ne rimánkodjatok értem! ü g y  sem 
engedi atyám , hogy engem megbüntessenek !

Ez volt tehát egyik oka, hogy a kis Róza 
úgy elvadult. Bár milyen jó volt is a szive, azon 
tudat, hogy atyja nem engedi öt megbüntetni, min
denféle csintalanságokra ragadta.

Ifjúsági könyvi. IV . kötet. 2
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II.

AZ ESTÉLY.

Igaza volt a nevelönőnek, este nagy vigalmat 
rendeztek Emma tiszteletére ; ben a városban , Da
rányi ur házában rendezték e vigalmat, nagyon 
sok leányka gyűlt össze, elkísérve szülőiktől, test
véreiktől ; köztük volt Camilla bárónő i s , a ki most 
szintén nem akart a többi leánykával mulatni, ha
nem csak a házi kisasszonynyal, Emmával, és még 
nehány előkelő származású leánynyal, a kik szintén 
hivatalosak voltak, ezekkel mulatott tehát, és járt 
velük karöltve a teremben, hogy bámultassa ma
gát; nagy kényesen jobbra balra forgatván büszke 
fejecskéjét, azon hiszemben , hogy az egész nagy 
társaságban ö a legszebbik, a legbámultabb, azért, 
mert neki volt a legszebb ruhája. Mind igy gondol
kodnak a hiú gyermekek, és nem ritkán történik, 
hogy más leányokban titkos irigység támad az ilyen 
felcziczomázott piperköczök iránt, pedig ha tud
nák, mennyire szánakoznak a miveit, okos embe
rek az ilyen elferdült lelkű teremtéseken, bizonyá
ra nem irigyelnék őket, de sőt inkább hálát adná
nak szülőiknek, hogy őket egyszerűségben ne
velik, és csak a szivbeli nemes tulajdonok kifej
tésére forditnának gondat; mert csak is ezek teszik 
igazán széppé az embert; ezek nélkül pedig a leg
fényesebb pipere , a legragjogóbb ékszer csak 
olyan, mint azon viaszkalakok, melyeket nagy 
városokban pénzért mutogatni szoktak;bár mennyire
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tele legyenek is ezek aggatva czifra öltönyök és 
ragyogványnyal, mégis némi borzongás fogja el 
az embert, valahányszor reájuk tekint; mert érzi, 
hogy nincs ez alakokban lélek, a mely az arczra 
vonzó bájait sugározná! Épen ilyenekül tűnnek fel 
a gazdagul felcziczomázott leányok lelki rniveltség 
nélkül.

Már javában folyt a mulatság, a fiatalok nagy 
vidáman járták megragadó szép nemzeti tánczain- 
kat, és az örömtől ragyogó arczokon meglátszott, 
hogy nem csak azért szeretik olyan nagyon e tán- 
czot, mert szép és kedvgerjesztö, hanem azért is, 
mert ez a mi nemzeti tánczunk, és a gyermeknek, 
ha egykoron hasznos, szeretett tagja akar lenni a 
polgári társaságnak, jókor keli szoktatni lelkét, 
hogy a hazát mindenek felett szeresse; a haza , a 
nemzet drágább legyen előtte mindennél e világon, 
mert csak akkor válhatik belőle igazán jó , nemes 
irányú, nagy tetlekre, nagy áldozatokra képes 
ember. Hazaszeretet nélkül az ember nem sokkal 
különb az állatnál, a mely mindenütt eltengődik, a 
hol enni inni valót talál; sőt az oktalan teremtés is 
elfajul, elsatnyul, ha más földrészre szakad, épen 
úgy elfajul, elsatnyul az ember, ha nem ragasz
kodik lelke minden szeretetével azon földhez, mely 
neki hazája , azon nemzethez , a melyhez tartozik! 
Lám a növény, a virág hogy kapaszkodik bele 
gyökerének minden szálaival azon földbe, a mely 
neki életet adott, és a melyből táplálékát szívja, 
hogy ne tenne tehát az ember hasonlót, az ember,

2 *
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a ki magasztos lelki tehetségekkel is meg van áldva 
a teremtötöl!

Azért kell minden embernek forrón, mindenek 
felett , élethalálra készséges szeretettel ragasz
kodni a hazához, édes gyermekim! Még apánál 
anyánál is drágább, szentebb a haza; ezt én mon
dom nektek, édes gyermekim, én, a kit az ég ked
ves , jó gyermekekkel áldott meg, a kik nekem 
minden örömem e földön, a kik engem úgy szeret
nek, hogy késő este el sem tudnak alunni, mig 
áldó ajkaim kedves homlokukat nem érintik, és a 
kiket én is úgy szeretek, hogy mindegyikért kü- 
lön-külön örömmel oda adnám életemet; de azért 
mégis azt mondom, hogy ha a sors azt a szeren
csétlenséget mérné reám, hogy valamelyik gyer
mekemnek választania kellene anyja, és a haza 
között, akkor, oh akkor, ne hajtson a gyönge anya 
szivszakadó fájdalmára , ne a könybe fuló anyai 
szem marasztó tekintetére, hanem tépje ki magát 
a kíntól reszkető anyai karok öleléséből, és kö
vesse a drága haza hivó szózatát; mert ennek első
sége van apa, anya felett, ez több áldással hal
mozza e l,  magasztosabb erényeket ültet a szívbe, 
és tehát forróbb, szentebb szeretetet, és nagyobb 
áldozatot is követelhet gyermekeitől apánál anyánál.

És mert ezt tenni, és igy érezni szent köte
lesség, hűséges szeretettel kell ragaszkodni min
denhez, a mi őseinktől reánk maradt. Mert miként 
a szülök, úgy a haza is drága örökség gyanánt 
hagyja mindenét ivadékról ivadékra, édes nyelvet, 
történetet, a nagy férfiak buzdító, példaadó emlé
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k é t , ruhát, zenét és tánczot, szép és nemes ösl 
szokásokat, a melyeket tehát soha sem szabad le
vetkőzni, elhanyagolni, hanem meg annyi drága 
ereklye gyanánt őrizni kell, gondosan óvni minden 
szennytől, hogy az utánunk következő nemzedék 
ép olyan tisztán mutathassa fel a világnak, és épen 
olyan büszke lehessen arra, hogy ő magyarnak 
teremtetett, mint magunk.

De ime! egészen megfeledkeztem róla, hogy 
nekem most Darányiék estélyéről keli beszélnem! 
És úgy-e bár nem nehezteltek reám azért, hogy 
kis időre félbeszakítottam elbeszélésemet? De 
mikor nekem olyan mondhatlanul jól esik elbeszélni 
nektek, mikép kell érezni a haza iránt, és higy- 
jétek meg édes gyermekeim, hogy ha még tiz annyit 
mondtam volna, még mindig kevés volna ahoz k é 
pest , mint keli szeretni a hazát!

A leányok tehát kedves lelkesültséggel járták 
szép nemzeti tánezunkat; maga Camilla bárónő is 
megfeledkezett czifra piperéjéről, és nagy vidá
man forgott tánezosa karján, az idős vendégek 
pedig, a kik jelen voltak, részint nézéssel, részint 
pedig barátságos társalgással mulattak: a házi 
asszony tisztjét E l e o n ó r a  kisasszony, a ne- 
velönö vitte, és olyan nyájas, olyan előzékeny 
volt mindenki iránt, a mint csak lenni kell házi 
asszonynak vendégeivel*, csak az lett volna óhaj
tandó , hogy a kedves Eleonóra kisasszony mindig 
olyan nyájas, olyan barátságos lett volna , nem 
csak mikor vendégek vannak jelen, hanem akkor is, 
mikor magában van növendékeivel; akkor mindjárt
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jobban fognának erkölcstanilásai Emmán, és a kis 
Rózán.

De igaz ! kis Rózáról még nem is szóltunk! 
Nem ám, mert nincsen jelen az estélyen; be van 
zárva; a nevelönö szobájába van bezárva; egészen 
ú gy , a mint itéletképen ki lön mondva reá. — De 
hát még sem volt igaza a kis pajkosnak , midőn 
délután azzal dicsekedett a leánykák előtt, hogy 
az édes papája nem engedi öt megbüntetni? —  
kérdik most olvosóim.

De igen, igaza volt neki, hanem azért most 
mégis be van zárva: mert atyja, Darányi u r , dél 
óta nem látta gyermekeit; elment hazulról, hogy 
Emmának valami meglepetést szerezzen születése 
napjára, és még nem jött vissza; a vigalom tehát ó 
nélküle foly jelenleg, és a kis Róza fájdalom! lakói 
csintalanságáért.

Most azonban Darányi ur lép a tánczterembe, 
és a mint Emma megpillantja, félbe hagyja a tán- 
c z o t , nyakába borul atyjának , és megcsókolja ; a& 
apa hasonlókép megöleli leányát, és apai szere
tettel nyugosztja szemeit leányán, aztán némi meg- 
illetödéssel mondja:

-- Adja Isten édes gyermekem, hogy egész 
életeden át olyan derült szívvel, olyan boldogul 
üljed meg születésed napját, mint a mait! —  aztán 
kezén fogja gyermekét, sorba jár a vendégekhez, 
és nyájas udvariassággal köszöni meg szívességü
ket, hogy megjelenésük által neki és kedves leányá
nak olyan nagy örömet szereztek; aztán ismét
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leányához fordul, bőrtokot vesz ki zsebéből, és 
átadja neki, ezt vette neki születésnapi ajándékul.

Emma mohón nyitja ki a bőrtokot, nagyon ki
váncsi, mi lehet ez ajándék, és megpillantja , hogy 
arany karperecz és nagy mellűi van benne, mind 
gazdagul megrakva ragyogó drágakövekkel! Emma 
nem tudja levenni szemét e fényes ajándékról! 
Minden évben valami nagyon szépet vett még neki 
édes atyja, de ilyent még soha!

Alig tud szólani nagy örömében ; csak muto
gatni tudja a leánykáknak, a kik most szintén 
abban hagyták a tánczot, és a házi kisasszonyt 
fogják körbej köztük van Camilla is, a ki nagy 
elragadtatással szemlélgeti az ajándékot, de a nagy 
elragadtatáson át mégis keresztül csillan az irigy
ség és sajnálkozás, hogy neki nincsen ilyen drága 
ék sze re , és forgatja a karpereczet és a melltüt, 
hátha mégis találna valami ócsárolni valót rajta; 
Emma pedig diadalmasan nevető arczczal hagyja 
öt keresni; tudja, minél jobban vizsgálgatja az ö 
ajándékát, annál szebbnek fogja találni!

Az öreg Darányi ur kissé távolabb tőle 
a nevelönövel beszélgetve, de azért szeme leányán 
nyugszik , és nagyon örül, hogy olyan örömet szer
zett kedves Emmájának ; mert Darányi ur jó ember 
de nagyon gyöngelelkíi, azért nem jut eszébe, 
hogy az ilyen drága pipere mennyire ártalmára lehet 
leánya boldogságának; jól esik lelkének, hogy le- 
leányának örömet szerzett, és az nem is jut eszébe 
hogy az öröm mennyi szomorúságnak, mennyi bu- 
bánatnak lehet még okozója.



Azután újra oda ment leányához , és gyöngéd 
atyai szeretettel kérdé, ha tetszik- e neki az aján
dék, mire Emma kezet csókolt neki, és megillető- 
dötten mondá , ö nem tudja mivel érdemelt ilyen 
szép meglepetést, és mikép fogja ezt kedves atyjá
nak meghálálni!

—  Az által, édes leányom—  viszonzá erre 
az atya —  hogy mindig egyiránt forrón szeresd 
atyádat Mert a szülőre nézve nincsen nagyobb 
öröm, és édesebb boldogság, mintha gyermekei 
egész szívből szeretik!

És csak most kezdett Darányi ur körül tekin
teni a teremben, ha nem pillantja-e meg valahol 
kisebbik leányát: R ó z á t ;  és midőn sehol sem 
látná, némi aggodalommal kérdé a nevelönöt, mi
ért nincsen ez is jelen? Csak nincsen baja az ö 
kedves Rózájának? —

Eleonóra kisasszony erre egész körülményes
séggel elbeszélte a nagy csintettet, a mit a kis 
pajkos ma délután elkövetett, minő büntetést sza
bott reá azért, hogy tehát most az ö szobájában 
van bezárva, és eddig tán el is aludt unalmában.

Darányi ur arcza erre elborult; meglátszott 
rajta, hogy nem esik jól neki gyermeke megbünte
tését hallania.

De azért mégis azt mondta, hogy a nevelönö 
helyesen cselekedett, hogy igy megbüntette, mert 
nem akarta e nevelönöt mások előtt zavarba hozni; 
csak arra kérte tehát Elenora kisasszonyt, eléged
jék meg azzal, hogy a kis Róza eddig be volt zárva, 
ez is elég büntetés reá nézve, az estély hátra
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levő ideje alatt pedig ő is itt legyen a többi 
leánykákkal.

A  többi leányka, hallván Darányi ur szavait, 
szintén kéréssel járult a nevelönö elé még Camilla 
bárónő is nehány szót ejtett a bezárt leányka mellett, 
és igy a nevelönö végre kimondta a kegyelem szót 
és eltávozott a teremből, hogy a kis Rózát kiszaba
dítsa börtönéből.

Darányi úr és a jelenlevő leánykák közül töb
ben vele mentek, az első , hogy tán pár intő szót 
intézzen leányához, az utóbbiak pedig, hogy mi
nél elébb körükbe fogadhassák kicsi barátnéjukat, 
a kit most egytől egyig úgy szerettek , mióta 
ma délután nemes nyíltsággal megmentette őket 
Eleonóra kisasszony kíméletlen dorgálásától; és 
alig várhatták a pillanatot, hogy barátnéjukat 
ismét megölelhessék,

Végre oda értek a nevelönö szobájához, ki
nyitották az ajtót, bementek, a szobában gyertya 
égett körül tekintettek, merre van a kis Róza, de 
sehol sem látták.

—  De hát hol van gyermekem ? —  kérdé vég
re Darányi ur aggódó lélekkel.

—  Nyilván lefeküdt valahol, és elaludt! —  
viszonzá Eleonóra kisasszony; és vette kezébe a 
gyergyát, és világított mindenfelé a szobában, az 
ágyra , a pamlagra; a székekre, de sehol sem látta, 
végre még az ágy alá is világított hátha oda bujt a kis 
hamis ; de nem volt ott; se hire se hamva a kis 
Rózának!

—  De hát hol van a gyermek? kérdé újra
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Darányi ur reszketeg hangon . elsápadt arczczal a 
nagy aggodalomtól.

— Én nem tudom! — viszonzá most a nevelönő 
egész testére reszketve. —  Én nem tudom, hová 
lehetett a kis leányka ! ide hoztam e szobába , ma - 
gam zártam reá az ajtót , és most még sincsen itt; 
eltűnt! —

— Rózám , édes Rózám; Hol vagy? szólj édes 
gyermekem ! Kedves kicsi leánykám szólj hol vagy ? 
örvendeztesd meg atyai szivemet,mond, hol talállak? 
Oh Istenem, valami nagy baj, valami nagy szeren
csétlenség érte az én kedves gyermekemet! —  mondá 
az atya . kétségbeesetten 7 és rémült tekintette ide 
oda forgott a szobában, hátha mégis megpillantja 
valahol szeretett gyermekét.

Oh , de még milyen nagy volt Elenora kis
asszony rérnülése, a ki most keserű szemrehányá
sokat tőn magának , miért hogy nem hajolt a gyer
mekek kérelmére , és megbocsátott a kis makran- 
czosnak. Jóságos Isten! mi történhetett most a 
leánynyal.

—  Hát ha az ablakon szö kö ltk i!—  monda 
végre az egyik leányka társainak, a kik hasonlókép 
nagyon el voltak rémülve.

E szavakra a nevelönő az ablakok felé tekint, 
és csakugyan az egyik ablak félig ki volt nyitva 
előtte pedig szék állt.

—  Bizonyára erre szökött ki! —  kiálták reá 
valamennyien, és oda siettek az ablakhoz föltépték 
szárnyait, és a szék segélyével mindnyájan kimász
tak az ablakon, hogy a kis szökevényt megtalálják.
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Darányi ur volt az első, Eleonóra kisasszony a má
sodik, a kik az ablakon kimásztak.

De liát hová szökhetett a kis makranczos? 
Isten tudja, minő irtóztató cselekedetre vetemült 
a makacs gyermek, azon való haragjában, hogy az 
estélyből ki lön zárva !

Az ablak kis folyosóra nyílt, e folyosón csak 
egy szoba volt, az úgy nevezett v e n d é g s z o b a ,  
melyet csak akkor nyitnak k i , mikor valami vidéki 
vendég érkezik a házhoz , máskor rendesen be van 
zárva, és midőn most arra tekintettek, az ajtóban 
kulcsot pillantottak meg , és midőn benyitottak, hát 
ki van ott ? a kis Róza!

N o , volt most öröm ! Mindenek előtt Darányi 
ur szaladt oda, és karjára kapva öt, megcsókolta 
homlokán, aztán arczát is megakarta csókolni , de 
erről a szándékáról kénytelen volt letenni; mert 
nem talált ott tiszta helyet, még csak akkorát sem 
a mennyi egy csókra szükséges ; letette tehát a le
ánykát karjaiból, figyelmesen megnézte és arra 
aztán ö is mindnyájan, a kik (Elenora kisasszonyt 
kivéve — ) csak jelen voltak , nagy hangos kaczaj- 
ra fakadtak !

De nem is lehetett azt nevetés nélkül megállni, 
a minő látványt most a kis Róza nyújtott; arcza, 
keze tele volt íarkázva mindenféle sárga fekete és 
veres niázformávaí, az orra czimpáján pedig jókora 
darab baraczklé ékeskedett; úgy állt itt a kis paj
kos, mintha csak tele fecskendezték volna minden
féle festékkel*

Hat ez megint hogy történt ? —
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A legegyszerűbb módon; mivel e szoba nem volt 
használatban , hát a tortákat, a halakat, a sütemé
nyeket és befőtteket, a mik a mai estélyre föltála- 
landók voltak, mind ide rakták ki az asztalra, a 
mig majd a vacsora alkalmával szükség lesz reájuk, 
a kis makranczos leány pedig azzal b o s z u l t a  
m e g  m a g á t , a  miért öt a nevelönö a mulatságból 
kizárta, hogy elpusztította a süteményeket, kiszedte 
belőlük a befőtt tölteléket, attól lett aztán olyan 
tarka-barka az arcza.

—  Hát ezt miért tette megint ? —  kérdő a 
nevelönö nagy haraggal.

— Miért rekesztett ki a mulatságból! —  fe
leié daczosan a kis leány, ujjai hegyét szopogatva.

— Hogyan jött e szobába ? — kérdé újra a 
nevelönö — Hiszen be volt zárva.

—  Be ám , de ott volt a kulcs Eleonóra kis
asszony szobájában ; láttam, mikor oda tette, hát ki
nyitottam — feleié reá a kis leányka.

—  És miért nem jött inkább a vendégekhez? 
kérdé tovább a nevelönö.

—  Mert megtiltotta —  lön reá a felelet a kis 
leány részéröl, és e szép jele az engedelmességnek 
olyan jól tetszet Darányi urnák, hogy nagyon sze
rette volna megdicsérni érte kis leányát.

De nem követte most szive nógatását; belátta, 
hogy leánya hibát követett e l , a miért meg kell öt 
büntetni.

—  No lásd leányom , mit miveltél! —  mondá 
tehát, az összetördelt süteményre mutatva. — Mi
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most azért jöttünk ide, hogy elvezesünk az estélyre* 
és ime,minő állapotban találunk! —

—  Igaza va n , édes atyám! —  viszonzá a 
leányka és sírva fakadva borult édes atyja lábaihoz.

—  Büntessen meg édes atyám; a haragos 
indulat elragadott; büntessen meg, csak ne nehez
teljen reám! —  zokogá aztán, könyüivel áztatva 
édes atyja kezét.

— Nem neheztelek reád gyermekem —  mon- 
dá erre az atya , megilletödve —  Sőt ha szépen 
bocsánatot kérsz Eleonóra kisasszonytól , el
viszünk az estélyre a. többi leánykákhoz —  tévé 
aztán hozzá kérő tekintettel a nevelönöre, a ki 
még mindig nagy haragos arczczal tekintett a kis 
leánykára.

— Köszönöm édes atyám! de én úgy sem 
mehetek a vendégek k ö z é ; —  mondá erre a 
leányka.

—  Az igaz ! —  feleié az atya mosolyogva —  
Ilyen kiczifrázott képpel nem is igen illenél be a 
csinos gyermekek és a tisztes vendégek közé; 
hanem majd megmosnak , más ruhába öltöztetnek , 
aztán te is csinos leszesz megint! —

— Nem azért 1 —  mondá a leányka még 
mindig zokogva.

—  Hát miért édes leányom?
—  Azért mert rosszul vagyok; az a sok édes

ség megártott, és most — itt a leányka elhallgatott, 
csak sűrű zokogása mutatá, mennyire megbánja 
már újabb csintalanságát.

—  Jó van édes leányom; —  mondá erre az
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atya komolyan. — Ha rosszul érzed magad, le fogsz 
fekünni, főzetünk jó keserű theát, az majd helyre 
hozza gyomrodat! De lásd , igy követi a rósz lettet 
nyomban a büntetés! Ha jól viselted volna maga
dat, most szépen mulathatnál a többi leánykákkal, 
mig most fájdalmat keli szenvedned, ágyba feltűn
nöd , és felül reá keserű theákat nyelned. Szolgál
jon ez eset intő például egész életedre.

Aztán meghagyta Darányi ur, hogy a kis 
leányt lefektessék, gondját viseljék, és visszatért a 
terembe, hol nem sokára a vigalom újra kezdődött 
és tartott éjfélig. Darányi ur igen nyájas volt, és 
mindent elkövetett, hogy vendégei lehető legjob
ban mulassanak; táncz után vacsorához ültek; a 
torták, pástétomok és egyéb süteményekből kevés 
jutott ugyan az asztalra; de azért volt még elég 
csemege és finom étel, a melyekben a vendégek 
válogathattak. Mert Darányi urat igen gazdag em
bernek ismerte a világ, magas hivatalt is viselt, és 
igen fényes házat tartott.

Már vége felé járt a vacsora, midőn az inas 
levelet hozott Darányi urnák. Épen most érkezett, 
mondá; Darányi ur felbontotta a levelet, és a mint 
elolvasó, arcza szemlátomást halaványra változott; 
egy  időre elfeledkezett arról, hogy asztalnál ü l ; 
csak midőn észrevette, hogy a vendégek közül 
többen kíváncsian tekintenek reá , lett ismét vi
dámmá, nyájassá, de azért csak meglátszott rajta, 
hogy az a nyájas vidámság most már csak erötetett, 
és nem tudja elűzni a bufellegeket, a melyek 
ama levél elolvasása után homlokára borultak.
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Vacsora végeztével a vendégek eltávoztak, 
eltávozott Camilla bárónő is, a ki, mióta a gyönyörű 
ékszert látta, miket Darányi ur Emmának vett, még 
forróbban ragaszkodott hozzá , te-barátnék lettek, 
megesküvén egymásnak, hogy egész életükön át 
hűségesen szeretni fogják egymást.

Óh, mi boldog volt Emma, midőn végre 
nyugalomra térvén, azt a sok édes örömet elő
sorolta magában , a mivel e mai nap meglepte ! És 
milyen fényesnek, élvezetdúsnak festette ki magá
nak az életet, a mely számára virul! A sok gaz
dagság, mulatság állt lelke előtt, bárónőkkel, gróf
nőkkel fog ö barátságban lenni, egész világ iri
gyelni fogja az ő sorsát! —  és ebeli gondolkodá
sában még kis húgáról is elfeledkezett, a ki ez
alatt a másik szobában kinos fájdalmakkal fizette 
meg gondatlanságát.

III.

DARÁNYI UR.

De váljon mi lehetett ama levélben, melyet 
Darányi ur az estély alkalmával kapott, és a mely
től arcza olyan hirtelen elborult ?

Mielőtt e kérdésre kedves fiatal olvasóimnak 
feleletet adnék, kénytelen vagyok őket elébb vala
mivel közelebbről megismertetni magával Darányi 
úrral , mert csak igy foghatjuk majd meg azt a 
változást, melyet ama levél vétele rajta véghez vitt.

Azon időben, a melyben e történet előadta
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magát , hazánkban a tehetösb és tehetségesebb 
emberek nagy része nem csak magán, hanem köz
ügyekkel is foglalkoztak; igen gyakran jöttek össze 
a megyék székvárosaiban és tanakodtak minden
nemű módok és teendőkről, a melyek a megyére 
nézve üdvösek, vagy szükségesek voltak; az ilyen 
gyülekezeteket m e g y e g y ü l é s e k n e k  nevez
ték, a melyekben mindenki részt vehetett, a kit a 
közönség nemes és értelmes!) része e végre meg
választott; majd meg az országos követek, a kiket 
szintén a nemzet választott, (kettőt-kettőt minden 
megyében, azon kivül a királyi városok, káp
talanok és szerzetes rendek, a melyek külön kö
veteket küldtek volt), Pozsonyba gyülekeztek föl, 
a hol azon határozatokat vitatták és alkották meg , 
amelyek a h a z á r a  és a n e m z e t r e  nézve 
üdvösek vagy szükségesek voltak, a mely határ- 
zatok aztán a koronás király elé terjesztetvén , és 
ennek helybenhagyása által m e g s z e n t e s i t t e t -  
v é n ,  t ö r v é n y e k k é  lettek: ezeknek aztán 
engedelmeskedni tartozott minden ember rang-és 
vallás különbség nélkül Magyarországban, Horvát
országban , Szlavóniában, a Vojvodinában és a 
katonai őrvidéken, a melyek még akkor szintén édes 
hazánk területéhez tartoztak. Az ilyen gyülekeze
teket törvényhozó országgyűléseknek, vagy csak 
egyszerűen o r s z á g g y ű l é s e k n e k  nevezték.

Ilyen tanácskozások mellett aztán természe
tesen az emberek nem voltak mindig egyenlő véle
ményben ; a mit az egyik jónak, üdvösnek tartott, 
azt a másik rosznak, ártalmasnak mondta; a miért
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aztán az emberek különféle p á r t o k r a  szakad
tak. Most, hogy ez az idő olyan messze esett tő
lünk , tudjuk, hogy mindenik párt egyiránt forrón 
szerette a hazát, és csak a nézeteken tértek el 
egymástól; de akkoriban az emberek, elvakitva a 
párt hevétől, nem bírták a dolgokat olyan nyugod
tan megítélni, mint mi, és azért az egyik párt nem 
ritkán a legnagyobb ellenséges indulattal volt el
telve a másik irányában, és minden módon igyeke
zett, hogy egymás híveinek számát kisebbítse; és 
mert a pártok győzelme leginkáhb attól volt fel
tételezve, minő nagy tehetségű férfiak védik az ö 
nézeteit, mikor valamelyik nagyeszű, tehetséges 
ifjú a nyilvános életbe lépett, minden párt igye
kezett; öt kecsegtetések, biztatások és Ígéretek 
által a maga részére megnyerni.

íg y  történt ez D a r á n y i ' T i v a d a r r a l  is, 
a ki nem igen nagy vagyonú, de ősrégi nemes 
családból származott; midőn a nyilvános életbe 
lépett, azon párthoz csatlakozott, a melyhez atyja 
is tartozott, és melyet akkor s z a b a d e l v ű  
p á r t n a k  neveztek; nagy tiszteletben állt párt
hívei között, mert igen nagy tehetségű volt, és 
nem egy Ízben győzte le az ellenpártot elragadó 
ékesszólása által; néhány év múlva pedig annyira 
kivívta magának a köztiszteletet a megyében, hogy 
országgyűlési követnek megválasztották. Ott is 
nyilvános figyelmet gerjesztettek fényes tehetségei 
elannyira, hogy az akkorában úgynevezett fon
tolva haladó párt mindennemű kecsegtetéseket kö
vetett el, hogy az ö részére csábíthassa* —  És

Ifjúsági könyvi, IV , köt. 3
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akkor fölébredt Darányiban a nagyravágyás ördö
ge ; fényes hivatalokat ígértek neki, és nagy mél
tóságokat, és Darányi tudta, hogy a fontolva ha
ladók hivei magasabb polczra emelKedhetnek a 
szabadelvű párt híveinél, a kik közszeretetben 
részesültek ugyan a nemzetnél, de azok előtt, a 
kik a fényes czimeket és nagy méltóságokat oszto
gatták , nem igen szívesen látott emberek voltak; 
mondom tehát, hogy Darányiban fölébredt a nagy
ravágyás ördöge, és midőn épen országos fontos
ságú ügyet tárgyaltak az országgyűlésen, Darányi 
elpártolt eddigi híveitől, és a fontolva haladók mel
lett szavazott; ez nagy csapás volt a szabadelvűekre 
n ézve, mert egész biztossággal számítottak volt 
Darányi szavazatára és igy a győzelemre, és most 
csalódtak, vesztességet szenvedtek, kudarczot 
vallottak Darányi által, Darányi hűtlen elpárto
lása által; nagy haraggal, keserű gyűlölettel teltek 
el tehát iránta, és ez, időtől fogva a szabadelvű 
párt emberei előtt nem volt gyűlöltebb, utáltabb 
ember Darányi Tivadarnál. De annál nagyobb tisz
teletben és kitüntetésben részesült a fontolva hala
dóktól ; csakugyan fényes hivatalt nyert, Pestre 
tette át lakását, és tárva nvitva állt előtte az út a 
legmagasabb méltóságokhoz, a melyek után olyan 
nagyon vágyódott. Egész lelkét töltötte most meg 
az a gondolat, semmit sem törődvén azzal, hogy 
eddigi barátai, párthívei ámitónak nevezték , és 
egész lelkűkből gyűlölték.

A férfi szivét mindenféle érdekek foglalkoz
tatják , de a nő szivében csak szeretet lakozhatib,
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és igy Darányi ur nejét is kinos fájdalommal töl
tötte meg férje hűtlensége; az ö szivébe nem talál
tak utat a nagyravágyás ördögei, és mondhatlanul 
sokat szenvedett azon tapasztalatra, hogy háza 
eddigi barátnői ö tö le  is úgy elfordulnak, mint 
ezek férjei az ö férjétől; és a mi még ennél is 
százszorta kínosabban esett neki, az volt, hogy 
még rokonai, szüléi és testvére is hidegen, ne
hezteléssel fordultak el tőle; azt kívánták, hogy 
hagyja el férjét, és mivel ezt nem tette, mert 
minden hibái mellett egész leikéből szerette, hát öt 
is gyűlölték, kárhoztatták. Nem is viselhette aztán 
sokáig kinos életét; nem talált ö szórakozást, kár
pótlást a nagy város mulatságaiban; alig volt egy 
évig Pesten, meghalt. Nagy csapás volt ez Darányi 
Tivadarra, mert egész szivböl szerette kedves, 
hűséges nejét; mélyen megszomoritotta tehát e 
csapás; csakhogy fékezhetlen nagyravágyásában 
eszébe sem jutott, hogy ép e nagyravágyás által 
maga ásta meg legdrágábbjának: hitvesének sírját! 
így  teszi az embert vakká a gonosz szenvedély, 
és igy követé nyomban a bűnt a büntetés!

Innen van , édes olvasóim, hogy ez egész el
beszélés folytában egy szóval sem említettem a 
Darányi leányok anyját; azért, mert á r v á k  vol
tak szegények, anyátlan árvák, és azon gyerme
kek, a kik az édes anya szeretetteljes ótalma alatt 
növekednek fö l , legtávolabbról sem sejthetik , mi
lyen nagy szerencsétlenség: árvának lenni, föl - 
nevekedni idegen emberek gondviselése alatt, a kik 
nem is tudják úgy szeretni a gyermekeket, és tehát

3 *
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nem is gondolnak vele, akár jók , akár roszak! 
Óh, ha a gyermekek tudnák, milyen nagy isten
áldást bírnak szüléikben, mennyi önfeláldozó sze
retet lakozik az anyaszivben, mennyire nincsen 
más óhajtása, más gondolata, mint az, hogy gyer
mekei szamára a boldogságot biztosítsa, dehogy 
nem teljesítenék minden óhajtását, és dehogy ke
serítenék öt valaha egyetlen helytelen cselekedet 
által!

És az is innen van, édes olvasóim, hogy a 
két Darányi leánykát nem látjuk úgy nevelve, a 
mint ezt jó szülék gyermekeitől méltán megkíván
hatnék; azért, édes gyermekeim, mert nem volt 
anyjuk, mert árvák voltak, mert nem volt, a k i  
szivükhez beszélt volna, mikor hibát követtek el, 
vagy buzdította volna őket a jóra , a szépre ; aty
juk , Darányi ur neje halála után még inkább át
engedte lelkét a nagyravágyásnak, és igy csak 
igen keveset gondolt arra, mikép neveli Eleonóra 
kisasszony gyermekeit , és mivel hogy leányait 
nagyon szerette, azon kevés idő alatt, a mit kö
zelükben töltött, szépeknek, jóknak tetszettek neki, 
el is kényeztette őket; nem engedte, hogy bün
tetést kapjanak, a miből pedig az következett, hogy 
Emma hiú lett és nagyralátó, a kis Róza pedig a 
legpajkosabb , legmakranczosabb leányka , a minőt 
csak képzelhetni.

így lett Emma tizenkét éves, a kis Róza pedig 
nyolcz, és ez egész idő alatt Darányi urnák ked
vére ment minden, hivatalról hivatalra emelkedett, 
de mert mindig nagyobb méltóságokra vágyódott,
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mindig nagyobb költekezéseket is tett, semmint 
vagyona engedte; a legelső gróf sem vitt olyan 
fényes házat, mint ö ; biztatta magát, hogy nem 
sokára majd fő méltóságú hivatalt nyer , akkor pe
dig igen sok jövedelme lesz, és helyre fogja pó
tolni kamatostól, a mit eddig felesen költött.

És mert napról napra várta újabb kinevez- 
tetését a föméltóságu hivatalra, hát utósó időben 
azon pénzekhez is nyúlt, a mik nem voltak sajátja, 
hanem a kormányé, és csak úgy voltak reábizva 
gondviselés végett; már vagy húszezer forintott 
vett volt ki e közpénztárból, midőn egyszerre, tán 
azért mert gyanú támadt ellene, vagy tán beárulta 
öt valamelyik ellensége, elég a hozzá, egy nap 
csak azon hirt vette, hogy egy hét múlva meg 
fogják vizsgálni a pénztárt, ha rendben vannak-e 
a gondviselésére bízott pénzek? Ez volt azon le- 
véibenirva, melyet az estély alkalmával kapott. 
Egyik meghitt barátja értesítette öt arról, hogy 
intézze el ezalatt az erre való szükséges teendőket.

És azért változott arcza olyan haloványra, 
midőn vacsora alatt e tudósítást elolvasá. Mint a 
villámcsapás, annyira megrendítette öt e levél; ha 
most számon kérik a reá bízott pénzeket, kitűnik, 
hogy az ország pénzével vitt olyan nagy, fényes 
házat, az ország pénzét harácsolta el hütelen ke
zekkel, és akkor a már elnyerendő magas méltó
ság helyett szégyen, gyalázat, és tán még bör
tön, rabláncz is várnak reá!

Azért halaványult el úgy arcza , midőn e le
velet elolvasá; a mig a vendégek nála voltak mégis



38

csak erőltette magát, hogy nyugodt maradjon; 
nyájas vidámságot színlelt, nehogy megtudják, 
milyen irtózatos gondolatok foglalkoztatják lelkét , 
midőn azonban a vendégek távoztával magában 
maradt szobájában, és nem volt többé miért szin- 
lenie, akkor, óh akkor egész irtóztató valóságában 
tört ki belőle a nagy fájdalom. Csak most kezdé 
belátni, milyen szörnyű bűnökre ragadta öt az 
undok nagyravágyás, és — pisztolyt ragadott, hogy 
véget vessen életének; inkább meghal, semmint be
várja a szégyent, melynek elébe indul!

De csakhamar letett ismét ez istentelen szán
dékról; gyermekei jutottak eszébe; mi lesz sze
gényekből , a kik már a nélkül is árvák, ha még 
atyjukat is elvesztik !

Letette tehát a halálos fegyvert kezéből; neki 
élni kell; óh, de hát mit csináljon! hol vegyen 
olyan nagy összeget, hogy a pénztárbeli hiányt 
pótolja! Kölcsön nem kérheti; ki ad neki annyi 
pénzt kölcsön! és ha volna is, a ki kölcsön adja 
neki ez összegeznem meri kérni; mert mi könnyen 
támaszthatna gyanút maga ellen ; tehát mit csinál
jon , hogy életét, becsületét megmentse!

Egyszerre felugrott ültéből , egy gondolat 
kapta meg lelkét, és azon módon eltűnt a nagy 
aggodalom szivéből..

Tudja már, mit fog cselekedni, ez bizonyára 
segíteni fog baján !

Egy sógora lakott a vidéken , boldogult neje 
testvérének fé r je , ez jómódú birtokos, ehez fog 
segélyért folyamodni.
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Évek óta nem látta ugyan egymást a két ro
kon ; mert P e t e n d y  E n d r e  —  úgy hívták só
gorát —  szintén a szabadelvű párthoz tartozott, és 
gyűlölettel fordult el az elpártolt rokontól; de 
Darányi ur mégis ez emberhez kötötte minden 
reményét.

Nagy fájdalmat okozott neki a határozat: ahoz 
folyamodni segélyért, a kit maga ellen haragított, 
és a kivel évek óta minden összeköttetést félbe 
szakított volt; de azért mégis valamennyi ismerősei 
közül ehez volt legtöbb bizalma; ismerte sógora 
jellemét, tudta, hogy ez nem fogja öt elhagyni, és 
majd megtudjuk ez elbeszélés folyama alatt, ha 
csalódott-e hitében.

E határozat aztán megnyugtatta lelkét, édes 
remények közt aludt e l , és más nap reggel azon 
hirrel lepte meg gyermekeit, hogy készüljenek 
útra, még ma elutaznak, egy nénjüket látogatják 
meg néhány napra.

Emmának eleinte roszul esett e z ; nagyon 
szerette volna mutogatni a drága ékszereket, mi
ket tegnap ajándékul kapott; de annál jobban örült 
ez utazásnak a kis Róza ; neki mindig nagy kedve 
telt a kocsikázásban, hát még most, midőn nem 
rövid sétakocsizást, hanem egész napig tartó utat 
volt teendő!

Mint egy kis kecske, úgy ugrándozott örömé
ben a kis pajkos, és végre Emmának sem volt ki
fogása ez utazás ellen.
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IV.

A LÁTOGATÁS.

Más nap útban voltak P e t e n d r e.]
O h , milyen nagy öröm volt ez a kis Rózára 

nézve, a ki most először volt kívül a fővárosból! 
Mennyi szépséget, mennyi megbámulni, megnevet
tetni valót látott! Majd egy nagy juhnyájat, vígan 
szökdelő hófehér báránykákkal, majd meg nagy bú
zatáblákat, a melyekuek rengő kalászai messziről 
aranyhullámu tengernek látszottak; majd meg 
falusi embereket látott, a mint a mezőkön nagy 
serényen dolgoztak, a leányok még szép nótákat 
daloltak is mellette! A kis leánykának úgy tetszet
tek ez egyszerű kedves danák, úgy igyekezett 
emlékébe tartani azokat, hogy ö is eldalolhassa, 
mikor majd otthon lesz ismét. Majd meg nagy er
dőségen vitte keresztül ütjük, a melyben az óriási 
fák olyan rengeteg nagy számmal álltak, hogy a 
terebélyes ágak szinte összefonódtak fejeik fölött 
és egész alkonyati homály borongott köröskörül. 
És ez alkonyati borongásban messze benn az erdő
ségben olyan csudálatos alakot pillantott m e g ; 
némelyik katonához hasonlított, a mint szuronyos 
fegyverét vállához támasztá, némelyik meg bóbitás 
főkötőjü öreg asszonyhoz áldásra kinyújtott két 
kezével és igy tovább, sőt félelmetes alakok is voltak 
közöttük, a melyekvalamely szörnyeteg állatokat jut- 
taták eszébe; és a kis leány eleinte félt is egy kicsit e 
szörnyalakoktól, de a mint közelükbe jutott, látta
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hogy ezek mind fák , melyek csak a távolság és 
homálytól öltöttek magukra ilyen csalóka alakokat, 
és ezen aztán a kis leány olyan jóizün tudott ne
vetni. Majd meg kiérve az erdőből gyönyörű szép 
hegysorok alján vezetett el ütjük, a melyeknek 
gerinczein nagy hosszú sorokban nyúltak el világos 
levelű zöld szőllök, vagy kedves illatu kaszálókon 
ezer meg ezer tarka virágú réteken, és min
denütt, de mindenütt az a beláthatlan szélességű kék 
égi boltozat, a melyen a fehér fellegek olyan vígan 
úszkáltak, mint a viz sima tükörén a fehér hat
tyúk, aztán az a tömérdek repeső madárka, bűbá
jos dalolásával, tarkaszinü tollazatával, meg az a 
megszámlálhatlan sokosságu pillangó , meg egyéb 
a levegőben zsibongó állatka, méhe, darázs, szi
takötő, a földön meg ürge, nyúl; sőt özet, szar
vast is látott; oh nem is lehet kimondani ezt a nagy 
örömet, a mit a kis leányka érzett, e sok szebbnél 
szebb dolgokat látván!

Emma is örült, de nem annyira; az ö szive 
már nem volt annyira fogékony a természet bűbájos 
szépségei iránt; az ö gondolatai örömestebben mu
lattak a külső czifraságokon, piperén, ékszereken; 
oh pedig mennyivel szebbek, mennyivel nagyszerűb
bek a természet bájai a föld legmüvésziebb alkot
mányainál ! Egyetlen kis virágban több csudálni 
való van, mint az emberi kéz legremekebb csi
nálmányáiban! Csak hogy arra fogékony szív, tiszta 
Ízlés kívántatik, Emma mivelése pedig felette hi
ányos, felette elhanyagolva volt; szivébe már sok 
rósz hajlam vette be magát, az ilyen szivet aztán
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épen olyan kevéssé ragadja a nagyszerű természet 
bámulatra, mint a milyen kevéssé ragadja a sivár 
lelket az Isten gondolatja imádatra.

Még kevésbé hatották meg e gyönyörű fensé
ges látványok Darányi urat. Oh e szegény ember 
egész utón gondolatokba merülten ült, és csak ak
kor mosolygott egy keveset, mikor egyik másik 
gyermeke szót intézet hozzá, és akkor iscsak azért, 
hogy elrejtse előttük minő nagy aggodalom nyom
ja lelkét; egy kicsit mosolygott ilyenkor, aztán 
ismét elmerült sötét elgondolkodásába.

így értek végre P e t e n d r e ; kis falu volt ez 
egyszerű nádfödeles házakkal , sövénykeritésü 
udvarokkal és midőn Darányi ur azt mondta leá
nyainak, hogy e faluban lakik az ö nagy bátyjuk , 
Emma el sem akarta azt hinni; hogyan lakhatnak az 
ö rokonai csak ilyen egyszerű, szegényes külsejű 
faluban? Talán bizony szegények! Édes atyja igye
kezett ugyan meg magyarázni neki, hogy ilyen 
egyszerű helységben gyakran sokkal boldogab
bak az emberek, mint a nagy városokban; de a 
leány nem bírta ezt fölfogni, és azt gondolta, 
csak azért mondja neki ezt édes atyja, hogy jó 
véleményt gerjeszszen benne rokoni iránt, a mi 
bizony nem igen sikerült neki • a leányka töké
letesen azt hitte, hogy rokonai nagyon szegé
nyek, és ebeli hitében még inkább megerősödött, 
midőn a házat pitlantotta meg, a melyben rokonai 
laktak; egyszerű, úgynevezett udvarház volt az, 
térés udvarral, de minden külső pompa nélkül, 
mint a milyenek rendesen a falusi birtokosok
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lakásai, a melyeknél inkább néznek a kényelem 
és czélszerüségre, mint a külső fény és hasztalan 
pompára.

Már este felé járt az idő , midőn az udvarra 
hajtottak, és az első a mi szemükbe ötlött, egy
szerűen öltözött nő volt, a ki nagy szakajtóval 
a kezében, gabnaszemeket vetett a körülötte 
összeseregiett mindenféle aprómarhának; a nő mel
lett fiatal leányka állt, és a szakajtóból egy-egy  
marok gabnát véve ki, oda nyujtá azt az apró 
marhának, és a libák, kacsák és csirkék gágogva 
hápogva és gajdolva űzték kergették egymást, 
csakhogy a leányka tenyeréről egy-egy szemecskét 
lekaphassanak, odább pedig egy kis tele képű fiú, 
a ki körülbelül egyidős lehetett a kis Rózával, 
azzal mulatta magát, hogy egy szép kis b ö c z i n e k  
sós kenyeret tartott oda szája elé, a mit ez jóizűn 
nyalogatott.

A kis Rózának mindjárt nagyon tetszet a sok 
sipitó futkosó baromfi, meg a tarka böczi; leg
jobban azonban mégis az a leányka tetszett neki, a 
mint a baromfit kezéből étetgeté; maga is szeretett 
volna hasonlót tenni. Emma azonban mindezt észre 
sem látszott venni; mindig csak az a gondolat 
forgott elméjében, minő szegények lehetnek az ö 
rokonaik, hogy ilyen egyszerű házban laknak. 
Minek is jöttek ők ide !

Midőn azonban a kocsi az udvarra hajtott, a na 
gyorsan kitette kezéből a szakajtót, és eléje indult 
az érkezőknek ; és a mint feléjük fordulna, olyan 
szives derültség terült el szép piros arczán, mint
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ha régen várt kedves vendéget pillanatna meg; 
pedig nem is tudta, kik jönnek , azt hitte, egészen 
idegenek; csak hogy ősi szokás által már termé
szetté vált a magyarban, hogy szives szeretettel 
látja az idegent, a ki hajlékába beköszön; ez pedig 
nem csak szokás, hanam valóságos e r é n y ,  a 
melyet ivadékról ivadékra hűségesen meg kell 
őrizni.

Midőn azonban a nő közelebb érne a kocsi
hoz , hirtelen megállt, és szép piros arcza halo- 
ványra vá lt ; meredt tekintettel nézett Darányi 
urra, mintha tanakodnék magában, váljon jól 
látott- e ,  avagy csalódott.

De csak egy-két pillanatig tartott e tétovázás; 
aztán elmult ismét az a halaványság arczárói, és 
inég csak annál nagyobb hévvel sietett a kocsihoz 
a hol az újon érkezettek azalatt leszálltak, és azon 
örvendetes kiáltással:

— Hát jól látok* e ? Ön ez édes sógor ? — bizal
mas barátsággal nyújtotta kezét Darányi urnák, a 
ki azt lisztelettejlesen ajkaihoz emelte.

—  Isten hozta nálunk, édes sógor! No, ez 
aztán a kedves meglepetés ! Ezek meg gyermekei, 
nemde? — monda aztán, a két leányra mutatva, 
és be sem várva a felelelet, felkapta a két gyer
meket egyenként, elébb Emmát, azután a kis Ró
zát, szivéhez ölelte, megcsókolta, aztán édes, szivbe 
világitó tekintettel szemébe nézett a kis Rózának, és 
azon szavakkal:

— Egészen boldogult testvérem képmása! —  
aztán aláhajtotta fejét a kis Róza fejecskéjére, és
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sírva fakadt. Az ö édes testvére volt e gyermekek 
anyja, annak kora halála jutott most ismét eszébe, 
azért fakadt sírva.

De csak rövid ideig tartott szomorúsága; nem 
is lett volna helyén a háziasszonynak sírással tölteni 
idejét, mikor sürgetősb dolga van ; a sirást-rivást 
mindig legutoljára kell hagyni, legfölebb is akkor, 
ha senki sem látja, legjobb pedig végkép elfojtani 
azt magában.

—  Isten hozta nálunk, kedves sógor uram! 
Tessék csak beljebb jönni! Jertek csak édes gyer
mekeim ! Erzsikém te! — mondá aztán a kissé 
odábbat álló leánykához fordulva —  szólítsd csak a 
m i n d e n e s t ,  hadd szedjen le holmit a kocsiról; 
de elébb jer csak ide, a nagybátyád jött e l , ezek 
meg unokatestvéreid, a kikről annyiszor beszél
gettünk , és a kiket annyira vágyódtál ismerni l 
Oh, ti nagyon fogjátok szeretni egymást; máris 
nagyon jók vagytok egymáshoz, ugy-e ? — mondá 
a jó asszony, mire Erzsi, a ki körülbelül egy idős 
lehetett Emmával, elébb Darányi úrhoz ment, nyá
jasan kezet csókolt neki, a ki viszont homlokon 
csókolta meg a kipirult arczu leánykát, aztán Em
mához közeledett, azt megölelte, és egész bensö- 
séggel csak annyit mondott neki, hogy:

—  Isten hozott nálunk, édes rokon! —  de ez 
egyszerű szavak a szív mélyéből fakadtak.

Emma még mindig nagyon meg volt zavarod
va ; nem birt megbarátkozni azon gondolattal, hogy 
ez egyszerű emberek az ö közel rokonai legyenek.
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Hiszen odahaza az ö szobaleányuk szebb ruhában 
jár ,  mint ez az Erzsiké!

Annál könyebben barátkozott meg vele a kis 
Róza , a ki csak arra várt, hogy az ö „Erzsi ro- 
kona“  egy pár szót intézzen hozzá, és azonnal fel
szólította, vezetné öt ahoz ások baromfihoz, melyet 
az imént önön kezéből etetgetett; ő megakarja 
n ézn i, ha az ö kezéből is olyan örömest kapkod
ják majd a gabnaszemeket.

És Erzsi legott készen is volt teljesíteni unoka- 
húga óhajtását, ha kis öcscse —  Palikának hívták — 
e közben szintén elő nem jő, és ki nem kéri magá
nak azt a szerencsét, hogy kis unokanénit a tyúkok 
és kacsák közé vezethesse, és kézen fogva a kis 
Rózát, legott elindult vele az apró marha után, és 
mert ez már ezalatt mindenfelé elszéledt volt az 
udvaron, hát összekezdé teregetni, ide-oda nyar
galván a térés udvaron, a mi pedig a kis Rózának 
annyira megtetszett, hogy nehány perez múlva ver
sent futott a kis fiúval.

Petendyné asszony pedig ezalatt bevezette 
vendégeit a házba, és ott társalgott Darányi sógo
rával ; férje P e t e n d y  E n d r e  nem volt hon, 
épen a szomszéd városba ment, honnan csak más 
nap volt megérkezendő, tehát neki kellett mulat
tatni vendégét, a mit midőn Erzsiké látott, a ki 
ezalatt a még mindig elfogódott Emmát igyekezet 
magához édesgetni , felszólítás nélkül magától 
kiment a konyhába, vacsorát készíttetett, és más 
egyébb házi dolgokat végzett, és midőn Emma, a 
kit szintén magával hivott, csudálkozva kérdé
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honnan tudja ö már mint ezen dolgokat, Erzsiké 
nevetve mondá, hogy ö hozzá van már szokva az 
ilyen munkákhoz, ö minden nap nehány órát tölt 
a gazdaság körül édes anyja mellett; mire pedig 
Emma csak annál inkább erősödött meg ama hité
ben, hogy ezek az ő rokonai bizonyára nagyon sze
gények lehetnek.

— Hát t e , édes Emma nem értesz még a gaz
dasághoz ? —  kérdé aztán a fürge Erzsiké, seré
nyen folytatva házi munkáját.

— Oh nem! —  viszonzá erre Emma fitymál- 
kodva —  Minálunk, nagy uraknál, csak a cselédek 
végzik az ilyen nehéz munkát.

— Nem nehéz az kedvesem , ha értünk hozzá, 
és örömest teszszük! —  jegyzé meg reá Erzsiké. —  
És ti mivel töltitek az időt? kérdé aztán.

Hát mulatással meg tanulással! Úri kisasszo
nyoknak , mint mi vagyunk, sok mindenfélét kell 
tudni! —  viszonzá Emma önhitten.

—  Tehát sokat tudsz már ? —  kérdé Erzsiké.
—  Meg hiszem azt 1 —  feleié reá Emma.
—  Oh be irigylem e boldogságot! — mondá 

reá Erzsiké szomorúan —  mert meg vallom kedves 
Emmám, én még olyan tudatlan vagyok !

—  Nincs azon mit csudálkozni —  jegyzé 
meg reá Emma — Te falun nevelkedel, én meg a 
fővárosban.

— Úgy v a n ! ti boldog fővárosiak! Mennyi al
kalmatok van nektek, kimivelni sziveteket, elmé
teket! — mondá reá Erzsiké benső őszinteséggel.
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— Tehát te még- semmit sem tanultál? —  
kérdé Emma tovább.

—  Oh igen ! — viszonzá Erzsi, —  Van ne
künk egy tanítónk, igen derék, tudós férfi , a ki 
annyit fáradozik hogy műveltté legyek, és meg 
is van elégedve haladásommal; de én nem vagyok 
megelégedve, mert érzem, hogy még nagyon 
tudatlan vagyok!

—  Egy tanító ! — jegyzé meg reá Emma fity- 
málkodva. —  Hogyan is lehetnél aztán müveit! 
Tudod-e nekem hány tanítóm van ? H a t !

—  Hat kiáltá Erzsiké elcsudálkozva.
— Az ám ! még pedig nem is tanitók6 hanem 

m e s t e r e k ,  a mi sokkal többet tesz ám! Van zon
gora , —  ének, — rajz , — táncz , iró —  és franczia 
mesterem, azonkívül Eleonóra kisasszony, a ne- 
velönö! — sorolá elő Emma büszke felsöségi ér
zettel.

—  Oh Istenem! Akkor szinte félek veled 
beszélni édes Emmám! Menyivel műveltebb vagy 
tenálamnál! De u g y e b á r  nem fogsz kinevetni, 
ha valamiben fogyatkozásomat tapasztalod ?

—  Nem! nyugtatá meg Emma reátartósan. —  
Hisz nem kell neked olyannak lenned, mint a fő
városi kisasszonnyoknak!

Erzsiké csak most vette észre, milyen fityma- 
reátártóssággal Ítél az ö rokona felőle és önönmaga 
felül, és nem bírta felfogni, hogy fészkelhette be 
magát ilyen müveit leánykába, a kinek annyi 
mestere van, ilyen rut hiba! de nem szólt semmit; 
azt hitte, hogy csalódik, csak úgy tetszik ez neki,
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hogy Emma gőgös, reátartós, eszébe jutott édes 
anyja oktatása, hogy nem szabad olyan hamar íté
letet mondani mások felett.

Ezalatt készen lett dolgával, kiadott mindent a 
vacsorához és visszamentek a szobába; a kis Palika 
is bejött, kezén vezetve: „az ö kis Róza rokonát^, 
a mint mondá, és mindkettőnek annyira ki volt 
pirúlva az arcza a sok szaladgálástól, mint a basa
rózsa.

Ezt látván Emma, elkezdett panaszkodni, 
milyen pajkos, csintalan és makranczos az ö Róza 
húga, és a kis leány most bizton várta, hogy a 
nagynéni keményen le fogja azt hordani és meg
dorgálni, mint a hogy odahaza Eleonóra kisasszony 
szokott; a helyett azonban a nagynéne magához 
vonta a kis leányt, és forrón megcsókolva öt hom
lokon, szeretetteljes szelídséggel mondá, hogy az ö 
kedves Rózája máskor jobban fogja magát viselni, 
és ö fog arra ügyelni, hogy a kis Palika, a ki egy 
fél évvel fiatalabb nálánál, semmi pajkosságot el ne 
kövessen, és erre Róza szintén általfonta kicsi 
karjait nagynénje nyaka köré, és egész őszintén 
fölfogadta , hogy mindig jó lesz , csak szeresse öt 
is a jó néni úgy, mint a hogy a kis Palikát szereti; 
és a jó asszony szeretetteljes csókja nagyobb ha
tással volt a kis leányra, mint odahaza száz dor
gálás a nevelönő részéről.

Aztán vacsorához ültek, Peterdyné asszony 
váltig kinálgatta vendégeit, csak egyenek, de biz 
azok keveset ettek, mindnyájan fáradtak voltak az 
úttól ,  a kis Róza pedig fejét nénje ölébe hajtva

Ifjúsági könyvi. IV . köt. 4
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aludt el; nyugalomra tértek tehát, Erzsiké és Emma 
egy szobában aludtak, és midőn lefeküdtek volt, 
Emma hallotta, mint mond amaz valamit.

— Kivel beszéltél Erzsiké V —  kérdé erre 
Emma álmatag hangon.

—  Senkivel; azt mondtam el magamban, a 
mit minden este lefekvéskor: „Édes istenem, áld 
meg jó szüléimet, és áld meg a mi drága hazán
kat !u — Hát te nem szoktad ezt mondani ? —  kérdé 
aztán rokonától, de ez már nem felelt neki; az 
álom lezárta pilláit.

V.

A PETERDY CSALÁD.

Más nap reggel, midőn Emma szemét felnyitá, 
már a nap arany sugarai özönlötték el a szobát, és 
ágya előtt Erzsiké állt, arcza fölé hajolva.

— Hát még sem akarsz fölkelni édes Emma? —  
monda neki, forró csókot nyomva ajkaira —  nézd, 
mennyire fen van már a nap!

—  Hány óra van? — kérdé a leány, ijedten 
kapván fel fejét.

—  H ét! —  viszonzá Erzsiké.
— Hét óra! És már fölkeljek! — mondá erre 

Emma kedvetlenül, és visszadob a párnára. — Mit 
csinálnék olyan jókor ?

—  Mit? — kérdé viszont Erzsiké elcsudál- 
kozva. — Hát nem tudod édes Emma, hogy a nyári 
napnak legszebb része a reggel ? Avagy nem édes



51

élvezet, hallani a madarak vig dalolását, látnia 
harmatgyöngyöktöl ragyogó virágokat, és magába 
szívni azt az édes, üde levegőt! Van-e annál éde
sebb élvezet?

— Óh igen, van! — feleié Emma! álmosan 
forgódván ágyán.

—  És mi lehet ez? —  kérdé Erzsi kíváncsian.
— Jó sokáig az ágyban maradni és jól kialudni 

magát! Minél többet alszunk, annál szebbek le
szünk. A reggeli levegő nagyon rontja az arcz- 
bört! — viszonzá Emma kedvetlenül.

— És mikor szoktál te fölkelni kedves Em
ma? —  kérdé Erzsiké.

— A mint jő : nyolcz órakor, kilencz órakor, 
a mint kialudtam magam.

Erzsiké elcsudálkozott.
— Te kis csintalan! —  mondá aztán moso

lyogva. —  Reá akarsz szedni! Csak azt akarod 
látni, milyen hiszékeny balga e falusi leány, azért 
mondtad, hogy olyan későn kelsz!

— Biz én nem akarlak reászedni! — viszonzá 
Emma kedvetlenül. —  Hanem ti falusiak nem értitek 
az eíféle dolgot! Nekünk fővárosiaknak arra kell 
ügyelnünk, hogy szépek legyünk, és azért óva
kodnunk kell a reggeli levegőtől, és aludni is so
kat kell.

— Öreg asszonyoknak való az ilyen életmód, 
édes Emma, nem olyan fiatal gyermek-leánykák
nak, mint mi vagyunk —  viszonzá erre Erzsi vidám 
ne\etéssel.

4 *
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—  Talán bizony kinevetsz ? —  kérdé erre 
Emma sértödten, és büszke reátartással tévé hozzá:

—  Látszik , hogy falun nevelkedtél! Aztán 
kikérem magamnak, hogy g y e r m e k l e á n y k á 
n a k  nevezz, mert én már nagy vagyok, én k i s 
a s s z o n y  vagyok!

Erzsiké csudálkozva tekintett rokonára ; ismét 
egy hibát födözött fel benne; az i n d u l a t o s -  
ság^ot ,  a melyet édes anyja a legnagyobb hibák 
egyikének mondott neki, és óh, mi szivesen figyel
meztette volna, hogy szokjék le e rút hibáról; de 
nem merte tenni, félt, hogy még inkább meg
neheztel reá rokona.

— Bocsásd m e g , édes Emmám! —  mondá 
tehát szelíden —  meglehet, neked van igazad, és 
ha aludni akarsz, visszamegyek a kertbe!

— Csak maradj! ügy is elűzted már az álmot 
szememből, hát én is fölkelek! —  viszonzá Emma 
és fölkelt, és hozzá fogott az öltözködéshez, és itt 
Erzsinek újabb alkalma nyílt a csudálkozásra; mert 
Emma olyan ügyetlen volt az öltözködésben, hogy 
a jó Erzsi alig állta meg nevetés nélkül; és csomót 
sem tudott jóformán kötni, és ha Erzsiké nem segít 
neki, bizonyára nem bir felöltözködni.

—  Tán a fővárosban nem is ilyen ruhában 
járnak a leányok? —  kérdé Erzsiké vidáman, mi
dőn rokona tehetetlenségét látná.

—  Nem bizony! —  viszonzá Emma ajkacs- 
káit bigyesztve. —  Odahaza én csak drága, csip
kés, hímzett ruhában járok! Aztán a fővárosi kis
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asszonyokat úgy öltöztetik a szobaleányok, vagy 
komornák!

Erzsiké ismét nem felelt semmit; csak magá
ban gondolta, milyen különös nevelést adhatnak 
azoknak a fővárosi kisasszonyoknak ! Egészen mást, 
mint neki édes anyja! Neki mindig azt mondja , hogy 
s z e r é n y n e k ,  m u n k á s n a k ,  e g y s z e r ű 
n e k  kell lenni a jól nevelt leánynak, holott Emma 
szavaiból kiviláglik, hogy épen ellenkezőre: e 1- 
b i z o t t s á g r a ,  h e n y é l é s r e  és hiú t e t -  
s z e l g é s r e  szoktatják !

El volt tehát határozva, hogy legelső alkalom
mal kérdést teszen édes anyjához ez iránt.

Végre elkészültek az öltözködéssel, elhagyták 
a szobát; Erzsi a kertbe vezette rokonát, hol édes 
anyja egy lúgosban ült, könyvvel kezében, nem 
messze tőle pedig gyepágyon a kis Palika ült a kis 
Rózával, szintén könyvvel maguk előtt, a mely
ből nagy buzgósággal olvastak.

Emma nem esudálkozott azon, hogy a házi
asszony olyan jókor fen van már ; hisz a nagy vá
rosban is jókor szoktak fölkelni a s z e g é n y  e m
b e r e k ,  ö pedig rokonait szegény embereknek 
tartotta.

Midőn öt Peterdyné asszony megpillantotta, 
letette a könyvet, megölelte, megcsókolta, és meg
kérdezte, hogy tetszik neki a falusi élet, Emma 
pedig elébb kissé zavarba látszott jönni, aztán azt 
mondta, h ogy: n a g y o n  j ó l  t e t s z i k  n e k i !

—  Csak udvariasságból mondod ezt, édes leá
nyom, mert én igen jól tudom, hogy az itteni élet
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mód neked nem tetszik —  mondá erre Peterdyné 
asszony szeretetteljes komolysággal, hogy a leány 
fülig elpirult szégyenében.

—  De ez igen természetes; most minden olyan 
idegenszerü előtted, hanem ismerkedjél csak job
ban meg vele , ekkor majd te is máskép Ítélsz fe
lőle! —  tévé hozzá a jó asszony, ezután újra fel
vette a könyvet, és elmerült az olvasásba.

Róza csak most vette észre nénje jelenlétét a 
kertben, annyira el volt merülve az olvasásba; alig 
azonban, hogy megpillantotta , oda szaladt hozzá, 
egészen vidáman mondván neki, hogy hallgassa 
csak , mennyit tanult ö már ma , aztán elkezdett 
neki szavalni egy szép költeményt, melyet már ma 
megtanult; és csakugyan hiba nélkül mondta el.

Emma bámult, hogy az ö kis húga milyen 
örömest tanul. Eleonóra kisasszony egy hét alatt 
sem birt volna vele ennyit megtanultatni.

—  Hát olyan régóta fen vagy már, hogy annyit 
tanultál ? —  kérdé aztán kis húgát.

— Óh nem! —  viszonzá ez vidáman —  fél 
órája sincs, hogy tanulom; hanem mert a néni elébb 
olyan szépen elolvasta nekünk, és mert azt mondta, 
hogyha valamit egész szívből akarunk, akkor 
könnyen is megy a munka, és mert Palika is olyan 
örömest tanulta, hát én is megtanultam , és most 
tudom már.

—  No most már játszhattok gyermekeim mig 
a reggelire hínak, hanem kérlek édes Rózám, vi
gyázz a kis Palikára, hogy ne csintalankodjék; majd 
ha te szép csendesen leszesz mellette, ő is jól viseli
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magát! —  monda aztán a jó néni a gyermeknek, 
miután édesdeden megcsókolta őket.

—  Majd vigyázok reá édes néni! —  mondá 
erre a leányka, és kezén fogva a kis fiút, elszaladt 
vele, és aztán együtt játszottak, együtt mulattak; 
de olyan szeiiden, olyan kedvesen, hogy Emma 
nem győzte bámulni; mintha csak nem is a régi 
pajkos, csintalan gyermek volna.

Ezalatt pedig Erzsi elszaladt volt a szobába, 
és nem sokára szintén könyvvel a kezében tért 
v issza , és fölszólitotta rokonát, Emmát, hogy jöj
jön vele egy fa alá, mert néki most leczkét kell 
tanulni, és nagyon kérte öt, csak ne nevesse ki, 
mikor majd azt tapasztalja, hogy ö milyen tudatlan, 
ö bizonyosan már rég tudja, a mit neki még csak 
most kell megtanulni.

Emmának azonban nagyon nem tetszett ez in
dítvány; mert öt most egészen más kívánság gyöt- 
rötte, mint leczkét tanulni*, nagyon éhes volt.

—  Hát mikor szoktatok ti regelizni ? —  kérdé 
midőn rokonával a fa alá ment.

—  Mikor délelőttre való leczkénket megtanul
tuk ! — feleié neki Erzsiké. —  Máskor mindig ké
szen vagyok már ilyenkor, hanem ma elkéstem.

—  I)e mi is volna abban, ha egy nap el is 
mulasztanád a leczkét? —  kérdé Emma könnyedén.

— Oh nem , azt nem tehetem! A mit a tanító 
bácsi feladott, azt meg kell tanulnom! — mondá a 
másik komolyan.

—  Hogyan ? tán félsz a tanítótól ? — kérdé 
Emma hangos nevetéssel.
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—  Nem félek tőle; mert nagyon jó ember a 
mi tanító urunk, és nagyon szeret is minket, 
hanem mert tisztelem, és csak a javunkat akarja, 
és úgy is elég baja van velünk, nem volnék képes 
megszomoritani a jó embert! —  feleié a leányka 
komolyan.

Aztán a fa alá ültek, és Erzsiké kinyitotta a 
könyvet.

—  És micsoda könyv ez ? —  kérdé Emma.
—  Oh , nem is merem kimondani, édes Em

mám! .Te azt bizonyára régen könyv nélkül tudod 
már! —  viszonzá Erzsi szomorúan.

—  Hadd lám csak egyszer! —  monda erre 
Emma és kivette a könyvet kezéből, kinyitotta, 
hát M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e  volt.

—  Azt —  folytatá aztán, visszaadván a köny
vet. — Ezt biz én nem tudom, és nem is akarom 
tudni !

— Csak tréfálsz , vagy azért mondod , hogy 
ne szégyeljem magam előtted! —  jegyzé meg reá 
Erzsi szende mosolylyal.

—  Nem tréfálok biz é n , és nincs is ezen mit 
szégyenleni! Nem leánynak való ez a tudomány , 
Fiuknak kell azt tanulni! —  viszonzá Emma.

—  Hogyan! — kérdé Erzsiké álmélkodva. —  
Hát nem kötelessége minden magyar leánynak, 
csak úgy mint férfiúknak, ismerni édes hazánk 
történetét ?

—  Szeretném tudni minek! —  jegyzé meg 
reá Emma.
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—  Annak édes Emmám —  feleié a leány hév
vel —  hogy szeressük, hogy szivünkbe oltsuk 
azon dicső elődök szent emlékét, a kik a haza 
boldogságáért éltek haltak, hogy megtanuljuk, 
mennyi hálával, mennyi szent kötelességgel tarto
zunk a mindennél drágább hazának ! —  És a leány
ka szemei fenséges tűzben ragyogtak, a mint e 
szavakat mondá.

—  Furcsa! —  jegyzé meg reá Emma némi 
zavarodottsággal. —  Mi köze a leánynak, a nőnek 
az efféle dolgokhoz ?

—  De most csakugyan látom, hogy tréfát 
üzesz belőlem! A leánynak nincsen köze a hazá
hoz ? Hallanád csak édes anyámat a hazáról be
szélni ! Pedig ö is nő, és nekem nincsen forróbb 
óhajtásom, mint hozzá hasonló lenni !

—  A mint tetszik! De azért mégis azt mon
dom , hogy a te tanitó bácsid nagyon unalmas em
ber lehet, és csak azért tanultatja meg veled azo
kat a haszontalan dolgokat, mert maga sem tud 
egyebet.

Erzsiké mélyen megbotránkozott e szavakon; 
szinte sírva fakadt azon való fájdalmában , hogy 
az ö tanítóját igy sértegeti előtte e leány, holott 
még csak nem is ismeri!

De azért nem szólt semmit: félt hogy ismét 
megharagitja rokonát; csak magában gondoiá, hogy 
nyilván Emma is azon gyermekek közé tartozik, a 
kikről édes anyja már többször állitá, hogy az ilye
nek társasága nagyon veszedelmes. Nagyon meg
sajnálta tehát rokonát, és eltökélte magában, hogy
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hogy a legelső alkalommal édes anyjával fog erről 
szólni.

—  Ez egyszer pedig már az én kedvemért is 
abban hagyhatnád a tanulást; mert én már nagyon 
éhezem! Nekem mikor fölkelek, első a reggeli! —  
mondá aztán Emma, ellen nem állhatván tovább 
gyomra nógatásának.

És Erzsi csakugyan letette a könyvet, úgy sem 
tudott volna ö most leczkét tanulni, annyira meg 
volt illetödve attól, a mit rokonától nehány órai 
együttlét alatt tapasztalt; visszatért tehát édes any
jához , és nem sokára reggelihez ültek, hanem 
olyan szomorú volt a szegény leányka, hogy alig 
tudott enni.

Nagyon szeretett volna édes anyjával magáno
sán beszélni; de ez lehetlen volt; mert ez mindig 
nagybátyjával, Darányi úrral volt elfoglalva ; ezzel 
járt a gazdaság körül, és beszélgetett vele ko
moly dolgokról, a melyek fiatal leánykákat nem 
érdekelnek.

Déltájban aztán P e t e r d y  E n d r e ,  Erzsi 
édes atyja is haza jött. Középtermetű, erős vállu 
férfi volt ez, naptól barnitott arczczal, komoly, át
ható tekintettel, és igen egyszerűen volt öltözve.

Emma megijedt, midőn e férfiút megpillan
totta , és elgondolta, milyen durva, műveletlen em
ber lehet az ö nagybátyja, nem sokkal különb az ö 
külseje a közönséges mesteremberénél; ö bizony 
szóba sem állna ezen emberrel, hahogy rokona nem 
volna.

De annál nagyobb örömmel szaladt eléje E r-
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zsike; már messziről nyujtotta feléje karjait, és 
midőn hozzá ért, az apa aláhajolt hozzá, megölel- 
te, megcsókolta, és a kedves leány alig birt ki
bontakozni atyja ölelő karjaiból; de a kis Palika 
elrántotta ; ő is csókot akart kedves papájától, és 
dicsekedve beszélte el, milyen jól viselte ő magát 
e két nap alatt, és milyen szépen játszott az ő „kis 
Róza nénikéjével.**

Peterdy ur aztán két kis rokonát is megcsó
kolta , a kis Róza csakhamar megbarátkozott vele; 
de Emma el-elhuzakodott tőle, semmi vonzalmat 
nem érzett ez igénytelen külsejű iránt.

Pedig mennyire csalódott! Mint itt is bebizo- 
nyult az a közmondás: a külszin csal; Peterdy 
Endre egyike volt a legderekabb jellemű, a leg
nemesebb szivü, és a legritkább becsületességu 
férfiaknak; jóban, roszban egyiránt kitartó hü 
hazafi, önmaga iránt szigorú, de elnéző és türel
mes mások irányában; még ellenségei sem tagad
hatták meg tőle a tiszteletet, mig barátai testvérül 
szerették, a szegények és ügyefogyottak pedig 
áldották mindig segélyre kész nemes szivét, szó
val tetötül talpig becsületes, m a g y a r  volt.

Ez alkalommal is fényesen bizonyította be azt. 
Midőn sógorát megpillantotta, eleinte fölébredt 
ugyan emlékezetében annak hűtlen elpártolása egy
kori társaitól, és észrevehetőig hidegen fogadta; 
midőn azonban félrevonulván vele szobájába, Da
rányi elbeszélte neki, minő irtóztató gyalázat fe
nyegeti , és mint nincsen más reménye becsülete,, 
élete megmentésére, mint ö gyermekeinek nagy



60

bátyja; e derék ember szivéből hamar kiköltözött 
a haragos indulat; nem nézte többé, barát-e avagy 
ellenség, a ki hozzá segélyért folyamodik, jó Yagy 
rósz cselekedetek által jutott-e ilyen kétségbeejtő 
helyzetbe; csak azt nézte, hogy unoka-gyermekei
nek atyján segíteni kell, becsületét megkell men
teni, és készen volt határozata: azonnal átadta 
neki a szükséges húszezer forintot, hadd födözze 
vele a pénztári fogyatékot, fizesse neki vissza ez 
összeget apránként; mert most nincsen szüksége 
r e á , ö jómódú ember, és e pénzt gyermekei szá
mára tette volt le a szomszéd város takarékpénz
tárába.

És mikor a két férfi a szobából kilépett, oh minő 
boldog elragadtatással borult Peterdyné asszony 
férje nyakába, milyen büszke , m ilyen boldog 
volt, hogy öt ilyen derék férjjel áldotta meg a 
vé g z e t! Mert a jó asszony nagyon aggódott volt a 
miatt, hátha férje nem fogja elfojthatni a régi el
lenségeskedést , és meg tagadja sógorától az 
annyira szükséges segélyt!

— Az nem erős, hanem gyönge ember, a ki 
még akkor sem tud megbocsátani ellenségének, 
ha ez bünbánólag nyújtja feléje jobbját a megbé- 
külésre! Még akkor is segitettem volna Darányin, 
ha nem rokonom, hanem egészen idegen volna 
hozzám! A magyar emberek mind rokonai, test
vérei egymásnak! — mondá Peterdy halkan, gyön- 
gédeden kibontakozván neje karjaiból.

A nap hátralevő részét aztán a két család a 
legbensöbb szeretettel töltötte együtt; olyan derült,
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olyan boldogul érezték magukat ez emberek, a kik 
fiatalkorukban olyan hü barátok voltak, mintha 
csak soha el nem szakadtak volna egymástól; az a 
tudat, hogy leküzdötték a haragos indulatot szivük
ben, még édesebbé tette a szeretetet közöttük.

És épen olyan boldogul jól érezte magát a kis- 
Róza e körben; egészen más gyermek volt, mint 
oda haza; itt is követett el ugyan holmi apró csi- 
nyeket; hisz ezektől nem szokik el olyan könnyen 
a pajkos kis gyermek ! hanem mindjárt első nap 
kitűnt, hogy a kis Róza csak el van hanyagolva, 
de szive még nincs megromolva, és gondos nevelés 
még mindent helyrehozha' nála. Nem volt sem 
duzzogó, sem rnakranczos, sem nyakas, hanem 
nyílt őszinteséggel vallotta he hibáit, azon foga
dással, hogy máskor nem fogja tenni; azonkívül 
pedig legott első nap annyira megszerette nagy- 
nénjét és ennek gyermekeit, hogy pillanatig sem 
tudott el lenni egyike vaoy másika nélkül.

De nem úgy Emma ; oh e szerencsetlen leány 
nagyon roszul érezte magát ez egyszerű jó embe
rek körében . Minél jobban ismerkedett meg Erzsi
kével, annál inkább derült ki előtte, hogy semmi
ben sem mérközhetik vele, mindenben felülmúlta 
öt; francziául jobban tudott ö ugyan fecsegni 
nálánál, de a könyveket Erzsiké értette jobban; 
mert ez igen szeretett haszncs könyveket olvasni, 
mig Emma alig olvasott még valamit életében; 
épen úgy volt ez minden egyéb ismeretekben; 
Emma nevelése csak külső máz volt, mig Erzsi
kénél a derék tanitó es jó gondos szülék alapos,
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szív-  és léleknemesitö műveltségnek vetették meg 
alapját; így Emma semmiképen sem tudott felsö- 
séget éreztetni falusi rokonával, az pedig nagyon 
fájt a hiú elbizott leánynak, szégyelte magát 
rokona előtt; a helyett azonban, hogy mint a 
romlatlan szivü gyermekek szoktak, a szégyen 
érzete jó szándékokat keltett volna benne, Emma 
minél inkább tapasztalta, hogy rokona öt szellemi 
tehetségek tekintetében felülmúlja , annál kiállha- 
tatlanabbnak tartotta, és annál inkább idegenkedett 
is tőle.

Még egy volt hátra, a miben diadalmaskodni vélt 
fölötte, a g a z d a g s á g b a n ;  meg akarta neki 
mutatni, mennyivel gazdagabb az ö atyja Erzsiké
in é l,  hogy az által megszégyenítse.

Midőn tehát délután ismét a kertben volnának, 
Emma a sok fény és pompára vitte a beszélgetést 
melyet a fővárosban a nagy uraknál láthatni; 
aztán magáról kezdett beszélni, hogy neki is 
milyen sok drága holmija va n , csak tegnapelőtt 
is olyan gyönyörű arany karpereczeket és fülbeva
lókat adott édes atyja ajándékba, aztán nagy ké
nyesen kérdé, hogy ugy-e bár neki, már mint 
Erzsikének, nem igen szoktak szüléi drága éksze
reket a ajándékul adni.

—  De igen! — viszonzá neki Erzsiké vidá
man, miután végig hagyta volt beszélni. — Adnak 
bizony az én szüleim nekem is drága ékszereket 
ajándékul, m égpedig sokkal szebbeket és drágáb
bakat is a tiédnél!

—  Szebbeket! drágábbakat! No azokat ki-
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váncsi vagyok meglátni! Eredj, mutasd csak nekem 
a te drága, szép ékszereidet! —  mondá Emma el
bizakodottan.

—  Szivesen! Azonnal elhozom az én ékszerei
met! — mondá neki Erzsiké, és azon módon el
szaladt a házba.

Néhány perez múlva visszatért gyönyörű kis 
szekrénykét hozván magával, egészen olyant, a 
minőben a becses ékszereket tartani szokták.

Emma mohón ragadta azt ki kezéből, és a 
szép szekrénykét látván, már-már hinni kezdé, 
hogy csakugyan értékesebb arany holmija van 
Erzsikének, mint neki; kíváncsian nyitja ki tehát 
fölemeli födelét, és ime! mit lát a szekrénykében? 
p a p i r*t, semmi egyebet, mint papir lapokat!

—  Tán bolonddá akarsz tenni! —  kiáltá erre 
nagy haragra lobbanva, és ha Erzsiké ki nem ra
gadja a szekrénykét a kezéből, bizonyára lábaihoz 
hajítja.

— Dehogy édes Emmám! —  viszonzá erre 
Erzsiké szelid mosolygással. —  Mert ezek az én 
ékszereim! E papiron gyönyörű szép költemények 
vannak Írva. Valahányszor csak jutalomra vagyok 
méltó, jó tanitóm vagy édes anyám egy-egy szép 
költeményt adnak ajándékul, mit sajátkezüleg 
valamely jeles költő müveiből Írnak k i ; mert azt 
mondják, hogy e költemények csupa merő drága 
gyöngyök, és a nő lelkére nézve ezek a legszebb 
ékszerek, a minökhez hasonlót a föld legkitűnőbb 
aranyművesei sem tudnak előállítani.

Ezeket mondá a jó Erzsiké igaz szive szerint;
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de Emma nem igen hallgatta már szavait; hanem 
nagy haraggal elszaladt rokonától, magában őgyei- 
gett a kertben, dult-fult nagy felindulásban, és 
sirt és sóhajtott, h ogy bár csak ismét otthon volna 
már , az ö kedves Camilla bárónője mellett.

A  jó Erzsiké pedig visszavitte kedves szek
rénykéjét, és mert épen magában találta édes 
anyját, odament hozzá és könyes szemekkel be
szélte el neki, milyen szomorú jelenete volt roko
nával , és mit mindent nem hallott tőle.

Peterdyné asszony mély megilletödéssel hal
lotta leánya szavait • azután zokogással szaggatott 
hangon mondá:

—  Magam is tapasztaltam édes leányom , 
hogy kedves rokonunk nincsen úgy nevelve, a 
mint az saját boldogsága tekintetéből óhajtandó 
volna , és adja az ég, hogy javuljon \ de ha ez nem 
történik, akkor is édes leányom, csak szánakoz
nunk szabad rajta, de szeretetünket meg nem 
vonhatjuk tőle; mert nem ö oka, hogy olyan ro- 
szul van nevelve, hanem inkább a z , hogy anya 
nélküli árva! Oh te nem is tudod édes gyermekem, 
mi az anya a gyermeknek!

— Oh, dehogy nem tudom, édes jó anyám! 
dehogy nem tudom, hogy isten után a jó szülék 
a gyermek legnagyobb jóltevöi, és hogy az 
egész élet alatt nem lehet azt meghálálni, a mit 
nekik köszönhetünk ! — mondá Erzsiké és zokog
va borult anyja nyakába.

—  Szegény Emma alig volt négy éves —  
folytatá aztán Peterdyné asszony szomorúan —
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midőn édes anyját az én jó testvéremet, elveszté, 
és azóta idegen emberek gondviselésére volt bíz
va ; a sógorom szintén nem sokat ügyelt gyerme
kei nevelésére, így jött, hogy a szegény leányon 
annyira erőt vettek a rósz tulajdonok.

—  De hát nem volna-e jó, ha magunknál tarta
nok ? Oh , mint fognám öt szeretni, és bizonyosan 
tudom, hogy akkor megváltoznék ismét! — mondá 
a leányka kéröleg emelve szemeit édes anyjára.

—  Fájdalom, én nem osztozkodom nézetedben 
édes leányom — viszonzá szomorúan az anya. —  
Nem könnyű feladat, a m e g r ö g z ö t t  hibákat a 
gyermek szivéből kiirtani! Aztán nem hiszem, 
hogy a leánynak kedve volna nálunk maradni; 
hiú tetszvágya a főváros után vonzza, aztán atyja 
sem hagyná öt nálunk; nagyon szereti öt és tán 
el sem tudna lenni nélküle. Meg fogom tehát ki
sérteni hogy nálunk hagyja, de kevés sikert 
ígérek magamnak e részben; a kis Rózát azon
ban semmi áron sem engedjük többé visszavinni, 
testvérül fogod az árva rokont szeretni édes leá
nyom , nemde ? —  mondá az anya megilletödve.

Oh ig e n ! Hisz az olyan kedves gyerm ek! 
aztán árva! —  viszonzá Erzsiké könyes szemekkel, 
és édes anyját megcsókolván, elszaladt akis Rózá
hoz , hogy ezt is hűséges szivéhez szorítsa.

És úgy is volt, a mint a jó  anya előre mondá: 
Darányi ur nem akarta itt hagyni szeretett leányát, 
és Emma szintén egyáltalában nem akart itt ma
radni ; Peterdyné asszony tehát kénytelen volt el
állni forró óhajtásától, és megelégedni azzal, hogy

Ifjúsági könyvi. IV . kötet. 5
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a kis Rózát itt hagyták nála; a leányka maga is itt 
kivánt maradni, úgy megszerette jó rokonit rövid 
ittléte alatt.

Más nap aztán Darányi ismét haza utazott; 
hiába marasztották rokonai, csak még egy napot 
töltsön itt körükben, isten tudja, mikor fogják is
mét látni egymást; de Darányinak nem volt mara
dása ; folyvást lelke előtt lebegett az a rémitö gon
dolat, hogy megvizsgálják a hivatalbeli pénztárt, 
és fogyatékot találnak benne ; ez nógatta, hajtotta 
ö t, csak siessen, hogy minél elébb otthon legyem 

Mielőtt azonban elindulnának, Peterdyné asszony 
elébb Darányi urat, aztán Emmát hivta félre, és 
ú g y , hogy senki sem látta, kérte az apát, ügyel
jen jobban leánya nevelésére, mert most bizony 
nagyon el van az hanyagolva; a leányt pedig gyön
géd anyai szeretettel figyelmeztette azon szerencsét
lenségre, a melynek okvetlenül eléje indul, ha le 
nem vetközteti rósz tulajdonit, és gondolja m eg, 
milyen áldott jó anyja volt, igyekezzék tehát ahoz 
hasonlóvá lenni.

Darányi ur és Emma természetesen szentül 
felfogadták, hogy egészen úgy cselekeznek majd, 
a mint a jó asszony óhajtotta, és ezer áldás közt 
hajtottak ki a jó rokonok udvarából.

De váljon be is látják-e, hogy a jó néni iga
zán javukra kérte azt tőlük, és váljon lesz-e annyi 
erejük, hogy meg is tartják a mit neki az elválás 
órájában fogadtak.
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VL

SZOMORÚ NAPOK.

És most édes olvasóim , ugorjunk át hat évet 
elbeszélésünk folyamából. Sok, nevezetes dolog 
történt volt ez idő alatt; a haza drága földje véres 
csaták, elkeseredett harczok színhelyévé lön; bé
kés polgárok hajlékai, egész városok pusztító lán
gok martalékává lőnek, száz meg száz anya siratta 
magzatát, ezer meg ezer gyermek gyászolta szü
léjét, testvérét; nem volt család a két testvérhazá
ban , a mely valamelyik tagját ne siratta volna, el
veszett, elvérzett, vagy örökre eltűnt, nem tudni, 
mi lett belőle ; százezrek , milliók urai nehány hó 
alatt koldusokká lettek a kik nem tudták,hová hajtsák 
le bánatterhes fejüket; óh irtózatos, örök emléke
zetű napok voltak ezek drága hazánkra nézve!

D a r á n y i  T i v a d a r t  sem kímélte meg az 
ádáz végzet; épen midőn elvolt érendő a sóvárogva 
áhított fényes méltóságot; akkor ütött ki a vész, ö 
is elsodortatott általa ; nem csak hogy az áhított 
fényes méltóságtól elesett, de még azon hivatalt is 
elvesztette, a melyet eddig sok évig viselt, és mert 
könnyelmű nagyravágyásánál fogva soha sem gon
dolt bekövetkezhető balesetekre, egyszerre koldus
botra jutott, alig maradt annyija , hogy egyik 
félreeső faluban szegényesen eltenghesse örömtelen 
napjait.

Még csak akkor tűnt ki igazán, milyen nagy 
áldás a czélszerü, nemes irányú nevelés, és men-

5*
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nyíre boldogtalan az, a kinek szive lelke el van 
hanyagolva. E m m a ,  —  a ki visszaérkezte után 
Pestre, csakhamar elfelejtette volt a hü nagynéne 
jóakaratu intéseit, és évről évre inkább engedte a 
rósz hajlamokat meggyökerezni szivében, — egy
általában nem bírta magát bele szoktatni az u j , 
szegényes életbe; vágyai, emlékei folyvást a fő
városba vezették vissza lelkét, a fővárosba, hol ö 
egyik mulatságból a másikba sietett, a hol körül 
volt véve léha hízelgőktől, a hol minden héten uj 
ruhában mutathatta magát a világnak, hol egész 
napokat tétlenségben , hiú szeszélyeinek élve tölt- 
hetett; óh, mindennek mo>t vége volt; most nem 
vártak reá más örömök, más szórakozások, mint 
azok, miket a szép természet nyújt, de hogy eze
ket kellőleg élvezhessük, hogy azok felvidítsanak, 
ahoz romlatlan, fogékony szív kívántatik, nem 
pedig olyan, a minő Emmáé volt.

Irtóztató volt tehát a leány állapota a kisded 
faluban, a nyomoron kívül az u n a l o m  is kínoz
ta; nem tudta, mivel tölteni idejét, dolgozni sem 
nem tudott, sem nem akart, és a helyett hogy bé
kés önmegadással tűrné el a végzet megváltoztat- 
hatlan intézkedését, haraggal, gyűlölettel telt el 
isten és emberek ellen, duzzogóvá, czivakodóvá 
lön , senki sem tehetett kedvére, és faggatta, kí
nozta, a ki csak közelébe jött.

Legtöbbet szenvedett pedig ez által atyja, az 
öreg Darányi ur; a szegény, szerencsétlen ember
nek úgyis elég jutott már a keserűségből, es ö a 
helyett, hogy mint illik , enyhítette volna szomorú
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sorsát, inkább még szomorúbbá tette azt neki; a 
keményszívű leány ahelyett, hogy szerencsétlen 
atyját megvigasztalná , még szemrehányásokkal, 
kemény szemrehányásokkal illette; öt okolta jelen 
szomorú körülményeikért, és a mi hibás vagy 
helytelen cselekedet atyja részéröl valahogy tudo
mására jutott, mind felhozta n ek i; ha akkor nem 
teszi azokat, úgy most gazdagok, tiszteltek, bol
dogok volnának, és ö most nem volna kénytelen, 
ilyen rongyos fészekben nyomorogni.

Oh mi kínosan, mi keservesen estek a test 
és lélekben megtört öreg urnák e szavak! milyen 
iszonyú fájdalom közt látá most be napról napra 
jobban hogy az ember legnagyobb részt még életé
ben szedi cselekedeteinek gyümölcseit, önön vére 
által bünteti öt meg a mennyei gondviselés azért a 
roszért, melylyel életében nagyravágyó lelkét ter
helte; és mennyire megbánta most, hogy e g y 
koron a fény és hatalom utáni gonosz vágyaknak 
fölnyitotta szivét; mi egészen máskép volna most 
sorsa, ha ö ezt nem teszi, ha hü marad elveihez, 
elvbarátaihoz; mennyi részvevő barátja, segítő 
gyámola volna neki most a szomorúság nehéz nap
jaiban, és a mi legfőbb, mennyire más volna most 
leánya : egyszerűen , de jó és nemes irányban ne
velve, szeretettel szivében, békességes tűréssel és 
erős, kitartó lélekkel az élet viszontagságaival 
szemben; mig igy maga okolta magát leánya el
hanyagolt neveléséért, és vajmi sokszor szakadt ki 
azon kétségbeesési fohász fájdalomdult szivéből: 
Vajha minél elébb magához szólítaná öt az isten! és
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talán önön kezével vet véget, boldogtalan életének, 
ha a jóságos ég egy vigasztaló angyalát nem küldi 
el hozzája.

Másik leánya volt az a vigasztaló angyala, a 
k i s  R ó z a ,  a kinek pajkosságán egykor annyit 
nevettünk, de a ki most nem volt többé sem nem 
kicsin y, sem nem pajkos, hanem testben, lélek
ben egyiránt szép és kedves tizenöt éves felserdült 
hajadon; hat évet töltött volt szeretett nagynénje 
házánál, a nemeslelkü rokonok hü gondviselése 
alatt, és a mi hiba vagy rósz hajlam a gyermek 
szivében volt, az mind csakhamar kipusztult onnan 
és jó tulajdonok, nemes hajlamok fakadoztak elő 
abban, hogy öröm volt nézni, mint válik a kis mak- 
ranczos leányka napról napra jobbá, nemesebbé, 
és szebbé; igen, igen, édes gyermekeim, s z e b b é  
is lett a kis Róza a lelki javulás által; mert a lélek
nek nemes irányban fejlődése a legnagyobb be
folyással van a rra , hogy vonzó és megragadó kül
sővel birjon az ember! Csak nézzétek, mennyi bü- 
báj tündököl a jó ember tekintetében, mennyi éde
sen vonzó kellem terül el arczán, mennyire nemes 
és szelid minden sza v a . minden mozdulata, és 
azonnal tapasztaiandjátok, hogy az igaz báj, az 
igaz szépség nem annyira az arczok szépséges szin- 
vegyülékéböl, mint inkább azon megragadó kellem
ből származik, a mely a nemes lelkű ember szivé
ből arczán és egész valóján elömlik.

És ilyen szépség volt most a kis R óza! Az 
emberek önkénytelen rajta felejtették tekintetöket, 
gyönyörrel nézték öt serény munkája k ö zt, gyö
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nyörrel hallgatták a müveit, okos, de mindenek 
felett s z e r é n y  beszédjét mindenki szerette, 
minden s z í v  hozzája vonzódott, és a j ó  Peterdyné 
asszony sokszor könyes szemekkel adott hálát a 
j ó  istennek, hogy testvére gyermekét annyi áldott 
j ó  tulajdonnal halmozta el az ö anyai gondviselése 
alatt.

Képzelhetni tehát, mennyire szerették a ked
ves leányt a nagybátyai háznál; semmi különbség 
nem volt ott közte és Peterdyék édes gyermekei 
közt, nem is nevezték öt máskép, mint: „Édes 
g ye rm e k in e k  a szülék, „édes te s tv é rin e k  a 
gyerm ekek, és nem szükség mondanom, hogy 
a kedves jó leányka hasonló szeretettel ragaszko
dott rokonihoz. Atyja több ízben irta volt neki, 
jöjjön haza; de a leány nem akart menni, levelei
ben újra kérte atyját, hagyná öt még tovább is 
drága rokonai kedves körében, ö olyan boldogul 
érzi magát a jó néni ótalma alatt, és a jó Peterdy
ék egyesítették kérelmüket a leánykáéval, hogy 
Darányi ur —  a ki csak igen keveset fizetett volt 
vissza a kölcsön vett 20,000 forintból, és tehát 
lekötelezettjük volt —  nem bírta megtagadni ké
résükét.

De bár milyen boldog volt is a leány kedves 
rokoni körében, alig vette a hirt, hogy atyja 
elvesztette hivatalát és vagyonát, azonnal kitépte 
magát a kedves körből, a hol annyi boldog évet töl
tött, és sietett haza szegény atyjához ; szent köte
lességének tartotta: osztozkodni övéi szerencsétlen
ségében, és segíteni, a mint csak lehetett. És a hu
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lélek nem csak segített, de valóságos nemtöje lett 
a szegény megtörődött öregnek. Nagyon kevés 
volt a z , a mi vagyont atyja a nagy csapás után 
megmenthetett, és más ember kezében alig lett 
volna elég , hogy nyomorúságosán is tengesse 
napjait; de Róza megtanulta nagynénje házában, 
mikép kell a jó házinönek okosan gazdálkodni, és 
áldásosán alkalmazta azt most saját szegénységük
ben ; olyan kevéssel tudta ö eltartani a házat, 
hogy az öreg Darányi urnák sokszor ’ a könyek 
estek ki szeméből örömében; ig a z , nem voltak 
fényes inycsiklándoztató csemegék az asztalon, és 
Emma nem egyszer fintorította el arczácskáját, a 
mint az egyszerű ételeket látta, de azért a leg
egyszerűbb ételek is Ízletesen, táplálólag voltak el
készítve , és csak is ilyen módon lön lehetséges, 
hogy az egykor olyan fényűző család —  mások 
kegyelmére nem szorult.

És milyen munkás, milyen serény volt a jó 
Róza ! Mig Émma egész napokat henye tétlenség
ben elduzmagolt, addig a kedves Róza mindent el
végzett, a mi a házban, a kertben elvégzendő volt, 
és az egész kis gazdaság mindig olyan szép rend
ben volt, mintha tudj isten hány cselédet tartaná
nak, pedig csak egyetlen szolgálója volt, és ezzel 
végzett ö mindent, ez egy cseléddel tartotta a leg
szebb rendet; mert maga adott példát a sükeres 
munkában; de nem is  volt az a munka, a melyet 
végezni átallt volna; „A  b e c s ü l e t e s  m u n k a  
s o h a  s e m  v á l i k  s z é g y e n r e ^  szokta volt 
a jó néni mondani, és édes örömmel tapasztalta,
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milyen jó tanításokat adott neki a kedves néni. Mi 
lenne most belőle, mi lenne édes atyjából, nénjé- 
böl , ha korán meg nem kedveltették volna vele a 
munkát !

Épen ilyen kifogyhatatlan volt a leleményes
ségben, mikép lehetne csekélyke vagyonukat sza
porítani ; baromfit nevelt, kerti zöldségeket ter
mesztett , a miből aztán a feleslegest a szomszéd 
városba küldé eladás végett; és mert az ö barom
fia, és az ö zöldsége a gondos ápolás következté
ben a legszebb volt az egész környéken, nem 
győzte kielégíteni a vevőket; igy mindig szerzett 
egy kis pénzt, a miről atyja nem tudott, hogy egy- 
egy kis örömet, egy  kis kedves meglepetést sze
rezzen n eki, a mi pedig most a szegény öreg ur
nák sokkal kedvesebben esett mindazon fény és 
pompánál, a mely egykoron telhetlen szivét kö
rülvette.

De bár milyen áldásos volt is a hü leány fárad
hatlak munkássága , nem az vo lt, a mi öt sok más 
leány fölött annyira kitüntette, hanem azon n y u 
g o d t  b é k e t ü r é s  és l e l k i  v i d á m s á g ,  a 
inelylyel a mostoha körülményeket viselte; óh pe
dig milyen béketürésre, menni szelídségre volt 
szüksége! Atyja és nénje egyiránt folytonos ki- 
sértetbe hozták az ö nemes szivét, az atya szomorú 
bánkodása, a néne pedig heves indulatossága, mér
ges czivódásai által. A szegény öregben olyan mé
lyen bevette magát a sötét bánkodás, hogy sokszor 
órákig, fél napokig szótlanul merengett maga elé, 
és csak a kedves Róza édes biztatásai, szelíd
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vigasztalásai voltak képesek kis időre eloszlatni a 
rémes gondolatokat, a melyek fájdalom dúlt lelkét 
marczangolták. Miként égből zengő angyal szózat, 
olyan édesen hangzott vissza ilyenkor a szegény 
atya lelkében a kedves leány szeretetteljes, gyön
géd biztatása ; „óh igen46 —  szokta aztán elérzéke- 
nyült szívvel mondani —  tudom, érzem , hogy még 
boldog leszek! Az ég nem áldott volna meg olyan 
angyali gyerm ekkel, ha meg nem tudná bocsátani 
vétkes nagyravágyásomat !44 —  és a szeretet édes 
könyei közt zárá ilyenkor] a hü leányt szivéhez, 
és úgy tetszett n ek i, mintha ilyen öleléstől fájó 
szive meggyógyulna!

És épen ezen gyöngéd szeretetért, amelyíye! 
a szegény öreg a hü leány iránt viseltetett, g y ű 
lölte öt Emma. Emlékezhetünk re á , hogy már 
Peterden is azért gyűlölte volt meg a kedves Erzsi
k é t, mert szebb tulajdonokat fedezett volt föl ben
ne, mint a minőkkel ő bírt ; ép igy tett most is bu
gával, a kedves Rózával; nem szenvedhette, dur
vának, parasztnak csúfolta, a kinek fogalma sin
csen arról, mikép kell magát egy Darányi kis
asszonynak viselni, mindent hibitott, ócsárolt, a 
mit csak tett; az ételeket roszaknak, megemészt- 
hetetlennek tartotta , serény szorgalmát hiú fitog- 
tatásnak nevezte, egész nap czivódott, zsémbelő- 
dött, és a mellett úgy parancsolt ve le , mint valami 
cseléddel.

És mindezt a jó Róza példás nyugodtsággal és 
pusztulhatlan jókedvvel tűrte; sajnálta nénjét, és 
mikor senki sem látta, keserű könyeket hullatott
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érte , de soha egy szóval sem viszonozta bántal
mazásait, soha sem jött indulatba, hanem ügye- 
kezett lefegyerezni öt szeretetteljes szelídség > 
nyugodt békességes tűrés által, azon hiszemben, 
hogy idővel majd csak felhagy nénje az érdemeltem 
faggatódzásokkal.

így telt el egy tél és egy nyár, a mely idő 
alatt a szegény Darányi ur mindig tehetetlenebbé 
tett magával, de azért a szomorú bánkódás mind 
inkább kiköltözött szivéből; kiűzte azt onnan a hü 
Róza forró szeretete, és utósó időben a szegény 
öreg nem is tett egyebet, csak áldást esedezett 
angyali leányára a kegyelmes égtől.

Ilyen áldó szavak közt távozott el egyszer 
Róza késő éjjel édes atyja szobájából, és midőn 
másnap reggel ismét beméne hozzá, hogy jó reg
gelt kívánjon neki, hát a szegény megtörődött öreg 
mozdulatlanul, hidegen feküdt ágyán ; az ég meg
elégelte kínos szenvedéseit, és magához szólitá; 
könnyű lehetett szégénynek kimúlása; mert ajkain 
ugyanazon édes mosoly ült, a melylyel előtte való 
éjjel Rózát megáldá.

O h , ki írhatná te a fájdalmat, mely Róza szi
vét ez újabb csapásra általjárta! Hisz minden sze
rencsétlenség közt ezt tartotta legnagyobbnak, 
hogy szeretett, drága atyját elvesztette! Eszmélet
lenül rogyott össze a halottas ágy mellett, és óh 
mi szívesen adta volna oda életét, ha édes atyját 
ezzel megválthatta volna!

De a természet könyörtelenül hajtja be földi 
adóját; szegény Darányi meg volt halva; eltemet-
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lék. A szegény Róza nem tehetett egyebet, mint 
virágokkal beültetni a hantot, mely alatt imádott 
atyja annyi keserű csalódás, annyi keserű fájda
lom után az örökké való nyugalmat föltalálta. Most 
nem háborgatják többé sem nagyravágyás, sem 
lelki furdalatok, csendesen aluszik a hü anyaföld 
ölében.

Emma is mélyen siratta e nagy veszteséget; 
hisz lehetetlen is embernek ilyen veszteséget 
mélyen meg nem siratni! De mégis könnyebben 
megvigasztalódott Rózánál, a ki még hónapok 
múlva is könyeket hullatott, mikor szegény 
atyja eszébe jutott.

És most volt a kérdés: hová menjen a két 
leány! Mert itt e faluban csak nem maradhattak, 
minden rokon nélkül, idegen emberek között.

És Róza hamar készen is volt tervével: 
visszamegy P e t e n d r e , hü nagy nénjéhez, bi
zonyára szivesen fogadják.

Emmát is kérte, nógatta, jöjjön vele Petend- 
re , majd meglátja, milyen jó dolga lesz ott a hü 
rokonok körében, de Emma büszkén utasította 
vissza kérését; ö megunta már a falusi tengödést, 
nem ilyen kör számára van ö n evelve, neki a 
fővárosban kell éln i, a hol ez és ez főrangú ur- 
hölgy ismerőse, jó  barátnője , a kik mind türel
metlenül várják visszaérkezését, ilyen egy barát- 
nöhez —  C a m i l l a  bárónöhez fog ö menni, az 
majd megosztja vele gazdagságát, és bizonyára 
nagy szerencse néz reá a fővárosban.

Róza könyes szemekkel igyekezett lebe-
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szélni e meggondolatlan határozatáról! de minden 
iparkodása hasztalan volt; a két testvér tehát elvált 
ism ét, Emma a fővárosba, Róza pedig vissza 
Petendre a jó nagynénihez, és isten tudja, látják-e 
még egymást valaha az életben !

VII.

BORÚRA DERŰ,

De hát miért nem sietett a jó P e t e r d y  
E n d r e  rokonai segitségére, midőn a nagy sze
rencsétlenség érte ? —  kérdik fiatal olvasóim, és 
becsületükre válik a kérdés; mert azt bizonyítja, 
hogy hasonló körülmények között igy cseleked
nének.

És valóban, Peterdy Endre is igy gondolkodott^ 
és igy is cselekedett volna, mind a mellett, hogy 
a húszezer forint , melyet sógorának kölcsön 
adott volt, legnagyobb részt örökre oda veszett; 
mégis segitett volna rajta újabb balsorsában, ha 
hogy ez lehetséges lett volna.

De fájdalom, az a nagy, országos csapás 
a melyről az elébb nektek szóltam, a Peterdy 
házat is keményen megsujtotta, és a hajlék, a 
melyben évek óta a béke és elégült boldogság 
állandó tanyát ütöttek volt, a szenvedés és bánat
nak lön szomorú tanyája; a mijük volt, az ősi 
birtokot és sok évek fáradságos szerzeményét, 
mind elvesztették e zűrzavaros idő alatt. O h, 
nagy szerencsétlenségek látogatták meg e kedves
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gó embereket, és ezek közöl a legnagyobb volt az 
hogy Peterdy Endre, a család fe je , az imádott 
fé r j ,a h ií  atya távol bujdosásban volt kénytelen 
menedéket keresni, És csak nem rég áldásteljes 
jólétben virágzó család — a jó emberek szives 
segítségére lön szorulva.

De itt is bebizonyult az a régi igazság; hogy 
az ember a m i n t  v e t ,  ú g y  a r a t ;  általános 
részvétet gerjesztett a jó Peterdyek szánandó sorsa 
és mindefelül érkeztek a felszólítások, jöjjenek 
hozzájuk ; nagy gazdag urak kérték ki részükre 
a szerencsét, hogy ök gondoskodhassanak e derék 
közszeretet- és tiszteletben álló családról mind ad
dig , mig isten szebb napokat nem viraszt reá.

De a derék Petendyné szépen megköszönte 
a nagy uraknak szives ajánlatait, és csak egyik 
szomszédbeli birtokos, férje egyik régi jó barát
jának meghívását fogadta el; ahoz költözött és ott 
sem ette a család ingyen a kegyelem kenyerét, 
hanem becsületes munka utján érdemelte azt meg. 
A  birtokos —  S i m á n  d y  G á b o r n a k  hívták 
—  öreg ember volt m ár, egyetlen fia a csatában 
esett el, neje pedig az utáni bánkódásban halt meg, 
és úgy elég mód és alkalma volt tettek által meg
hálálni az elhagyott öregnek azt a jót, a mit velük 
olyan szives készséggel tett. A jó Peterdyné 
asszony a helyett, hogy idejét és egészségét hiába 
való bánkodással emésztené, mindenképen azon 
v o lt, hogy a jó Simándy öreg napjait édesítse, a 
kis Pali pedig, a ki ezalatt tizenöt éves ifjúvá 
serdült, olyan buzgón, olyan serénjen járt el a
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gazdaság körül, mintha csak sajátja volna. És 
épen igy tett a kedves E rzsiké , ki ezalatt a vidék 
legszebb és legszeretetreméltóbb hajadonává fejlő
dött; egész nap sürgött-forgott, járt-kelt, és az 
öreg Simándy csakhamar úgy megszerette e ked
ves jó embereket, hogy önön gyermekeit se job
ban, és sokszor mondta, hogy az ég vigasztalásul 
küldé e családot szomorú hajlékába, hogy némi
leg  kárpótolja öt nagy veszteségéért, és édessé 
tegye öreg napjait.

Csak este, mikor az öreg Simándy ur nyu
galomra tért, gyűlt össze a vendégcsalád Peterdyné 
asszony szobájában, és könyes szemekkel fohász- 
kodának az ég urához, hogy terjeszsze ki ótal- 
m azó, áldó karjait a távolban bujdosó atya fölé, és 
vezesse vissza minél elébb utána epedö övéihez !

Havak, évek múltak igy fájó sóvárgásban; de 
a jó emberek azért nem vesztették el béketürésü- 
ket a jelenben és édes reményüket egy szebb 
jövő iránt.

És az ég végre meghallgató a tisztalelkü jó 
emberek könyörgését; megjutalmazó a rendületlen 
kitartást: az apa előtt ismét megnyíltak a drága 
haza határai, ismét szivéhez ölelhette hü nejét, 
kedves gyermekeit, és a viszontlátás mennyei per- 
ezében el lön felejtve a sok évi szenvedés.

És ettől fogva egyre kisütött a boldogság verő 
fényes napja, a nehéz megpróbáltatásokat dicső
ségesen kiállt családra: Peterdy visszakapta bir
tokát, és neje és gyermekei körében igyekezett
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elűzni a fájó emlékeket, a mik derék magyar szi
vét nyomhatták.

De az öreg Simándy ur sem tudott többé el
lenni a jó emberek nélkül; üresnek, pusztaságos- 
nak tetszett előtte a hajlék , midőn kedves vendé
gei belőle távozának; bérbe adá tehát birtokát és 
átköltözött Peterdyékhez, kik a legnagyobb öröm
mel fogadák öt körükbe; olyan hálás szeretettel 
volt hozzá a derék Pali és a kedves Erzsiké, mintha 
nagyatyjuk volna, és mindent elkövettek, hogy 
vidámon, elégülten töltse öreg napjait.

íg y  találta a családot Róza, midőn szegény 
atyja halála után hő rokonainál menedéket keresett. 
És szükséges-e mondanom, hogy ezt teljes mér
tékben meg is találta? Hiszen kicsi korától fogva 
nem is tekinték öt e körben másnak, mint önön 
gyermeküknek!

Legjobban mégis az öreg Simándy szerette 
szegény árvát; azért i s , mert a kedves Róza szo
morú sorsa szánalomra és részvétre gerjeszté a jó 
öreget, de kivált azért, mert a jó leányka szintén 
a legforróbb szeretettel vonzódott az öreg, beteg 
Simándy bácsihoz; boldogult atyjánál tanulta volt, 
mint kell gyönge betegekkel, szelid béketüréssel, 
és odaengedö szeretettel bánni; senki sem tudott 
tehát a házban úgy kedvében járni Simándy bácsi
nak, mint a kedves Róza, még a gondolatait is ki 
tudta lesni az öreg urnák, úgy annyira, hogy utó
jára a bácsi gondviselése egészen ö reá lön bízva, 
egyiknek és másiknak nagy örömére.
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És annyi nemes tulajdon, olyan szép és tiszta 
lélek nem maradhat soká isten áldása nélkül; az 
öreg Simándynak egyik rokona, egy müveit és 
derék ifjú , midőn egy alkalommal öreg bátyját 
Peterdyéknél meglátogatná, megismerkedett a ked
ves hajadonnal, és ritka nemes tulajdonai a leg- 
magasztosabb vonzalomra gyulasztották lelkét, és 
mert meg volt győződve arról, hogy csak is ilyen 
nemes lelkű leány képes örökre boldoggá tenni a 
férfit, kész volt megosztani vele életét, és nőül 
kérni ö t; Róza szintén nagyon kedvelte a derék, 
müveit lelkű magyar szivü ifjút, és bizonyára egy
máséi lesznek, hahogy egy nagy akadálya nem lett 
volna boldogságuknak, az t. i. hogy az ifjú szüléi 
gazdagok voltak, és minden igyekezetük oda volt 
irányulva, hogy egyetlen fiuk hasonlóképen gaz
dag leányt vegyen nőül; Róza pedig, mint tudjuk, 
szegény volt, és bátyja , a jó Peterdy anyagi körül
ményei szintén nem voltak most olyanok, hogy 
unokaleányának valami sokat adhatott volna; igy 
a szegény leánynak újra szomorúvá vált a sorsa; 
de az ég immár eléglette e nemes lélek szenvedé
sét , s ezentúl csak öröm és áldásokkal bírt számá
ra ; midőn az öreg Simándy ur a két ifjú búbánat- 
járól értesült, az a nemes határozat kelt szivében, 
liogy tetemes vagyonának örököséül a kedves 
Rózát nevezte k i ; igy a leány egyszerre gazdag 
lett, a gazdag szüléknek tehát nem volt semmi el
lenvetésük fiúk választására nézve, és aztán a két 
ifjú nem sokára örökre egymásé lön.

Hogy a kedves Erzsiké hasonlóképen boldog 
Ifjúsági könyvi, IV , kötet, 6
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lett, nem is szükség mondanom; Pali pedig, az egy
kori kedves, kis Palika, most már nem Palika, ha
nem P e t e r d y  P á l ,  átvette atyjától a jószágot, 
és jelenleg egyike a legértelmesebb gazdáknak, és 
a legtiszteltebb hazafiaknak; Peterdy Endre büsz
kén vallja öt fiának.

VIII.

UTÓSÓ FEJEZET.

És most befejezhetném elbeszélésemet, és 
valóban szives örömest tenném, legalább meg
maradna fiatal olvasóimban azon vidám érzés, melyet 
a derék Peterdy család és a kedves Róza boldog
sága kétségen kivül bennük költött; de mert nem a 
magam fejéből, hanem a valóságos élet után be
széltem el e történetet, kénytelen vagyok még egy 
valakiről szólani, a kinek életviszonyai tudom, 
fájdalommal töltendik résztvevő sziveteket, de a 
mit még sem szabad elhallgatnom; mert annak 
elbeszélése ép olyan tanulságos, mint a milyen 
szomorú.

Bizonyosan tudjátok is már, ki a z , a kiről 
szólni akarok: E m m á r ó l  Róza testvérnénjérőL

Tudjuk, hogy a legédesebb reményekkel ke
csegtetve magát, ment föl Pestre, hogy ott iijukori 
gazdag barátnői körében nagy boldogul élendi ifjú 
napjait. A szerencsétlen leány, azt hitte, hogy e 
gazdag úri leányok és hölgyek, most i s , miután 
szegény sorsra jutott, olyan baráti jó indulattal
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lesznek hozzá, mint az előtt; mikor ö is veteked
hetett velük fény és pompában; óh pedig mennyire 
csalódott !

Midőn visszaérkezett a fővárosba, sokan régi 
barátnői közöl, tudni sem akartak róla; sőt ne- 
hányan közülük annyira vetemültek, hogy mikor 
náluk megjelent, meg sem ismerték, és épen ezek 
közé tartozott C a m i 11 a b á r ó n ő ,  a ki ezalatt 
valamely katonatiszthez ment volt nőül; hátat for
dítottak neki; mások megmegismerték ugyan, de 
csak azért, hogy kiutasítsák körükből, szemére 
hányták egykori fényűzését, tetszelgését, épen 
azon rósz tulajdonokat, a melyekért egykor barát
ságot kötöttek volt ve le! „ha akkor olyan fényűző, 
költekező életet nem folytat, most bizonyára nem 
jut vala ilyen szánandó helyzetbe'*, mondák neki 
szívtelen lenézéssel.

O h, milyen keserűek voltak a tapasztalatok e 
leányra nézve; mennyire megkezdé utálni e 
leányokat, a kiknek társasága, barátsága után 
egykor úgy sóvárgott! Most már bekezdé látn i! 
hogy minden olyan vonzalom, a mely nem tisztán 
a lélek rokonérzetéböl, hanem külső érdekekből: 
p é n z ,  g a z d a g s á g b ó l  vagy s z é p s é g  és 
szemtetszö csillogásból származik, az ilyen vonza
lom , mondom, nevezzék azt bár b a r á t s á g n a k  
vagy akármi másnak, soha sem tartós, és csak
nem mindig boldogtalanságra vezet; azért ko
rán szokjék hozzá a  fiatal s z í v  , csak is olyan 
vonzódásnak engedni, a mely tisztán a nemes lélek 
rokonérzületéből származik, amazokat pedig fojtsa

6 *
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el azonnal első gerjedésükkor, kerülje messze, 
mint a hogy a nagy veszedelmet kerülni kell, és 
jusson eszébe a szerencsétlen Emma sorsa.

De bár mennyire keserűek voltak is e szeren
csétlen leány tapasztalatai, ereje még sem volt 
elhanyagolt szivének, hogy felhagyott volna azon 
balgatag sóvárgásával: a nagy világon pompáskodni; 
és addig járt és keresett; mig egyik régi ismerős- 
nője csakugyan házához fogadta; fiatal bárónő volt 
e z , és úgy volt, hogy társalkodónője lesz neki. 
És Emma nagyon örült, hogy ö most újra tün
dökölni fog fényes tánczvigalmakban, estélyeken, 
hangversenyekben sat. Legott drága öltözékeket 
is rendelt meg azon kevés pénzen, a mi atyja 
halála után reá maradt, hogy „rangjához illöleg“ 
jelenhessen meg a fényes körökben, a melynek 
most újra ünnepelt tagja leend, a mint Ilivé.

Oh, pedig mennyire csalódott ismét! Az a 
fiatal bárónő , egykori barátnője, nem azért fogad
ta magához, hogy a fővárosi élet költséges örö
meiben részeltese, hanem azért, hogy egy cseléd
del több legyen körülötte, nem is úgy bánt vele, 
mint a hogy müveit társalkodónövel szokás, hanem 
mint cselédjével. Oh kínos, szégyenteljes volt ott 
a szegény leány élete; mikor a legfényesebb tár
saság volt együtt, a melyben ö tündökölni vágyott 
mulatni, reménylett, a fiatal bárónő ki küldte öt a 
konyhába! nézze meg az ételeket, ha el nem 
rontotta-e a szakács, vagy egyéb ilyen alárendelt 
szolgálatokat végeztetett ve le , a melyek mind 
keservesebben estek a leánynak a halálnál.
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Nem is volt ott sokáig maradása, csakhamar 
összeveszett egykori barátnéjával, és kénytelen volt 
odahagyni a házat; a pénze is elfogyott már, és a 
fővárosban senkije sem volt, a ki részvéttel közele
dett volna hozzá; legjobb lett volna neki, rokonihoz 
menni , a hu testvérhez, a jó nagynénihez, a kik 
bizonyára tárt karokkal fogadják a megtérő szeren
csétlent; de azt nem tehette, boldogtalan szivében 
mélyen beniilt az á l b ü s z  k e s é g ,  az á ls z é g y e n , 
és kész volt inkább mindent tűrni, inkább meg
halni , mint őszintén megvallani keserű csalódásait 
azok előtt, a kik pedig joggal követelhetik tőlünk, 
hogy őszinték, nyíltak, bizalmasok legyünk irán
tuk: a testvér, a rokonok előtt!

És most már annyira meg volt alázva, annyi
ra megtörve a nyomortól, hogy még szobaleányi 
szolgálatot is elfogadott volna valamely úri háznál, 
de nem kapott; mindenütt visszautasították; nem 
akarták szolgálatukba venni olyan leányt, ki azelőtt 
fenhéjázó követelésekkel jelent volt meg közöttük, 
és igy a nyomor és mindennapi szükség napról 
napra kinzóbban kopogtattak be ajtaján.

A gazdag öltönyök és drága ékszerek lassan
ként a zsibvásárra, pénzhajhászok kezébe kerültek; 
azok árán tengette egyideig életét, a külváros 
egyik félreeső utczájába visszahúzódva, egy sze
gény öszvegy asszony házánál, a ki két nagy 
leányával fehérnemű készítésével kereste minden
napi kenyerét; igazán kenyerét, mert nagyon 
kevés volt, a mit szegények az egészségrontó 
foglalkozás mellett kereshettek, ezeknél lakott



86

Emma, és most a munka és önelégült boldogság 
képe annyira meghatotta, hogy társul szegődött a 
két szegény leányhoz; eleinte nagyon nehezen 
ment ugyan a munka, mert nem értett hozzá, és 
a folytonos ülés is ártalmára volt; de a szegény 
varró leányok elnézéssel voltak iránta; látták, 
hogy szegény, és a jó akarat meg van benne, hát 
szelíden bántak vele.

És Emma szive most már tetemesen meg volt 
javulva: testvéri szeretettel ragaszkodott a két sze
gény varró leány és öreg anyjukhoz ; és bizo nyára 
egészen visszanyeri nemes lelki tisztaságát; hahogy 
másként nincsen elhatározva a sors könyvében.

A sok keserű tapasztalat, a szükség, a foly
tonos munka, a melyhez szokva nem volt, lassan- 
kint aláásták egészségét, gyöngélkedni kezdett: 
eleinte eltitkolta baját, és csak tovább dolgozott, 
miglen ereje végkép kimerülvén, s súlyos beteg
ségbe esett, a melyre, midőn hozzá hivatták, az 
orvos azt mondta : nincs mentség!

A szegény varróleányok keserű kényeket 
hullattak a beteg leány ágya mellett, de Émma 
szelíd magamegadással hallotta a nyilatkozatot, el 
volt szánva a halálra; nem esett nehezére, meg
válni olyan élettől, a melynek csak akkor tanulta 
meg igaz rendeletését, mikor már nem volt ereje, 
azt betöltenie.

Csak egy óhajtása volt még e földön; még 
egyszer látni testvérét, Rózát; és ez óhajtása 
teljesült, maga már nem tudott Írni szegény, olyan 
gyönge volt, de az öreg varrónő megírta a levélben
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húgának, hogy jöjjön fel rögtön Pesire, és a jó 
R ó za , a ki eddig hiába tudakozódott nénje hollé
téről , alig értesült szomorú állapotáról, azonnal 
felsietett Pestre, férjétől és a jó Peterdynétöl 
kisérve.

Ki írhatja le fájdalmát, midőn a hibái mellett 
is hőn szeretett testvért halálos ágyán látta! Min
dent megkísértett, hogy megmentse, de hiába, 
hasztalan volt minden , a kérlelhetlen halál reá 
tette kezét áldozatára

—  Ne sírj ne szomorkodjál! —  igy vígaszta
lé öt Emma halk , gyönge hangon , de olyan mo
solygó tekintettel, a mely egy más világba látszott 
merengeni! —  Ne sirj, ne szomorkodjál édes test
vér ! Lásd , én nyugodtan halok meg , az én szá
momra úgy sem virított volna boldogság e földön ; 
mert elvétettem rendeltetésemet ; az isten pedig 
könyörületes lesz irántam; mert nem egészen 
magam vagyok oka hibáimnak, a rósz társaságok 
elrontották szivemet ! Bocsánatesdésem mellett 
még csak egy kérésém van hozzád édes testvérem!

—  Oh kérj , parancsolj, édes Emmám ! Mit 
tegyek érted ? —  mondá Róza köny és zokogástól 
elfojtott hangon.

—  Majd ha én nem leszek többé, juttasd a 
világ tudomására az én boldogtalan életemet! 
hadd szolgáljon kora halálom intő például más fiatal 
leányok életére!

—  Oh ne beszélj igy édes Emmám! Hisz te 
nem fogsz meghalni! Nem szabad meghalnod most 
midőn szived olyan nemes, olyan szent tisztása-
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g u ! — kiáltá Róza kitörő fájdalommal, és a pár
nába temeté arczát hogy nagy zokogását elfojtsa ♦ 
és midőn ismét fölemelé fejét, és beteg nénjére 
tekintett, szegény Emma nem volt beteg többé, 
elmúlt minden fájdalma , meg volt halva.

Édes fiatal olvasóim! igy beszélte el nekem 
e történetet hü barátném a kedves R óza, és igy 
beszéltem én el azt nektek, hogy mélyen jegy ez
zétek szivetekbe soha el ne felejtsétek.

A szegény Emma emlékének pedig áldozzatok 
egy könyüt; ö megérdemli azt; mert ha hibás 
volt élete, keserűen meg is bűnhődött é r te , és 
mégis bánta hibáit, a bűnbánónak pedig isten is 
megbocsát.

(V é g  e.)



J o l á n .

Beszély növendék leánykák számára.

Irta.

V a l i o t  S á n d o r n é .

KI A SZERENCSÉRE ÉPÍT KÖNNYEN MEG
JÁRHATJA.

Ormay Vilmos apja után szép tökepénzt örö
költ, s midőn menyasszonyát oltárhoz vezeté, senki 
sem kételkedett, hogy ez épen oly boldog, mint 
vagyonos nő leend.

A fiatal házasok Bécsben települtek le, —  s 
bár Agátnak, mert ez volt Ormayné neve, ki mind
addig falun élt, kissé szokatlan vala is a nagy
városi zajos élet, mindamellett nála tán senki sem 
lehetett volna boldogabb, minthogy nemsokára 
egy leány-gyermekkel, Jolánnal, áldatott meg.

I)e fájdalom, az ifjú férj, nem ismerve még 
az élet viszontagságait, szerencséjében túlságosan 
bizakodék , s a helyett hagy fekvő birtok , s nyu
galmas élet után törekedett volna, —  hogy vagyonát 
megkétszerezze; vakmerő vállalkozó módjára na
gyobb vállalatokba bocsátkozék, s tökéivel a pénz
világban nagymértékben játszani kezde.
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Ormay Vilmos élete nem lett hosszú, korán 
halt m eg, és alig fektettek sírjába, már is nap
világra jő ve , h o g y ő , azaz elhíresztelt gazdag 
ember, nem csudasok pénzt, hanem csak adósságot 
hagyott maga után, s fény és kényelemtől környe
zett feleségének minden örökségül csupán kis 
Jolánja maradt.

Midőn első fájdalmából magához tért a tapasz
talatlan fiatal anya, a gyámoltalan ö zvegy , el
képzelni sem tudta, mi tevő legyen.

Bécsben maradnia nem lehetett tovább, hisz 
keserveit csak honában reménylheté kipihenni.

Hogy kis, alig öt-hat éves leányáért minden 
áldozatra késznek érezé magát, — az egészen ter
mészetes, — de hogy mimódon kisértse meg uj éle
tét , miként fogja nevelhetni árva kisleányát, mi
után mindennapi kenyerét is csak kézi munkája 
után reménylheté ezentúl; az iránt még nem volt 
magával tisztában. —  Arra azonban egyszerre el- 
tökélé magát, hogy férje s szülői nevét nem fogja 
a sors kényének kitenni, hanem idegen nevet véve 
fe l,  honában vissza köítözek, s oly városka köze
lében vonul m eg, kis leányával, hol sem öt sem 
múltját nem ismeri senki, hol békevei és megadás- 
sál viselheti jövőjét.

GAZDAGSÁG SZEGÉNYSÉGBEN.

A takaros házacska, melyben a szegény özvegy
asszony, mintegy hat év óta lakik, N. külvárosában 
elkülönözve állt, s az óriási hárs, mely ablakai előtt
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tán már másfél század óta diszlék, beárnyékolta 
dús lombjaival csaknem az egész kis hajlékot*

A négy ablaku épületke végén félholdnyi kert 
terül, s a rácsos kerítés rózsabokrain át, felragyog 
a hegyek közül lesiető csermely. S olyan mosolygó, 
oly barátságos képe van az egész szomszéd tájnak, 
annyi csin és tisztaság honol együtt a házikó két kis 
szobájában , hogy a kizárt kényelem hiányai alig 
vehetők észre. Taviné, —  ez volt a szegényasszony 
neve csak mint haszonbérlő lakta a házat, s bár 
egyedül kézi munkája által, varrás- és himzéssei 
kérésé mindennapi kenyerét: az évnegyedenkint 
10 forintnyi házbért a legpontosabban fizeté.

Nagyon szegénynek kellett lennie, a szom
szédok véleményé szerint, mert reggeltől napestig, 
varró-asztala mellett ült, sőt gyakran még éjjelen
ként is láttak világot kis, függönyözött ablakain át.

Hogy gyermeke szükséget ne lásson, az anya 
álom s pihenés helyett, munkában , fáradságban^ 
kérésé nyugalmát.

Eleinte az öt-hat éves kis leány, gyönge kora 
m iatt, nem segithete még anyjának , —  de midőn 
kilenczedik évét betölté, a véletlen esemény egy
szerre megadá fiatal szivének biztos irányát, s 
Jolán e naptól fogva nemcsak szeretete által, de 
tényleg is segített, és enyhite anyja helyzetén.

Taviné egyetlen látogatója és barátnője a vá
rosból, Diósné , a derék varróné volt, ki nemcsak 
arról gondoskodók, hogy a munkából soha ki ne 
fogyhasson, de még részvét s józan tanácsaival 
gyámolitá is magánál sokkal fiatalabb és tapasz
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talatlanabb barátnőjét. Diósné vala az egyetlen, ki
vel Taviné bizalmasan szólhatott , ki mindig részt 
vön keservei- s örömeiben, s ki vele együtt igye
kezett, miben csak tehete, még a kis Jolán oktatá
sában is.

Egy szép alkonyatkor, a gyermek napikötését 
végezve s kis kosarába gondosan összehajtogatva, 
— vidáman, derülten futott kis madarával a kert
be, hol viruló szép arcza a rózsák közé épen oda 
illett, —  s a két asszony, Taviné s Diósné a nyilt 
ablaknál ülve s dolgozgatva, csendesen beszélgettek.

Jolánnak nem voltak sem játszótársai, sem 
babája, sem játékai, —  oly szegény kis leánynak, 
minő ö volt, korán kelle nélkülözésekhez szoknia,—  
anyja mindössze is egy kis kanárit szerezhete szá
mára csinos zöld kalitban, — s Jolánnak édes 
anyján kivül minden kincse és öröme ez a ma
dárka volt.

Reggel első gondjai közétartozott, kender
magot törni számára, kis hosszúkás, cserép —  
vályúját kiöblítve, fris vízzel megtölteni. —  Estve, 
midőn munkáját szabad volt félretennie, zöld kali- 
tostul a kertbe vitte magával a madarat, hogy ez is 
vele örülhessen a tiszta levegőnek, s a mosolygó 
virágok szétáradó illatának. —  S ha aztán a kalit
kát, mint most is, a zöld fü közé helyezé, s a finom 
fü szálak köröskörül betolultak a drótozott kis épü
letbe, az elragadtatott gyermeknek úgy tetszett, 
mintha a madár egy egész erdöcskében szabadon 
képzelné magát, s még boldogabb volna, mint künn 
xepdesö társai.
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De hogy ne is lett volna boldogabb!
Hisz igaz hogy társai sokkal magasabban száll

hatnak fel nála, mert röptűket egy kis kálit drót
boltozata nem korlátolhatja, s kis szárnyaik minden 
egyes tolla szabadságot hirdet.

Igen de van-e ki úgy szeretné őket, mint 
Jolán szereti madarát?

Hisz a szegény kis leánynak nincs kívüle ját
szótársa, nincs barátnője, kivel apró örömeit meg
osztaná, nincs, kinek mindazt, mi szemeit a szabad
ban elbájolja, kedve szerint eltudná mondani.

Nem csoda hát, ha szintén elhiteté magával, 
hogy a madárka megérti beszédeit, sőt madár
nyelven , egészen értelmesen vissza is cseveg s 
válaszol neki, — nem csoda, ha olykor úgy tetszék 
Jolánnak, mintha az egyes virágok szép szinvegyü- 
letét, s a zöld levélkében a finom kisereket vidám, 
p icz i, s oly fényes szemecskéivel, madárkája cso
dálná. — Efféle gondolatok közt, egyszerre csak, 
maga sem tudta miként, az jutott eszébe: milyen 
szép az, hogy ezt a nagyvilágot, a magas hegyek
k e l, s felnyúló sugár fákkal együtt, az egei, azzal 
a sok, sok milliárd csillaggal, s mindennel össze
véve , a mi szép még egy madárka piczi szemeivel 
is láthatni!

S olyan megindulással nyitá meg a kálit ajta
ját s vette kezecskéjébe kis tollas kedvesét, mintha 
egészen képtelenség volna , hogy szép szemecs- 
kéiért meg ne csókolja öt, — de ekkor megérzé 
finom kisujjai közt a parányi madár szív dobogását, 
s úgy elgondolkodott rajta : vájjon ez a madárka
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azzal a piczi, remegő szivével, tud-e nagyon sze
retni , —  s ragaszkodik-e hozzá annyira, mint ö a 
kis madárhoz ?

Még választ sem adhatott magának, midőn a 
kis nyugtalankodó , megunva a sötétséget, bizal
masan kidugta fejét a gyöngéd ujjacskák közül, s 
olyan eszesen forgató azt szerteszét nézdelödve, 
hogy Jolán előtt önkénytelenül azon kérdés merült 
fel: vájjon képes e e za kicsi, bóbitás fejecske esz- 
mélödni , —  vannak-e neki is szép s okos kis 
gondolatai ?

Mert ha vannak, mint Jolán nem kétlé , akkor 
ily parányi főben bizonyosan csak igen finom s szép 
apró gondolatok lehetnek.

Még az ég tudja mennyi minden jutott volna 
eszébe a madárka felöl, ha Diósnénak anyjához 
intézett szavai, gondolatinak egyszerre más iránt 
nem adnak. — A két asszony mint feiebb emlitök, —  
kertre nyiló ablakok egyikében ült, Jolán mada
rával nem messze tőlük, beszélgetésökre akarata 
ellen is figyelni kezdett.

„  De miért kinozza hasztalanul magát ke
gyed ? szólt Diósné szemrehányó hangon, — Jolán 
oly értelmes , jószivü gyermek, hogy vele ugyan 
könnyű lesz boldogulni.

„Minél inkább tapasztalom, hogy szegény 
gyermek csupa érzés s áldozatkészség ; annál in
kább fá j, hogy többre kell öt alkalmaznom, mint 
mennyit gyenge korától követelni illő. Yiszonzá 
felgerjülve az anya.

—  A gyermeknek nem korához, hanem tehet-
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cégeihez kell kivánatainkat mérnünk —  szólt a ta
pasztalt öszvegy asszony* —  S miután, legyen 
hála az égnek , Jolán elég ügyes kis teremtmény, 
nem látom át, miért ne lehetne már a kötésen kívül 
a takarítást, s ide oda szaladozást is egészen reá- 
bizni ? Önnek egészsége nem bírja meg a sok fárado
zást , —  elég önnek a varrás és hímzés, —  s 
minél inkább szereti gyermekét, annál kevésbbé 
szabad magát feláldoznia.

—  Igaza van; mondá Taviné szomorúan. —  
Hisz magam is érzem, mennyire hanyatlók egészsé
gem, s mi lesz elhagyott gyermekemből, ha Isten 
magához szólít ? —

—  Van még arra gondolni elég idő —  szólt 
megindulva a jó asszony. Csak kegyed kímélj e 
magát, s meglássa, egészsége nem sokára helyre 
áll. A mi pedig kis Jolánunkat ille ti, —  neki annál 
jobb, minél inkább el van foglalva. Leányra nézve, 
fődolog , hogy munkás szorgalmas legy en ; ki ide
jét célszerűn tudja használni. Az elégedettség kul
csa : a szorgalom. —  Azon legyünk hát, hogy 
váljék belőle okos ügyes leány, ki szükség esetén 
saját erejéből is képes eligazodni

—  Hisz senki sem látja át inkább ön szavai
nak igazságát nálamnál, —  viszonzá az anya 
sóhajtva. — Oly boldog volnék, ha Jolánom belé 
tudná magát sorsába találni! hanem csak ügyes és 
szorgalmas de oly igénytelen leány válnék belőle, 
ki még kívánni sem tud egyebet, mint a mit anyja 
szive neki óhajt. De őszintén megvallva, nekem 
fáj , hogy mig más szerencsés szülők gyerm ekei, 
kényelemben s örömök közt élnek, boldog napjaik
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röptét észre sem veszik,az enyém csak dologra s arra 
ébred, hogy idő előtt tanulja a szegénységet ismer
ni. Én nem szeretem kevésbé öt, mint a gazdag 
szülök szeretik gyermekeiket, s szegény kis Jolá
nom még sem mutathat fel gondterhelte anyjától 
egyebet, viselt ruháinál, s egy árva kis madárká
nál. —  Ezen szavakat meghallván az ablakban az 
árva kis leány:

„Hisz elég nekem szereteted, meg ez a kis 
madár!u kiálta be a leányka. És anyja karjai közé 
vetve magát, Csak szeress tovább is engem, foly- 
tatá ; s kíméld magadat, ne fájjon neked hogy én 
szegényebb vagyok, mint mások gyerm ekei, gaz
dag vagyok én ha te szeretsz, én szeretetednéi 
egyebet úgy sem kívánok. Légy nyugodt és vidám 
és én boldog leszek. Sok időbe került, mig a kis 
lány zokogása közt, ezeket elmondani képes volt— 
de a mély megilletödés mely anyja finom vonásain 
kirítt, felejthetlenné tette a gyermek előtt ezen je 
lentös pillanatot.

—  Úgy úgy, kedves leányom, szólt Diósné, 
ne tűrd ezentúl, hogy anyád búslakodjék, —  menj 
jó példával elé, —  derítsd fel öt —  s azt se engedd 
semmi áron, hogy anyád a varráson és hímzésen 
kívül, mással is fáradjon. Hisz elég nagy-leányka 
vagy te már, maholnap tiz esztendős leszesz! Kelj 
korábban mind anyád, csinosítsd össze magadat 
magad ne szorulj senki segítségére. Hisz valósá
gos szégyen az, kis leányom, ha az ember saját 
ügyességéből még felöltözni sem tu d! S ha aztán 
magaddal készen vagy, —  takarítsd rendesen a



97

két kis szobát össze, s mire anyád felkel, készitsd 
el a reggelit is. Ó Jolánom, sokat elvégezhet egy 
életre való kis leány, ha igazán akar szorgalmas 
lenni. Ha pedig a varrásból fogytok k i,je r  hozzám 
magad anyád helyett, hisz, tudod lakásomat, s kön
nyebben futhatsz mint ö. Lásd édes Jolánkám, 
mig gyenge tehetetlen kisded voltál, anyád szere
tő karjai nem fáradtak ki gyámolásodban. —  Isten 
megáld érte, ha most, midőn anyád ereje hanyat- 
lan ik ezd , te igyekszel, mennyire korodtól telik, 
rajta könnyíteni, s visszapótolni önfeláldozó sze- 
retetét.

S a gyöngéd fiatal lélekre oly jótékony s mély 
benyomást gyakorlónak az anya megindulása, meg 
az öreg asszony egyszerű, de szivböl jött szavai, 
hogy a különben is szeretetre méltó érzékeny kis 
leány, három év alatt, mely azóta lefolyt, oly 
gyorsan s kedvezőn fejlödék, miként gyermeki 
szeretető, szorgalma és csinossága, a szomszéd 
gyermekeknek például szolgáltak; Jolán korábban 
kel mint anyja, s a mellett hogy már a varrásban 
és hímzésben is ö segit —  az elkészült munkákat 
maga viszi Diósnéhoz vissza. Szorgalmasan igyek
szik tanulni, —  de azért ö takaritja két kis szo
bájukat is. —  Madárkáját sem hanyagolja e l, —  
s még is talál időt, parányi kertjükben a virágágya
kon kívül a zöldség táblákra is kiterjeszteni gondját. 
A mellett ruháit nagy vigyázattal kíméli, nehogy 
bepiszkolja vagy el szakítsa, s anyjának igy ked
vetlenséget vagy gondot szerezzen.

Ifjúsági könyvi. IV . köt. 7
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Tavinét mindenki irigylésre méltó boldog 
anyának tartja.

De ki is ne tartotta volna annak, kivált ha 
tanúja lehete, midőn a legközelebbi pünkösd vasár
nap reggelén, a bájos kis leány takarosán felöltöz
vén egyszerű kék ruhájába, kipirult, mosolygó 
arczával benyitott anyja háló-kamrájába, hogy öt 
titokteljesen a mellékszobába szólitsa.

Az anya előre látva hogy meglepetés vár reá, 
derült arcczal követé leányát. A szellőzött s rende
sen összetakaritott kis szobában, fris lég s kelle
mes virágillat fogadá a belépőt.

A szerény kis pamlag előtt, meg vala az 
asztal a reggelihez teritve, s rajta a habos tej 
mellett, a kiskosárban zöldszöllölevelekkel koszo- 
ruzva zamatos eper kinálkozék, melyet Jolán hajnal
ban maga szedett a közel erdöcskében, hogy anyját 
a nagy ünnepen valami kedves újdonsággal lephesse 
meg. Taviné ez által oly édesdeden lepeték meg, s 
öröme leányában oly nagy lett, hogy e boldogságnak 
leirását még csak megkísérteni sem merjük. Bár 
merre tekinte, mindenütt, a hol csak helye volt, 
az asztalon, az ablakokban, a kis szekrényeken, 
válogatott fris bokréta elmondani látszék az anyá
nak gyermeke szeretetét.

Keblére szoritva leányát, oly gazdagnak, oly 
megáldottnak érzé magát, hogy forró könyei csak 
háláját tanusiták a jó Isten iránt, ki Jolánja által, 
minden szenvedéséért megjutalmazá.
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UJ ISMERETSÉG.

Diósné, hogy közelebb essék ismerős úri 
házaihoz, a város népesebb részében lakott, s nagy 
hitelénél fogva, annyi munkát vállalhata, hogy 
nem csak maga élt belőle, hanem több városi leányt 
is taníthatott, sőt, mint láttuk, még Tavinét is el
látta várni és hímezni valóval. — Jolán egy alkal- 
lommal, épen varrni valóért jött Diósnéhoz, mi
dőn egy különczféle öreg ur volt nála. Az idő 
oly kellemes vala, hogy a kis leány még könnyű 
öltönyét is melegnek találta, s Diósné ritka ven
dége, mégis állig begombolt, nehéz tobákszin ka
bátban, s bélelt ernyös sapkában, ült: Kabátjának 
gombjai akkorák mintegy egy ökle a kis Jolánnak! 
Fehér haja hátra volt fésülve, s pápaszeme lecsusz- 
kált az orrán, úgy hogy az öreg ur többnyire azon 
fölül nézé a tárgyakat. — Bokros szemöldei s tor- 
zonborz bajusza, még sajátságosabbak valának! 
Ha egészséges piros arcza s szemének jóságos 
kifejezése, nem oly kibékítő, s szinte vonzó, a kis 
Jolán bizonyosan elrémül s tán elszalad , mert ö 
még soha életében nem látott ily mozgékony 
szemöldöt, s ily ijesztő bajuszt, szerencse azonban 
hogy a kis leány, mintegy akarata ellen is, vonzódást 
érzett az öreg úrhoz. Egyébiránt anyjától gyakran 

t̂zt hallá, hogy az aggkort tisztelni kell. —  Nagy 
botját az öreg ur élénk társalgása közben majd 
földhöz üté, majd másként foglalkozók vele; mintha 
szavát akarta volna azzal is nyomatékosabbá 
tenni.

7 *
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„Csak arra legyen fögondja Diósné asszony,, 
szólt az öreg nyomatékkai, hogy először tiszta len- 
czérnával legyen varrva ingeimen minden öltés, 
másodszor épen oly finomságú czérnát válasszon, 
mint a vászon szálai; —  harmadszor minden sze- 
gés oly simán legyen levarrva, hogy pápaszemmel 
se igen vehessem észre ; s negyedszer, ekkor botja 
kisiklott kezéből, s nagy robajjal a földre zuhant. 
A kis Jolán a nagy botot azon pillanatban felkapta, 
s át nyújtotta az aggastyánnak, ki öt, a szerény kis 
leányt, eddig észre sem vette; Jolán csupa előzé
kenység volt, s kétszerte ily esetben, midőn egy 
ősz hajú tisztes öreg urnák kellett szolgálnia. De 
hogy az aggastyán , egy leánykára tekintve, annyi 
meglepetést eláruljon, mint mennyit az öreg ur, 
midőn Jolánt megpillantotta, azt még Diósné sem 
hitte volna, ki nem kevés év óta dolgozik a sokat 
követelő szeszélyes öregnek.

„Hol veszi magát önnél ez a gyermek, hisz 
tudtommal, nem volt önnek leánya ? Kérdé rész
véttel, pápaszeme felett pislogva, s nyájas arczczaí 
vizsgálva Jolán vonásait, az öreg ur.

„Bár az enyém volna, sokért nem adnám, —  
viszonzá a varrónő, a lánykában gyönyörködve. —- 
De anyja is megérdemli öt, s Isten mentsen, hogy 
a szegény özvegy asszony egyetlen vigasztalását 
megirigyelném, ki kézimunkájával keresi minden
napi kenyerét. Jolán, ki eközben összeigazgatá 
magát, megállott a szoba közepén, várva , mig 
Diósné a varrni valót összeszedé, s az öreg úrral 
beszélgete. S ezen állásában kitetszett, szegény
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öltözete alól is, csinos bájló termete, arczvonásai- 
nak ritka szépsége, annyira, hogy az aggastyán 
semmi módon le nem veheté róla szemeit, bár mit 
fogott is róla gondolni a jó szivü Diósné.

—  Hogy hivják öt? kérdé Diósnéhoz fordul
j a  az öreg.

—  N eve: „Tavi Jolánu mondá készséggel a 
varrónő.

„Nos, Jolán, kérdé az aggastyán a kisleányt, 
talán te is varrónőnek készülsz ?

Igen, hiszen már most is varrók, söthimezni is 
szoktam, —  viszonzá kissé elfogultan a gyermek.

—  Mi a k ő ! — Mondá az öreg ur felkaczagva, 
s nyomatékül még nagy botját is a földhöz ütve. 
Nem csak varrni, hanem hímezni is szoktál ? Ez 
már aztán szép lenne, csak köszönet volna benne; 
mert megvallom, én már csak saját szemeimmel 
szeretném látni, miféle munka az, melyre ily apró 
kezek képesek.

— Ha parancsolja —  szólt Diósné, kedven- 
czét pártul fogva, — azonnal mutatok takarosán 
szegett s hímzett apróságokat; miket a kis Jolán, 
sajátkezüleg készite.

—  Könnyű azt ráfogni — mondá az öreg ur 
jókedvűn. Csakhogy ily vén, hitetlen Tamást, minő 
én vagyok, kissé bajos volna rászedni.

—  De kérem, kezdé a kis Jolán s meglepetésében 
szinte csaknem komolyan nézett nagy szemeivel 
az öreg urra, —  én igazán tudok varrni és hímez
n i, s nem mondanám, ha nem úgy volna.
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„Hiszen imigy amúgy, nem mondom hogy 
ne tudnál, viszonzá vállvonilva az ingerkedö öreg, 
kinek jó kedvét a kis lány nagy komolysága 
legkevésbé sem zavará! Jó nagy, zabszemöltések
kel magam is összeférczelem kiszakadt kabátomat,

—  Zabszemöltésekkel! Mondá Jolán, s kit 
kezeit álmélkodva csapván össze. —  „Hát azt 
gondolja az urj, hogy anyám nem mindjárt kibonta
ná, ha zabszem öltésekkel szegném, vagy tűzném, 
mit reám biz. — Ó ! kérem, látszik hogy sem anyá
mat, sem Diósné nénit nem ismeri, —  mondá, kissé 
neheztelve, hisz én tőlük tanultam varrni!

„Nem az a kérdés hogy kitől tanultál, hanem 
hogy mit tudsz; Szólt nevetve az öreg.S én addig, mig 
saját szemeim meg nem győznek, már megengedj 
leányom, —  hiába csak nem sokat teszek fel 
ügyességed s szorgalmad felől.

— Mindig azt fogja hinni, hogy zabszem 
öltésekkel szoktam varrni ? Kérdé kipirult arczal a 
kis leány.

Míg csak az ellenkezőről megnem gyözesz, 
viszonzá az öreg.

—  De hát mi módon lehet önt meggyőzni ? 
Szólt nyugtalankodva Jolán. Hisz én oly igen szé
gyenlem, a mért felőlem még annyit sem tesz fel* 
mint a mennyire valóban képes vagyok: hogy 
mindent megtennék , mi által jó véleményét meg
nyerhetném.

Végszavainál csaknem könyük tolultak sze
meibe. —  Tudod e mit? szólt Diósné, ki elértve 
az öreg kötődését, segíteni akart kedvenczének-
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Hogy megmutathasd, mennyire vagy a varrás és 
hímzésben, rád bízom hát azonnal a nagyságos ur 
kendőinek szegését.

—  Nem ér semmit, —  veté hirtelen közbe az
öreg.

Hisz úgy is elég dolga lesz ingeimmel - -  
tehát, hogy a réginél ne maradjunk, adja át Diósné 
asszony nekem mind a tizenkét kendőmet. Na igy, 
s most már —  folytatá — egy kendőt kivéve a többi 
közül — ezt az egyet magam adom a kis leány ke
zeibe, — de oly feltétellel, Jolán! hogy azt otthon, 
s egészen magad szeged be, sőt nevem kezdő 
betűit i s : a Z. és Gy. betűket, —  minthogy engem 
Zoltay Györgynek hívnak, saját kezeiddel hímezed 
egyik sarkába.

—  A legnagyobb örömmel, —  viszonzá a kis 
leány, egyszerre felvidulva, és a kendőt sugárzó 
szemekkel vevén át.

Hisz csak azt kívántam elérni, hogy jobb vé
leménynyel legyen felőlem, —  s annyi gondot fogok 
kendőjére fordítani, hogy talán el is érem óhaj
tásomat.

—  No majd meglátom, — szólt Zoltay a kis 
leány sötét haját gyöngéden megsimitva, —  Diósné 
tudja lakásomat, s igy ha a kendő elkészül, arra 
nézve hogy magad elhozhasd, könnyen útba igazit. 
,,Két nap alatt elkészítem mondá Jolán , oly biza
lommal tekintve a különös öreg urra, mintha nem
csak mostantól, hanem nagyon rég időtől fogva 
barátok volnának. ,,Ha aztán ezzel az egygyel meg 
leszek elégedve — kezdé Zoltay, botja segélyével
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csendesen felemelkedve ülőhelyéből, — akkor egy
másután mind a tizenkettőt reád bízom. —  Ez aztán 
már tulságig sok vala! Mit egyik kezével elvett, 
azt a másikkal visszaadta a jó öreg ur! Jolán nem 
talált szavakat, mikkel örömét s háláját méltón ki
fejezhesse. —  Hisz ez ideig legfeljebb segített a 
varrás és hímzésnél, mivel idegenek még semmit 
sem bíztak volna anyja felelőssége nélkül reá, — s 
most egy nagy ur oly bizalommal viseltetik iránta, 
miszerint tizenkét finom kendőjét véle egyedül 
szegetni és himeztetni szíveskedik. Jolán őszinte 
gyermekded öröme és szerénysége, mondhatni, 
felrázta, és szinte legyőzte az öreg urat a kis leány 
részére.

„Szavadat reá, hogy anyád egy öltést sem 
segít kendőim szegésében,44 szólt a távozni készülő 
Zoltay, még egyszer visszafordulva.

ígérem , mondá a kis leány oly hangon, mely
ben kételkedni nem lehetett. —  De úgy-e szólt 
ezután, kedves mosolygó szemeit kéröleg emelve 
az aggastyánra — ön is megígér nekem viszont 
valamit ?

Nos ? kérdé kiváncsi tekintettel Zoltay. ,,Ha 
meg lesz munkámmal elégedve szólt kissé vontatva, 
mintha restellené, mit kikötni akar, —  nemde, 
akkor soha, de soha nem fogja többé a csúf zab
szem öltéseket említeni ?“

Szavamat reá , —  szólt az öreg s oly jó izün 
nevetett, hogy utóvégre, mi már rég nem történt 
vele, még könyek is ragyogtak szemeiben. —  Jolán 
e közben Diósnét megölelé, s Zoltay előtt csinosan
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meghajolva, oly elégült kebellel sietett haza, hogy 
anyjának mindent elbeszélhessen, mintha nemcsak 
egy szegni s hímezni való kendöt, de oly kincset 
vitt volna magával, mely által még anyját is bol
doggá teendette.

SZEGÉNYSÉG GAZDAGSÁGBAN.

Még Jolán meg sem ölelheté anyját, már mö
götte Diósné is belépett. A jó asszony annyira részt 
vett a kis család örömeiben, hogy nem nyughaték 
meg, ha Tavinénál még az nap nem közölheti, mi 
nagy szerencse lehet még leánya jövőjére nézve, 
Zoltay György pártfogása, ki a város legtekinté
lyesebb, — s gazdagabb urai közé tartozik.

A Zoltay név említésére Taviné megdöbbenni 
látszék, de csakhamar összeszedvén magát, erős 
főfájással igazolá váratlan megilletödését barátnéja 
előtt. Midőn azonban leírására került a sor a külö
nös öreg urnák, Jolán festé le tetőtől talpig, mintha 
ott állott volna maga valóságában, anyja szemei 
előtt az öreg különcz.

,,A kép melyet elömbe rajzolái, öreg nagy
bátyámat juttatá eszembe. —  Szólt az anya küzdve 
magában. — Annyira hasonlít hozzá uj pártfogód, 
hogy szinte alig küzdhetém le megindulásomat. —  
Hogyan ?“ kérdé a gyermek, nagy álmélkodó sze
mekkel nézve anyjára. A kedves öreg ur nagy
bátyádhoz hasonlítana, kinek jósága felöl annyit 
meséltél nekem ?

Bár hasonlítana inkább gazdagsága az övéhez,
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— tévé hozzá Diósné sóhajtva. —  Talán még e 
tekintetben sem különböznek egymástól. Nagy
bátyám szintén vagyonos ember volt, mondá Ta- 
viné csendes hangon ?

Az istenért, hogy nem folyamodik hát hozzá ?
„Némi félreértések jöttek közbe, szólt Jolán 

anyja —  s a jó öreg elidegenült tőlem.
—  Nem hoznál számomra pohár vizet? mondá 

Diósné. Jolánhoz fordulva.
A leányka szokás szerint készséggel engedelmes- 

kedék, s a két asszony magára maradt. Nos? kérdé 
Diósné, most már csak ketten vagyunk —  az égre 
kérem,mondja csak,mifélefélreértéseklehettekazok?

,,Férjhezmenetelem kedve ellen történt, vi- 
szonzá Taviné, és ö azért, miről én nem tehettem, 
soha sem tud nekem megbocsátani.

Megkisérté elhagyottsága óta kedvét keresni ?
„Kételkedhetik-e rajta? Szólt fájdalommal az 

anya, hiszen ha magamért nem tettem volna is, 
gyermekemért mindenre kész leendék. S az öreg 
ur ? kérdé Diósné élénken ? „Még csak nem is 
válaszolt leveleimre, s gyermekem felöl tudni sem 
akart. Többi rokonimhoz is elégszer folyamodtam 
részvétért, de hasztalanul, s ha azok nem indul
tak meg sorsomon, kik ellen sohasem vétettem, sőt 
boldogabb napjaimban talán áldoztam is értök: 
miként reménylhettem volna annak részvétét, ki 
bár jobb nemesebb, mint ők, de megbántva 
képzelé magát általam. Azonban elég e tárgyról, ne 
folytasuk kérem.

„Tessék itt a v iz!u Mondá a bélepett leányka.
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Diósné nem kérdezösködék tovább, —  de 
azért eltökélte magában, hogy vagyonos rokonához 
való viszonyát bővebben kipuhatolja. A kis leány 
még csak nem is sejtve, mi történik a két asszony 
lelkében, másnap korán reggel már varró asztalánál 
ü lt , s oly nagy gonddal —  és szorgalommal szegé 
és himzé a reá bízott kendőt, mikép az az Ígért 
napra csakugyan el is készült. —  Most már nem 
volt egyéb hátra, minthogy a mint ígérte , csinos 
munkáját haza is vigye, de ez, minthogy megtudá, 
hogy uj barátja nem csak különös, de a mellett 
még igen gazdag ur is, s anyja nagybátyjához egé
szen hasonló, nagyobb feladat lön, mint előre 
képzelhette volna. Anyjától mindig ezt hallá, hogy 
a gazdagok, azért szerencsések s azért nagyobbak 
a szegényeknél, mert ők vannak hivatva arra, hogy 
a nemeset a szépet pártolják, s emeljék, mert nekik 
van módjuk enyhíteni a szükölködők keserveit. —  
S miután anyja beszédeiben az ismeretlen öreg 
nagybátya, nem egyszer játszá a gondviselés 
szerepét, majd elhagyatott kis leányon, majd egy 
árva fiúcskán segítvén ; Jolán élénk képzelődése 
oly szépen felruházá a sorsnak ily szerencsés vá- 
lasztottait, hogy belölök lelke ábrándos képzelmei- 
ben valódi nemtök alakultak.

Mióta az öreg ur mint ily nemtö élt képzele
tében , egészen más érzelmekkel készült látogatá
sára, mint azok voltak, melylyel megváláskor betöl
tők szivét. Az aggkor magában véve is tiszeletre 
méltó, —  hátha még annyi érdemmel van párosul
va, mennyit a kis Jolán öreg barátja felöl feltett.
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Olyan elfogultan , s remegő szívvel hajtogatá 
papírba az elkészült kendőt, mintha alig tartaná 
magát érdemesnek, hogy az aggastyán küszöbét 
átlépje. —  0 mily sok mindenféle szépet fog ö majd 
ott látni! Egész ház boldogarczokkal lesz tele, —  
s minden lépten nyomon uj öröm s meglepetés vár 
reá! Titokban, mert még anyjának nem merte 
volna megvallani, oly sok és különös élvezetet 
ígért magának öreg barátja házánál, hogy azt még 
csak elbeszélni is alig lehetne.

Ily ábrándos gondolatok közt kapujához ért, 
s zárva találta azt. —  Máskor nagyon barátságta
lannak tetszett neki, ha világos nappal bezárt házat 
látott, de jelenleg nem volt alkalmas ily észre
vételekre.

Remegő kézzel csengetett.
Jó ideig kelle azonban várakoznia, inig a 

nehézkes léptekkel közeledő kapus, végre a kul
csot csendesen fordítani kezdé.A nagy kapu ünnepé
lyes lassúsággal nyílt, s Jolán mintha valódi tündéror
szág bemenetelénél állana,mindentagjábanremegett 
s bámulólag állt. A vén kapus mogorván pillantott 
rá a bámészkodóra, s ha Jolán e mogorva tekintet 
által magához térítve be nem siet, bizonyosan talán 
kitelik az udvariatlan embertől, hogy orra előtt 
becsapja a kaput, s igy kizárja. — Soha még kis 
leány nem csalódott úgy, mint Jolán ez alkalommal. 
A várt tündérország helyett nagy, ridek tekintetű, 
kóró és gazzal benőtt udvart látott,melynek egyet
len dísze nehány vén kiszáradt eper fa volt. S a 
mosolygó arczu boldog gyermekek helyett, a mo-
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górva vén kapus csoszogott előtte, ki idömegvi- 
selt ruházatában hanyagul, pongyolán öltözve ne-̂  
hézkesen mozgott, mintha minden lépése fáradságá
ba kerülne; Jolán azt kezdé hinni, hogy a szegény 
öreg talán siketnéma, midőn ez véletlen igy szólt 
hozzá:

Nemde a kendőt hozta meg? Mindjárt gondol
tam, mert különben mit is kereshetne itt, — 
azonnal bebocsátom, várjon csak kissé, nyomban 
itt leszek. E szavak után elcsoszogott s meglehetős 
hosszú perczig várakoztatá a kis leányt, ki csak 
akkor kezdé magát nyugodtabban érzeni; midőn 
hosszú várakozás után előjött a késedelmezö öreg, 
s bebocsátá Zoltay úrhoz. A milyen dísztelen volt 
az udvar, olyanoknak találta Jolán a szobákat is, 
melyeken át az öreghez vezetteték. Kopasz falak, 
szúgazdag nehéz tölgyfa bútorok, egyik szobában 
az elhagyottságra kárhoztatott öreg urat találta 
porlepte latin könyvei közt, egyetlen kép vagy 
árva virágszál sem vala látható a puszta szobában.

MINDEN SZÍVNEK TALÁLKOZIK NYITJA.

Zoltay György nehezen vala kielégíthető, 
mindenben igen sokat kívánt, de Jolán munkájával 
annyira meg vala elégedve, mikép másik kendőjét 
is neki át adta, kikötvén hogy három nap alatt azt 
is készen haza hozza* —  A leány ezúttal is ponto
san megtartá szavát, — s átvette a harmadik, ne
gyedik, s igy az ötödik kendőt, mig végre oly 
gyakori látogató lön a furcsa háznál, hogy falai
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közt utoljára szinte otthonosan kezdé magát érzeni. 
Anyja nem csak nem ellenzé a dolgot, sőt örven
deni látszék e látogatásain. —  Az öreg ur gyana
kodó természeténél fogva egyszer másszor hide
gebben fogadd ugyan a gyermeket, de Jolán oly 
igénytelen s könnyen kielégíthető vo lt, mikép még 
csak kívánni sem merészlé, hogy miatta az öreg 
ur leküzdje kedvetlenségét vagy szeszélyeit.

Miután a ház szokásait közelebbről kezdé ismer
ni , igen sok megfoghatlannak látszék előtte. A fe
lett még nem csodálkozott hogy az öreg ur délutáni 
álmát senkinek sem volt szabad megzavarni, de 
hogy reggeli után szobájában alá s fel sétálva, 
egyetlen szót sem szólt soha senkihez, s ször
nyen megharagudott ha valaki ekkor megláto
gató: ezt a kis Jolán megnem foghatá. Az öreg ur 
nagyon őrzi egészségét, ezt Jolán helyesnek s fő- 
kép az ily élemedett korban egészen rendén gon
dolta ; de hogy annak fenntartására miért gondol ki 
épen különösségeket, miért takarja olykor fejét a 
legnagyobb melegben, mig máskor puszta fővel 
keresi a léghuzást; ez ismét meghaladd a leányka 
fogalmait. —  Hogy fehérneműire egyátalán véve 
szerfetett kényes, s arra sokat tart, hogy minden 
a legtisztább s legfinomabb rumburgi vászonból 
legyen, azt ismét méltányold a gazdag öreg úr
ban, — de hogy a varrónőhöz maga járjon el, s 
azt kösse ki, nehogy valamikép pamut, hanem 
tiszta cérnával varrja ruháinak minden öltését, s 
ha egy szál pamut keveredik a varrás közé, már 
károsnak sőt valódi méregnek tartsa egészségére
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nézve, ezt ismét nem érté fiatal barátnőnk. S sok 
megfoghatlannak tetszék előtte a lépkóros öreg ur 
szokásaiban, ki napjait régi latin könyvei közt tölt
ve, nem csoda ha mindenféle különösségeket vett 
fejébe. — Ha azonban feljött is időnként az aggas
tyán szeszélyeinek hava, s egyszer másszor mogor
vább arczczal fogadá Jolánt mint kellett volna, 
azért elismeré Zoltay maga is, hogy egyhangú éle
tében kellemesb változatosság nem merülhetett 
volna fe l, a kis leány ismeretségénél. Midőn meg
jelent szobájában a gyermek, midőn fiatal s oly 
bájló kis arcza bemosolygott az ajtón, mintegy derű 
és vidámság szállt a komoly tárgyakra. Ha meg
szólalt, a nagy ürességet az öröm tiszta, zengő, 
hangja egyszerre felvidította, magok az elbarnult 
falak s bútordarabok is érezni látszának, hogy 
fiatalság ragyog közepettök, hogy gyermek eleven- 
kedik a háznál, s a kis vendég jelenlétében még 
azok is szinte otthonosabb s derültebb szint ölté
nek. Sőt még az öreg András is, mióta egyszer 
nagy ujját megvágta és Jolán azonnal haza futva s 
fehér liliomtapaszt hozva a sebet kigyógyitotta,azóta 
a vén embernek szive is megenyhült és a nehezen 
barátkozó természete dacára is egészen Joláné lett; 
s pedig ezzel koránsem mondunk ám keveset, mert 
furcsa természetű volt ám Zoltay ezen öreg cseléd
je ! A gazdaaszony s egész konyhai személyzet 
láttatlan vala a puszta udvaron, láthatlan a szobák
ban , itt minden szolgálatot András végze egyedül, 
ö a ki Zoltayt, a jó ég tudja mióta, szolgálhatta. 
András hűségében annyira bízott Zoltay, mint senki
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máséban, s a vén cseléd viszont, nemcsak ragasz
kodók urához , de bálványozta és csodálá még kü
lönösségeiben is.

A jó öreg szerény felfogása szerint, egész 
világon nem létezett oly okos, sőt bölcs u r , mint a 
minő az ö ura, sem oly szerencsés szolga, mint ö 
maga. —  S igy Andrásra nézve nem csak szük
séggé vált már eszményképét szolgálni, de szinte 
megtisztelve érzé magát, hogy arra érdemesnek 
találtatik. — Hogy a kis Jolán iránt mindjárt kezdet
től fogva némi jó indulatot érzett, oka az volt, mert 
Zoltay vonzódott a kis leányhoz, s kit ura szere
tett , ez András előtt sem maradhatott közönbös.

Ilyenformán álltak a dolgok a vén háznál, mi
dőn egykor a kis Jolán véletlenül, épen azon órá
ban jött, mikor az öreg ur délutáni álmát aludta. 
Sokkal avatottabb vala már a gyermek a ház szokásai
ban, mintsem ne tudná, hogy most csak türelmesen 
várnia kell. — Leült tehát egy régi kölóczára az 
előteremben, nyugodtan nézegető a félig kiszáradt 
eperfák egyikét, és sötét gondolatokba elandalodva 
ügy elszomorodott, hogy már majd nem sírva 
fakadt. De pillanatban feltekintvén az ó divatu ház
tetőre, mintegy ösztönszerüleg felvidult, s neki 
boldogult egész valója. — A háztetőn egy gólya
fészek ötlött szemébe. Az anyagólya épen kicsinyeit 
éteté, s szép volt nézni; a négy kis gólyafi, mikép 
nyújtogató hosszú nyakát a gondoskodó anya felé !jAz 
apa a fészektől nem messze őrt állott, s oly mereven, 
oly mozdulatlanul mélázék féllábán, mintha ö is, 
valamint az elébb a kis Jolán, valamin tűnődnék.
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Be, furcsa a gólya természete, gondolá Jolán, 
a gólya szereti az ifjú tavaszt, a régi épületeket, a 
vándor életet és a nyugodalmat. Csak oly helyen 
rakja fészkét, hol reménye lehet, évről évre, fel
ütni csendes tanyáját. 0 a levegőnek andalgó, szár
nyas vándora, még elpártolva is hu marad a hely
hez, melyen boldog volt, őszkor elszáll, de tavasz- 
szal ismét visszajö.

Valami effélét forgata fejében, midőn az öreg 
ur szava hat fülébe.

Hát hová gondolsz Jolán ? —  Régen állok már 
itt, s te még csak észre sem veszesz ? —  Jolán 
hirtelen felugorva nyájasan köszönté ö t, azután a 
gólya fészekre tette figyelmessé. A gólya anya még 
ogyre éteté kicsinyeit. —  Nézd! Alig tudnak sorra 
várni, —  monda az öreg, Jolán szemeit követve. — 
Én is sokat nézegetem ő k et, mikor nincs egyébb 
dolgom, s mindig bámulom az anya türelmét.

„Nemde , nagyon szereti kicsinyeit a gólya ?u  
kérdé Jolán érdekkel.

—  Kell, hogy szeresse, —  viszonzá az öreg — 
különben bajosan tűrné, hogy csaknem széttépjék 
<>t, a nyújtott falatok miatt.

Éhen vannak szegény kicsikék —  mondá Jolán 
részvéttel nézegetve a kis fészek eleven lakóit.

Már akár éhen vannak, akár nem, várjanak 
sorra, szólt Zoltay emelt hangon. Mily fáradat- 
lanul gondoskodik felölök a szegény anya, s ők 

Jutalmul, a mint szárnyra kelhetnek, valamennyien 
elhagyják!

Ifjúsági könyvi. IV . köt. 8
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—  Nincs még eszök szegénykéknek, — monda 
Jolán , mindenképen megakarva tartani jó vélemé
nyét, a kis madarak felöl.

Oh! ismertem én már nem csak madarat, de 
gyermeket is olyant, ki elfelejté, mivel tartozék 
gondviselőjének — szólt az öreg önkénytelenül fel- 
sohajtva.

Jolán csodálkozva nézett a tisztes aggastyánra.
—  Ú gy, úgy; kis leányom, —  kezdé szünet 

múlva, —  magam is ismertem egy olyan leányt, ki 
kedves, jó volt, és tudta hogy öreg nagybátyja éle
tének ö egyetlen öröme, még sem bocsáthatá meg 
soha, hogy az aggastyán egyszer életében ellenezte 
óhajtásait; pedig Agát nagyon kedves , nagyon jó 
leány vo lt, s még is mily haragtartó!

Jolán nagyon szerette volna megkérni az öreg 
urat, mesélné el neki Agát történetét, de oly bús, 
oly elszomorodottnak látta a tisztelt urat, hogy 
nem is mert neki alkalmatlakodni ily kiváncsi 
Sággal.

ANYA ÉS LEÁNY.

Mig Jolán a régi házban a két öreggel lassan
ként igy megbarátkozott, azalatt Tavinéremény és 
fájdalom közt tölté napjait.

Megszokva anyjával csaknem minden gondo
latát közleni, híven elbeszélé a gyerm ek, mit 
Zoltay házában látott és hallott. Jolán nem tudott 
volna soha nyugton elaludni, ha esti imádság előtt, 
anyja ágya szélére ülve, mindarról nem adott szá-



mot, mit a nap folytán véghez vitt, vagy elmulasz
tott, sőt a mennyire lehetett, még érzései és gondo
latai felöl is. —  De ez most másképen lett, a leány 
közlékénysége , anyja iránt megcsökkent. Mióta 
tudniillik serdülni kezdett a leányka, gyakran nem 
volt érzéseivel tisztában, sokszor úgy fájt a lelke, 
vagy édes vágyak és sejtelmekkel volt tele, misze
rint nem tálát szavakat sem, melyekkel anyjának 
ezen hangulatait elbeszélhesse, s ha el is elakarta 
beszélni,oly csodálatos félelem és elfogultság szállta 
meg szivét, mintha anyjától tartana. Százszor el
tökélte magát, hogy majd mindent elmond, de 
ajkai mindannyiszor elnémulának. — Az anya 
megérté gyermeke titkos gyötrődését, néma bána
tát kiolvasá ismert tekintetéből; de bármenyire 
fájlalá is , hogy különben ö szinte gyermekének 
nem birja többé teljes bizalmát, —  nem tön szem
rehányást , sőt csak nem is kérdezgető öt. —  Az 
őszinteséget nem lehet erőszakolni; magától kell 
annak jönie s mig a gyermek bizalommal tárja fel 
anyja előtt ártatlan szivét, addig nincs miatta ag
godalomra ok. Taviné a helyet, hogy leányával 
első hibáját éreztetné, egy igen igen szép őszi 
vasárnap este felé magával vitte öt a közel erdöcs- 
kébe, ott a vén bükkök árnyékában, egy ledöntött 
fa derekára ü lt, s valami igen szépet kezde neki 
mesélni, a mi valószinüleg igaz történet lehe
tett. —  Jolán, Taviné lábainál a szép sürü fűbe 
ereszkedvén azon bizalommal, mely csak a szerető 
gyermekek sajátja, anyja ölébetámasztá kiskarjait 
s oly áhitattal függesztő nagy 'sötét szemeit annak

8*
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kedves, beszélő ajkaira, mintha minden szavát 
szivével készülne hallgatni.

M e s e  a k i s  a r a n y h a j u  I da  n a p l ó j a  
f e l ö l *

^§5 Volt egyszer egy nagyon, nagyon szép kis 
leány, kit aranyhaju Idának neveztek, mivel dús 
és csaknem földig érő szőke haja, egészen arany
színű s igen fényes volt. — Alig jött ez a szegény 
kis lány a világra, már is apját eltemették, — nem 
is csoda hát, hogy édes jó anyjáhozjj kézsteresen 
ragaszkodók. Hisz az anya is egész szivével csüg- 
gött gyermekén, —  kölcsönösen volt egyik a másik
nak mindene, s egymás nélkül tán el sem lehettek 
volna. —  Történt azonban, hogy mindkettojökre 
nézve eljött a próbáitatás nehéz ideje. — A kis 
leány mintegy tiz esztendős lehete már, midőn 
anyja nagyon beteg lett.

Az orvos a gyermekre nézve károsnak, sőt 
veszélyesnek tartá, anyjával betegsége alatt ugyan 
azon szobában lakni. —  De a kis leány még csak 
hallani sem akart a megválásról, hiszen ö is elég
szer beteg, s anyja még éjjelenként is fenvirasztott 
kis ágya mellett, — miként volna hát lehetséges, 
hogy ö épen betegsége idején hagyja magára a 
kedves jó anyát! De bár mennyire ellenkezék is, 
az orvos rendeletének és anyĵ a kívánaténak enged
nie kellett.

Nagyon, nagyon, nehéz volt és fájt a meg
válás !
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A kis Idának annyira természetévé vált, min
dent közölni, mindig együtt lenni édesanyjával, 
miként aztmég elképzelni sem tudta,mi lesz máj d.belö- 
l e , ha napjait tőle elkülönözve kell töltenie, s 
gondolatjait, érzelmeit, szándékait neki élném 
beszélheti. E szomorú esetben a beteg, kit az el
válás szinte megdöbbentett, szerencsés gondolatra 
jött és igy szólt szeretett Idájához: Édes gyer
mekem ! csinálj magadnak könyvecskét, s abba ird 
minden este, hogy mit tettél, mit gondoltál, vagy 
éreztél, mi öröm, mi baj ért, szóval, ird le egész 
belső s külső életedet mindennap , s azt küld el 
nekem másnap reggeli üdvözletül. így , mondhatni, 
el sem leszünk választva : ezen napló által szinte 
szakadatlanul együtt maradunk, s te folyvást közöl
heted szived , élted minden mozzanatát beteg 
anyáddal.

Hogy Ida fájdalmára mily enyhítő lön anyja 
tanácsa csak oly kis leány képzelheti el, ki valaha 
édes anyjáról megfosztva élt. —  Édes anyjától el
szakítva nagyon nagyon elhagyottnak érezé magát 
Ida, de miután oly lelkiismeretesen szót fogadott, 
naplója vezetése nagyon megkönnyebbité keservét.

És mi mély örömöt szerze a beteg anyának 
az, hogy leánya szivében, még tőle különválva is 
ily tisztán s mindent olvashatott! A nyugtalan ne
héz éjszakák után alig várta a reggelt, mely soha 
el nem mulasztá meghozni neki a várva várt lelki 
eledelt, édes gyermekétől. De nem is egyszer 
mondta ám a beteg ápolónéja: Lehetlen hogy Isten 
a kis Idát megne áldja, ki gyermeki szeretete s
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őszintesége által, anyjának nem csak élvezetet, 
hanem megnyugvást is szerez.u S pedig az fő- 
dolog vala a nehéz betegre nézve, hogy megnyug- 
hassék; mert ah! jól érezé a beteg anyai s z í v , 

hogy végórája nem messze van már. —  Mert csak
ugyan mégis halt, s utósó öröme a gyermek sorai, 
s utósó fohásza áldás volt a szeretett, s őszinte 
kis angyalra, ki neki életében egy keserű pillanatot 
sem okozott.

Az anya meghalt, de e kis árva leány semmi
kép nem birta felfogni, mi az az örök megválás, s 
el sem hitte volna, hogy anyját többé sohasem 
fogja látni. —  Az anyát eltemették, de a kis Ida 
azért folytatta naplóját; fájdalmai közt azon szent 
hite tartotta fe l , hogy az anya gyermeke nélkül 
még az égben sem lehet boldog, még onnan is le
száll gyermeke vallomásait hallani, —  és csak irta 
tovább is naplóját; hozzá, boldogult anyjához in
téző sorait, vele közié apró örömeit, neki panaszlá 
el a mi fájt, —  pedig nagyon sok fájt a szegény kis 
árvának !

Anyja halála után egy előkelő s nemesszivü 
hölgy vette őt pártfogása alá; azon Ígéret s feltétel
le l, hogy Idát saját, hasonkorú leányával együtt 
fogja taníttatni s nevelni. —  De fájdalom, mint nem 
ritkán történik, Ida pártfogónöjének leánya Emma 
nem örökölte anyja jóságát, szive féltékenységre 
hajló, irigy vala, ö nem türheté, hogy szülői; 
kívüle mást is szeressenek;^és fökép , hogy nála 
nehány évvel idősb fivére Ede ne csak ö t , de kis 
társnőjét is részesítse apróbb kedvezéseiben. —
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Emma szép de rendetlen, durczás kis leány volt, —  
ki kérni semmit, de követelni annál többet tudott, 
—  Ida ellenben maga a szelidség volt, és engedel
mes természeténél fogva megnyeré köre szerete- 
tét. —  Hogy Ede napról napra inkább vonzódva 
érzé magát a kedves kis leányhoz, és sokkal örö- 
mestebb segité kertjében, mint a makrancsos Em
mát, ki szivességeit még csak méltányolni sem 
akarta, csodálni alig lehete, de annál keserűbben 
vette, a dolgot az irigy leányka. Senki sem hinné, 
mily sok ravaszság fér meg ily kis fejecskében is, 
minő Emmáé volt, senki sem, képzelheti mennyit 
árthat egy gyermek is ha eltökéli, hogy rósz le
szen. —  A kis Emma oly ellenségeskedést kezdett, 
anyja tudta nélkül, társnője irányában, miként Ida 
semmikép sem közelithete Emma felé tartózkodás 
nélkül. Ezt a házbeliek is észrevették. — Az irigy  
kis leány pedig csak ezt várta.

Azon perczben, midőn anyja először figyel- 
mezteté Idát Emma iránti idegenkedésére, ennek 
számára a tér meg vala n yere ; a roszra csak az 
első lépés nehéz; s ki nem borzad, anyja előtt csak 
egyszer is olyat mondani, mi nem igaz, —  az több
nyire mindaddig sülyed és sülyed mig el nem me
rül, ha tán végre , önmagától vissza nem riad. —  
így történt a dolog Emmával i s , nem vala titok 
előtte, hogy anyja Idát hibáztatja az idegenség 
miatt mely közöttök félreismerhetlen. —  Hiszen ö 
nem gyözé beszélni; mi szívesen mulatna ö s 
játszanék kis társnőjével ha az oly különös barát
ságtalan nem volna iránta! — Ennél igaztalanabb
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vád nem is gondolható. Ida maga volt az előzékeny
ség, s oly hálás, oly ragaszkodó minden kis szi- 
vességért, hogy még az utósó cseléd is kénytelen 
vala szeretni öt. —  Az anyára azonban leánya 
gyakori panaszai nem maradhattak hatás nélkül. Az 
árva kis leányt a legszentebb feltételekkel fogadd 
házához , s Ida még csak nem is törekszik leányá
nak testvéri barátnéja lenni ! így gondolkozott 
Emma anyja, ki különben igen jó s nemesszivü 
asszony vala, —  de leánya ingerkedései következ
tében, még is sokat elidegenült kis védenczétöl. —  
Ede ugyan mindent elkövete, mi rajta állott, hogy 
anyját kedvező véleményre bírja; — számtalanszor 
monda, hogy a kis leány tiszta kék szemeivel, 
szelíd arcza s dús aranyhajával szárnyak nélkül is 
beillenék angyalnak, s ha nem tud megbarátkozni 
Emmával, annak nem Ida lehet az oka. —  A kis 
nővér ily beszédek után csak annál inkább elkese- 
redék, —  s végre oly ügyesen reá fogott Idára 
más más hibát, mit épen maga követett el, hogy 
a szegény meglepett kis árva, ártatlansága érzeté
ben ; még csak menteni sem merte magát. Párt
fogója eleinte szelíden szólitá meg, ne adjon rósz 
példát leányának, később, miután Emma nem szűnt 
tolytatni apró fortélyait, komolyabban inté meg 
Idát az asszony, mig végre azon tévgondolatban, 
hogy a szónak semmi hatása nincs, öt büntetésül 
kizárta Emma társaságából. Ez aztán már túlságos 
eljárás volt. ’ *

Róla, ki roszat még gondolni sem tudott, azt 
feltenni, hogy boldogult anyja tanácsáról meg



121

feledkezhetnék a legkegyetlenebb igazságtalanság 
volt. —  Oly magán, oly elhagyatva érzé magát, 
mintha határtalan veszteségét, anyja halálát, csak 
most kezdené érzeni. —  Hisz Emma az egész házat 
úgy felzaklatta ellene, hogy egyetlen barátjának 
csupán Ede maradt. De mivel utóbb is mindenfélét 
fogtak Idára , kérdés, hogy Ede is nem fog e tőle 
maholnap elfordulni ? Hogy mindazt elmondhassa, 
mitől szive csaknem meghasadt, naplójához folya
modók a szomorú Ida, annak lapjain tárá fel szen
vedő lelke nagy fájdalmait.

Egyszerű szavakkal s megindítón igazolá ma
gát anyja előtt, kiről azt hitte, hogy az égben is 
megérti öt. —  Neki panaszlá el keserveit, előtte 
önté ki soraiban egész keblét; azután esdekelve 
kérte ö t , jöne le érte a magasból, vinné el öt is 
magával az égbe, és egészen képtelenségnek hivé, 
hogy egy anya, ki egykor egy fohászára is ágyá
nál termett az ö leányának, most forró kérelminek 
ellentállhasson, s nyomorában ne segítse. Vég- 
sorait alig lehetett olvasni, könyei csaknem elmosták 
a betűket. —  A szegényke nagyon meglehetett el
keseredve ; mert reggel ájultan találták kis Író
asztala mellett. — Az első, ki a reggeli mellett Ida 
hiányát észrevette, Ede volt. A kis leány igazság
talan üldöztetése mélyen hatott a kedves jó fiú szi
vére, —  ki, nem tudva szebb módon részvétét ki
mutatni , oly csinos kis virágkosarat faragott szá
mára esztergályos műhelyében s oly gyönyörű 
rózsákkal szedte azt teli, hogy egy királykis- 
asszony asztalára is odaillett volna.



122

A komorna ijedten jelenté, hogy Ida kis
asszony ájulva fekszik Íróasztala lábainál, s mint
hogy kis ágya érintetlen, valószínű, hogy még az 
estve történhetett baja. — Emma anyja, és Ede a 
kis leány szobájába siettek. — De mi nagy vala a 
meglepett úrnő megilletődése , midőn Idát ágyába 
fektette, és azután naplóját végig olvasta. —  Szivé
ben a félreismert anyátlan gyermek minden panasza 
— önvádat, és viszhangot ébresztett anyai lelké
ben : Vagy nem anya-e ö maga is ? S nem érez- 
hette-e sajnosán e perczben, hogy e gyerm ek, ki 
anyja előtt ily őszintén feltárja kebelét, nem lehet 
más, mint jó, ártatlan lélek? kit csak a kajánság 
vádolhatott, az igaztalanság Ítélhetett el?

Ede miután meggyőződött, hogy a leánykát, 
sem anyja gyöngéd ápolásai, sem a háznál található 
gyógyszerek nem képesek eszméletre hozni, élénk 
fájdalmának nem állhatva ellent, maga sietett kis 
paripáján, lóhalálában, orvosért a közel városba.

Az anya pedig behivatá leányát, s komolyan 
kérdőre vonta. — De sokkal könyebb a hibát elkö
vetni, mint bevallani, Emma remegve bár, de még 
istagadá szomorú következésü merényeit. — Miután 
azonban Ida naplóját végig kelle olvasnia, s anyja 
oda vezeté öt irigysége élettelen halvány áldozatá
nak ágyához, lelkiismerete felszólalt, a makacs 
mélyen megrendült, s visszaborzadt önmagától. 
Forró könyiik eredtek meg szemeiből, s megtörve 
a bánat súlya alatt bevallotta bűneit, s esdeklett a 
mélyen keserített anya előtt bocsánatért.

De ezt csak akkor nyerheté meg, midőn sok
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fáradság, s hosszú orvosi ápolás után,  végre a 
kis Ida csakugyan uj életre ébredt, s magába szált 
barátnőjét oly szeretettel zárta karjaiba, mintha 
jónál egyebet sohasem tapasztalt volna Emmától — 
A két kis leány ezen őszinte megbarátkozása, a 
zokogó Emmának igazi bünbánata, —  s Ida szelíd 
elnéző vigaszai, oly megindítók valának, hogy 
nemcsak Ede is teljesen kiengesztelödék kis nő 
vérével, hanem az anya is visszanyerte bizalmát 
megtért gyermeke iránt. — Nem is csalódott. —  
A megrendítő esemény után Emma oly örvendetesen 
változott m eg, hogy mire megnőtt, a legszeretetre 
méltóbb hölgy lett belőle, ki soha többé még gon
dolatában sem vétett testvérileg szeretett Idája 
ellen, s ennek példájára avval is igyekezett meg
mutatni megtérését, hogy édes anyja iránti őszin
tesége s gyermeki bizalma határokat többé nem 
ismert. —  A nemes szívű asszony, Emma anyja, 
évek múltán, hálából fiának adta Idát feleségül, —  
s fia boldogsága által vala jutalmazva az árva leány 
iránti gondoskodása. — De a naplót melyet csak
nem férjhez meneteléig folytatott, az esküvő 
napján elkérte tőle a nemes asszony, hogy még 
unokái számára is ereklye gyanánt őrizhesse a 
gyermeki szeretet és bizalom ezen példás emlékét.

Jolán mélyen meg vala hatva a hallott tör
ténetke által; hazamenet szótlan maradt anyjával 
együtt, s keble oly nehéz vala, mintha valami 
bűntudat terhelné. Mire viheti a z , ki anyja előtt 
nem őszinte! gondolá, a kis irigy Emmára emlé
kezve. —  Estve miután Taviné lefeküdt, Jolán,
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sem tudván miként, egyszerre csak anyja ágya 
szélén jelent meg, s érzéseivel soká küzködve 
végre sírva fakadt és a szerető anya kebelére 
borult. —  E napról fogva Jolán legyözé elfogultsá
gát, s nem csak azt, mi vele megtörtént, de még 
azt is, mit legtitkosabban oliajta, vagy gondolt, oly 
bizalommal beszélé el anyjának, hogy nála őszin
tébben, maga a kis aranyhaju Ida sem nyitotta 
ki keblét naplójában. S az anya megvala jutal
mazva , a kedves mesepélda leányában méltó 
követőre talált, Jolán gyermeki bizalma boldog
gá tévé öt, mert őszintesége folytán tiszta szivé
ben világosan olvashatott. De a legjobb időkben 
Tavinénak, mint említők, sok nyugtalanságot 
kellett kiállani. — Jolán oly híven s élénken be
szélé el anyjának mind azt, mit Zoltay házában 
tapasztalt, miként Tavinénak csaknem úgytetszék, 
mintha leányával együtt ö is látogatná a régi házat 
s az öreg ur idegenkedésének egyedül ö volna az 
oka.

KÉPZELT BAJOK.

Egy ebéd után Taviné a városba eltávozván, 
Jolán semmikép sem tudott haladni munkájában.— 
Kedve semmi s kebele igen háborgó vala. Maga 
sem tudta, mi okozza benső nyugtatanságát. Édes 
anyját féltette , ámbár nem tudván miért vagy mi
től ? csak ügy öntudatlanul aggódék miatta, s 
oly kimondhatlanul sajnálkozék* rajta, hogy né
hányszor már csaknem küzdeni kellett könyüivel. —
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Talán az okozza a szerető gyermek nyugtalansá
gát,  hogy édes anyja egy idő óta olyan szomorú
nak mutatkozik; s fökép ma egészen sápadtnak 
sőt kisirtnak látszott. —  Vájjon mi baja lehet, mi 
fáj neki, s miért nem közli bánatát? Hisz én oly 
örömest megosztanám vele minden keservét! —  
Gondola nem egyszer a jó gyermek, s szive úgy 
elszorult, úgy fájt! E szokatlan nyugtalansága 
perczenkint növekedvén, végre a szobában marad
ni sem tudott, s félretéve munkáját, felköté kis 
fejkendöjét amúgy ösztönszerüleg és soká kimara
dó anyja elé indult. —  De merre találod fel? kérdé 
gondolatában önmagát. —  Azt mondta, nem Diós- 
néhoz megy.

A nagy kaput gondosan bezárva, kulcsát a 
szomszéd asszonynak adta át, hogy azon esetben, 
ha anyját elhibázná, vagy ez előbb jöne vissza; 
a házból pillanatig se legyen kizárva. — A kis 
leány, mintha valami húzta volna a Zoltayféle 
ház felé; arra irányzá lépteit. — Alig érte el 
azonban az ismerős utczát, midőn a vészharang 
megkonduit.

,,Tüz van ! Tűz van ! Hallatszék mindenfelül, 
s pár perez alatt az előbb üres utczákon oly 
nagy sokaság tolongott, hogy a kis Jolán csak 
alig birt a tömegben elönyomulni. —  Zoltay szom
szédja ég! Riadt fel Jolán, délután van, a jó öreg 
ur most épen alszik! A szörnyű gondolat, hogy 
öreg barátja veszedelemben forog, mindent elfe
ledtetett vele, s mintha szárnyat kapott volna,



126

ijedségében elörehatolt a tolongó sokaságon ke
resztül mely perczröl perezre szaporodott.

Miként is engedhetné ö, hogy az öreg urnák 
fejére égjen a h áz! mert hisz Andrástól még az is 
kitelik, hogy ura álmát a legnagyobb tűzvész köze
peit sem zavarandja. Össze vissza rángatták kendő
jét és ruháját szegény Jolánnak, sőt maga is eleget 
szenvedett, mig czélját elértő. A*kapuhoz vergőd
vén, erősen s hosszan csengetett; mert az csak
ugyan most is bevolt zárva, Andrást nem a közelgő 
veszedelem, hanem a különösen lármás csengetés 
verte fel szokott nyugalmából.

„Az istenért, hogy lehet ily lármásan csen
getni ? Suttogá feddö hangon a szolga, ha nem 
tudná, hogy uram épen ebben az órában szokott 
aludni, mind más volna, de.

„De tűz van“ ! Szólt Jolán aggodalmasan; s 
egyenesen Zoltay szobája felé tartott.

„Mondom, hogy alszik, viszonzá András, az 
ajtóban útját állva? —  Csak nem akarja, hogy 
fejére égjen a ház, mondá a kis Jolán türelmetlenül.

„Isten mentse, folytatá András, készebb 
volnék magam meghalni.

Kérem, most azt egyszer hagyja rám a dolgot,
—  szólt Jolán, s András kiterjesztett karján át
bújva, Zoltay ajtaját habozás nélkül kinyitotta.
— Az öreg ur, ki a külső zajra már felébredt volt, 
ablakán át a legnagyobb nyugalommal nézte a 
veszedelmet. —  Jolán sürgetve kéré Zoltayt, 
meneküljön Andrással együtt a vész elöl;

„Hisz nem lesz ebből baj, mondá Zoltay
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nyugodtan, a szomszéd bizonyosan vigyázatlan 
volt, de nézd, leányom, már eloltották, csak alig 
füstöl.

0 nem! az csak úgy látszik mintha már elol
tották volna, de miért lót hát, s jajveszékel annyi 
ember az utczán.

Mert nincs más dolguk —  a sok naplopó 
mind összecsődül, a mint akad valami ingyen 
bámulni való.

Mindenre kérem, eskedelt a leányka remegve, 
tegye meg értem, jöjjön innen. Vagy legelőbb csak 
pár lépésnyire jöjjön velem az utczára, hogy lát
hassa onnan eloltották e már igazán ?

Máskor Zoltay nem engedte magát oly kön
nyen rábeszélni, de a kis leány arczán oly szembe- 
tünö volt az aggodalom, s az öreg urnák oly jól 
esett a gyermek önzéstelen ragaszkodása, hogy 
ezúttal nem álhatott ellent.

Meleg sapkáját fejére s nagy botját kezébe 
véve, kisé zsémbelödék ugyan a nyugtalan leány
ka ellen, de végre is megsimítá Jolán szép setét 
haját, s kíséretében megindult a veszedelem szín
helyére ! De alig léptek az utczára, Zoltay már is 
bánni kezdé engedékenységét s örömest vissza 
fordult volna, ha a hullámzó tömeg Jolánnal együtt 
előre nem sodorja.

A hirtelen kilobbant lángok, mint az öreg ur 
mondá, csakugyan elvalának oltva, s bár nagy 
bámuló tömeg csödült is össze a pusztaságnak 
semmi egyébb nyoma nem maradt vissza a felszag' 
gatott zsendelyeken kívül.
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Jobb lett volna otthon maradni, szólt Jolánhoz, 
az akarata ellen előre sodort öreg zúgolódva, 
még utóbb az lesz fizetésünk, meglásd kis Jolánom, 
hogy csak zúzott fővel mehetünk vissza.

IGAZI BAJ.

Zoltay aggodalma nem volt alaptalan. —  Az 
oszolni készülő sokaság, mint a tenger hullámzott, 
s az öreget s kis társnőjét majd erre majd arra vi- 
vé. —  Szerencse, hogy Zoltay zúgolódásai egy
szer másszor használtak s akadt még is a sok között 
egy szívesebb egyén, ki utat csinált nekik; mert kü
lönben szinte félniök lehetett, hogy mindketten 
összezuzatnak.

Jolán, kinek a vész elmúltával anyja ismét 
eszébe jutott, elfeledkezve önmagáról a tömegben 
csak utána kezdett nézgetni. E közben a nép egy 
hulláma véletlenül közibök tolódik; Zoltay kiált 
ugyan; Jolán, ide kezed! De Jolánt e perezben 
már elragadta jóltevöje mellől egy néphullám, és 
a leányka amannak szemei elöl úgy eltűnt, mintha 
tenger nyelte volna el.

Hova lett most már? mormogá az öreg, mi 
lesz a szegény kicsikéből, annyi szétkergetni való 
ember közt? Ha utói nem érem, agyon szoritják.—  
De úgy kell neki, gondolá zsémbelödve előrehalad
tában ! Miért nem hallgatott rám ! De persze, hogy 
nekem sem kellett volna rá hallgatnom, hanem be
mennem vele együtt, s jól megpirongatnom esztelen 
vakmerőségéért. — Az öreg ember nagy eröfeszi-
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téssel taszitá a tömeget jobbra-balra, de Jolánnak 
nyomára nem akadhatott. —  A sokaság egy része 
előre, a másik hátra tolongott, s hogy melyik fél 
sodorta magával a gyenge gyermeket, Zoltay nem 
tudhatá. „Gyönyörű dolog lesz, ha baj éri a sze
gény kis teremtést, gondolá, homlokát törölgetve. —  
Engem sietett megmenteni s önmagát dönté vesze
delembe. E pillanatban zuhanás hangzik az égő 
ház közelében, s számos torokból hallatszik a segít
ség utáni kiáltás. —  A jó öreget valóban oly nagy 
nyugtalanság borzogatá, mintha saját gyermeke 
életét féltené.

Vizet ide, hamar vizet ide ! — Segítség, segít
ség! Sikolta néhány megrémült asszony. — A nép 
tömeg ismét összefutott.

Szegény kicsike ! Sohajtá egy másik, csomó 
zsindely szakadt a fejére, s most már vége van. 
Talán még lehet rajta segíteni. Nincs itt apja, vagy 
anyja? De kár érte, milyen szép gyermek! Csak
ugyan fejét érte? egész homlokát vér borítja! 
Az öreg úr ezeket hallva jobb és balfelöl félre 
lökdöste a körülállokat, s a kétségbeesés erejével 
előre rohant. —  Végre elérte az asszonyokat, kik 
karjaikon egy kis élettelen leánykát igyekeztek föl
ébreszteni.

Bocsássatok a gyermekhez ! Szólt reszkető 
hangon az öreg és az eszméletlen leánykában Jolánra 
ismerve, — adjátok ide; kiálta, hadd vigyem ma
gammal.

Karjára emelvén az ájult gyermeket haza felé 
iramlott az öreg ur. Fájdalom dúlván szivében^

Ifjúsági könyvi, IV , kötet, 9
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Minden ember ki tért, s utat nyitott a lélekmentö 
aggastyánnak.

BORÚRA DERŰ.

Siess, szaladj orvosomért, szólt a megérkező 
Zoltay Andráshoz, mig maga az eszméletlen gyer
mekkel szobája felé tartott. —  András megijedve 
futott, mennyire csak köszvényes lábai megenge- 
dék egész az orvos lakásáig. Zoltay pedig pamlagra 
fekteté a kis leányt. De bár minden gyógyászati 
tudományát felhasználá, hogy életre hozza kis ked- 
venczét, a jótékony házi szereknek ezúttal nem 
volt sikerök. —  Az öreg ur nagy megkönnyebbü
lésére azonban András azon hírrel jött vissza, hogy 
pár perez alatt az orvos itt lesz.

A különben vidor, csevegő, kisleán y, most 
ime ott fekszik a két öreg előtt; zárt szemekkel s 
elnémult szótalan ajkakkal az ágyban! arcza csak
nem oly fehér, mint fejpárnája s sötét haja bonyo
lultan lengi körül arczát. —  A két öreg leverten, 
csüggedt fővel áll mellette, lesve az áléit lélek- 
zetét két márvány szobor gyanánt, midőn az 
ajtó megnyílt, s a várva várt orvos belép. —  Az 
orvosi kezelés s azonnal alkalmazott szerek csodát 
miveitek. —  Jolán élettelen tagjainak zsibbadtsága 
múlni, szive dobogni s arczain életszin kezdett 
mutatkozni.

Kebléből egy halk fohász kelt, mely talán az 
égig anyjához szélt. Végre csendesen a szemek is 
megnyíltak, bár első tekintetük meredt bámulós
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vala. —  Az idegen helyet csudálkozva nézé, de 
alig ismeré meg a tárgyakat, alig piilantá meg re
megő feszültséggel várakozó öreg barátait, azon
nal kedves arczán szelid öröm derengett, s kis 
gyengült karjait nyájasan nyujtá feléjük.

Zoltay mély megindulásában karjai közé zárta 
kedvenczét, s annyi év óta most könyezett először.

Andrást pedig mint rendesen most is elnémitá 
felindulása csaknem reszketett túlságos örömében.

Nemde jobban érzi magát ? Kérdé szeliden 
az orvos, ki maga is szivéből örvendett ápolása 
sikerén.

Hogy ne volna jobban. —  Szólt még egyre 
remegő hangon Zoltay —  hisz arczszine már kezd 
visszatérni s szemei ismét a régi vidámak.

Jolán ajkaihoz szoritá az aggastyán tisztes 
kezét, s tekintetében annyi hála s ragaszkodás volt 
kifejezve, hogy az öreg áthatva e gyermeki őszin
teség által alig bírt magával.

De hol, hol van anyám? Szólt ezután a leányka 
nyugtalanul tekintve körül.

„Azonnal itt l e s z , viszonzá az orvos nyá
jasan. —

„Csak maradjon nyugodtan édesem.
„Minden esetre itt le sz , viszonzá Zoltay, kül

dök érte.
Óh! hivják őt azonnal, esdeklé Jolán, s*tiszta 

szemeit könyek tölték, —  tudassák vele, hogy itt 
vagyok , s nincs más bajom, minthogy látni, ölelni, 
kívánom öt. — Ez egyszerű szavak, annyi bensö- 
íéggel annyi szeretettel valának ejtve, hogy nem

9 *
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csak a két öreg, de még az orvos is elérzékenyült 
rajta. András készséggel el is futott volna azonnal 
Taviné lakását felkeresni, de már késő este volt. 
midőn Jolán magához tért, s igy azon Ígérettel 
nyugtató meg a kis leányt hogy holnap reggel első 
gondja lesz anyját fölkeresni.

PUSZTA HÁZ.

Másnap Andrásnak valóban első gondja volt 
Jolán anyjához készülődni. —  S miután a jó öreg 
mindent bizonyos lassú formák szerint véghez 
vitt, —  s ura körül reggeli dolgait pontosan, egé
szen azon mód szerint elvégezte a mint hosszú évek 
óta megszoká, felölté tisztesség kedvéért ünnepi 
köntösét s megindult.

Jolán jól kipihenvé magát seröt érezve tagjai
ban, behivatta az öreget, sok szépet, kedveset 
izent anyjának, úgy annyira , hogy András meg- 
köszönnté, hacsak felét is képes volna oly csinosan 
elmondani.

Taviné házát nem volt nehéz megtalálni, a 
külváros legkisebb s takarosabb épületét az utósó 
gyermek is megmutatható; s nem is e részben volt 
Andrásnak felakadása. A jó öreg oly sietve járt, 
hogy csakhamar a keresett ház kapuja előtt találá 
magát. Be akart nyitni, —  a kaput azonban zárva 
találta. Zörgetett, de hasztalan, az ajtó zárva ma
radt, mintha a kis ház minden lakója kihalt volna. 
Sok nyugtalan tétovázás után, az öreg azon szeren

csés  gondolatra jött, hogy Diósnéhoz menjen Taviné
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után tudakozódni, ki bár jó messze lakik, —  d e  
mit tegyen egyebet? —  Hir nélkül csaknem mehet 
haza , gondolá a szegény kis leány nem tudna 
megvigasztalódni.

De a baj ritkán jön magában, mint a jó öreg e 
napon saját kárával tapasztala. —  Diósnét egy nap
pal előbb falura vitték valami úri házhoz, honnan 
varrni valót vállalt, s visszaérkeztél csak estére 
várják. Mi tevő legyen hát most?

Vissza sietett Taviné lakához, újra zörgetett, 
és zörgetett, de ismét sikeretlenül. Végre a szom
szédokhoz készült fordulni. Ekkor a sors egy szelíd 
arczu fiatal asszonyt vezete útjába, ki épen házá
ból lépett ki, s valahova indulni akart. —  András 
megkérdő tőle, nem mondhatná e neki, hogy 
találhatná Taviné asszonyt?

A jó nő megállt s könybe lábadó szemekkel 
tekinte az öregre. Tavinét keresi ? szólt őszinte 
bánattal, a ház melyben lakott, amott áll, szom
szédomban, de hogy mi lett a szegény asszonyból, 
ki maga volt a szelídség és szorgalom, azt csak a 
jó Isten tudhatja. Tegnap tűz volt a városban, s 
Taviné egyetlen jó leánya, Jolán, —  anyja honn 
nem létében, oda tévedt utána valószínűleg a ve
szedelem színhelyére, s talán csak íolánltudhatja, 
mi lett belőle a nagy tömeg között. András e rész
ben, mint igen jól tudjuk, könnyen adhatott volna 
felvilágosítást, de ennyit nem lehet tőle kívánnunk, 
elégedjünk meg, ka kérdéseit folytatja.

És mi lett Tavinéböl, miután leányát nem 
találta, kérdé némi érdekeltséggel az öreg ? A
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szegény asszonykérelmim sbiztatásaimra estinyolc 
óráig csak elvárt, De azután folytatá zokogva a 
szomszédné —  de aztán semmiféle emberi hatalom 
vissza nem tarthatta volna öt; s kulcsait nálam hagy
va, és olyan elszántság és fájdalommal, minőre csak 
anya képes, megindult, gyermekét keresni.

„ A  szerencsétlen asszony! Szólt András 
nyugtalanul, mért nem tudott legalább reggelig 
várni ?

Evvel megköszönd a jó asszony szívességét, 
s oly mondhatlan szomorúan; oly nyomott kebel
lel indult vissza, mintha életében először nem 
tudna találni vigasztalást.

A NAGYBÁTYA.

Mig az öreg András, visszamenet, törte fejét, 
miképen adja elő a kis leánynak a tapasztalt dolgo- 
kát, azalatt Zoltay háza felé, —  egy érdekes 
halvány asszony közelíte, remegő s z í v  vei, ingadozó 
léptekkel. —  Taviné kinosan töltött éj után, össze
járva s kutatva a város minden utczáit, végre sok 
kérdezgetés után reá jö tt, hogy egy erősen meg
sebesült kis leányt, egy öreg ur vett karjaira, s 
az égni kezdő ház szomszédságában egy régi épü
letbe magával vitte. — Nem volt nehez eltalálnia, 
hogy az öreg úr csak Zoltay lehete; de Jolán se
besülésére nézve mennyire volt a hir igaz, — ez 
vala, mi az anya szivét gyötré.

Máskor egészen különböző érzések között 
közelit vala az öreg ur háza felé, most csak leá
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nyara, szeretett Jolánjára gondolhatott. —  Már 
a kapu elő álla, sőt a csengetyüvonó is kezében 
volt, —  de ineghúznifcazt még mind késik a láthatólag 
remegő kéz. —  Pár percznyi habozás után azon
ban, erőt vesz félelmén s megrántja a csengetyüt; 
A kapu mint rendesen úgy mostan is csak bizony» s 
haladék és késedelem után nyílik meg, András 
honn nem létében, maga a különcz házi ur nyitja 
meg az ajtót.

Hol, hol van leányom ? kérdé a nő csaknem 
aléltan, mielőtt a meglepett Zoltay válaszolhatott 
volna, ki vén cseléde megszokott képe helyett 
egy halvány női arczal találkozva szinte megüt
között, Jolán mint a nyíl, villant anyja karjai közé.

Az anya és leány örömét selragadtatását festeni 
akarni felesleges fáradság lenne. —  Felváltva be- 
szélé el egyik a másiknak, ismételt ölelések köz
ben , mit az utolsó nehéz huszonnégy óra alatt 
egymás nélkül átéltek. Közben közben könyezett 
is mindenik, mert hisz az örömnek is vannak 
édes enyhítő cseppjei, különben meg sem bírta 
volna tán szívok a boldogságot, mely azt e pilla
natban betölté. —  Az öreg Zoltay nagy botjára 
támaszkodva, mozdulatlanul állott, — arczán majd 
meglepetés , majd fájdalommal vegyült öröm vál
takoztak.

A gyermekről az anyára, s erről ismét a kis 
leányra tekintve, s minél tovább hasonlitgatá a 
két rokon arczot, s nézé Taviné finom vonásait: 
annáiinkább vissza álmodá egy nagyon hasonló, 
rég nem látott, bár sokkal virulóbb kedves leány
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arczát. Valóban te volnál az Agát? Szólt végre 
reszkető hangon, — s a megrendült öreg karjai 
önkénytelen ölelésre tárultak. —  Ormayné, mert 
csakugyan ö volt, ki az ideig mint Tavinét fel vett 
nevén ismerénk, zokogva borult nagy bátyja 
keblére, azon kedves, szeretetreméltó nagybátyja 
keblére, kiről a kis Jolánnak oly sok szépet mesélt 
s kit a leányka mindig oly kimondhatlanul óhajtott 
volna ismerni, vagy legalább látni. Kérem , édes 
bátyám, legyen feledve, legyen megbocsátva 
minden.

„Hisz már rég felejtve van a múlt, mondá 
megindulva az aggastyán — s ha nem lettél volna 
oly haragtartó, ha csak egyszer megkisértéd vala 
a közeledést igen sok fájdalom s gondtól meg
kímélted volna mindkettőnket.

Hogyan? Szólt Ormainé meglepetve, hát nem 
vette volna bátyám leveleimet? Hisz ártatlan gyer
mekem nevében esdém bocsánatát! folytatá fájda
lommal , s még is válasz nélkül maradt minden 
levelem.

„Minden leveled ? Kérdé az öreg megütödve, 
hát, nemcsak egyszer de több ízben írtál volna?

0 , bátyám, számát sem tudom hányszor 
ajánlám Jolánomat szeretete s kegyeibe, —  foly
tatá szelíden a nő, de mintegy öt év előtt, bátyám 
nevében azt irá Zoltay Zsigmond, hogy miután há
borgatásaimtól nem szabadulhat, még birtokáról is 
elköltözik, s városon vesz házat, hol sem én , sem 
gyermekem, kiről tudni sem akar, nem lehetünk 
többé terhére. — Azóta nem volt bátorságom nyu
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galmát zavarni. —  A  semmire kellő! Szólt az öreg, 
nagy botját oly igen ingerülten ütve a földhöz , 
hogy a kis Jolán, ki az eddigit csak álomnak kép- 
lezé, egyszerre megrezzent, és magához jött.

Egy szó sem volt igaz, koholmány vala az 
egész, — hisz magad is ismered Öt. —  Szegény 
asszony! miként adhattál is hitelt sorainak?

— Ha az ember oly elhagyott; mint én valék, 
higyje el jó bátyám, sokkal hajlandóbb a roszat el
hinni. Azon kivül Zsigmond mindig bátyám körül 
volt, s engem sohasem szeretett, annyival tehet
ségesebbnek gondolám, hogy elidegeníti tőlem jó 
szivét.

„El is követett mindent, hogy örökösöm le
hessen , mondá az öreg indulatosan, de nem hiába 
tartja a példaszó: A ki másnak vermet ás , maga 
esik bele. 0 is addig fújta ellened a tüzet, mig 
rajta nem veszett.

„Egyszer az öreg András nagy örömmel sza
lad Zsigrnondhoz, —  mert én épen délutáni álmo
mat aludtam, s át ad neki levelet, mely nekem 
szólt, s tőled jött, mint az Öreg mondá, kinek 
mindig kedvencze valál; és ki azonnal ráismert 
kezed Írására. De Zsigmond, esztelen, badar be
szédnek mondá András állítását, s a levelet ki
kapta kezéből, saját szobájába sietett vele.

Mint képzelheted, én sem hagytam a dolgot 
annyiban, hanem kérdőre véve Zsigmond uramat 
a levelet kivánám. De a gonosz már ekkor el
sikkasztotta soraidat. Én azonnal elűztem öt 
házamból, de ö nem fedezte fel előttem hol, és hogy
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létedet, úgy hogy én ezt azután sem bírtam kifür
készni, s nyomodra soha sem akadhattam.

—  De ime, az isteni gondviselés ide vezérle 
benneteket, folytatá örömtelve, s történetesen épen 
gyermeked által forrott ismét egybe az elszakadt 
rokoni láncz. —  Ormaynét s Jolánt karjai közé 
zárva szünet múlva igy szólt. —  Mintha boldogult 
édes anyámat, felejthetíen nővéremet látnám, vala
hányszor rád nézek.

Egészen belé jöttél formájába, rnondá szere
tettel a jó öreg ur. „Csak maradj kis Jolánom, 
szólt a sugárzó arczu gyermeket magához vonva, 
hisz neked köszönhetünk mindent. Te voltál köz
tünk a szeretet és engesztelödés angyala.

Hogy a hü András, ki e közben szinte meg- 
érkezék, egész szivéből osztá ura boldogságát, 
fölösleges is mondanunk. —  Az öreg elragadtatása 
nagyobb s önzéstelenebb vala;? minthogy méltón 
leirhatnók.

A megnépesült régi ház egyszerre elvesztő 
korábbi öröintelen, hideg képét, miután nemcsak 
födelén , de falai közt is szerető családélet üté fél 
tanyáját, még az is megifjodni s felvidulni lát
szott, mintha elfelejtette volna az elmúlt sok esz
tendőt, melynek viharai elbarnult falain nyom nél
kül vonultak végig.
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CSALÁDI KÖR.

Mintha nem is a régi lett volna, úgy átalakult 
a korábban oly üres barátságtalan társalgó terem, 
A kopasz falak s padolaton szőnyegek nyúlnak el, 
s itt amott az állványokon kedves illatú virágok 
diszlenek. —  Jolán kis kedves énekes madara, oly 
vidáman cseveg szép aranyozott új kalitkájában, 
mintha a család dolgaiba neki is szabad volna belé- 
szólani. —  A kis gólyafiak azonban már elköltöz
tek a háztetőről. — Jolán tanúja vala, midőn szár
nyaikat egymásután először megkisérték, tanúja 
annak is, midőn szülőikkel együtt búcsút vönek 
kikeletig a megürült kedves fészektől s vándor út- 
jokat megkezdék. —  De hagyjuk a gólyákat s te
kintsük meginkább, mit miveinek oda benn. —  Irn 
ott ül egész kis család a kandalló vidáman lobogó 
lángjai körül, mert künn ugyancsak zúg süvölt a 
szél, s olyankor igazán jól esik meleg szobából 
nézni a hideget. A sűrűén hulló hópelyhek közt 
olyan zűrzavart csinál a vihar, úgy zaklatja s kér 
geti össze- vissza, hogy valóságos légi forradalmat 
ábrázolnak.

A kandalló jobb felén, kényelmes nagyapó 
széken, az öreg úr ül, —  ki Jolán kérelmeinek 
nem állhatva ellent épen egy mesét készül mondani, 
mely, mint Zoltay mondá, sajátlag nem is mese, 
hanem igazi történet. —  Vele szemközt Ormayné, 
munkáját ölében pihentetve, szeretettel nyugtatja 
tekintetetét a kedves öregen, s a lábainál ülő kis 
leányon. —  Ez pedig egészen bizalmas lábon áll
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egyikét ölében támasztva, érdekkel, s várakozással 
függeszti nagy setét szemeit a nyájas arczvonások- 
ra, s az öreg András, miután neki kiváltságai közé 
tartozék, ura meséit hallgatni, a nagy szék 
megett oly ámulattal fülel, mintha magából a kap
csos bibliából hallgatna valami szent históriát.

M e s e  m e l y  i g a z  t ö r t é n e t  v o l t .

Hát hol volt, hol nem volt, még a nagy világ
tengeren is túl volt egy setét, hideg, s oly zor- 
donul elhagyott barlang, melyet élő lény lakhelyé
nek még csak képzelni is alig lehetett.

így kezdé az öreg az általános csendben, mig 
hallgatói a legnagyobb érdekkel függének ajkain.

,,Ennek a barlangnak a legesleg mélyén, leghá
tul, ott hol a sötétség legnagyobb volt mégis lakott 
egy öreg ember, teméntelen kincsei közt is 
elhagyatottságban, s az a hir szárnyalt róla minden 
felé, hogy örök időkre van bűvölve barlangjához 
és a szeretet világa melegitö sugarait soha nem 
fogja látni. —  Jolán csodálkozva nézett az öreg
r e , —  és

—  Igazi történet volna ez ? kérdé önkény
telenül közbe szóllva. —  Mindenesetre, viszonzá 
mosolygva az aggastyán.

A szegény öregnek, kit a világ oly dúsnak 
hirdete, egyetlen társasága egy hozzá hasonló, 
vén cseléde volt, ki urának jó s balsorsában híve, 
egyedül tudta miért kell nekik a barlanghoz kötve
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lenniük. — Nem egy kiváncsi kérdé s tudakolá tőle 
a dolgot, s még a messze idegenek sem resteltek 
volna, a barlang titkainak mélyére hatni, de hiába, 
a vén cseléd, mintha néma lett volna, urát el nem 
árulá. —  Végre egy vakmerőbb, a többinél, meg- 
kisérté minden áron bejutni a barlang vén remeté
jéhez. De alig ért a mindig zárt kapuig, midőn 
ijedve tántorodék vissza. — A várt remete helyett 
egy  szörnyeteg egy tizenkét fejű sárkány fogadá 
őt.

„Nehezen lesz ez igazi történet szólt újra a 
kis leány/4

„Hallgasd tovább, meglásd44, hogy igaz lesz. 
Jolán kétkedve csóválá kis fejét, de nem mon
dott ellent a kedves jó aggastyánnak. —  S ez a 
gonosz sárkány, folytató az öreg ur — Jolán fényes 
haját megsimitva, a szegény öregnek épen a keblé
ben lakott, szive vérével táplálkozék, s úgy hitták 
hogy „gyanakodás/4 Zoltay szünetet tartott, s a 
kis leány elmerülve látszék a gondolkozásban. Csak 
az kellett, hogy megkezdje valaki. Jött azután meg
kísérteni a dolgot egyik i s , másik is. ímez bátran 
szembeszállva, amaz kön/ező szemmel közelite 
hozzá, de a sárkány nem hajolt meg a bátor előtt, 
s nem indult meg a könyezö keservén. —  A győ
zelem mindig az övé maradt. Végre boldog boldog
talan kifáradt az egyenetlen csatában, s magában 
hagyták a küloncz öreget, kincseivel s vén szolgá
jával, senki sem kérdé többé, él-e, hal-e, mintha 
sorsa senkit a világon nem érdekelt volna. —  De 
ha a vén szolga beszélni akart volna, nem leendett
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nehéz az öreget igazolni, ő jól tudta , hogy mióta 
lakja a kegyetlen szörnyeteg ura vérző keblét, az 
a szörnyeteg, melynek rút neve ,,gyanakodás.“  —  
Valaha a különben öreg sem élt ily elkülönözve, 
neki is voltak kedvesei, kikért mindent áldozott! 
ö is hitt és bizalommal viseltetek egykor a világ 
iránt. De az emberek hálátlanok voltak iránta. 
Kikkel jót tön, kicsúfolák különczségeit. —  Roko
nai kincsei után sovárgának, s szerették volna ki
fosztani. — Kedves leánya oly ember felesége lön, 
kihez az öreg, akár volt igazsága, akár nem, ide
gennek érzé magát, —  s igy történt, hogy szive 
lassanként elveszté bizalmát, —  és helyt engedett 
szivében ama szörnyetegnek: a gyanakodásnak; 
sőt végre hogy még a volt lakása sem zavarja ide
genkedésében, s ne emlékeztesse keserű csalódá
saira, vén szolgája kíséretében a barlangba vonult; 
hogy örömtelen napjait, mindenkitől elhagyatva, 
ott fejezhesse be. —  Ekkor azonban —  folytató 
felérzékenyülve, épen mikor, már mindenki elfelej
tette öt, eszébe jut egy különös kedves arczu gyer
meknek, —  egy olyan forma idejű kis leánynak, 
minő te vagy Jolánom, hogy a szegény, elhagyott 
öreg ur utósö éveit fel kellene deríteni É s , kép
zeld csak el, a kis leány bátorságát! Összeszedve 
magát, meg mer indulni parányi lábaival, a rideg 
barlangba, s ijesztő öreg ur elé. —  A tizenkét fejti 
szörnyeteg alig vette észre, hogy valaki közelit, 
elkezde sziszegni az öreg ur keblében. —  De a kis 
leány csak előretört s szemeiben annyi szeretet 
sugárzott, egész valóján oly angyali ártatlanság:
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iuadöklölt, hogy a sárkány életében először re
megni, vad ereje csüggedni kezdeti, mig végre tizen
két feje is egyik a másik után le-letörve elpusztult.

Az öreg pedig, ki szeretet nélkül, kincsei 
halmazán is valójában koldus volt, most érzi csak, 
hogy igazán dúsgazdag, midőn veletek magosztja, s 
nektek hagyja örökségül —  mindenét. Ezt kiejtvén 
forrón öleié s csókolá a két kedves teremtést.

—  Hisz ez a mi történetünk volt, édes nagy
bácsi! mondá Jolán, szinte fuldokolván a jó
ságos nagybácsija erős ölelései közt, s örömében 
könyezvén.

—  Előre megmondtam, hogy igaz történetkét 
fogok mesélni, — viszonzá Zoltay mosolyogva.

—  Pedig az eleje oly borzasztó búskomoly 
volt, tévé hozzá Jolán.

Hála a nagy égnek , csakhogy a vége oly 
szép , és jó; mondá az anya illetőd ve.

Egész életem egy hosszú ünnep ezután, szólt 
Zoltay, Jolánt melegen kebléhez szoritva.

A kis leány szeretettel simult az aggastyán
hoz, s oly boldognak érzé magát, a mily szép lön 
számára a jövő, melylyel isten a kedves jó gyer
meket, a múltakért megjutalmazd.

( V é g  e.)
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L ó r a .

Elbeszélés.

í.

—  Kész vagy-e már pogyászoddal Lórám ?
—  Igen kedves anyám, még kincseimet is jól 

elhelyeztem e kis szekrénykébe !
—  Kincseidet ? mi lehet ez ?
Lóra leült édes anyja melle, s kis szekrény

két nyitott ki és mondá !
—  Első helyen vannak édes kedves atyám és 

anyám arczképei, itt van a harisnya, melyet Kati- 
cza kötött az én számomra, itt a gyűrű Anna hajá
ból, e kis szagos párnácskát pedig Mariska adá 
nekem; e kis kövecskével meg Vilmos ajándékozott 
meg, midőn látná, hogy mindnyájan találnak valami 
emléket számomra. —  „Fogd édes Lórám —  mon
dá —* ezt én a d o m n e k e d  emlékül66; ez a kő 
kavics ugyan csak, de mégis kincseim között őrzöm. 
És e kis kézimunka, édes anyám, ezt épen a mi 
kedves Ivánunk halála előtt dolgoztam , emlékezel 
még reá?

—  Igen emlékszem kedves —  feleié az anya 
sohajtózva.
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—  Itt van továbbá piczi húgom hajfürtje, —  
folytatá Lóra. —  Bocsáss meg édes anyám, mert én 
ezt kis fejecskéjéről loptam. Oh, minő édes érzet 
fog majd e l , ha a távolban megcsókolhatom e für
töt, és neked pedig annyi marad még belőle!

—  Nincs mit megbocsátanom neked kedves 
gyermekem; ez csak igen kis jutalom mind azon 
fáradságért, mit kis húgod neked okozott !

—  Oh édes anyám! mint vagyok én megjutal
mazva mindennap! Már ismeri hangomat; olyan 
boldogul nevet reám, ha vele játszom! és midőn 
tegnap kimentem a szobából, sirt utánam!

—  Kedves jó gyermekem! én is sírni fogok 
utánad, ha eltávozol! Mi szép, hogy a S z e n t -  
i r á s t  is kincseid között látom! De minek e papír 
darabkák a lapok között?

—  E papirkákkal megjelöltem magamnak azon 
helyeket,melyeket te édes anyám,egyszer irónnal alá 
húztál, hogy szomorú órákban vigaszt merítsek ez 
igékből.

—  Mint örülök kedves Lórám —  mondá Má
tyásiné asszony —  hogy e könyvből akarsz taná
csot meríteni és vigaszt; fogsz is abban találni 
arany szavakat, mik olyan jóltevök a megszomo- 
rodott szívnek.

Kis idő múlva aztán, Lóra elszakadt szülői
től ; s rokoni házához ment, mely annyira külön
bözött a kedves szüléi hajlékától.

Lóra édes atyja, Mátyás Ferencz u r ,  jegyző 
volt egy közepes helységben; megáldva nagy csa
láddal , de kevés jövedelemmel. De a szorgalom és 

Ifjúsági könyvi. IV . köt. 10
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elégedettség istene is velük lakott, és ha bár nem 
dicsekedhetett is nagy vagyon és földi kincsekkel, 
volt tudománya , alapos műveltsége , a melyeknél 
fogva ö is csak, mint családja, az egész vidéken 
szeretet és barátságban részesültek, szegénytől 
gazdagtól egyiránt.

A fővárosban élt Mátyásiné asszony egyik 
közel rokona, B a l l a i n é ;  a ki Lórát egy nyájas 
levélben meghivta volt: lakjék nála egy é v ig , neki 
gondja lesz reá, hogy nevelését a legjobb mesterek 
mellett, az ö felügyelete iilatt, a lehető legjobban 
befejezze; és miután ez asszonyság igen gazdagés 
előkelő volt, azonkívül több gyermekkel is meg
áldva ; a Mátyási család igen czélszerünek tartotta 
tehát engedni ez előnyös meghívásnak. •

• II

Ballainé asszony elbeszélte gyermekeinek Lóra 
legközelebbi megérkezését. Épen reggelinél ült a 
család.

—  Valóban jó anyám —  mondá az egyik házi 
kisasszony Flóra — én már régen elfeledém, hogy 
kegyednek Mátyásiné nevű rokona is van a vilá
gon! Tulajdonképen el is kellene felejteni mind 
azon rokonokat, a kik nem édes testvéreink, mint 
Kövessy őrnagy mondja, a ki még azt sem tudja, 
hány bátyja vagy buga van neki!

—  Mint örülök, hogy az őrnagy nem az én 
bátyám ! — • jegyzé meg egyik a kisebb gyermekek 
közül.
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—  És milyen teremtés az a Mátyási Lóra kis
asszony? —  kérdé aztán Ballai Ida, a kisebb leány.

—  Egy kis vadócz vidéki leány, mint az őr
nagy mondaná —  feleié Flóra.

—  Hallgassatok gyermekek! —  inté most 
Ballainé asszony, a ki érzé , hogy nemcsak párt
fogóra lesz szüksége a szegény leánykának az ö 
rokoni házában , hanem egyszersmind védelmezőre 
is elkényeztetett, fenhéjázó gyermekei ellené
ben. —  Mátyási Lóra kedves, tizenhárom éves 
leányka, a ki nektek semmiben sem lesz útban, az 
iskolába fog menni, s a gyermekszobában tanulja 
majd mindig leczkéit.

—  Szegény Lóra! — gondolá erre Jánoska, 
egy jószivü fiú, a kit gyakran küldtek a gyermek
szobába tanulni — büntetésül.

—  De minek is jár majd iskolába? folytatá 
Flóra beszédét , miért nem marad otthon ? Azt 
hiszem, az ö tehetségei a vidéken is eléggé ki- 
mivelödhetnének!

— Édes szüléi és enmagain is tökéletes ne
velést akarunk neki adni, finom modorokhoz szok
tatni öt.

— Nevetséges! mi szüksége egy falusi jegyző 
leányának tökéletes nevelésre, avagy épen finom 
modorokra! —  mondá Flóra.

— Azért édesem, mert szüléi nem vagyono
sok! Épen azért tartják szükségesnek , hogy a 
lehető legjobb neveléssel bírjon; ez nem csak neki 
fog hasznára válni, de kisebb testvéreinek is, a 
kiket majd ö minden szépben, jóban fog nevelhetni.

10*
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— Óh! —  sipítá az ifjú hölgy megvető mo- 
solylyal, és fiatalabb testvéreihez fordulván, mon- 
dá —  kérlek szépen ne nevezzétek valahogy ezt a 
leányt „Lóra néninek.^ Bizonyos vagyok ugyan 
benne, hogy ő ilyen meghitt, bizalmas czimez- 
getéssel toppan majd be hozzánk, mert vidéken ez 
igy szokás, de azért csak reményiem, hogy ez 
a leány a gyermekszobában fog ebédelni; mert ki- 
állhatatlan valami a z , olyan csíri csári személyek
kel egy asztalnál ülni!

—  Ezt nem fogom tenni Flóra! Nem azért 
hivtam ide Lórát, hogy megsértsem vagy lealáz
zam ; —  mondá az anya feddőleg.

Flóra kisasszonynak már a nyelvén volt az 
újabb felelet, de a kapu-csengetyü erős rángatása, 
a kapu nyílása és néhány nehézkes lépés az elő
csarnokban , arra vonta a figyelmet. Néhány perc 
múlva belépett —  Lóra.

Nincs szörnyűbb változás , mint egyszerű, 
kedves, vidéki hajlékból egyszerre fényes nagy
városi házba lépni; szokott tárgyak helyett, isme
retlen fénynyel, szeretetteljes pillantások helyett 
szigorral, közönyösséggel és hidegséggel talál
kozni ; óh ez nagy fájdalom !

Ballayné asszony szívesen fogadá Lórát. Két 
idösbik leánya azonban alig hajtá meg magát, mi
dőn nekik bemutatták. A kisebb gyermekek pedig 
csak nagy szemekkel bámultak az új jövevényre. 
Egyedül csak Jánoska hagyá el helyét s a leányka 
elé szaladva kezet nyújtott neki, s kedves „Lóra 
néninek** szólította öt. Ez édes hang, jóleső zene
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gyanánt hatott volna a félénk leányka szivére, ha 
piltantása történetesen az idösbik leány arczára 
nem esik; gúnyos mosoly lebegett annak ajka körül.

Megreggelizett, azután Ballayné asszony a 
gyennekszobába vezeté öt s azt monda neki, hogy 
ide fognak neki állitani egy ágyat.

—  Hisz hozzá vagy szokva gyermekekhez —  
monda a nagynéne — s reményiem az enyéim nem 
fognak zavarni.

—  Oh nem, édes néném! —  dadogá Lóra 
alig találva szavakat nagy felindulásban; mert 
rögtön észrevette, hogy még a gyermekszobában 
is nagyon alkalmatlan vendég ö , az öreg dajka 
birodalmában. Az öreg B o r i s ,  igy hívták öt —  
komoly, hideg tekintettel méregette öt, és a sze
gény leány gondolata szivével együtt oda röpült 
saját, kedves kis szobácskájába —  haza.

III

Nem tartott soká és Lóra azt tapasztaló, hogy 
ez a gyermekszoba nem csak neki szánt alvó hely, 
de lakni is kell majd neki ott. Az első két nap 
dolgozókosarát vévé elő és bement a nappaliba, 
ott csendesen foglalt helyet az ablak mellett azon 
hiszemben, hogy, mint otthon, édes anyjánál, itt is 
összejönnek majd mind a házbeliek, ha külső dol
gaikat végezték. Első nap leányrokoni nem voltak 
otthon, látogatásokat tettek, reggeli tiz órától 
fogva délután háromóráig , mikor tudniillik ebéd 
ideje volt a háznál; és ez idő alatt Lóra egyedül 
dolgozott.
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Másnap látogatók jöttek; a leányok mulattak 
v e lő k . de egy szóval sem mutatták be Lórát a ven
dégeknek, mintha a világon nem volna. Lóra pedig 
az ablaknál dolgozott serényen, fel sem emelve 
szemeit a varrásról.

Egyszerre kimentek az ifjú leánykák az elő
szobába s az egyik vendég leányka kis időre elma
radozva a többitől, nagy fenszóval, mintha szánt 
szándékkal tenné hogy Lóra egy hangot se veszít
sen abból, a mit ö beszél, kérdé : —  Micsoda fel
fordult világ az nálatok, hogy a varróleányt is a 
nappaliba ültetitek!

Lóra nem hallotta erre a feleletet, melyet 
hangos kaczagás követett. A leánykák aztán saját 
szobáikba vezették vendégeiket. Kis idő múlva 
inas lépettbe Lórához, és gúnyos mosolylyal 
kérdé, ha nem tetszenék-e neki, a gyermekszo
bában helyet foglalni ? És —  tévé hozzá. —  Flóra 
kisasszony azt izeni; hogy itt nem szoktak bejönni 
a nappaliba csak azok, a kiket ide h í v n a k !

Szegény Lóra elkábulva e sértéstől, melyet 
akarata elenére magára vont, vissza vonult a gyer
mekszobába. De ott sem volt nyugta. Az öreg Bo
risnak is épen látogatója volt, és a szegény leány 
megjelenésével valami érdekes párbeszédben há
borgatta, melyet kedves barátnéjával folytatott, 
reárivallt tehát: Minek is jött most a gyermekszo
bába kisasszony ?

—  Hová menjek tehát ? — kérdé a szegény 
leányka reszkető hangon.

Boris, a ki nem annyira rósz, csak igen heves
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és türelmeiben természetű volt, e reszkető hang
ból tüstént megértette, hogy ö e leánykát most 
megsértette, és kis mellékszobába vezető ajtóra 
matatva, nyájasabban mint az imént, mondá:

—  Nézze csak kisasszony, itt kis öltözőszo- 
bácska van; menjen be abba, ott jó helyet talál 
csendes munkára; és el lehet majd békében, ami
kor csak kivánja.

—  Oh köszönöm, köszönöm, kedves Boris! —  
feleié a leány bensöséggel! — és alig záródott be 
utána az ajtó ; s alig találta fel e nyugodt helyet, 
olyan szivet megrázó vágyódás kapta meg lelkét a 
szülei ház után, hogy keresves sírásra fakadt. Oh 
de minő is volt itt e hideg világ, és otthon az a 
meleg anyai s z í v , és azok az édes kedves 
testvérek!

De csakhamar leküzdte ismét nagy fájdalmát, 
és eszébe jutott, hogy kincsei között a szentirás 
is van,  azt vévé tehát elő; és amint az édes 
anyjától megjegyzett helyeket kérésé , épen C 
szavakra talált. ,,Akárminö* legyen is a sors, a 
melyre jutottál, tanuld meg azt nyugodtan elvisel
ni.u —  Oh, mi igaz szavak e z e k ! Mint illenek az 
én állapotomra ! — sohajtá Lóra, és ajkaihoz vivé 
e sorokat, melyeket édes kedves anyja önön kezével 
megjegyzett volt, mintha sejtette volna, hogy egy
kor az ö szegény leányának vigasztalására lesznek.

—  Nehéz lesz ugyan nekem az élet, de majd 
csak megszokom. Milyen gyakran mondá nekem 
drága anyám: a fájdalmas gondolatotlegkönnyeben
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munka által lehet elűzni, olyan munka által, melyet 
mások számára végzünk!

És ezt gondolta Lóra* kinyitó az ajtót, és a 
gyermekszobába lépve nyájasan szóla Borishoz :

— Nem szívesen háborgotoin önt kedves Bo
ris, de igen kérem, adjon nekem egy kis munkát! 
Ma reggel két kis kötőt láttam munkában, melyeket 
a kis leánykák számára még ma el kell készíteni, 
kérem adja át nekem az egyiket, elkészítem ön 
helyett!

—  Az igen szép Öntől Lóra —  mondá erre 
Boris , előkeresve a munkát. —  Csendesség gyer
mekek ! Janka hallgasson! Berti tegye le azt a 
rikácsoló sípot! Szent isten ! egy nyugodt pillana
tom nincs ennél a háznál!

—  Kérem eressze be hozzám a gyermekeket —  
mondá Lóra. —  Majd varrás közben mesélni fogok 
nekik, oh, szép meséket tudok én ám! így mulattak 
el otthon is az én kis testvéreim, értek én ahoz!

A gyermekek rögtön elhallgattak, követték 
Lórát szobácskájába, és boldogok voltak, Boris 
szintén elcseveghetett szomszédnöivel, de azért 
mégis Lóra volt minyájuk között a legboldogabb; 
az a világosság, melyet ö terjesztett, önön szivét 
is besugározta.

Mennyi fiatal leányka, Lóra helyzetében, ott 
maradt volna ülve kamrájában, nagy sok keserű 
könyet hullatva, és fájdalomteli panaszos iveket 
Írva haza, hogy vigyék el minél elébb.

Lóra is valóban még azon éjszaka haza irt édes 
anyjának; levelében elbeszélte az első nap történe
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tét, és többek közt ezeket irá: —  „Nagynéném 
igen szívesen fogadott. Épen reggelinél ülének, 
midőn megérkezém, és mivel csak más napra 
vártak, igen megvoltak lepetve megérkezésemen. 
Jánoska nyájas szívességgel kezét nyujta nekem 
mintha régi jó barátok volnánk; épen e pillanatban 
igen szép könyvet is küldött be szobámba , nem 
de, édes anyám, ez igen szép és barátságos cseleke
det tőle ? A gyermekek is megszerettek már. Bo
ristól, nagynéném öreg dajkájától, eleintén igen 
tartottam, sőt megvallom, féltem tőle; olyan han
gosan beszél, olyan komoly arcza van; de ezzel is 
megbarátkoztam már, és viseletében azon szép 
igyekezetét tanusitja, lehetőleg kényelmessé tenni 
ittlétemet, pedig igen sokat tehet ö e tekintetben, 
mert én a gyermekszobában alszom. Épen most 
ürítette egyik szekrény fiókját, hogy azt az én 
holmim számára nekem áténgedje. Oh légy meg
győződve kedves jó anyám, hogy mindenképen 
igyekezni fogok; nem csak Boris, de az egész 
család bizalmát és szeretetét megnyerni.

Kis olvasóim láthatják ebből, hogy Lóra nem 
hazudott levelében; egész ügyessége csak abban 
állt, hogy olyan dolgokat elhallgatott, melyek 
édes anyját megszomoritották volna és csak olya
nokat említett f e l , melyeken felvidulhat és melyek 
megnyugtatták.

Azon kis öltöző szobácskát, melyet Boris 
Lórának csendes munkásságára kijelölt volt, üveg
ajtó választó el a gyermekszobától, a honnan egész 
világosságát is vévé.
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Mindjárt utána való nap reggel, hogy olya» 
sértő módon kiküldték volfa.nappali szobából, Lóra 
csendesen dolgozva ült e kis rejtekhelyen, midért 
a gyermekszoba külső ajtaja nyílt, és nagynénje 
Ida leányával a gyermekekhez jött. Az ajtónak egyik 
üvegtáblája ellévén törve, Lóra minden szót meg
hallott, a mit odakint beszéltek.

—  Édes anyám —  kérdé Ida, ki egy évvel idő
sebb lehetett Lóránál —  melyik iskolában fog járni 
Lóra ?

—  Kassainé asszonyságéba.
— Oh, édes anyám, hogy gondolhat csak 

ilyesmit !
—  És mért nem akarod édes Idám, hogy Lóra 

Kassainé intézetében menjen veled ?
— Mert olyan nevetséges volna öt ilyen in

tézetbe küldeni!
—  És miért ?
—  Hát csak azért !
—  Ez ugyan szép o k ! — Nincs más ellen

vetésed ?
Ida a földre szegzé szemeit és haragosan előre 

bigyesztvén ajkait, valamit rebesgett arról, mi 
gyakran hallá említeni édes anyját, hogy Kassainé 
asszony intézetébe csupáncsak előkelő gyermekek 
járnak.

Az igazság kényszerit itt megmondanunk, 
hogy Mátyásiné asszony azon hibás nézetben élt* 
hogy a miveltség és a finom modorok, csak is azr 
úgynevezett előkelő társaságnak tulajdonai , és 
igen komolyan azon volt, hogy gyermekei csak
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előkelő körökben forgódjanak; azért is gyermeke 
vajmi gyakran hallották öt mondani: Mi kevert tár
saság volt ma B.-né estélyén! Minek vagytok oly 
nyájasak a 1) .  leányokhoz, hogyan is lehet velők 
érintkezésbe jönni , mikor előkelő társaság sem jár 
hozzájok! —  vagy: Gyermekek! meg ne hijjátok 
ez s e családot, ezek nem előkelők!

Pedig jobb lett volna, ha ez anya igy beszélt 
volna gyermekihez : Milyen jól nevelt szerény 
leányka az a B. kisasszony, kívánom tehát, hogy 
közeledjetek hozzá, vagy: ha ezen leánykák való
ban olyan jó erkölcsüek, mint a milyenekül eddig 
ismerjük, hívjátok házamba. Lehet-e aztán csu
dáim , hogy e ház gyermeki ilyen fonák eszmék 
után indulva, nem csak gondolkozás módjukban, de 
viseletűkben is kimutatták hiú lelkeiket ? —  De 
visszatérek ama beszélgetésre, melyet Lóra, fáj
dalom , kénytelen volt meghallgatni.

—  Igen, hallottál tőlem ilyen beszédet, gyer
mekem , de ez nem o k , hogy Lórát ne számítsuk 
a jobb társaságba. Mint a te közeli rokonod és 
barátnőd egyenlő rangban áll a többi leánykákkal.

—  Hisz az a legnagyobb baj , hogy rokonom I 
— viszonzá Ida roszkedvüen. —  Ha azt mondhat
nám a leányoknak : ime, ez szegény falusi leány
ka, a kit édes anyám kegyelemben tart házánál, ez 
még megjárná. Oh, de ha megtudják, hogy ö ro
konom , tudom bizonyosan, hangos gúnykaczaj és 
csúfolásnak leszek kitéve!

— Ezen már nem segíthetek! —  mondá az 
anya. *— Lórát a legjobb oktatásban akarom részel
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tetni, és már beszéltem is Kassainé asszonynyal, 
azért édesem , csak légy nyájas és jó.

Ida hangos sírásra fakadt anyja e szavaira. 
Lóra pedig kezébe vévé az ajtókilincset, hogy 
rokonihoz lépjen, arczai ki voltak pirosodva a 
szégyen és megbántástól, és mondani akará nekik, 
küldjék haza rögtön, ö nem akarja tovább tűrni e 
megaláztatásokat, —  de ismét erőt vön rajta egy 
szent érzés, egy édes gondolat kedves szülőire. 
Oh, pedig mi keserűek voltak e megbántások! 
mint vágyódott szive ismét haza ! haza , a hol öt 
szerették! És ismét keresztül vonult lelkén a meg- 
bántás, és ismét az ajtó felé lépett, hogy véget 
vessen ez elhagyott állapotnak. De most eszébe 

jutott, hogy nagynénje tulajdonkép igen jó hozzá, 
a miért háladatosnak kell lennie iránta, ismét el
foglaló ülését, és elő keresvén szentirását, szeme 
legelőször is e szavakra talált: L é g y  á l l h a t a 
t o s  a s z e n v e d é s b e n !  E szavak mellett pedig 
ismét ott volt Lóra édesanyja keze vonása, és 
óh, e pillanatban azt ké.pzelé a szegény leányka, 
hogy hallja anyja szavát, mintha édes biztatással 
hozzá szólana,{forró könyet hullatott a szentirásra 
ós égre emelvén nedves szemeit, felfogadta magá
ban , hogy türelmes és állhatatos leend a szomorú 
napokban.

Olvasóim közül nem egy le sz , a ki tán azt 
hiszi, hogy Lóra nagyon is nagy fontosságot tulaj
donit ez élményeinek, holott ezek tulajdonképen 
csak apróságok; óh, de gondolják meg, hogy a
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gyermekek szeme előtt egy domb olyan nagynak 
látszik, mint a férfinak a hófedte havasok.

IV.

A következő reggel volt az a nap, a melyen 
korának először iskolába kellett menni.

—  Én nem mehetek végig az utczákon e színe- 
hagyott, széles csiku köpeny és e kopott kalap 
mellett —  mondd e reggel Ida testvéréhez.

— Szomorú dolog is ez — mondá Flóra —  
szivemből sajnállak! De mit tegyünk! Anyánkkal 
e tekintetben nem lehet boldogulni! De tudod mit 1 
a mint kiérsz vele az utczára, hagyd el öt!

—  Ez nagyon jó volna , de mégsem tehetem, 
hisz nem találja az utat Kassainé intézetébe! —  
mondá Ida.

—  Dehogy nem találja! Hisz Lóra igen élet
revaló , p r a c t i c u s  kis egyéniség, mint Gó
lyái őrnagy mondaná, — jegyzé meg reá Flóra 
gúnyosan.

Ida elhagyd testvérét és felkereső Lórát. Szive 
mégsem volt olyan kemény, hogy rokonszenvet 
ne érzett volna Lóra iránt. Oh, hisz az kegyetlen
ség lenne, a szegény leányt egyedül hagyni e 
zajos népes utczákon! — gondolá magában Ida, 
midőn útnak indultak.

A mint igy egy ideig mentek, Ida el kezdett 
csevegni Lórával, és néhány perez múlva azt 
találta, hogy rokona valóban igen kedves, szeretet
reméltó leán y, és ismét néhány perez múlva töké
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letesen eifeledé, hogy ö ma reggel úgy irtózott a 
szinehagyott köpeny és a kopott kalaptól! Nagyon 
megtetszett neki Lóra csendes szerény viselete, de 
azért mégis nagy önmegtagadásnak tartotta, hogy 
ö  e leánykával fog az intézetben megjelenni.

Az egyik utczában azonban furcsa dolog adta 
elő magát. A mint t. i. a két leány ment, Ida egy
szerre Gólyási őrnagyot látja m eg, Gólyásit, a kit 
idösbik testvére az unalomig gyakran , mint valami 
igen eldöntő véleménynyel bíró egyéniséget szo
kott fölemlíteni.

Ez az őrnagy valóban különös egyéniség is 
völt, és szivemből kívánom, hogy kedves olvasóim 
igen ritkán, vagy is inkább soha se találkozzanak 
ilyen jellemekkel. Az őrnagy sokat utazott volt 
életében, és mintha az lett volna czélja, hogy vala
mennyi országok valamennyi fonák szokását ma
gáévá tegye, úgy ragadt reá mindenféle hiba és 
rósz tulajdon. így  például komolyan kijelentette, 
hogy ö egy napig sem akarna ez életben elkinlódni 
—  ezüst evőeszköz nélkül, vagy kocsi és lovak 
nélkül. És találkozott elég fiatal leányka, a ki mo
solyogva hallgatta ugyan az őrnagy badar beszédeit, 
de azért viseletök által mégis hozzá alkalmazták 
Ízlésüket, —  mig később nem is nevettek rajta, és 
-komolyan hitték, hogy ez nem is lehetne máskép. 
Ida pedig annyiszor hallá testvérétől az őrnagyot, 
mint valamint nagy tekintélyű férfiút említeni, hogy 
bizony akár mit inkább kívánt volna elszenvedni, 
mint azt, hogy az őrnagy öt valahogy meglássa az
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utczán a széles csiku köpeny és kopott kalap ki— 
séretében.

A mint tehát Ida az őrnagyot messziről meg- 
pillantá, azt rebegte Lórának, hogy most elkeli öt 
hagynia, valami fontos izenete van Flórának itt e tá- 
jékhan, —  és pillanat alatt eltűnt egy másik utczá- 
ba, és a szegény Lóra el vala hagyatva annyi ember 
között! Ismét eszébe jutott ama beszélgetés, mely 
még most is kínozta öt, és bizonyos volt benne, 
hogy Ida szégyenli magát vele, az egyszerű falusi 
leánykával fényes barátnéi szeme elé lépni, és 
azért hagyta el. Mélyen fájt neki ez uj szívtelenség 
tapasztalataié ö erőt érzett szivében ennek elvise
lésére , és elhatárzá, hogy nem térend vissza nagy 
nénje házába, hanem majd csak megtudja valahogy 
Kassainé asszony nevelőintézetét. Szomorú dolog 
ugyan , idegen városban , fiatal leánykának, egy 
magában uj iskolába lépni, merően ismeretlen 
emberek közé, —  de ez csak a mai első napon lesz 
í g y , aztán már ismerős lesz, és végre is, az a rósz 
nap is (majd csak elmúlik valahogy!

Az ugyan nem volt úgy valószínű, a mit Lóra 
gondolt, hogy az első ember a kivel találkozik, 
megmondhatja neki Kassainé asszony intézetét, —  
<ie szerencsére Lóra egy fiatal leánynyal találkozott, 
a ki Kassainé asszony házában szolgált, és az igen 
szívesen elvezeté öt a keresett házhoz !

Belépve az előszobába, a falon sorban a tanuló 
leánykák köpenyei, kalapjai, kendői függtek, Lóra 
is oda helyezé kalapját, köpenyét, és a mint e sze
gény ruhadarabokat, melyek miatt szégyenlé ma
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gát rokona vele ide belépni, —  édes anyja utósó 
munkáját! oda függeszté egy szögre, a távol szülői 
ház emléke éledt fel és az edes anya kedves 
hangja csendült meg szomorú lelkében. A leányka 
félénken nézett körül a szobában , ha nem látja-e 
senki, és midőn egyedül tudá magát, megcsó- 
kolá e kedves ruhadarabokat, visszafojtá könyeit 
szeméből, és összeszedve minden bátorságát, a 
tanuló terem ajtajához lépett.

És oh, minő uj világ tárult fel szemei előtt a 
mint benyitott! két egymásba nyíló szobában sok 
fiatal, csinosan öltözött leányka mindenféle iskola
munkával volt elfoglalva ; nehányan a rajzhan vet
tek oktatást, egy másik osztályt az olasz vagy fran- 
czia mester foglalá el, mig ismét mások tanítóikat 
várva, nagy szemeket meresztettek a félénken be
lépő Lórára. Kassainé asszony pedig, javabeli nő, 
halvány szenvedő, de jóságteljes arczczal, ott ült 
az egyik asztal végén nehány leánykával elfoglalva, 
és a mint Lóra a terembe lépett, azonnal meglátta 
és magához inté.

Szerencsére, Lóra mint számos testvérei kö
zött a legidösbik, korára igen sok élelm ességgel 
b irt, —  és közelebb lépvén Kassainé asszonyhoz 
maga mutató be magát, s olyan szerényen, de 
egyszersmind olyan értelmesen adá elő szülői és 
rokoni kívánságait, további nevelését illetőleg 
hogy az intézet tulajdonosnöje e pillanat óta a 
legnagyobb rokonszenwel viseltetett iránta; jó 
ideig még elbeszélgetett vele, és aztán barátságo
san bemutatta őt zongoramesternek, és helyet
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jelölvén ki számára nem messze a maga helyétől* 
Lóra e nyájasság által félig meddig múlni érzé 
szivétől ama nyomasztó fájó érzést, mely öt e sok 
idegen arcz láttára önkénytelenül meglepte volt. 
Félig meddig mondám, mert akár hogy veszszük 
is a dolgot, midőn fiatal leánykák az iskolába 
jönnek ,  az első nap rendesen igen nyomasztó reá-r 
juk nézve.

Fiatal leánykák, kivált úgynevezett elöbbkelö 
intézetekben , kevés kivétellel, nevetséges módon 
különféle rangbeli csoportokba oszlanak , â holott 
aztán fiatalságuk daczára maguk között ugyancsak 
gerebenezik és szapulyozzák a rokonságot, az 
ismerősökét, a divatot, az újon érkezett társnőket 
és Lóra felhevült arczai eléggé mutatták, mi kino- 
sak reá nézve a sok fürkésző, méregető tekintetek, 
a melyek mindenfelől reá szegezödtek; és meg nem 
foghatá mikép szabad igy nézni ilyen szépen öltözött 
és a legjobb családokba tartozó leánykáknak, hollott 
náluk vidéken ezt tán a zsellér leányok sem enged
nék maguknak!

Még keserűbbé vált e bámész kandiság Lórá- 
ra nézve Ida szívtelen viselete álta l; mert érezte 
ugyan, minő csúnyául viselte magát szegény 
rokona iránt és szégyelte magát e miatt, de nem 
volt annyi lelke hogy hibáját némileg jóvá tegye, 
és rokona gyanánt bemutatná iskola társnőinek; 
ha ezt teszi, sok bántó tekintettől kiméli meg 
L órát; de Ida nem birt emelkedettséggel s az egész 
délelőtt ott ült helyén, sötéten merengve munkájára 
s ha hallá is a többi leány ócsárló megjegyzéseit

Ifjúsági könyvi. IV . köt. 1 1
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az idegen egyszerű leánykát illetőleg, úgy tette 
magát mintha mind ez semmikép nem érde
kelné öt.

A  falióra végre az időt jelentette, hogy vége 
az előadásnak, erre a leánykák egy kertbe mentek, 
a melyben testgyakorló mulatságban töltöttek egy 
órát. Nehány élénk leányka pár perez alatt magas 
étrára mászott föl, egy másik kötélhágcsón 

Ikapaszkodott föl, ismét másik tölgyfa izmos dere
kán kezdé gyakorlatait, — mindnyáján pedig énekel
tek vigadtak , tréfáltak, csak a szegény Lóra nem 
vett részt a közmulatságban, sőt még csak annál 
fájóbban érzette elhagyottságát, csak a kert ajtóig 
kisérte tehát boldog társnőit, aztán megállt és onnét 
nézte derült mulatságukat.

Végre egy fiatal leányka, tán nem is csupa jó 
indulatból, de mindenesetre megsajnálva a szegény 
Lórát, oda lépett hozzá; megfogá remegő kezét és 
olyan édes hanggal, hogy Lóra szive közepéig 
hatott, venne részt az ö időtöltésükben, midőn 
egyszerre éles sikoltás hallatszott, mely Lórát 
egészen elrémité.

Ida egy magas falóról esett le ,  még pedig 
üvegcserépbe, mely szerencsétlenségére ott hevert 
a földön, úgy hogy mély vágást ejtett arczán; 
csak úgy ömlött a vér a sebből, és végre Ida 
aléltan rogyott össze.

A leánykák elrémültek, nem tudták mitévők 
legyenek, csak Lóra tartá meg lélekjelenlétét és 
oda szaladva Idához, arczát zsebkendőjével, és
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fejét haját simogatva édes megnyugtató hangon 
monda neki.

—  Idám , édes Idám! ne fé lj , nem nagy baj 
e z ; kérlek légy nyugodt.

Nehány perez múlva megjelent Kassainé asszony 
az orvossal, és Lóra karjára támaszkodva bevezetők 
Idát a házba, Iefekteték a pamlagra; itt az orvos 
megvizsgálta a sérülést és kijelenté, hogy a sebet 
rögtön öszsze kell varrni, különben egész életére 
forradás marad az arczán.

Nehéz szivvel egyezett Ida e fájdalmas mű
tétbe —  de ha irtózott is a fájdalomtól, tán ép 
ilyen mértékben irtózott az éktelen forradástól az 
arczán, a melynek ki volt téve. Kassainé asszony 
ideges és beteges lévén, nem nézhette e műtétéit, 
de Lóra ép, egészséges testtel lélekkel bírván, ott 
maradt Ida mellett a műtét alatt, sőt az orvos 
felszólítására, fejét kezei között tartván, a legéde
sebb szavakkal biztatá és bátoritá.

Midőn az orvos szerencsésen elvégezte teen
dőit , azt mondá Lóra , hogy ö most haza fog sza
ladni , hírül adni nagynénjének a történteket és 
hogy kocsit hozzon , melyen a szerencsétlen Idát 
haza vigyék.

— Oh ne hagyj el édes Lórám ! Ne hagyj 
el! — könyörgött Ida —  kérd meg Kassainé asszonyt, 
hogy cselédet küldjön édes anyánkhoz e hírrel!

—  Azt nem szabad tennünk — viszonzá erre 
Lóra — ha cseléd viszi el e hirt édes anyádhoz, 
bizonnyára úgy adja elő a dolgot, ho g y a  jó néni 
szörnyen megtalálna ijedni.

11*
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—  De ha te mondod meg neki kedves Lóram —  
jegyzé meg Ida —  akkor is nagy félelmet fog ki- 
állani! De hát j ó , menj magad , de kérlek ne kés
sél soká és a kocsival is te jöjj értem; én veled 
szeretnék haza menni! —  és most már gúnyos 
arczfintorgatás nélkül láthatta szegény rokonának 
széles csiku köpönyét és kopott kalapját.

Nyugalmat rendeltek volt Idának, s valóban 
ezen egy óra, a melyet Lórára és a kocsira várva 
a pamlagon pihenve töltött, üdvös hatással vala 
lelkére.

Új élet szülemlett meg lelkében, gondolni 
kezdett, és a világi hiúság és elbizottság nevetsé
ges voltát belátván, szivében számtalanszor enge- 
delmet kért Lórától, a kinek szép lelki tulajdonit 
csak most látta be egész szépségükben. És o h , a 
mit ö e reggel óta tanult és tapasztalt, az egész 
életén keresztül ott maradt szivében.

V.

Nemsokára ezen esemény után Ida munkával 
kezében ült Lóra mellett, és kötőkosara mellett 
meglátva a kis fekete bibliát, kezébe vévé azt, ki- 
nyitá, és épen a kijelölt szavakra esett tekintete : 
t é g y  j ó t  a z o k k a l  a k i k  ü l d ö z n e k ,  —  és 
valami hatalmas érzéstől megkapatva, hamar el
szaladt a másik szobába elhozta írásait és ime a 
csudálkozó Lórának egy kis írást adott által, s 
midőn az első lapot felhajta, ott állt nagy betűkkel 
írv a : „Mátyásy Lóra első napja az iskolában/4 —
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és azután egész terjedelmében be volt ott vallva 
minden hiba, melyet a szegény rokon ellen el
követett, mindjárt első naptól kezdve, midőn házuk
hoz jött; és a megjavult Ida kényszerité Lórát, olvassa 
végig e sorokat, mert a mit szóval ki nem tudott 
mondani szégyenében, azt ő ott bűnbánó törődött szi v- 
vel leírta. —  De Lóra kitörölte e bűnbánó sorokat 
és forrón megölelve s megcsókolva öt mondáneki: 
—  A mit én ez első nap emlékéül elmémben meg 
akarok tartani az legyen amaz áldásos jó érzet, 
hogy e napon kezdtük mi egymást szeretni és —  
becsülni!

Szinte látom , mint csudálkozik egynémely 
fiatal olvasóm, s gondolja magában, minek is ol
vasták ők el e kis elbeszélést! —  nincs ebben szép 
história, nagy esemény. Az igaz, nincs benne 
nagy esemény, de van benne egy eltévesztett szív 
őszinte megtérése és annak kimutatása, hogy ha 
jó k , erényesek, béketürök és szelídek maradunk, 
végre még azok is kénytelenek szeretni bennünket, 
a kik épen ellenkezőjét tették elébb. És ne higyé- 
tek , hogy ezen első iskolai nap után Lóránaknem 
voltak több szomorú napjai e háznál! —  óh, voltak 
még pillanatok, a melyekben ö is szegénynek és 
elhagyottnak vallá magát, —  de csak mint könnyű 
nyári felhő nehezkedett ez lelkére: nem sokára el
oszlott, és nem irt keserves leveleket haza szülői
hez , hanem tűrt tovább , mig végre mindig jobban 
hajoltak hozzá még a hideg, önző szivek is.

De nem is mulasztott el a leányka egyetlen 
alkalmat sem , a hol akárkinek is örömet vagy
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szolgálatot tehetett a háznál, és olyan egyszerű, 
szivböl eredő jóindulattal tévé azt, hogy néhány hó 
elteltével kitüntetett kegyencze volt az egész csa
ládnak.

— Soha se gondoltam volna — mondá a lég- 
idősebbik leány, Flóra egyszer — hogy ezt a kis 
Lórát még én magam is annyira meg fogom szeret
ni! De kedves egy kis teremtés is ez a leányka! 
mint múltkor mondá Gólyási őrnagy!

Emlékeztek-e még arra a kisasszonyra, a barát- 
néra, a ki egykor kérdé, ha a varróleányt is a 
nappaliba ültetik-e? —  még ez a dölyfös leány is 
megszerette Lórát, olyannyira, hogy születése 
napjára fényes vigalmat rendezett a szegény leány 
tiszteletére.

És midőn az év eltelt és arról beszéltek, hogy 
Lóra most már haza fog utazni, a kis gyermekek 
el kezdtek sírni* és rimánkodtak, csak ne menjen 
el az ö kedves Lórájuk, ki játszik majd velük, ki 
mesél nekik olyan gyönyörűeket, ki varrja meg a 
ruhát, ha szerencsétlenségből a kertben megakad
nak vele? — ki lesz olyan szelíd, olyan jó hozzá
juk , mint ez a leányka, a ki nem is olyan, mint a 
többi, hanem valóságos angyal!

—  Édes jó anyám, engedd hogy én menjek el 
Lórával hazájába —  mondá Ida —  tán mégis képes 
leszek egykoron, hozzá hasonló lenni!

Mondjátok meg őszintén kedves gyermekim, 
nem szép eredmény-e ez, ha ilyen erős szeretetet 
tudunk kelteni szivekben? ha példákon nemesítve,
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követőkre találunk a jóban, szépben? — Oh, ne 
mondjátok, hogy e kis elbeszélés nem hasznos; 
találtok ti is mindnyájan sziveket, a melyeknek 
szeretetét megnyernetek, vagy megtartanotok kell, 
és azt tegyétek meg olyan szép módon, mint a mi 
kedves Lóránk, a ki későbbi éveiben is mindig jó 
példa gyanánt szerettetett és tiszteltetett mindenki
től, valaki csak ismerte.

(Vége.)



A  kis kalandor.

Tizenkét évvel ezelőtt igen szomorú idők jár
tak Magyarországon ! . .  nyugat dél kelet, s éjszak 
felöl a háború lángjai környezék hazánkat!. . .

A legkeményebb tél közepén két hadsereg 
vonult Pestről Yáczon keresztül a bányavárosok 
felé; az egyik menekülni igyekezett, a másik pe
dig űzvén a menekülőket, megsemmisitésökre tört.

így vergődtek a legnagyobb fáradalmak és 
szenvedések közt egész Sz.-ig Barsmegyében. —  
Itt a két csapat megütközött; az ágyú, a fegyver s 
más gyilkoló eszközök, az ember, a paripa mind 
elég gyászos teendőre találtak, sok ártatlan vér 
omlott, és mégis mi lett az embertelen játéknak 
vége ? az : „hogy a két sereg se nem vesztve se 
nem nyerve, mint eddig egymást kergetvén tovább 
haladt.

De a vidék és lakossága szörnyű károkat 
szenvedett, melyek csak a seregek elvonultával 
nyilvánultak valódi nagyságuk és rémitö voltukban.

Ezeket azonban elhallgatván csupán azokra 
fordítjuk figyelmünket melyek Petry Mihály úri 
családját érték.
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Ennek lakása egy domb lejtőjén állott, egyik 
oldalán a szép völgynek, melyen a Garam vize ki- 
gyódzik, közel F. mezővároshoz Sz. helységben.

E dombot, mint alkalmas hadipontot az egyik 
sereg tüzérsége elfoglalta s nagy számú ágyúit 
onnét durrogtatá. — Természetes hogy a másik 
sereg ágyúiból is viszont egész golyózápor röpült 
a domb felé.

így Petry úr épületeit is érték a röppentyűk. 
Egymásután meggyulladván a gazdaház, az istálók, 
az akol az ólak és a csűr mind porrá égtek.

Sőt az úri laknak is csak azon egy részét men
tették m eg, mely cseréppel fedve és erős tűzfallal 
biztosítva volt.

A takarmányfélét a két sereg lovassága már 
azelőtt hordta szét. Marhája a tűz alkalmával szét
szaladt s a csata zavarában elveszett, és végre még 
hozzá két éves leánykája, a kedves kis Erzsiké 
halva találtatott a közönséges éjjeli tolongás helyén 
összetiprott pesztonkája mellett!

Ennyi csapás egyszerre Petry urat mélyen 
megrázta, édes nejét, az érzékeny anyát, pedig 
ágyba dönté, úgy hogy azt csak néhány hét múlva 
hagyhatá el.

Ez idő alatt Petry úr számot vetett magával 
és felüdült nejéhez igy  szólt: „Édes nőm! nagy 
veszedelmek nagy szenvedéseken estünk keresztül, 
te egy álló hétig élet és halál közt lebegtél. Engem 
az aggodalom a bugond.néha majdnem a kétségbe
esésig vitt, s kimondhatlan fájdalmaim közepette



170

átláttam, hogy mi sem e helyen, sem e vidéken sőt 
ez országban sem maradhatunk.

A szelid jóságos asszony megrázkodott midőn 
e szavakat hallotta, mintha felszaggatták volna 
benne mindazon sebeket, melyeket a sors e rövid 
idő alatt lelkén ejtett, s ezeket mondá férjének:

„Én az ellen nem szólhatok hogy e tájékról 
elmenjünk; mert e helyek látása nekem mindannyi' 
tör szivembe, folyvást emlékembe hozzák ezek 
kedves kis leányom szörnyű kimultát, és szinte 
bóditólag festik elömbe a halálhalvány képet. De 
hogy hazánkból költözzünk ki, azt túlságosnak talá
lom. Itt születtünk, itt éltük át a boldog gyermek
k o rt, itt szedtük az ifjúság virágait, itt élveztük 
házasságunk gyönyöreit és ittuk koronkénti ke
serűségeit, e nemzettel búsulni, vigadni, remény 
és félelmeiben osztozni úgy megszoktunk márf 
Érzem, ha innen elmegyünk valódi életforrá
sunkat hagyjuk el.“

„Édes nőm, pedig ez máskép nem lehet“  vála
szolt a férj. Mig te az ágyban szenvedtél, addig én 
elintéztem dolgaimat, jószágunkat minden hozzá 
tartozóval eladtam s ára nagyobb részét fel is vet
tem , a többit e napokban teszik le. így aztán 
készpénzzel fordulhatunk, a merre tetszik. Én békét 
nyugalmat széretek. E forradalom e dulások, és 
polgárháborúk tépik, ölik szivemet, mely úgy 
óhatja a haza boldogságát! Nem marad egyéb 
tenni valónk mint félrevonulni, vagy ha jobbra 
nem fordul a hon ü gye, örökre kivándorolni.
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A hallgató nö szemeiből sűrűbben hullt a* 
köny , s szavai ezek valónak :

„Én megnyugszom akaratodban, hisz úgy sem 
bírok egyebet akarni, mint a mit te akarsz; sőt 
egyébben nem is lelném boldogságomat, különben 
is meg vagyok győződve, hogy a dolgot minden
kép átgondoltad, és minden akaratod, terved, csak 
jólétünkben öszpontosul, azután nekem hazám is  
csak ott van, hol te vagy, és ahol kis Bélánk él, kit 
nekünk az ég egyedüli vigaszul meghagyott!

— Négy héttel később Petryék már Angolország* 
bán voltak, s London városában megtelepedtek.

Petry úr nagy hasznot akarván huzni pénzé
ből, egy hajó tulajdonossal egyesült, ki az óceánon 
túli országok termékeivel kereskedék. Ezen üzletbe 
fektette ö pénzének nagyobb részét azon szándék
kal, hogy Angliában várja el a magyar bonyodalmak 
kimenetelét. Ha pedig ez szerencsétlen találna lenni* 
akkor még tovább Amerikába költözik.

Alig telt bele fél év már Angolországban is  
elterjedt a hir hogy a magyar zavarok le vannak 
csendesítve, vagy is elnyomva. Ez majd nem ha
lálos döfést adott Petry úr hazafiúi lelkének, oly 
annyira hogy egészségét megingatta.

Éhez járult nem sokára az a csapás i s , hogy 
kereskedő társa és adósa két megterhelt hajóját 
elvesztvén, tönkre jutott, s Petry úrnak nem fizet
hetett, és még végre az is , hogy több Londonba 
menekült hontalannak is pénzeket kölcsönzött, s  
azokat oly hamar visszakapni nem igen remél
hette. —  Ezen szerencsétlenségek meggyöngült
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úr nem sokára meg is halt.

Öszvegye Judith, nem akarván, de a drága
ság miatt nem is képes tovább élni Londonban, tizen
egy éves fiával Bélával Bradfortban vett lakást.

Itt kevés pénze nem sokára elfogyván kézi 
munkára szorult, s igy tartotta fenn magát kis fiával 
együtt. De két év múlva öt is annyira leesigázták a 
bús emlékek kínjai s a kenyér kereseti gondok, 
hogy fekvő beteg lett.

Ott feküdt ö Bradford közelében egy paraszt 
kunyhóban szegény bútorzatu szobában , s látható 
volt rajta hogy élete nagy léptekkel siet a sír felé. 
—  Egyedüli ápolója kedves kis Bélája volt, élelme, 
pénzecskéje pedig már régen elfogyott. —  Hány
szor nem fohászkodott az éghez a jámbor anya, 
hogy legalább addig nyújtaná életét s adna erőt, 
mig fiacskája képes lenne ön erejéből fentartani 
magát, mig annyira megerősödnék a jóban , hogy 
attól a rósz példák el nem tántoríthatnák: azonban 
a mindenható máskép intézte a dolgot, az asszony 
szenvedését rövidebbre szabta, mintsem azt az 
anyai szeretet óhajtotta volna ; s a beteg érzé mi
kép a halál keze végkép nehezedik reá. Ekkor ma
gához hivta a kis Bélát ki engedelmesen az ágyhoz 
lépett kissé lehajolt, a beszélni akaró édes anyjához, 
mert ennek szava már igen igen , meggyengült.

A beteg szüle megfogta a fiú kezét s azt 
gyöngéden megszorítva igy szólt. „Édes Bélám, én 
már sokszor mondtam neked, hogy nem sokára 
kénytelen leszek tégedet elhagyni, most már csak
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ugyan érzem, hogy az idő elérkezett! ne sírj, ne 
jajgass hát édes fiam, hanem hallgasd csendesen 
ama nehány szót, mit neked elmondani még képes 
leszek. Én alig bírtalak ellátni élelemmel és ruhá
zattal , s te gyakran éheztél, fáztál, és én nem 
segitheték rajtad , de egyben: jó tanácsomban és 
ama igyekezetemben, hogy belőled jó gyermeket 
neveljek soha sem szenvedél hiányt!

Folyvást lelkedbe csepegtetém a tanítást hogy r 
,,csak a becsület és munkásság tesznek minket bol
dogokká. Te mindig jó fiú voltál, és reméllem az 
is maradsz , kivált ha reám és szavaimra gyakran 
emlékezel!

Az életben sokszor fogsz oly emberekkel 
találkozni, kik téged majd megrontani igyekeznek; 
de te ne térj el a jótól, ne hagyd magad a roszra 
csábítani; s ha anyádat valaha viszont akarod látni, 
maradj rendithetlenül a becsület utján! Hazugságot 
ne szólj soha, ha szerencsét hozhatna is , vagy ha 
elkerülhetnél is általa valami szerencsétlenséget! 
Mindenben mértékletes légy, ajkadra ne jöjjön 
illetlen szó, a rósz társaságot kerüld, és ne utá
nozd az erkölcstelen példákat. Ezeket mind úgy 
jegyezd meg édes fiam, hogy soha soha el ne 
felejtsd; haldokló anyád utósó tanácsai ezek, mert 
ö többé tán soha sem beszél veled!

S valóban ezt mondván, hangja elakadt, és 
szemei lezáródtak örökre, . .

Ez alatt szegény Béla eleget küzködék, hogy 
szivében elnyomja a sírást, és visszatartsa az elő
törni akaró könyüt szemében , lehetőleg uralkodók
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magán , csakhogy anyját jobban ne szomoritsa, és 
e g y  szócskát se tévesszen abból, mit a búcsúzó 
szüle mond, sőt miután ez már megszűnt beszélni, 
s szemeit behunyta; ö akkor is folyvást hallgatód
a t ,  és leste, leste, hogy majd ismét megnyilik a 
becsukódott szem és megszólal az elnémult száj.—  
De hajh ! hasztalan ! a beteg nem élt többé, az élet 
ki költözött belőle!

Csak a rideg test maradt meg a kimondhatlan 
forrón szeretett anyából!

Béla még soha sem látott halottat, s azért 
most is csak soká vette észre, hogy édes egyet
len anyja megvan halna.

Csak a midőn érzé, hogy keze folyvást mere
vedik , és hidegszik az ö kezében, akkor villant 
lelkén keresztül az a rettentő gondolat, hogy édes 
kedves mamája utósót lehelt. Rá kiáltott tehát, de 
feleletet nem kapott, megdöbbenve emelgetni kezdé 
a halottnak szemhéjait, melyek alól oly gyakran 
sugárzott feléje az anyai gyöngédség szelid tekin
tete; de e szem mozdulatlan és homályos maradt, 
ajkait, ajkaihoz nyomá, óh! de ezek a halál hideg 
lehétöl megfagyasztva nem viszonozhaták forró 
szent csókjait. E szomorú látvány és tapasztalá
sok, meggyőzték arról hogy anyja csakugyanmeg 
van halva. És ekkor mintha szivét döfték volna 
keresztül, fájdalmasan felsikoltott. mintegy őr
jöngve rohant az ágyhoz, reá borult a halottra, s 
görcsösen ölelgetvén, szivéhez szoritá az élettelent. 
Kitudja meddig fekszik és mivé lesz az elhidegült
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tetemnél, ha a sikoltás és sírása által figyelmessé 
tett szomszédok át nem szaladnak.

Béla kénytelen volt oda hagyni a meghidegült 
anyát, ki neki egy személyben : egyetlen barát- 
néja, gondviselője szóval mindene volt.

Mindaddig míg édes anyja hullája a házban 
feküdt, Béla nem távozott tőle. Kevés ember köze
ledett hozzá, mert keveseket érdekelt a bemenet a 
szegény halottas házba, azokat pedig kik könyö- 
rületböl bementek, annyira meghatotta a fiúkegye- 
letes fájdalma, hogy nem akarták öt megzavarni 
őrködésében azon drága lény felett, kit ö oly ha
tártalanul szeretett. Végre elérkezett a szörnyű 
nap, melyen a kedves halottat elkellett kisérni 
örök nyughelyére. Szomorún, leveretve ment a 
gyászkisérettel szegény Béla, és szivében, egy
szerű ruhája alatt, mélyebb gyász borongott, mint 
ez pompás temetéseknél látható! —  Miután a 
sirt be hántolták s a nép eltávozott, Béla még ott 
maradt, s mikor látta hogy senki sem veszi többé 
őszre, és egyedül van; zokogva a sírra borult és 
imádkozott: hogy bár ö  is ama hely lakosa lehet
n e , mely szülőjét zárja magában, hiszen! anyját 
«lvesztve ö egészen el van hagyatva. „Neki még 
sohasem volt édes anyján kiviil más barátja. Gör
csösen fogódzók a fris hantokba, és könyeivel 
őztatá azokat.

Végre be is esteledett.
A  szomszédok egyike nem találván honn a 

fiút; kiment a temetőbe, és ott lelvén ö t , erővel 
szakította el a sírtól és haza vezette. — A mint
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Béla otthon a küszöbön átlépett, s eszébe jutott  ̂
hogy nem találandja többé itt édes anyját, majd 
megszakadt bánatos szive, és mint egy mámoros, 
barangolt az utczákon, és vidéken, azt sem tudván 
mit csináljon, merre menjen!?

Hogy magában dolgozhassák, arra még fiatal
ka volt, közelében pedig nem találkozott ember, ki 
pártját fogta s segítette volna.

Sok tűnődés után végre eszébe jutott, mit 
neki valaha mondtak, hogy Manchester városában 
sok gyermeket alkalmaznak a pamutgyárakban 
s azonnal gondolta magában, hogy talán csak 
megkereshetné kenyerét, ha valahogy oda juthatna.

De éppen ez volt ám a legnehezebb dolog. —  
Bradfordtól Manchesterig közel harmincz mértföld, 
s neki az egész utravalója két pence. *)

Oh! mert anyja után csak adósság maradt!
Az út tehát hosszú volt, de a fáradliatlan kis 

Béla addig hányta vetette a dolgot, mig azon tán- 
torithatlan határzatra jö tt, hogy ö többet haza sem 
m egy, hanem , istenben bízva, állomásonkét teszi 
meg a hosszú utat.

Már utón volt Halifax felé; és elhatározta, 
hogy addig halad mig csak ereje és a közelgő 
éj engedik. —  Két órai gyaloglás után érzeni kezdé 
hogy elfáradt és hogy olyan jól esnék egy kis ele
del ! Pénze oly kevés volt hogy szinte félt belőle 
költeni csak egy fél pencet is, átlátván azonban hogy 
az éjét valami sövény alatt vagy a szántóföldeken

*) Mintegy 5 krajczár p. p.
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kellend töltenie úgy határozta : hogy az első boltba 
mit elő talál, bemegy és vesz magának egy kis 
czipót, mely aztán vacsorája és reggelije is leend. 
Nem sokára talált is boltot, bement és vett 
egy félpennyért czipót. —  Forgatta kezében, és 
aggódva gondolt rá, hogy abból a kis jószágból 
neki kétszer kellend jóllaknia. —  Csak nehányat 
harapott czipócskájából, és néhány lépésnyire egy 
forrást hallván csevegve folyni, annak tiszta vizé
ből szomját enyhité. Most az volt még hátra; hol 
töltse az éjszakát ? Ott, vagy távolabb.

Szerencséjére szép meleg idő volt, s igy Béla 
azt hitte hogy nem lesz kényelmetlen ágya, ha 
egy sövény mellé leheveredik. S ezt meg is tette. 
Midőn letelepedett, kezdé csak érezni a pihenés 
édes voltát, s elgondolkodott.

És im! megint elébe jött a kedves anyja képe, s 
megeredtek könyüi. De mivel teste lelke kimerülve 
volt, nem sokára elaludt, és az álom megszűnteié 
fájdalmait, fáradságát is.

Sokan, kik puha párnák közt alusznak, meg
irigyelhették volna kis utasunk nyugalmát. —  Egy
szer sem ebredt fel, egyszer sem érezte helyzete* 
nyomorúságát, s csak az épen arczára eső reggeli 
napsugarak költötték fel álmából. —  Édes anyjá
ról álmodott. — Agyánál virasztott, mint ezt be
tegségében szokta volt tenni. —  A mint tehát fel
nyitotta szemeit, azt sem tudta mindjárt, hol van?

Ki\áncsian tekmtgetett körül, s szemeivel 
anyját kérésé: álma oly eleven vo lt, hogy való
ságnak hitte.

Ifjúsági könyvi. IV . kötet. 12



Anyját ugyan nem találta, de a mit le lt , az 
még is kellemes, kecsegtető volt.

Feje felett pacsirták énekeiének, és az ága
kon szökdécselve egyéb madarak is csiripelének a 
bokros kerítésben.

így  jártatván szemeit a kis Béla , egy faágon 
madárfészket pillantott meg, a fészek szélén kis 
madárka ült és nyitogatá csőrét, másik perczben 
csevegve röpült hozzá anyja és valami férgecskét 
tett a nyugtalan kicsinynek szájába. E látvány meg
hatotta Bélát. —  0  ugyan már sokszor látott mada
rakat, midőn kicsinyjeiket éteték; de e pillanatban, 
e helyzetben, különös érzelmekkel töltötte meg 
szivét e madárétetés. —  E kis madár hát képes —  
így okoskodék a fiú —* magának és fiainak táp
lálékot keresni, én meg féljek az éhhaláltól? 
Nekem sokszor mondá édes anyám, hogy bízni 
kell a mindenhatóban és dolgozni, és fáradozni, mint 
ezen madárka is fáradozott a táp keresésében, s 
akkor az ember nem lesz nyomorult, se nem vesz
het el éhen.

Ezen gondolatok után letérdepelt s elmondta 
szokásos reggeli imáját, és oly könnyűnek oly 
nyugodtnak érezte magát mint édes anyja halála 
óta még egyszer sem , azután kivette a kenyérma
radékot s hál&datos gondolatok közt megemésztette.

Elvégezvén száraz lakomáját megszomjazott. 
Felkerekedett tehát és ment, részint hogy czélja 
felé haladjon, részint hogy egy legközelebbi kút 
vagy forrásnál szomját csillapítsa és megmosdjék. 
Mert szokása volt korán reggel felkelés után mind
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járt megmosdani, s szinte roszul érezte magát, ha 
ezt valami közbejött akadály miatt nem teljesitheté.

Alig alig ballagott egy negyed órát, már is 
észrevette, hogy valami házcsoporthoz közéig, 
mely falunak látszék, s igy remélte, hogy itt majd 
szives leend valaki, neki egy ital vizet nyújtani. 
Azonban mint odaérkezett, a házakat mind zárva 
lelte ; az emberek még az édes hajnali álmot alud- 
ták. De nem sokáig kellett szomjaznia, egy a kö
zelben csörgedező patak felmenté e kellemetlen
ség alól.

Megmosdott a tiszta vízben , s aztán merito 
eszköze nem lévén, neki hasalt a partnak, s az 
arcza előtt hívesen elfolyó vízből nagy kortyo
kat ivott.

Ez felfrissítette, úgy hogy mintegy felujult 
erővel tovább haladott.

Nem sokára észrevette, hogy sokkal közelebb 
van Hali fax városához, mint hitte volna, mert 
már szemébe ötlének a tornyok s a füstfellegen 
keresztül sötétlettek a gyárkémények csúcsai.

Épen a mint a városba be akart lépni becsülete 
kísérteibe jött. Ugyanis befordulván, egy ház sar
kon gőzölgő tejes kannát pillantott meg, de a mely 
mellett egy lélek sem állott. —  A mi fiúnk egy 
darab idő óta csak száraz kenyeren és vizen élös- 
ködvén bizony nem kis öngyőzelmébe került, hogy 
az ízletes ital utáni vágyát elnyomja. De Béla jól 
volt nevelve. Mindenben a rend és becsülethez szok
tatva, s korán megtanitva ama szent törvényre 
hogy: másnak tulajdonát bántani nem szabad.

12 *
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Rápillantva a tejre elgondolta ugyan , hogy : 
„hej b ejó  volna abból egyet inni! de eszébe jutott 
hogy ii£y sem bírná megfizetni, habár jelen volna 
is tulajdonosa. Elfordult tehát tőle, mint valami csá
bító kísértettől és tovább folytatta útját. A város
ba érve, az első házak egyikébe ment s igen szé
pen köszöntvén vizet kért. —  A vízzel kedveskedő, 
asszony megkérdezte ö t , hogy hova utazik ? Béla 
őszintén vallá meg , hova és miért utazik. A sze
gény nő megszánta a kis vándort, karéj zabkenyeret 
adott neki, s kérte hogy üljön le s pihenjen, mig 
azt megeszi.

E jószívűség igen jól esett az ügyefogyott 
fiúnak. A jóságos nő pedig részvét hangján beszél
getvén vele, mintegy füszerezé a silány reggelit.

Megköszönvén a nőnek szívességét, felkelt, 
s tovább ballagott, azon szándékkal, hogy egész 
Rochedaleig se nem eszik, se meg nem áll.

Rochedale, mint a nő is mondá, nyolcz mért- 
földnvire volt Hal faxtól. —  Jó darabatot megjárva 
félni kezdett a vándor fiú, hogy tán nagyon is 
megéhezik, mielőtt a mondott városba ér; de im ! 
házakat pillantván meg, megörült és ujj alt erővel 
haladt előre. A város azonban még is távolabb 
látszott esni, üres gyengülő gyomra pedig nem 
igen engedett volna hosszabb fáradságot. Szeren
cséjére egy ember hajtatott arra üres szekerem 
Béla megkérte, szíveskednék öt felvenni.

A jó ember belé e g y e ze tt, a fiú felugrott a 
szekérre, és igy haladtak Rochdale felé.
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A fiatal, ez utakon egészen ismeretlen vándor, 
kíváncsiságot ébresztett az emberben. Béla ponto
san válaszolt kérdéseire s elmonda neki: honnét s 
hová igyekszik, és mi utjának czélja.

Megemlité : mikép édes anyja halálának követ
keztében indult a világba , hogy munkát és kenye
ret kérésén : A szekeres ember csak kevés reményt 
adott a fiúnak, helyet és alkalmazást kaphatni. „A  
gyárak és műhelyek", úgy mond majd mind zárvák, 
a kereskedés pang, s a munkások ezrenként van
nak kitéve az éhhelhalásnak. —  A fiú mind ezek 
daczára sem tudott lemondani azon reménytől, 
hogy ö még is szerencsésebb leend, mint azt a 
szekeres jósolá. Béla egészséges s korához képest 
igen kifejlett, izmos gyerek volt, — s igy valóság
gal várhatta, hogy valaki, kinek ily fiatal s még is 
erős legénykére van szüksége, szolgálatába veendi; 
A  munkára különben is nagy kedve volt, s még fel 
is tévé magában, hogy , ha egyszer valahol alkal
mazzák, a legmunkásabb fiú leszen, s nyomban 
utána gondolá azt is , hogy szorgalma és figyelme 
által hizonyosan megtartandja a helyet, melyet 
kapni fog.

Leszálva a szekérről Rochedalban ismét ke
nyeret vett magának másik félpennyjén, és azt 
eddegélve ment a városon keresztül, pihenni nem 
akart, sőt a szomszéd faluig le sem szándékozott 
ülni. De szép feltétele meghiúsult, mert alig érte 
el a legközelebbi falut, már is igen elfáradt. Leült 
tehát a gyep re, hol elálmosodván elaludt. —  Majd 
nem tiz mértföldet gyalogolt a szegény fiú, a nap
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erősen sütött s ellankasztotta. —  Felébredvén, nem 
tudta bizonyosan, soká aludt-e? de sejtette hogy 
nem rövid id eig , mert már a nap lefelé hajlott a 
láthatáron, és nagy forrósága megszűnt. Felkelvén, 
érezte hogy nagyon szomjas és tagjai merevek, de 
hitte, hogy kis viz eloltja amazt, s egy kis járás 
helyre hozza tagjait. Még tizenkét angol mértföld 
volt előtte, ö hát estig jó darabot akart haladni, 
hogy holnap útja annál rövidebb legyen. Nem 
sokára egy kunyhóra akadt.

Itt vízzel oltotta el szomjúságát, miáltal tagjai 
is kissé megerősödtek, s igy neki bátorodva meg- 
kettőzteté lépteit, azon szándékkal, hogy a hűvös 
estet jól felhasználja.

Most már minden lépése érdekelte, mert úgy 
nézte a zt, mint holnapi utjának rövidítését.

A jó kedv s megelégedettség Béla természe
téhez tartozott. 0 mindennek csak a jó oldalát látta, 
s azon eszmével kecsegtette magát, hogy a követ
kező napon Manchestert eléri, ha pedig e kérdés 
merült fel lelkében, hogy, kap e ott alkalmazást? 
erre minden tétova nélkül azon felelettel hizelgett 
magának, hogy kétség kívül mindjárt másnap kap 
munkát.

Fő aggodalma csak az vo lt: hogy addig is mi 
módon táplálja magát? holott ismét megéhezett, és 
minden költsége egy penny volt.

Ezen neki két, s tán három napig kellett 
volna élnie. —  0 azonban azon jó hiszemben 
volt, hogy ha találkozik valaki, ki öt szolgálatba 
fogadná; az a valaki neki azonnal szívesen pénzt is
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fog előlegezni s eledelt adni, kivált ha még szomorít 
történetét is meghallja! És már már bizonyosnak 
kezdé tartani, hogy ily ember fog is találkozni.

Ily gondolatokkal s tervekkel mulatott a fiú 
útközben, mig besetétedett, és jól megkérdezvén 
egy utastól: messze volna e még Manchester? meg
tudta, hogy csak hat mértföldnyi távolságra van tőle. 
így  hát holnapi utam könnyű dolog lesz, gondola, s 
azonnal utánna nézett, hogy ez éjszakára valami 
biztosb szállást kaphasson, hol kellőleg ki nyughas
sa magát.

Benső fohászt küldött az ég felé, s leheveredve 
egy bokros kerítés tövébe, aludni készült, hogy 
ez által az éhség intéseit is elnémítsa. — Be hosszú 
nappali álma miatt egyhamar el nem albaték, azon
kívül az éhség is úgy gyötré hogy már kétkedni kez
dett ! mikép lesz képes, az éjszakát táplálék nélkül 
eltölteíni ? Valami ennivalót kapni most éjszaka 
idején lehetetlen volt, annál is inkább minthogy 
közelében nem is lakott senki; ha pedig tovább 
haladná, akkor nagyon is késő éjjel érne el valami 
helységet, vagy lakó helyet, és nem merné álmuk
ból felverni az embereket, s még igy  sem kaphatna 
hát semmit. —  Végre azonban győzött az álom, a 
kis kalandor u*as szerencsésen elaludt s igy  az 
éhséget legalább addig, mig a nap fel nem költötte 
nem érezé.

Reggel nem gyötrötte annyira étvágya mint 
az éjjel azért is vigan kelt fel s ujjult erővel 
indult tovább, azon reményben, hogy rövid idő 
alatt ott van útja czéljánál. Tegnapesti fáradtsága
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azonban csak hamar visszatért, sőt még növekedett 
is , a nélkül hogy helység vagy házra akadna, hol 
kenyeret vegyen ; a tegnapi megerőltetése- 
túlságos v o lt, tápláléka pedig csekély , úgy 
hogy, noha fiatal és egészséges, még sem birt annyi 
erővel, hogy azt kár és megfogyás nélkül elvisel
hette volna: ő azonban avval vígasztala magát, hogy 
hisz nincs messze Manchestertől, és ott úgy is 
azonnal vége lesz minden nyomorúságának. Ennél
fogva csak folytatá nehéz útját, de már gyöngéb
ben és lankadtabban, gyakran leült, pihenésre lévén 
szüksége, és bizony már jó messze haladt volt a nap, 
mire a fiú kiveheté füstölgő oszlopait azon városnak 
melyet elérni oly szorongó kebellel vágyott.

A légkör sűrűsége csakhamar meggyőzte 
arról, hogy a város nincs messze s minden lépé
sénél jobban jobban megbirta különböztetni a ma
gas épületek csúcsait.

Erre feléledt lelke. Lehetséges, hogy tán 
még ma este ígérnek munkát holnap reggelre, s 
igy csakugyan vehetek magamnak kenyeret még 
meglévő utósó filléremen, s jóllakhatom vele ez 
este. —  Közel jővén a városhoz meglepetett, látva 
a sok so k , roppant épületet, melyeknek külseje 
már mutatá neki, hogy ezek csupa gyárak, mű
helyek, melyekből ö segítséget remélt.

De azt is látta, hogy ezen roppant épületek 
majd mind bezárvák. Ö ezt annak tulajdonitá, hogy 
este felé úgy is már vége a napi munkának, mert 
jó homályos lett ám, még ö ezen épületekhez é rt; 
egyiknek kéményét azonban még füstölögni látta, $
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benn a gépek hatalmas zörgését hallá. Erre a sze
gény Béla szive dobogott örömében, mivel azon 
remény ébredt benne fel, hogy itt tán azonnal 
alkalmazzák. Ezért is szaporán benyitott, és nagy 
szerényen belépett egy munkaterembe, hol a szö
vetmázsái ássál többen foglalkozának. Mihelyt észre 
vették, egyik azonnal feléje jött, s durva, vagy 
legalább nyers hangon kérdé, mi a keresete? Béla 
elmondá neki szerényen és tiszteletteljesen, hogy 
munkát jött kérni. Nekünk már kétszer is annyi em
berünk van , mint kellene —  feleié zordonul a férfi 
és rögtön elfordulva, ismét a gyapotmázsáláshoz 
látott.

Béla kecsegteté magát, hogy ha ö sorsát el
mondja ; azonnal akárkit részvétre inditand! De az 
imént hallott szavak és a zord tekintet, melynek 
biséretében azok elmondva valának, lesújtották 
minden reményét, s a szegény fiú csak állott, ha
bozván, hogy kellene-e, és merészeljen e még meg
szólalni ?

Midőn a mázsáié ember újra neki fordul és 
nyersebb hangon, mint elébb kérdé: hogy miért 
áll ott ? s inte neki, hogy nyomban takarodjék, 
mert különben kikergeti: e durva beszéd mélyen 
sérté szegény Béla szivét, ki is fáradtan, éhen, s 
még a mellett, ily csuful elutasitva, tántorgó lépés
sel kérésé az ajtót.

Első Ízben kisértette meg szerencséjét a jám
bor fiú, s im ez első ízben ily keserűn csalódott. 
Ez kegyetlen s szivrázó esemény volt reá nézve, 
mert soha nem is sejtette, hogy őt ily durva s go
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romba beszéddel el fogják utasítani, és még is 
kénytelen volt, kísérletet merészelni. Azért is 
összeszedte lelkét és más olyan gyárépületet kere
sett, mely nyitva állana. Hosszú ideig járkált, mig 
egy másikra akadt, melyben gyaníthatta volna, 
hogy dolgoznak. Végre egy olyanhoz ért, mely na
gyobb kiterjedésű volt, mint azok, melyeket Béla 
eddig látott. Az ajtóhoz közeledve, csengetést 
hall, s kevés perez múlva egész sereg gyermek 
rontott ki rajta az utczára. Mind durva, piszkos^ 
rendetlen gyermekeknek látszottak, s midőn dur
va, gálád beszédjöket hallá; akaratlan igy szólt ma
gában. Mit mondana anyám, ha engem ily társa
ságban látna ?u Azután meggondolva magát, hozzá 
tévé: „  De hiszen, nem vagyok én kénytelen rósz 
lenni, amiért hogy másokat azoknak látok? nekik 
bizonyosan nem volt anyjuk ki jobbra tanította 
volna. Édes anyjára emlékezvén, szeme könybe 
borult; annyira meghatotta a fiúi szeretet és vágy 
érzelm e; s néhány perczig kellett állnia, mig ura 
lett zsibbasztó elérzékenyülésének, és képes volt 
szólani.

Ekkor oda lépett egy rendesebb külsejű fiú
hoz s kérdé : ,,Mit gondolsz, kaphatnék-e én foglal
kozást azon gyárban , hol te dolgozol ?“

„Hallottam, válaszolt amaz, hogy e hét végén 
minket is eleresztenek, mert a gyárat bezárják, 
azonban menj a müvezetöhez, ettől bővebben meg
tudod.a

Éhez sietett tehát Béla, úgy ahogy kifáradt, 
ingó lába engedé. De itt is csak azt hallotta, a mit
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már a fiútól is tudott, s egyedüli vigasza az ma
radt, hogy itt gyöngédebb hanggal s nyájasabb 
modorban utasították el, mint amott. Ez által fel
bátorítva elmesélé sorsa történetét, azonban ezt a 
legnagyobb közönynyel hallgató a művezető, s 
azután igy szólt Bélához. „Fiam, itt hiába keresess 
munkát, mert ez, mint minden üzlet, e városban 
egészen megakadt, s igy neked legtanácsosabb, ha 
egyenesen a szegények házába m égy; ott vagy 
gondodat viselik, vagy visszaküldnek Bradfordba.“  
A szegények házának említése iszonynyal tölté el 
Bélát. A h ! mert boldogult anyja mélyen szivébe 
csepegtette a függetlenség eszméjét, és inkább 
meghalni, mint azt elejteni!

De most már az est éjjé sötétedett, s a fiú 
szükségesnek látta elkölteni utósó félpénzét ke
nyérre, és aztán keresni valami helyet, hol az 
éjjel kényelmesebben hálhatna.

Nem sokára boltot talált, hol kenyeret vásárolt, 
ebből egy pár harapást evett, és rá vizet kért.

így kissé felfrisitve kérdé az asszonyt, ki a 
vizet adá, hogy nem ajánlhatná e öt valakinek, ki
nél valami munkát és szolgálatot kaphatna?

„Egész Bradfordtól jövök, mondó a fiú, azon 
reményben , hogy itt munkát adnak s most már se 
pénzem, se emberem, úgy hogy azt sem tudom? 
mi lesz majd belőlem, ha rövid időn nem teszek 
szert munkára.

„D e az istenért, hogy is jött eszedbe, ide 
jönni munkáért; kiálta fel a nő bámulat hangján —  
midőn annyi ezer ember dologtalan hever és v é s z :
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„ón valóban sajnállak, de magamnak is oly kevés 
van , hogy másnak belőle nehezen juttathatok. Itt 
van azonban még egy czipócska, s hozzá tanácsom: 
hogy, hagyd el e várost, minél előbb , mert nincs 
Angolországban h e ly , hol annyi nyomor uralkod
jék, mint e városban.

Szegény Béla elvette a kenyeret, egész szi
véből megköszönte, s kilépett a boltból, hogy is
mét valami keritést keressen, mely alatt ez éjjel 
fekhessék!

De soká kellett ám fáradnia , mig oly helyre 
talált, mely gyeppel volt benőve s egy ügyefogyotl- 
nak szőnyeg gyanánt szolgálhatott. Csak csupa 
házsorokat látott, melyek piszok és nyomornál 
egyebet nem mutatónak, mig az ajtók előtt kiéhe
zett, szennyes, nyomorult gyermekek játszónak.

„No ha ez az a gazdag Manchester városa, 
épen nem irigylem sorsát azoknak, kik lakják. Hisz 
ezen gyermekek úgy néznek ki, mintha soha sem 
láttak volna zöld m ezőt, s életökben sem szívtak 
volna tiszta fris levegőt.“  —  Később még is érkezett 
-oly helyre, mely városhoz inkább hasonlita, mert 
mezők és sövénykeritések is valónak láthatók; 
de ez nem volt ám azon buja ré t, és növényzet, 
melyhez az ö szemei szokva valónak, sem a légnek 
azon üdítő tisztasága mely, besziva, egészséget ad. 
O azonban szerfelett kim erülve; nem igen ért rá 
sokáig álmélkodni és bámulni; hanem leereszkedett 
*  gyepre kedvetlenül, és fáradt tagokkal.

Túláradó, de bizalomteljes szívvel rebegé el 
estimáját s mély álomba sülyedett.



Mire felébredt, a nap már jó magasan járt* 
Első gondja volt, viz után nézni. Ezt a közel foly- 
dogáló csermelyben találván, azonnal megmosdott 
benne, aztán falatozott száraz kenyeréből, jót ivott 
rá a fris hegyi vízből, és utrakelvén mendegélt, de 
úgy látszott, mintha semmi remény nem kecseget- 
u é  a szegény csalódott fiút.

Számos helyen bement, kért és tudakozódé^ 
de sikertelenül. Összejárta a városrészeit és a 
vidéket.

Mindenfelé gyárban, műhelyben kérdezösködék: 
nem kaphatna e munkát, de ,,munkahiánya volt 
az általános panasz.

Egy egész nap nem volt a fiúnak más mentője 
mint azon czipó, mit műit estve a jó nőtől kapott. 
Ez élelemhiánhoz még az is járult, hogy szive 
nagyon fájt, és már is majdnem minden reményről 
lemondott.

Gyakran már csaknem kocogtatni akart ama 
roppant épületek ajtaira; hogy egy kis eledelért 
könyörögjön, de ez oly valami volt, mit életében 
soha sem próbált, s boldogult anyját is sokszor 
látta, mikép inkább szörnyen szenvede, mintsem 
hogy kolduljon.

Ez egész nap munkakeresésben elfáradván, 
este felé, fekhelyet kellett keresnie éjszakára, pedig 
annyira kivolt merülve, hogy már nem is járhatott —  
s mondhatni, inkább leroskadt, mint lefeküdt, alig 
alig tudván, hogy hol van. —  De édes, jótevő álom 
segített szegényen , s kipótolta az eledel hiányát 
is. Az éhség követelései azonban sokkal eröszako-
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sabbak minthogy azokat sokáig lecsitithassuk. En
nél fogva Béla is igen korán felébredt s egész 
sulját érezte a szükölködés és Ínségnek. —  Eszreve- 
vén hogy nem messze van egy csatornától, jónak 
hitte oda menni, és egy kis vízzel felfrissíteni lan
kadt testét.

E szándokkal felkelvén menni kezdett, hanem 
nehány lépés után feje szédelgett s ö kénytelen 
*volt, egy közel álló köre leülni.

E perczben lódobogást halla s kétségbeeső 
tekintetét arra fordítván látni akarja egy oly vala
kinek közeledtét, kinek szive volna rajta segíteni. 
Egy csatornahajó közelében csakugyan lovat és 
rajta egy vígan fülyörészö lovast pillantott meg. 
^,Hej! tudnék én úgy fütyörészni mint némely 
<einberu gondola Béla; mélyet fohászkodva. Pár 
perez múlva a ló közel járt hozzá, és Béla mega
karta szólítani az embert, de szava oly gyenge volt, 
hogy nem is lehetett hallani, s az ember fütyülve 
hajtott el mellette, mintha a fiút nem is látná. Béla 
látta öt elhaladni, s elveszte utolsó reményét is, 
ú g y  hogy nem maradt neki más hátra, mint lefe
küdni s azon helyen meghalni.

Azonban a mint a ló pár lépéssel elhaladt, 
*>pen akkor ejté le ostorát a lovas. Hátra tekintvén 
s látván a fiút, rnegkerte hogy venné fel ostorát s 
hozná el neki. A szegény ficzkó fellápászkodott s 
menni akart, hogy tegye meg e kis szolgálatot, de 
^lig lepett egykéitől, feje szédelgös lett, szeme 
fölött csakúgy úszott és kerengett minden tárgy
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arczát hideg veríték önté e l , s egy perez alatt ő 
földre rogyott.

Jó ideig eszméletlenül maradt. Később magá
hoz térvén, látta, hogy ö maga el van nyújtózva 
a gyepen, az ember pedig mellette térdepel s fris 
Tízzel locsolgatja arczát, hogy ájultságából fel
ébressze.

Béla felpillantván, mélyen sóhajtott, az ember 
pedig gyöngéd hangon kérte a feléledtett, hogy 
igyék egy kis vizet. Ez szemlátomást felüditette, s 
a jó ember aztán kérdé, mi lehetett bajának oka ? 
Béla elmondá rövid s egyszerű történetét, s be
szédje közben észre vévé, miként a jó ember sze
meiben a szánalom könyei ragyogtak. —  A rész
vét ezen jelei mélyen hatottak a szegény fiú szi
vébe, s a kihalt remény új életet nyert lelkében.

„Nem tud ön valakit, ki hasznomat vehetné 
valami munkánál ?u  szólt Béla esdeklöleg tekint
vén az emberre.

„Higyje e l, engem bízvást ajánlhat; nekem 
nagy kedvem van dolgozni. S csakugyan erős is 
volnék, ha az éhség oly nagyon el nem gyengit.

„Én igen is hiszem, hogy te jó fiú vagy, mond 
nyájasan az ember, —  és akarom is, hogy biztos 
kenyered legyen, ha csak lehetséges. Itt azonban 
semmi sincs számodra. Ezen város jelenben tönkre 
van té v e ; mert kereskedése egészen megakadt \ 
hanem én épen Liverpool városába menő vagyok, 
s ha velem akarsz jönni, én tégedet hajómra fel
veszlek, ennivalót adok, és ha csak nem vagy gyáva 
ü cz k ó , remélem, h ogy, o d a é rk e zv e , én neked
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valami hajón helyet és szolgálatot szerzek, hogy 
tengerész lehetsz.“

Béla viszont kijelentette, hogy ö nem gyáva, 
sőt szeretne tengerre menni, —  vagy akármily 
tisztességes munkát elvállalni, csak hogy becsülete
sen keresse kenyerét.

Az emberséges ember hajóba vezette a fiút, 
adott neki egy kis hideg ételt és kenyeret; de a fiú 
csak igen keveset ehetett, mert gyomra úgy el volt 
gyengítve, hogy sok ételt meg nem birt egyszerre. 
Azonban az a kevés, a mit elköltött, jól esett neki. 
A  hajós figyelmezteté azután, hogy feküdnék vala
melyik árucsomagra és pihenjen, inig gyomra ké
pes leend többet emészteni. Ezzel ismét a hajóhoz 
közel lóra ült az ember, és vig ostorpattogások 
közt ballagott egy irányban a jármüvei. Béla pedig 
jobb reményre éledve, szivesen búcsúzott Manches
ter városától.

Úgy látszott, mintha a jó cselekedet ön
tudata a hajós kedvét is felelevenítette volna, 
szava hangosabbnak, fütyülése vigabbnak tetszett. 
Béla ereje felelevenedni kezdett, s a fiú nem sokára 
felegyenesedett üléséből, és beszélgetni kezdett a 
parton lovagló jóltevöjével, az előforduló tárgyakról.

Másnap késő este elérték Liverpool városát, 
és a hajós szivélyesen maga házába hozta Bélát éj
szakára , megígérvén neki, hogy reggel azonnal 
elfogja öt vezetni egy hajótulajdonoshoz, ki jó 
ismerőse, s kiről meg van győződve, hogy hajói
nak egyikében őt alkalmazza. —  Nyugalmas álom 
után felkelve, Bélánk erősebbnek érezte magát, kedve
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elevenebb lett, és lelkét szép remények töltötték* 
A  jó szivü hajós nógatá1, hogy csak hozzá lásson a 
reggelihez és jól lakjék ám, mert egyedül ez ad
hat neki erőt, s teheti képesebbé a munkára.

Béla nem igen kináltatta magát, hanem amúgy 
igazán falatozott, azután pedig kitisztítván ruhá
ját s, a mennyire lehetett, csinosan rendbe szedvén 
magát, kész lett kisérni jóakaróját az említett hajó
tulajdonoshoz.

„De már csakugyan látom, mondá kedélyesen 
a hajós, jól megnézvén a fiút, derék hajóslegénykc 
lappang benned, és hiszem hogy derék, munkás 
suhancz válik belőled, nyílt, fesztelen magatartásod 
pedig biztositarról, hogy becsületes is leszesz. Béla 
erre bármily szerény volt is, nem igen szabad
kozott, mert lelkiismerete sugallá, hogy ő jó 
ságos barátjának, szívességét és ajánlását meg nem 
hazudtolja.

Az urat, kihez mentek honn találták, s a jó  
szivü hajós annyit beszélt vele, annyit könyörgött 
neki, mig végre az egy írott rendeletet adott, hogy 
a fiút e g y ik , épen Amerikába induló hajójába ve
gyék fel. A hajós örömtelve ragadta meg Béla ke
zé t, s azt melegen megszorítván így szólt hozzá: 
„Véghetlenül örülök ifjú barátom, hogy lépésünk 
oly fényesen sikerült, már előre látom, mikép fog 
majd engem meglepni az a hir, hogy azon fiú, kit 
én éhen haldokolva találtam az úton, s megmen
tettem , nagy, és gazdag úr lett!

„Ha az valaha megtörténnék! viszonzá lelke- 
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sülten Béla. Higyje uram, hogy első dolgom volna 
ön iránti hálámat tanúsítanom.

Béla nyomban a hajóra sietett s benne, mint 
ezentúli lakában, leteiepedék. Csak akkor vette 
észre, hogy utón van, midőn a jármű zökkenései 
öt egyensúlyában megingaták.

Csak hamar tengeri betegségbe esett, no, de 
ez általában mindenik fiatal hajóssal megtörténik. 
Eleget erőlködék ugyan, hogy émelygéseit mások 
szemei elöl elrejtse, kivált a mint kinézte a kor
mányos arczárói, hogy kemény és haragos ember. 
Csak úgy reszketett szegény , mert fé lt, hogy tán 
mindjárt visszaküldik avval a hajós legény nyel, 
ki a hajóra elhozta, s ezt még el nem hagyta volt.

De kevés perez mulva szabadabban vettlélek- 
zetet, mert látta, hogy a hajóslegény kiszál a hajó
ból s vissza megy urához. így  aztán édesen esett 
neki azon érzelem, hogy legalább már egy ideig 
biztos hajléka van, hol nyugton elleheti; mert csak 
a ki tudja, mi az, ügyefogyottan, és éhezve utazni, 
képzelheti el, mily boldognak érezte magát a szegény 
fiú, annak tudatában, hogy oly helyen létezik, hol 
bizonyos élelme és lakása van. Tengeri betegségé
vel nagyon nehezen küzdött, pedig ez nehány na
pig tartott. De alig szabadult meg ettől, már más 
súlyosabb baj érte szegény fejét. —  A hajómester 
tudniilik nagyon iszákos egyén volt, s ha leitta 
magát, olyan lett mint tökéletes vadember.

Erről Béla mindjárt az első napokban meggyő
ződött, még pedig saját keserű tapasztalásából.

A legfiatalabb lévén a hajósinasok között köte-
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leségében állott a mester szobájában szolgálni, s 
igy ő mindig ki volt téve a mester szeszélyeinek és 
durvaságainak. —  Gondos aggodalommal igyeke
zik  megelőzni főnőkének kivánatait, csakhogy 
elejét vegye uj kitöréseinek. De legbuzgóbb törek
vései is hasztalanok maradtak.

Ütlegek s káromlások voltak mindamellett 
minden gondosságának jutalmai. A becsületes fiúnak 
igen nehezére esett uralkodni önmagán, midőn öt a 
mérges ember verte, ütötte, kivált mikor magát 
egészen ártatlannak é rezé , sőt sokszor azon óhaj
tás támadt lelkében, bár volna csak ismét a szárazon, 
ha mindjárt újra éhhelhalással kellene küzdenie.—  
Egy napon történt, hogy főnöke, jóllehet a szokott
nál már részegebb lévén, még is italt kért, s meg
parancsolta Bélának, hogy hozza elő szekrényből 
az üvegszeszt. Béla kivette az üveget s épen a 
mint azt főnökének átnyújtja , azon percben a hajó 
nagyot zökken, s Béla megtántorodván , nehogy 
egészen elessék,egyen súlyát megtartani igyekezett, 
s ekkor a palaczk kisikamlott kezéből, s erőszako
san tovagurulván, a vasrudakon darabokra tört. A  
szeszes ital elvesztésén korlátlan haragra lobban
ván, s belől már ugy is tele szeszes lángokkal, 
vastag kötelet markolt elő a nekivadult ember, 
s mindaddig verte a szegény gyerm eket, mig a 
vér nem csurgóit le hátán —  A mélyen megsér
tett s szinte megboszankodotl íiu, visszanyomott 
magában minden gyáva panaszt és jajgatást, de 
szivében elhatározta, hogy elhagyja e hajót, mihe-

13*
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lyest az valami kikötőbe rándul, nem bánja 5 
aztán, következzék bár mi.

Kevés nap múlva ez mégis történt. Béla csak 
alkalom után leskelődött az elillanásra, s ez alkalom 
hamarahb érkezett, mintsem várta volna. És ö azon 
alkalom pillanatában el is szökött a hajóból el lévén 
határozva, inkább kitenni magát minden gondolha
tó nyomornak, mintsem maradni és e dühös örült 
zsarnok ily kegyetlenségeit tovább tűrni. A fiú nem 
ismerte az ország ama törvényét, melynek értel
ménél fogva, a főnök csak szerződésileg szegődött 
hajósinast követelhet vissza, ö pedig nem volt az 
s  szegény mégis ügy sietett, futott, nehogy tán 
főnöke elfogja , vagy elfogassa.

Futott, futott teljes erejéből, egészen ellen
kező irányban, mint a hol a hajó horgonyozott, —  
már több inértföldnyire volt, s még sem mert las
sabban járni, mert még mindig nem hitte, hogy 
egészen biztosságban van.

Végre kimerült ereje, s igy kénytelen lett las
sabban já rn i, de ekkor vette ám észre nagy meg
döbbenéssel , hogy nincs egyéb ruha rajta, mint az 
egyszerű inasing és matrózbugyogó.

Ekkor rázta meg először az a gondolat, hogy 
oly ruhában szökött el, mely nem is az ö vé, s me
lyet az ö rosszabb ruhájáért cserébe kapott, midőn 
a hajóba jött. — De elgondolván hogy: „hisz ömeg 
régi öltözetét hagyta ott a hajón, s igy a dolog csak 
csere,melyben semmi becstelenségnincsmegnyugo
dott. Egyébiránt noha kora reggel hagyta ott a hajót, 
már ö jó adag rostélyost és derék darab kenyeret
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szállított volt gyomrába, mert megjegyzendő, hogy 
a hosszú utakon a hajóban becsületesen ápol
tatott. —  A mérföldkövek megmutatták neki, 
hogy tiz mértföldet haladott, mielőtt nagy fárad
ságot érzett volna. —  Ekkor tudakozódván a közel 
város neve után, azt mondták neki: hogy New- 
castle, s nem egészen két mértföldnyire van tőle.

Jól lehet nem tudhatta, mi lehet majd sorsa e 
városban, még is szaporábban rakta lépteit, és 
nemsokára csak azt látta, hogy néptömeg közepén 
forog, hol minden oldalról; döfik, tolják, taszigál- 
já k , a nélkül hogy észrevennék, hogy ö is ott 
van. Sokkal fáradtabb lévén, mintsem e szinte 
fárasztó érintkezéseket higgadtan elviselhesse: 
nyugalmasabb városrészt akart felkeresni, s ezt 
messzebb a folyótól hitte feltalálhatni, s azért ettől, 
a mennyire lehetett sietve távozék. —  De alig ment 
egy kis távolságra, máris egész sereg korabeli 
gyermek csoportosula körülötte össze, mert fél
meztelen külseje, s a városbani felötlő járatlansága 
kiváncsiakká tették a ficzkókat.

Ezek azonnal ostromlani kezdék Bélát kérdé
seikkel. Hol voltál ? ilonnán jösz ? sat. Béla eleinte 
nem is akará észrevenni a tolakodókat, de szinlett 
komoly magaviseleté csak ingerlé azok czimborás- 
kodási szeszélyét,kezdték szemére hányni mezitelen- 
ségét, s kezdék amúgy csípősen kérdezgetni hogy 
nem kergették-e el valamelyik hajóról mint tolvajt. A  
mint e szót az egyik kiejtette, a másik megtalálta 
pillantani a rongyos ingen át az ütlegek nyomait. 
Ekkor nem is kellett ennél több, mindjárt kiabálták.
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„Semmi kétség benne, ki kapta ő a magaét, ott 
kandikálnak a kötél végének nyomai rajta. E meg- 
gyaláztatást Béla el nem viselheté, türelme végkép 
megszakadt és összeszedvén erejét, felizgatott mér
gében jobbra balra kezdett iitlegeket osztogatni 
az őt környező s rágalmazó ficzkók között. Meg
sértett becsület érzete egészen dühbe hozta öt,, 
s ki tudja meddig veszi még magának ez indulatos 
vakmerő elégtételt, ha egy úri embernek keze fel 
nem tartóztatja kegyetlenül dolgozó karjait. „Mit 
verekedel te itten ? kérdé az úri ember.

Nekem soha sem jutott volna eszembe a vere
kedés, nem nyúltam volna egyikökhez sem —  
válaszolt Béla — ha csúfot nem űztek volna belőlem 
meztelenségem miatt, és ha tolvajnak nem kiabál
nak. — Én nem vagyok tolvaj, nem voltam tolvaja 
és nem is leszek soha tolvaj.

Az úri ember erre mitsem szólt, hanem ma
gával vitte szépen a fiút, és nem messze egy nyitva 
álló ajtóhoz érvén, terembe vezeté, hol egy asszony 
ült thea-asztalánál egy csinos, mintegy ö téves 
kis leánykával estebédnéi.

Az asszony elbámult, a mint a kis rongyos fiú 
belépett; s kíváncsian tudakolá férjétől, hogy hol 
vette ezen eltévedt, idegennek látszó gyereket ?

Az úri ember monda: Az ablakból láttama 
ficzkót, a mint valódi Hektorként, szórta iitlegeit 
az öt környező gyermekraj közt. — Kimentem 
megtudandó a dühös harez okát, s a fiú azt állítja, 
hogy a pajkos gyerekek csufolódtak rajta , mez
telennek és tolvajnak rágalmazták, s ez kényteté*



199

öt verekedésbe ereszkedni. —  Ide hoztam, hadd 
halljuk, miért van e fiú oly siralmas állapotban? —  
És most te szegény fiú, folytatá az úri ember Bélá
hoz fordulva, mond el nekünk:ki s micsoda vagy? 
talán segíthetünk rajtad.

A szegény fiú elmesélte egész őszintén min
den czifra szó nélkül, az ö egyszerű történetét, és ez 
egyszerű, tiszta igazságnak oly nagy hatása lett, 
miszerint a hallgatók szivét mélyen megindította. 
Igaz mondó szavait a hátán látszó vágások is iga
zolták , s egyszersmind be is bizonyiták a hajó
mester kegyetlenségét, mi elegendő ok volt arra, 
hogy a fiú a hajóról elszökjék.

,,Hát mit ettél Sunderlandtól idáig? kérdé 
könyben lábbadó szemmel az elérzékenyült 
asszony. Semmit sem , asszonyom, —  feleié Béla, 
ma reggeli négy órától fogva én egy morzsa ételt 
sem ízleltem.

E pillanatban a kis leányka , ki feszült figye
lemmel hallgató a szomorú beszédet, felpattan 
székéről, csészéjét, kenyerét megragadja s e sza
vakkal fut a fiúhoz: N esze, itt az én vacsorám, 
nekem nem annyira kell, mint neked, mert én jól 
ebédeltem. —  Száraz szemmel, szilárd hanggal 
adta elő mestere kegyetlenségét Béla, de lát
ván a kis leány gyermekded jóságát, megtört a 
hangja, s csak könyezve és zokogva szólhatott.

Sőt a szava is meg állott annyira, hogy csak 
néhány perez után szólhatott. Végre szerényen 
és illendőséggel vonakodván a tejet és kenyeret el
fogadni, így szólt: „Nem, nem, kisasszony én nem
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akarom megfosztani vacsorájától; jó nekem egy 
darab száraz kenyér is.

Semmi a ; azért csak vedd el, nógatá a kis jó
szívű teremtés — én épen cseppet sem vagyok 
éhes, nekem bizony nem kell. Ugyan édes mamám, 
folytató anyjához fordulva, —  kérd meg őt,; hogy 
egye meg ezt a tejet és kenyeret, mert ö bizonyo
san igen éhes.

„Elhiszem hogy az, édes Bertám, mondá az anya, 
kinek lánya résztvevő szive nagyon is megtetszett, 
mindenesetre kap ö jó vacsorát, arról te ne aggód
jál. Csak ülj le édesem, edd tejecskéd és kenyered, 
én a szegény fiúnak majd más,táplálóbb eledelt adok*

Ekkor Graham asszonyság, ez volt az urhölgy 
neve, konyhába ment Bélával s jó vacsorát rendelt 
számára. Azonban alig hogy evvel kész lett, már 
csomóruhát hoztak a kalmártól Graham ur rende
lésére , s kevés perez alatt a szegény rongyos 
suhancz tökéletesen fel volt ruházva, hajósöl
tözetben.

„No kis legény! szólt Graham ur Bélának.—  
ha én neked most valami jó mestert szerzek, biz
hatom e akkor benned, hogy te jó és iparkodó fm 
leszesz.

„Igen is uram, válaszolt Béla, szilárd, mond
hatni férfias hangsulylyal, igen is bizhatik bennem. 
Én nagyon is szeretnék dolgozni , s minden erőm
ből akarom szolgálni azokat, kik hozzám kegyesek, 
s tudom hogy hálátlan soha sem lehetnék irántok.

Igen szerencsés esetnek mondható a z , hogy 
Graham ur maga is tekintélyes hajótulajdonos volt;
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s ennélfogva elhatározta, őt hajóinak egyikében 
azonnal alkalmazni.

Egy épen a kikötőben álló hajóskapitányához 
küldött nyomban, és erre bizta a fiatal idegent; 
szivére kötvén, hogy a fiúval emberségesen bánjék. 
A  kapitány , szelíd jó szivü ember lévén , szívesen 
magára vállalta e kötelességet. Mielőtt a fiú a kapi
tánnyal eltávoznék, Graham ur öt még a terembe 
hívta , hogy asszonya és kis leánya most lássák, 
midőn csinos uj ruhába volt öltözve, és egészen 
más külsőt, más emberi alakot mutatott. Szabad 
nyílt tekintete, fesztelen magatartása, már azelőtt 
is érdeklé azokat, midőn a fiú rongyos, éhesj, fáradt 
volt, hát most, midőn a jó lakoma felfrisitette, uj 
ruha kicsinosította, hogy ne érdekelte volna még 
inkább V

„Ejnyje mamám beli csinos, súgott anyja fülébe 
a kis Berta, látott édes mamám Vilaha ilyen derék 
fiút ?

„Valóban kedveském csinos kis legényke ő, 
viszonzá az anya, de több az, hogy oly becsületes 
jónak is látszik, mint a milyen derék külseje. Béla 
te ne felejtkezzél ám el rólunk— monda az asszony, 
midőn a kapitány a fiúnak intett, hogy itt az el
menetel percze, és ha majd visszatérsz utadról, 
olsö gondod lesz, hozzánk jönni, itt láttatni ma
gadat.

„Kegyeteket felejteni asszonyom ? szólt kény
ben úszó szemekkel a fiú, akkor szegény boldogult 
anyámat is elfelejteném.

Én pedig azt várom el tőled, mondá Graham
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ur, hogy kapitányodtól a legszebb hirt hallom 
felöled, ha majd Amerikából vissza kerültök, és ha 
nem csalatkoztam benned, akkor tanoncznak fogad
lak, s te ezen esetre bennem mindenkor pártfogód 
és barátodat leled.

Bélának szive most azt sugallta, hogy Graham, 
ur az ö megváltója, s hogy ennek várakozását 
megcsalni szentségtelenség volna; azonban szólni, 
nem szólt semmit, nem ígért semmit, hanem szinte 
némán vett búcsút és távozott,} avval a szándokkal 
nemes lelkében, hogy majd felelnek helyette az ö 
tettei.

Már itt oly biztos kényelemtelt helyzetben 
találjuk Bélát, milyenről ö álmodni sem mert. La
kása szép kényelmes hajó volt, ö pedig bőségesen 
ellátva élelemmel és ruházattal, és kapitánya részé
ről majdnem atyai jóságot tapasztalva. A többi hajós
nép is mind becsületes emberek voltak, ö maga 
pedig bár mindig elfoglalva, nem dolgozott többet, 
mint csak a mennyi neki tetszett.

Nem sokára kellemes vitorlázás után, ép egész
ség s biztoságban érkeztek Quebeckbe, Angol- 
Amerikába. Béla nagy élvezetet talált az utón látott 
tárgyakon , sok történetkét halmazott össze emlé
kezetében azon szándékkal, hogy majd mulattatja 
azok elmesélésével a kis kedves Bertát, ha szeren
csésen hazatérnek Newcastlebe. Mert az a készség, 
melylyel a kis leány az ö érintetlen vacsoráját neki 
oda akarta adni, mélyebb benyomást tett hálatadó 
szivére , mint apja életmentő kegyessége , és a szép 
gyermek esdö tekintete, a mint a csészét feléje
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nyujtá, kitörülhetlenül le volt festve és elevenen 
maradt elméjében.

Oh! be szeretnék itt kapni valamit, sohajta 
magában, hogy haza vihessem, mert óhajtanám meg
mutatni neki, hogy igen, szüntelen gondoltam az 
ő jóságáról, ha ezer mértföldre is távol tőle.

Gyakran sóvár szemmel nézegetett a hálás fiú a 
csinos kis bambusz szelenczékre és kosarakra, 
miket a benszülött indiánok készitének s vásárra 
hoztak. Mily boldog volna ö , gondola, ha csak 
egyet is megvehetne és elvihetné a kis Bertának. 
De hasztalan, egy árva krajczára sem volt aficzkó- 
nak, azután a rajta való ruha sem az övé, hogy tán 
ezt eladhatta s a pénzen valami emléket vehetett 
volna. De az idővel sem rendelkezhetett tetszése 
szerint, mert tudta, hogy evvel kapitánya parancsol, 
s igy lelkiismerete is monda, hogy mástól sem 
kaphat pénzt valami szolgálatáért, mivel a hajón 
kívül senki másnak nem szolgálhatott.

E gy napon történt, hogy Béla két inastár
sával a kapitányt partra szállították. A kapitány a 
két hajósinast, mint izmosabb legényeket, a városba 
vitte magával, Bélát pedig a járműben hagyta, hogy 
várja őket, mig megfordulnak.

A fiú magában maradván letilt, s keresztbe font 
karokkal szabadon bocsátotta gondolatait, melyek 
azonnal elméjébe hozák az utóbb leélt hetek esemé
nyeit. E rövid idő alatt valóban sok viszontaságot élt 
atfiatal barátunk,és igen gyakran váltakozók nála bű 
és öröm. — A Grahamóktól vett Kegyelmek azonban 
sokkal elevenebb emléket hagytak magok után leiké
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ben mint akár melyike előbbi tapasztalatinak, mik 
anyja halála óta érték. — Az éhség gyötrelmeire, az 
embertelen bánásmód kínjaira megemlékezékugyan, 
de csak ú g y , mint valami zavart homályos álomra, 
hanem Graham ur bátorító jóságos beszédét, úri 
nejének nemeslelkü részvétét, a kedves kis leányka 
szives, jóakaratát soha sem feledheté, mind ezek a 
legelevenebb színekkel maradtak lefestve háladatos 
lelkében. —  Oh! Be óhajtanék valamit elvinni an
nak a kis Bertának, hálá zálogául!

Ilyen sóhajokban beszélgetvén magával,szeme, 
mintha valamit keresne, tévedezve járt; s im meren
gésében a hajófenéken egy p é n z t á r c z á t pil
lant meg.

Azonnal gondolta, hogy ez a kapitányé lesz, s 
bizonyosan ennek zsebéből esett ki,midőn ülő helyé
ből felkelt, s elmenni készült. Itt már alkalom nyílt 
a fiúnak arra , hogy óhajtása beteljesedjék. A kapi
tánynak bizonyosan még esze ágában sem volt, hogy 
pénztárczáját a hajóban öntudatlanul eleiejtette, mert 
különben nyomban visszajött volna érte a hajóba, és 
így Béla bízvást kivehette volna magának a pénzt 
a tárczából, s ezt megsemmisíthette volna a nélkül, 
hogy valaha a dolgot mások megtudhatták vala.

De Béla ámbár tudta, hogy ezt tehetné], percig 
sem bírta eltűrni azon gondolatot, hogy ö ily aljas 
cselekedetet elkövessen. Sőt ellenkezőleg, a tárczát 
megsem nyitotta, meg sem akarta nézni, hogy mi s 
mennyi van benne, hanem egyetlen gondja volt, 
azt eltenni, s hogyha majd eljön, tulajdonosának 
kézbesíteni.
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Nehány óra múlva visszajött a kapitány, Béla 
is gyermekded bizodalommal forgott körülötte, de 
ki akarván tudni, hogy tudja e már a kapitány 
veszteségét, igy szólt hozzá : Hogy van kapitány 
uram ? Jól édes fiam, csak egy kis gond nyom, 
valamit elvesztettem, atárczámat kilopták zsebemből- 

Béla már előre kiolvasó a kapitány arczából, 
hogy ily feletetet fog nyerni, kissé mintegy meg- 
ütödést színlelve, de még is kedélyesen mondá: 
„O h! mint örülök hogy csak e baja van kapitány 
urnák, hisz ezt hamar jóvá lehet tenni.

„Nem oly hamar mint te gondolod, fiam ! vi- 
szonzá a kapitány, mert jó csomó pénz volt ám 
benne, valamelyik ama tolvaj feketék közül csípte 
el zsebemből, ez bizonyos, mert szép számmal 
voltak a zsiványok, körülöttünk.

„Ne tessék őket általában zsiványoknak nevez
ni , meglehet hogy nem mind azo k , és a mit elve
szített, a z  mi n d  i t t  l e s z ,  mondá a fiú , öröm
sugárzó arczczal nyújtván át atárczát.

A kapitány átvette azt, kinyitotta, megolvasta 
tartalmát, s meggyőződött, miként a tárcza nyitva 
sem volt. Mindjárt kérdezősködék, hogy kinek 
köszönje vagyonát melyet elveszettnek hitt. Béla 
őszintén s gyermekegyügyüséggel mondá el a 
történetet.

No fiam most e becsületes nemes tettel csak
ugyan megmutattad, a mit én máris hittem felőled, 
szólt hangosabban a kapitány., hogy te nemes 
keblű fiú vagy és valaha honod díszére fogsz válni. 
De ily magaviselet nem maradhat jutalom nélkül.
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Itt van , édes fiam , fogadd el ezt tőlem ; folytató, 
fél guineát nyomván Béla kezébe ajándékul, s jutal
mul , meg vagyok győződve hogy Graham ur 
jócskán fogja megtoldani ezen összeget, ha majd 
haza érkezünk.

Béla vonakodott a pénzt elfogadni mondván : 
Én becsületemért nem kívánok jutalmat.

,,De megérdemled ám, viszonzá a mester és 
én akarom, hogy elfogadd.

„Én nem tehetem uram, mondá Béla szeré
nyen, és szilárdan, édes anyám mindig azt mondá, 
hogy becsületesnek lenni csupa tiszta kötelesség.

„Hát fogad el ezt tőlem mint hálám jelét, hisz 
tudod, hogyha valaki velünk jót tett, jogunk, sőt 
köteleségünk, azt meghálálni: engedd hát nekem 
azon örömet, hogy tettedet igy köszönjem meg.

A midőn igy adták a fél guinéát, lehetlen volt, 
azt elutasítani. De különben is határtalan örömöt 
szerzett Bélának az a gondolat, hogy ö már most 
saját pénzzel bírván, bírta egyszersmind azt, mit 
oly forrón óhajtott, de elérhetlennek hitt, bírta az 
eszközt, melyen a kis Bertának valamit vehetett, 
melyből a kis leány láthatná, hogy jószívűségét 
nem méltatlanéi pazarolta reá.

Nem sokára ott termettek ismét az indiánok, 
csónakaikban, s mindenfélét hoztak vásárra az angol 
hajókhoz, Béla igy alkalmat nyert megválasztani, mi 
legkedvesebb lehetendne a kedves kis lénynek, ki
nek számára szánta. Csinos kis kosárkát választott, 
mint a legszebbet a kirakott csinálmányok között, 
de háromszorosan is megfizette ám az árát, mert
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a kapzsi barbárok derekasan meghúzták a tapasz
talatlan fiút, Béla oda adta a fél guineát, s vételével 
tökéletesen meg volt elégedve. Ennivalója úgy is 
«lég volt , igy pénzét csak fényűzésre és mu
latságos dolgokra költhette volna el; de ő az ilyen 
dolgokat feláldozta azon magasztos öntudatért, 
hogy jótevői iránt háladatosságát tényekkel is be
bizonyította. Ez alatt a többi hajóslegény pén
zükön, theát, gyümölcsbort, s egyeb csemegéket 
vettek s vígan lakmároztak. Béla ezt hidegen nézé 
s a nélkül, hogy óhajtása lett volna, részt venni 
lakomájukban.

Hazafelé épen oly sebes és kellemes volt ut- 
jo k , mint Amerikába mentőkkor, és Béla szive 
sebesebben dobogott azon öröm miatt, hogy barát- 
jait és jótevőit ismét meglátandja, tisztelendi. Lel- 
kiismérete sugá neki, hogy Graham ur várakozá
sát meg nem csalta, és érezte magában , miszerint 
azon bizalommal léphet szine elé , hogy jóakaratát 
megérdemlő. E belső hangulat deritőleg hatott a 
fiúra, e derültségét pedig a kapitány még avval tetéz
tê  hogy mindjárt a mintáz Angolföldön Schield’s 
kikötőbe érkeztek, Bélát egy másik fiúval Graham 
úrhoz küldötte, hogy eljövetelükről tudósítsák.

Elindultak tehát a fiúk, gyalog; Béla kis kosár
kájával kezében , és könnyű szívvel, mint az a 
madárka, mely feje fölött énekle. 0 és utitársa jó 
ideig nem gyakorolták magokat a járásban, s igy 
az a nyolcz mérlföld , mit gyalogólniok kellett, 
csakugyan elég volt arra hogy elfáradjanak. Béla 
azonban alig fért bőrébe. Jó kedvében, dombra fel,
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völgybele, vígan futott, mint az őzike; s csak akkor 
kezdé el közönséges járásmódját , midőn New- 
castlhez közeledtek ; utitársa egészen ki volt 
fáradva.

A mint a házba léptek, jövetelök híre mind
járt elterjedt, és Graham ur, neje, meg a kis Berta 
megjelentek az előteremben, hogy ott a jöttékét 
elfogadják. —  Hála és hűség túláradó érzelmeiben 
Béla elis felejtette jótevői rangját, ezek pedig nem 
akarták zavarni a fiúi szív ömledezéseit. Graham 
úr és neje szinte elbámultak a fiúnak viruló arczán, 
és feltűnően megnőtt termetén, leánykájok meg oda 
szaladt a jövöhez s nyájasan, és örömmel mondá: 
„Béla, mi nem felejtettük ám el m agát, gyakran 
emlegettük ám, mióta elment:

Én is gyakran gondoltam kegyedre, Berta 
kisasszony, s hogy nem felejtém e l , mily kegyes 
volt irántam , mikor én éhes rongyos valék, ezt 
tettel bizonyltom be ; ezt a kosarat hoztam kegyed
nek hogy, virágait s gyümölcseit benne tarthassa.

„Oh ! mily gyönyörű kis kosárka ! kiáltott fet 
örömében a gyermek, elvéve azt Béla kezéből. 
Nézze csak édes mamám, látott-e ilyen szépet 
valaha ?

Valóban csinos, édesem, viszonzá az anya —  
de legnagyobb szépsége az, hogy Béla hálaadatos- 
ságának bizonysága. E szavak hallatára csak úgy 
sugárzanak örömében Béla szemei, s szive mélyé
ben hálát mondott kedves anyjának, ki arra tanítot
ta hogy mi jó és szép az igazság és becsületessége 
s mikép kell magát viselni, hogy kétségbeesel*,,
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helyzetében barátokat jóakarókat nyerjen az em
ber. —  0 reá is még nagyobb öröm várt jelenleg, 
Grabam ur ugyanis igy szólt hozzá: Béla, a kapi
tány irja, hogy te magadat az egész utón szépen, 
becsületesen viselted, a mint én ezt tőled vártam is; 
és mivel nem kételkedem, hogy ezentúl is ilyen 
maradsz, azért én itt foglak tartani az én házamnál 
a télen át, hogy igy alkalmad s módod legyen, is
kolába járni. Sok félét reményle Béla Graham ur 
kegyességétől de a nagylelkű pártfogónak e nyilat
kozata túlszárnyalta legvérmesebb reményeit is. Jó 
idő óta gyötré már az a kívánság, hogy bár csak 
nyerhetne több tudományt és nevelést! Az ö isko
lai miveltsége csak gyönge kezdet volt, mely édes 
anyja szegénysége és betegsége idején cseppet 
sem gyarapodott; tűrhető olvasás, egy kis Írásból 
állott minden tudománya, de különben a fiúnak ép 
természetes esze volt, s ennél fogva korán látta át 
a tudás jelentőségét és határtalanul örült annak, 
hogy most ut nyílik előtte, magának tudományos 
miveltséget szerezhetni. Éhez járult az az eszme 
is, hogy Graham úrral egyházfődéi alatt élhetend, 
s szive csak úgy repesett örömében, midőn e sze
rencséjét végig gondolta. Azt említenünk sem kell, 
miszerint Graham ur várakozását a kapitány jelen
tése sokkal túlhaladta, s főleg a pénztárcza törté
nete oly modorban volt lefestve, mely a kapitány 
lelkűidének becsületére vált. —  Ez a fiú hajlamok
kal s tehetségekkel bir, melyek megérdemlik, hogy 
gyöngéded gondossággal ápoltassanak, szólt Gra
ham u r , midőn a fiúnak okos beszédeit hallgatás 

Ifjúsági könyvi, IV , köt,
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Ezek magvak , melyek legszebb, legbőségesebb 
gyümölcsöt ígérnek; most im, a mi kezeinkbe tétet
nek, s igy kötelességünk azokat, a leglelkiisme- 
retesebben támogatni és fejleszteni.

„A z  igaz hogy derék gyerek, viszonzá a kapi
tány: Azon percztöl fogva, a mint a hajóra lépett, 
még semmi hibát, semmi csint nem követett el, 
örömöt bírni a hajón, és én előre látom azt az időt, 
midőn büszkék lehetünk arra , hogy mi neveltük 
s miveltük öt.

Alig töltött nehány hetet Graham úr házában, 
már is az egész ház megkedvelte öt! 0 nem csak 
azoknak igyekezett megtetszeni, kik fölötte álltak, 
de a szolgaszemélyzetnek is megmutatta minden 
alkalommal, hogy becsület és figyelemmel van iránta.

Mindenekfelett azonban a kis Berta vala lel
kének föfö tárgya. Ezen kedves leánygyermek, kivel 
hajlamai majdnem egyek voltak az övéivel, mindenek 
fölött érdeklé öt. A szülök meglévén győződve, 
hogy a kis leány a jól nevelt Bélától csak jót tanulhat, 
megengedték hogy vele mint, testvérével mulathat. 
Ha kezecskéjét kellett ásatni, virágait öntöztetnie, 
ezt ö Bélával tétette meg,s ez viszont szerencsésnek 
tartotta magát, ha e szolgálatokkal kedveskedhetett.

Télen, midőn a viz hideg volt, és minden 
megfagyott; senki sem bírhatta rá Bertát, hogy 
hosszabb ideig időzzék a szabadban, csak Béla. Ez 
tanította a leánykát hólabdákat csinálni, és haj- 
gálni, hószobrokat állítani, és testgyakorlatilag 
mindenféleképen mozogni, úgy hogy a kis terem
tés arczái olyanok lettek mint a pipacs, szeme csak
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úgy szikrázott jó kedvében, s egészsége szembe- 
szököleg virágzó lett, az elevenítő játékok folya
mában. A téli esték is úgy tünének el, hogy Berta 
nem is vette észre az idő haladtát, mert Béla a 
játékok közé meséket is vegyitett azon csodás* 
ritka dolgokról, miket amerikai utazásában látott, 
hallott, és tapasztalt.

Különösen érdeklé, midőn Béla bizonyos nép- 
télén szigetekről mesélt, melyeket vissza jövet 
meglátogattak, s hol más nem lakott mint csupa 
madár, melyek fajtáit és különböző színeit leírni, 
lehetlen. Berta kíváncsian hallgatá, midőn Béla 
elmondá, mily nehéz volt nekik, leverni gyümöl
csöt a fákról, úgy hogy egy madárfészket, egy to
jáskát, vagy madárfiút megne sértsenek.

De végre atavasz beköszönt,sBélának atengerre 
kellett készülnie. Az időt haszonnal és örömmel tölté 
a szárazon, jelentékeny előmenetelt tett a tanodák
ban, olvasván sok jó hasznos könyvet is, mikkel 
Graham ur öt bökezüleg ellátta. Azonban noha oly 
sok jót élvezett a szárazon Béla, mégis örömmel 
kivánkozék vissza a tengerre, mert érezte hogy ő 
dolgozni is köteles a kenyérért és oktatásért, mik
kel Grahamék oly kegyesen tartották. De külön
ben is neki jó hajója , derék kapitánya és kedvelt 
foglalatossága is volt. Ezek folytán férfias elszánt
sággal búcsúzott jótevőitől, érezvén, hogy e télen 
át Grahamékat még jobban megtanulta tisztelni s 
szeretni, s hízelegvén magának, hogy ők is viszont 
jobban megismerték ö t, s igy ezentúl még na
gyobb szívességgel fogják pártfogolni.
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„Ne feledjen el engem Béla, monda a kis; 
Berta bucsúzóul“ , s a fiú érezte , hogy úgy sem 
feledhetné el jószivü, s széplelkü kis jótevőjét.

Ez időtől fogva oly időszak következett be 
Béla történetében, melynek részletei csekélyeb
bek, hogy sem azokat egyenkint kellene vagy 
lehetne elősorolni. Átalában csak annyit kell róla 
mondanunk, hogy a szokásos tengeri útakon töltötte 
éveit, s tapasztalatokat tett, viszontagságakon örö
mökön esett keresztül, mikkel tengerész csak igen 
is gyakran találkozik. A téli időket tanulmányok s 
iskolák folytatásával tölté, a miben Graham ur min
dent elkövete, mert észrevette Bélában a szépr 
élénk tudvágyat s képességet.

Tizenhat éves korában Béla elveszté kapitányát, 
ki szinte olyforma barátja volt, mint Graham ur. 
Halála Amerikában történt, sok gyümölcsevés követ
keztében ; Béla öt betegségében a leggyöngédebb 
figyelemmel ápolá, utósó lehelletének volt szomorú 
tanúja, s szive áldását vette, melyet a haldokló le- 
könyörgött szeretett fejére.

Ezen halál Béla helyzetét is megváltoztatta a 
hajón, mert az alkapitány, ki a boldogultnak he
lyébe lépett a kormányra, irigy szemmel nézé a 
kis hőst, látván miként azt Graham urék s a ka
pitány, minden alkalommal pártfogolták, s kitüntették. 
Ennélfogva úgy viselte magát Béla irányában, hogy 
Béla létele a hajón nagyon kellemetlenné vált, sőt 
arra a gondolatra hajtotta, hogy Graham urat meg
kérte, miszerint öt valami más hajóra áttenni ke
gyeskedjék. Graham ur új kapitányát ügyes ten
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gerésznek ismerte s olyannak, ki képes a tulajdonos 
hasznára kezelni a hajót, de egyszersmind látta, 
miként Béla iránti keménysége irigységből szár
mazik. Azért a kapitányt meghagyta a hajón, de 
a fiú kérelmét is kihallgatván, azonnal más hajóra 
tette át, mely Honduras öblébe volt menendő, 
hogy ott mahagóni fával megrakodjék.

De fáj dalom, minél több kapitányt látott,annál buz
góbban áldá azon szerencsét, vagy gondviselést, mi
szerint évekig utazhatott és szolgálhatott oly ember 
alatt, mint a milyen boldogult kapitánya volt. Meg- 
botránkozott tapasztalván, mikép ezeknek az embe
reknek semmi erkölcsi elvök, semmi jellemök nincs, 
hanem fertelmes szokásuk van, szörnyen károm
kodni, mértéktelenül inni s dőzsölni. /'

Elérkezvén Hondurás öblébe, Béla csak bá
mult, a mint napról napra látta, hogy a kapitány 
csak henyélés és tékozlással vesztegeti a drága 
időt, s esze ágába sincs a rakodás helyére indulni.

Ennek az lett a következménye, miszerint a 
leendő rakodás határideje elmúlt, a nélkül hogy a 
kapitány e végett legkevésbé is készült volna. — 
Már pedig ha valamely hajó ott van a kitűzött he
lyen, s nem rakodik meg a kialkudt ideig , s ha 
ennek oka az a kereskedő, ki a hajót árukkal el
látni magát lekötelezte; akkor ezen kereskedő tar
tozik a hajó tulajdonosának a kárt megfizetni; 
melyet a hajó szenved, ha a kitűzött időn túl hasz
talan s üresen időz; mert az olyan idözés és vára
kozás sok költségbe kerül.

Béla kapitánya pedig nem volt és nem várako~
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zott az illető helyen, hol a rakodásnak kellett volna 
történnie, s mégis feltette magában, hogy az ártat
lan kereskedővel majd megfizetteti ások költséget, 
melybe a hajó tartása került azon idő alatt, mig ő 
másutt henyélve az időt vesztegette.

Hogy pedig a kereskedőt rászoríthassa a kár
fizetésre, megkellett neki hitelesen bebizonyítani, 
hogy ö csakugyan ott várakozott a kialkudott he
lyen. Ennek bebizonyítására tanuk kellettek. A ka
pitány tehát hajójának összes személyzetét akarta 
felhívni annak, s eskületételre bírni; vagy is azt 
akarta, hogy hajó-ne'pe mind hamisan esküdjék.

Ezt tán mindnyájan készek voltak megtenni, 
s azt a kapitány már tudta; de nagy kérdés: meg
teszi e ezt Béla ? fog e ö is hamisan esküdni, az a 
becsületes, a jóban megtántorithatlan ifjú ? Ez fur
ta a kapitány fejét.

Béla már régen vizsgálgatta, hogy miért tör
ténnek ezek ? miért különbözteti öt meg most oly 
egyszerre kapitánya ? Hálával vévé mindenkor a 
vele való emberséges bánást, de eltökélte magában, 
az igazság és becsülettől lépést sem távozni. Egy 
nap történt, hogy franczia kalmárok jöttek a 
hajókhoz, mindenfélét hozván vásárlás végett. A  
hajósnép kiment hozzájok, s mindenki vett valamit, 
neje gyermeke, vagy más kedves személye számára.

Ekkor Bélának eszébe jutott, hogy bizony 
Bertának kellene vinnie valami emléket. Többi közt 
volt ott egy francziának kis ebecskéje, mókusnál 
alig nagyobb s gazdag tömött selyem szőrű. —  E  
csudaszép állatka szerfelett érdeklé Bélát, ki tudta,
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hogy ennél kedvesebb ajándékot egy hamar nem 
hozhatna Bertának, ki határtalanul szerette a kis 
kutyákat. —  Béla kíváncsian kérdé a francziát, 
hogy eladó-e a kis állatka?

,,Ha jól megfizetik, feleié a kalmár.
Hát hogy adja ? kérdé ismét Béla.
„E gy Guineán, válaszolt a franczia.
Ennyi pénze nem volt Bélának, még fele sem. 

Azért csak vágygyal nézte, nézte a kedves teremt
ményt , de végre elgondolván, hogy esztelenség, 
nagyon óhajtani, a mit lehetlen elérni, elfordult, 
s a hajó másik végére ballagott. Ezt észre vevén 
a kapitány, hozzá lépett, s igy szólt: Béla, én egy 
kis szolgálatot kérnék öntől, ha ezt nekem megte
szi, én megveszem önnek a kutyácskát.

Ha becsülettel s illedemmel tehetem, bizonyos 
lehet benne kapitány ur, hogy ajándéka nélkül is 
megteszem.

—  Hiedelemmel! erről kételkedni sem le
h et, monda a tiszt kissé hamarkodva , mert 
olyan valami ám, mi Graham urnák legalább is 
háromszáz font sterlinget megmenthet.

„Oh akkor csak mondja meg szaporán, mikép 
menthessem meg Graham ur pénzét, vagy más utón 
szolgálhassam javát, folytatá Béla türelmetlenül, 
s kimondhatlan le fog az ur kötelezni.

Meglehet, viszonzá a kapitány, kissé ha
bozva, vagy is nem épen lehetetlen, hogy a 
kereskedő megfogja tagadni az idömulasztási bá
natpénzt, vagy is a mint ön is tudja, a hajó költsé
geit, azon hosszú idő alatt, hogy itt e rakodásra
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hasztalan várakoztunk, s ha ö ezt állhatatosan 
tagadja, akkor valószínű, hogy e kár mind Graham 
urra háramlik.

„És vehetem e én ennek elejét? kérdé Béla 
szemlátomást megütközve.

„Legalább ígérje meg, miszerint nem akar 
eszközül szolgálni arra, hogy Graham urra szálljon 
a kártérítés.

„Én legyek eszköz arra, hogy jótevőmnek ká
ros költséget okozzak! Ily háladatlannak csak nem 
fog engem gondolni.

De én nem látom á t , mikép függhetne itt tő
lem valami ?

Lássa hát, ön nagyon árthatna urunknak, ha nem 
akarna megesküdni, ha önt arra felszólítanák.

Esküdni? kérdé elszörnyedve Béla; de mire?
Hogy a kereskedő egyedül oka a mi haszta

lan várakozásunknak, s letartóztatásunknak.
És képes valaki állítani, hogy ez igy  volt? 

kérdé Béla szikrázó szemmel nézvén a kapitány 
szemébe.

Pedig ha ez nem bizonyittatik, akkor a bánat
pénzt Graham ur fogja megfizetni, és ön avval 
mutatja megirántai háladatoságát, hogy háromszáz 
font sterlinget kihúz a zsebéből.

„D e mi közöm nekem e dologhoz?
Ha a kereskedő követelésemet el nem ismeri 

igaznak, akkor titeket, kik hajómon vagytok, es
küre szoritatlak; és ha ön esküdni vonakodik, akkor 
az egész el van veszve. Gondolja meg tehát ön, 
hogy mivel tartozik Graham urnák.
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„Nyomorult viszonszolgálat volna Graham ur 
jótéteményeire, ha én miatta hamis esküt monda
nék, szólt megvetöleg B éla; a kapitány ellenben 
igy kezdé más oldalról ostromolni a becsületes ifjút.

Kedves barátom! E dolog már per alatt van. 
Éhez az eskü is tartozik, de az eskü magábanvéve 
csekélység. —  A világ azt csak olyan divatnak 
nézi, ez csak üres szokás, belső érték nélkül, nem 
kell ezt úgy tekinteni, mint ön tekinti tapasztalatlan 
létére. —  Akár igaz az, akár nem, mindegy.

„Előttem pedig szent, a mit én mások előtt 
mondok, felelt Béla szilárdan, s én erősen hiszem, 
hogy Graham urnák sem kell az a háromszáz font 
sterling, ha csak hazugság és hamis eskü utján kap
hatja meg.

„Ohó ficzkó! háromszáz font sterling nem 
csekélység a mostani időkben, mondá szinlett 
közönnyel a kapitány, s elfordult az unalmas be- 
csületességü fiútól, azután fütyörészve távozott 
mert a többi hajós nép is kezde takarodni, a vásár
lást bevégezvén.

A  kapitány azonban az ifjút folyvást szemmel 
tartotta, és látta, mikep fáj annak szive a kis eb 
után, melylyel a franczia már a parton állongott. 
Ekkor a kapitány kivette tárczájából irónját s da
rab papírra ezt irta:

„ígérje  m eg, hogy soha sem fogja mondani, 
hogy én voltam oka a nagy veszteségnek, és én 
azonnal megveszem önnek akis ebetBertakisasszony 
számára.^ Ezen sorokat Béla kezébe nyomta s 
gyorsan távozott.
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Béla semmit sem felelt. —  Hazudni, nem ha
zudhatott és kapitányát nem akarta felingerelni. 
Ez pedig látta, hogy nagyon messzire ereszkedett, 
kissé aggodalmas lett, és várta, hogy mit teend 
Béla?

Azonban látván, mikép ez dolga után indult, 
mintha semmi sem történt volna, oda ment hozzá, 
és monda:

„Hát mit gondolsz, visszautasítod ajánlatomat ? 
Én soha sem fogok egy szót sem szólani e tárgyról, 
válaszoló az ifjú — kivévén, ha elkerülhetlenül 
szükséges lenne, és ez esetben csak azt mondandóm, 
a mit bizonyosan tudok, és a mi igaz,

Erre a kapitány szörnyüt káromkodott, s e 
percztöl fogva kimondhatlan gyülölé az ifjút. Béla 
ezt nagyon is érezte , s okát is felfogta ; hanem 
meglévőn győződve, miszerint becsületesen csele
kedett, elszánt lélekkel akarta elviselni nehezebb 
sorsát, melytől ezentúl félhetett.

Már hazafelé készülőnek, és Béla véghetlenül 
örült azon pereznek, hogy nem sokára megláthatja 
és ismét személyesen tisztelheti jó akaróit. Reggel 
azon nap, melyen indulniok kellett volna , a kapitány 
jött Bélához s mondá n eki, hogy készüljön és kö
vesse öt a partra. A fiú minden tétovázás nélkül 
engedelmeskedett, és kiszálltak.

Jó messze elhaladván, azon kereskedők egyi
kéhez mentek be, a kiktől a fát vették,melylyel a hajó 
megvolt terhelve. Itt a kapitány leültette Bélát, s 
azt parancsolta neki, hogy várjon rá, mig vissza 
jön és hoz valamit , mit Béla aztán a hajóra viend.
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Erre kiment a kapitány, Béla pedig* csak várta, és 
várta órákig türelmetlenül, de a kapitány csaknem 
jőve vissza. Végre mikor a nap is kezdett lianyat- 
lani, betoppan egy szerecseny, és mondja Bélának 
hogy a kapitányt ezelőtt pár órával a hajón látta. 
E perczben az az eszme villant meg Béla agyában: 
hát ha a kapitány engem itt hagyott!

Mintha felvillanyozták volna, úgy rohant k i, és 
nyakra főre sietett a kikötő felé, azt se kérdezvén, 
merre vanaz ut, csakhogy ha lehet, még elérhesse a 
hajót, mielőtt elvitorláznék. De szerencsétlenségére 
nagyobb volt buzgalma mint okossága, mert mintegy 
vaktában sietve elvétette az utat, s csak azt vette 
észre, midőn majd lerogyott a nagy fáradság alatt, 
hogy mind belyebb bonyolódik az erdő sűrűjébe. 
Már most semmi reménye, hogy kibontakozzék oly 
hamar a tömkelegből, s hajh! mind óhajtott volna 
visszamenni a kereskedő lakásába, de ez már nem 
volt hatalmában, mert az éjszaka, közel volt, mely 
azokon a vidékeken hirtelen áll be, és igy nem ma
radt egyéb tenni valója, mint lefeküdni s elvárni 
türelemmel a reggelt.

Gondolhatni, mily borzalom szánhatta meg 
perczröl perezre Bélát, a hányszor csak eszébe 
ju to tt, hogy itt kell hálnia szörnyvadak között, 
melyektől a Nyugatindia erdei hemzsegnek. —  
Istenben bízva még is lefeküdt, és valóban sértet
lenül töltötte az éjt.

A nap sugarai kiverték szemeiből az álmot, s a 
legény felkelt friss egészségben. Itt nem úgy járt, 
mint valaha Angolhonban, hogy élelem hiánya miatt,
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közel lett volna az éhhel háláshoz, korántsem, an 
erdő jótékony fái megvendégelték öt bőségesen 
finom gyümölcscsel reggel és délben is.

De fájdalom, a kijárást a borzasztón bonyadal- 
mas erdőből sehogy sem találta, úgy hogy már a 
nap is lefelé kezdett hajlani. Ekkor Béla fülét 
valami hang é rte , mint ha fát vágnának. E nesz 
irányába indult hát azonnal, s csak szörnyű munka 
és nehézségek után érezte, hogy csakugyan köze
ledik a helyhez honnét a fejszekopogás eredeti, 
és elbámult, megpillantván a kereskedő kunyhóját, 
melyben öt tegnapelőtt a kapitány elhagyta.

Ugyanazon fekete ember, ki neki oly sürgetőleg 
meghozta volt a hirt a kapitány fe lő l; ajánlkozott 
most, hogy öt az erdőn keresztül el, s ki vezeti* 
Béla kimondhatatlan türelmetlenül tévé ez u tat, s 
aggódott a felöl, hogy eléri-e a hajót, mielőtt az 
elindulna. De h ajh! minden erőltetése hasztalan 
volt. A hajó több órával előbb elvitorlázott.

Azt mondták neki, miként a kapitány azt be
szélte, hogy Béla elszökött a hajóról, az ö tudta s 
engedelme nélkül; hogy ö eleget kerestette, s 
miatta egész reggelig hagyta horgonyozni a hajót, 
de utoljára felhagyván minden reménynyel, az el
indulást megparancsolta.

Azon gondolatra, hogy öt itt hagyták egye
dül , elsápult a szegény fiú, és ama sejtelem, hogy 
miként fogja majd öt a kapitány a tisztelt Grahamék 
előtt lefesteni, még inkább leverte. A kétségbeesés, 
a szégyen, a kimondhatatlan lelki fájdalom, mint
egy szoborrá változtatták öt. —  Más newcastlei
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hajó nem állomásozott többé a révben, az övék 
volt az utósó ezen idényben; ennélfogva nem állott 
előtte más ut, mint hajót keresni, mely olyan helyre 
volna menendő, mely a közelebb esnék newastle- 
hez. Több hajós kapitányt megkérvén, örömére 
tapasztalta, hogy öt jobban ismeri a tengerész 
népség, mint hitte volna, és hogy a mint ismerik, 
úgy becsülik is.

Azért könnyű volt neki akárkivel is elhitetni, 
mikép nem rajta múlt, hogy ö itt magára maradt: 
és többen kínálkoztak neki, hogy átviszik Angliá
ba. H a l l  volt neki a legközelebbi kikötő, nem 
kételkedett, hogy onnan azonnal kaphat akármikor 
alkalmat, Newcastlebe; s azon reménynyel vígasz
talé magát, hogy nem messze lehet az ö hajója 
sem , s igy képes leend becsületéért még idején 
megfelelni. Ily kétségbe ejtő körülmények közt, e 
véletlen szerencse nagyon emelte az ifjú szivét, s 
ha meggondolta, hogy ezt csak is becsületes s fedd- 
hetlen magaviselésének köszönheti; mély hála
érzettel emlékezett meg azokra, kik öt igy nevel
ték, és a gondviselésre, mely erőt adott neki, hogy 
ily állhatatosan maradhatott a jónak utján.

Az a hajó, melyen Bélának Angolhon felé kellett 
visszautazni még nem volt egészen megrakva, s igy 
ö alkalmat talált segíteni a rakodókat, testi erejével, 
ügyességével és tanácsával. A hajó kapitánya és 
népe megcsudálták benne a talpraesett embert, és 
megszerették mindnyájan, és Béla belátta, ha tán 
Grahammék kegyét valami balsors által elveszíteni
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találná, e hajón mindenesetre nyomban kaphatna 
szolgálatot, s biztos keresetet.

Ámbátor neki az élet sem kellene, ha Graha- 
mék jó voltát elveszítené! De ebben viszont a z  
vigasztalá, hogy ezt lehetlennek gondolta, s erő
sen hitte, miszerint, ha majd hozzájok vergődik, $ 
elmeséli nekik szivrehatólag, de igazán, utósó vi
szontagságai, ők bizonyosan hinni fognak neki, s 
megnem vonják tőle addigi kegyüket.

Az ig a z , hogy pártfogója jelentékeny pénz
összeget vesztendett, megtudván a dolog miben
létét; de saját szive s lelkülete után Ítélvén Gra- 
ham ur szivét, olyannak gondolá, hogy inkább le
mond e pénzről, minthogy elfogadja a z t, mi igaz
ság szerint, nem az övé. De itt igen kétséges kér
dés támadt Béla lelkében: hátha Graham ur nem 
ad hitelt az én szavaimnak, hátha azt hiendi, hogy 
én mindezt magam mentegetésére s rút tettem 
szépitgetésére gondoltam csak ki ?

Ezen eszmék folyamában egyszerre megemléke
zett ama darabka Írott papírra, mit kapitánya nyomott 
voltkezébe,midőn ajándékkal megakarta vesztegetni, 
s eszébe jutott, hogy ö ezen iratkát a zsebébe tette. 
Akkor semmibe se vette e sorokat, de most kíván
csian nyúlt utána, s csakugyan meglelvén zsebé
ben , úgy eltette, mint valami nagy kincset, —  
mert ezen kis okmány, becsületét mentheti majd 
m eg, becsületét! mely néki oly drága, mint maga 
az élet. — Azt ut az óceánon át neki borzasztó 
hosszúnak tetszett; ezer meg ezer gondolat fordult
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meg agyában, mig egyszer valahára Hall város 
rakpartjánál horgonyt vetettek, s kiszálltak.

Béla első gondja volt, mielőbb hajót találni, hogy 
tovább haladjon az óhajtott hon felé, s nem telt bele 
egy hét, már is Newcastle kikötőjében találta magát.

Lehetlen leirni azon felizgatott érzelmeket, 
melyek Béla keblében hullámzónak, a mint a város 
utain Graham ur háza felé igyekezett, majdnem 
olyan szegényes öltözetben, mint mikor a sors 
először hozta az úri család körébe. Egyetlen szál 
ruha maradt ra jta , midőn a szárazon a hajótól el
maradt, s a hosszú hazamenet alatt, a sok munká
ban ez is elkopott • úgy hogy az ember öt könnyen 
tarthatta volna valami csavargó szökevénynek. —  
Eljutván a kapuajtóhoz, úgy megzavarodott, hogy 
alig birta kezét emelni a csengetyühöz. Ugyan
azon perczben megnyilt az ajtó s Berta állt előtte, 
ki épen a városba szándékozott kimenni.

Tán édes atyámat keresi ön ? kérdé a leány 
nyájas hangon, szánalommal vetvén szemeit a jö
vevény szegényes öltözetére. Béla szeme könynyel 
tele meg.

Nem foghatta fe l, mikép lehetséges, hogy e 
néhány hónapi távoliét, és e kopott ruha, annyira 
megváltoztatták öt, hogy már e lányka sem ismeri.

„Hijjam édes apámat? ismétlé a leány ugyan
azon szelid hangon.

„Hát nem ismer engem Berta kisasszony ? —  
kérdé a felizgult fiú, lesújtva azon gondolat által, 
hogy idegennek nézi az is, kit ö szive legbensejé- 
ben hord. — Berta nézte egy p erczig , s azután
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felkiáltott. —  Béla! Béla! ön a z?  Valóban vissza
jött? Oh én tudtam, hogy ön nem rósz ifjú.

Én bizonyos voltam benne, hogy nem szö
kött el.

És azonnal beszaladt az ebédlőbe, hogy el
mondja az újságot. Béla pár lépéssel utána követé, 
és az előszobában maradván, szinte reszketve várta 
Graham urat. Kevés perez múlva ez megjelent, de 
hideg tekintettel, s szokatlan komolysággal.

„Jól van Béla, mondá Graham, —  tehát vissza
té r t , azt tartom , megbánta esztelenségét ?

Bánnám holtiglan uram, ha valamit tettem 
volna, mi miatt úri kegyét elveszthettem volna, de 
uram , én valóban ártatlan vagyok.

„Ártatlanság megszegni kötelességét ? kérdé 
Graham ur kemény hangon, s különösen ily fontos 
küldetésben ?

„Én sohasem voltam hűtlen kötelességemben 
uram ! viszonzá Béla , szilárd de tiszteletteljes 
hanggal. Én a kapitánynyal mentem a szárazra, és 
ő ott hagyott, parancsolván nekem, hogy várjam, 
mig visszakerül; ö azonban nem jött vissza, hanem 
nélkülem elvitorlázott.

Béla , folytató Graham u r , ugyanazon komoly 
modorban, s növekvő elégedetlenséggel, •—  ne 
merészelje mentegetni magaviseletét, más gyanú
sításával. Igen ön a kapitánynyal szállt ki, ez igaz, 
de ö engedte-e hogy ön ott eltávozzék tő le, és el
menjen lopni ?

Óh ! édes atyám, szakitá félbe Berta. Ne mondja 
kérem, hogy Béla lopni akart, én tudom bizonyo
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san , hogy nem akart.. —  Béla arczát s tekintetét 
az öröm sugárai pirították, hallván, hogy az ártat
lanság öt igy védelmezi.

„Köszönöm, ezerszer köszönöm, Berta kis
asszony , re b e g é , hogy ily szépen nyilatkozik 
rólam , s felel érettem ; reményiem i s , hogy 
soha sem fog bennem csalatkozni.

Valóban, köszönhet is Bertának, szólt Graham 
ur, mert ö barátnéja,védője maradt mindig; jóllehet a 
kapitány a legkedvezőtlenebb jelentést tette ön felöl, 
elmondván, mikép ön féktelenül óhajtott egy csinos 
kis franczia ölebet, s miként ezért távozott oldala 
m ellől, hogy ellesse az alkalmat, és elcsenhesse 
a szép állatkát.

E szavakra a harag lángja boritá el Béla ar
czát, de elfojt>án az indulatot, mérséklet hangján 
igy szólt :

„Ha megengedi uram, hogy önnel magával 
beszéljek pár p erczig , akkor reményiem, meg
győzhetem önt arról, hogy oly becstelenitö bizony
ságot sohasem érdemeltem, s az hazugság, ha 
mindjárt kapitányom mondja is.

Graham ur azonnal másik szobába vezeté 
Bélát, rázárván az ajtót, felszólitá: mondaná el 
mondanivalóját.

Tudom, hogy a kapitány nagyon is szeret 
gáncsolni jellememben rágalmazás által; igen , 
tapasztaltam, hogy nem tetszem neki, de mégis 
azt hiszem, nem fogok sülyedni Graham ur véle
ményében , de inkább emelkedni, ha kihallgatni 
méltóztatik.

Ifjúsági könyvi, IV , kötet. 15
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Ekkor egyszerű beszédben elébe terjeszté, 
hogy mivel sérhette m eg, s ingerelte maga ellen 
a kapitányt, s azon hatálylyal, mely az igazságnak 
mindig sajátja, tökéletesen meggyőzte Graham urat 
az ellenkezőről; még mielőtt a fenérintett iratkát 
neki általadta volna. Ezt pedig Graham ur elolvasta, 
s higgadtan nyujtá vissza Bélának e szavakkal: 
Igazat szólva, nekem nem szükséges semmi bi
zonyítvány, semmi okmány többé a végett, hogy 
nemes, független jellemhez illő magaviseletéről 
meggyőződjem. S ekkor elnyomván igazi érzel
meit s komolynak mutatkozva, folytató: Hát hiszi 
ön, ki leszek engesztelve ön iránt, mert való
színűleg ön az oka, hogy én 300 font sterlinget 
veszitek, melyet épen nyernem kellett volna.

Én bizony soha sem gondoltam, uram, hogy 
jobban szeretné elveszíteni, mint birni azt a három
száz font sterlinget! de arról is meg vagyok győ
ződve, miszerint kegyednek kedvesebb , hogy én 
azt beszéljem, mi igaz, mint esküt mondjak arra, 
mi nem igaz, ha szinte kegyednek hasznos volna is.

Hát ez az ön hálája mindazon jótétemény
ért, melyekkel önt elhalmoztam, viszonzá Graham 
ur, úgy tettetvén magát, mintha Béla szavaira nem 
ügyelt volna. Hát ezen az utón szolgálja nekem 
vissza irántai jó voltomat ?

A z az érzet, hogy öt háladatlannak hiszik; 
s hihetik, csordultig tölté meg Béla szivét bánattal; 
és szemeibe könyet sajtolt.

Valóban, szólalt fe l, én nem vagyok háladat- 
lan , én sehogy sem akartam oka lenni annak, hogy
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uram elveszítse azt, mire joga van és a mi sajátja, 
sőt kész volnék akármikor életemet is feláldozni, 
ha avval uramnak szolgálatot tehetnék. —  De ha
misan esküdni, ezt egyátalában nem tehettem , s 
nem is tehetem soha , még kegyed kedvéért és ja 
vára sem.

De, igazat mondva, én világért sem követelhet
ném Öntől, hogy ilyet tegyen miattam! kiáltá fel Gra- 
ham ur. Ön úgy viselte magát, mint valóban illik, és 
ezen percztöl fogva, kedves Bélám, én önt bará
tomul fogadom, s a méltatlan hajós kapitányt el
bocsátom szolgálatomból.

Ekkor az ajtón kopogtattak, Graham ur kinyi
totta , és Berta belépett.

„Édes atyám, ugyan kérem, mondja meg ne
kem, meg van-e elégedve Bélával, mert a mama és 
én szerfelett kiváncsiak vagyunk tudni.

„H ogy gondolhatod, hogy én megvolnék vele 
elégedve édes leányom, feleié szinlett komolysággal 
Graham ur. Midőn neki hatalmába állott, az én szá
momra megmenteni 300 font sterlinget, a te számodra 
pedig szép kis ölebet venni, és ö mind a kettőt el
mulasztotta.

No akkor bizonyos vagyok benne, monda a 
leány minden habozás nélkül, hogy ö azért csele
kedett ú gy, mert máskép cselekedni sem az igaz
sággal sem becsületével meg nem fért. —  Én tu
dom hogy a kapitány hazudott.

Te megmutattad édes Bertám, hogy Bélát 
jobban ismered, mint én, monda az atya. Most 
látom be, mikép Bélának csak e g y , legfőbb két

15*
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év kell, arra, hogy a legfontosabb ügyeim s üzletei
met rá bizzam. És meg vagyok győződve, misze
rint ö szorgalmas tevékenysége, s becsületessége 
által, nem sokára sokkal több százat nyerend szá
momra, mint a mennyit miatta most veszitek/*

Bélát azonnal másod-hajós kapitánynak neve
zem ki!

És Graham ur nem is csalatkozott» Két év 
alatt Béla számtalan szolgálatot tett az úri család
nak. Mindenek előtt felesleges költségeket soha 
sem engedett és soha sem tett; miáltal nagyon sokat 
megtakarított. Ö tudta a legelőnyösebb vásárlásokat 
eszközölni, ö szokott a legnagyobb nyereséggel 
mindent eladni.

0 sohasem hagyta magát megvesztegetni sem 
a vételnél sem az eladásnál. Akár mily nagy sze
mélyes hasznot Ígértek neki, ha tán drágábban 
venne valamit Graham ur számára , ö visszautasí
totta a kínálkozó hasznot, és Graham ur hasznát 
elébe tette a magáénak, megelégedvén a maga 
rendes fizetésével, s hálátlanságnak tartotta, ha jó
tevőjét károsítaná azért,hogy ö maga nyerészkedjék.

Sokszor mondák neki a vevők: Ajándékozunk 
önnek annyi meg annyi ezeret, csak adja valamivel, 
olcsóbban Graham ur eme, vagy ama áruczikkeit, 
hiszen Graham ur ezen ár mellett is eleget nyer 
rajtok, de ön is nyer! Béla mindannyiszor feleié. 
„Nem teszem. Ha drágábban adhatom el és igy több 
hasznot hajthatok Graham urnák, boldogabbnak ér
zem magamat, mint ha magam még oly nagy aján
dékokat s kincseket kapnék. Mit használnának



nekem ezek, ha lelkiismeretem azt vetné szememre: 
hogy jótevőm , második apám vagyonán , s kárán 
nyerészkedem. Hogy én öt ig y ,  bár mily finomul 
csaljam, az becsületemmel ellenkezik. Nem teszem.**

Hogy Béla ily h ü , és csalni átalában nem 
tudó fiatal ember, azt Graham ur másoktól is hal
lotta mindenkor, de maga nem egyszer tapasztal
ta; s azért öt hajóskapitánynak nevezte ki.

Mint kapitány azt a rendeletet kapta , hogy 
Vera Cruxba tegye első útját, a Mexicoi öböl part
jaira.

Vera-Crux városában egy idegen, öszhaju, úri 
külsejű férfi közeledik Bélához s igy szólitja m eg:

Ö n, a mint látom, angol, és ha nem csalat
kozom, megtudná nekem mondani, vannak-e itten 
önöktől hajók, melyeknek egyikén én is minél elébb 
Európába mehetnék.

Igenis vannak, válaszoló a fiatal kapitány és 
az én hajóm is itt horgonyoz s holnap ’ vagy 
holnapután indulhatunk, ha úgy tetszik az urnák, 
magam is szolgálhatok alkalommal.

Köszönöm szivességét, barátom, ajánlatát 
elfogadom viszonzá az idegen.

Erre megalkudtak s két nap múlva az oczeánon 
lebegtek hazájuk, Europa felé.

Nemsokára közelebb ösmerkedtek meg egy
mással a hajón. A korosabb ur csak amúgy mel
lesleg megemlité, hogy Califormiából jő, s Angliába 
igyekszik, hogy onnét Magyarországba folytassa 
útját. — Mert, tévé hozzá, én magyar vagyok, s hirt 
vettem hazámból, hogy ott jobban alakulnak a dől-
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g o k ; s a ország szabadsága s alkotmánya nemso
kára ismét életbe lép.

Magyarország említésére, mintha valami vil
lanyszikra esett volna Béla leikébe. Azonnal meg
emlékezett , miszerint az ö szülei is magyarország- 
ból vándoroltak ki Angolhonba, s ennélfogva o is 
magyar fajta. Ezenkívül boldogult anyja halála is 
jelent meg elevenen gondolatában, sőt édes apjának 
alakja is borongott lelki szeme előtt. Ezen emlék
képek mélyen hatották meg a háladatos fiút, s 
könybe boriták szemeit, mire ö , mintegy ösztön 
szerüleg sóhajtva,hévvel ragadta meg az ismeretlen 
kezét s igyszólt:

—  Én is magyar vagyok. Mintegy tizenegy 
éves valék, midőn atyám s anyámmal Angolor
szágba költöztünk. Ök mind a ketten szörnyű hamar 
haltak egymás után, és én árván, ügyefogyottan 
maradtam. Atyám családneve Petry volt, s ez az 
én nevem is. Oh be szeretném én is valaha látni 
édes hazámat.

Petry-név hallatára a vendégutasnak szinte át- 
dicsöült egész valója, s szeme úgy nyilt meg lelke
sedésében , mintha valami szilaj öröm ragadta vol
na meg. Neki esett Bélának, indulatosan borult 
nyakába s egész erejéből ölelgetve, szorongatva 
keblére, sírva fakadt, de egyebet nem szólt, csak 
e z t : Határtalan örülök hogy igy véletlenül földimre 
akadok.

További utjokban Béla mind bizalmasabb lett, 
s egész életét mesélte el a barátságos új földijének, 
igen érdeklöleg emelvén ki mindenek felett Graha-
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mék jóságát, kegyességét szegény árva személye 
iránt*

Haza érkezvén Béla , Graham urék örömmel 
fogadták, az ismeretlen vendéggel együtt.

„Pár nap alatt a Californiai vendég kitanulta 
a szép viszonyt, mely Grahamék és Béla közt léte
zik ; látta, mikép azok Bélát csaknem úgy tekinték 
mintha családjuk tagja volna, azután, hogy Béla és 
Bertha majdnem testvéri szeretettel, s valami 
kegyeletes barátsággal vannak egymásiránt.

Ezt látván s tudván, szép nagy tettre határoz
ta magát.

Egy este midőn neki már búcsúzni kellett vol
na , theázás közben, igy szólalt meg a magyar 
vendég Graham urék kis körében.

Mielőtt utamat folytassam, őszinte hálát és kö
szönetét kell mondanom kegyeteknek, azért hogy 
Petry Bélát igy majdnem fiuk gyanánt fogadták 
úri házukhoz, —  szépen neveltették, s tisztességes 
hivatallal szerencsélteték. Ö egy előkelő magyar 
nemes családnak sarjadéka, s kegyetek úri családjá
nak is csak becsületére vállhatik, hogyha Bélát 
szegénysége dacára is még szorosabban csatolják 
magukhoz; értem : hogyha édes leányukat a sze
retetreméltó Berthát neki nőül adják.

Ha leányunk beleegyezik, mi nem leszünk 
ellene-, feleié a háziasszony, bámulva a dolog ily 
fordulatán, főleg midőn hallá, hogy Béla nemes, 
előkelő nemzetség magzata.

Nekem sincs ellene kifogásom, ha leányom 
boldognak érzi magát általa, Béla mindig teljes bizo-
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dalmamat bírta, s nem hiszem , hogy találkozzék 
férfi, ki jobban tudná boldogítani édes egyetlen 
gyermekemet. Csak azt az egyet kötöm k i , hogy 
várjon Bertánkra, mig ez húsz éves lesz. —  Mi 
aztán háztartásukat s jövedelmöket illeti, arról 
hálaisten nincs mit aggodniok. Berta egyetlen 
gyermekünk, s örökösünk.

De már ez az én dolgom is , vág szavába a 
vendég. Béla édes apja kebli barátom s jótevőm, 
sőt megmentöm volt. 0 adott nekem kölcsön, min
den biztosíték nélkül, csupa önzetlen barátságból 
hatezer forintot, a midőn forradalmunk s honunk 
elnyomása után Londonba menekültem, s onnét 
Amerikába indulni akartam. Ezen pénzzel én Cali- 
forniában, bámulatos szerencsét tettem , igen ter
mékeny aranybányákat fedeztem fel, melyek 
nyolcz év alatt olyképen jövedelmeztek, miszerint 
jelenleg több egy millió dolláromnál van letéve a 
londoni bankban arany rudakban. Én Bélának adósa 
vagyok, s adóságomat avval rovom le, hogy neki 

ezen pénzem s californiai vagyonom felét adom.u
Mély csend állott be a barátságos theázó kör

ben. A szemekben könyük ragyogtak. —  Pár perez 
múlva Bertha Bélának jegyese lett, sőt nagy pirulva 
mégis Ígérte, miszerint kész , Bélát még Magyar- 
országba is követni, —  ha ez valaha igazán sza
baddá leendene.

Bélának esze pedig azon a becsületes embe
ren iárt, ki valaha éhenhalától megmentette.

232

( V é g e .)






