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Eső és szél, borult ég és sáros utczák, rósz han
gulat és komor merengés, ezek az ősznek kísérői*

A bűn és gonoszság bizonyára ilyen évszakban 
született.

Az 18 . . ki ősz esösebb és szelesebb volt a szo
kottnál,

Az ég egész október havában könyárt hullatott, a 
vihar szakadatlanul üvöltött és a nap egyetlenegy
szer sem örvendeztető meg a föld kérgét éltető suga
raival, hanem mindig nehéz, sürü fellegfátyollal ta- 
kará el szép arczát.

Október havának utolsó napjai voltak.
Hideg keleti szél fütyölt Stokholm utczáin végig, 

sürü esőtől "kísérve, mely az utczákat tavakká, és a 
csurgókat zuhatagokká változtatá.

Az Adolf Fredrik-templom órája hetet ütött. Oly 
sötét volt, hogy a csikorgó lámpák alig voltak képe
sek a király-utczát megvilágítani, mely akkori időben 
Stokholm legjobban világított utczája volt,

A rósz idő a négy falakon belül tartá a nagy 
város lakóit, csak itt-ott lehetett egy szerencsétlen 
vándorlót látni, ki az utczákon bolyongott. Ezen ke
vesek, kik az esővel és széllel daczoltak, a szegény
ség választottjaihoz tartoztak.

1*
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Az utolsó óraütés után egy férfi jött ki az árva
ház pinczéjéből.

Felöltő volt rajta, melynek gallérját felhajtotta, 
fővegét mélyen benyomta homlokába. Alakja kicsi, 
vézna és görbe volt. Gyors léptekkel haladt, a mint 
látszott, sem eső, sem szél nem riasztá vissza, — s a 
kovácsudvar-utczába befordult.

Ott tökéletes sötétség uralkodott. A világitás 
ép oly szomorú volt, mint azon hely, mely után ezen 
utczát elnevezték.

Ama férfi azonban, úgy látszott, hogy otthonn 
érzi magát a sötétben s az utat is jól ismeri, mig egy 
kapuhoz ért, mely a Kovácsudvarba") vezetett.

Megállt és kémlelő tekintetet vetett körül.
Minden elhagyott volt, s úgy látszott, mintha az 

eső itt sűrűbb és nehezebb lenne, s a vihar szilajab- 
ban üvöltene, mint másutt.

A vándor még mélyebbre húzta süvegét homlo
kába s a kapuhoz támaszkodott, nyilván azon szán
dokkal, hogy valakire várjon.

Egyik perez múlt a másik után. Az óra végre 
egy negyedet ütött nyolezra, és ama férfi mégis ott 
állt a bűn gyermekei lakának kapujához támaszkodva.

Ugyanazon pillanatban léptek hangzottak belül
ről, lámpafény tört magának utat a hasadékokon, kul
csok csörögtek, a zár és a sarkvasak csikorogtak, a 
kapu megnyílt s egy nő bocsáttatott ki. *)

*) Kovácsudvar (Schmiedehof) igy nevezik Stokkolxnban 
aion épületet, melyben a fegyonezház van.
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Nagy sháwlba volt burkolva, moly alatt valamit 
vitt, a mint látszott.

Miután a börtön kapuja ismét bezáródott, azon 
férfi, ki kissé visszavonult vala, előre lépett.

— Hogy van ? — kérdé.
— Mindenen keresztül esett, de v é g e  is van! 

— feleié a no fölindultán.
— Jer, menjünk! — mormogá a férfi, de alig 

tettek néhány lépést, midőn ismét megállt, s újra 
kérdé:

— Vége van, ezt mondtad te, Lotta; mit értesz 
az alatt?

— Azt, hogy ő m e g h a l t .
A férfi folytatá útját a nőtől kisérve s nem szólt 

többé semmit.
Midőn a királyutczába értek, egy bérkocsit ta

láltak, mely épen az árvaház szögletén állt.
— Szállj a kocsiba, — szólt a férfi s felsegité 

kisérőnőjét s aztán Ő is melléje ült, a kocsisnak mond
ván : „Baggensz-utcza * szám.<c

A kocsi tovább döczögött, de ekkor gyönge si
rás hallatszott a sháwl alól, moly a nőt és azon tárgyat 
beburkolá, melyet alatta vitt. A férfi összerezzent, de 
nem szólt semmit. Hallgatva folytatták utjokat, mig a 
megjelölt házhoz értek.

Oda érve, a negyedik emeletre mentek, végre 
födél alatt voltak, s a férfi kinyitott egy ajtót. Ott benn 
sötét volt. Az eső kegyetlenül csattogott a háztetőn, és 
a szél panaszkodva fütyült az ablak körül.

A szoba azonban, melybe léptek, meleg volt, s a
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férfi nehány pillanat múlva nyomorult faggyu-gyer- 
tyát gyújtott meg, mely csak gyengén világitá meg a 
szegényes lakot.

A nő gyors tekintettel nézett körül. A szoba 
nagy volt és tiszta, de oly gyéren bútorozva, hogy 
üresnek és kopárnak látszott. Sóhajtott, s elfordult a 
férfitól, ki ott állt gyertyával kezében, s rá szegzé te
kintetét.

Lotta letette a shált s egy gyöngéd gyermekre 
hajolt, kit karjaiban tartott.

Egypár nehéz könycsepp hullott az ifjú arczra, 
s oly keserű volt e köny, hogy valóban kiolthatlan 
nyomot hagyhatott volna hátra.

A férfi még nem tette le fövegét és felöltőjét, 
hanem ott állt, mig a viz csurgott róla, s folytonosan 
szemlélte a vendégeket, kiket lakába vezetett vala, 
arczából egyebet nem lehetett látni, mint szemeit, me
lyek most csodálatos fényt árasztottak.

— Leány vagy figyermek ez ? — kérdé egy idő 
múlva s letette a gyertyát.

— Leány! — volt a felelet.
— Hála Istennek ! — mormogá a férfi, mintha 

Önmagával beszélne.
Most már letette fövegét és felöltőjét s aztán be

ment egy kis benyíló szobába.
A nő leült egy zsámolyra, térdein ringatá a gyér* 

meket, mig a könyek egymásután gördültek végig 
fiatal virító arczáin.

A férfi ezalatt tüzet rakott, azután leült a nővel 
szemközt.
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— Most hát közölj velem m i n d e n t ,  Lotta! — 
mondá.

— Oh, Bromér ur, nem sok közölni valóm van ! 
Az anya meghalt két órával gyermeke születése után. 
Csendesen szenderült el, fájdalom nélkül, s utolsó sza
vai voltak :

„Lotta, vedd ápolásod alá kis leányomat, s kérd 
meg Bromér urat, hogy tartsa meg Ígéretét! Isten 
légy irgalmas szegény gyermekem és szerencsétlen 
atyja iránti

— Miután ezt kimondta, többé nem beszélt.
— Egy félóra múlva mindennek vége v o lt ; vége 

egy ilju életnek, és csak e boldogtalan házasság miatt. 
Oh Istenem, ha meggondolom, hogy ö a . . . a . . . ko. 
vácsudvarban halt meg . . . akkor agyon sírnám ma
gam. Ő . . oh Jézusom! olyan érzés az, mintha szivem 
ezerfelé tört volna. Es ez a lány itt . . ki ama bor
zasztó falak közt született! . . «. Mennyei atyám! azt 
nem élhetem túl . . . nem, az lehetetlen ! — nem vi
selhetem el a gondolatot.

Lotta, ki azelőtt csendesen sirt, most hangos zo
kogásban tört ki, úgy, hogy a gyermek felébredt és 
szintén sírni kezdett.

Bromér egy ideig siketnek látszott a kis leány 
és dajkája panaszai iránt. Visszautasító tekintettel 
merengett a tüzbe, s mi felhasználjuk az alkalmat s 
futólag megtekintjük ezen arczot, mely első pillantásra 
oly rútnak, sőt visszariasztónak tűnik fel.

Bromér Áron 40— 45 éves ember volt, sovány, 
zilált vonásokkal, gyér, fekete hajjal, kopasz fejtető
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vei, kiálló homlokkal, magasra nyúló rendkívüli hosz- 
szu orral, széles, vékony ajkú szájjal, erős állal és 
arczcsonttal, bozontos szemöldökkel, melyek alól egy 
pár tiszta, fényes, ámbár kicsiny szem kandikált ki* 
Ezen szemeknek kifejezése volt az, a mi arczának visz- 
szataszitó szegletességével kibékített. Ha az ember 
ezen szemekbe tekintett, melyek nem voltzk szépek 
sem alakra, sem színre nézve, akkor megfeledkezett 
arról, hogy arezbőre pergamenthez, orra a keselyű cső
réhez, és szája a macskáéhoz hasonlított.

Miután Bromér hosszú ideig a tűzbe merengett 
vala, és Lotta a gyermekkel együtt folytonosan sirt, 
egyszerre Lottóhoz fordult, mondván : Hagyj fel a sí
rással, az mit sem használ! Ázzál nem ébreszted fel 
a holtakat, s nem adhatsz a gyermeknek szüléket és 
tisztességes nevet, habár könyárt sírnál is.

Legjobb, ha az ember nem pazarolja idejét és 
erejét haszontalan dolgokra. Hallgasd meg inkább, a 
mit mondani akarok.

Én megígértem, hogy a gyermekről gondos
kodni fogok s teljesíteni fogom Ígéretemet; hanem 
te nagyon jól tudod, úgy mint a többi is, hogy én sze
gény ördög vagyok.

Azonban annyival mégis bírok, hogy a gyerme
ket és dajkáját eltarthassam, ha mindakettő szerény 
igényű lesz. Ezen szobában Lottónak kell laknia a 
gyermekkel. Én majd meghúzom magamat ezen kis 
benyílóban. Hogy a szükséges tárgyakban hiányt ne 
szenvedjetek, arról majd gondoskodni fogok. A leányt 
mint saját gyermekemet kell a szomszédoknak bemu
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tatni. Habár hirnevem nem egészen szeplőtlen, de — 
nos hát igen — de mégis jobb, mint azé, kinek a kis 
leány életét köszönheti.

— Es most Lotta, mondd ki határozottan : alá
veted-e magad, mint e gyermek ápolónője, mindazon 
nélkülözéseknek, melyek rád várnak ; avagy inkább el
hagyod a leányt s egészen rám bizod s jobb szolgála
tot keressz magadnak ? akkor tedd meg azt. Határozd 
el magad holnapig, mert ha jobbnak látod a gyermeket 
elhagyni, úgy más dajkát keresek neki. Ha választot
tál, azután többé mit sem akarok hallani a gyermek 
származásáról. Miután gondoskodni fogok róla, úgy el 
is akarom feledni, hogy nem az enyém. Oly módon 
fogok érte élni és működni, mintha saját vérem lenne. 
Értetted ?

Bromér ur felkelt és szobájába akart visszavo
nulni, de Lotta e szavakkal tartá vissza:

— Gondolkodásra nincs szükségem. Az anyá
nak megígértem, hogy a gyermeket ápolni fogom, s a 
mit ígértem, azt teljesíteni is akarom. Most, Bromér 
ur, bírja szavamat.

Lotta letörlé könyeit s anyai gyöngédséggel szo- 
ritá keblére a kis gyermeket.

Egy idő múlva Bromér ur jó éjt mondott Lottá- 
nak s visszavonult szobájába.

Ezen szobában nem volt kályha, csak a másik
ban levő, belülfülő kandallószeru kályhától kapta 
melegét. Bútorzata egy fakó ágyból, egy faszékből és 
egy nagy ládából állt; miután ablaka nem volt, az
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ajtón egy üvegtábla vala, melyet függönynyel lehetett 
eltakarni.

Miután Bromér mindent elrendezett, mi a dajka 
és a gyermek kényelmére szolgálhatott, s a leirt fül
kébe vonult, leült az ágyra, s kezére támasztá fejét. A 
vékony faggyugyertya, mely üvegbe volt dugva, bús 
fényt vetett a merengőre s részt látszott venni hosszú 
füstölgő bélével a kellemetlen gondolatokban, melyek 
lecsüggesztett fejében keringtek.

Egy egész óra múlt el a nélkül, hogy megmoz
dult volna. Végre fölkelt, s a nagy ládához ment, 
melyből egy tárczát vett ki. Ez nem volt fölötte 
vastag.

Bromér azon székre tette a tárczát, melyen a 
gyertya állt, s aztán, az ágy szélén ülve, olvasni kezdé 
annak tartalmát. Ámbár kétszer egymás után terité 
ki szemei előtt a bankjegyeket, még sem hozhatott 
ki nagyobb összeget, mint 540 tallért. Miután a mocs
kos papírokat másodszor is megvizsgálta s kiegyene
sítette, sóhajtva visszatette azokat a tárczába, magában 
mondván :

— Mennyit nélkülöztem, hogy e csekély összeget 
megtakaríthassam! S mily szilárd volt szándékom, 
hogy nem fogok hozzá nyúlni! De most úgy látszik, 
kénytelen leszek rá, hogy e piczi teremtésről gondos
kodhassunk

Belső zsebéből egy másik, fölötte sovány tárczát 
vett ki, melynek pénztartalmát illetőleg nem lehetett 
sokáig kétségben, mert csak két tallér volt benne.

Midőn a tárczát össze akarta hajtani, egy össze-
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hajtett, megsárgult papír esett ki belőle. Bromer fel
vette és suttogá : „Anyáin végrendeleteu .

Fájdalmas kifejezés vonult át arczán, melybe 
azonban gúny vegyült, midőn hozzá tette :

— E végrendelet senki pénzvágyát sem ingerlé. 
Hadd lássam tartalmát, ámbár azt tulajdonkép kívül
ről kellene tudnom.

Félhalkal olvasá:
,,Fiam! Hogy az ember n e v e t  szerezzen magá

nak, arra kitűnő érdemek és feddhetlen élet szüksé
ges ; hogy a r a n y a t  szerezhessen, arra szükséges: 
munkásság, kitartás és ravaszság. Te szegény vagy, 
kezdd a munkával — neved nincs, igyekezzél feddhet- 
lenül élni. Munkásság és becsületesség által elérheted, 
a mi neked hiányzik. Ezen tanács képezi anyád vég
rendeletét.u

Bromér lassan hajtá Össze az iratot, s visszatette 
azon tárczába, melyből kiesett vala, s újra elmerült 
gondolataiban.

Bizonyára átgondolá elmúlt életét, s ezen vizs
gálat kevés örömet szerzett neki, mert egyszerre fel
kapta fejét, mondván:

— A múlt olyan, a milyen, s nem lehet rajta 
változtatni. Azon lehetőséget eljátszottam, hogy nevet 
szerezhessek magamnak, s épen úgy a kilátást is, hogy 
munkásság által vagyont szerezzek ; e szerint csak a 
nyerészkedés maradt hátra.

— Gazdaggá kell lennem; már rég elhatároz
tam az arany után vágyni, hogy egykor a gyermeknek 
adhassam azt. 500 tallérom van, mások még keveseb
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bel kezdték. Elhatároztam : kereskedő leszek, — ha
nem kereskedő az én saját módom szerint; — és most, 
Bromér Áron, menj nyugodni, hogy holnap uj pályá
dat megkezdjed! Köszönöm, anyám, végrendeleted 
eddig nem használt nekem semmit; a jövőben áldást 
fog hozni rám. A szó : „ravaszság44, kinyitotta sze
meimet.

Bromér lefeküdt. Nemsokára csendesség és sö
tétség uralkodott a fülkében, de nem a nagy szobában.

Lőtte még nem feküdt le. Ágya mellett ült s 
ölében tartá a gyermeket, kezeit imára összetéve. Ar- 
czának kifejezése szomorú és nyugtalan volt.

Felfelé emelé szemeit, mintha a csendes imában 
vigaszt és nyugalmat keresne.

Még fiatal volt e nő, ki arra kötelezte magát, 
hogy másnak gyermekét ápolni és nevelni fogja. Kül
seje cainos volt, s nagy barna szemeiből szivjóság és 
becsületesség szólt.

Soká ült úgy imázásba merültem Midőn végre 
összetett kezeit szétvette, és a szendergő gyermekre 
tekintett, suttogva mondá:

— Sohasem foglak elhagyni, s ha nem is tehetek 
egyebet, de szivedbe oltom az Isten és a felebarátaid 
iránti szoretetet. Igen, azt tenni fogom, ha Isten élet
ben hágy!

Lotta gyöngéden érinté a gyermek homlokát, az 
Urnák áldását kérve fejére, azután ő is lefeküdt, az 
álom karjaiban a napi fáradságot és gondot feledni 
akarván.

Mig Bromér azon szándékkal aludt el, hogy
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pénzt fog szerezni a leányka számára, Lotta azon forró 
óhajtással szenderült el, hogy a jóságos Isten erőt ég 
tehetséget adjon neki, miszerint védenczét jó, szelíd, 
Isten- és embereknek tetsző nővé nevelhesse fel.

Kilencz év múlt el a fennleirt események óta.
Tavasz van.
A májusi nap megaranyozza fényével a város 

tornyait és háztetőit.
Mindazok, a kik pénzzel és joggal bírtak, hogy ide- 

jök felett rendelkezhessenek, kirándultak a szabadba, 
hogy a madarak dallamait meghallgassák és a tavaszi 
lég illatát beszivhassák.

A város belseje, szűk utczáival és magas házaival 
még komorabbnak és egészségtelenebbnek látszott, 
mint máskor. A tavasz kecses mosolya nem birt azok
nak kios tekintetet kölcsönözni, de inkább érezhetőbbé 
tette a kellemetlenséget azok számára, kik kénytele
nek voltak ott maradni.

S ámbár azon táj nem igen csábos, daczára an
nak mégis a Ballhuz-utczán keresztül a kereskedők 
vásárterére veszszük utunkat.

Ott találjuk egy ruhakereskedő boltját, moly 
kilencz évvel ezelőtt nem létezett, s ha a legelső gyer
meket megkérdezzük : ki ezen bolt tulajdonosa ? azon
nal ezt fogja felelni:

— Istenem, ez a ruhakereskedő és zálogtartó 
Bromér ur boltja !

Ezen magyarázat után megvetőleg tekint végig
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a kérdőn, ki oly híres egyéniséget, mint Bromér ur, 
nem ismer, ki valamennyi ócska és uj ruhákat meg
vesz ; őt, ki azonkívül a szegényeknek azzal szolgál, 
hogy csekély kamatra pénzt kölcsönöz nekik ruhafé
lékre, aranyra, ezüstre, zálogjegyekre, s kinél jutá
nyos áron bútorokat is lehet vonni, ha az ember nem 
táplál fölötte fényes igényeket.

Nem volt árverés, a hol Bromér meg nem jelent 
volna, s nem volt tán egyetlen család sem, a gazdago
kat kivéve, mely pénzszorultságban nem fordult volna 
hozzá.

Miután tehát Bromér kétféle üzletet vitt, mint 
zálogtartó és ruhakereskedő, a rendőrség mindig szem
mel tartá őt, de a legszigorúbb kémlelésnek sem sike
rült azt kitalálni, váljon lopott holmik bevásárlásával 
is foglalkozik-e. De annyi bizonyos, hogy soha sem 
kapták rajta, s másként som jött valami kellemetlen 
súrlódásba a rendőrséggel.

Miután Bromér ur boltja előtt időztünk, s üzleti 
viszonyait illetőleg tisztában vagyunk, a Baggensz- 
utczába veszsziik utunkat, ugyanazon házba, melyet 
egyszer már meglátogattunk.

Felmegyünk a negyedik emeletre s belépünk a 
nagy szobába, melynek bútorzata olyan, mint akkor 
volt, csakhogy egy ódon szekrény és két ágy van 
benne, meg néhány székkel több, mint akkor volt.

Lottát az asztalnál ülve találjuk szorgalmasan 
varrva. A nyitott ablaknál egy széken áll egy kilencz 
éves leány, az ablak párkányára könyökölve s állát 
kezeire támasztva.
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Az elégedetlenség, türelmetlenség és vágy tokin- 
fetével követi a fehér felhő^skéket, melyek a sötét
kék égen tova lebegnek.

A gyermek arcza sem szép, sem rut. Ama közön
séges gyermekarczok egyike, melyekről nem lehet 
megmondani, szépséggé, vagy csak közönségessé fog
nak-e fejlődni.

Egyedül feltűnő a leányka külsején rendkivüli 
halványsága, és a gazdag, sötét haj, mely vastag fo
nadékokban hátára csügg. Egyszerűen, de tisztán volt 
öltözve.

— Mit bámulsz, Elvira? — jegyzé meg Lotta, mun
kájáról feltekintve, — Jer ide édes gyermekem, s be
széld el nekem, mivel foglalkoznak gondolataid. Úgy 
hiszem, az égre tekintettél. Tán mennyei atyánkhoz 
imádkozták

Elvira leszállt a székről s vonakodva közeledett 
Lottához, lecsüggeszté fejét, s kedvetlenül kaoditott 
dajkájára, mintha haragudnék, hogy megzavartatott.

— Nos hát Elvira, miért nem felelsz, ha a dada 
kérdez ? Én ugyan tudom, szivem, hogy nem gondol
hatsz egyebet, csak azt, a mi jó és Istennek tetsző *, 
azt nem kell szégyelned, hogy gondolataid nála időz
nek, ki. ,. .

— Csitt, dada, az nekem nem tetszik, a mit te 
beszélsz; olyan unalmas az

— Mit mondasz? Unalmas az, hogy . . .
— Hogy te mindig az Istenről beszélsz, — vágott 

szavába a kis leány hevesen, és sápadt arczái kigyul- 
tak. — Igen, azt vélem én. Inkább játsz anál velem, ha
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szomorú vagyok. Ha az égre nézek, szomorú leszek, 
mert a felhőkre szeretni ülni és messzi-messzi el
vándorolni velők, s miután azt nem tehetem, tehát 
úgy tetszik nekem, mintha Isten, a papa és te gono
szok lennétek, mert engem bezártok. A czipész gyer
mekei itt mellettünk elmehetnek, játszhatnak az ut- 
czán és mulathatnak; de nekem soha sem szabad ki
menni. Az nem szép tőled, hogy engem nem hagysz a 
többi gyermekekkel futkosni és játszani. Az nem jó a 
papától, hogy nem engedi nekem e csúnya szobát el
hagyni, és Isten sem jó, mert megengedi, hogy te és a 
papa oly roszak legyetek.

A leány elkezdett sirni.
Lotta ámulva ült ott. Ö ugyan megszokta a 

gyermek türelmetlenségét, de addig még soha sem 
panaszkodott annyira, hogy az Isten nem jó. Lotta 
azt hitte, hogy roszul hallotta. Lehetséges-e ez, hogy 
az ő elvirája oly istentelen szavakat mondott? Össze
tette kezeit, felemelé tekintetét s mondá:

— Uram Istenem, bocsáss meg a gyermeknek, 
mert nem érti, mennyire vétkezik.

— Ha te úgy beszélsz, dada, — szólt közbe Elvira 
lábával toppantva, — akkor kiugróm az ablakon, aztán 
majd sirhatsz, hogy te voltál annak oka, és úgy kel
lene nektek, az Istennek, a papának és a dadának!

— Gyermek ! — kiáltá Lotta, a leány karjait meg
fogva — ne beszélj úgy legmagasabb Urunkról, mert 
akkor nem tudom, mit teszek ! Azt hiszed, hogy jó és 
türelmes vagy, ha igy viseled magad ? Milyen jó min-
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denki Elvira iránt, s mennyi jóért kell hálát adnod a 
a mennyei Atyának. Ha ő tudná..........
* — Hiszen csak kiakartam menni, és játszani! —
tört ki Elvira, ki már megszűnt sírni, s letörlé ök- 
nyeit. — Mióta tavasz lett, egyetlenegyszer vittél ma
gaddal a szabadba, s nekem soha, soha sem szabad 
a többiekkel a zöldben ugrálni, soha sem szabad ne
vetnem és játszanom, s én épen ezt akarom. Hallod-e, 
én nem akarok a szobában ülni, nem akarok egyedül 
lenni veled, nem akarok . . . .

Elvira nem végezhető el mondatát, hanem egy
szerre élc3 férfihang által lön félbeszakítva, mely 
mondá:

— Istenem, Elvira, hogyan lármázol ! Az nagyon 
csúnya volt!

Elvira megfordult, s ott állt Bromér és rá nézett, 
de nem szigorral, s még komolyan som, hanem inkább 
pajzán mosolylyal. Elvira lecsüggeszté fejét és Bro
mér folytatá:

— A dada tán megint boszantott téged? Az 
rósz vala tőle, különösen miután ő oly bolond, hogy 
éjjel-nappal dolgozik miattad és mindig oly nyájas 
irántad és annyira szeret. Bizony, gyermekem, ő meg
érdemli, hogy igy bánjál vele!

Bromér elhallgatott. Lotta lehajtá fejét, hogy 
felindulását elrejtse. A kis leány körmeit rágta s fé
lénken tekintett körül.

— Ha a dada nem lett volna olyan rósz irántad, 
— folytatá Bromér, — akkor ma estére elkísérhetett

2
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volna engem és téged Hágába, de most otthonn kell 
maradnia, mig mi elmegyünk, s pedig igazság szerint*

Most vége volt Elvirának, Brom érhoz rohant* 
nyakába borult s kérte, hogy ne szóljon úgy, mert 
épen ő : Vira volt rósz. 0  nagyon, nagyon roszul vi
selte magát, s nem érdemli, hogy valak i gondoljon 
vele.

Elvira e pillanatban ép oly szeretetreméltó és 
kedves volt, a milyen kiállhatlan és gonosz volt aze
lőtt, és Broraér arcza sugárzott is az örömtől, midőn a 
leány tőle Lottához szaladt s kérte, hogy ne hara
gudjék.

Egy órával ezek után Elvira legszebb ruhájába 
volt felöltözve, uj nanking gallért kapott Bromértől s 
mind a három lement és helyet foglalt a kapu előtt 
álló kocsiban.

Elvira boldog volt. Tapsolt örömében, midőn 
Hágánál kiszálltak, s ő ott szabadon és fesztelenül 
ugrálhatott, virágokat szedhetett és pillangókat fog- 
doshatott.

Bromér leült egy padra és szemeivel követé a 
gyermeket, mig Lotta gályát szedett, hogy visszatérve, 
a szobát feldiszithesse.

— Elvira! — kiáltá végre Bromér.
A leány hozzá röpült.
— Orvendesz ? — kérdé, a leányka arczáit eziro- 

gatva.
— Jobban, mint kimondhatnám ! — feleié a kis 

leány, száját csókra nyújtván.
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— De holnap, ha ismét egyedül ülsz Lottánál, 
megint rósz lészsz és zsémbelni fogsz vele.

— Aligha nem! — sohajtá a gyermek, — aztán 
bizonyára megint kedvetlen leszek. Ha hazajövök, és 
egyedül maradok a dadával, akkor úgy látszik ne
kem, hogy mind valamennyiek rósz vagytok, s aztán 
én se lehetek jó. De lásd, itt a zöldben nagyon sze
retem az Istent, téged és a dadát.

— Hátha'mindig a szabadba lehetnél, akkor 
mindig jó lennél.

— Igen, bizonyára jó lennék, ha csak az erdő
ben hagynál engem s nem zárnál be, mint most teszed. 
Mondd csak papa, miért nem szabad ne kém is úgy ki
menni, mint a többi gyermekeknek.

Elvira kémlelő tokintettel nézett Bromér ar- 
czába.

— Mert akkor azokkal jönnél össze, a kik ro- 
szak ; de most ne arról bezséljünk, hanem újságot mon
dok neked, melynek örülni fogsz.

— Mi lehet az ? Mondd ki, kérlek! — esedezett 
Elvira, Bromérhoz simulva.

— Az, hogy te és Lotta néhány nap múlva ki
költöztök a sötét szobából, ki a szabadba, hol egész 
nyáron át maradni fogtok.

— Hát te? — kérdéa leány csillogó szemmel.
— Hm, én majd meglátogatlak titeket. Nos hát 

édes leánykám, meg vagy elégedve ?
Elvira szemei könyben úsztak. Átölelte Bromér 

nyakát és suttogá:
2*
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— Az Isten és te mégis nagyon jó vagytok irán
tam és a dada iránt. Vira nem lesz többé oly rósz.

Aztán hangos örömmel Lottához repült, hogy 
közölje vele e nagy újdonságot. Bromér szemeivel kö
veté Őt, gondolván :

— Nagyon jól tettem, a leánynak szüksége van 
a szabadságra, a szabad légre. Hanem ez még nem 
elég, ezügsége van még nevelésre is. Hanem erre 
csak az őszkor fogok gondolni.

— Egy héttel utóbb az özvegy prépostné Brog- 
ren Szabina házában találjuk Lottát Elvirával Al- 
torpban.

Altorpnak rendkívüli szép fekvése volt, egy na
gyobb tengeröböíre való kilátással. A kis lak fenyve
sekkel, nyírfákkal benőtt halmokkal, magas hegyek
kel és közbe-közbe smaragdzöld rétekkel volt kör
nyezve.

Brogren prépostné, ki még csak nehány év óta 
volt özvegy, elhatározta, hogy lakást és élelmezést 
fog adni, s leánynöveldét akart nyitni, hogy vagyoni 
állását megjavítsa, s ennek segélyével fiai folytathas
sák tanulmányaikat.

Elvira és Lotta voltak az egyetlen lakók, kiket 
eddig kapott. Csak ősz felé vala kilátása, hogy Stan- 
genszkjöld ezredes — Timaszjőben — ajánlása foly
tán nyolcz növendéket fog kapni. A nyár vége felé ne- 
velőnőt is fogadott, és a prépostné arra számított, hogy 
majd több növendéket fog kapni, ha intézete ismere
tessé lesz.

Brogren asszony nagyon ravasz nő volt, jelle ::e
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szerint sem jobb, sem roszabb, mint nemének legna
gyobb része.

Legkitűnőbb vonásai voltak az önzés, számítás 
és kíváncsiság. A mennyire szükségesnek látta, jó, 
beszédes és tevékeny volt, de sohasem volt rendkívüli 
heves, a köznapi életben nyájas volt környezete iránt, 
de senkit sem szeretett, önmagát és fiait kivéve.

A többit csak úgy tekinté, mintha csak azé r 
léteznének, hogy minél több hasznot húzhasson be 
lőlük.

Bromér jól fizetett Lottáért és Elviráért.
Alig voltak néhány napig a háznál, s a prépostné 

már is tervet koholt, hogy állandóan megtarthassa 
őket. Ezért jó lábra akart állni Lottával, úgy, hogy az 
majd javasolni fogja Bromérnek, hagyná Elvirát a 
prépostnénál, hogy ott neveltessék. A leányra is hatott 
mindenféle nyalánkságok és édességek által. A mellett 
még hízelegtek neki és dicsérték, és soha sem történt, 
hogy a prépostűe valamit megtagadhatott volna az 
,,édesCi kis Virától.

Midőn a prépostné észrevette, hogy Lotta igen 
istenfélő, legelső gondja volt a ravasz nőnek, rendes 
esti és reggeli imaórákat rendezni. Ezt Lotta tökéle
tesen helyesnek és vallásos életmódhoz tartozónak te
kintette.

Elvira boldog és vidám volt, mint a kalitból ki
szabadult madár. Künn futkosott reggeltől estig, soha 
sem volt a házban, csak az imaóráknál és az étkezés 
alatt.

Stangenszkjöld ezredes jószága, Timaszjö égé
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szén Altorp közelében feküdt; de a gazdag birtokos 
még nem költözött ki falura, csak a nyár vége felé 
várták oda, s igy Elvira a kántor, vagy a jegyző 
gyermekeivel látogatást tehetett a timaszjői parkban.

Ezen kirándulások alkalmával megismerkedett 
a tiszttartó leányával, ki egykorú volt vele.

Ha Elvira ezelőtt elszigetelten, egykorú játszó
társak nélkül élt, most ellenben bőven élvezé a sza
badságot és a játszótársakkali mulatságot.

Bromér különösen mondta Lottának, hogy Elvira 
szabadságát nem szabad semmiként sem megrövidíte
nie, hadd élvezze gátolatlanul a falusi élet kellemeit.

Lotta, kinek általán véve nehezére esett Elvirá
tól valamit megtagadni, örömmel követé a parancsot, 
és csak egyetlen pontban kelle a leánynak engedel
meskednie, tudniillik, hogy soha sem volt szabad lefe
küdnie és fölkelnie, mig imáját el nem végezte.

Mig Elvira a tájon bolyongott, Lotta a ház előtti 
verandán szokott ülni munkájával s aztán többnyire 
úgy történt, hogy a prépostné „Lotta leány asszony “ 
mellé ült.

Az első hetek alatt társalgásuk csupán kérdé 
8ekből és feleletekből állt.

Szörnyű sok oly tárgy létezett, melyeket ille* 
tőteg a tudnivágyó házinő felvilágosítást és utasitás- 
kivánt, s ámbár Lotta feleletei nem adtak épen sok 
felvilágosítást, de mégis alkalmat nyújtottak a kö
vetkeztetésre.

ügy kérdé például egyszer Lottától:
— Édes leánya-e Elvira Bromér urnák ?
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Lotta egyszerűen igennel felelt; de ha anyját 
kérdezte, akkor a prépostné csak annyit tudhatott 
meg, hogy az meghalt, s midőn kérdő, hány eve an
nak, hogy Bromér ur neje meghalt, arról Lotta nem 
tudott semmit.

De a prépostné minden bizonynyal megtudta, 
hogy Bromér soha sem volt nős, s azonkívül is egyről- 
másról tudakozódott, s azon eredményre jutott, hogy 
Lotta Elvirának anyja, de hogy ennek titokban kell 
maradnia,

A prépostné azt „nevetségesnek találta, mert 
azt vélte, hogy Bromér, a zsibárus, nőül vehetné Lót- 
tát, s ezt finoman értésére is adta neki, de Lotta úgy 
tett, mintha nem értené czélzásait.

Miután a prépostné tudni vélte Bromér családi 
viszonyait, ezután a szomszédokra vitte át a társal
gást.

Egyszer mondá :
— Legközelebbi szomszédai egyike, Timaszjő 

birtokosa.
— Timaszjő, — ismétlő Lotta, munkájáról felte

kintve, — közel van az ide?
— Közvetlen mellettünk, a timaszjői park hatá

ros nyirfaligetemmel. Ismeri a leányasszony ezen bir
tokot ? — kérdő a prépostné, szemüvegén felül Lottára 
kanditva, kinek arcza megváltozott.

— Hallottam felőle beszélni, — mondá Lotta, s 
újra felvette munkáját.

— Előbb a gyártulajdonos Harlén bírta, s akkor 
nyáron néhány hétig nagyszerű mulatságok folytak
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ott. A gyártulajdonos, szép leányaival, özvegy ember 
volt, mindig Timaszjöben tartá Sz.-Iván ünnepélyét, 
de különben Foszéikban lakott, hol gyára is volt. Most, 
mióta Harlén a külföldön letelepedett, az ezredes 
vette át Timaszjőit, úgy mint Foszoikot is.

— Stangenszkjöld ezredesről beszél kegyed ? — 
kérdé Lotta hirtelen.

A prépostné azt véle, hogy Lotta nagyon saját
ságosán néz ki, s bizonyára tudnia kell valamit Sztan- 
genszkjöld ezredesről.

— Ismeri a leányasszony Sztangenszkjöld ez
redest ?

— Én nem ismerem, de hallottam róla beszélni.
— Mint nagyon különös emberről, nemde ?
— Igen.
A prépostné folytatá, miután nem kapott felvi- 

ágositó feleletet.
— Azt mondják, hogy az ezredes Harlén urnák 

mind a két leányát nőül kérte volt; először az időseb
bet, s midőn már minden rendben volt, a kisasszony 
elszökött vőlegényétől, s pedig a mint mondják, va
lami háziszolgával.

— Az nem igaz, — szakitá őt félbe Lotta heve
sen, — Marianne kisasszony nem szökött e l , hanem 
férjhez ment!

— Istenem, azt hiszem, hogy kegyed ismeri a 
Harlen-félo történetet! Valóban nagyon érdekes lenne 
arról valamitHnegtudhatni. Fölötte furcsa hirek ke
ringenek itt a környéken Marianna kisasszonyról. Ő 
bizonyára kalandornő volt ?
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Lotta arczát sötét pír boritá ol, míg a prépostné 
beszélt, és szemei villogtak, do csakhamar erőt vett 
felindulásán, s nyugodt hangon feleié :

— Én egyebet nem tudok a Harlén-családról, 
csak azt, hogy Marianna kisasszony n^m szökött el 
és soha sem volt Stangenszkiöld jegyese.

A prépostné nem hitt Lotta szavainak, hogy ő a 
Harlen-családot nem ismeri; hanem daczára annak, 
hogy az érdemes asszonyság mindennap visszatért a 
Harlen-családra, többet egyetlen betűt sem tudhatott 
meg Lottától. Ha erről kezdett beszélni, Lotta elhall
gatott, és a prépostné jobbnak találta, a többi szom
szédokat venni elő, s azokról egyetmást elbeszélni.

Brogren asszony nagy kedvelője volt az elbe
szélő modornak, s igen szerette azt ismételni, a mit 
felebarátairól beszéltek. Lottában mindig kész hall
gatót lelt, ki azonban soha som szólt bele, som va
lami megjegyzést nem tett.

így múlt el egy hét a másik után, s nemsokára 
a nyár közepén voltak.

Bromér néhányszor Altorpba jött, gyermekét 
meglátogatni, s most a Szcnt-Iván ünnepélyt ott 
akarta tartani.

A prépostné elhatározá az együttlét napjait arra 
használni fel, hogy Bromérnek előhozza Elvira nevel
tetésének szükségét, tudni akarván, hogy számolhat-e 
a jövőben is a leányra.

Az ünnepekre nagy készületeket tettek, főztek, 
sütöttek, mert nemcsak Erőmért, de fiait is várta a 
prépostné.
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Elvira, szokása ellen, az ünnep előtti délutánon 
honn maradt, látni akarván az ifiuurakat, s külön- 
bon az is lehetett, hogy Bromér az esti gőzhajóval 
fog jönni.

A csónak négy óra tájban kievezett Altorpból, 
hogy a gőzössel találkozzék, s a vendégeket partra 
szállítsa.

Elvira helyet foglalt a kikötőhidon, első akar
ván lenni, ki őket üdvözli. Kiváncsi volt megtudni, 
vájjon milyen játszótársak lesznek a fiuk ?

Az eszébe sem jutott, hogy azok még egyszer oly 
idősek, mint ő, sőt ellenben, miután a prépostné .min
dig a „fiukról** beszélt, azt hivé,hogy azok bizonynyal 
egykoruak lesznek vele.

Végre megjelent a gőzös.
— Jaj beh szép! — gondolá Elvira, feszült figye

lemmel tekintve feléje.
Minél közelebb jött a csónak, annál jobban ki

hajolt a korláton, hogy a fiukat szemlélhesse. Most 
már csak néhány evezőcsapás kellett, s a csónak ki
kötött a hídnál, de mielőtt ez történt volna, Elvira 
kisasszony a tengerbe zuhant. Nagyon olőro hajolt és 
elvesztette az egyensúlyt.

A csónak, a „fiuk**, minden eltűnt, s a hullámok 
elnyelték. Elvira veszve volt, de a jövő pillanatban 
ismét fölemelkedett a viz színére, s a csónakban volt.

Úgy látszott, hogy tüdejének szüksége van a 
levegőre, mert most torkaszakadtából kezdett sikítani, 
hangosan közölve a többiekkel kiállott ijedségét.

Lotta, ki a ház előtt ült, a hid felé rohant,
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nyomban követve a prépostné által, kinek hófehér elő- 
kötője teli volt épen a kemenczéből kiszedett két- 
szersülttel.

A sikoltó, átázott Elvira láttára, ijedten bocsátá 
el kötőjét és a kétszer sült a csónakba hullt, legfiata
labb fiára, ki benne ült.

így fogadtattak a Brogren urak, az egyik Elvi
rát halászva ki, a másik elöntve a mama kétszorsült- 
jével, s mind a kettő fölötte boszankodva a sikító 
gyermekre, ki oka volt annak, hogy az egyiknek csi
nos nyári öltönye vizes lön, s hogy mind a kettő szá
mára elveszett a mama kedvelt kétszersültje.

Lotta, ki ép annyira meg volt ijedve, mint El
vira maga, karjaiba ragadá kedvenezét s felvitte, tö
kéletesen meg lévén győződve, hogy a hideg fürdőnek 
veszélyes következményei lesznek.

Elvirát levetkőztették és az ágyba fektették. A 
prépostné kámforcseppeket adott be neki, Lotta egy 
nagy csésze orgonafavirág-thea megivására kénysze- 
rité, s igy a szép nyári estét az ágyban, izzadva, hő
ségben kellő töltenie, mig végre az álom minden baj
tól megszabaditá, s reggel egészségesen ébredt föl.

A prépostné hálát adott az Istennek szive mé
lyéből, hogy az atya nem volt tanúja Elvira tegnapi 
szerencsétlenségének. Alig birta Lottát rávenni, hogy 
engedje meg Elvirának a szobát elhagyhatni, mert 
Lotta most már annyira meg volt ijedve, hogy attól 
félt, miszerint Elvirát még nagyobb haj érhetné 
ezután.

Elvirának alkalma volt a délelőtt folytán Brog-
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ren Károly- és Fredrikkel ismeretséget köthetni. Ki- 
inondhatlan boszankodására azt kelle látnia, hogy a 
„fiuk4í nemcsak az években, de az értelmességben is 
tnlhaladják.

Az idősebb egész két évvel öregebb volt nálánál ; 
magas nyúlánk termetű s v a t e r m ö r d e r r e l  és bon* 
j o u r r a l  diszitve. Konfirmálva volt, s befejezte 
gymnásiumi tanulmányait s jelenleg tanító volt. Kü
lönben Károlyt úgy tüntették elő, mint a jó erkölcs 
mintáját; szép volt és komoly, mint oly ifjúhoz illik, ki 
arra kötelezte magát, hogy másokat tanitani fog.

A két évvel fiatalabb Fredrik szintén nagy és 
sugár volt, de nem oly szép és komoly, mint Károly.

Bizonyos megvetéssel tekintett a kis leányra, s 
úgy látszott, hogy nem volt kedve vele bizalmas lábra 
állni, ámbár a mama reggel fiainak rövid és helyes 
beszédeit tartott, hogy viseljék magukat Lotta leány- 
asszony és Elvira irányában.

Fredrik siket volt minden iránt, a mit a .mama 
mondott s nem tartott meg az egészből egyetlen szót 
sem. Nem méltató Elvirát és Lottót egyéb figye
lemre, mint rövi 1 üdvözletre.

Károly ügyelt mind a kettőre a reggelinél, s'mi
után tisztában volt magával, miféle emberek lehetnek, 
enyelegni kezdett Elvirával a fürdői illetőleg, melyet 
tegnap este akarata ellen vett, s délelőtt már nagyon 
jó barátok voltak. Fredrik kienozett a tengerre s Ká- 
rolynak engedé át, hogy a sikító leánynyal ismeretsé
get kössön.

Elvira egészen el volt ragadtatva Károly által.
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Oly csinos ő, mondá, hogy nálánál szebb nincs az 
egész világon, s aztán oly jó , nyájas és ügyes, — 
Fredriket ki nem álihatá, s ez tán kölcsönös érzés 
volt, mert Fredrik azt mondá, hogy Elvira kiállhatlan.

Szt. Iván estéjén, midőn alkonyodott, Bromér ur 
is megérkezett. Mindenkinek hozott egy kis ajándékot 
és megengedé, hogy Elvira kicsomagolja és szétosz- 
togaísa azokat. Kimond háti anul örült, hogy Károly- 

nak szép tárczát és ezüst tollat adhatott; de az bo- 
szantá őt nagyon, hogy a csúnya Fredrik is hasonlót 

kapjon.
A prépostné csupa nyájasság és kedvesség volt. 

Hizelgett az atyának, dicséré a kedves gyermeket, és 
Lottát, kit anyjának vélt.

A papné nagyon okos asszony volt. Tudván, 
hogy Bromér kölcsönző üzietomagyon terjedelmes, s 
igy sok emberrel kellő érintkezésbe jönnie, úgy szá- 
mitott, hogy olyan ember, ki minden rendű és rangú 
embereknek pénzt kölcsönöz, nagy hasznára válhat
nék. Elhatározta magában, hogy Bromér neki növen
dékeket szerezzen, de előbb annyira kell vinnie a dol
got, hogy saját leányát is megtarthassa.

Bromér egész három napig maradt Altorpban. 
Négy szem közt beszélt Lottával, Elvirával és a pré- 
posinéval. S ezen tanácskozások eredménye az Ion, 
hogy Elvira a prépostnénál fog maradni Lottával 
együtt; őszszel tanulása is kezdetét vecndi.

Bromér ur azonkivül megígérte, hogy növendé
keket is fog szerezni a prépostnénak.

Ennek elintézése után elutazott.
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Károly látogatása az anyai háznál csak két hé
tig tartott, s aztán Elvira kiraondhatlan bánatára el
utazott. Fredrik azonban itt maradt, hanem ez unal
masnak látszott Elvirának, mert ez utóbbi mindig in
cselkedett vele.

Azonban kissé jobb lábra álltak, midőn Károly 
elment; most néha megtörtént, hogy Fredrik a „ki
csit44 — a mint Elvirát nevezé — magával vitte ha
lászni, s megengedte neki, hogy vele, de Lotta tud
tán kivül, a legelőre lovagoljon, anyja lovain; ezért 
bizonyára a guta megütötte volna Lottát, ha meglátná.

így múlt el néhány hét, midőn egy váratlan ese
mény Fredriket is oltávolitá Altorpból.

Augusztus elején Timaszjőbe érkezett Stangonsz- 
kjöld ezredes családja; egész vendégsereget hoztak 
magukkal.

Midőn ezen újdonságot a prépostnénak elmond
ták, Lotta is jelen volt.

A papné úgy vélé, hogy Lotta, szine megválto
zott, midőn az ezredes nevét hallá. Midőn a tiszttartó 
leánya, ki e nagy eseményt közölte, eltávozott, kérdé 
Lotta:

— Tán gyermekei is vannak Stangonszkjöl- 
déknek ?

— Igen, egyetlen leányuk van, — feleié Brogrené. 
— Ezen leány néhány évvel idősebb Elviránál és csoda
szép.

Hanem Martha kisasszony nem tudta az embe
rek szeretetét megnyerni. Már kis leány korában gő
gös és szeszélyes volt. Szüléi fölötte gyengék irányá-
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bán, annyit mondhatok kegyednek. S ez tán onnan 
jön, mert 8 gyermekből csak ez az egy, a legidősebb, 
maradt meg nekik. A többi mind kiskorában halt meg, 
négy közülök itt múlt ki Timaszjőben.

Brogroné most elbeszélt mindent körülményesen, 
milyen ellenszenve van az ezredesnének Timaszjő 
iránt, az ezredes ellenben fölette nagy előszeretettel 
viseltetik ezen birtok iránt.

Midőn Lotta egyedül maradt Elvirával, azt kér
dd tőle :

— Tudod-e már, Elvira, hogy az uraság ma 
megérkezett Timaszjöbe ?

— Bizony tudom. A tiszttartó gyermekei velem 
együtt látták, midőn megérkeztek. Annyi podgyá- 
szuk volt, s annyi kocsi, szolga és más uraságok, hogy 
valóban úgy nézett ki, mintha a király maga lett volna.

Oh és milyen vígan lesznek, s milyen szép mind
ezen sok vendéget láthatni! Tiszttartóék majája azt 
beszélte nekem, hogy pompás mulatságok lesznek^ 
tűzijátékkal, tánczczal, lovaglással, és kirándulások a 
tengerre. Az egész park ekkor tele van színes lám
pákkal, s ama szabad helyen a kertben, hol olyan 
egyenesre vágott sövényfalak vannak köröskörül, ott 
fémdarabokat adnak elő, s aztán aranyba, ezüstbe 
öltöznek s arczaikat befestik. Oh mennyire örvendok 
mindezt láthatni.

Elvira a szobában ugrált s tapsolt örömében,. 
Lotta oly arczkifejezéssel hallgatá őt, mintha a jó lé- 
ek könyekre akarna fakadni.
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Midőn a leány elhallgatott, Lotta végigsimitott 
kezével a gyermek homlokán, s szelíd, de komoly han 
gon kérdé:

— Hát az én Elvirám oda fog menni, s nézni 
fogja a mulatságokat?

— S hát miért nem ? — A kis leány bámulva 
nézett Lottára.

— Mert atyád azt nem akarja. Hallgass meg 
most figyelemmel s ne feledd, a mit mondani fogok. El
virának nem szabad Timaszjöbe menni, sem a park
ban futkosni és játszani, sem a tiszttartóék gyerme
keit elkísérni, hogy e mulatságokat lássa, sem a felü
gyelő leányaival társalogni. Ha Elvira nem engedel
meskedik, azonnal elutazunk a városba és többé soha 
sem lesz szabad falura kimenned! Ne feledd el, a mit 
mondtam, s nézz rám, hogy tudjad, mily komolyan szól
tam, midőn mondám, hogy rögtön elviszlek régi laká
sunkra, a városba, ha átyád parancsolata ellen vétesz.

— De, édes dadám . . . .  kezdé Elvira . . . .
— Csitt, gyermek, most menj alunni, s emlékez

zél reá, hogy most szigorú engedelmességet követelek.
Elvirát általán véve könnyen lehetett kormá

nyozni, ámbár élénk s kissé makacs természetű volt. 
Szándékosan soha sem volt engedetlen.

Ámbár Lottat ilalma most igen kedves reményé
nek volt éllenére, mert fölötte örvendett mindazon 
rendkívüli csoda-dolgoknak, de mégis minden dacz 
vagy kedvetlenség nélkül ment alunni; hanem magá
ban gondolá:
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— A dada bizony nagy ostobaságot mondott 
nekem, megtiltván Timaszjőbe menni. Majd engedni 
fog ő, s visszavonja ezen tilalmat. Mindenesetre lát
nom kell mindazon gyönyörű dolgokat, a mikről a 
tiszttartóik gyermekei beszeltek. Hiszen az csak nem 
lehet valami rósz, ha ezt megnézem ? Az bizony, 
nem tagadhatja azt meg tőlem, s ha nem vetek Isten 
akarata ellen, akkor a dadának sincs joga nekem el
tiltani, hogy oda menjek.

Néhány nap múlt el. Elvira csakugyan nem ment 
el Timaszjőbe. Különben is eléggé el volt foglalva.

Vasárnap este épen a tiszttartó gyermekeivel 
játszott, midőn a legidősebb leány azt indítványozta, 
menjenek a timaszjői parkba. Az uraság elutazott va
lahová, — mondá Maja, — és ez alkalom előnyös az 
uj sátor megtekintésére s szintén betekinthetnének 
most a gyönyörű pavillonba, mert az ablakok nyitva 
vannak.

Elvira szabadkozott, mondván, hogy Lotta meg
tiltotta neki Timaszjőbe menni, de Maja ezt úgy ma- 
gyarázá, hogy a tilalom csak akkorra szólhat, ha az 
uraság otthonn van. Elvira ezt helyesnek találta, s 
rábeszélteté magát, hogy velők menjen. A három gyer
mek csakhamar ott termett a pompás parkban, s most 
egyeneseu a sátor felé vették utjokat. Ez meglehetős 
nagy volt, s fölötte csábosnak tűnt fel hófehér vá
szonfalaival s piros szegélyével.

A tiszttartó leányai azonban némi távolságban 
maradtak s bámulva nézték a csodálatos vászonházat.

Elvira, ki élénkebb s kiváncsiabb volt arra, hogy
3
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nézhet az ki belül, fölemelé a függönyt, mely a bejá
rást fődé, s belépett. — Belseje úgy vala bútorozva, 
mint a szoba, csakhogy a székek és asztalok nádból 
s a pamlag oly sajátságos alakú volt, a milyet Elvira 
még soha sem látott.

Akarata ellen minden székre le kellett ülnie, 
s végre úgy látszott neki, hogy okvetlen szükséges 
megtudnia, hogyan lehet amaz érdekes pamlagon 
nyugodni és nyújtózkodni,

Alig feküdt le Elvira kényelmesen a pamlagra, 
midőn künn hangokat hallott, de ő azt hitte, hogy a 
gyermekek tán Összevesztek, s ezért elhatározá, hogy 
ott marad fekve, mig azok ki nem békülnek s bejön
nek utána.

A jövő pillanatban félrotolták a sátor függönyét 
s belépett — nem Maja és testvérei, hanem egy l l  — 
12 éves leány és egy alacsony, vézna, koros ur; egy 
nagy kutya követé őket. A kutya hangos ugatással 
rohant Elvirának, ki ijedten ugrott fel, de a kutya e 
pillanatban megkapta egyik lábát, s meggátolá távo
zását.

A leány fájdalomkiáltást hallatott, s az ur ki-
áltá :

— Ide Primusz !
Primusz elereszté Elvirát, de hófehér harisnyá

ján piros foltok maradtak.
A leány, ki először lépett be, szintén Elvirának 

rohant, s most egy ingerült, elkényeztetett gyermek 
haragjával kiáltá:

— Mit csinálsz te itt ? Ki adott neked engedélyt
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sátoromba lépni? Hogy mersz te, ilyen, nem tudom, 
micsoda, a parkba jönni, miután azt általán ve've eltil
tottuk ?

Ezután az öreg úrhoz fordult, hozzá téve :
— Hát a papa nem is bünteti meg azért, hogy 

ide belopózott s az én pamlagomra lefeküdt ? — Papa, 
én haragudni fogok, ha ezen merészségéért n em kap 
jó verést!

Elvira hallá ugyan a mérges szavakat, de most 
csak fájó lábával volt elfoglalva, s ezért csak azzal 
felelt, hogy sirva kiáltá:

— A kutya megharapott, a kutya megharapott
Az ur fölemelé botját s éles hangon mondá:
— Igazság szerint megérdemelnéd, hogy jól el

verjelek, mert ide mertél jönni, ámbár ezt valamennyi 
idegen gyermeknek eltiltottam, s most takarodjál in
nen, ha nem akarsz botommal megismerkedni.

— Oh, az nem fog megtörténni! — kiáltott egy 
heves hang, és Fredrik berohant a sátorba.

Úgy meglökte a nagyságos kisasszonyt, hogy a 
könnyű nádszékkel együtt felbukott, mire Fredrik El
virát karjaiba vette, hogy őt elvigye; de a kicsiny ur, 
kinek leánya oly lökést kapott, útját állta ezen sza
vakkal :

— Te kamasz, hogy mered te leányomat kezed
del megérinteni ? Nem tudod, ki áll előtted, avagy 
azt hiszed, hogy az én nádbotom nem talál utat a há
tadhoz ?

— Csak próbálja meg az ur! — kiáltá Fredrik, 
Elvirát eleresztve. — De tudom, hogy megbánja!

3*
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Fredrik villámgyorsan veté magát a fölemelt 
karra, kiragadá kezéből a botot, s midőn az eb erre 
dühösen megtámadta, úgy az orrára ütött, hogy Pri- 
musz vonitva visszavonult. Ezután megfogta Elvirát 
balkezével, s feje fölött forgatva a botot, eltávozott a 
bátor fiú a sátorból.

A bot tulajdonosa félrevonult, nehogy az fejét 
érje, s mig ő és a fellökött kisasszony magukhoz tér
tek, Fredrik és Elvira eltűntek a sátorból.

De midőn kiértek, Fredrik eldobta a botot, fel
kapta Elvirát, s néhány pillanat múlva túl volt a ke
rítésen. Épen haza ért, midőn a haragos ur néhány 
szolgát hitt, s parancsot adott nekik, hogy fogják meg 
ama fiút, de mig azok a parkból kijöttek, Fredrik? és 
Elvira eltűntek, s ámbár az egész nyirfa-ligetet kiku
tatták, még sem találták meg őket.

Elvira másnap reggel párnák közt ült szobájá
ban, s Lotta füröszté a megharapott lábat, épületes 
beszédet tartva az engedetlenség következményeiről.

Fredrik Elviránál volt, s egy csolnak faragásá
val foglalkozott a kis leány számára; most fölötte nyá
jas és jó volt iránta, s mindenfélekép mulattatta, hogy 
fájdalmát elfeledtesse.

A délelőtt folytán egyszerre kocsizörej hallatszott, 
mire Lotta az ablakon kitekintett.

— Jézus! ez ő ! — kiáltá akaratlanul s egy 
székre hanyatl ott.
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— Micsoda ő ? — kérdd Fredrik és Elvira egy
szerre.

Fredrik egy ugrással az ablaknál termett.
— Az ezredes ! — tagolá Lotta, mintha ájulás 

kerülgetné.
— Igen ám, ez valóban a kis ezredes, — jegyzé 

meg Fredrik nevetve. — Bizonyára panaszkodni jött 
rám. Azt nagyon furcsa lesz meghallgatni.

S az ifjú kifordult a szobából s a legnagyobb 
zajjal ugrált le a lépcsőn, úgy, hogy épen az előcsar
nok ajtajában állt, midőn az ezredes a lépcsőre tette 
lábát.

Az ezredes megállt a szemtelen fiút megpil
lantva, ki tegnap viharként rontott be a sátorba.

Fredrik félresimitá haját s úgy hajtá meg magát 
a gazdag úri ember előtt, mintha most látná őt 
először.

Az ezredes apró szürke szemei villogtak e me
részség láttára, s ki tudja, miként végződött volna e 
találkozás, ha Brogrené nem jön, vendégét elfo
gadandó.

A jó asszony mit sem tudott a tegnapi esemé
nyekről és fia magaviseletéről.

Az egész, a mit tudott, az volt, hogy Elvirát az 
ezredes kutyája megharapta. S most azt hivé, az ez
redes a leány hogylétéről tudakozódni jön.

Midőn Brogrené megjelent, Fredrik kissé fél
revonult, hogy a mama előre léphessen s magát az 
előkelő vendég előtt meghajthassa.

— Mily szerencsés körülménynek köszönhetőim
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hogy a nagyságos ezredes ur saját személyével meg
tiszteli csekély házamat ? — szólt a prépostné folyto
nos hajlongások közt, úgy, hogy Fredrik sajnálni kez- 
dé térdeit.

— Szerencsés! — tört ki az ezredes sápadt ajk
kal. — Én inkább azt hinném, hogy az nagyon szeren
csétlen körülmény, — tövé hozzá dühösen s belépett a 
házba.

— Azért jöttem, hogy ama kamasz ellen panaszt 
emeljek s megmondjam az asszonynak, ha nem bün
teti meg, a mint illik, s nem gondoskodik róla, hogy 
rögtön távozzék a környékről, akkor majd velem 
lesz dolga !

Brogrené olyformán meresztő szemeit az ez
redesre , mintha hátra akarna esni. Megfeledkezett ar
ról is, hogy vendégét a terembe vezesse; szinte szé
dülni érzé fejét, arra gondolva, hogy gyermekei 
egyike magára vonhatta az ezredes haragját, azét, ki, 
mint ő vélé, pártolni fogja őket a jövőben, s elösegi- 
tendi őket a világban.

Az ezredes kínálás nélkül is belépett a terembe, 
mig a szegény asszony kissé összeszedé magát. Gépi
esen követé őt, és Fredrik vélvén, hogy jelen kell 
lennie, szintén bement, hogy ő is hallja az ellene eme
lendő vádat. Hanem ez nem tetszett az ezredesnek. 
Hozzá fordult, s az ajtóra mutatva, mondá paran
csoló hangon.

— Te ki fogsz menni, én anyáddal akarok be
szélni, nem olyan kamaszszal, mint te !

— De miután az engem illet, — mondá Fredrik,
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bátran az ezredes szeme közé tekintve, — akkor itt 
maradok és védelmezni fogóm magam. Különben 
senkinek sincs joga engem anyám házából kiűzni!

— Fiam, megőrültél ? — kiáltá Brogrené. — Nem 
hallottad, hogy az ezredes ur téged kiküldött ?

— Annak nem kell engedelmeskednem.
Brogrené soha sem képzelte volna magának, 

hogy annyira meg tudna haragudni valamelyik fiára, 
mint jelenleg Fredrikre; ő, ki soha sem érinté egyiket 
sem egy ujjával is, most legkedvesebb fiát arczon 
ütötte, aztán kinyitá az ajtót, s kitaszitá az ifiu hőst, kit 
anyja e magaviseleté annyira megdöbbentett, hogy nem 
is tudta hirtelenében, álmodik-e, vagy ébren van.

Miután a bűnös ily módon eltávolíttatott a szo
bából, az ezredes körülményes leírást adott a pré- 
postnénak a tegnapi eseményekről, nagyon élénk szí
nekkel festvén Fredrik súlyos bűnét és erkölcsi rom
lottságát.

Az ezredes azt követeié, hogy Fredrik vagy 
megköveti őt és leányát, bocsánatot kérve vétkéért, 
avagy rögtön távozzék a háztól, ha anyja nem akarja, 
hogy az ezredes elvonja kegyét tőle és az öregebb fi
útól. S még hozzá élesen megdorgálta őt, hogy oly 
roszul nevelte fiait, mert Fredrik tegnapi magaviseleté 
valódi aljasság volt.

Az ezredes most azt várta, hogy a prépostné 
azonnal behívja fiát s azt parancsolja neki, kérjen bo
csánatot tőle, de az érdemes nő nagyon jól tudta, hogy 
Fredriket arra nem fogná bírhatni, s azért meg sem 
kisérté.
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— Ezredes ur, Fredrik holnap elhagyja háza
mat, — mondá mélyen sóhajtva, — s kérem, legyen 
meggyőződve, hogy én fölötte mélyen sajnálom a tör
ténteket. A  fiú büntetése az leend, hogy nem szabad 
nálam időznie, mig az uraság Timaszjőben lakik. Az 
Úristen tudja, mennyire fáj nekem ezen esemény, s 
mennyire búsulok, hogy az ezredes ur neheztel ránk.

Brogrené kezébe vette kötője sarkát, s megtör
té szemeit, aztán a leghizolgőbb módon beszélt hálás 
ragaszkodásáról és mély tiszteletéről az egész Stan- 
genszkjöld-család iránt.

Másnap Brogrené a városba utazott Fredrikkel. 
Egész három napig maradt e l ; midőn visszatért, négy 
leányt és a fogadott nevelőnöt hozta magával.

Egy hét múlva még két növendék jött, s vala
mennyi Bromér közbenjárása folytán. Most elkezdő
dött a tanítás is.

Elvira nem volt sem a szorgalomnak és felfo
gásnak, sem a restségnek vagy ostobaságnak dísz
példánya. A tanítónőnek vele épen annyi dolga volt, 
mint a többivel; egyedül szivjósága által tünteté ki 
magát valamennyi közt. Társnői iránt mindig szolgá
latkész és nyájas volt, s odaadott volna mindent, a 
mivel birt, hogy örömet szerezzen nekik, s ennek kö
vetkeztében a tanítónő és a növendékek, úgy mint a 
prépostnénak kedvencze Ion.

Ez utóbbinak reményei, az ezredes ajánlását il
letőleg, nem valósultak ; mert a hatalmas pártoló csak 
egyetlen növendéket szerzett neki, Bromér ellenben 
nyolczat. E szerint lelkiismeretes dolognak tartá, hogy
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különösen jól bánjék oly férfiú leányával, ki annyi 
hasznot hozott neki, s ki mindig bőkezűknek mutat
kozott, ha Elviráról volt szó.

S így Altorp belső viszonyaiban tökéletes ösz- 
hangzás uralkodott volna, ha azon növendék, kit az 
ezredes szerzett a prépostnénak, nem lép vala fel, mint 
ellensége az általán kedvelt Elvirának.

K . .  . Armida kisasszony volt az egyetlen nemes 
származású a növendékek közt; s még hozzá legtöb
bet tudott, s igy azt hivé, hogy oka van büszkének 
lennie.

Elvirának legkevesebb ismeretei voltak, s Armida 
csak néhány napig volt az intézetben s már is kifür
készte, hogy Elvira az általános kedvencz, s most elha- 
tározá, hogy őt azzal fogja bántani, ha a köztük létező 
különbséget vele érezteti.

Elvira azt eleintén nem vette észre. ^  nem érté 
az előkelő modort, de barátnői nemsokára megmagya
rázták neki, hogy Armida azzal, ha őt ,.ruhakereskedő 
leányának4* nevezi, azt akarja mondani, hogy Elvira 
nagyon alacsony származású, s e szerint nem társalog
hat vele oly bizalmas lábon. Ez nehezére esett Elvirá
nak, s most ingerléken y lön Armida iránt, ami külön
ben nem volt természete.

Ilyen viszálkodások és a tanulás közt folyt el 
az idő és karácsony közeledett. Az ünnepekre a sze
rencsésebbek szüléikhez utaztak, de Elvira, Armida 
és még két növendék az intézetben maradtak. Elvira 
megfeledkezett a boszantásról, melylyel Armida örömét
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bizonyára elkeseritendi, azon öröm miatt, melyet Ká
roly és Fredrik hazaérkezte neki szerzett.

Ezúttal az anyai háznál töltötték a fiatalok a 
szünidőt.

Károly minden vitánál Armida és Elvira közt 
Ynint biró lépett fel, s többnyire Elvirának adott igaz
ságot, ennek nagy megelégedésére.

Fredrik, ki mindent utált, mi Stangenszkjöldék- 
től származott, különös élvezetet talált abban, hogy 
Armidát folytonosan ingerelje és boszantsa.

Viszály és vitázás napirenden volt a fiatal leá
nyok közt. Végre a nevelőnőnek és Brogrenének kel
lett közbelépniök ; Armidának eltiltották, hogy Elvi
rát zsibárus-leánynak nevezze, és Elvirának, hogy 
Armidát „semmit biró kisasszonynak czimezze.

Fredriket is megdorgálta a mama négy-szem 
közt, 8 igy, legalább külsőleg, helyreállittatott a 
béke, mi azonban nem gátolá a két ellenpártot, hogy 
harczra keljenek, ha egyedül voltak.

Armida nem maradt volna az intézetben, ha tőle 
függött volna; de ő árva volt s igen csekély vagyon
nal birt, gyámja pedig igen szerénynek találván az 
összeget, melyet a prépostné kért, változásról mit sem 
akart hallani.

Elvira pedig fölötte gyarapodott Altorpban, s nem 
akart oly helyet elhagyni, hol a többiek mind oly nyá
jasak és jók voltak iránta.

Lotta, kit Armida gőgje még jobban boszantott, 
mint Elvirát, bizonyára a helyváltoztatás mellett sza
vazott volna, de két ok tartá vissza: először attól tar
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tott, hogy Elvira alig találna oly jámbor, ájtatos házat, 
mint a prépostnéé, s másodszor az, hogy Elvira ott oly 
szépen fejlődött lelkileg-testileg s egészen jól érzé 
magát.

E szerint természetesen az következett, hogy a 
két leány ugyanazon födél alatt maradt, de egymás 
iránti érzelmeik nem változtak

Hat év múlt el, mióta Elvira Brogrené asszony 
felügyeletére bízatott. Ő most 15 éves volt. A kicsi, 
sápadt gyermekből magasra nyúlt leány lett, üde arcz- 
czal és pompás hajjal.

Különben egészen hasonlított más, ezen korbeli 
leányokhoz, azon különbséggel, hogy valamivel ma
gasabb volt, mint rendesen a tizenöt évesek lenni szok
tak, s hogy vidámabb arczkifejezése volt, mint e korban 
szokás, hol a lélek még nem öszhangzik a testtel, 
s a gyermekkorból a fiatalkorba való átmenet még 
csak megkezdődött.

Armida két évvel öregebb volt Elviránál. Ó már 
konfirmálva volt s letette a rövid ruhát. Már fiatal 
hölgy volt, s nem értette, miért hagyja őt gyámja az 
intézetben, miután nevelése be volt fejezve.

Ezen elmúlt hat év alatt nagyon felkarolták 
Brogrené nevelőintézetét, most már huszonöt növen
dék és három tanítónő volt nála, hozzá nem számítva 
a helybeli káplánt, ki a vallást és a történelmet 
adta elő.

Stangenszkjöldék az egész idő alatt a külföldön 
voltak; az urhölgy Párisban neveltetett.

Nyár közepe volt. Az intézet üres és elhagyott
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volt, a növendékek többnyire hazamentek a szünidőre, 
csak néhány maradt ott, — ezek közt Elvira és 
Armida.

Károly s Fredrik tanulók voltak, s miután azon 
igyekeztek, hogy mielőbb elhagyhassák az egyetemet, 
nem fogadtak el semmi alkalmazást, hanem nyá
ron át hazamentek tanulni; Károly az államvizsgára 
készült, Fredrik a tudori czimet akará elnyerni.

Armida viruló, keeses, fiatal, 17 éves leány volt. 
Egy szép este együtt ültek Károlylyal az altorpi liget
ben, élénken beszélgetve.

— S te valóban azt hiszed, hogy Elvira szép
lesz ?

— Meg vagyok róla győződve, hogy a te korod
ban rendkívüli csinos leány lesz, — bizonyitá Károly.

— Én nem ; hiszen akkor tökéletes változáson kel
lene keresztül mennie ! Most igazán rut. Egyetlen csinos 
vonása sincs. S még hozzá oly kellemetlen modorú, 
ostoba és gonosz is, s te majd kénytelen lészsz szavadat 
visszavenni, hogy ő egykor fényes házasságot fog 
kötni.

— De te sokról megfeledkezel, édes Armidám,— 
szóla Károly,— s némi dolgokban eltérsz az igazságtól. 
Először Elvira gazdag, n a g y o n  g a z d a g ,  s ez 
jelent valamit, hidd e l; másodszor már most is igen 
érdekes jelenség, s hihetőleg nincs más rajtad kívül, a 
ki Elvirát kellemetlennek, ostobának és gonosznak 
találná. A gyűlölet elvakitott.

— A  gyűlölet ? S miért gyűlölném őt ?
— Mert irigy vagy.
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— En, irigy a zsibárus leányára ! Oh, az eszembe 
se jut. Bizonynyal tudom, hogy ő, minden pénze da
czára, soha sem fog oly tekintélyes nevű férjet kapni, 
milyen az enyém lesz. K. . . . kisasszony nem irigyel
heti az uzsorás leányát, s azt mondom neked, ámbár 
különben nagyon szeretlek, de Elvira iránti gyöngéd
ségedet nevetségesnek találom. Azt hiszem, hogy egy 
tekintélyes prépost fia többre becsülhetné magát, 
semhogy ilyen leány védőjéül fellépjen.

— Ilyen leány! — ismétlé Károly nevetve, — 
kiváncsi vagyok rá, mit értesz te azalatt. Elvirát min
denki szereti, téged kivéve, s én azt jóslom neked, 
Armida, hogy ő valami báróhoz, vagy grófhoz fog 
nőül menni, mielőtt te egy kérőnek csak árnyát is lát
tad volna.

— Jósolj, amennyit tetszik, de én esküdni mernék 
rá, hogy még csak egy szegény nemes sem veszi el.

— Oh nyugodt, lehetsz, édes Armida! — kiáltott 
egy vidor hang az előkelő hölgy háta mögött. — En 
soha sem megyek nőül báróhoz vagy grófhoz; a ki en
gem elvesz, az legalább franczia tábornagy, spanyol 
grand, vagy angol pair legyen. Annak előkelőnek kell 
lennie, nem olyan éhes nemességből valónak, mint ti, 
— szegények, mint a templom egerei, és gőgösök, mint 
a pulykakakasok!

Armida fölkelt s menni akart, egy 17 éves le
ányméltóságával megjegyezve:

— Gyermekekkel nem szoktam vitázni, s Jeg- 
kevésbbé veled. Ha nem tudná az ember, honnan 
származol, csak goromba szavaidat kellene hallania,
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hogy megtudja, mily csekély emberek gyermeke vagy 
s azt mondhatom, hogy nagyon kirí belőled a zálog- 
tartói származás. Kár, hogy atyád annyi pénzt paza
rol nevelésedre, mert az ki van dobva, s te a zsibá- 
rus-bolt rongyainak szagát mindig meg fogod tartani.

E szavak egész kíméletlenül szórattak Elvirára, 
ki örömsugárzó arczczal jelent meg, de most kissé 
megváltozott. Futó árny vonult át homlokán, ámbár 
ajkai még mosolyogtak. Midőn Armida távozni akart, 
e szavakkal tartá őt vissza.

— Ha én vakarlak, te engem körmölsz ; de hadd 
legyen úgy, én nem is akarok panaszkodni, hanem 
azért jöttem, hogy megbízásomat teljesítsem, [s úgy kelle 
hallanom, midőn mondád, hogy én még egy szegény 
nemest sem kapok férjemül. Ezen levelet akartam ne
ked átadni, mely Timaszjőből jött ; ez bizonyára jó 
hirt tartalmaz, mert az inas azt mondta, hogy a ko
csi holnap reggel tiz órakor itt lesz érted.

Elvira gyorsan távozott.
— Tudod-e Armida, hogy te nagyon roszul vi

seled magad Elvira irányában? — mondá Károly.— Ö 
sokkal jobb, mint te, mert ö még soha sem mondott 
egyetlen szót sem atyádról, s te mindig bántod az 
övét.

Midőn Elvira tőlök elsietett, lement a ten
gerhez.

Az öbölben üde szél fujdogált s a fehér habbal 
födött hullámok zúgva hömpölyögtek a sziklás part 
felé, hol megtörtek.
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Elvira megállt s szemléié a hullámokat. Leült 
egy kőre, eltakará arczát kezeivel, s gondolatokba 
merült.

— „Mélyen a tengerben, gyémántsziklákon". . .  
dalolt egy csengő férfihang az erdőben.

Elvira fölemelő fejét és hallgatózott. — A dalnok 
közelebb jött. Arra tekintett, a merről közeledett s 
ott magas, sugár ifjú jelent meg; puska volt vállán, 
vadásztarisznya az oldalán.

— Fredrik! — kiáltá JClvira.
— Oh te vagy, Elvira. Mit csinálsz te itt oly ma

gányosan s könyes szemmel ? — mondá Fredrik a pus
kát letéve. — Ezt a nyulat teszem rá, hogy ismét ösz- 
szevesztetek Armidával, de azt ne vedd szivedre, a 
mit ő mond. S valóban sírtál volna ama kedves kis
asszony szavai miatt ?

— Igen, Fredrik s pedig nem először. O mindig 
sért, szavai fájdalmat okoznak itt, — szivére tette ke
zét, — mert atyámat bántják, ki oly jó irántam. 
Hogy ne sírnék hát ? Úgy rémlik előttem, hogy min
den áron előkelő hölgygyé kell lennem. Igen, én aka
rok és leszek is grófnő, hogy Armidának megmu
tassam . . .

— Hogy bolond vagy, — esék szavába Fredrik 
nevetve. — Én bizony nem hiszem, érdemes lenne-e az 
után törekedni, hogy grófné légy. Nem, én sokkal 
jobbat tudok, a mivé lenned kellene.

Fredrik melléje ült, s fejét térdére támasztva, 
kényelmesen elhelyezkedett a puha fűben, mire foly- 
tatá :
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— Tudni akarod, hogy mive légy ?
— Oh nem ; mert te csak tréfálsz szokásod sze

rint, s én nem vagyok oly hangulatban.
— De én komolyan akarok szólni,— bizonyitá 

Fredrik, fejét fölemelve és Elvirára nézve; arcza va
jóban komoly volt.

— Nos hát mivé legyek, hogy többé ne nevez
zenek zsibárus leányának ?

— S z e n t n e k  kell lenned.
— Ugy-e mondtam, hogy tréfát akarsz űzni belő

lem, s az gyöngédtelenség tőled, mert látod, hogy szo
morú vagyok; — Elvira elfordult, és szemei megteltek 
könyekkel.

— Csalódol, én nem tréfálok veled. Tudnod 
kell, én a múltkor szent Czecziliáról olvastam, s akkor 
azt gondoltam, hegy minden nőnek szentnek kellene 
lennie. Úgy látszott nekem, az ifjú leányokat úgy kell 
nevelni, hogy az angyalokhoz hasonlók legyenek. Ha 
te, Elvira, fölötte szelid és jámbor lennél, ha soha sem 
haragudnál meg, s nem jönnél indulatba Armida sza
vai miatt, s nem sértenéd őt ép úgy, mint ő téged, de 
a helyett szivességet tennél vele, ha ő rósz irántad, 
akkor nem folytatná gonosz megtámadásait ellened, 
sőt ellenkezőleg kénytelen lenne téged szeretni, te meg
szabadulnál a „zsibárus, uzsorás** s a t. elnevezé
sektől.

Fredrik elhallgatott. Elvira soká gondolkozott, 
aztán szelíden mondá:

— Lehet, hogy igazad van, s én örömest sze
retném azt megkísérteni, a mit te mondtál; de attól
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tartok, hogy nem lennék képes rá. Tudod már, hogy 
az ezredesék Timaszjőbe érkeztek ?

— Micsoda? — kiáltá Fredrik felugorva,— akkor 
holnap elutazom. Az ezredessel nem szabad találkoz
nom, csak mikor férfi leszek.

— Lásd, Fredrik, — mondá Elvira. Te nem fe
ledheted el a roszat, a mit ő neked tett, de azt aka
rod, hogy én . . .

— Hogy te jobb légy nálamnál; igen. azt aka
rom ! — vágott szavába Fredrik nevetve. Te nő vagy 
s igy szeÜdébbnek kell lenned ; emlékezzél erre!

Fredrik másnap elutazott tanulótársai egyikéhez.
Ugyanaznap Armida is elhagyá Altorpot, hogy 

néhány hetet Timaszjőben töltsön, mint Martha tár
salkodónője.

A levél, melyet Elvira átadott neki, meghivást 
tartalmazott Mártimtól.

A benyomás, melyet Fredrik szavai Elvirára tet
tek, nemsokára elpárolgott. Armida távolléte koránt
sem békité őt ki, sőt ellenben még jobban táplálá a 
gyűlöletet, mert Károly néhány nap múlva meghivást 
kapott Timaszjőbe.

Károly szeretetreméltó ifjú volt. S midőn az ez
redes Fridriket otthonn hivén, s mutatni akarván, hogy 
egykori viseletét nem feledte el, — Károlyt moghivta 
az ifjú oly jól tudta ezen alkalmat felhasználni, hogy 
nem csak az ezredes, de neje és Martha is kérték 
midőn búcsút vett, hogy mielőbb ujitsa meg látoga
tását .

Azon idő alatt, melyet Armida Timaszjőben töl-
4
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tött, egy nap sem múlt el, hogy Károly ott ne lett 
volna.

Mártha kisasszony szépsége miatt ismeretes s 
egykorú Armidával ; épen azon korban volt, melyben 
a leány legveszélyesebb egyhővérü ifjú számára.

Szeszélyes, elkényeztetett, büszke és tehetség- 
dús, olyan valami volt o leány, mi egyidejűleg elkábi- 
tott és fájdalmat okozott. Károly egy hét múlva any- 
nyira beleszeretett, hogy mindenről megfeledkezett, 
Marthát kivéve.

Elvira irigysége fölébredt. O valóban szenve
dett ; látván, hogy Károly őt most már nem méltatja 
semmi figyelemre, azt Armida befolyásának tulaj- 
donitá.

Elvira bensőleg elkeseredett. Fredrik sem volt 
ott, kivel érzelmeit közölhetné, s igy kénytélen volt 
gyötrelmeit magába zárni.

Az elkeseredettség és a féltékenység mindig leg- 
nagyobb ellenségei szivünk jobb érzelmeinek.

Úgy volt Elvirával is. Most is olvasta imáit, de 
a gondolat nem követé a szavakat. Lelke Timaszjőben 
i dőzött.

A derült onyelgés eltűnt, s gyakran történt, hogy 
szeszélyoskedett s roszkedvü volt. Ezen kifakadások 
tárgya mindig Lotta volt, ki fel nem foghatta, mi baja 
van a gyermeknek.

Lotta végre Bromérnak irt s kérte, hogy jöjjön 
el Áltorpba s hozza észre Elvirát. Lotta megkisérté 
ugyan ezt tenni, de minden kérdésre, hogy mi baja, 
csak kitérő, kedvetlen feleleteket kapott.
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U gyanaz nap, melyen Lotta ezen levelet elküldte, 
Elvira bejött hozzá s azt indítványozta, hogy menje
nek el együtt egy hajóshoz, s Lotta örömmel bele
egyezett.

Elvira néhány apróságot vitt magával, melyeket 
a hajós kis leányának szándékozott adni, s Lotta ör
vendett, hogy Elvira most is, úgy mint azelőtt, meg
emlékezett a szegény gyermekről.

Utjok a nyirfaligeten vezetett keresztül. Elvira 
néhány lépéssel előbb volt, úgy hogy Lotta előtt ért 
a nagy országúira. Még nem ment messzire, midőn 
egész társaságot látott feléje közeledni. A timaszjői 
uraság volt.

Elvira eddig gondosan Óvakodott, nehogy az 
ezredes családjával érintkezésbe jöjjön, mert nagyon 
jól emlékezett első és egyetlen találkozásukra. De 
most nem volt kedve kitérni, sőt ellenállhatlan vágyat 
érzett velők találkozhatni, hogy Károlyt a szép Mártha 
mellett menni lássa.

Elvira meggyorsitá lépteit, úgy, hogy Lotta még- 
inkább elmaradt.

Szive oly hevesen dobogott, s keble a fuladásig 
megszorult, midőn az előkelő társaság mellett elment.

Mártha Armida karjára támaszkodott, s bal fe
lén Károly lépdelt.

Epén midőn Elvira mellett elmentek, Armida 
elforditá fejét, nehogy köszönnie kelljen. Károly meg- 
emelinté kalapját, s nyájasan intett fejével, mire 
Mártha kisasszony vizsga tekintetet vetett az ifjú 
leányra.

4*
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Elvira hallá, midőn Károlytól kérdé, hogy ki az ? 
s Armida hangosan felelt:

— Oh, ez csak a ruhakereskedő leánya, a kiről 
már beszéltem neked.

Elvira észre se vette a többieket, oly benyo
mást tettek rá Armida szavai; s hihetőleg elmentek 
volna mellette a nélkül, hogy rájuk ügyelne.ha az ez
redes hangja nem mondta volna :

— Nem csalódom, ez Lót ta !
Elvira e szavakra megfordult.
Az ezredes és egy idős hölgy megállt Lotta előtt, 

ki az árok partján veszteglott.
— Valóban, Lotta az, — szólt most a hölgy is, 

s a mint Elvira vélte, szomorú hangon. — Szép, hogy 
egyszer láthatlak, — tévé hozzá nyájasan. —- Gyakran 
gondoltam rád s kiváncsi valék megtudni, hová lettél.

— Nagysád fölötte jó — tagolá Lotta.
— Nos hát Lotta, hol tartózkodtál az elmúlt 

évek alatt? — kérdé az ezredes.
— Bromér urnái szolgáltam tizenöt évig, — fe

leié Lotta, szemeit lesütve.
— Tizenöt évig ! — Azaz, három évvel az után jöt

tél Bromérhez, hogy ipám szolgálatát elhagytad, — 
folytatá az ezredes.

— Igen, azon évben jöttem Bromér úrhoz, mely
ben a nagyságos asszony nővére meghalt, — mondá 
Lotta, szilárd tekintettel nézve az ezredesre.

— S jó helyed van ? — kérdé a nagyságos asz- 
szony, más fordulatot adva a társalgásnak.
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— Milyen ember az urad? — Az ezredes több
ször ismétlé Bromér urat, mintha meg akarna győzödn 
róla, hogy az egészen idegen előtte.

— Bro mér ur kereskedő, — viszonzá Lotta s 
hajtá magát.

Lotta azt hívé, hogy már vége a kihallgatásnak, 
de az ezredes mást gondolt.

— Az urad itt lakik Altorpban ? — kérdé újra.
— Nem! Csak leánya van itt az altorpi nevelő

intézetben.
Lotta e felelet után tovább sietett s nemsokára 

utolérte Elvirát.
Most Elvira részéről kezdődött a kihallgatás; 

számtalan kérdéssel ostromolá Lottát, hogyan ismeri 
az ezredest, miért nem szólt soha arról, hogy ipjánál 
szolgált, s kicsoda volt ő nagysága nővére. De Lotta 
minden kérdéseinek útját vágta azon nyilatkozattal, 
hogy ő nem akarja folytatni az ezen tárgyról való be
szélgetést, s ezek mind olyan dolgok, a mikhez Elvirá
nak semmi köze sincs.

Az ifjú leány kíváncsiságát nem sokára más 
gondolatok szoriták háttérbe. Nem feledheté el, mily 
csodaszép Martha, de azon hangot sem, melylyel Ar- 
mida felőle szólt. O a legboldogtalanabb teremtésnek 
tekinté magát, arra gondolva, hogy Károly Marthát 
jobban szereti, mint őt, h ogy megvetik, atyja miatt 
nem köszönnek neki sat.

Belépett a hajós kunyhójába, minden érdek nél
kül a szegények iránt, annyira el veit foglalva saját 
szenvedéseivel.
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Oh, — gondold magában Elvira, — ha én azon 
napot elérhetném, midőn Károly engem szebbnek tar
tana, mint ama hölgyet, midőn előkelőbb lennék, mint 
ő, s midőn Armida megtiszteltetésnek tartaná, nekem 
köszönhetni! Aztán semmit sem kívánnék többet ez 
életben!

Másnap eljött Bromér ur, meg akarván győződni 
róla, mi baja van kedvenczének. Négy szem közt szólt 
Elvirával, s ő bevallá, mennyire busul azon, hogy Ar
mida származását csekélynek tartja. Azt állitá, hogy ő 
nem óhajt egyebet a világon, mint előkelő hölgygyé le
hetni, s oly szép nevet viselhetni, mint Stangens zkjöld 
vagy más hasonló.

Bromér némán hallgatá ki, s midőn Elvira min
den baját elpanaszlá, mondá:

— Két év múlva tán bírni fogod, a mit óhajtasz, 
de boldogság kisérendi-e óhajtásaidat, ez más kérdés. 
Azonban légy türelemmel, s úgy hiszem, megígérhe
tem neked, hogy megkapod, a mi után vágyói. Elég 
gazdag vagyok arra, hogy férjet és nevet vehessek 
számodra.

Senki sem szerethette forróbban, bensőbben 
saját gyermekét, mint Bromér Elvirát, de szereteté- 
ből hiányzott a belátás s a legnagyobb gyengeség 
foglalá el annak helyét.

Minél nagyobb lett Elvira, annál kevésbbé látta 
hibáit, s ha a leány Peru kincseit kívánta volna, ő 
bizonyára mindent elkövetne azoknak megszerzésére.

Bromér számára csak egy lény volt a világon, 
Elvira. Öt magát és az egész emberiséget csak esz
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közül tekintő, mi által Elvira gazdagsághoz és boldog
sághoz juthasson.

Elvira természetes jó tulajdonai eddig megóvták 
attól, hogy fölötte nagy kárt szenvedjen eme ferde 
nevelés miatt, melyet — atyja gyengesége és Lotta 
bálványozása közt állva — kapott vala.

Vallásossága abból állt, hogy mindennap egy fe
jezetet olvasson a bibliából, rendesen elmondja a reg
geli és esti imákat és minden vasárnap a templomba 
menjen.

De Elviránál hiányzott az élénk és átható érdek 
a szóba és a keresztyéni tanba foglalt szellem iránt, 
melynek az a hatása, hogy az embert világi vágyai és 
óhajtásai felett uralkodni tanitja.

Lotta soha sem ismerte szüléit s igy nem ismer- 
heté azok iránti kötelességeit. S igy hát Elvirát sem 
tanithatá arra, a miről neki sem volt fogalma. Arra ta
nította a leányt, hogy mások irányában úgy viselje 
magát, amint óhajtja, hogy azok az Ő irányában viseljék 
magukat, áldozza fel magát az igazságért, s tegyen 
jót, hogy méltó legyen Isten áldására, de a mellet min
dig azon busult, hogy miért nem született Elvira 
előkelő állásban, s ez által korán ébresztő fel a gyer
mek vágyát az után, a mivel nem birt.

A vágy fényes társadalmi állás után, szenvedély- 
lyé fokoztatott Armida sértő megjegyzései által, s ké
sőbb is kitűnő szerepet játszott Elvira életében.

Az irigység, melyet Mártha iránt érzett, szin
tén fejleszté ezen, gyermeksége óta táplált érzelmet

Ismét egy egész év múlt el.
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Arraida most társalkodónő volt Márthánál. Ká
roly és Fredrik az egész év alatt nem voltak otthonn.

Elvira tavasz elején konfirmáltatok, s elhatá
roztatott, hogy a nyár folytán atyjával utazást teend.

Bromér azonban dolgai miatt csak ősz felé 
utazhatott el.

Egészsége az utolsó időben fölötte szenvedett 
és az orvosok légváltoztatást és tökéletes nyugalmat 
ajánlottak neki* Ennek következtében elhatározá, 
hogy mostani üzletével felhagy, s visszatérte után 
nagyban fog kereskedni.

Junius hó felvette volt virágköntösét.
Károly letette az államvizsgát, s hazajöttét 

várták.
Szép délután volt, midőn Elvira ugyanazon hí

don állt, honnan a vizbe esett, midőn a fiatalokat 
legelőször várta.

A sajka, mely a pályavégzett ifjút és öccsét 
hozta, közeledett. Elvira hevesen dobogó szívvel lo- 
bogtatá kendőjét.

Viszontlátandja Károlyt, — szive eszmény
képét.

A tizenhatéves leány, ki számtalan regényt ol
vasott barátnői társaságában, most meg volt győ
ződve róla, hogy egész élete Károly hoz van bi
lincselve. Boldogsága vagy boldogtalansága attól füg
gött, szereti-e Károly, vagy nem. Annyi igaz, hogy 
Elvira őt egész szivéből szerette, hogy minden érzel
mei, m o s t  benne öszpontosultak.
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A sajka kikötött. — Először Fredrik ugrott ki, 
de Elvira nem is látta őt, hanem mind a két kezét Ká
roly felé nyujtá, ki utána a hidra szállt. Oly szép volt, 
hogy Elvira elragadtatásában egy szót sem tudott 
mondani.

— Istenem, Elvira, alig ismerek rád, oly szép 
leány lett belőled! — kiáltá Károly, kis kezeit megcsó
kolva.

Elvira elpirult, mosolygott, s boldognak érzé 
magát.

Junius, julius, — e két hó boldogító álomként 
tűnt el.

Elvira azt hitte, hogy szeret, s hogy viszont sze
rettetik. Károly és ő megmondták azt egymásnak 
már az első hetekben, s most élvezék azon boldogsá
got, melyet az első szerelem minden hozzá tartozó il
lúzióival nyújt.

Fellegvárakat építettek. Ha Bromér eljövendf 
hogy Elvirát a tervezett utazásra magával vigye, ak
kor Károly megkéri kezét, s ha Elvira visszatérendő 
aztán mennyegző lesz. Elvira most rá sem gondolt 
arra, hogy előkelő férfiú nejévé logyen, most egyedüli 
kívánsága volt, mint Károly neje éíni és halni.

Szép álmát azonban szétrombolá a hir, hogy 
Stangenszkjöldék Timaszjőbe érkeztek.

Mogérkezésök után másnap Károly látogatást 
tett Timaszjőben.

Elvira nem birt érzelmein tovább uralkodni, ha
nem megmondá Károlynak, miszerint ő attól fél, hogy 
Mártha őt háttérbe fogja szoritani.
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Károly nevetett s azt feleié, hogy ha valóban 
lángolt volna is Mártháért, e láng már kialudt, Elvira 
az első és egyetlen, a kit ő szeret. Elvira azt követeié, 
hogy bizonyítsa be szavainak igazságát azzal, hogy 
nem megy többé Timaszjöbe ; de Károly aztán bebizo- 
nyitá, hogy akkor udvariatlan lenne, s hogy ezen ál
dozatot az illem követeli. Elvira kénytelen volt elis
merni ennek igazságát.

Károly ismétlé látogatását.
Két hét múlt el, mi alatt Elvira szörnyű kíno

kat szenvedett. Károly ugyan ép oly gyöngéd és sze
relmes volt, mint addig, de még sem hagyott fel min
dennapi látogatásával Timaszjőben.

Egyszer egy levél jött Broinértöl, melyben Elvi
rával és Lottával közié, hogy szeptember elején készen 
legyenek a külföldi utazásra.

A levéllel egész halom pipere és ruhaféle jött, 
mit össze kellett igazitni az utazásra. Ez mind a ket
tőt eléggé elfoglalta, s Elvira gondolatait kissé elvonta 
féltékenységétől.

Miután Elvira atyja levelét Károlylyal kczölte, 
ez utóbbi három napig otthonn maradt, s nem ment 
Timaszjöbe. Derült és kedves volt; de midőn Elvira 
arról szólt, hogy ha atyja megérkezik, majd jegyet 
váltanak, azonnal másról kezdett beszélni.

Egy boldog hét múlt el ismét, midőn Károly egy 
nap jókor reggel elment — vadászni, a mint anyja 
mondá. Elvira hitte, hogy úgy van, s délfélé eléje 
ment, de szomorú arczczal tért vissza. Nem csak, hogy 
Károlylyal nem találkozott, de azt is megtudta egy
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kis parasztleánytól, hogy Károly Stangenszkjöldékkel 
kirándulást tett a hegyekbe.

Elvira szobájába ment, a pamlagra vétó magát  ̂
s heves zokogásra fakadt. Mig igy szabad folyást enge
dett fájdalmának, hangokat hallott, melyek a kertben 
beszélgettek. Rögtön felegyenesedett, hallgatózni 
akarván.

— Károly méltatlanul viseli magát, — jegyzé 
meg Predrik indulatosan, — hiába védelmezi öt !

— De, édes fiam, — felelt a prépostné. — Te 
nagyon szigorun Ítéled meg fivéredet, mert különben 
elismernéd, hogy csak úgy cselekszik, mint az ész 
parancsolja. Elvira nagyon jó p a r t h i e lehet, ha jobb 
nem találkozik : de ha jobbra van kilátása, csak őrült
nek kellene lennie, ha egy zálogtaitó és ócska-ruha
kereskedő vejévé lenne. Mégis kellemetlen lenne az, 
ha valaki kérdezné, micsoda származású a királyi tit
kár, Brogren neje.

— Lehetetlen elhinnom, hogy a mama úgy gon
dolkodik, a mint most beszél! — kiáltá Fredrik. — Az 
valóban fájna nekem, mert oly szívtelen, oly önző.

— Regény, fecsegés, Fredrik ; azért nem vagyok 
önző, hogy okosan szólok.

— Ha ez okosság, akkor mit sem akarok róla 
tudni. Ha Károly nem tartotta Elvirát magához illő
nek, nem kellett volna a szerelmest játszania.

— Felelj hát, Fredrik, hát te valóban elvennéd 
Bromér ur leányát ?

— Igen, Istenemre! Ha szeretném, akkor el
venném.
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— Hát a pénznek oly nagy becse van előtted, 
hogy a miatt tultennéd magad Bromér ur kétértelmű 
hírnevén ? Ez esetben ép oly számitó vagy, mint bá
tyád, ámbár te csak a vagyoni előnyre tekintesz, 
holott ő arra is, melyét a rang és rokonság hozhat.

— Én soha sem fogok pénzre tekinteni, ha meg
nősülök, mama, s azt bizonynyal tudom, hogy én, 
Károly helyén, Elvirát meg nem csaltam volna.

Az ifjú leány nem hallott többet. Könyekre fa
kadt. Nem foghatta fel jól, a mit hallott, s mégis úgy 
érzé, mintha szive megszűnt volna dobogni.

Elvira keble hullámzott.
Még nem vehetett erőt felizgatott érzelmein, 

midőn az ajtó kinyílt s valaki gyors léptekkel köze
ledett, kiáltva:

— Most már itt vagyok, szép violám ! Nagyon 
haragszol rám, hogy ma reggel oly korán eltűntem?

Két kar fonódott Elvira körül, ki elfordított arcz- 
czal ült.

Károly folytatá: 5,Szép angyalom, láss engem 
lábaidnál, hol meggyónom, mily nagy hibát követtem 
el, mert nem mondtam meg neked, hogy eligérkeztem 
ma reggelre az ezredessel kikocsizni. Nem volt annyi 
bátorságom téged nyugtalanítani, s jobbnak láttam 
csak azután szólni erről, ha már elmult.“

Károly elhallgatott. Azt várta, hogy Elvira rá 
fog nezni; de ő nem fordítá meg fejét s nem felelt.

— Mit, Elvira, te valóban haragszol reám ? 
Fordítsd felém kedves arezodat, szerelmesem! Nincs 
okod hívedre haragudni.
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— H í v e m r e !  — ismétlé Elvira.
Most feléje fordult. Szemeibe tekintett s minden 

kétely eltűnt. Nem — ő nem csalhatja meg, másként 
kell annak kinéznie, a ki a szivekkel játszik. O roszul 
fogta fel a prépostné szavait. Igen, itt félreértésnek 
kell lenni. Elvira féltékenysége megzavarta elméjét. 
Átkarolta Károly nyakát, fejéhez támasztá fejét és 
suttogá, bíborral arczain :

— Igen, te enyém vagy és enyém fogsz maradni 
mindig. Tudom, hogy vétkeztem, midőn benned két
kedtem

— Kétkedtél ? — ismétlé Károly mosolyogva — 
s miben kételkedtél ?

— Abban, hogy valóban szeretsz.
— Mily bohó fecsegés! — vélé Károly s arczá

ra nyomta ajkait; de ezen, ámbár esak futólagos 
csóknál Elvira visszavonult, hirtelen hátratolta őt s 
mondá:

— Ülj ide, beszélni akarod veled.
Károly leült.
— Nos hát galambkám, miről fogunk beszélni ? 

— kérdé s oly derülten és boldogan nézett ki, hogy 
Elvira alig tarthat á meg ünnepélyes arczát.

— Komolyan akarlak kérdezni, megbántad-e, 
hogy engem nőül ohajtál ?

Elvira szemei Károlyra voltak függesztve. Ő 
elpirult s boszankodni látszott.

— Neked egy hibád van, Elvirám, — mondá, s 
ez az, hogy nagyon sokat foglalkozol a jövővel. — Mi
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még úgy szólván, gyermekek vagyunk, minek gondol
nánk tovább, mint a meddig a jelen pillanat ér?

— Károly, csak három héttel ezelőtt te valál az, 
ki a jövőről beszélt, mondván, mily türelmetlen vagy, 
hogy nem kérheted meg rögtön kezemet atyámtól.

— Igen, az természetes volt, s most nem értem, 
miért teszesz te oly kérdéseket ?

— Azon egyszerű okból, mert hinni kezdem, 
hogy te már nem úgy gondolkozol. Ha úgy van, Ká
roly, akkor mondd meg azt nekem őszintén, csak 
arra kérlek!

Károly ajkaiba harapott. Hátraveté fejét, sértő 
hanyagsággal mondva ;

— Jól van, ha épen úgy akarod, majd megmon
dom neked, hogy én sokkal fiatalabbnak tartom ma
gam 22 és téged 16 évvel, mint hogy házasságra gon
dolhatnánk; azt óhajtanám, hogy e tárgyról vissza
térted után szólnánk. És most hagyjuk azt, s örvend
jünk inkább a jelen boldogságának.

Károly meg akará ragadni Elvira kezeit, de ő 
visszavonta azokat s fölkelt.

— Te ép oly kevéssé fogsz engem elvenni, ha 
visszatérek, mint most, — mondá Elvira.—Te csekély
nek tekintesz engem, azt tudom, saját anyádtól hal- 
iám, s ez nem szép tőled, Károly. Neked szándokod 
van Márthát venni nőül; de én majd megmondom neki, 
mily nyomorult hütelen ember vagy, s aztán ő sem fog 
rád nézni.

Elvira az ajtóhoz sietett, de Károly átkarolta őt 
s felindultan mondá:
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— Nem szabad távoznod, s nem fogsz Márthával 
beszélni, de engem meg fogsz hallgatni. Azonban ródd 
fel magadnak, ha oly szavakat kell kimondanom, me
lyekét örömest elhallgattam volna. Én valóban szeret
lek, Elvira, soha sem szerettem Márthát annyira, mint 
téged. Boldogságom lett volna az, hogy téged már 
most nőmnek nevezhesselek, de, látod, azzal kissé vár
nom kell, mig kissé elfeledik, mi volt atyád, mert kü
lönben e házasság előlépésemet gátolná. — Ha atyád 
veled néhány évig a külföldön időzött, aztán a Bromér- 
név nem fog annyira a zálogtartókra és ruhakereske
dőkre emlékeztetni, — különösen, ha a külföldön es
küszünk meg, s atyád, a mint mondám, mostani üzleté
vel felhágy. — Mi könnyen várhatunk egy évig, s kü
lönösen, ha annyit nyerhetünk az által*

— Tehát atyám neve az, a mit te szégyenlesz ?
— Elvira, atyád az utolsó években olyan üzletet 

vitt, mi által nagyon sok pénzt szerzett, de egyszers
mind megvetést is aratott a társadalom tisztességesebb 
osztályaitól. Ezt Stangenszkjöldék által tudtam meg? 
s addig, mig a közönség el nem felejti, mi által szerzé 
vagyonát, alig találkozik becsületére tartó férfi, a 
ki vele rokonságba óhajtana lépni. Ez szerencsét
lenség, mely . . . .

— Elég! — kiáltá Elvira. — Ne szólj többé egy 
szót sem atyámról, hanem most hallgass meg te : S ha 
te egykor jönnél és lábamnál könyörögnél kezemért, 
az lenne feleletem: — mi soha sem lehetünk házasok ! 
— Atyám neve választott el minket: jól van, ezt nem 
feledem el, nem bocsátom meg soha. — Az Isten igaz
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ságos, Károly, s meg fog téged büntetni, arról meg va
gyok győződve.

Elvira kinyitá az ajtót s lement a lépcsőn.
Károly a pamlagra veté magát s mormogá:
— Ez fölötte kellemetlen, de mégis jó, hogy a 

meghasonlás most történt, mig atyja meg nem jött. 
Kár, hogy már vége van! Elvira mindenesetre a lég- 
csinosabb leány, a kit ismerek, s a kit legjobban is 
kedvelek, de az ördögbe, ha Bromér ur ipám lenne! 
Arra nem vállalkozom, ha még egyszer annyi pénze 
lenne is.

Egy félóra múlva Károly Timaszjőbe indult.
Elvira a kis kertiházban volt, szilaj, keserű fáj

dalmának zsákmánya.
Fredrik felkereste őt ott. Ö a kertben volt, s 

meghallotta, a mit ök ketten Károlylyai beszéltek. S 
most jött, a szegény leányt vigasztalni. Nyájas felbá- 
toritó szavakat mondott neki, de nem sikerült őt vi
gasztalni, vagy megnyugtatni.

Elvira és Lotta csak két hétig időztek még Al- 
torpban.

Károly ez időtől fogva reggeltől estig Timaszjő- 
ben volt. Elvira csak akkor hagyá el szobáját, ha biz
ton tudta, hogy nem találkozik Károlylyai.

Egész külseje megváltozott. Nem mosolygott 
többé, szemei vörösek és kisírtak voltak, orczái sá
padtak és tekintete szomorú.

Lotta kérte és faggatta kedvenczét, mondja meg 
neki, mi baja, de Elvira mindig csak azt feleié, hogy
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semmi. Csendesen dolgozott, s a mennyire lehetett, si
ettető elutazását azon házból, mely hót évig otthonnja 
volt.

A következő évben, julius elején, Wiesbaden 
zsúfolva volt fürdővendégokkel. Minden nemzotboli 
emberek gyűltek ott össze ; a fényűzés nagy volt s a 
mulatságok egymást űzték. Nagyban játszottak, tán  ̂
czoltak, színház, hangversenyek, kirándulások, s má& 
egyéb nyilvános és magán-mulatságok [napirenden 
voltak.

Úgy látszott, mintha ezen fürdőhely czélja az 
lenne, mindazokat egy helyen összegyűjteni, kik az 
élveknek, a gyönyörnek, és a pazarlásnak hódoltak. 
Azok, kik pénzt akartak szerezni, nyerészkedtek az 
emberek balgaságával, s üzleteket csináltak az emberi 
bűnökkel.

Egy reggel az idény kezdetén, valamennyi sé
tány teli volt sétálókkal. Európa minden részeinek 
szépsége, fiatalsága, gazdagsága és rangja voltitt kép
viselve.

De mi elhagyjuk a sétányokat s belépünk a für
dőház nagy termébe. Balról voltak a játszótermek, 
s itt azt lehetett mondani, hogy a zöld asztalnál vala* 
mennyi bűn találkát adott egymásnak, zsákmányukat 
elnyelendők.

A pompás nagy teremben, moly e pillanatban 
üres volt, két fiatal ember járt fel s alá, élénk beszél
getés közt.

Az egyik magas, erős termetű volt, domború
5
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mellel és széles vállal. Egész külseje az erő és egész
ség félreismerhetlen jellegét viselé. Feje testéhez illő 
nagyságú, haja göndör, tömött és barna; homloka szé
les, szemei fényesek, álla erős, arczszine fris ; ép fe
hér fogai voltak, teljes ajkai körül a szivjóság és el
szántság vonása játszott, mi arczának egyenes orrá
val egyetemben férfias jelleget kölcsönzött. Csinos, 
jól ápolt szakálla, beretvált álla és felső ajka angolt 
sejtettek benne, hófehér kezei azonban kissé nagyok 
voltak egy dandy számára.

A másik, kivel beszél, valódi szép aristokrata 
typus. Magas termete sugár, vonásai szabályosak, 
keze, lába kicsi. Egész külseje elárulja a finom, mi- 
velt világfit. Haja és szakálla oly világos barna, s 
arczbőre rózsás és fehér, mint egy fiatal leányé. Sötét, 
komoly tekintetű szemei másé, mint angolé nem is le
hetnek.

— Lord Kaszterton, komolyan mondom neked, 
hogy a grófnő engem Koblenczbe hivatott, s aztán 
elkismtfem őt ide, — jegyzé meg a karcsú. Ha mégis 
kétólkedel, menj a „Phőnixu szállodába, s ott fogod 
találni nagynénédot.

— De mi okból jött ide ? — kérdé Kaszterton 
Edvin.— Nem magyaráznád meg azt nekem, Lembourn 
barátom ?

— Szivesen, hiszen épen e czélból kerestelek fel, 
de nem hittél szavaimnak, inkább tréfának vetted, 
mert nem akarod magad valami-áital háborgattatni, a 
mi neked nem tetszik.

— S te, Szidney, még nem tetted le régi szoká
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sódat, most is szeretsz erkölcsi előadásokat tartani, — 
esek szavába Edvin nevetve. — Hadd most azt, s fog
lalkozzál kizárólag a grófnővel.

— Ő azt akarja, hogy nősülj meg azonnal.
Edvin megállt s oly arczkifojezéssel bámult Szid-

neyre, hogy mind a kettő hangos kaczajra fakadt.
— S miért kivánja, hogy a házasság nyűgét a 

nyakamba vegyem? Ezen óhajtása valóban olyan* 
mintha eszét vesztette volna.

— Hogy vagyonodat rendbe hozzad. 0  azt re
méli, hogy most most már világosan belátod helyze
tedet.

— Igen, becsületemre, bankárom már régen fel- 
világosított engem e tekintetben, s ez birt rá, hogy 
Angolországot elhagyjam. Valamennyi jószágom el 
van zálogosítva, s nem hiszem, hogy sikerülne ne
vemre bármi csekély összeget is felvehetni; de ha a 
grófnő azért azt hiszi, hogy Kaszterton Edvin meg 
fog nősülni, mert ügyeit rendbe akarja hozni, akkor 
csalódik. En nem pazaroltam el a vagyont, mert rám 
nem maradt egyéb a lordi czimnél. így hát nem va
gyok köteles, szabadságom és becsületem eladása ál
tal, azt ismét helyreállítani.

— A grófnő nem kivánja, hogy te gazdag le
ányt végy uőül, lehet az bármi egyszerű és szegény, 
csak franczia nő ne legyen.

— Valóban ! Jó nagynéném még most is gyű
löli hát a francia nőket. De hát most tudasd velem, 
mi hasznom lehet ilyen házasságból?

— Hallgasd meg a grófnő óhajtását! A mint
5 *



68

tudjuk, ő véghetetlentil gazdag; azt is tudod, mily 
szenvedélyes ragaszkodást tanúsított boldogult atyád 
iránt, mely az évekkel, sőt a halállal is daczolt; de 
azért te mégis csak unokafivére gyermeke maradsz s 
végrendelete nélkül nem lehetsz örököse. A grófnő 
azoban azt akarja, hegy egyedül te bírhassad vagyo
nát ; de ő még sokkal többet is akar, ő helyre akarja 
állítani a Kaszterton-család tekintélyét, meg akarja 
szabadítani atyád nevét a szennytől, mely fényét elho- 
mályositá, midőn annyi embert rá vett, hogy pénzt 
kölcsönözzenek neki, melyet ő elpazarolt és soha 
vissza nem fizetett. Arra kötelezi magát, hogy minden 
adósságát kifizeti, minden elzálogosított birtokát ki
váltja, s visszaadja neked ama nagy uradalmat, mely
nek jövedelmét most a hitelezők húzzák.

Szóval ő azt akarja, hogy foglald el helyedet 
Anglia legméltóbb és legbüszkébb képviselői és csa- 
ládai közt. S mindezért csak azt kívánja, hogy ez év 
szeptember elejéig egy szép, kedves, fiatal leány 
férje légy, aztán nőddel együtt visszatérsz Angliába, 
s meglátogatod vele Hartancourt, a grófnő családi 
birtokát.

Szidney elhallgatott. Edvin arcza komoly lett. 
Hallgatva járt fel s alá barája mellett, az ajánlat felől 
gondolkodva, melyet amaz vele közölt. Miután egy- 
párszor körülmentek a teremben, a nélkül, hogy Ed
vin valamit szólt volna, Szidney ismét kérdé:

— Akarod-o az én nézetemet is hallani, ezen 
ügyet illetőleg ?
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— Igen, s annál is inkább, minthogy az mindig 
becsülettel, lelkismerettel és észszel van párosulva.

— Az én nézetem csak arra szorítkozik, hogyan 
kell Kaszterton lordnak cselekednie, hogy fentartsa 
oly név fényét, mely Angolország történelmében oly 
dicsőn van feljegyezve. Szenny van e néven, mert 
utolsó birtokosa meghalt, a nélkül, hogy adósságait 
kifizette volna, s e szerint csalóként múlt ki a világ
ból, miután örült pazarlás által magát és azok közül 
is többeket tönkre tett, kik, nevében bízva, pénzt elő
legeztek neki, hogy élvezettéljes életét folytathassa. 
Gyalázat a családra nézve, hogy jószágai uzsorások
nál elzálogosítva vannak s hogy az alattvalók szív-  és 
lelkiismeret nélküli emberektől függnek, kik lehető 
legnagyobb hasznot zsarolnak a jószágokból. S miután 
szír Kaszterton Edvin jószágai olyan emberek kezei
ben vannak, s atyja neve meg van bélyegezve, semmi 
áldozat sem elég nagy arra, hogy e bajt ismét jóvá- 
tegye.

Szidney ismét hallgatott, Edvin sem szólt, hanem 
<egy idő múlva kérdé:

— Meddig marad nagynéném Wiesbadenben ?
— Addig, mig akaratát veled közölte, s inig 

feleletedet megkapta. Szeptember elsején nős ember
nek kell lenned, avagy örökre vége mindennek köz- 
tetek.

— De mi köze tulajdonkép házasságomnak e 
dologhoz? Ha nagynéném Kaszterton William emlé
két meg akarja menteni, azt minden föltétel nélkül



70

is megtehetné. Nem értem, miért kell nekem meg
nősülni. Te ismered indokát, kérlek, közöld velem.

— Nem bánom ! — Legelső oka hihetőleg Mur- 
ville grófnő iránti szenvedélyed; a második a kalandor 
élet iránti hajlamod, s harmadszor, reméli, hogy a há
zasélet által rendes kerékvágásba fogsz jönni. Attól 
tart, hogy ha átengeded magad ezen hajlamnak, majd 
minden gyakorlati ész nélküli bolonddá fogsz válni, 
s végre azt hiszi, hogy mint nős ember, s atyai jószá
gaidnak birtokában, higgadt férfi lészsz, egy valódi 
angol honfiúi érdekeivel. Szóval, a grófnő azt reméli, 
hogy a házasság által a társadalom hasznos és tevé
keny tagjává fogsz változni, ki gondolatait az általá
nos jóra és hasznosra fordítja s az által a bizarr és 
szenvedélyes szeszélyektől el fog távozni.

— Mindazt, a mit mondtál, édes barátom, e sza
vakba lehet foglalni: nagynéném gyűlöli Murvilie 
grófnőt, s örömest áldozza föl egész vagyonát, hogy 
a grófnőnek fájdalmat okozzon, s ezt legjobban úgy 
véli elérhetni, ha tőlem elválasztja. — Oh az én nagy
néném ép oly borzasztó ellenség, a milyen csodálatra
méltó barátnő!

Edvin megállt a nyitott ajtóban s kinézett a sé
tányon zsongó sétálókra. Szidney is megállt,

— Nos hát Kaszterton, mire határoztad el 
magad ?

Edvin arcza komoly volt, szemöldeit összevonta, 
s ajkai körül büszke, fájdalmas vonás volt látható.

— Nagynéném megbízásából közölted velem 
ezen ajánlatát?
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— Igen; de ő azon kívül veled is szeretne 
beszélni.

— Hanem én attól őt is, magamat is meg akarom 
kímélni. Ha találkoznánk, most nem tehetnék róla, 

úgy mint utólszor, hogy ne mondjak neki keserű sza
vakat, s később megbánnám, a mit mondtam. Mert 
habár a grófnő anyámat gyűlölte, de atyámat önzés - 
telenül szerette, s irántam annyi jóságot, oly meleg ra
gaszkodást tanúsított, hogy valóban nincs jogom 
iránta elkeseredettnek lennem. Ezért jobb, ha te vi
szed meg neki feleletemet.

Edvin domború mellét mély sóhaj emelé.
— S hogyan hangzik e felelet ?
— Úgy, hogy én jövő szeptember elején nőmmel 

Hartancourtban leszek. És most egy szót sem többé 
erről! — Amott látom a grófnőt, s szólanom kell vele.

Edvin megszoritá barátja kezét, s egy csoport
hoz sietet, mely egy csinos nő köré gyűlt.

Szidney megfordult a sarkán, s a terem ellen
kező ajtaján akart kimenni, midőn épen szemközt ta
lálta magát egy öreg urraí és egy fiatal hölgygyei. A 
férfi kicsi, vézna alak volt, Szidney szemei nem is 
időztek rajta, hanem az ifjú leány leirhetlan kecses, 
vonzó arczán akadtak meg. Félig nyílt fehér vadró
zsához hasonlított; oly kellemes, oly szelíd és meg
ragadó volt. A szem élvezett és a szív örvendett látá
sán ; de mégis, ezen vonások nem feleltek volna meg 
egy művész igényeinek, mert az arány hiányzott, de 
szabálytalansága daczára szép volt az arcz.

A fiatal leány és koros kísérője elmentek az an
gol mellett, ki meglepetve a szép jelenség által, ön
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kénytelenül megfordult s követte őket. Beszédükre 
hallgatott, de a nyelv, melyen beszéltek, ismeretlen 
volt előtte.

A fiatal hölgy öltözéke igen egyszerű, de ele
gáns volt minden legkisebb részletéig, s daczára egy
szerűségének, drága volt, s arra mutatott, hogy tu- 
lajdonosnője szerencsés vagyoni helyzetben van.

Szidney azon törte fejét, váljon melyik ország 
lehet hazájuk s micsoda társadalmi osztályhoz tar
toznak ?

Úgy látszott neki, mintha az öreg ur még nem 
igen fordult volna meg a finom társaságban; de társ
nője mozdulatai és magatartása oly kecsesek voltak, 
mi ellenben finomított élotszokásokra mutatott.

De most hagyjuk Szidneyt s forduljunk Wies- 
badennek egy másik része felé.

A Wilmos-utcza a színháztérre vezet. Ezen szép, 
egyenes utcza közepén palotaszerü négyemeletes ház 
áll, virággal teli erkélyekkel s mindenféle építészeti 
diszitményekkel ellátva.

Ezen ház egy francziának, d’Orbeau urnák tulaj
dona. Micsoda üzlete volt azelőtt d’Orbeau urnák, mi 
által annyi pénzt szerzett, azt nehéz volt megmon
dani. Hogy most gazdag, azt ellenben mindenki tudta. 
Házánál bőség uralkodott mindenben; fényes ünnepé
lyeket adott s a legudvariasabb házigazda volt. S még 
hozzá szép fiatal neje volt, s termeiben mindig számos,
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szép, gazdag fiatal hölgy és előkelő férfiak gyűltek 
össze.

Egyik vagy másik ugyan azt beszélé, mi külön
ben d’Orbeau tekintélyét nem csorbitá, hogy ezen úri 
ember Anjouból való kalandor, ki vagyonát játék és 
házasitás által szerzé. Miután vagyonnal bírt, elhagyá 
Francziaországot s meglátogatta a német fürdőhelye
ket, hol a játékot folytatá; később aztán részvényese 
lett a játékbanknak Wiesbadenben, úgy mint Badon- 
Badenben is. Az előbbi helyen pompás házat építtetett 
magának, nőül vett egy szép, eszes franezia leányt s 
ott telepedett le.

Továbbá azt állították, hogy még most is, nagy 
titokban, házasságokat rendez az előkelő világban; 
annyi bizonyos, ha valami rut, de gazdag angolnő 
Wiesbadenbe jött, hogy férjet kapjon, akkor csak d’Or- 
beau ur házánál mutattatta be magát, s bizonyos lehe
tett benne, hogy az idény folytán már jegyben járt. 
Ha valamely anyának vagyontalan, de szép leányai 
voltak, azonnal Wiesbadenbe utazott, megismerkedett 
d’Orboau úrral, s az idény végével leányainak gazdag 
férjei voltak.

Miután d’Orboau ur személyével megismerked
tünk, tegyünk látogatást házánál.

A háznak egész első emeletét ő maga lakja, a 
többi a fürdővendégeknek van kiadva, kik jól 
fizettek.

Délelőtti idő van. A  vendégek készek voltak a 
gyógyvizivással és a sétálással. Mindegyik vagy la
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kására, vagy a zöld asztalhoz ment. Úgy tett d'Orbeau 
ur is.

Szépen bútorozott, könyvszekrénynyel és íróasz
tallal ellátott dolgozószobában ült a ravasz franczia. 
Néha [pillantást vetett az órára. Végre tizenkettőt 
ütött.

Az előszobában léptek hallatszottak, az ajtó füg
gönyei félrevonultak s egy arany paszomántos inas je 
lenté :

— Lord Kaszterton!
Edvin belépett. Hanyag fejbólintással üdvözlé a 

mélyen bókoló háziurat, egy támlányba veté magát, 
mondván:

— Ön egy egész óráig várt rám, de nem tehe
tek róla.

— Mylord, nagy megtiszteltetésnek tartom, ha 
ön házam küszöbét átlépi, s fölötte kellemes oly kitűnő 
vendéget elfogadhatni, s ezért örömest vártam, — fe
leié a franczia.

— Pedig attól tartok, uram — viszonzá Edvin, 
— hogy sohasem lett volna szerencséje hozzám, ha 
eszembe nem jut, hogy nyakrafőre megnősüljek. Mi
dőn önt felszólitám, hogy várjon el engem házánál, 
ez azért történt, mert szükségem van segélyére, hogy 
nőhöz juthassak. Szeretném, ha ön valami helyes 
egyént választana számomra.

— Meglehet, hogy azt tehetném, ha . . .  .
— Még egy pillanatot kérek — szakitá őt félbe 

Edvin. — ígérem, hogy ezen üzlet előnyös lesz az ön ré-
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széro, ha olyan leányt szerez nekem, a milyet én 
akarok.

— Abban nem kétkedtem soha, mylord, csak 
azon csodálkozom, hogy rám van szüksége annak fel
találására, amit keres.

— Ne csodálkozzék semmin, uram, hanemlegyen 
oly szives, és hallgassa meg szavaimat, mert csak 
egy órám van, melyet önnek áldozhatok. Két órakor 
más helyre kell mennem.

— Egészen fül vagyok. — bizonyitá a franczia.
— Én 17, l e g f e l j e b b  18 é v e s ,  t i s z t a  

h i r n o v ü  és h i b á t l a n  e r k ö l c s ű  leányt aka
rok. Nem szükséges, hogy előkelő születésű, franczia, 
vagy angol nő legyen, ép oly kevéssé szükséges a 
pénz.

— Valóban! — kiáltá d’Orbeau s a fiatal lordra 
bámult. Tudta, hogy Kaszterton tönkre van téve.

— Igen, uram, ő ép oly szegény lehet, a milyen 
lord Kaszterton e pillanatban, miután ez utóbbi, ugyan
azon a napon, melyen a pap kezeiket összeköti, ép 
oly gazdaggá lesz, mint ősei voltak.

— De hát mégis szépnek kell lennie ?
— Mindenesetre oly külsejű és modorú legyen, 

hogy ne kelljen lady Kaszterton miatt pirulnom. Ez 
különben közönyös dolog.

— Mylord igényei oly csekélyek, hogy valóban 
bizonynyal ígérhetem, miszerint azoknak eleget tehe
tek. Hiszen csak erényre és fiatalságra vonatkoznak.

— E két tulajdon okvetlen szükséges, — mondá
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Edvin mosolyogva s fölkelt. — Néhány nap múlva 
jogybou járnom, és két hét múlva nősnek kell lennem.

— Már ma estére lesz szerencsém mylordot há
rom hölgynek bemutatni, kik az előszabott igénynek 
megfelelnek. Mylord aztán választhat,.

— Engem bemutatni, — ismétlé Edvin, vállat 
vonitva, — én legjobban szeretném, ha nekem semmi 
dolgom sem lenne az egész ügyben. Elhatároztam volt, 
hogy csak a döntő pillanatban fogok fellépni, midőn a 
házassági szerződést alá kell Írnunk.

— De, mylord . . .
— Tudom, mit akar ön mondani, s megnézem 

ama hölgyeket, de nem az ön termében és nem ma. 
Holnap Don Jüant adják. Intézze ol úgy a dolgot, 
hogy azok is a színházban legyenek; én oda megyek? 
s ön megmutathatja nekem az illetőket. Még egyet! a 
választandónak jó nevelése is legyen. Isten önnel, hol
nap találkozunk a színházban.

Edvin az ajtóhoz közeledett.
— Még egy szót, mylord, az tán mit sem tesz, 

ha az illető gazdag lenne ?
— Miért kérdi azt ?
— Mert tegnapelőtt érkezett meg egy tisztessé

ges, jónevelésü leány, atyja kereskedő, s az becsvágy
ból fényes nevű férjet óhajt. Atyja igen beteges; anyja 
rég meghalt, s a leánynak nincsenek más rokonai. 
Forrón vágyik az előkelő születés előnyei után. — 
Atyja beszélt velem s azt mondta, hogy ő, gyermeke 
vágyának kielégítése végett, előkelő vöt óhajt magá
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nak, 8 pedig mielőbb, mert az orvosok azt mondták 
neki, hogy már nem fog soká élni.

— És a leány szerelem nélkül akar férjesülni, 
csupán hogy fényes nevet viseljen ?

— Bizonyára.
— Ez esetben az lenne a leghelyesebb. Nem te

hetünk egymásnak szemrehányást Legyen hát; látni 
akarom. Pénzét megtarthatja, arra nincs szükségem ; 
hanem én azért adok neki nevet, hogy a határozott 
időre nőm legyen. Ez nagyon pompás, Most csak azt 
kell tudnom, micsoda nemzethez tartozik.

— Svéd nő.
— Jól van! Tehát holnap meglátom őt a szín

házban ; ha megtetszik nekem, aztán gondoskodjék 
róla, hogy bemutathasson.

Edvin könnyedén meghajtá magát s elment.

A színház páholyai másnap este megteltek ele
gáns, könnyű, fellogszeru öltözékü hölgyekkel, s az 
őket kisérő és birálgató urakkal.

Ez utóbbiak közt volt Edvin is, de nem vette 
kezébe látcsövét. Keresztbefont karokkal nézett közö
nyösen maga elé. Valaki könnyen megérinté vállát, 
mire hevesen megfordult. D’Orbeau ur arcza mosoly
gott eléje :

— A színpadtól balra, a második páholyban, — 
suttogá a franczia, s visszavonult és néhány paddal 
hátrább ült.
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Edvin szeméhez emeld a látcsövet s a megjelölt 
páholyra irányzá.

Két egyén ült benne, egy koros, görbe, kicsi, 
vézna, sárgás, sápadt ur s egy fiatal, sugár, karcsú, vi
ruló leány, ki szép tavaszi hajnalhoz hasonlított.

Arcza szelíd és kedves, üde és mosolygó, s oly 
angyali ártatlanság kinyomatával, oly szűzies, mi azt 
kimondhatlan vonzóvá tette.

— 0 valóban vonzó; szép magatartása és tiszta, 
ártatlan homloka van, — gondola Edvin, miután öt 
sokáig szemlélte volt.

Most megkezdődött a nyitány.
— Kár, hogy e szép gyermeknek oly elferdült 

szive van, melyben a hiúság és gőg viszik a főszere
pet, — gondolá Edvin továbbá, — de mit tesz az ? Én 
azért nősülök, hogy helyzetemen segítsek és a Kasz- 
terton-névnek visszaadjam előbbi fényét. S más-e az, 
mint hiúság és gőg ?

D'Orbeau ur a második és harmadik felvonás 
közt bemutatta lord Kasztertont Bromér urnák és le
ányának.

D ’Orbeau, kinek még több rendeznivalója volt 
ez este, azonnal clbagyá a páholyt ; Edvin ott maradt 
a svéd családdal társalogva.

Bromér ur roszul beszélt francziául, de leánya 
könnyen fejezd ki magát ezen, úgy mint az angol 
nyelven is. Jól választá szavait, s úgy tudott a leg
mindennapibb dologról beszélni, hogy az elveszté kö
zönséges jellegét.
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Miután Edvin az egész felvonásközt páholyuk
ban tölté, fölkelt, Bromérhez fordulván:

— Nem lenne Bromér urnák kedve, egy lovag- 
lási kirándulásban részt venni, melyet d’ Orbeau 
asszony holnap reggel rendezni fog ? Ez esetben igen 
szerencsésnek tartanám magam, ha a kisasszony kí
sérője lehetnék, és a lovakról is gondoskodhatnám.

Bromér ur megköszöné szívességét személyét il
letőleg, miután ő nem tud lovagolni, de leánya ré
szére elfogadá az ajánlatot, miután d’ Orbeau asszony 
a rendező.

Másnap reggel elindult a fiatal lovastársaság 
Wiesbadenból, Edvin és Elvira voltak az utolsók. Ed
vin korán reggel fölkereste Szidneyt, kérdezni akar
ván tőle, részt veend-e a mulatságban; de azt mond
ták neki, hogy Lembourn Briszier grófnőt Koblenczbe 
kisérte, hová még tegnap este elutazott.

Edvin és Elvira száz meg száz, meg ezerféle 
tárgyakról csevegtek és Elvira fölötte érdekesnek ta 

‘ . lordot, ámbár az, szigorúan véve, egyet
len szót sem mondott, mit emlékben megtartani érde
mes lett volna, hanem csak mindennapi dolgokról 
beszélt.

A kirándulás azonban fölötte kellemes volt. 
Mindnyájan derültek voltak, s annyi bizonyos, hogy e 
napon nem egy leány sorsát határozták el.

Végre a visszatérésre is kellett’ gondolni. Az 
est gyönyörű volt. Edvin hallgatva lovagolt Elvira 

mellett. Egyszerre mondá:
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— Emlitotte-e d’ Orbeau ur az okot, miért akar
tam én önnel megismerkedni ?

Edvin Elvirára szegzé tekintetét.
A vér arczába szökött. Egy pillanatig habozott, 

megvallja-e az igazat, vagy nem ? Elvira azonban 
még sokkal őszintébb természet gyermeke volt, mint
hogy a hazugság előnyét ertette volna. E szerint 
rövid szünet után feleié :

— D ’Orbeau ur megmondta nekem az okot.
— Köszönöm e feleletet, ez igaz bizonyítéka be

csületes jellemének. Most, miután ezen bizonyítékot 
bírom, ön bizonyára ép oly őszintén fog második kér
désemre is fölélni, tndniillik arra, akarja-e jövőjét 
rám bizni, nevét az enyémért becserélni s engem ke
zével megajándékozni? szóval van-e,annyi bátorsága, 
hogy sorsát a« enyémhez kösse ?

— Mylord, hiszen még csak néhány órája, hogy 
ismerem, — ellenveté Elvira.

— Hát ön azt hiszi, hogy néhány hó múlva job
ban ismerne engem ?

— Remélem, — rebegé Elvira.
— Ön csalódik, jellemem, minden hibáival és 

érdemeivel, akkor is ép oly idegen leend előtte, mint 
most. Ha most nincs elég bátorsága az elhatározásra, 
úgy egy év múlva som lesz. Még ma kell feleletét bír
nom, avagy többé nem látjuk egymást. Két nap múlva 
elutazom innen.

Elvira hallgatott. Fel volt izgatva. Mit feleljen 
hát? E pillanatban messzire, messzire ohajtá magát a
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helyről, hol épen volt. Midőn folytonosan hallgatott, 
Edvin ismét kezdé :

— Hogyan magyarázzam hallgatását ? Haboz ön 
abban, ha szóljon-e döntő igent, vagy nem ? Ne ingadoz
zék ; ezen szavak egyikét hallanom kell ma ajkairól. 
Ma megkérem kezét atyjától, s keserűség nélkül bú
csúzom el öntől, ha kezét megtagadja tőlem; de ha
tároznia kell azonnal. A házasság mindig koczkajáték ; 
a nyereségről, vagy veszteségről a véletlen határoz.

— Nem tudom, igazságot tartalmaznak-e sza
vai, vagy nem, — mondá Elvira, fejét elfordítva, — 
hanem azt érzem, hogy néhány napi meggondolásra 
van szükségem.

— Ha szüksége van meggondolásra, akkor azon
nal visszautasító választ kell adnia. Mondja ki hát 
őszintén, hogy nem.

— De, mylord, hiszen én nem akartam nemet 
mondani, — esek szavába Elvira, de hirtelen elhall
gatott, szörnyen megzavarodva.

— Tehát oly nehéz azt a kis „igen“ szócskát 
kimondani? — kérdé Edvin mosolyogva.

— Az nem, de nincs elég bátorságom; atyám
mal kell szótanom, mielőtt elhatároznám magam, — 
suttogá Elvira. — Holnap megkapja feleletemet.

Elvira megérinté a vesszővel lova oldalát, s né
hány pillanat múlva d’Orbeau asszony mellett volt.

Midőn hazaérve búcsút vettek egymástól, Edvin 
megjegyzé, Elvirához fordulva.

— Tehát holnap a gyógyforrásnál megkapom 
feleletét.

6
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Elvira igent intett fejével s eltűnt.
Edvin másnap reggel Elvirát várta, de ő nem 

jött, hanem d’Orbeau asszony jelent meg három, meg- 
házasitandó fiatal ur kíséretében.

Midőn Edvin mellett elhaladtak, d’Orbeau asz- 
szony kezébe nyomott egy összehajtott papirt e sza
vakkal :

— Ezt Bromér kisasszony küldi önnek.
Edvin átvette és felbonlá az irlapot, ez egyetlen 

szó volt rá Írva: Igen.
Edvin isineré e szó jelentőségét s azonnal felke

reste Mourville grófnőt, kivel hosszú, élénk beszéde 
volt. A  lord lakására kiséré a grófnőt, s midőn a szép 
nő, búcsút véve, kezét nyujtá neki, szemei könyben 
úsztak és szende megadás hangján mondá:

— Barátom, én tán meghalok bánatomban, de 
még sem tartom Önt vissza egyetlen szóval sem azon 
lépéstől, melyet tenni akar. — Legyen boldog s feled
jen el engem, ha lehet.

Edvin erősebben szoritá a piczi kezet az övébe 
és suttogá:

— Szabad önnek egy utolsó Istenhozzádot mon
danom elutazásom előtt ?

— Mire szolgáljon az? Útjaink elválnak most. 
Rövid boldogságomnak vége. Az édes álom eltűnt 
örökre. Imáim kisérni fogják önt.

A szép franczia nő visszavonta kezét, s eltűnt.
Ingadozó léptekkel, s inkább vonzatva a grófnő 

által, mint valaha, távozott Edvin.
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Könyek egy szép franczia nő szemeiben, gyön
géd édes szavak ajkain, ezek oly éles fegyverek, me
lyeknek a legerősebb férfilélek is alig képes ellentál- 
lani.

Edvin hosszú sétát tett ezen találkozás után, 
hogy nyugalmát visszanyerje, mielőtt Elvira atyjával 
szólna. Miután ez megtörtént, egy órát töltött Elvi
ránál, s búcsút vett tőle, miután másnap reggel Wies- 
badenből kénytelen volt elutazni.

Az idény ve'gével Kopenhágában fognak talál
kozni, hol megtartják a menyegzőt; igy határoz
ták el. ’

Edvin azonban ohajtá, hogy eljegyzésök addig 
titokban maradjon, mig ismét találkozni fognak.

Kaszterton Edvin másnap reggel elutazott.
Egy levelet hagyott hátra Szydney Lembourn 

barátjának, melynek következő tartalma volt:
„Szidney Barátom! Közöld a grófnővel, hogy én 

már választottam nőt. A kitűzött határidőre nős le
szek, és aztán Harteneourtba jövök fiatal nőmmel.

.,Most feláldoztam szabadságomat, hogy nevem 
régi fényét visszanyerjem. Nagynéném meg lehet elé
gedve. Az áldozat, melyet családomnak hoztam, oly 
nagy s kiengesztelheti őt azon szenvedéssel, melyet 
anyám neki szerzett vaía.

„A jövő megmutatja majd : éltem boldogságát, 
vagy boldogtalanságát alapította-e meg nagynéném 
ezen követelése által.

,.A nemes feláldozta az embert, a büszkeség a 
szerelmet. Mesterkélt jogfogalmaink ennek okai, és

6*
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Asraodeusz bizonyára most egy uj diadalnak örvend. 
O tudja azt legjobban, hogy az aristokratismus roszui 
illik össze a koldusbottal, s ezért visz minket akisér- 
tetbe az arany hatalma által.

„A  grófnő ultimátuma mégis valamit jót hozott 
magával, tudniillik azt, hogy az életről kezdtem gon
dolkodni.

„A  grófnő hatalmában állt az utolsó Kaszterton- 
nak visszaadni vagyonát, de most engem illet, úgy 
berendezni életemet, hogy e névnek méltó képviselője 
legyek. Oda fogok törekedni, hógv a jelenben és a jö 
vőben dicsőn emlittessék az.

,,Most Angliába utazom, s ott várom be nagyné- 
nem további ^parancsait. Hartancourtban fogunk ta
lálkozni, hol a nőt megismered, kit választott

igaz barátod
K a s z t e r t o n  E d v i n . “

Egy nappal Edvin elutazása után Szidney ismét 
Wiesbadenben volt.

És ott is maradt. Amint az öreg grófnőtől meg
szabadult, legelső teendője volt ama kecses arcz tu
lajdonosnőjét felkeresni, mely őt annyira meglepte.

Szidney két egész napig járkált a parkban, az 
utczákon, a piaczon és a csarnokokban, hogy az elve
szett szépséget, ha csak lehet megláthassa. A második 
nap estéjén végre a játékterembe ment, s épen tá. 
vozni akart, miután néhány aranyat koczkáztatott a 
zöld asztalnál, midőn vakitó szépségű hölgy lépett be. 
Öltözéke pompás volt. Egy fiatal ember volt kísérője, 
ki a szépséget illetőleg majd ép oly gazdagon meg
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ajándékoztatok; a természettől, mint ő. A szép pár 
Szidney mellett a játék-asztalhoz ment.

Szidney megállt, a hölgy szabályos szépsége ál
tal meglepetve.

A hölgy helyet foglalt az asztalnál. Kísérője szé
ke megött állt meg.

Szidney kiváncsi volt látni, mint változik majd 
szép arcza a játék izgalma alatt, ő is visszatért a zöld 
asztalhoz. A szép hölgy szenvedélylyel játszott, a mint 
látszék. Meggondolatlanul és elbizottan dobta az ara
nyat az asztalra, s aztán szenvedélyes arczkifejezéssel 
követé a játékot.

Mig a szép hölgy Szidney egész figyelmét 
igénybe vévé, három egyén lépett a terembe. Egy 
öreg úr, egy fiatal hölgy és d'Orbeau úr.

Mind a három a zöld asztalhoz ment, s megállt 
Szidney közelében.

Az öregebb úr előbbre tolakodott, hogy az ülök 
vállai fölött néhány forintot az asztalra t ehessen.

Miután az első pénzt letette, a legközönyösebb 
hangon monda:

— Jöjj közelebb, Elvira, itt megláthatod, ho
gyan megy az, ha az emberek ily nyomorúlt időtöl
tésből elvesztik pénzöket.

Elvira kiváncsi tekintetet vetett az asztalra 
atyja párosra vagy páratlanosra tett, és nyert.

Bromér arcza most élénkebb lett. Ismét párosra 
vagy páratlanra tett, és ismét nyert, s igy harmad
szor, negyedszer és ötödször is. Minél többet nyert, 
annál feszültebb lön érdekeltsége.
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Elvira, kinek keze atyja karján nyugodott, érzé 
most, hogy testét ideges reszketés rázza, Arczára te
kintett. Kinézése egészen megváltozott. Szemei lán
goltak, ajkai reszkettek, s minden izma annyira meg
feszült, hogy arcza görcsösen vonaglott. Tekintete 
kiséré az aranyat, és a kéz, mely özszegyüjté, görcsö- 

n reszketett.
Elvira megijedt, s hevesen szoritá meg kezét, 

suttogván :
— Jer, menjünk el innen! Eleget láttam már.
Bromér nem hallá őt. Csak mozdulatot tett, hogy

kezét a nyomástól megszabadítsa. Elvira még sürge
tőbb hangon ismétlé kérését, de szintén siker nélkül; 
Most d' Orbeau úrhoz fordult, nyugtalanul mondván*

— Uram, kisértse meg atyámat innen elvezetni. 
A játék felizgatja s az orvosok szigorún eltiltottak 
neki mtndon kedélyfelindulást.

Ámbár halkal beszélt, de hangjának mégis oly 
aggódó kifejezése volt, hogy az Szidney figyelmét 
magára vonta. Elfordult a szép játékosnőtől és szom
szédnőjére tekintett.

Most megtalálta azt, a kit két nap óta hasztalan 
keresett.

D’Orbeau néhány szót súgott Bromér fülébe; de 
ő ép oly kevéssé hallá azokat, mint leánya felszólítá
sát. Elvira szemei megteltek könynyel s felindultan 
hebegé :

— Az ég irgalmára, uram, vigye el atyámat in
nen, mert különben idegrohamai egyikét meg fogja 
kapni.
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Most Szidney érinté meg Bromér vállát:
— Uram, leánya roszúl érzi magát! — mondá.
Bromér rögtön megfordult és Elvirára nézett. A

léány halálsápadt volt.
A játék varázsa meg vala törve. Néhány lépést 

tett, hogy távozzék ; de már késő volt; lábai inogtak 
s hátra bukott volna, ha Szidney őt fel nem fogja kar
jaiban.

Bromér arcza eltorzult: a hab kiült ajkaira, s 
egész teste görcsösen vonaglott.

Nagy mozgalom keletkezett a teremben.
A nézők, sőt kevésbbé szenvedélyes játékosok 

is Összegyűltek a beteg köré, kit azonban Szidney gon
doskodása folytán, csakhamar elvittek.

A szép hölgy kísérője is azok közt volt, kik a 
játékasztaltól távoztak, hogy egy kiváncsi tekintetet 
vessen a betegre. Hanem nagyon hamar visszatért:

— Elájult valaki ? — kérdé a hölgy, szemeit el 
nem fordítva a zöld asztaltól.

— Egy öreg ember görcsöket kapott.
— Tudják, hogy kicsoda ?
— Svéd és földink.
— Mi a neve?
— Bromér.
A hölgy, kinek tekintete szintén oda tapadt a 

posztón levő számokra, hirtelen megfordúlt, és sötét 
tekintetet vetett kísérőjére.

— Ah úgy, ama bizonyos Elvirának atyja, az 
uzsorás, a zálogtartó! Azt hittem, hogy legalább itt
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mentek lesznük ama kellemetlenségtől, hogy oly cse
kély emberekkel találkozzunk !

Azon pillanatban, melyben ő ezen szavakat 
anyanyelvén kimondta, vitték ki Bromért.

A mélyen elszomorodott Elvira elment a szép 
hölgy mellett, s e szavak fülét érték. Oda tekintett, a 
honnan e sértő kifejezések jöttek, — és — megismer" 
te Márthát.

Egy perez múlva Elvira kün volt a teremből, s 
nem vette észre, ki vol t Mártha kísérője.

Bromérnak néhány napig az ágyban kellett ma
radnia. Hasztalan kérte Elvirát Lottával együtt, hogy 
menjen d’Orbeau asszonynyal a gyógyforráshoz.

Elvira nem hagyá el atyját, mig annyira nem 
volt, hogy a félbeszakított gyógyviz-ivást folytathassa*

Szidney, ki ily váratlanul ismerkedett meg ve l e ,  
mindennap meglátogatta a beteget.

Ily módon legszeretetreméltóbb oldaláról tanulá 
ismerni Elvirát, tudniillik mint gondos, gyöngéd gyer
meket.

De nem is lehetett gyöngédebb gyermeket, figyel
mesebb ápolónőt képzelni. Csak azon egyetlen gondo
lata volt: a betegnek az időt megrövidíteni és fájdal
mát enyhíteni.

Néhány nap múlva Bromér felkelt és a gyógy
forráshoz mehetett.

Midőn Szidney Elvirát Bromér megbetegedése 
után először látta a sétányon, derülten mosolyogva e 
szavakkal üdvözlé ő t :
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— Szír, ma valóban boldog vagyok; a papa 
egészsége helyre van áílitva és ismét mehet sétálni.

Szidney e naptól fogva Elvira folytonos kísérője
volt.

Egy idő múlva Elvira d'Orbeau asszony és Szid
ney az olvasó-termet látogatták meg, lapokat akarván 
olvasni.

Visszamenet a játéktermen keresztül vették 
utjokat.

A játékasztalnál ült a szép játékosnő, a mint őt 
Szidney nevezé. Most is ama szép fiatal úriember kí
séretében.

Elvira véletlenül oda tekintett. Hirtelen meg
állt, megragadó d’Orbeau asszony karját, s egy pilla
natig nem tudott mozdulni.

Azon ur, ki Mártha széke mögött állt, Elvirára 
szegzé szemeit. O is a meglepetés egy mozdulatát 
tévé, de azonnal mélyen meghajtá magát. Elvira a 
jövő pillanatban künn volt a teremből.

Szidney észrevette Elvirának, úgy mint az idegen 
megdöbbenését.

— Misz Bromér, — jcgyzé meg, — engedjen 
egy kérdést önhöz intéznem, mely azonban tán kissé 
szerénytelennek fog látszani; ki volt azon fiatal em
ber, kinek ön köszönt ?

— Földim, neve Brogre, — viszonzá Elvira, ki 
ismét összeszedte magát.

— Hát a szép hölgy a neje?
— Azt nem tudom, csak annyit mondhatok, hogy 

ő Stangenszkjöld ezredes leánya.
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-  Ab, uram, ön a szép svédekről beszél, — szólt 
közbe d’Orbeau asszony, — ők jegyesek. A leány igen 
gazdag és előkelő, A férfi ellenben nem bírja ezen 
előnyöket, hanem daczára ennek, sikerült neki a szép 
örökösQŐ kezet megnyerhetni. Stangenszkjöld ezredes- 
né, ki igen beteges, azon reményben jött ide, hogy 
megmenekül a haláltól, de attól tartok, e remény nem 
fog teljesülni.

— Stangenszkjöld! — ismétlé valaki mögöttük.
Mind a hárman megfordultak. Egy öreg ember, 

hófehér hajjal, sietett el mellettök.
Elvira némán hallgatta d’Orbeau asszony sza

vait. Sajátságos érzés tölté el ben sej ét, s midőn el
ment, mindig azt vélé hallani, hogy valaki Mártha 
sértő szavait isméti: „Azt hittem, itt legalább mentek 
leszünk azon kellemetlenségtől, hogy ily csekély em
berekkel találkoznunk kell.“

Azon fájdalom, melyet a miatt érzett, hogy Ká
roly Mártha jegyese, korántsem volt oly nagy, mint 
azon elkeseredés, melyet a sértett hiúság és büszke
ség előidézett. Elvira azonban vigaszt lelt azon gon
dolatban, hogy rövid idő múlva rangban és gazdagság
ban sokkal magasabban fog állni, mint Mártha, s oly 
állást foglaland el a társaságban, mely bizonyára fel- 
ébresztendi Mártha irigységét. S ha méghozzá eszébe 
jutott, hogy Lembourn Szidney, az idény legkedvel
tebb urai egyike, állandó kísérője, akkor büszke volt 
erre is, s gyermekies örömet érzett azon gondolatnál, 
hogy Márthát bizonyára bántani fogja, ha látja, meny
nyire kitünteti őt lord Lembourn Szidney.
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Hősnőnk ezen időben egészen köznapi leány 
volt, egy tizenhat évesnek gyermekies hiúságával, nem 
bírván határozott fogalommal az élet komolyságáról* 

Azon idő alatt azonban, melyet Elvira Wiesba- 
denben töltött, igen kifejlődött szellemileg Szidneyvel 
való folytonos társalgása által, s mondhatni, hogy e 
néhány hét alatt nagyobb előmenetelt tett, mint vala
mennyi, gyermeksége óta lefolyt évek alatt*

Szidney, ámbár nem is gondolt rá, beiktatá El 
vira leikébe erkölcsi és vallási fogalmait. Ezek nem 
voltak kicsinyes vagy korlátolt természetűek, mint a 
köznapi embereknél, hanem nemesek és magasztosak, 
a minőknek értelmes és gondolkodó lénynél len
niük kell.

Szidney különös gyönyört talált abban, ha látta, 
hogyan képződnek az eszmék csirái bimbókká és 
teljes virágokká Elvira lelkében. Tudta, hogy magá
val ragadja őt a valódi miveltséc: utján; s minél in
kább megismerő Elvira jó természetét, annál mele 
gebb érdekkel viseltetett iránta. Gyakran gonddá 
magában :

— A sors bizonyára azért hozott össze vele, mert 
meg akará nekem mutatni, hogy lelkem jebb fele nem 
született az arisztokratia gyermekei közt. Ez büntetés 
arisztokrata fogalmaimért; de mit tesz az ? A nő, kit 
Lambourn Szidney szeret, méltó is arra, hogy nejévé 
legyen, bár a legalacsonyabb kunyhóban született 
volna. A férfi szerelme az, mi a nőt felemeli, s rangot, 
nevet és állást ád neki a társadalmi életben. Ö csak 
erényt és erkölcsiséget bírjon hozományul. Elvira pe
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dig birja ezen kincseket. Mi gátolhatna engem, hogy 
neki adjam nevemet, ha ő nekem adja szivét? Semmi

Szidney soha sem tartozott azok közé, kik lángra 
lobbannak egy szép arcznak láttára. Ö hódolt a nők
nek, mint udvarias és lovagias világfi, de soha sem 
áldozott hiúságuk oltárán, s nem ragadtatta el magát 
vakon szépségök által.

Párisban és Londonban azon hírben állt, hogy 
ő a felsőbb körök legelegánsabb férfiainak egyike és 
fölötte szeretetreméltó tulajdonokkal bir, de a szépek 
„szívtelennek^ nevezték.

lsem határozhatjuk meg, mennyiben volt ezen 
elnevezés igaz s mennyiben nem; csak annyit állítha
tunk bizonynyal, hogy ha Szidney valaha átengedte 
magát a szenvedély mámorának, az még sem vett 
rajta soha nagyobb hatalmat, csak a mennyire az ész 
és akarat engedé.

-  Az állat rabszolgája szenvedélyeinek, — igy 
mondá ő, — de az ember ne legyen az. Épen az kü
lönbözteti meg az embert az állattól, hogy észszel 
uralkodhatik aljas szenvedélyein.

Ilyen volt azon férfiú, ki Elvira iránt oly komoly 
hajlamot érzett.

Ha a fiatal leány akkor ismerkedett volna meg 
vele, midőn gyermekies hajlama Károly iránt hajótö
rést szenvedett, hihetőleg nem engedte volna át magát 
rang és név utáni gyermekes vágyának. De most már 
egyedül ezen vágy uralkodott lelkén, miután épen az 
sértette meg érzelmeit, kinek sikerült vala első sze
relmét megnyerhetni.
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Előkelő hölgygyé lenni, fényes nevet és magas 
társadalmi állást bírni, ez volt az eszménykép, miután 
a tapasztalatlan, önmagát és az életet nem ismerő leány 
törekedett.

Azon elhatározással jött Wiesbadenbe, hogy fé
nyes házasságot kössön.

Már egy hét lefolyta után türelmetlenné lön, mi
után még nem jelentkezett kérő.

Bromér egészsége végett jött Wiesbadenbe, s ha 
lehetséges, valósítani akará Elvira álmát, egy előkelő 
férjet illetőleg.

Bromér d’Orbeau úrral közié terveit leánya jö
vőjét illetőleg, s a franczia megigéré, hogy Elvirának 
óhajtása szerinti férjet fog szerezni.

D’Orbeau és Bromér régi ismerősök voltak. Azon 
időben ismerkedtek meg, midőn Bromér, mint fiatal 
ember Párisban tartózkodott. Az utolsó években üz
leti összeköttetésben álltak, s midőn Bromér Wiesba- 
donbe jött, természetesen a furfangos franczia házában 
bérelt lakást.

Szidney társasága azonban oly benyomást tett 
Elvirára, hogy nyugtalankodni kezdett a tett lépés 
miatt, hanem a gondolkodás ezen pillanatai ritkák 
voltak, s a női hiúság és önszeretet felsőbbséget gya
koroltak.

Elvira néha fölötte nagy vágyat érzett, ha Szid
ney vele az emberek kölcsönös egymás iránti kötel
meiről beszélt, bizalmasan kitárni előtte szivét, vele 
közölni, hogyan köté meg a frigyet lord Kaszterton- 
nal, úgy mint Szidneyt megkérni, mondja meg neki.



94

nem ellenkezik-e a társalgás Szidneyvel jegyese iránti 
kötelmével.

Elvira Ösztönszerüleg érzé, hogy tévútra tette 
lábát, de a Kasztertonnak adott Ígéret, hogy addig 
nem szól frigyökről, csak miután a menyegző elmúlt, 
mindig visszatartoztatá őt, ha valamit mondani akart 
erről Szidneynek.

Elvira most mélyebben érzé, mint valaha, mióta 
Szidneyvel megismerkedett, mily szüksége van egy 
barátra, egy vezetőre, mert őáltala komolyabb el
mélkedésekre késztetett, mint azok voltak, melyekkel 
fejecskéje eddig foglalkozott.

Azt vélé, mennyivel jobb lenne, ha ama boszantó 
Ígéret nem kötné le nyelvét. Hanem aztán azzal ví
gasztalé magát, hogy ha egyszer Kaszterton neje 
leend, és Angliában fog lakni, gyakran találkozik 
Szidneyvel. O leend legjobb barátja, s megmondja 
neki, hogyan kell cselekednie, megmutatja neki az 
utat, melyen haladnia kellend. Oh igen, minden na
gyon jól lesz, csak már elmúlt volna ezen idő! Hiszen 
ő bizonyára jó, és szerető nő lesz; az nem is lehet 
olyan nehéz, miután csak tőle függ.

Máskor meg, midőn a jövőre gondolt, minden 
aggályt elűzött azon képzelgéssel, hogy Kaszterton 
heves szerelmet érez iránta: s ha szereti, akkor 
bizonyára boldog leend. 0  minden regényben azt ol
vasta, hogy a szerelem mindig boldogságot hoz magá
val. S ő férjét szeretni fogja, azt érzé.

Tizenhét éves szép leánynak megbocsátható, ha 
feltétlenül bízik magában, hogy képes szerelmet éb
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resztem. Elvira is szintén azt hivé, hogy ő Edvinben 
heves, legyőzhetlen szenvedélyt ébresztett.

Ezalatt nem vette észre, hogy Szidney érzelmei 
napról-napra melegebb -szint öltöttek, de hogyan ve
hetné azt észre, miután elejétől fogva őt csak mint jó  
barátot, mint testvért tekintette? Oly kizárólag kö
tött össze minden, a szerelemre vonatkozó gondolatot 
jövendőbeli férjével, s eszébe sem jutott arra gondolni, 
hogy Szidney őt szerethetné.

Csak egy hét volt még hátra a fürdői idényből. 
Egyszer azt mondá Szidney Elvirának, milyen 

üres lesz minden körülötte, ha az elválás pillanata 
jönni fog, s többé nem látandják egymást.

— S miért nem látjuk egymást többé ? — kérdé 
Elvira.

— Ez esetben nemsokára viszontlátjuk egymást.
— Igen, — tévé hozzá gyermekies mosolylyal, — 

bizonynyal mondhatom önnek, hogy nem válunk el 
hosszú időre.

E szavakkal búcsút vett e napra Szidneytól. 
Midőn atyjához belépett, az levelet adott neki e sza
vakkal :

— Jövendőbeli férjedtől! Ó már három nap múlva 
Kopenhágában lesz. s elvárja jöttünket, hogy az eskü
vőt megünnepelhessük.. E szerint holnap eftrtazunk
innen.

Elvira elolvasta a levelet. Örvendett és részint
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félt is. De az idő nem engedé, hogy sokat gondolkod
jék, mert az utikészületek igénybe vették figyelmét.

Délután utoljára jött Elvira a gyógyforráshoz.
Az elsők, kikkel találkozott, Károly és jegyese 

voltak. Elmentek mellette, s midőn Károly köszönt, 
Elvira hallá Márthát mondani :

— De hiszen, már mondtam neked, kedvesem^ 
hogy az nekem roszul esik, ha te ama leánynak kö
szönsz ! Az ilyen ismerősöket az ember nem ismeri 
meg, ha elég szerencsétlen velők találkozni,

Elvira érzé, hogy a vér arczába szökött s fel
forrt ereiben. Azt gondolá magában :

— Rövid idő múlva én is oly magasan, sőt ma
gasabban hordhatom fejemet, mim ama hölgyecske, ki 
most különös élvezetet lel benne, ha engem meg
sérthet !

E pillanatban Szidney jött feléje. Az első üdvöz
lés után kérdé tőle, hogy érzi magát, mert oly izgult
nak látszik.

— Néhány sértő kifejezést hallottam, — feleié, 
— de nem érdemes arról beszélni. Én most azért jöt
tem ide, hogy búcsút vegyek öntől, szír; holnap már 
elutazunk Berlinbe.

— Mi okozza e hirtelen elutazást ?
— Egy levél, melyet atyám ma kapott, s mely 

a felett határoz.
— A mint látszik, ön minden sajnálat nélkül tá

vozik Wlesbadenből ?
Szidney Elvira arczára függesztő szemeit.
— Wiesbadent nem is sajnálom elhagyni, — de
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önt igen. Fölötte fáj nekem, hogy oly hirtelen kell 
öntől elválnom, — teve hozzá, nyájasan mosolyogva, 
de Szidney ege'szen levertnek látszott.

Szidney oly tekintetet vetett d’Orbeau asz- 
szonyra, ki Elvira mellett ment, mintha őt bárhol a 
világon inkább látná, mint ott, a hol most van, mert 
ez gátolá, hogy Elvirával szólhasson.

— Ön fölötte jó, misz Elvira, — mondá Szidney, 
egyszerre angolúl beszélve.— De e pillanatban valóban 
attól tartok, hogy ön nem érez irántam egyebet, mint 
jóakaró hajlamot. Én azonban többet reméltem!

— Ön bírja barátságomat, szir, s annak kinyo
mata volt, a mit mondtam. Fölötte nehéz lesz önt nél
külöznöm azon rövid idő alatt is, a mig távol leszünk 
egymástól.

— Eövid idő ! — ismétlé Szidney. — Honnan 
tudja ön, hogy ez csak rövid idő lesz ?

— Oh, szir, én azt hiszem, néhány hét múlva 
viszontlátjuk egymást.

— Hát ha igen, hogyan fogna engem aztán üd
vözölni ?

— Ép oly nagy Örömmel, a milyen nem örömest 
válók most el öntől.

— Uram, — szóla közbe d’Orbeau asszony le
kötelező mosolylyal, — úgy hiszem, ön megfeledkezik 
arról, hogy én nem értek angolúl. —Valóban nem hit
tem, hogy ön oly feledékeny legyen!

— Bocsánat, asszonyom ! azonnal jóvá teszem 
hibámat, — viszonzá Szidney, hanem daczára ennek, 
Elvirához fordult s angolúl teve hozzá :

7
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— Engedje meg, hogy Írhassak önnek, s még 
oly szives is leend, s felelni fog levelemre, mielőtt 
Wiesbadent elhagyja; válasza, misz Elvira, határozni 
fog a felett, kövessem-e önt Berlinbe, vagy egyenest 
Angliába utazzam innen.

Miután ezt mondta, közönyös társalgást kezdett 
d’Orbeau asszonynyal, melyet a szalonhölgyek annyira 
kedvelnek, s gondolkodó emberek annyira útálnak.

Elvira a szokottnál előbb vált el d’Orbeau asz- 
szony- és a sétánytól.

Este felé jött Szidney inasa s levelet hozott El
virának. Későbben ismét el fog jönni a válaszért, 
mondá.

Elvira maga vette át a levelet. Egy ideig kezé
ben tartá azt, mielőtt felbontotta volna.

Lassan toré fel a pecsétet, s még lassabban 
bontá fel a levelet. — Tartalma a következő volt:

„Misz Elvira! Már rég ohajtám szivemet ön 
előtt feltárni, hadd olvasná belőle azt, a mi benne az 
ön számára Írva van.

„Nem sok az s két szóba lehet foglalni. Ön bizo
nyára kitalálta már e két szót, — nem kell azokat le
írnom.

„Hogy érzelmeimet illetőleg nem nyilatkoztam, és 
nem mondtam önnek, mily kedves, mily drága ön éle
temnek, onnan jött, mert nem tudhattam, szerelem, 
vagy barátság-e azon érzelem, melyet ön irántam táp
lál. Attól féltem, hogy tapasztalni fogom, miszerint 
nem azon érzelem az, mit oly forrón óhajtók éltem 
boldogságához.
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„Még továbbá is hallgattam, s megkísértettem 
volna azon rejtvényt megfejteni, mely szivében rejlik, 
ha hirtelen elutazása nem kényszerítene arra, önt döntő 
válaszra felkérni.

„Nem írhatom le, mennyire szeretem önt; nem 
akarok amaz odaengedésről szólni, melyet ön iránt 
érzek, bármit mondanék is róla, az mind csak szó 
lenne, s az nem képes kifejezni, a mit szivem érez# 
Csak azt akarom önnek mondani, hogy érzelmem nem 
a pillanat gyermeke, hanem olyan, mit életkérdésnek 
neveznek. Oly igaz és komoly az, hogy csak egy 
czélja lehet — az ön boldogsága.

„A mi erre nem vonatkozik, nem hozhat nekem 
sem boldogságot.

„Ezért, ha most kérdem: Elvira, szeret-e en
gem eléggé arra, hogy jövőjét rám bízza, egész életére 
hozzám kösse, s nőmmé legyen? — akkor arra kérem 
önt, gondoljon egyedül az ön boldogságára s ne te
gyen semmit enyémre való tekintetből.

„Hogy azt koczkáztassa, valaki nejévé lenni, édes 
szeretett leányka, okvetlen szükséges, hogy őt annyira 
szeresse, mint amaz önt szereti. Ha sorsát máséval 
akarja összekötni, mélyen és komolyan kell szeretnie, 
mert különben nehéz teherré válik a házassági köte
lék. Csak a szerelem olvaszthat kettőt egygyé.

„l\em ismerjük a sors viszontagságait, s hogy 
higgadtan szembeszáilhassunk azokkal, mint házasok, 
a legszentebb és ieghatalmasabb kötelék egyesitse azo
kat : a szerelem.

„Kérdésem: akar-e nőmmé lenni, e szerint ma-
7 *
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gában foglalja: Szeretsz-e engem oly mélyen, hogy ép 
oly könnyű léptekkel járhass mellettem a legtövisesebb, 
ugy mint a virágos utón ? Mindene vagyok-e lelked- 
nek, ugy, mint te az enyémnek?

„Es most, Elvira, elvárom válaszát. Ha szere
lem az, mi önt hozzám köti, akkor nem válunk el 
többé, de ha csak barátság, — aztán többé nem talál
koznak utaink. Lembourn Szidney.“

Elvira ismételve elolvasá a levelet, mely oly 
hidegnek és egyszersmind oly melegnek, oly komoly
nak és mégis oly gyöngédnek tűnt fel neki.

— Őrködjék felette a sorsnak ura, s tegye őt 
boldoggá, amint én óhajtóm! — suttogá, kezeit össze- 
téve.

Elvira könyekre fakadt, mint minden leányka, 
ha nem tudja, hányadán van.

Sirt azért, mert kezét már odaígérte, sirt, mert 
Szidney levele megható benyomást tett rá, s végre 
azért sirt, mert Szidney nem kérte meg kezét előbb, 
mint Kaszterton. Hiszen általa is ranghoz, névhez 
és boldogsághoz jutott volna. Miután egy ideig sirt, 
még egyszer átolvasá Szidney levelét, ajkaihoz szori- 
tá azt, suttogván:

— Nem lehetek s nem leszek nejévé, de szi
vemben őrzendem meg szavait, s törekedni fogok, hogy 
jó gyümölcsöt teremjenek.

A könyek fclszárittattak, Elvira megragadá a 
tollat és ir t :

„Szír! Ha ön engem hat héttel ezelőtt ismert és 
szeretett volna meg, akkor boldog lettem volna; most
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az a feleletem: válnunk kell! Jövőm sorsa már el van 
döntve és azért utazom el. Hálával tartozom önnek 
azért, hogy szeretett, — és mindazon szépért és jóért, 
a mit Öntől tanultam; ön tanitott engem azt csodálni, 
a mi nemes és magasztos.

Mindig úgy fogok önre emlékezni, mint a leg
nemesebb és legjobb férfiúra. Emlékezzék ön is barát
sággal Bromér Elvirára.u

Elvira, Bromér és Lotta másnap korán reggel 
elutaztak Wiesbadenből.

Midőn Elvira a kocsiba akart szállni, mely a 
ház előtt állt, Szidney a lépcsőnél állt. Hallgatva 
segité őt a kocsiba; s midőn Elvira egészen fölindul
tán kezét nyujtá neki, raegragadá azt és mondá, szép 
virágcsokrot nyújtva át neki: Legyen élete mindig 
gazdag az öröm virágaiban ! —

Szidney megemelinté kalapját s eltűnt, mielőtt 
Elvira, ki könyben úszott,[egy szót mondhatott volna.

Midőn Kopenhágába értek, néhány óra múlva 
Kaszterton látogatást tett arájánál.

Edvin nyájasan üdvözlé Elvirát, s tudakold, ho
gyan utaztak, hogyan érzi magát sat.

Egy ideig közönyös dolgokról beszélt, de aztán 
azon kérdést intézé Bromérhez, elhatározta-e már, me
lyik napon fogják aláírni a házassági szerződést ?

Elvira szive olyan hevesen dobogott, hogy alig 
tudott lélegzetet venni. Nem merte szemeit fölemelni.

Bromér szombatra tűzte ki az időt, úgy hogy 
még aznap elutazhatnék Kopenhágából; de E lvin 
nagyon sietett s azt kívánta, hogy e fontos cselek-
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vény holnap menjen véghez. Midőn Bromér ellenveté
seket tett, Edvin Elvirához fordult mondván ;

— Arámra bízom e kérdés eldöntését. Alávetem 
magam azon Ítéletnek, melyet ajkai mondanak.

Elvira föltekintett. Atyja szemeivel találkozott, 
melyek oly kifejezéssel néztek rá, mintha azt akarnák 
mondani:

„Ne siess olyan nagyon engem elhagyni!^
Elvira megérté tekintetét s feleié :
— En is úgy óhajtóm, a mint atyám elhatározta.
Most Edvinre tekintett, szemei tiszták és fénye

sek, de oly hidegek voltak, hogy Elvira szive görcsö
sen összehuzódott.

— Szombaton hát! — mondá, s aztán hozzá
tévé:

— Holnap reggel tudakolni fogom, hogyan 
óhajtja a napot eltölteni. — Azt hiszem, hogy most 
szüksége van nyugalomra, s ezért távozom.

Megcsókolá Elvira kezét s elment.
Midőn az ajtó bezáródott utána, könyekre fa

kadt volna. Miért, azt maga som tudta, hanem úgy tet
szett neki, mintha most más szemmel nézné öt, mint 
azelőtt. — Sajátságos bú szállta meg mind a kettőt 
Edvin távozása után, s midőn Bromér jó éjt mondott 
Elvirának, mondá:

— S meg vagy-e arról győződve, hogy mint 
l a d y  K a s z t e r t o n  boldog lészsz ?

Elvira bizonyára meg volt győződve róla. Lehe
tetlen volt, hogy ő, mint gazdag lady, s mint olyan
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derék, szép férfiú neje, ki Őt szerelemből választás 
boldogtalan legyen l

S ámbár Elvira ajkai ezt álliták, s ő maga is 
meg vala győződve annak igazságáról, mégis atyja 
keblére vetette volna magát, oly örömest, ho gy sirhas
son kedvére, — de nem tévé, s biztatólag mosolygott 
feléje.

Hanem szobájának magányában tartózkodás nél
kül sirt. Midőn kényei megszűntek folyni, összehason
lítani kezdé Edvint Szidneyvel.

Ez mindig veszélyes, s az összehasonlítottak 
egyike mindig kárt vall. — Elvira ugyan meg volt 
győződve róla, hogy Edvin Őt szereti — s még pedig 
„szörnyen nagyon,u de nem szerette őt Szidney gyön
gédségével !

Elvira félni kezdett attól, ki férje leend. — Oly 
felsőbbséget gyakorolt, egész külsejében volt va
lami, a mi uralkodóra emlékeztetett, s ez megijeszté 
őt. Edvin arra látszott teremtve lenni, hogy csodálják, 
nem pedig hogy szeressék. Minél többet gondolt Ed- 
vinre és Szidneyre, annál bensőbben vágyott az 
utóbbi után, annál inkább félt az előbbitől.

Midőn végre reggel felé elszenderült, azt álmadá, 
hogy Edvin őt erős karjaira vette s fölemelte, de az
tán kimélet nélkül mély örvény felé dobta el magától.

Epén, midőn az örvénybe akart zuhanni, két kar 
fogta át derekát, 9 midőn visszatekintett, látta, hogy 
Szidney mentette meg őt az eséstől.

Másnap reggel még nem volt kész öltözékével,
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midőn lord Kasztertontól pompás virágcsokrot és egy 
tokot hoztak, mely gyönyörű ékszereket tartalmazott.

Udvariasabb, figyelmesebb vőlegényt nem is le
hetett gondolni, mint a milyen Kaszterton volt, és 
Elvira komor álmai és gondolatai eltűntek.

Később Edvin maga is eljött, kérdezni, hogyan 
akarja Elvira a napot eltölteni. Edvin tervet csinált, 
melyet most vele közölt.

Elvira elfogadta azt azonnal, s Edvin mindent 
elkövetett, hogy őt a három napon át, melyek a me
nyegzőt megelőzték, szórakoztassa. Végre megjelent 
a nevezetes nap,

Reggel néhány csomag és doboz jött lord Kasz
tertontól, melyek pompás és drága menyasszonyi öl
tözéket tartalmaztak. Aztán a lord meglátogatta ürö
mért s közölte vele azon okmányt, mely által Elvirá
nak tetemes nászajándékot adott.

Bromér ez alkalommal tudtára adta a lordnak, 
hogy ő leányának egy épen most vett jószágot, és 
nagy pénzösszeget ad hozományul.

— Nem óhajtóm nőm hozományát, — ellenveté 
Kaszterton büszkén. — Azt, a mit ön leányának szánt, 
megtarthatja, mint magánvagyonát ,• én, részemről 
mit sem akarok róla tudni, hanem arra kérem, tegye 
a hozományt azon összeghez, a melyet én Kasterton 
ladynek adok.

Bromér ellenvetései hasztalanok voltak. Edvin 
felelete mindig ez volt;

— En nem azért veszem el leányát,hogy vágyó-
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nának birtokába jussak, s e tekintetben mit sem aka
rok neki köszönni.

Midőn Edvin eltávozott, Bromér Elvirával közié 
párbeszédüket. Elvira most boldognak érzé magát, 
mert e szerint csak meg kellett róla győződnie, hogy 
Edvin őt végtelenül szereti.

Négy tanú jelenlétében eskettetett meg lord 
Kaszterton Edvin és Bromér Elvira kisasszony a Meg
váltó templomában Kopenhágában.

Midőn az uj pár visszatért a szállodába, hogy 
ebédeljen s aztán útra keljen Angliába, a pinczér azt 
jelenté Bromérnek, hogy egy idegen ur szólani akar 
vele.

Bromér bocsánatot kért a vendégektől s eltá
vozott.

Mintegy félóra múlva ismét visszatért, de annyira 
megváltozott kinézéssel, hogy Elvira hozzá sietett s 
kérdé :

— Hogy van, édes atyám ? valami kellemetlen
ség érte ? vagy nem jól érzi magát?

— Semmi baj, édes gyermekem! — Ezzel meg
fogta kezét, s az ablakhoz vezeté őt, mondván *.

— Nézd meg jól azon embert — a kék kabátban, 
ki ott lenn a lámpaoszlophoz támaszkodik! Szemléld 
arczát s vésd emlékedbe vonásait! Ha valaha találkoz
nál vele, emlékezzél arczára.

Elvira követé Bromér utasítását.
A rakparton épen velők szemközt, állt egy férfi, 

nyakig begombolt kék kabátban, szemei az ablakokra 
voltak irányozva.
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Do Elvirának nem volt ideje ezen férfiút jobban 
megszemlélhetni, mert lord Kaszterton odalépett s 
kissé éles hangon mondá :

— Ha megengedi lady Kaszterton, tegyük be az 
ablakot.

Elvira megfordult, Edvin betette az ablakot s 
hozzá tévé:

— Ismeri ön ama fiatal embert ott, ki önt oly 
nagy érdekkel szemléli ?

Elvira, ki mást nem vett észre, mint a kékkabá
tosat, e kérdésre ismét egy tekintetet vetett a rak
partra és szemei Brogre Károlyra estek. Közei állt 
az oszlophoz s felnézett Elvirához. Látására Elvira 
színe megváltozott s gyorsan elment az ablaktól.

— Megbocsátja, mylord, — jegyzé megBromér, — 
hogy Elvirát kiváncsi tekinteteknek kitettem, de egy 
embert óhajtók neki megmutatni, kinek külseje fölötte 
hasonlít egyik rokonomhoz.

Egy órával később ebédnél ültek.

Briszier Lydia grófnő angol születésű. Kaszter
ton Wiliiam Edvin atyjának unokanővére.

0 ama gyermekies hajlammal viseltetett uno
kafivére iránt, mely gyakran az egész életre kiterjed.

Gazdag, szép, és közel rokona lévén Villiamnak, 
egy pillanatig sem kétkedett, hogy a barátság, melyet 
Wiliiam iránta tanúsított, ne lehetne szerelemmé, s 
már gyermekkorában úgy tekinté magát, mint leendő 
nejét.
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A roppant gazdag örökösnő azonban csalódott, 
Kaszterton beleszeretett egy fiatal szép franczia nőbe, 
s mi több, nőül is vette őt.

Misz Lydia kétségbeesetten majd életét vette, 
de végre mégis jobbnak látta Briszier gróf nejévé 
lenni, ki egy kivándorolt franczia családból szárma
zott, de most már meghonosult angol volt.

Lydia házassága nem volt sem boldog, sem bol
dogtalan, mert igen rövid ideig tartott. Három év 
lefolyta után gyermektelen özvegy lett. Fiatal és rop
pant gazdag lévén, a kérők csak úgy hemzsegtek 
körülötte, mint a hangyák a mézzel teli üveg körül; de 
egynek sem sikerült őt arra birni, hogy özvegységéről 
lemondjon.

Kaszterton iránti szerelme, melynek lángját az 
a miatti fájdalom és boszankodás, hogy ő viszont nem 
szereti.— kissé csillapította volt, most újra fellobbant, 
különösen miután tudta, hogy William, franczia nejé
vel minden volt, csak boldog nem. Szép neje pazar fényt 
űzött, s Lydia belátta, hogy a vagyon, mely már kissé 
szenvedett, midőn William kezeibe került, ily életmód 
mellett nemsokára tökéletesen el leend pazarolva.

Elhatározó, hogy ő époly takarékos lesz, a milyen 
pazar WTilliam neje, hogy a nélkül is nagy vagyonát 
egyetlen fia számára szaporítsa, s ha szükséges, Wil- 
liámot a végrornlástól megmentse.

Azon mérvben, melyben Williám iránti szere- 
tete fiára is átment, nőtt gyűlölete és ellenszenve 
Kaszterton neje iránt, kit gonosz széllé mének tekinte.

A franczia nőnek csak egy czélja volt : öltözéke
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és ünnepélyei fénye, s imádóinak nagy száma által a 
többieket elhomályosítani.

Lydia, ki Williamot kitűnő szellemi tulajdonai 
miatt imádá, ki élczességét és nagylelkűségét csodálá, 
nem bocsáthatá meg az idegennek, ki neje volt, hogy 
nem becsülte azon kitőnő tehetségeket, hanem sze
szélyei lapdájául tekintő a köztiszteletben álló parla
ment-tagot, lord Kaszterton Williamot.

Midőn lady Kaszterton 20 évi házasság után 
nagy meghűlés következtében meghalt, ismét feléledt 
a remény Lydia lelkében, s azt gondolái

„Most leend hű szerelmem is megjutalmazva ! — 
de most is csalódott. Egy évvel neje halála után, mi
dőn felfedezte, hogy egész vagyona el van pazarolva, 
főbelőtte magát. — Azt mondták ugyan, hogy vélet
lenül veszté el életét a vadászaton, de a grófnő leg
jobban tudta, hogy nem úgy van.

William levelet irt neki halála előtt, s elmondta 
szándokát, s arra kérte, ruházza át a szeretetet, me
lyet iránta táplált, Edvin fiára.

A grófnő mélyen gyászolá őt. Két évig attól fél
tek, hogy megtébolyodik. Midőn végre nyugodtabb 
Ion, első gondolata Edvin volt. ^  akkor Oxfordban 
tanult. A grófnő szándoka volt őt saját gyermekévé fo
gadni, szeretetét úgy mint pénzét egyedül neki adni; 
de már az első találkozáskor Hartencourtban feszült 
viszony keletkezett köztük, melynek oka a grófnő el
keseredettsége volt Edvin boldogult anyja iránt. A fe
szültség mindig nagyobb és nagyobb lön, miután Ed
vin semmi tekintetben sem akará magát a grófnőhöz
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alkalmazni, sem befolyást és beavatkozást engedni 
jövő pályájának meghatározásában.

A grófnő, ki huszadik evétől kezdve a maga 
ura volt s különben is uralkodni vágyó jellemmel 
birt, háládatlannak találta viseletét, sigy mint kevésbbé 
jó barátok váltak el, és a grófnő elhatározá, hogy Ed- 
vint addig hagyja küzdeni a vagyoni zavarral, mig 
makacs gőgje megtörik.

Edvin elhagyta hazáját, s néhány évig utazott. 
De pénzügyei miatt kénytelen volt oda visszatérni, 
hogy a még atyja által el nem zálogosított jószágokat 
zálogba adja. Miután az megtörtént, ismét elutazott 
Francziaországba.

Itt megismerkedett anyja unokahugával, Murvilie 
grófnővel.

Utazásának czélja, hogy Francziaországban 
anyja családjának befolyása által, valami tudományos 
állomást nyerjen, el lön feledve, s Edvin átengedő 
magát egészen a szenvedélyes szerelem eszelős ábránd
jainak.

Szerette a grófnőt heves természetének minden 
erejével. Közeiében lehetni: élet, — tőle elválni : halál 
volt. Elkiséré őt Olaszországba, Tirolba, szóval min
den utazásában, melyet egy év folytán tett, s végre 
Wiesbadenbe is eljött vele.

Briszier grófnő, ki szerelméről értesittetett, úgy 
mint arról is, hogy a pénz, melylyel Edvin rendelkez
hetett, elfogyott, s hogy ő Wiesbadenben a játékhoz 
folyamodott a nyerés reményében, — azonnal eluta-
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zott Angolországból, hogy egyszerre veget vessen ka
landos életének és a grófnöveli viszonyának.

A grófnő nefzete szerint csak egy mód volt, mely 
által Edvint meg lehetne menteni, tudniillik az : hogy 
rögtön megnősüljön, Angliába visszatérjen, családi 
birtokát átvegye, és a szabályozott élet kerékvágásába 
térjen.

A grófnő Edvin ifjúkori barátjának és bizalma
sának, Lembourn Szidneynek irt, s arra kérte, jöjjön 
egy bizonyos napon Koblenzbe, hol találkozni fognak.

Szidney és Edvin úgyszólván együtt növeked
tek. Atyáik is ifjúkori barátok voltak, s barátságuk 
átment fiaikra is, ámbár természetre nézve igen kü- 
lömbözők voltak.

Edvin különczködő és heves volt, élénk, szen
vedélyes érzelmekkel, tudvágyó és rendkívüli fényes 
szellemi tulajdonokkal ellátva; de meggondolatlan 
cselekvéseiben, nyílt, büszke és önző ; azok közé tar
tozott, kik felett igen nehéz uralkodni.

Szidney ellenben csupa ész volt ; ez előtt meg
hajoltak érzelmei, s ha még oly hevesek voltak is, 
engedelmeskedniök kellett az ész kormányának. Büsz
ke, elbizottság nélkül ; nomeslelkü, de nem vágyván 
hódítani; pontos, ped^ntság nélkül; Szidney Edvin sze
meiben a lovagiasság, lelkiismeretesség és becsületes
ség eszményképe volt. S ö volt az egyedüli is, ki némi 
hatalmat gyakorolt fölötte.

A grófnő tehát a leghelyesebben választott, mi
dőn Szidneyhez fordult, s őt bízta meg, hogy Edvint 
elhatározásával, jövőjét illetőleg, megismertesse.
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Azonban a grófnő ajánlata alig fogadtatott volna 
el, ha Edvin maga is nem tekintette volna becsület- 
sértőnek, hogy a játékból éljen, s nem gondolkodott 
volna azon, mily fájdalmas az, ha ily fényes név bir
tokosa ártatlanul a szegénységbe esik.

Edvinnek a szenvedély által elaltatott eszélyes- 
sége felébredt, s világosan állt előtte annak szüksége, 
hogy a hozzá nem méltó jelen helyzetből kibonta
kozzék.

Szidney oly pillanatban adta elő Edvinnek nagy
nénje ajánlatát, melyben jobban belátta, mint valaha, 
egy a játékasztalnál töltött éj után, hogy véget keli 
vetnie a mágikus varázsnak, mely őt a grófnőhez 
köti, úgy mint jelen életmódjának is. Hiszen ilyszerü 
varázs már atyját is oly emberré változtatá, ki min. 
denről megfeledkezett, a mivel önmagának, nevének 
és társadalmi állásának tartozott.

A grófnő ajánlata kilátást nyitott előtte, hogy 
ügyeit becsületes módon rendbehozhassa s aztán te
vékeny, hasznos életet kezdhessen, habár az másrész
ről ifjúkori álmainak teljesítésével ellenkeznék is.

Augusztus vége felé volt.
Briszier grófnő már néhány hét óta Hartencourt- 

ban időzött, s több rokont hitt meg oda, a nélkül, 
hogy az okot megmondaná, melyért meghivattak. 
Ezenkívül szokatlan, és ismert fösvénységével ellen
kező kiadásokat tett.

Az egyik lakosztály uj bútorzatot kapott, több 
cseléd fogadtatott és mind uj bérruhát kapott.
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Ó maga is letette a gyászt, melyet WilHam 
Kaszterton halála óta viselt, s most szürkebe öltözött.

A komor, csendes Hartencourt derültebb Ion, 
ifjúság és élet volt a kastélyban, a parkban és a 
kertben.

A grófnő fölötte nyugtalan volt az utolsó két 
napon, s midőn végre augusztus utolsó napja is meg
érkezett, már épen sehol sem volt nyugta. Lehetetlen 
volt őt kielégíteni, türelmetlen és elégedetlen volt 
mindenki iránt.

Egész nap várta, hogy egy utazókocsi az ud
varba fog gördülni, de hasztalan várt. A .nap elmúlt, 
az est elérkezett s uj vendéget nem hozott Harten- 
eourtba.

A társaság a földszinti uj teremben gyűlt ösz- 
sze, mely ki volt világítva, & hol mindenki mulatott, 
a mint tudott.

A grófnő egy kis kabinetben ült egyedül, nem 
törődve vendégeivel. Végre kocsizörgést hallott az 
udvarban. Rögtön az ablakhoz sietett, de odakünn oly 
sötét volt, hogy mit sem látott.

Csengetett s parancsot adott, jelentsék neki, ki 
érkezett meg.

De midőn az inas ki akart menni, az ajtó meg
nyílt és Lembourn Szidney lépett be.

A grófnőhez sietett, bocsánatot kért, hogy oly 
későn jött, de a vasúti vonat elkésett sat.

A grófnő azonban nem is hallgatott mentegető
zésére, hanem félbeszakitá őt azon kérdéssel:

— Hallott ön valamit lord Kaszterton felől?
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— Semmit, mióta Kopenhágába érkezett; onnan 
i rta nekem, hogy szeptember elsején találkozunk.

— Ma augusztus utolsó napja, e szerint már itt 
kellene lennie, — vágyót szavába a grófnő.

— Lord és lady Kaszterton épen most érkeztek 
meg — jelenté az inas e pillanatban.

A grófnő hirtelen megfordult, s az inas foly-
tatá :

— Mylord ohajtá, hogy azonnal az ö lakosztá
lyába vezettessék. Holnap tiszteletét teendi a méltósá- 
gos grófnőnél.

A grófnő arcza kiderült. Mélyen vett lélegzetet.
Midőn az inas eltávozott, helylyel kínálta meg 

Szidneyt s mondá:
— Szeretném, ha valamit megtudhatnék lady 

Kasztertont illetőleg, mielőtt vele találkozom.
— E tekintetben nem teljesíthetem óhajtását. En 

nem ismerem őt, s nem tudok egyebet felőle, csak 
azt, hogy fiatal.

— De azt csak tudja, kicsoda ő tulajdonkép ? 
csak nem franczia nő ?

— Azt nem hinném, miután az volt a feltételek 
egyike, hogy franczia ne legyen, — viszonzá Szidney 
mosolyogva. A mi nevét illeti, azt ép oly kevéssé is
merem, mint kinézését és származását. Minden, a mit 
tudok, ezen levélre vonatkozik.

Szidney egy levelet adott át a grófnőnek, » ő 
olvasá :

„Barátom! Két hó múlt el, mióta oly hirtelen el
váltunk Wiesbadenben. Én elutaztam onnan, miután

8
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oly menyasszonyt választottam, ki nagynéném Ízlésé
nek megfélelend. Az én ízlésemről itt természetesen 
nincs szó, miután egyedül az ő akarata szerint nősü
lök meg. Hogy Kaszterton lady ne legyen franczia, 
nagyon jól emlékeztem; szintén arra is, hogy fiatal 
legyen, s hogy tisztességes egyén legyen, ki nevemet 
nem fogja kompromittálni, szintén valami, a mit te
kintetbe vettem. — Jónak tartom a választást, melyre 
kényszerittettem, s most egy szót sem többet jegye
semről, mig újra nem találkozunk.

„Szeptember hó elsején Hartancourtban leszek, 
és ott találkozunk. Sok közlenivalóm van, mi jö- 
vőmre vonatkozik, most csak annyit mondok, hogy 
azon lépés, melyre engem a grófnő kényszeritott, 
nagy befolyást gyakorolt jellememre.

„O  gyökerestől akarta kitépni szivemből a szen
vedélyt, mely engem Murville grófnőhez kötött s at
tól tartok, hogy azzal együtt több más nemes növényt 
is megsemmisített, úgy, hogy azon földből most mások 
keltek ki, melyek azzal ellenkezővé fognak tenni, a 
mivé lenni, hivatva valék. — De mit tesz az ? A Kasz- 
terton-család újra fog virulni, s nagynéném biztos le
het benne, hogy én e nevet szeplőtlenül megőr- 
zendem.

„Két nap múlva egy nőhöz vagyok kötve, két 
nap múlva le lesznek metszve lelkem szárnyai, szét
rombolva kedvencz álmaim oly életről, mely kizáró
lag az utazásnak, búvárkodásnak és függetlenségnek 
lett volna szentelve.

„Visszatérendek O-Angliába, letelepedem jószá
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gaimon, a politikának szentelem figyelmemet, parla
menti tag leszek s a Kaszterton-család többi tag
jaihoz hasonlón erőmet és értelmiségemet vitákra és 
beszédekre fogom pazarolni, melyek semmiféle hasz
not sem hozandnak az emberiségnek.

„Oh Lembourn 1 mily nagy áldozatot hoztam 
büszkeségemnek és nevemnek, midőn fényének sza
badságomat és a természetbúvár élvezetes és hasznos 
életét feláldoztam ! Ezen lánczok, melyeket házibol
dogságnak neveznek, nem nekem valók, s úgy tetszik 
nekem, mintha már szét akarnám szakitani, még mi
előtt jóformán rám vasalták volna.

„De a koczka leesett. A grófnő kifizette atyám 
adósságait s Anglia leggazdagabb lordjai közé sorozott 
engem s ez bizonyára megérdemli, hogy életemet egy 
nőhöz kössem.

„Azonban én azt vélem, hogy mindent feláldoz
tam, mert tán a szerelem sem birt \ olna rá, hogy a 
házasság igáját nyakamra vegyem. De a pénz a lehe
tetlent is lehetővé tette.

„Isten veled, és szánd barátodat a sors miatt, 
mely érte. Kaszterton Edvin.“

A grófnő összehajtotta a levelet s mondá :
— Megengedi, hogy o levelet megtartsam ?
— Szivesen, grófnő, de azon feltétellel, hogy 

megmondja, mire akarja használni.
— Emlékemben akarom tartani, a mi benne Írva 

van; különösen néhány pont van e levélben, melyek 
méltók a meggondolásra. Megmutatom majd neki

8*
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tartalmát, ha ő maga becsülni tanulja boldogságát, s 
belátja, hogy meg kell elégednie a sorssal.

— Melyet ön készitett számára ; — esék szavába 
Szidney — ezen esetben tartsa meg a levelet méltó
ságod! Van benne egy vagy más pont is, mely felett 
kegyednek gondolkodni kell.

— Hogy érti ön azt ?
— ügy, hogy az mindig merészség, egy másik

nak sorsába belekapni és fölötte határozni. — Kér
tem kegyedet, gondolja meg jól, mielőtt engem arra 
kényszerít, hogy közöljem Edvinnel ajánlatát. Kegyed 
nem akart intő szavaimra hallgatni, s én teljesítettem 
megbízását, mert kegyed nem akarta Kasztertont más 
feltétel alatt vagyoni bukásától megmenteni, de attól 
félek, hogy ön ezáltal két embert boldogtalanná tett.

A grófnő soká hallgatott. Aztán mondá:
— Legyen nyugodt, szír ; a boldogság a képze

letben fekszik, s elég könnyen megnyerhető. — Én 
mindenesetre azon nézetben vagyok, hogy jól, igazsá
gosan és észszerüleg cselekedtem, s úgy, hogy megfe
lelhetek érte. Ha tévedtem volna, egyedül engem ér
jen a büntetés!

A  nagy étteremben, Hartancourtban, a vendégek 
mind összegyűltek a „lunch“ , vagy villásreggeli elköl
tésére.

A grófnő azonban még a kis teremben volt, hol 
Szidney vei beszélgetett.
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Midőn az óra ütött, a villásreggeli kezdetét je
lentve, lord Kaszterton lépett be egy ifjú nővel kar
ján. A nagy termen keresztül a kis terembe vette 
útját.

A grófnő és Szidney egy ablakban álltak s az 
udvarra néztek, melyben némi változások történtek, 
mikről a grófnő beszélt,

Kaszterton belépett nejével, de sem Szidney, 
sem a grófnő nem vette őket észre, csak midőn Edvin 
az üdvözlő szavakat a grófnőhöz intézte. Most megfor
dult mind a kettő.

Szidney egy lépéssel hátrált s Elvirára tekintett, 
kinek első pillantása rá esett. Elvira halk felkiáltást 
hallatott h mélyen elpirult.

Elvira oly izgult vala, hogy nem is érté a sza
vakat, melyeket a grófnő hozzá intézett; — csak mi
után megölelte, érté meg, hogy üdvözlet volt, a mit 
hallott.

Edvin azonban egészen magához téritette, mi
dőn megjegyzé:

— Tán fölösleges lenne, Lembourn urat Kaszterton 
ladynak bemutatni. A  meglepetésből, melyet ti mind a 
ketten a találkozásnál éreztetek, következtetem, hogy 
már ismeritek egymást.

Elvira férjére tekintett. Ajkai mosolyogtak, de 
<2 mosoly fájt neki.

— Igazad van, Kaszterton, — feleié Szidney, 
magát Elvira előtt meghajtva, —- csakugyan rövid 
ideje annak, hogy szerencsém volt myladyt Wiesba- 
denben láthatni. S valóban meglepett engem Kasz-
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terton ladyban misz Bromért viszontlátni; do bármily 
váratlan voltis ez, az nem gátolja, hogy teljes szivem
ből szerencsét ne kívánjak neked választásodhoz, s 
remélem, mylady, hogy ön oly boldog lesz, a mint 
én kívánom és ön megérdemli!

Szidney tiszteletteljesen emelé ajkaihoz Elvira 
kezét, s aztán szívélyesen szoritá meg Edvin jobbját. 
Aztán kimentek a ^többi vendéghez, s a grófnő be
mutatta lady Kasztertont.

Edvin kissé hallgatag és kimért volt a grófnő 
irányában, Elvira kecses külseje valamennyit meg
nyerő s az urak, úgy mint a hölgyek figyelemmel vol
tak iránta.

Lehetetlen volt e gyermekies szép ar czot látni 
s annak birtokosnőjét meg nem kedvelni, ámbár ma
gaviseleté és modora még korántsem birt ama bizton
sággal, melyet Kaszterton ladytől joggal várhattak. 
De oly fiatal volt, s elnézésével voltak kis hibái iránt 
— legalább e pillanatban,

Kaszterton udvarias és figyelmes volt fiatal neje 
iránt. O a leglovagiasabb férj vo lt; de mindamellett 
valami idegenszerű volt egymás iránti viseletökben. 
Elvira mindig lesütő szemeit, ha férje hozzá szólt, s 
alig merte tekintetét rá emelni, ámbár ő igen ritkán 
nézett rá. Arczkifejozésében az érdekeltségnek egy 
árnya sem volt, a melegségnek egy lehellete sem mo
dorában, semmi gyöngédség a hangban vagy a sza
vakban ; minden udvariasság volt.

Az első nap, melyet az uj házasok Hartancourt- 
ban töltöttek, igen kellemesnek tetszett Elvirának.
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A grófnő kegyót megnyerte, s ő volt a tárgy, mely
ben a rokonok udvariassága öszpontosult. Ha a hizel- 
ges és túlzott udvariasság képes valakit boldogítani, 
akkor Elvira boldog lehetett, hol mindennel birt, a 
mit óhajtott: büszke és nemes névvel, fényes társa
dalmi állással és magas születésű rokonokkal, kik 
minden kívánható tisztelettel halmozták el.

Meg is kell vallanunk, hogy ő egészen átengedé 
magát ezen élvezetnek; Elvira boldognak érzé ma’ 
gát e napon Hartencour tban.

Edvin tartózkodása, mely hideg dérként hullott 
gyöngédséghez szokott szivére, most kevésbbé volt 
érezhető, hol idegen emberektől voltak környezve.

Midőn Elvira este ismét egyedül, volt szobájában 
azt vélé, hogy ez volt legboldogabb napja házassága 
óta* Azt gondolá:

— Mégis kellemes dolog az, előkelő hölgynek 
lenni, s én bizonyára irigylendőleg boldog vol nék, ha 
férjem Szidneyhez hasonló lenne ! —

A szeptemberi nap fényesen es melegen sütött 
Hartancourtra és annak zöld környezetére, midőn 
Elvira felébredt. Gyermekkori szokásaihoz hiven, 
gyorsan felöltözött, s reggeli sétát tett.

Lement a parkba, az üde reggeli léget élve
zendő.

Minden határozott czél nélkül járt ide-oda s 
végre egy csinos, japánt Ízlésben épült pavillonhoz ju 
tott. Az ajtók nyitva voltak s Elvira belépett.

Miután a kis épületet bejárta, fölment egy csiga
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lépcsőn, s egy nyolczszegletii szobába ért, mely kilá
tást engedett az egész környékre.

Elvira egész szívből szerette a szép tájképeket, 
s feltette magában, Hogy azt most egész kényelemmel 
élvezni fogja.

Kinyitott egy ablakot s átengedé magát ama 
phantasztikus képzeményeknek, melyek oly könnyen 
támadnak, ha az ember magában van a természet 
szépségei közepett.

A csend, mely körülötte uralkodott, egyszerre 
két hang által lön félbeszakítva. Előrehajolt, látni 
akarván, kik lehetnek a beszélők, és úgy látszott neki, 
mintha a beszélők egyike Szidney lenne. Még nem 
érthette meg, mit mondtak. Elvira még jobban kiha
jolt, de a fák koronái nem engedték, hogy a parkba 
láthasson ; most már kivehette azonban, mit beszélnek. 
A  hang, mely Szidneyéhez hasonlított, mondá:

„ -------Szerelem nélküli élet oly férj oldalánál,
ki alig veszi észre, mily drága gyöngyöt bir nejében, 
s ki soha sem lesz képes neki mást nyújtani, mint hideg 
udvariasságot, ez valóban szomorú jövő egy, csak ti
zenhétéves no számára. —u

A beszélők gyorsan távoztak, s Elvira többé 
nem érthetett semmit. Kik voltak Ők ? Es kiről be
széltek ? kérdé Elvira önmagától. Lord Kaszterton 
volt-e az, kivel Szidney beszélt s tán ő r ó l a ?  Elvira 
borzadott e gondolatnál s el akará azt űzni magától. 
Nem! Ezerszer nem! Az nem lehetett úgy — bizo
nyosságot kell magának szereznie. Leröpült a lép
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csőn s a szobákon keresztülsietett, de senkit sem 
talált, egy inast kivéve, ki a szobákat takarította.

Egészen felizgatva a hallott szavak által tért 
vissza sétájából.

Midőn azon ajtót kinyitotta, mely a parkból az 
udvarba vezetett, Edvinnel találkozót, ki udvariasan 
eléje jött.

— Kedves Elvira, — mondá — épen téged 
akartalak felkresni,* a grófnő aggódik miattad, hogy 
egyedül indultál sétálni.

Elvira elfogadta az ajánlott kart s gondolá :
— Nem, nem ő volt, a kivel Lembourn beszélt, 

ő azóta nem jöhetett volna fel, s nem beszélhetett a 
grófnővel, s még elő is jött.

Elvira kérdést akart hozzá intézni, de a bátor
ság hiányzott.

Lembournt csak a lunch idejében látta. Szidney 
hozzá közeledett.

— Ma reggel a japáni pavillon közelében vél
tem hangját hallani; sétát tett ön ma reggel ? — kérdé 
Elvira.

— Nem, mylady, azt nem tettem, — feleié 
Szidney.

— Szír, ön nem akarja bevallani, — vágott sza
vába Elvira élénken, — hiszen azt is hallottam, a mit 
mondott!

— Valóban ?
— Ismételjem azon szavakat ?
— Ha szavaim oly mély benyomást tettek önre, 

akkor szívesen hallgatom meg.



122

— Ekkép hangzottak: „Szerelem nélküli élet 
oly férj oldalánál, ki nem képes neki mást nyújtani, 
mint hideg udvariasságot, szomorú jövő egy tizenhét - 
éves nő számárad Nos hát csodálkozik még, hogy e 
szavakra emlékszem, s hogy tudni akarom, ön mond
ta-e e szavakat, vagy?nem ?

Elvira szemei rajta nyugodtak. Szidney össze
vonta szemöldeit, mintha fájdalmas érzés ragadta 
volna meg lelkét.

— Nem értem, hogy mi különöst talál ön e sza - 
vakban ; de higyjen szavamnak: én ma nem valék a 
japáni pavillon közelében.

Elvira arcza kiderült s kezét nyujtá Szidneynek.
Szidney némán hajtá meg magát s Elvira foly-

tatá :
— Fölötte boldogtalannak érezném magam, ha 

ön ilyen ítéletet mondott volna az én jövőm felett.
— Isten mentsen, hogy én önnek, ha csak köz

vetve is, valaha fájdalmat okoznék ! — mondá Szid
ney. — Azt nem bocsátanám meg magamnak soha.

— Köszönöm, szir, ön mégis a legjobb valameny- 
nyi közt, a kikkel eddig megismerkedtem.

Elvira derült mosolylyal mondá e szavakat.
Ismét boldognak érzé magát. Úgy tetszett neki> 

mintha valami veszélytől szabadult volna meg, mely
től már házassága egész tartama alatt rettegett.

Négy hét múlt el, mióta Elvira Edvin nejévé
lett.

Az utazást kivéve, ezen egész időt Hartancourt- 
ban tölté.
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Az első napokban valamennyien tulhalmozták 
udvariassággal, s mindenkép kedveztek neki; de ez 
nem tartott sokáig, mert alig tudta meg lady D — , 
mrs. K. és lady X., hogy ifjú rokonuk egyszerű pol- 
gárleány volt, azonnal felfödözték, hogy nem is bir 
ama finom modorral és tapintattal, melyet joggal 
lehet tőle követelni.

Elvira most mindenféle éles megjegyzések tár
gyává lön. Ezek ugyan lekötelező és udvarias hangon 
mondattak ki, de mégis úgy, hogy sértők legyenek.

Azonban Edvin jelenlétében nem merték azt 
tenni, de ő majd egész nap vadászott, s igy elég alkal
muk volt Elvirát n e v e ln i .

Hanem e három hölgy nem elégedett meg azzal, 
hogy Elvirának naponta leczkéket tartottak az illem 
a finom modor és tapintatról, de mindenki előtt, a ki 
csak hallani akarta, megszólták őt polgárias, egyszerű 
szokásai miatt.

Különösen szigorú volt ezekben lady D. Minek 
bizonyára az volt oka, hogy leányának egy sovány, sá
padt, finom nevelésű angol nő díszpéldányának, Edvint 
szerette volna megkeritoni.

Lady D. igy szokott Elvirát illetőleg nyilat
kozni :

— Azonnal észrevehető, hogy ő nem nagy csa
ládból való; csak leányom mellett kell őt látni, s 
azonnal szembeszökik a különbség egy nemes hölgy 
és egy polgárleány közt. Különös szeszély az lord 
Kasztertontól, hogy ő egy külföldit, s még hozzá ily
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csekély születésűt vett nőül! Engem kissé geniroz 
ezen rokonság.

Ha Edvln nem vadászott volna annyit, akkor a 
jó nénikék kénytelenek lettek volna bírálatukat ma
guknak megtartani, s az egész, Hartancourtban jelen
levő rokonság is úgy viselte volna magát Elvira irá
nyában, amint Kaszterton jelenlétébentenniökkellett.

Most ellenben érezhető módon kellett Elvirának 
tapasztalnia, mily nagy megtiszteltetésnek tekintik azt, 
hogy velők rokonságba jutott.

Briszier grófnő volt az egyetlen, ki elejétől fogva 
mindig egyenlő maradt; de modora általán véve büsz
ke és parancsoló volt, s igy nem tartozott ama koros 
nők közé, kikhez egy tapasztalatlan fiatal lény szere
tettel és bizalommal folyamodik, hogy némi jó tanácsot 
kapjon.

A grófnő fölényt gyakorolt. Azt érezték, hogy 
uralkodni vágyik, de azt is, hogy igazságos s ment 
mindazon nyomorult kicsinyességtől, mely a foglalko
zás nélküli hölgyek kitűnő tulajdona, kiknél a plety- 
kázás, a botrányok és embertársaik birálgatása,képezi 
gondolataik és beszélgetéseik főtárgyát.

Elvira nagyon jól belátta, hogy a grófnő jó in
dulattal viseltetik iránta; de azt is belátta, hogy tán 
nem értené meg, ha hozzá fordulna s előhozná mind
azon apró, de mégis fájó szúrásokat, melyekkel foly
tonosan érintették.

Eszrevotte-e a grófnő, hogy rokonai magukra 
vállalták Elvira nevelését, azt nem lehet meghatá
rozni, mert ő soha sem szólt se ellene, se mellette.
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A grófnő különben is nagyon el volt foglalva a 
Kaszterton-fóle ügyek rendezésével, mert Edvin egy 
hónap múlva átveendi azokat.

Midőn Edvin beleegyezett kívánságába, s kinyi- 
latkoztaiá, hogy meg fog nősülni, a grófnő azonnal 
kiváltotta a két elzálogosított uradalmat s nagy pénz
összeget adott rendelkezésére, de még a többit is 
rendbe kellett hozni, a kisebb jószágokat felszaba
dítani, azokat visszavásárolni, melyek eladattak, úgy 
mint azt is elintézni, hogy Edvin a grófnő halála után 
egész vagyonának egyedüli örököse legyen.

A boldogság és Öröm, melyeket Elvira eleintén 
Hartancourtban érezett, lassankint elsápadt további 
ott időzése alatt.

Edvin folytonos távolléte, hideg udvariassága és 
a folytonos megjegyzések polgárias modorát illetőleg, 
mélyebb sebeket ejtettek szivén, mint valaki sejtette 
volna.

A derült, vidám gyermekből, mert mint olyan 
lepett férje rokonai körébe, örvendve kis diadalainak, 
s azon szerencsét élvezve, hogy fényes névvel bir sat., 
Elvira lassankint hallgatag, tartózkodó és félénk 
nő lett.

Többé nem merte magát semmi irányban áten
gedni érzelmeinek, vagy a legcsekélyebb dologban a 
pillanat ötlete szerint cselekedni, mert mindig attól 
félt, hogy hallania kellend :

— Édesem, nem illik Kaszterton ladyhez, hogy 
ezt, vagy azt tegye.

Ezen merev embereknek sikerült Elvira külse
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jére a büszkeség és búskomorság bélyegét nyomni, mi 
viseletét természetlenné tette.

A változás oly szembetűnő volt, hogy Edvinnek 
is észre kellett volna vennie, de úgy látszott; hogy 
nem figyelt rá, s a grófnő is úgy tett, mintha nem 
venné észre, hogy a fesztelen, derült lényből, csendes 
a magányt kereső ábrándozó lett.

Hanem mégis volt egy, ki irányában Elvira nem 
változott meg. Ez Szidney volt.

Gyöngéd, okos fivérként állt mellette, mérséklet 
re inté őt, ha boszankodásában azokat rendre akará 
utasitani, kik megjegyzéseikkel gyötörték, s vissza- 
tartoztatá őt, ha a grófnőnek panaszkodni akart.

Arra tanította Elvirát, hogy vigyázzon magára, 
s úgy tegyen, mintha mitsem venne észre, ha társa
ságban van, — a helyett, hogy sértett büszkeséget 
mutasson.

Szidney ismerte a világot, melyben Elvirának 
élnie kellett, s belátta, mily nagy szerencsétlenség az 
számára, ha ellenségeket szerez magának.

Ö tudta, hogy azzal legkönnyebb a bírálókat 
lefegyverezni, ha nem boszankodunk megjegyzéseik 
miatt, s megmutatta Elvirának, mily szükséges az, 
hogy boszankodását fékezze, őszinteségét korlátolja s 
igyekezzék az angol büszkeséget magáévá tenni.

E tanulás gyötrő volt az ifjú nő számára, de 
Szidney szükségesnek tartá azt.

Megismerteté Elvirát, a mennyire lehetett, mind
azokkal, a miket tőle követelhetnek, és segité őt, mig 
ahoz szokni igyekezett, hogy egészen más jellemet
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mutasson a világ előtt, mint az, a melylyel való
ban bir.

Szidney igaz barátja volt Elvirának, és valódi 
támasza, anélkül, hogy köztük valaha Kaszterton- 
ról szó lett volna.

Szeptember vége felé volt. Edvin az utolsó hetet 
nem a vadászaton, hanem két ügyvéddel tölté el.

Október elsejére volt az elutazás Hartancourtból 
elhatározva.

Elvira három kinzó szelleme a többivel utazott 
el egyszerre. Egyedül Szidney maradt hátra. Úgy 
látszott, mintha nehezére esnék a grófnő házától bú
csút venni.

Elvira az egész napot szobáiban töltötte volt, 
midőn a grófnő hét óra tájban hozzá jött s nyájasan 
monda : — Most, édes gyermekem, készen vagyunk 
dolgainkkal, s azért jöttem, hogy veled ebéd előtt még 
egy óráig csevegjek.

A grófnő megérinté Elvira állát, s fölemelé fejét.
— Mit, lady Kaszterton, tán bizony sir ? Történt-e 

valami, a mi neked bút okoz ?
Elvira elpirult és hallgatott:
A grófnő folytatá:
— Nem akarod velem közölni bánatodat, s tán 

igazad van. En nem igen illem ily fiatal gyermek bi
zalmasának ; hanem tanácsot akarok neked adni.

— Ne sírj soha sem férjed előtt. Edvinhez ha
sonló férfiak iszonyodnak a könyéktől. Két nap múlva 
elutaztok innen s aztán teljesítened kell, a mit ma. 
gadra vállal tál : képviselni fogod egy főrangú büszke
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férfiú nejét. Hadd tapasztaljam, édes leányom, hogy te 
méltó módon fogod e feladatot teljesíteni. Kaszterton 
legelőször önuralkodást és nemes magaviseletét fog 
nejétől követelni.

— Oh, — szólt közbe Elvira, ki világosabban 
érzé mint valaha, mennyi hiányzik boldogságához, -  
én attól tartok, hogy Edvin mindent fog követelni vs 
nem fog semmit viszonozni.

— Hiszen nevét és azzal becsületét és tekinté
lyét adta neked I Nem érted te azt,hogy oly kincs sok 
áldozatot kiván azon nőtől, kinek birtokában van ?

— Tehát az ön hazájában, édes nagynéném, a 
férj nem szereti nejét ? — viszonzá Elvira könytelt 
szemmel.

— Ha szereti, hálás legyen érte, ha nem szereti, 
úgy keli tonnie, mintha szerelme hiányát észre sem 
venné. Egy büszke nő, ki tudja, mivel tartozik Önma
gának, nem emel panaszt nomteljesült reményei mi* 
att. Ha a sorsnak ura megtagadta tőle azon boldogsá
got, hogy szerettessék, akkor ez oly felfödözés, me
lyet egyedül ő és az Isten tud. A bu és könyek még 
soha sem melegítek fel egy férfi szivét sem.

Ha te egyszer azt födöznéd fel, hogy férjed nem 
szeret, akkor úgy tekintsd ezt, mint olyan dolgot, me
lyen nem lehet változtatni, s elégedjél meg azzal, hogy 
családi becsületének őrzője légy. Soha se feledd el,hogy 
számot kell adnod ezen névről, melyet viselsz. Légy 
kellemes, de soha sem gyöngéd, légy kecses társal
gónő a házban és méltó képviselője a világ előtt, de 
kíméld meg minden érzelgéstöl. Ha a férj nem szereti,
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nejét, akkor terhére van szeretetének mind en nyilat
kozata a nő részéről, Ha nála a szerelem hiányzik, 
szükséges, hogy a nő elég okos legyen arra törekedni, 
hogy nélkülözhetlenné tegye magát jóllétéhez s bele

éli magát szokásaiba. Ily módén épiti fel a házi béke 
és jóllét imoláját azon alapon, melyre a szerelem a 
boldogság és üdv trónját állította volna, s ő nem 
munkálkodik hiában, hanem kárpótlást szerez 
magának, mely vigasztalni fogja azért, a mit soha 
sem bírt.

Elvira kezére támasztá homlokát. Elméje fel
fogta, de szive nem akará megérteni, mit a grófnő 
mondott.

— Miért beszél ö igy velem ? — kérdé magától 
Elvira szorult szívvel, midőn a grófnő elhallgatott, és 
suttogá :

— Azért mondja nekem mindezt, édes nagyné- 
ném, hogy jövendő sorsomra előkészítsen ?

— Milyen sors vár rád, azt nem tudom sem én, 
sem te ; hanem csak oda akartam gondolataidat ve
zetni, hogy ha bármennyire csalódtunk is remé
nyeinkben, azon kell igyekeznünk, hogy sorsunkkal 
kibéküljünk .

A házasság nagy koczkajáték ; kezdetén soha 
sem lehet tudni, ki fog nyerni. Láttam oly házasokat, 
kik frigyök első éveiben tulboldogok voltak s az őrü
lésig szerették egymást. Néhány év — s oly lényekké 
változtak, kik egy nyomasztó láncz terhe alatt sóhaj
tozva görnyedtek, s egyedül azt óhajtották, hogy 
egymástól szabaduljanak, s láttam ismét másokat, kik

9
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eleintén hidegek voltak egymás iránt, de nehány év 
múlva oly bensőleg egyesítve, és oly boldogak voltak* 
a milyenek halandó emberek csak lehetnek.

Minden attól függ, hogy az ember helyesen 
tudja felfogni állását, s viseletében azon szabályt 
kövesse: hogy „a házasok soha se váljanak egymás
nak terhére.u Ha férjed élvezetek miatt a háztól tá
vozik, te otthonn maradsz, de úgy bánjál vele, mi
dőn visszatér, mintha nem vetted volna észre távollé
tét. Gondtalan arczot mutass a világnak, úgy, hogy 
társadalmi állásodat fenntarthasd s ne engedd, hogy 
mások magánviszonyaidba tekinthessenek.

A mi a házasok közt történik, arról sejtelme se 
legyen egy har/nádiknak. És most mindent elmond
tam, a mit e tárgyról mondani lehet.

Erkölcsi előadásokat tartani, soha sem volt gyen
gém, s ne is tekintsd azt másnak, a mit mondtam, 
csupán egyszerű házassági bölcseletnek, melylyel min
den nőnek meg kell ismerkednie, ki magasabb társa- 
sadalmi állást foglal el. — Az óra hétre mutat, az ebéd 
vár, jer, menjünk hát!

Elvira követé a grófnőt.
Az egyedüli hatás, melyet szavai Elvirára gya

koroltak, azon féktelen vágy volt, hogy arról meggyő
ződhessék, mennyire szereti őt Edvin.

Rettegve gondolt arra, hogy Szidneytől el kel
lene válnia, s egész életét Edvinnel töltenie, a nélkül, 
hogy tudná, milyen érzelmeket táplál iránta.

E szerint elhatározá,hogy bizonyosságot fog ma
gának szerezni. így nem mehet az tovább, mint eddig.
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Le kell rántania a leplet, mely az igazat eltakarja, 
hogy egyenest szembeszáll hason vele.

A kísérlet, az események folyamát meggyorsí
tani, mindig koczkáztatott, s ritkán hoz egyebet sze
rencsétlenségnél.

Az ebéd alatt Szidney és Kaszterton tanulói 
idejére ment át a társalgás. Ez mulattatá Edvint. 
Elénk lett, s nemsokára azon időre tértek át, midőn 
Edvin először utazott külföldre.

— Oh mily szép idő volt az ! — kiáltá, — mi
dőn szabadon és boldogan, bizonyos czél nélkül bo- 
lyongtam, egyedül szeszélyemet követve, s ott pihen
ve, a hol buvárkodási vágyam tápot lelt, avagy ha ki
látásom volt valami érdekes kalandra. — Fél-élte
met adnám oda, ha még egyszer átélhetném ezen éve
ket, de azok eltűntek, s nem térnek vissza soha 
többé!

— Miért nem? — kérdé Elvira.
Edvin megforditá fejét s hidegen szemlélte őt.
— Ha az ember megnősül, lemond bolyongó 

életmódjáról; ha szegény nemesből gazdag nagyurrá 
változik, akkor kötelmeket vállal magára, melyek 
azon földgöröngyhöz kötik, mit ,,hazának“ nevez
nek, s e két tekintetben az ember elvesztette szabad
ságát.

— És Edvin sajnálja ezen veszteséget ? — kérdé 
Elvira, lángoló arczczal.

— En mindent sajnálok, a mit valaha veszítet
tem, — feleié Edvin.

9*
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Elvira szemei szikráztak. Már kinyitó ajkait, 
hogy valamit szóljon, de Szidney meggátoló öt, Edvin- 
hez szólván :

— A  veszteségről eszembe jut : tudod-e már, 
hogy Izabellámat elvesztettem ?

A grófnő most a szép állatról kezdett beszélni, 
és Szidney úgy vezeté a társalgást, hogy Elvirának 
többé nem volt alkalma az előbbi tárgyat újra fel
venni.

Midőn eleget beszéltek a holt lóról, a grófnő 
Elvirához fordult, mondván :

— En egy kitűnőn ügyes, csinos leányt ismerek, 
ki egy herczegnőnél mint komorna szolgált, s neked 
akarom ajánlani. A s véd leány már koros arra, hogy a 
komorna helyét betölthetné, azt hagy már pihenni. — 
O dajkád volt gyermekkorod óta, nemde?

— Igen, és épen azért fölötte fájna nekem, ha 
tőle el kellene válnom, — feleié Elvira.

— Azt természetesnek találom, s nem is ki- 
vánom tőled; csak annyit óhajtók, hogy fiatal komor- 
nát fogadj, s az öregebbet minden gond nélkül hagyd 
élvezni öreg napjait házadban. A Kaszterton-család 
mindig gondoskodni szokott régi hű cselédjeiről.

A grófnő felkelt az asztaltól. Elvira követé 
példáját.

Edvin és Szidney ülve marad, régi angol szo
kás szerint. Midőn Elvira a grófnővel a kis kabinetbe 
lépett, az utóbbi mondá, hogy kissé roszul érzi ma
gát. Elvira rábeszélte, hogy feküdjék le.

A grófnő vissza is vonult hálószobájába, s El-
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vira ezután az olvasó-szobába akart menni, valami 
érdekes könyvet keresendő.

De alig hagyá el a grófnő a szobát, midőn El
vira, — az ^olvasó-szoba helyett a nagy terembe 
ment. moly az étterem mellett volt.

Elhatározta magában, hogy meghallgatja, mit 
beszélget Edvin Szidneyvel. Tán róla fognak beszélni 
s igy megtudja azon dolgot, mely most lelkét kizáró
lag foglalkoztatá és gyötré.

Nesztelenül húzódott az ajtóhoz, mely az étte
rembe vezetett. Ez egészen ki vala világítva, de azon 
teremben, hol Elvira volt, tökéletes sötétség ural
kodott.

— Te nem jól fogod fel a grófnő cselekvéseit, — 
hallá Szidneyt mondani, — s ha nem is találod ízlésed 
szerintnek, de annyira nem szabad menned, hogy őt 
nemtelen indokokkal vádolnád, mintha egyedül Mér
vűié grófnő iránti gyűlölete által ragadtatta voln el 
magát, mivel az anyád rokona. Ő bizonyára nem oly 
kicsinyeskedő.

Emlékezzél arra, hogy egész életében hű ma
radt azon érzelemhez, mely őt atyádhoz kötötte. A 
nő, ki úgy szeretett, semmi esetre sem engedi, hogy 
ily oktalan és nevetséges boszankodás uralkodjék 
rajta. A benyomás, melyet szabálytalan életed rá gya
korolt, felvilágosíthatott volna az iránt, hogy csak 
e g y  czélja volt, — boldogságod.

— Hálátlan lennék, ha mást állítanék, — felele 
Edvin, — hanem daczára ennek, mégis fölötte téve
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dett. A boldogság és én, örökre el vagyunk választva 
gondoskodása által.

— Hogyan beszélhetsz igy, Kaszterton! — kiáltá 
Szidnoy, — Tőled, ki oly szép, kedves és gazdag tehet
ségekkel megajándékozott gyermeket bir nőül, vé
tek az ilyen beszéd. S nem is lehetséges, hogy valaki 
oly nő mellett, mint lady Kaszterton, boldogtalannak 
érezze magát. Előbb-utóbb kénytelen lész őt szeretni.

— Mit, én? — esék szavábaEdvin gúnyosan.— 
Azt nem fogom tenni. Legforróbb óhajtásom most is 
az, vajha ezen köteléket szétszakithatnám, mely hozzá 
lánczol. Nem akarom tagadni, hogy szép. Nekem is 
úgy tetszett, midőn őt először láttam; ha kedves-e, azt 
addig nem vehettem észre; gazdagon van-o meg
áldva tehetségekkel, az olyan valami, mit felfödözni 
soha sem lesz se időm, se kedvem. 0  az én számomra 
csak ama láncz, mely Kasztertont azon vagyonnal 
egyesítette, mely nélkül lordnak lenni ép oly nyomasztó, 
mint nevetséges teher. Szeretni nem tudom őt, hanem 
arról meg lehetsz győződve, hogy ha egyszer büszke
ségből rá szántam magam, életemet e nővel tölteni, 
önmagámnak azon Ígéretet is tettem, vele mindazon 
lovagiassággal bánni, melyet tőlem joggal követelhet. 
De ha ezen teher fölötte nyomasztó leend, aztán. . .

— Oh, Edvin, mily keserűn bánom most, hogy 
én nem szólhattam bele házassági tervedbe! Gyötrő 
azon gondolat számomra, hogy én valék oka, mi által 
te sorsodat az övéhez kötetted; ily módon, habár 
akaratlanul is, részes vagyok abban, hogy őt oly szó-
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mora sors érte Oly férj mellet élni, kit szeret, s ki 
szerelmét nem viszonozza, igen keserű lehet.

— Soha se busulj rajta, barátom, ő engem ép 
oly kevéssé szeret, mint én őt.

— Gazdag, szép és fiatal leány nem megy 
férjhez, ha nem szeret.

— Néha mégis megtörténik az. — Nőm azért 
választott engem, mert előkelő hölgy akart lenni. Ha 
én Öreg, rút és undorító lennék, az mit sem tett volna, 
csak lord legyek. — E szerint nem tehetünk egymás
nak szemrehányást. Bromér Elvira, egy másodrendű 
kereskedő leánya, azért rment nőül lord Kaszterton 
Edvinhez, hogy előkelő lady legyen, — én azért vet
tem nőül e nagyravágyó leányt, hogy nagynéném pa
rancsát teljesítsem. —

Most azt kérdem, valóban hiszed-e, hogy oly 
leány, ki hiúságból egész életre frigyet köt, képes a 
szerelem hiányát érezni? — Nem, ép oly kevéssé, 
mint a hogy te érzed a gyilkolás élvezetének hiányát* 
Ha én ama mindennapi kedélyek egyike lennék, kik 
otthonn a házi körben jól érzik magukat, akkor együtt- 
iétiink tűrhető alakot öltene; de igy az sem képzel
hető, mert az olv teher, melynek súlya alatt hurczo- 
lom tovább életemet.

— Ez esetben hát nem fogod megkisérni házas
ságod feloldását ?

— Úgy látszik, barátom, te már nem ismered 
jellememet. E házasság általam soha sem fog feloldatni, 
Hiszen akkor egész házasságom csak szemfényvesz
tés lenne, mi által a grófnő gazdagságát elsajátítani
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megkísértettem volna ! Nem, ő l^ényszeritett arra, s én 
elég becsületes ember vagyok, és elég büszke is, hogy 
előtte és a világ előtt a boldog fér j szerepét játszszam. 
Házassági viszonyaim valódi állását sem neki, sem 
másnak nem kell tudnia.

Azonkívül remélem, ámbár nőm nem ismeri a 
őbbrangú körök szokásait, hogy ő mégis tisztelni 
fogja azon nevet, mely után törekedett. Ez az egyet
len, a mit tőle követelek.

— De ha épen ez az egyetlen fölötte nehéz le- 
end ? — ellenveté Szidney. — Ha ő a szerelem boldog, 
ságát nélkülözi, igen könnyen megbocsátható, ha ezen 
tiszteletről megfeledkezik, hogy azon üdvöt elérhesse, 
melyet te tőle megtagadsz. Mások örömest fogják 
pazarolni amaz érzelmeket e szép nőre, melyeket te 
tőle elvonsz.

— Megfeledkezel arról, hogy az, ki gőgből megy 
férjhez, aligha bírhat gyöngéd szívvel. Csillogni és 
másokat elhomályosítani — ez az ő vágya. Ha minda
zon előnyök birtokában van, melyek által e vágyát 
kielégítheti, akkor, nem gondolván a szív igényeivel 
— boldognak érzendi magát. Néhány év alatt tán any 
nyira viszi, hogy polgárias modorát leteszi, és azt te- 
endi magáévá, melyet társadalmi állása igényel. Ak
kor ünnepelve lesz a társadalmi életben, s élvezheti 
mindazon előnyöket, melyekért feláldozta magát.

— Ep oly igazságtalanul Ítélsz fölötte, mint egy 
fél órával a grófnő fölött ítéltél. Lady Kaszterton me
legebb szívvel bir, mint a nők legnagyobb része.

— E szerint te erővel azt állítod, hogy Elvira
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engem szerelemből választott? Ezen esetben hajlama 
nagyon hirtelen támadt, mert mindössze csak három
szor láttuk egymást, midőn kezét megkértem.

— Hát akkor tán előbb látott téged, s külsőd 
megnyerte tetszését; mert ha csupán a név miatt vá
lasztott volna, akkor miért utasított visza, midőn én 
kértem meg kezét ? — jegyzé meg Szidney szilárd 
hangon.

— Te kérted meg Elvira kezét ? — kiáltá 
Édvin.

— Igen, de ő visszautasitotta ajánlatomat.
Szünet állt be.
Edvin egy idő múlva félbeszakitá azt.
—  S miért tetted azt ? —  kérdé.
— Mert szerettem. Es most Kaszterton, midőn azt 

bevallottam, be kell látnod, hogy hatalmasabb indok 
köti őt hozzád, mint hiúság és gőg. Tökéletesen meg 
vagyok győződve arról, hogy Elvira téged szeret, s 
azon titkos aggály gyotri lelkét, hogy te nem sze
reted.

— Csalódd, ő csak szerepet játszik, — vágott sza~ 
vába Edvin. — De feltéve, hogy igaz volna is, mit 
tenne az! Én még sem fogom Őt soha szeretni.

— EdviD, vigyázz szavaidra! S emlékezzél rá : 
soha sem szerette egy szép, fiatal nő férjét hiába, 
előbb-utóbb mégis hatalmába keríti szivét.

— Meglehet, de nálam soha sem fog az történni; 
és most végezzük be beszédünket. Teljes szivemből 
sajnálom, hogy azon leány, kit te szerettél, nőm lett, s 
hogy én igy elraboltam boldogságodat.
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A székeket hátratolták, és e pillanatban egy 
inas lépett be, ki mylordnak jelenté, hogy az öreg 
grófnő kéreti, látogassa őt meg, mert beszélni óhajt 
vele.

Erre Kaszterton a sötét terembe lépett, s midőn 
a grófnőhöz ment, szorosan Elvira mellett haladt el.

Csendesen, nesztelenül, mint egy szellem, vo
nult vissza szobájába.

Másnap reggel Edvin épen öltözékével foglalko
zott, midőn egy levélkét hoztak neki myladytől.

Kissé csodálkozva, hogy neje most ir neki, miu
tán tudja, hogy félórával a iunch előtt hozzá szokott 
menni, bontá fel a levelet, s átfutá a sorokat.

„Mylord, — irta Elvira, — kérem önt, legyen 
oly udvarias, s látogasson meg, miután e sorokat ol
vasta. Közölnöm kell önnel valamit, mietőtt a grófnő
vel találkozunk. Elvira.Cí

Edvin szemlélte az írást, zsebébe dugta a levelet 
s gondolá: '

— Mit közölhet ő velem? Bizonyára valami cse
kélységet, mi azonban fontos az ő szemeiben.

Néhány perez múlva Edvin neje szobájába 
lépett.

— Bocsássa meg mylord, hogy önt ide fárasztot
tam, — mendá Elvira, ki azzal foglalkozott, hogy az 
ékszereket tokjaikba visszahelyezze ; — hanem fölötte
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szükséges, hogy egymással nyíltan értekezzünk, miu
tán nagynénje házát elhagyjuk.

Elvira oda vont egy támlányt Edvin számára, 
ki azon csodálkozott, hogy őt mylordnak nevezi.

— Higyje el, én igen örömest jöttem felszólítá
sára, — bizonyitá Edvin udvariasan. — Egy szép fiatal 
nő meghívását mindig szívesen fogadjuk.

— Esedezem, ne pazaroljon annyi udvarias, érzé
ki frázisokat rám, — vágott szavába Elvira. — Az, a mit 
én mondani fogok önnek, fölötte ellenkezni fog szava
ival. — Az igazság hangján akarok Önnel szólani.

— Ez merész vállalat, — vélé Edvin.
— De én valamit merészeltem, a mi veszélye

sebb volt, — mondá Elvira sajátságos mosolylyal. — De 
ez nem tartozik ide. Elutazásunkról akarok szólni. Ön 

Kasztertonba akar menni, nemde ?
— Igen; azt hittem, hogy mi ott néhány hóig 

időzni fogunk.
— Mi, mylord ? Tehát Ön igazi házasságnak 

akará frigyünket tekinteni ?
— Hiszen csak nem tekinthettem másnak, mint 

a mi valóban, — feleié Edvin, növekvő csodálkozással 
tekintve Elvirára.

— Ön téved, mylord. Frigyünk nem az, a minek 
látszik, — mert mi nem vagyunk házasok, hanem csak 
egy pár egyén, kik világi számításból sorsukat egy
máshoz kötötték.

Ön azért, hogy nagynénje óhajtását teljesítse, 
én azért, hogy előkelő nevet kapjak. Ez utóbbit ki
véve semmi közösség sincs köztünk, azon kívül ut-
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jaink elválnak, s kegyetlen kényszerűség lenne az 
mind a két részről, ha együtt kellene élnünk.

Szándokom, önnek azon ajánlatot tenni, hogy én 
visszautazom Svédországba, atyámat meglátogatni, 
ki, a mint egy ma érkezett levélből látom, nagyon be
teg lehet. — Ön Kasztertonba utazik, vagy a hová 
tetszik, s a jövő évben ismét találkozunk augusztus 
végén Londonban, hol, nagynénje óhajtása szerint, 
egy hónapot töltünk s szerepeinket mint nő és férj 
tovább játszszuk.

— Szivének óhajtása ez ? — kérdé Edvin.
— Igen, mert különben nem hoztam volna elő.
— Hát oka ?
— Mylord, az sokkal közelebb fekszik, mintsem 

hogy körülményesebben kellene róla szólni. Én nevet 
kaptam, s ön nőt, avagy helyesebben mondva, esz
közt, mely által vagyonhoz jutott. Az által nem nyer
hetünk semmit, ha együtt élünk, de elveszíthetünk 
mindent. Én lelkiismeretem szerint tiszteletben fogom 
tartani a nevet, melyet ön rám bízott, s ön ismét bírni 
fogja Kaszterton ladyt, ha szüksége lesz rá a nagy
világban ; de mint már mondám, kegyetlenség lenne, 
ha kényszerítve lennénk egymás mellett tengődni s 
egymás életét elkeseríteni, mely nyomasztó súly volna 
ránk nézve. így ellenben ön szabad leend, s utazhetik 
az egész világban, átengedheti magát szeszélyeinekf 
mig én kedves hazámban, vagy a hol épen kedvem 
lesz, fogok tartózkodni.

Edvin sokáig hallgatott. Összevont szemöldei és 
ossz ̂ szorított ajkai világosan mutatták, hogy Elvira
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szavai férfibüszkeségét megsértették. Szüksége volt 
néhány pillanatra, hogy a felindulást legyőzhesse, ne- 
hogy oly szavakat ejtsen ki, melyeket higgadt vérrel 
nagyon megbánt volna.

Elvira látta, hogy bizton talált, s kénytelenek 
vagyunk bevallani, habár sajnálattal, ő bizonyos örö
met érzett e pillanatban.

— Feleletét várom, mylord, — jegyzé meg, 
midőn Edvin folyvást hallgatott.

— Feleletem nem lehet más, mint az : hogy telje
síteni fogom óhajtását.

Elvira keze e pillanatban súlyosan nyugodott az 
ékszer tokján. Azt remélte, hogy Edvin nem fog bele
egyezni ajánlatába, s maga az Isten tudja, tette-e 
volna azt, ha előre tudja, hogy elfogadtatik.

— Akkor csak az a teendőm, hogy önnek visz- 
szaadjam ezen ékszereket, — kezdé ismét. — Addig 
diszitettek engem, mig neje szerepét játszottam, de 
sohasem lehetnek az enyéim, én soha sem fogom tu
lajdonomnak tekinteni.

Ezzel a piros maroquintokokra mutatott, aztán 
folytatá :

— En nem fogadhatok el öntől semmi ajándékot, 
s ezért teszek igy amaz okmánynyal is, mely lady 
Kaszterton számára a nászajándékot biztosítja, mit 
ön neki ajándékozott.

Elvira kivett egy iratot, melyet ezer darabra 
tépett s hozzátevé:

— Udvariasságát becsülni tudom, mylord, s arra 
mindig emlékezni fogok; hanem ez az egész, a mit
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elfogadhatok, s elfogadni akarok. Most még egyet kell 
hozzátennem : a villásreggelinél é n adom tudtára a 
grófnőnek, hogy atyám betegsége engem Svédország
ba hí. O elutazásomból rém fogja sejteni a valódi vi
szonyt, mely köztünk létezik.

A mennyire lehet, én tekintetbe veszem a világ 
Ítéletét, s ön mindig számolhat rám, ha lady Kaszter- 
ton jelenléte szükséges lesz, annak elhárítására, hogy 
valami árnyat vessenek önre; most nem tartoztatom 
önt tovább.

— Es én, mylady, nem akarok tovább terhére 
lenni, — mondá Edvin felkelve. — Szerencsét kívánok 
önnek, hogy képes volt úgy cselekedni, a mint csele
kedett. Arra nagy elszántság és higgadtság kell. Ezen 
tulajdonok birtokosnője nem szükségei támaszt oldala 
mellett, de tán azon figyelmeztetést igen, hogy marad
jon más férfiak iránt is igy, minden gyöngéd érzelem 
nélkül. Ha valaki, úgy mint ön, fényes név után töre
kedett, s annak feláldozta a nőt, akkor nagyon lehet
séges, hogy jövőben a nevet feláldozza a női gyenge
ségnek. Ön sokkal büszkébb, mintsem hogy a bizalmat 
megcsalná, melyet ön iránt tanúsítok, ha beleegyezem* 
hogy elválva éljünk.

Elvira halvány volt. Edvin elbocsátá kezét s 
megfordult, a szobát elhagyandó.

De e pillanatban kitárult az ajtó és Lotta rohant 
be. Nem figyelve a lord jelenlétére, Elvirához sietett, 
feketeszélü levelet nyújtván át neki.

— Itt van egy gyászlevél Svédországból. — Az 
Istenért, olvasd e l !
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Elvira keze remegett, midőn a levelet átvette. 
Felszakitá a borítékot. Midőn egy pillantást vetett 
tartalmára, áthatólag feJsikoltott s hátrahanyatlott.

Edvin oda ugrott s felfogta őt.
— Oh Istenem, atyám meghalt! — kiáltá Elvira.
— O mégis oly szívvel bir, mely tud szeretni, — 

gondolá Edvin, s lehajolt föléje; de Elvira gyorsan 
felkelt, félretolta karját, s elhagyd a szobát.

Ama kisebb gőzhajók egyike, melyek Stockholm 
tekervényes öbleiből kiindulnak, épen kikötött egy 
csendes helyen, lerakván az utasokat és szállítmányát, 
midőn egy nagy gőzös Schonenból elhaladt mellette*

Egy ur, a schoneni gőzös födélzetén, szemeivel 
kiséré a csolnakot, mely a kiszállt utasokkal a parthoz 
sietett. Ezután egy nőhöz fordult, ki egészen közelé
ben állt, s mondd:

— Legyen olyan szives nekem megmondani, mi
féle gyönyörű jószág az amott ?

Egy pompás urilakra mutatott, mely felé a csői- 
nak tartott.

— Az ximaszjő, — viszonzá a kérdett.
— Es' Stangenszkjöld ezredes tulajdona ?
— Volt, — viszonzá a hölgy oly nyájasan, mely 

eláruld, mennyire örvend annak, hogy alkalma van 
beszélni.

—Az ezredes eladta a birtokot, midőn ipja halálá
nak hire érkezett. A gyártulajdonos, Harlen úr, a
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külföldön halt meg. Nem lehet rajta csodálkozni, hogy 
az ezredes meg akart szabadulni oly helytől, hol majd 
valamennyi gyermeke elhalt. Igen, Timaszjő valóban 
gyászos lakhely volt a család számára.

— Ki bírja most ? — kerdé az ur tovább.
— Lady Kaszterton, vagy grófnő. Atyjától, Bro- 

mér Áron úrtól örökölte, az ismeretes uzsorástól, ki igen 
sok pénzt hagyott hátra. Bromér kevéssel halála előtt 
vette meg ezen birtokot, melyet joggal uradalomnak 
lehet nevezni, mert 500,000 ezüst tallért fizetett érte, 
Bizony jó üzlet ez az uzsorásféle. —

Az ezredes azonban egy kis birtokot megtartott 
magának, melynek Szkogof neve ; azelőtt Timaszjő- 
höz tartozott ez is, de most elválasztották attól.

Miért tartotta meg az ezredes épen azt, senki 
sem foghatja meg, mert az se nem különös jó, se nem 
szép, sőt ellenben igen kietlen, elhagyatott hely.

— Hogy is hívják Timaszjő tulajdonosnőjét? — 
ismétié azúr, egy középkorú férfi, katonás külsővel.

— Kasztertonnak hívják Két évvel azelőtt ment 
nőül egy angol lordhoz. — En nagyon jól ismerem őt, 
mert nálam, Altorpban, mi Timaszjő közvetlen köze
lében van, neveltetett. Midőn atyja hozzám hozta, alig 
tudott olvasni, s midőn növeldémet elhagyta, oly mi- 
velt leány volt, s alig ment a külföldre, midőn azon 
angol gróf, vagy lord, a mint Angliában nevezik, ke
zét megkérte. Azonban furcsa ez az egész házasság. 
A leány mást szeretett, ki nem volt oly előkelő, de 
atyja rábeszélte, hogy menjen a lordhoz. Hat hónapi 
együttlétök után felfódözto, hogy férje elmebeteg, s el
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kel lett tőle válnia. Midőn ide érkezett Svédországba, 
atyja halálának hire várta őt. Télen át itt maradt» 
mély gyászba merülve. Tavaszkor ismét a külföldre 
utazott, őrült férje után nézendő, a mint mondták. 
Egy egész évig maradt el, s csak nem rég tért vissza 
Svédországba, a mint hallom.

Távolléte alatt egészen átalakították a régi 
kastélyt, úgy, hogy most alig lehet rá ismerni. Egé
szen meg van ujitva s divatosan berendezve, s úgy 
néz ki, mintha egészen uj lenne. Úgy gondolom, hogy 
az úrnő most Timaszjőben van, ámbár bizonynyal nem 
mondhatom, mert néhány hetet rokonaimnál töltöttem 
Schonenben.

Brogré prépostné, mert ő volt az, lélegzetet 
vett, s hallgatója, ki bizonyára fölötte kiváncsi ember 
volt, felhasználta az alkalmat, hogy uj kérdést tegyen.

— Több gyermeke is volt Bromérnak, vagy csak 
Kaszterton grófnő ?

— Nem, több nem volt neki, azt bizonynyal tu
dom. 0  soha sem volt nős, a grófnő sem volt törvé
nyes gyermeke, hanem törvényesittette s nevét rá ru
házta. A mi engem illet, én mindig azt gondoltam, 
hogy bizony megesküdhetnék az anyjával, mert az 
pompás nő volt, csinos, derék és munkás, hanem da
czára ennek, soha sem lett neje.

— Ismeri ön az anyját ? — kérdé az úr, igen 
sajátságos kifejezéssel tekintvén a prépostnéra.

— Úgy mint magamat. Nevem Brogré, férjem 
prépost volt, s özvegykoromban leánynöveldét nyi
tottam.

10



Kaezterton grófnő volt az első növendék, ki 
hozzám jött. Midőn Bromér ur leányát nekem átadta, 
dajkája is vele jött, kit Bromér Lottának neveze.

Lotta leányasszony az egész idő alatt, mig a 
grófnő nálam volt, szintén ott időzött, s érte is fize
tett Bromér úr. Könnyen kitaláltam a valódi viszonyt, 
mely e három közt létezett, tudniillik, hogy a dajka 
a gyermeknek anyja. S a mennyire lehetett megkísér
tettem Bromérre hatni j de mit sem használt.

Azt az egyet roszallom a kedves grófnőben, 
hogy anyjának, Lotta leányasszonynak, megengedi, 
hogy házánál mint cseléd tartózkodjék. Ö ugyan még 
fiatal személy, legfeljebb 40—43 éves, de a grófnő 
azért mégis gondoskodhatott volna arról, hogy Lottá
nak saját otthonnja legyen, s ne foglalja el leánya há
zában egy elsőrendű cseléd helyét.

— Az annyit tesz, hogy Lotta még mindig a 
grófnőnél van ?

— Igen, úgy van. 0  úgyszólván a háztartás ve
zetője, melyet saját akarata szerint rendez be. A 
grófnő csak egyszer vált el tőle, tudniillik akkor, mi
dőn a múlt évben angol komornája kíséretében a kül
földre utazott. Lotta bizonyára azért nem ment vele  ̂
hogy felügyeljen a munkára Timaszjőben, s gondja 
legyen arra, hogy a grófnő mindent rendben találjon, 
ha visszajön.

— Ön, asszonyom, ki annyi évekig ismerte a 
grófnőt, bizonyára annak kedélyét és jellemét is is
meri ? — kérdé az ur.

— O h! ő valóságos angyal, nem lehet kedve
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sebb gyermeket képzelni, mint ő volt. Voltak neki is 
szeszélyei, de azonkívül jó, szelíd szívvel bir s lehetet
len volt őt nem szeretni. Soha sem szerettem valakit 
úgy, mint Elvirát, még saját gyermekeimet som.

A prépostné ingadozó hangon mondá ezen utolsó 
szavakat, mire zsebkendőjét használatba vette, hogy 
még további kifejezést adjon hajlama bizonyítá
sának.

Az idegen ur most félbeszakitá a párbeszédet, 
ki felkelt, s a hajóskapitánynyal beszélt.

A prépostné, ki füleit nyitva tartotta, a követ
kező szavakat hallá, melyeket a kapitány monda:

* — jd megkísértem. Ha valami halászsajkával 
találkozunk, akkor könnyen megy.

Egy óra múlva csakugyan találkoztak halász
sajkával. A kapitány megszólitá, hogy kössön ki a 
hajó oldalánál, és a kiváncsi kérdező beugrott a saj
kába, mely Timaszjő irányában elevezett.

A gőzös, melyen a prépostné maradt, folytatá 
útját Stockholm felé.

Timaszjő valóban annyira megváltozott, hogy 
az alig ismerhetett rá, ki néhány évig nem látta volt.

Nemsokára, miután Bromér a birtokot megvette, 
tervet rajzoltatott az ódon kastély átalakítására. Szer
ződött is egy ügyes épitészszel, a kastély s a hozzá 
tartozó épületek megújítását illetőleg. De alig kötöt
ték meg a szerződést, midőn Bromér meghalt. Most

10*
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tehát lord Kaszterton, mint Elvira férje, Ion annak 
tulajdonosa.

De a sajátságos megegyezés következtében, mely 
Kaszterton és neje közt fennállt, Elvira maga vette 
át Bromér vagyonának kezelését.

Elvira mit sem változtatott atyja tervén; s Ti- 
maszjő a szerint lön átalakítva. Az ódon urilak e sze
rint a jelenkor Ízlése szerinti pompás és szép paloták 
egyikévé lön átváltoztatva, márvány oszlopzattal, er
kélyekkel, márvány lépcsőkkel, csarnokokkal, aranyo
zásokkal és faragványokkal ellátva.

A művészet mindent elkövetett, hogy ezen fa- 
aknak, melyek évszázadok óta álltak, fiatal kinézést 

kölcsönözzön, s minden emléket a múltra eltöröljön.
A régi lovagterem most pompás étterem volt? 

melynek kandallója fölött a Kaszterton- család czimere 
domborműben diszlett. Az arczképcsarnok gyönyörű 
terem volt, melyben csak két arczkép volt látható; az 
egyik lord Kaszterton Edvint, mint ifjút ábrázolá, a 
másik Briszier Lydia grófnőt.

Mi azonban nem akarunk a disz-szobákban 
Mőzni, hanem menjünk tovább, mig egy nagy, világos 
dolgozószobába érünk,

Itt mindazon ezerféle apró fényüzési czikket ta
láljuk, melyek a nő ízlését kitüntetik, s a kerevetek, 
pamlagok, nyugágyak és támlányok azon fölösségét^ 
mely mutatja, hogy egy gazdag hölgy kedvencz szo
bájában vagyunk.

A falakat drága festmények, nagy művészek ké
szítményei, födik, az etagérek meghajoltak a számta
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lan művészi czikkek alatt s az asztalok teli voltak 
rajzokkal és könyvekkel.

Az ablakok egyikénél íróasztal állt, mely magá
ban is oly kitűnő mü volt, mi akaratlanul is magára 
vonta a figyelmet.

Az egyetlen szabad helyet a falon egy kép fog
lalta el a drága, ritka müvek közepett, mely egyszerű 
kerete miatt feltűnt. Ezen kép egy férfit ábrázolt, kit 
halála után vettek le. De könnyen fel lehetett benne 
ismerni Bromér Áront.

Ezen kép előtt állt Elvira s komoly és szomorú 
tekintettel szemlélte azt.

Három év múlt el, mióta utoljára láttuk. A ti
zenhét éves gyermekből most húszéves nő lett, de 
ugyanazon kecses, ingerlő külsővel, mint azelőtt, ám
bár az akkori gyermekies kinyomat eltűnt s arcza a 
komolyság és gondolkodás kifejezését öltötte vala ma
gára, mely előbb hiányzott rajta.

A mint most ott áll, merengő tekintetét az arcz 
képre függesztve, oly kedves, oly vonzó, hogy minden 
szem tetszéssel és örömmel nyugodnék rajta.

Egy szolga belépése arra készteté, hogy megfor
duljon, tudni akarván, miért zavarták meg elmélke
déseit.

— Egy hölgy van itt, ki arra kéri a méltóságos 
grófnőt, hogy őt elfogadná, — mondá a szolga.

— Mi a neve ? — kérdé a grófnő.
— Azt nem akarta megmondani, csak annyit 

mondott, jelentsem őt be, mint ifjúkori barátnőjét ő 
méltóságának.
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— Ifjúkori barátnőm! — ismétlé Elvira. Hadd 
jöjjön be ! — tévé hozzá s a kényelmes kerevetek egyi
kére veté magát.

— Ki lehet az ? — folytatájmagában. — Bizonyára 
iskolatársaim egyike. Azoknak legnagyobb része már 
felkeresett engem. A zálogtartó zsibárus leánya je
lenleg oly egyéniség, a mint látszik, kire emlékezni 
mindegyik érdemesnek tartja. — -  * Mindegyik ? —
Oh nem, még egy van, ki nem tudja elfeledni csekély 
származásomat, s épen ő volt az egyetlen, ki önszere- 
tetemet annyira ingerlé és sértegető, hogy én gyerme
kes oktalanságomban magamat és egész életemet fel
áldoztam, hegy fényes nevet kapjak. Oh, ha én ezen 
lépést visszavehetnénk mely engem Kaszterton ladyvé 
tett, oh ha még egyszer szabad lehetnék!

Az ajtófüggönyök félrevonattak s az inas 
mondá :

— Tessék belépni, ő méltósága ittbenn van.
Elvira tekintete a belépőre esett s ez — Armida

volt.
Elvira arczárói eltűnt a bús kifejezés; az öröm

nek egy sugara derité fel arczát; gyorsan felkelt, oly 
mozdulattal, mintha mondani akarná:

— Végre itt vagy !
Miután Armida a fényes dolgozószoba küszöbét 

átlépte s az inas eltávozott, a két hölgy néhány má- 
sodperczig egymást szemlélve állt. Armida öltözete a 
szegényes elegantia jellegét viselé, moly némely em
berek sajátja.
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Orczái halványak voltak, 3 egész külseje keserű 
gondokról tanúskodott.

Úgy látszott, hogy az évek, melyek elfolytak, 
mióta egymástól elváltak, bőven lettek volna fűsze
rezve keserű gonddal és viszontagságokkal.

Elvira ellenben magasan hordozá szép fejét, 
azon tudattal, hogy jelenleg ő bírja az előnyt egykori 
ellensége fölött.

Miután mind a kettő néhány pillanatig hallga
tott, mintegy fel akarván fogni egy tekintet által kü
lönböző állásaikat, eltűnt Elvira arczából a büszke 
vonás. Néhány lépést tett Armida felé.

— Milyen sorsfordulatnak köszönhetem, hogy 
K . . . Armida engem felkeresett ? — kérdé s kezét 
nyujtá Armidának. — Ha valamiben hasznára lehetek 
egykori társnőmnek, szívből örvendenék.

Armida mogragadá Elvira kezét, pathetikus 
hangon mondván:

— Oh ! most látom, hogy nem csalódtam, mi
dőn ifjúkori barátnőm jó, gyöngéd szivéhez fordul
tam. Igen, meg valók győződve róla, hogy az válto
zatlan maradt s abban bízva, bátorkodtam ide jönni. 
Édes, szeretett Elvirám, engedd meg, hogy úgy 
nevezzem azt, kit szivemből szerettem, ámbár maga
viseletéin gyakran ellenkezőt tanúsított.

Armida csókjaival halmozá el Elvira kezét.
Elvirára kellemetlen benyomást tettek szavai és 

kinézése. Visszavonta kezét s hidegen mondá:
— Armida, mi soha sem valánk barátnők; te 

soha sem tápláltál irányomban más érzelmet, mint
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boszuságot, miért színlelsz most oly hajlamot, mely 
soha sem létezett?

Azt hiszed, hogy ez által hízeleghetsz nekem, 
vagy hogy szavaid kitörölhetik emlékemből azon sé
relmeket, melyekkel engem illettél ?

Nem, ezen szavaid kellemetlenül hatnak rám s 
elkeserítik szivemet. Hagyj fel tehát minden tettetés
sel, minden hízelgéssel, s no szólj oly barátságról, mely 
nem volt egyéb nyílt ellenségeskedésnél.

Hiszen csak azt kell mondanod: Szükségem van 
részvétedre, s meg lehetsz győződve róla, én részesí
teni foglak abban, a nélkül, hogy a múlt valami hatást 
gyakorolna rám. Szólj hát nyíltan ; mit tehetek érted ?

Elvira kinézése oly nemes volt, hogy akaratla
nul fölényt gyakorolt Armidára, kit egészen kihozott 
rendes sodrából. Azonban ismert egy utat, melyen 
ismét szerepébe juthatott; kényekre fakadt.

Elvira soha sem láthatott valakit búsulni meg
indulás nélkül. Most Armida vállára tévé kezét s nyá
jasan szólt ismét:

— Mi történt? — Valami olyan baj az, melyen 
segíthetek ? akkor szólj tartózkodás nélkül, szívesen 
segítek rajtad.

— Szegény vagyok, Elvira, — fakadt ki Armida, 
— el vagyok hagyva pártolóimtól, állomás és otthonn 
nélkül.

A  hang, melyen ezt mondá, oly szomorú volt? 
mely bizonyitá, hogy igazat szólt.

— Az épen nem olyan nagy szerencsétlenség, 
gy ne lehetne rajta segíteni, — viszonzá Elvira, ar-
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czát megczirógatva. Eleintén, e nyáron át, nálam 
fogsz maradni. Ezen idő alatt majd kigondolunk vala
mit számodra.

— Elvira! — kiáltá Armida, az annyiszor meg
sértett nő arczába tekintve. De abban csak szivjóságot 
és részvétet olvasott.

Elvira Armidára tekintett, — ki gyermekségé
ben annyi könyet facsart szemeiből, — oly nyájas ki
fejezéssel, mintha minden bántalmat elfeledett volna

Armida hálát lebegett, mely e z ú t t a l  őszinte
volt.

Egy ideig beszélgettek, azután Elvira csengetett 
s parancsot adott, hogy Armidát vezessék az úgyneve
zett zöld vendégszobába. Megszoritá Armida jkezéí 
is nyájas mosolylyal mondá :

— Most szükséged van a nyugalomra, de egy 
óra múlva érted jövök s aztán ebédelünk. Délután sé
tát teszünk a parkban. Majd meglátod, milyen nagy 
változások történtek itt. Most Isten veled, egy órára,

Elvira nyájasan intett fejével, s Armida a szá
mára kijelölt szobába követé a komornát. Midőn abba 
belépett, még azon felindulás uralkodott rajta, melyet 
Elvira szivjóságos nyájassága előidézett; de mig öltö
zékét rendbehozta, hasonlításokat kezdett tenni ő és 
Elvira közt.

Boszankodott rajta, hogy ő, a K.. . .  urhölgy, 
kénytelen legyen leggyülöltebb ellenétől segélyt 
kérni.

Ha Elvira készségére gondolt, melylyel házát 
megnyitotta előtte, és segélyét ajánlotta, ő abban nem
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látta szive jóságának bizonyitékát, hanem eszközt a 
boszura, s hogy éreztesse Armidával, mint izük 
az, ha a zálogtartó leányától jótéteményeket kell el
fogadnia.

Sőt Armida tapintatlanságnak vette Elvira vise
letét, hogy öt szobájába küldte, s bizonyítékul tekintő, 
hogy Elvira nem akarja magát általa háborgattatni.

Hogy Elvira ezt azért tette, mert véget akart 
vetni az első találkozás feszitő és kényelmetlen hely
zetének, s meg akará szabadítani Armidát hálájának 
nyilvánításától, — azt ő nem akará megérteni, mert 
akkor kénytelen lett volna bevallani, hogy Elvira több 
emberi méltósággal bir, mint ő maga.

Most beteljesedett az, a mi már sokszor történt; 
Elvira nemeslelküsége, a helyett, hogy Armidát barát
nőjévé változtatta volna, még elkeseredettebb ellen
ségévé tette.

Hogy saját lelkiismerete előtt ellenséges érzel
meit igazolja, nemtelen indokot kelle Elvira cselek
vésének tulajdonítani.

Azon órát, melyet Elvira neki pihenésre enge
dett, arra forditá, hogy öltözékét, a mennyire lehetsé
ges, ékessé tegye.

Mennyire boszantá gőgjét, ha arra gondolt, hogy 
Elvira bizonyára észrevette selyemruhájának kopott
ságát.

Kiengesztelhette volna őt a világ minden nyájas
sága azon lealázásért, hogy Armida, Elvirához úgy 
szólván alamizsnát jött kérni ? Hiszen ezért joggal 
fájdalmat okozhat Elvirának.



156

Armida e szerint feltette magában, hogy a leg
első alkalommal bűnhődnie kell Elvirának iránta tanú
sított nagylelkűségéért.

A köznapi ember nem bocsáthatja meg, ha hálára 
kötelezik, s mindennap megtörténik az, hogy ő épen 
azon kezet mocskolja be, mely őt a nyomor és szeren
csétlenség örvényéből kisegítette.

A hálátlanság többnyire nyomban követi a jóté
teményt. Balga ember az, ki egyebet vár.

Armida már egy hétig Timaszjőben időzött, El
vira a leggyöngédebb módon elhalmozta őt ajándékok
kal, s öltözéke ismét helyre volt állítva.

Elvira mindezt megtette, de nem kérdezte soha, 
mi által jutott szegénységre.

A két egykori iskolatársnö egy szép reggelen 
együtt ült a tengeröbölbe vezető hídon, mely fölé 
sátor volt vonva. Armidáról beszéltek.

Ő közölte Elvirával, hogy gyámja meghalt és 
kis tökéje elveszett, mert vagyona csőd alá jutott.

Ez nemsokára azután történt, a mint Brogre asz- 
szony növeldéjét elhagyta volt.

O azután is társalkodónő maradt Marthánál, de 
miután egészen tőle függött, helyzete fölötte lealázó löm

Midőn az ezredesné betegsége növekedett, beteg
ápolónőt csináltak ArmidábóL Egy ideig az ezredesné 
halála után is a házban maradt még, de midőn Mártha 
nemsokára ezután frigyét felbontotta Károlylyal, egy
szerre elbocsáttatott.

Minden kisérlet, melyet tett, hogy más, hasonló
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állomást kaphasson, eredménytelen volt, s K . . . . kis
asszony, előkelő nevének daczára, nem talált helyet.

Csekély bevételei mindinkább összeolvadtak, s 
hogy megélhessen, kénytelen volt minden értékes 
czikket, a melylyel birt, eladni, s igy élte át a megalá
zások egész sorát, melyeket a szegénység magával 
szokott hozni.

Ismerősei kerülték, rokonait nem lelte otthonn, 
ha hozzájok ment, s leveleire nem feleltek,

Még mielőtt Stangenszkjöld házát elhagyta, 
megtudta volt, hogy Elvira egy angol lordhoz ment 
nőül, s most előkelő és gazdag.

Soká gondolkodott Armida magában, fölkeresse-e 
Elvirát, de mig az a fővárosban tartózkodott, az lehe
tetlennek látszott előtte.Végre, midőn minden segély- 
forrása ki volt merítve, s a nyomor vigyorgott rá, 
rászánta magát, hogy utolsó pénzén gőzhajójegyet 
vesz s Timaszjőbe fog utazni, Elvirától segélyt ké
rendő.

Armida egész egyszerűn elbeszélte Elvirának 
balsorsát, s úgy látszék, mintha üldöztetve tartaná 
magát a Stangenszkjöld-családtól.

— De hát, — kérdé Elvira, midőn elbeszélését 
befejezte, — mi oka lehet ezen üldözéseknek ? Hiszen 
ok nélkül csak nem támadhattak ?

— Abban tökéletes igazad van, — feleié Armi
da, —  elegendő okok vannak arra. — Az egész utolsó 
évben, mig én a házban voltam, mindjárt az ezredesné 
halála után, kezdődtek a viszálkodások köztünk Már- 
thával. Mindezek a boldogult és Károly körül forog
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tak. Mártha soka sem volt jó  anyja iránt s rutul kez
dett bánni Károlylyal, annak halála után.

Azt állitá, hogy Károly azon időtől fogva, a mint 
megtudta, hogy te férjhez mentél, egészen megválto
zott irántai viseletében, s ennek alapján bontá fel e 
viszonyt. Akkor Baden-Badenben valánk. Miután Ká
rolylyal szakitott, nekem is felmondott. Nem tűrheté 
jelenlétemet, mert az mindig azon oktalanságára 
emlékeztető, melyet elkövetett, midőn Brogré jegye
se lett.

Károly azonnal elutazott Baden-Badenből; de 
nekem B . . . . bárónő azon ajánlatott tette, maradjak 
nála az idény végéig. Az utipénz, melyet Márthától 
kaptam, igen csekély volt; s nem is tudtam volna ha
zajönni, ha a bárónő nem ajándékozott volna nekem 
egy kis összeget, midőn elváltunk. Midőn Stokholmba 
érkeztem, más állomás után néztem, de hasztalan, 
mert az ezredes mindig és mindenütt ellenem dolgo
zott, s minden ismerősének azt mondá, őrizkedjenek 
tőlem, ne fogadjanak a házhoz.

— S nem tudod, miért tette azt ? — kérdé El
vira.

— Hihetőleg azért, mert Mártha nem akart ve
lem találkozni azon társadalmi körökben, melyekhez 
tartozik, s tán nem óhajtja, hogy egyetmást megemlít
sek, a mi nem válnék dicséretére. Az ezredes valóban 
nem egyéb, mint Mártha inasa és csak az ő sugallata 
szerint cselekszik. Magam is elismerem, mily kelle
metlen lenne az ama gőgös család számára, ha egyet
mást közölnék, Márthát illetőleg.
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Armida majdnem fenyegető hangon mondá ezt
— De azt nem szabad tenned, — vágott szavába 

Elvira, — az gonosz lenne tőled. Nem szabad olyano
kat mondanunk ellenségeinkről, a miket elhallgatunk, 
mig barátaink voltak.

— Az igaz, és azért hallgatok én is, — viszonzá 
Armida, — de mégis fölötte sajnáltam Károlyt, s 
Mártha lelkiismeretét fogja terhelni, ha majd nem jól, 
megy a dolga! Mert csak úgy szakítani vele, egy uj 
szerelem miatt, miután oly szerelmes és féltékeny volt. 
az még sem igazságos dolog. Szegény Károly !

Armida sóhajtott és Elvirára kanditott.
Azt várta, hogy Elvira kérdéseket fog hozzá 

intézni; de a helyett Armida helyzetéről és jövőjéről 
kezdett beszélni, és a tervekről, melyeket szőtt.

— Augusztus közepéig itt maradok, — mondá 
Elvira, — de aztán Angliába utazom, hogy férjemmel 
találkozzam, s hihetőleg télen át is külföldön mara
dok. A mig Timaszjőben maradok, te is itt maradsz, 
de ha elutazom, azon tudatot szeretném magammal 
vinni, hogy tér nyílt tevékenységednek, mely függet
len életet biztosítana számodra. Nem lenne kedved 
egy leánynöveldét nyitni ? En örömest előlegezném 
a szükséges pénzt, s úgy intézném el, hogy az első év* 
ben nem kellene semmiről gondoskodnod.

Armida természetesen elragadtatást színlelt ez 
ajánlatra s végtelen hálaömlengésekben tört ki.

Miután ebben megegyeztek s Elvira azt mondta, 
hogy ügyvivőjének irni fog ezen terv elintézése vé
gett, Armida ismét kezdé:
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— Te e szerint e nyár folytán találkozni fogsz 
férjeddel ?

— Igen, augusztus végével találkozunk London
ban, s hosszabb látogatást teszünk Briszier grófnő* 
női, — feleié Elvira.

— Van még egy másik lord Kaszterton is?
— Férjem a Kaszterton-család egyetlen férfi- 

képviselője.
— Az mégis csodálatos; — folytatá Armida, 

különös titokteljes arczczal.
Elvira kinyitá ajkait, hogy kérdést tegyen, de 

ismét bezárta, s néhány pillanat múlva mondá, egy 
szigetcsoportra mutatva, mely a csendes, tiszta víz
ben tükröződött.

— Ez a mi Svédországunk mégis csak szép, s 
én annyira szeretem ; sehol a világon nem választanék 
magamnak otthonnt, csak itt.

— Elhiszem, hogy e hon fölötte kedves előtted, 
miután te itt férjedtől elválva élsz.

— Azt el kell ismerned, — folytatá Elvira fele
let helyett, — hogy Timaszjő most sokkal szebb, mint 
azelőtt volt. Ki hinné, hogy ezen szép, pompás épület 
ugyanaz, melynek falai azelőtt oly komorak és szür
kék voltak ? Tudod, Armida, én nem igen szeretem 
azokat a régi várakat; úgy tekintem azokat, mint jól 
fentartott romokat, melyek egyszer annak feje fölött 
összeomlanak, ki födelök alatt lakik. Nem, én azon 
időt szeretem, melyben élünk, s a múltnak maradvá
nyai nem felelnek meg ízlésemnek. Lehet, hogy az 
onnan jön, mert én magam is oly osztályból szárma
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zom, mely nem számit az ősök szerint, hanem mely a 
jelenben és a jelennek él. A kereskedő, a szatócs, a 
zsibárus, leginkább az idő gyermekeihez tartoznak.

Elvira derülten mosolyogva folytatá:
— Te még nem feledted el, mennyire iszonyod

tál ezen utóbbiaktól ?
— Elvira!— vágott szavába Armida, midőn ale- 

alázásokra emlékezteté, melyeket Elvirával éreztetett.
— Nem kell pirulnod, — mondá Elvira nevetve, 

mert ha te engem atyám foglalkozása miatt bántottál, 
úgy csak az én hibám volt, mert ingereltetni hagytam 
magamat általad. Most azon meggyőződésre jutottam, 
hogy ha én született urhölgy lettem volna, bizonyára 
én is csak úgy szeretném őseim várait, czimerét és 
nevét, de igy, oly férfiú leánya vagyok, kinek nem volt 
tekintélye, de annál több pénze, ezért szeretem ma
gam azon fénynyel környezni, melyet pénzen lehet 
szerezni. Az embereknek különösen az tetszik, mi ere
jüket képezi, — az én^erőm a pénz, ennek hatalma 
változtatta Timaszjőt olyanná, a milyen most. — De 
amott jön János egyenest ide, vájjon mit akarhat P

— Bizonyára vendéget akar jelenteni, — jegyzé 
meg Armida. — János úrnőjéhez lépett.

— Egy utas, a ki nem beszél svédül, ezen láto
gatójegyet adta nekem, hogy a grófnőnek kézbesit- 
sem, — mondá, egy névjegyet nyújtván át neki.

— Mily öröm! — fakadt ki Elvira s elsietett, 
annyi időt sem vett magának, hogy Armidának va
lamit szólna, vagy távozását megmagyarázná.
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A nagy teremben sugár, magas termetű férfi állt 
lord Kaszterton arczképe előtt, midőn az ajtó feltá
rult , s Elvira örömsugárzó arczczal bejött s feléje
sietve kiáltá:

— Üdvözlőm, üdvözlöm önt, sir Szidney! 
Oh mennyire vágytam ön után, s mennyire örvendek, 
hogy önt ismét viszontláthatom, s mily pompás az, 
hogy önt saját házamban üdvözölhetem J Egész örök
kévalóságnak látszik nekem, mióta önt utolszor lát
tam !

Elvira kezét nyujtá neki, melyet ő, nála szokat
lan élénkséggel ragadt meg. Szidney az ő kezei közt 
szorítá meg azt s halk, majdnem reszkető hangon 
mondá:

— Hogyan fejezzem ki hálámat ezen üdvözle
téért, mely egy pillanatra majd elfeledteté velem, hogy 
lady Kaszterton ajkairól jött. — Fogadja köszönetemet 
barátságának kifejezéséért; soha sem feledem el, 
mennyi bizalom rejlik abban.

Ajkaihoz szoritá Elvira kezét, s aztán elboesátá.
Szidney szavai arra emlékeztették Elvirát, hogy 

ő barátjának neje.
Erzé, hogy kissé messzire ment érzelmei nyilvá

nításában. Azon megszólítás: „lady Kaszterton“, azon 
hézagra emlékeztető, mely őt Szidneytől elválasztja. 
Az imént még oly piros orczák hófehérek lettek, s 
midőn Szidney kezét megcsókolá, úgy tetszett neki, 
hegy könyekre kell fakadnia.

— Oh, — mondá szomorún, — én annyi ideig 
nélkülöztem egy barátot, hogy nem bírtam örömömet

11
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fékezr', midőn az e g y e t l e n t  viszontláttam a kivel 
bírok. Ann; ’ra vágytam tanácsa, barát««ágt vezény
lete után, mert attól tartok, hogy elvesztettem az 
igazi nyomct s oly utón haladok, melyen tán nem kel
lene járnom.

— Epén azért jöttem ide, mylady. Azért jöttem 
ide, hogy önt megmtsem, s megkérdezzem öntől: m‘ 
lett Kaszterton boldogságából? Mi lett neje üd
véből ?

Elvira hallgatott, s lecsüggoszté fejét. — Né
hány könycsepp gördült le orczáin.

—. Bocsássa meg, ha szavaim megsértették, — 
szóla Szidney újra, de ha ez megsértette önt, a mit most 
mondtam, hogyan lesz képes aztán tőlem a kendőzet
len igazság nyelvét meghallgatni, s mégis kénytelen 
vagyok e nyelven szólani önnel, mint az ön és Kasz
terton becsületes, igaz barátj a.

— Dorgáljon, fenyitsen engem, legyen szigorú, 
de igazságos irántam, — mondá Elvira szendén, — 
de engedje e szigor mögött a jó indulatnak, a valódi 
részvétnek verőfényét látnom, s áldani fogom önt. Hi
szen én oly szegény vagyok barátságban, senkim 
sincs, dajkámat kivéve, a ki szeret.

— S ki hibája ez ? — kérdé Szidney, kinek szük
sége volt eszének egész hatalmára, és akaratának 
egész erejére, hogy külső nyugalmát megőrizhesse.

— Az enyém nem, — esék szavába Elvira élén
ken, s felemelkedett. Mindnyájan elárultak, senki sem 
kérdé, van-e szivem, s nem hal-e meg e szív a gyön
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gédség hiánya miatt, — de miért szóljunk erről? — 
miért keserítsük meg a viszontlátás első óráját?

— Igen, igaza van, mylady ; ez nem a helye s
pillanat, mert néhány perez múlva itt leend az angol 
követségi titkár családjával. Együtt utaztunk el Stok- 
holmból, ámbár én gyorsabban utaztam, s ezért érkez
tem meg hamarább. A mennyire tudom, mr. B . .
meghívást kapott hosszabb látogatásra.

— Igen, s egy hét óta mindennap vártam őket, 
— feleié Elvira, — de mielőtt megérkeznek, mondja 
meg nekem, — hogy — hogy —

— Láttam-e férjét ?—egészité ki Szidney. — Csak 
egyszer futólag találkoztam vele, mert a két utolsó 
éven át utaztam.

— Hol találkozott vele ?
— Londonban, de mikor látta ön férjét ? — kérdé 

Szidney.
— Tavaly, szeptemberben, — suttogá Elvira, 

s arczát kezeibe rejté.
— Oh én nagyon boldogtalan vagyok ! — sut

togá.
Ha mindjárt Cato lennél is, kedves olvasóm, még 

sem nézhetnél hidegen, ha a nő sir, kit lelked minden 
erejével szeretsz. E látvány megingatná legszilárdabb 
szándékodat is, hogy szigorúan fogsz vele bánni, s te 
is azt tennéd, a mit Szidney tett j megfognád kezét, s 
zivélyes szavakkal vigasztalnád. j

A veszély, mely e helyzetben rejlett, azonban 
nem tartott sokáig.

Mr. B . . .  családjával és cselédjeivel megérke-
11*
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zett. Elvirának elég dolga volt, hogy az angol csalá
dot méltón fogadja, melynek lekötelezve volt.

Az ebédnél, mely később táJaltatott angol szo
kás szerint, összejöttek az újon érkezett vendégek Ti- 
maszjő lakóival, kik Elvirán kívül egy korosabb hölgy
ből — Mrs. Brow — és K . . . Armidából álltak.

Misztresz Brow mintegy 50 éves lehetett, s egy 
év óta Elviránál tartózkodott. Mi okból, azt majd ké< 
sőbben fogjuk megtudni; most elég annyit tudnunk, 
hogy Brow asszony okos, mindig éber szemű, elegáns 
öltözékü és finom társalgási mód oru hölgy volt.

Azonban néha úgy látszott, mintha Brow asz- 
szonynak különös feladata volna, s mintha mindig az
zal foglalkoznék, hogy észleléseket tegyen.

Szidney és ő régi ismerősök voltak, s habár a 
csodálkozás kölcsönös volt, hogy Svédországban ta
lálkoznak, egyikök sem tett kérdést erre vonatkozó
lag, de Brow asszony kérdéseket intézett Szidneyhez 
utazásait illetőleg, s ezekkel mulattatta őt az ebéd ideje 
alatt.

— Miután másfél évig Görög- és Törökország
ban bolyongtam, visszatértem Angliába, de aztán 
eszembe jutott, hogy Svédországot is meglátogassam. 
Meg akartam ismerkedni lady Kaszterton hazájával 
és hontársaival.

— Es a grófnőt nem látta ? — szólt közbe Elvira, 
ki B . . . úrral társalgott, de azért csak Szidneyre 
ügyelt.

— Sőt igen. Hartancourtban voltam, mielőtt 
újra elhagytam Angliát. Üdvözletét hoztam önnek,



165

rnylady, Briszier grófnőtől. Jól érzi magát, és várja önt 
septemberre.

Brow asszony, ki nagyon elfoglalva látszott az
zal, a mi tányérján volt, erre feltekintett, és Szidneyre 
pillantott.

Az est megérkezett s intett az éjnek, hogy 
nyomban kövesse őt.

A szép timaszjöi kastély körül mély csend és 
béke uralkodott.

Hogyan volt falain belül, — azt most ne kutas
suk. Csak annyit tudunk, hogy mindegyik külön szo
báiba vonult.

Az udvaron két újon épült szárny állt.
Mi a balszárnyban teszünk látogatást, hol Lót - 

tát az erdő felőli verandán ülve találjuk. Összetett 
kézzel s az égre függesztett szemmel, csendes ájta- 
tosságba merült. Térdein nyitott biblia nyugodott.

Mig világos volt, olvasott; most az estnek ár
nyai terültek el a könyv lapjain.

A szomorúság kifejezése borongott különben 
oly békés arczán, mintha őt valami fájdalmas gondo
lat nyugtalanítaná.

Mélyen az erdőben a feketerigó hallatta füty- 
tyeit, s a veranda mellett álló nyárfa levelei tetszéssel 
integettek egymásnak.

A rigó elhallgatott, a nyárfa lombjai n em mo
zogtak, de lépések hallatszottak az erdőben.

Valaki közeledett.
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Egy férfi jött elő. Az erdő szélén megállt, a csen
des imába elmerült Lottát szemlélve.

Végre megnyitá ajkait s e név: „ Lotta u, lebbent 
el azokról.

A megszólított felkelt, s rémülten meresztő sze
meit a háborgatóra. Ö a verandához lépett.

— Szemlélj meg engem jól, — mondá, — de 
ne hallass sikoltást; szólanom kell veled!

Lotta összetetté kezeit, valamit mormogva foga
közt.

A jámbor nő mindenbizony nyal azt hitte, hogy 
rémet lát.

— Nem ismersz rám ? — kezeié a férfi újra, s kö
zelebb lépett. — Elvesztetted visszaomlékezési tehetsé
gedet ?

— Az ön emléke eltörölhotlenül lelkembe van 
vésve — suttogá Lotta, — de miért jön ön ide ? mit 
keres ön itt? Oh Istenem, az ön ittléte csak szeren
csétlenséget fog magával hozni, s én évek óta hálát 
adtam az égnek, mert azt hittem, hogy ön meghalt.

— Meg is haltam a világ számára, kivéve téged 
és még egyet.

— Őn meghalt az ő számára is, — fakadt ki 
Lotta. Igen, úgy kell lennie, mert különben csak baj 
lesz belőle.

Lotta sírni kezdett.
— Csitt, asszony! s hallgass rám ! — 0  soha sem 

fog engem ismerni, nem azért kerestelek fel, hogy 
visszaköveteljem, hanem hogy egyet-mást megtudjak, 
a mit Bromér előttem eltitkolt.
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— S ha megmondom önnek, a mit tudni óhajt, 
elmegy-e aztán s nem jön többé vissza ?

— Elmegyek, s nem jövök többé vissza, — mon
da a férfi komolyan.

Felment a veranda lépcsőjén.
— Jer, itt valami kandi fül meghallhatná a sza

vakat, melyeket váltani fogunk, s azt ki kell kerül
nünk.

Lotta az épületbe lépett vele. A  veranda ajtajai 
bezáródott utánuk. Midőn eltűntek, egy fej emelkedet 
ki a verandát környező bokrokból s egy sugár férfia
lak lön látható.

Figyelmesen szemlélte az épületet, aztán néhány 
lépést tett feléje, s a jövő pillanatban a verandán volt. 
Egy pillanatig időzött ott, mire óvatosan kinyitotta az 
ajtót s belépett.

Midőn Lotta a külső szobából a belsőbe ment, 
Elvira az udvar felől a verandára lépett, de ugyana
zon pillanatban visszavonult, mert a veranda küszö
bén egy sugár férfialak állt.

Az utóbbi most nesztelenül húzódott azon ajtóig 
mely Lotta és az idegen után bezáródott vala, és a 
kulcslyukra tévé fülét és hallgatózott.

Jó ideig nem hallott egyebet zavart mormogás- 
nál. Végre a beszélgetők egyike hangosabban mondá:

— Es atyja — atyja nem tett semmit?
— Az egész, a mit tett, abból állt, hogy testé

nek eltemettetéséről gondoskodott, — feleié Lotta, ki 
most szintén hangosabban beszélt .— A gyermek sorsa 
hihetőleg az lett volna, hogy helyet váltottak volna
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számára az árvaházban, ha az ernyedetlen Bromé* 
nem gondoskodik felőle.

Az első években, anyja halála után, attól féltem, 
hogy majd kutatni fogják, mi lett a gyermekből, de 
félelmem alaptalan volt, s nem volt szükséges|a gyer
meket rejtve tartanom. A gyermek azonban mint Bro- 
mér leánya neveltetett. Mindenki azt hitte, hogy ő az 
atyja, s ő maga sem sejti, hogy a Kovácsudvar falain 
belül született, s gyömölcse a legboldegtalanab házas
ságok egyikének.

— Hát Bromér gyöngéd atya lőn-e irányában ? 
— kérdé a férfihang.

— Gyöngédebb és szeretőbb, mintha való
ban neki köszönhette volna életét. Dolgozott, s minden 
nélkülözésnek alávetette magát, hogy az ő számára 
azon gazdagságot gyűjtse, melylyel most bír.

Midőn lord Kaszterton nejévé lett, igy nyilatko
zott előttem : Most nyugodtan halhatok m eg; mindent 
megszereztem Elvirának, a mit elvettek tőle, nevet és 
vagyont. Lefizettem atyja iránti tartozásomat, s a 
leány iránti szeretetem által jóvátettem, a mit vé
tettem.

— És te, Lotta, egyedül te bírod azon okmányo
kat, melyek bizonyítják, ki gyermeke ö ? — kérdé a 
férfi.

— Igen, úgy van.
Most ismét halkabban beszéltek, s a hallgatózó 

csak egyes szavakat érthetett meg.
Midőn a mozgás ottbenn jelenté, hogy indulni
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készülnek, ép oly észrevétlenül tűnt el, a mint jött 
vala.

Lotta másnap reggel még nem is öltözött fel 
egészen, midőn Elvira szobájába jött.

— Ki látogatott meg téged oly későn tegnap 
este ? — kérdé.

— Engem ? . . hebegé Lotta elpirulva. — Engem 
nem látogatott meg senki.

— Lotta, mit jelent az, hogy te, ki annyira gyű
lölöd a hazugságot, most olyat to magad mondasz? — 
szólt közbe Elvira. — Miután a vendégek visszavonul
tak, hozzád akartam jönni, s midőn a terem ajtaját ki
nyitottam, itt a veranda küszöbén . . .

— Egy koros ur lépett be, — szakitá őt félbe 
Lotta indulatosan. — Nos hát olyan csodálatos az? Kü
lönben az, a ki engem felkeresett, Bromér ur régi is
merőse volt, ki egyet mást kérdezni akart régi barátja 
haláláról. Különben úgy hiszem, — folytatá Lotta nö
vekvő hévvel, — annyira csak lehetek a magam ura> 
hogy saját szobámban elfogadhassam, a kit akarok, s 
nem keli róla számolnom, vagy kémlelésnek alávetve 
lennem; soha sem hittem volna, hogy ezen gyermek, kit 
én neveltem, cselekvéseimet annyira birálgatni fogja.

Nem, az sok lenne. Igazat szóltam-e vagy nem, arróll 
majd én felelek, s az mégis kissé fáj, hogy igy bánnak 
velem . . .

— Megtébolyodtál, Lotta, — kiáltá Elvira. — A 
mint látom, kész lennél semmiért megharagudni rám.
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— Haragudni! — hebegé Lotta kényekre fa
kadva, — oh én Istenem, hogyan beszél ő ! Hiszen 
én csak nem haragudhatom meg a grófnőre, de . . .

— Félreértettél. Hogyan hiheted, hogy én vala
miben korlátolni akarlak, vagy cselekvéseidet bi- 
rálgatom; az eszembe se jutott ; ép oly kevéssé a 
kémlelés. Hiszen csak azért jöttem, hogy jó éjt mond
jak neked szokásom szerint.

— Edesem, ne szólj igy, mert az oly nagyon fáj 
szivemnek, moly. . .

— Hallgass most rám! — mondá Elvira szende 
mosolylyal. — Midőn a terem ajtaját kinyitottam, kit 
láttam a veranda küszöbén állni ? — Brogrén Károlyt! 
Csodálkozol-e még most is, hogy tudni akartam, mi
ért látogatott meg téged oly későn?

— De Károly nem volt itt, én nem láttam őt, 
hanem egy másik, kit . . kit . . . nem akarok meg
nevezni, kit a grófnő nem ismer, s neve idegen előtte. 
Oh én oly szerencsétlen vagyok !

Lotta zokogott.
— Édes Lottám, miért sírsz? Hiszen én nem 

akarom az idegennek nevét kérdezni, de mégis szen
tül bizonyíthatom, hogy Károly itt a veranda ajtajá
ban állt, midőn én a teremből ki akartam lépni.

— Nem, az nem lehet, — annak nem szabad len
nie, csalódás volt. — O, a kivel beszéltem, épen olyan 
termetű. Oh egek ura, ha mégis Károly lett volna, s 
ha hallotta, a mit ottbenn beszéltünk! Igen, az halá
lom lenne! —

Lotta egészen magánkívül volt, s Elvirának
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elég baja volt vele, a mig megnyugtatta. Ez azonban 
másként nem sikerült, csak midőn nézetét elfogadta, 
s ráhagyta, hogy csakugyan csalódott, s a kit látottá 
az nem volt Károly.

Midőn Elvira Lottától elment, gondolkozó volt. 
Nem foghatta fel Lotta viseletét és felindulását. Mind
azt igen különösnek találta s gondolá:

— Ebben valami titok rejlik.
Ezalatt megjött a reggelizés ideje, s a vendégek 

jóllétéről való gondoskodás elfoglalta Elvirát, mert ő 
kellemes, szeretetreméltó háziasszony volt.

A reggeli alatt mrs. Brow hosszú, sajátságos te
kintettel szemlélte Elvirát. Armida mosolygott s elé
gedettnek látszott.

ügy látszott, mintha e két hölgy felfödözést tett 
volna, melyet mindegyik magának igyekezett meg
tartani.

Mig mrs. Brow theáját itta, megjegyzést tett, 
hogy azon szárny, melyben Lotta leányasszony lakik, 
kissé félreeső.

Armida azt vélé, hogy az nem kellemetlen, sőt 
irigylé Lottát kies lakáért, oly közel az erdőhöz s a 
verandával, mely arra nyílik.

Elvira gondolkodó lett, midőn Lotta lakáról be
széltek, s a mint lehetett, más fordulatot adott a tár
salgásnak.

A reggeli után elváltak. Az angol család láto
gatást akart tenni gróf E . . . .  nél, ki félmérföldnyire 
lakott Timaszjőtől. Elvira rendelkezésére adta saját 
Aogatát.
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Szidney megkérte Elvirát, szenteljen neki egy 
órát, mig vendégei távol lesznek. Mert ő még aznap 
este vissza akart térni Stokholmba.

Elvira mrs. Browra bízta Armida mulattatását, 
s aztán Szidnoyjel dolgozó-szobájába ment.

Armida és az angolnő e szerint magukra ma
radtak.

Mrs. Brow közönyös dolgokról beszélt s fran- 
cziául vitte a társalgást.

Armida a Kaszterton-családra és Elvira házassági 
viszonyára akart áttérni, de előbb bírhatná Timaszjő 
falait a beszédre, mint hogy mrs. Brow ajkairól egyet
len felvilágosító szót kaphasson.

Midőn minden kísérlet meghiúsult ezen az utón, 
Armida Lottáról és ama szárnyról kezdett beszélni, 
melyben lakik; de az angol nő most is igen rövid felele
tekre szorítkozott.

Armida nemsokára belátta, hogy a tartózkodó 
angol nőtől nem kaphat semmiféle felvilágosítást, s 
ezért saját módja szerint igyekezett azt megtudni, a 
mit szükségesnek vélt. Mielőtt távozott, néhány kér
dést vetett oda Szidneyt illetőleg,

— Régi ismerőse lord Lambourn lady Kaszter- 
tonnák ? — kérdé Armida közönyös hangon.

— Úgy gondolom, — volt a felelet.
— De nem régibb mint Kaszterton ?
— Azt nem tudom.
— Ismeri lord Kaszterton sir Szidneyt?
— Barátok voltak gyermekségök óta.
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— Akkor tán valami megbízással jött a lord ré
széről V

— Hihetőleg.
Oh az kétséget sem szenved; [lady Kaszterton 

annyira örült, midőn névjegyét látta, abból világosan 
kitűnt, mily szívesen látott vendég ő. - -  A lord tán 
ide akar jönni ?

— Az meglehet. —
Mrs. Brow most felemelő szeméit munkájá

ról s Armidára függeszté azokat.
— Misz Armida, ön ismeri misz Stangenszkjöld 

Marthát? — kérdé most ő.
— Igen, néhány évig szüléi házánál voltam.
— Ön barátnője volt, ha jól emlékszem ?
Armida oly tekintettel nézett rá, mely nyugta

lanságot és csodálkozást árult el.
— Valóban azt hittem, hogy barátnője voltam 

— feleié Armida, — de hogyan tud ön valamit rólam 
és Mártháról ?

— Az az én titkom. — Hideg mosoly vonult el 
mrs. Brow ajkain, s hozzátevé :

— Tanácsot adnék önnek: ne higyje, hogy ön 
lady Kaszterton barátnője!

— És miért nem ? Oly ellenszenvvel viseltetik a 
lady irántam, hogy nem bizhatom barátságában ?

— Mi nem beszélünk a ladyról, hanem önről. — 
Azt nem kell hinnie, hogy ön barátságot táplál iránta. 
Abban megcsalná önmagát.

Mrs. Brow lassan emelkedett fel székéről, össze
tette munkáját s egész kényelemmel készült a szó-
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bát elhagyni. Armida szemeivel kiséré mozdulatait, 
de midőn az ajtóhoz közeledett, mondá:

— Meg néhány szóra kérem, mielőtt távozik.
Az angolnő megállt s Armida felé fordult.
— Mi az ön szándoka ? — Akar ön tán lady 

Kaszterton lelkében kételyeket ébreszteni, háláda- 
tosságomat és ragaszkodásomat illetőleg ? meg akar 
engem fosztani a támasztól és segélytől, melyet ő ne
kem nyújt ? — Ez esetben bizonyára, önző indok ve
zérli önt. On tán azt hiszi, hogy útjában vagyok. — 
Én nem ismerem állását itt e házban, de azt tudom, 
hogy ifjúkori barátnőm szivessége és segélye minde
nem, a mit a jövőben remélhetek.

— És ezen reményben bizonyára nem fog csalat
kozni, mert a lady jó barátai, úgy mint ellenségei 
iránt. Én nem akarom önt segélyétől megfosztani, én 
különben nem szeretek mindent közölni és sokat lát- 
hatok, a nélkül, hogy felőle szólnék. Isten Önnel 
egy időre, misz Armida, s legyen nyugodt, nem tőlem, 
hanem önmagától kell félnie.

Mrs. Brow nyugodt léptekkel elhagyá a szobát, 
és Armida utána nézett, magában mormogván:

— E nő és én — mi ellenségek vagyunk, ezt 
első találkozásunknál éreztem. Ő minden alkalmat fel
használandó hogy ellenem dolgozzék, de én megelőzöm 
s majd meglátjuk, nem sikerülend-e nekem a jövő 
őszig őt a házból kiszorítani s helyét elfoglalni. „He- 
lyét“ — ismétlé Armida, — de micsoda hivatala van 
tulajdonkép ? Látható legalább nincs neki. Ritkán van 
Elvira társaságában, majd egész nap saját szobáiban
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tprfcozhod; k, külön szobaleányt; tart magának, rrmtha 
öregebb rokon lenne, csak azon különbségei, hogy 
árnya sinc3  a bizalmasságnak közte é Ê  >ra 
közt. Inkább úgy látszik, mintha egymást kerülnék 
s oly keveset érintkeznének egymársal, a 
csak lehet.

Armida körülnézett a szobában, s aztán folytatá 
gondolatait.

— Valami rendkívüli ,dolog van Elvira viszo
nyában, s nekem ki kell fürkésznem, mi legyen az, 
mert különben soha sem sikerülend nekem, magamat 
személyéhez lánezolni, s lehetetlenné tenni azt, hogy 
tőlem elváljon. Azzal kell kezdenem, hogy kipuhatol
jam, miféle viszonyban áll Elvira ezen Szidneyjel. 
Minden tapasztalásom és észlelőtehetségem azt mondja 
nekem, hogy szerelem itt nem forog kérdésben.

Armida egy tükör elé lépett, ruháját rend ezé, és 
arczát szemléié, mely mellékesen mondva, egészen 
kellemes volt.

Armida soha sem volt szép, hanem oly kinézése 
volt, melyet e szó kellemes, leghelyesebben jelez. Szép 
termettel birt, s értette azon mesterséget, külsejét a 
kaczérság minden segédeszközei által oly tetszővé 
tenni, mint csak lehetséges.

Miután egy ideig magát a tükörben szemlélte, 
ismét felvette gondolatainak fonalát.

— Soha sem hittem volna, hogy ama hirtelen 
magasra nyúlt kellemetlen Elvira szebb lesz, mint én, 
s férjezett legyen, mielőtt én csak árnyát is láttam
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volna egy kérőnek, s még hozzá, hogy oly férjet kapjon 
mint Lord Kaszterton.

De ezen előnyökért lakolnia kell.
Ha ő szebb, mint én, de én eszélyesebb vagyok, 

s igazán boszantó lenne, ha azzal nem tudnék semmire 
semfmenni. Saját hasznom kedvéért legelőször azt kell 
kifürkésznem, miféle viszonyban áll ezen Szidney El
virával. Egy titoknak vagy cselnek felfödözése a sze
rencséhez vezethetne engem, csak okosabban kell cse
lekednem, mint Márthánál, de ott más érzelmek is jöt
tek kérdésbe, — a azorelemféltés rósz tanácsadó.

Armida végig simította kezével homlokát, s mor
mogd :

— Mindazokat gyűlölöm, a kiket ö szeretett — 
s egykor szerette Elvirát is. El minden gondolattal, 
mely rá vonatkozik. — Most bemegyek az olvasó 
szobába, s választok magamnak valami könyvet. Le
het, hogy ez alkalommal egy vagy más felvilágosító 
szót is hallhatok. Elvira bizonyára a kabinetben van 
az angollal, s ámbár nem tudok angolul, de annyit 
mégis értek, hogy a mondottak értelmére következ
tethetek.

Armida az olvasó szobába ment, de nagy bo- 
szankodására, Elvira és Szidney nem voltak a kabinet
ben, hanem a dolgozószobában,

(Vége az első kötetnek.)



Második: kötet.

Mi azonban láthatlanul leshetjük meg, s esért a 
kis előszobába megyünk s a dolgozószoba ajtajához 
állunk. Az ajtófüggönyök félre vannak tolva, úgy 
hogy gátolatlanul betekinthetünk.

Egy kis kereveten látjuk Szidneyt és Elvirát 
ülni. Elvira beszél. Hangja tiszta és csengő.

— Most, miután elmondtam önnek indokaimat, 
melyek arra késztettek, hogy Kasztertonnak adjam ke
zemet — mondá, — felfoghatja az okot is, melyért őt 
azon tehertől megszabadítottamhogy életét mellettem 
tengve töltse el,

Miután elhatároztam, az ön és Edvin közt folyt 
párbeszéd meghallgatása után, hogy a mennyire 
csak lehetséges, nem fogom szabadságát korlátolni, 
azon titkos reményt tápláltam, hogy ő nem fogadandja 
el ajánlatomat. Igen, szír, ha ő akkor csak egy szóval 
kimondja óhajtását, hogy maradjak mellette, akkor 
nem mentem volna el Angliából.

12
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De ő azonnal beleegyezett, s midőn atyám halá
lának gyászhirét vettem, utazni hagyott engem, s 
nem ajánlá kíséretét, ámbár látta, mennyire szüksé
gem van részvétre és gyöngédségre. De egyetlen vi
gasztaló szava sem volt számomra, hidegen bocsátott 
el engem.

Ön azt mondja, hogy én roszul cselekedtem, 
hogy férjem boldogságát feláldoztam büszkeségem
nek, nagyravágyásomnak. — O h! ne szóljon arról, 
hogy én Kaszterton boldogságát megalapíthattam 
volna, vagy hogy szent kötelmeimet megsértettem, — 
ő csak eszközt lát bennem, mely által vagyonához 
jutott.

Ha mint becsületes ember cselekedett volna, 
akkor így szólt volna hozzám: ,,Szükségem van nőre, 
hogy vagyonom birtokába jussak, akar-e ön esz
közül szolgálni ?u Akkor szabad akaratom lett volna 
sorsom felett határozni; de most — most —

— Sértett önszeretete kiengesztelhetlenné tévé 
önt. Nagyon érzékeny módon boszulta meg magát.

— Nem, szír, nem boszultam meg magam, mert 
akkor fel kellene tennem, hogy hatalmamban áll, neki 
fájdalmat okozhatni; hanem ez nincs úgy. Én csak 
azon tanácsokkal egyetértőleg cselekedtem, melyeket 
ön és Briszier grófnő adott nekem. Ön azt mondá: 
^Nem saját, de a férj boldogsága az, melyről gondos
kodnunk kell,a /  én csak az övére gondoltam. S a 
grófnő igy nyilatkozott: „Ha a nő észreveszi, hogy 
férje őt nem szereti, akkor igyekezzék, a mennyire 
lehetséges, hogy ne váljék terhére,“  és nem akartam
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Kasztcrtonnak terhére lenni. A nő, ki nem szerettetik, 
természetesen terhére válik férjének.

— De a férj arra juthat, hogy megszereti, ha 
mellette marad, — jegyzé meg Szidney.

— Ön téved. Hiszen Edvin maga mondta, hogy 
s o h a s e m  f o g  e n g e m  s z e r e t n i .  Önnek mondta 
ezt. Ha az utolsó évben még némi reményem és illú
zióm vóJt, hogy azon hó lefolyta alatt, melyet együtt 
tölténk a grófnőnél, barátságosabb viszony fog köz
tünk fejlődni, úgy ezen egy hó elegendő volt engem 
arról meggyőzni, hogy az éj előbb válhatnék nap
pallá, mint hogy Kaszterton szive valaha az enyém 
lehessen.

— Én pedig épen azon időben kaptam Edvintől 
levelet, mely azt mutatta, hogy gondolatai fölötte 
sokat foglalkoznak önnel.

— Meglehet! De csak úgy, mint a fogoly ablaka 
rácsozatával foglalkozik, mely őt a szabadságtól el
választja. Nem kívánom öntől, hogy nekem e levelet 
megmutassa, de elbeszélem önnek, hogyan cselekedett 
a lord.

Hat héttel egybekelésünk után elváltunk, a mint 
ön is tudja. Atyám halála alapos okot adott Svédor. 
szágba való utazásomra. Ama tiz hó alatt, melyek 
októbertől a másik év augusztus haváig elmúltak, 
két levelet kaptam férjemtől. Az egyik üzleti dolgokat 
illetett s felhatalmazást tartalmazott számomra, hogy 
mindenben, a mi atyám hagyatékát illeti, saját akara
tom szerint intézkedjem; a másik levelet augusztus 
elején kaptam, abban hírül adta nekem, hogy Kopen-

12*
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bágában akar velem találkozni, úgy hogy együtt utaz
hassunk Angliába, s a határozott időben Hartancourtba 
érjünk.

Viszontlátásunkkor, tizhavi távoliét után, jég
hideg udvariasságot tanúsított irántam. Egyetlen kér
dést sem tett valami felől, a mi engem illetett. Hogyan 
viseltem el búmat, hol töltöttem el ezen hónapokat sat., 
mindez nem érdeklé őt legkevésbbé sem, úgy mint 
azt sem tartá szükségesnek, hogy valamit érintsen, a 
mi őt illeték

A grófnőnél, a mint később megtudtam, ügyei
nek rendezése és a politika közt osztá meg idejét. 
Hogy .a parlamentben fellépett és erélyes beszédei 
által népszerűséget szerzett, azt a grófnő közié velem.

Mig én Hartancourtban voltam, vadászott és 
gondosan kerülte ki az alkalmat velem négy szem 
közt lenni. Azon órákban, melyeket mások előtt együtt 
tölténk, fölötte előzékeny volt, de viseletében a haj
lam vagy nyájasságnak egy szikrája sem volt.

Midőn azon hó, mely számomra a kínok végtelen 
sorozata volt, véget ért, Londonba kisért engem, hol 
egy hétig időztünk. A színházba óhajtott engem ve
zetni és néhány rokon‘Családnak lady Kasztcrtont be
mutatni.

Az elválásunk előtti napon bemutatta nekem 
mrs. Browt,. s jelenlétében mondá ki azon óhajtását, 
hogy l a d y  K a s z t e r t o n  mé g  n a g y o n  f i a t a l  
arra, hogy egyedül álljona világ zajában, s igy jó 
volna, ha mrs. Bro.w mellette lenne. Különös nyoma-
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tékkal mondá k ié  szavakat: lady  Kaszterton, s én 
nagyon jól megértettem őt.

Oly egyént kívánt mellettem, ki a fölött őrköd
jék, hogy ne kompromittáljam nevét. Feleletül magam
mal vittem az angol nőt. A telet Olaszországban töl
töttem. A  grófnő levele által tudtam meg, hogy a lord 
néhány hóig külföldön volt, s midőn Angliába visz- 
szatért, egy svéd család volt utitársa. A leány any- 
nyira érdeklé őt, hogy a grófnő e hajlam miatt komo
lyan kezdett aggódni.

— Tudja ön ama svéd család nevét ?
— Igen, a grófnő közölte velem.
— Jól van, s önt nem nyugtalanná az, midőn 

megtudta, hogy Edvint egy idegen nő annyira érdekli, 
hogy oly nyíltan hódol neki ? Nem jutott eszébe arra 
gondolni, hogy ön lehet ennek oka? Kaszterton soha 
sem engedte volna át magát egy tiltott szenvedélynek, 
ha neje mellette van.

— Szír, az övéhez hasonló természetnek szük
sége van a változásra. Ezen esetben jelenlétem cse
kély befolyással birt volna. Ö nem szeret engem, s igy 
hát mi sem gátolja, hogy mást ne szeressen ?

— Ön igazságtalanul Ítéli meg Kasztertont. Ha 
nem vezérelteti is magát önszereteto által, de szive 
sugallatát követi, s ha feladatául tekintette volna neki 
boldogságot és házi jóllétet szerezni, akkor Kaszterton 
becsület- és kötelesség-érzetből igyekezett volna ön
nek az életet oly kellemessé tenni, a mint lehetséges. 
Meglehet, hogy eleinte úgy cselekedett, mert szűk-
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ségesnek tartotta, de a vége az lett volna, hogy Ön 
szivének korlátlan birtokába jutott vala.

E szerint ön a hibás kezdettől fogva. Ön magá
évá tehette volna szerelmét. De ön nem tette azt, s 
igy előidézte azt, a mi megtörtént, tudniillik, hogy 
Edvin ép oly heves, mint nemtelen szenvedélynek en
gedte át magát.

Még mindent jóvá lehet tenni, ha ön más érzel
mek által vezérelteti magát, s nem követi azokat» 
melyek eddig határozták meg cselekvésmódját. On 
most egy hóig együtt lesz Edvinnel Hartancourtban. 
Kísérje el őt otthonnjába, fejtse ki ott megnyerő ke
cses modorát, úgy, hogy őt a női szendeség és szivjó- 
ság által lebilincselje!

— Ön azt követeli tőlem, hogy gyöngéd, szere
tetteljes legyek oly férfi iránt, ki . * .

— Különben másoknál fogja keresni, amit nejé
nél nem talál. Igen, mylady, esedezem ön előtt, ne 
cselekedjék büszkesége sugallata, hanem a szerint, a 
mit érzelme parancsol. En csak azért kerestem fel önt, 
hogy erre kérjem, egyedül azért jöttem ide, hogy 
mondhassam önnek : f  szeretni és megbocsátani, ez a 
nők hivatása; ne tagadja meg azt, s boldogságát ta- 
lálandja fel annak teljesítésében 1

Szidney elhallgatott, Elvira is hallgatott sokáig. 
Roszallása fájt neki, és kérelme sérté őt.

Midőn Elvira folyvást hallgatott, igy szólt 
Szidney :

— Bút okoztam önnek szavaim által? Nem, az 
lehetetlen. Ön nem változhatott meg annyira, hogy az



183

igazság és barátság szavai önt megbántanák. Gondolja 
meg, mylady, férjének legjobb barátja az, ki igy szólt
önhöz, s ha őszinteségem túlzott volt, bocsássa meg 
nekem! Csak arra emlékezzék, hogy távollevő, félre
ismert barátom mellett szóltam!

— Igen, az ő, de nem az én barátom, — suttogá 
Elvira. — Férjem iránti barátsága részrehajlóvá tette 
önt, s elfeledteté önnel az érdekeltséget, melylyel irán
tam viseltetett. Oh, szir Szidney, daczára annak, azt 
hittem, hogy ön hozzám ragaszkodik, de látom — eb
ben csalódtam. Engem nem szeret senki. Mindenki el
hagy, mindenki vádol engem !

Elvira lehajtá fejét és sirt.
Szidney raegragadá kezeit, s erősen szoritá meg 

az Övéi közt.
— Elvira, tudja-o, mit mondott most ? — szóla 

felhevülten.
Elyira rá ernolé szemeit, de azonnal ismét lesüté. 

Szidney elereszté kezeit, s gyorsan felkelt.
— Szavainak igazságtalanságát bizonyára ön 

maga is érezni fogja — monda némi megerőtetéssel, 
— szükségtelen azokat megczáfolnom. Biztos vagyok 
benne, ön most gyöngédséget és szerelmet fog adni, 
miután tudja, hogy csak ezek által érheti cl azon bo!- 
dogságot, melyet nélkülöz. Engedje, hogy most, midőn 
búcsút veszek öntől, azon reményt vigyem magammal, 
hogy nem szóltam hasztalanul, s hogy ön barátja 
tanácsát követni fogja.

— Majd megkísértem — hebegé Elvira egészen 
izgultan,
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— Köszönöm! — Szidney megcsókolta kezét.
— És most| Isten önnel! — teve hozzá, s az ajtóhoz 
fordult, távozni akarván.

A küszöbön egy magas férfialak állt.
— Kaszterton! — kiáltá Szidney.
Elvira gyorsan fölemelkedett, ideges remegés 

futotta el tagjait.
Edvin nejéhez lépett.
— Bocsánat, mylady, hogy jelentés nélkül lép

tem be önhöz; de miután azt mondták nekem, hogy 
itt találom l e g j o b b  b a r á t o ma t ,  akkor habozás 
nélkül léptem át szentélyének küszöbét. Magányát 
nem mertem volna háborgatni.

A szavak, a. hang, mind kínosan hatott Elvirára.
— Ön, mylord, mindenkor beléphet jelentés nél

kül is azon nőhöz, a ki nevét viseli, — mondá Elvira,
— s különösen lekötelezett az által, hogy végre mégis 
elhatározá magát ezen házat fölkeresni.

Elvira kezét nyujtá neki.
Edvin hidegen hajtá meg magát, a nélkül, hogy 

kezét érintené s mondá, Szidneyhez fordulva:
— Örülök, hogy viszontlátlak,! ámbár, őszintén 

mondva, legkevésbbé vártam volna, hogy téged itt ta
láljalak. Azonban remélem, hogy nem riasztlak el, ám
bár előbb haliám, hogy búcsút vettél.

Szidney nyugodt tekintete Kasztertonra volt 
függesztve, midőn mondá:

— Valóban megmásítom elhatározásomat, hogy 
ma este elutazom, mert beszélni akarok veled,
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azaz ha mylady megengedi, hogy még néhány óráig 
itt időzzem.

— Lady Kaszterton bizonyára szívesen látja 
önt, — szólt Edvin. — Megvagyok győződve róla, hogy 
ifjúkori barátom minden illő szívességben részesült. 
Avagy csalódtam volna szivjóságában, mylady ?

— Ön sohasem csalódhatik bennem, s legke- 
vésbbé, ha arról van szó, hogy szír Szidneyt szívesen 
lássam házamban, — monda Elvira őszintén.

— Köszönöm! De legyen most oly szives karo
mat elfogadni, hogy önt a grófnőhöz vezessem, ki 
önre vár.

— A grófnő! — kiáltá Elvira és Szidncy egy
szerre. — Ö itt van! ?

— Ha nem kellett volna nagynénémet elkísérni, 
bizonyára nem bátorkodtam volna önt itt felkeresni. 
Nem lettem volna elég merész nyugalmát jelenlétem 
által háborgatni*, de a grófnőnek eszébe jutott ide 
utazni, s okvetlen kívánta kíséretemet. En e szerint 
nem tagadhattam meg tőle, őt n ő m h e z  elkísérni.

Mig Edvin beszélt, Elvira karjára tette kezét, s 
mind a kettő a grófnőhöz indult, Szidneytől követve.

Edvin minden szava megsértette Elvirát.

A grófnő egyedül ült a nagy teremben. Elvira 
azonnal elereszté férje karját s az öreg hölgyhez sie
tett, kinek külseje nagyon megváltozott. Elsoványo- 
dott, s beteges szint öltött.
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— Isten hozta! Édes nagynéném! — kiáltá El
vira őszinte örömmel, s ajkaihoz szoritá kezeit.

Elvira igazán szerette a grófnőt, hanem daczára 
annak, most először vett magának bátorságot, ragasz
kodását nyilvánítani. Elvira egész kinézése annyira 
magán viselé az őszinteség jellegét, hogy a felleg el
tűnt a grófnő homlokáról s nyájasan mosolygott ke
cses unokahuga felé.

— Köszönöm, édes gyermekem! — monda, Elvi
rát simogatva. — Unatkozni kezdtem egyedül Hartan- 
courtban, azért kerestelek föl. Látni akartam azon 
országot, a hol te születtél. Ah, szír Szidney, ön itt 
van! Ez ám a meglepetés ! Önt a kíváncsiság vitte 
Svédországba ?

— Igen, grófnő, miután annyi ideig Török- és 
Görögországban bolyongtam, Észak felé vettem uta
mat, hogy az országokat, embereket és szokásokat 
tanulmányozzam.

— S itt kezdte tanulmányait ?
A grófnő kissé éles hangon mondá ki ezt.
— Átalánvéve még el sem kezdtem, — bizo- 

nyitá Szidney mosolyogva, --m ert ép oly kedves, 
mint szent kötelességnek tartottam, előbb Kaszterton 
ladynél látogatást tenni.

— Ezt elmulasztani minden lovagiasságnak hiá
nyát bizonyitaná, — szólt közbe Edvin.

Elvira néhány kérdést intézett a grófnőhöz 
egészségét illetőleg; mire ö kinyilatkoztatta, hogy 
nyugalomra van szüksége.

Elvira azonnal parancsokat osztott, s elkiséré a
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grófnőt azon szobákba, melyek az előkelő vendég ren
delkezésére álltak. Szintúgy parancsold, hogy a lord 
podgyászát az étterem túlsó oldalán fekvő szobákba 
vigyék, melyek számára készen voltak.

Midőn Elvira a grófnővel eltávozott, Edvin és 
Szidney néhány pillanatig szemközt álltak, egymást 
szemlélve. Végre Edvin nevetni kezdett s derülten 
mondá:

— Becsületemre, Lembourn, azt hiszem, te gya
núba vettél engem, hogy szerelemféltő vagyok ? Oh 
barátom ! az csak annyit bizonyítana, hogy nem bizom 
becsületedben, s attól félnék, hogy az enyém veszély
ben van. A  szív ez esetben nem játszanék semmi sze
repet sem.

— Akkor nem lenne szerelemféltés, csak félelem, 
hogy nődnek is eszébe juthatna, téged oly pénzzel fi
zetni, a milyet tőled kap. Ilyen képzelmény nagyon 
természetes is lenne, és e t e k i n t e t b e n  valóban 
gyanúba vehetnélek, de korántsem szerelemféltésért. 
Csak aa lehet féltékeny, a ki nejét szeret).

— Igen, de hiszen az ismert dolog, hogy én azt 
nem teszem, de ha attól félnék, hogy te becsületemet 
beszennyezed, ez annyit tenne, mintha abban kétked
ném, hogy te Lembourn Szidney vagy. Te sokkal 
szentebbnek tartod saját becsületedet, mintsem elfe
ledhetnéd, mivel tartozol más ember becsületének.

Tehát barátom, én nem félek senkitől: csak 
nevetségesnek találom összetalálkozásunkat, s ama 
bizalmas négyszem közti együttlétet Kaszterton lady-
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vei kissé meggondolatlannak. — De engedelmeddel, 
térjünk más dologra. Nos mit szólsz ittlétemről ?

— Semmit7 a mig indokát nem tudom.
— Azt életnagyságban hoztam magammal, mert 

ez a grófnő.
— Te e szerint csupán azért jöttél ide, hogy el

kísérd ?
— Mindenesetre! Nem akartam őt a valóban 

gyöngéd viszonyba beavatni, mely lady Elvira és köz* 
tem fennáll. Midőn nagynéném tehát nekem ezen aján
latot tette, nem tagadhattam meg tőle kíséretemet, s 
hogy a látszatot íentarthassam, ide utaztam vele.

— Nagyon leverő az, téged igy hallani beszélni, 
— rnondá Szidney. — Nehezen esik nekem téged felis
merni.

—• Tán azt képzeled magadban, hogy utolsó ta
lálkozásunk valamikép megváltoztatta nézeteimet ?

— Nem, barátom, te nem ingatod meg azokat, 
lady Kaszterton és én, mi legboldogabban élünk, ha 
minél távolabb vagyunk egymástól.

Mi antipodok vagyunk, s lehetetlen minket 
egyesiteni. Ő megkapta, a mit óhajtott, s én köszö
nettel tartozom neki ezen elrendezésért.

Hogy a mellett jól érzi mgát, az szembeötlő. Min
den évvel, melyet elválva éltünk, szebb lett.

— Mylord szobái rendben vannak, — jelenté 
Edvin komornoka, ki belépett.

Edvin kezét nyujtá Szidneynek, e szavakkal:
— Le kell mosnom az utiport. Egy óra múlva 

látjuk egymást. Elég érdekes lesz látnom, hogyan va«
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gyök beszállásolva; hihetőleg roszul, nőm aligha 
gondolt azen lehetőségre, hogy férjétől látogatást 
kapjon.

A lord távozott és Szidney egyedül maradt a 
szalonban.

— Két ellentétet nem lehet egyesíteni, — mor- 
mogá magában. — Attól tartok, hogy Edvin igazat 
szólt. Szegény Elvira, milyen sorsra jutottál !

Midőn az ebédtől felkeltek, mely angol szokás 
szerint hat órakor tálaltatott, a mosolygó nyári est 
már átölolte a földet.

A vendégek ebéd után mind összejöttek a terra-
szon.

Alig értek a szabadba, midőn Edvin Armidához 
közeledett, s Elvira hallá, midőn mondá :

— Ez valóban a meglepetések napja, mert a sors 
oly kegyes volt engem ma kettővel megajándékozni. 
A második — önneli találkozásom ; higyje el, az utóbbi 
volt a legkellemesebb. Örülök, hogy önt viszontlátom ; 
remélem, jól érzi magát.

Armida szemei sajátságosán villogtak. Tekintete * 
a macskáéhoz hasonlított, mely zsákmányára készül 
ugrani, ügy látszék, mintha különös örömet lelne ab
ban, hogy azon férfiú, kivel igen sajátságos viszonyok 
közt ismerkedett meg, épen Elvira férje. Edvin 
még néhány lekötelező, hízelgő szót mondott neki.

Mrs. Brow felhagyott a hímzéssel, s tekintete át



190

szállt az öreg grófnőhöz, azután ismét nyugodtan 
folytató munkáját.

Szidney összevonta szemöldoit, és Elvira maga
tartása kissé feszült lön.

Edvin azonban örvendeni látszék Armida ittlé
tének.

Nem ügyelt sem a grófnő elkomórodott homlo
kára, sem Szidney összevont szemöldeire, sem Elvira 
hideg arczkifejezésére.

Armida mellé ült s élénken társalgóit vele Pá- 
risról, Baden-Badenről és Svájczról.

Mindazon derült kellemes órákra emlékeztette 
őt, melyeket együtt töltöttek, s egész este kizárólag 
vele foglalkozott.

Mennyiben érzé magát sértve Elvira férje vi
seleté által, azt nem tudhatjuk. O is élénk társalgást 
kezdett mrs. Brow-, a grófnő- és Szidney vei. Alig 
látszék észrevenni, hogy lord Kaszterton közelében 
van, annyira el volt foglalva vendégei által.

Az öreg grófnő, ismervén a finom tapintat köve
teléseit, nem mutató, mennyire boszankodik, s egész 
elfogulatlanul vett részt a társalgásban.

Néhányszor, midőn Elvira derülten nevetett, ész
revette mrs. Brow, hogy a lord nejére tekintett, sőt 
jó ideig nyugtató szemeit kecses arczán.

A thea után az öreg grófnő visszavonult szobáiba 
s a többiek is jó  éjt kívántak a házinőnek.

Edvin most egyedül maradt Elvirával a nagy 
teremben, s hozzá közeledve mondó:

—Hogyan fejezzem ki elismerésemet azon gondért
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melyet Elvira a távollevőnek szentelt, lakának beren
dezésénél ? Valóban nem mertem magamnak azzal hí
zelegni, hogy ön annyit foglalkozik velem, hogy egy 
egész emeletet berendezett és számomra készen tar
tott. — Ez nagy szívesség az ön részéről, mely na
gyon meglepett.

— Oh, mylord, önnek tréfálni tetszik, nagyra 
veszi a csekélységet. — Hiszen az természetes, hogy 
az ön számára berendeztettem egy lakosztályt, ámbár, 
őszintén megvallva, nem hittem, hogy valaha haszná
latba veendi. S különben csodálatosan nézne k i, ha 
Timaszjőben nem lenne lakosztály az ön számára.

— Csodálatosan nézett volna ki! *— ismétlé 
Edvin. — Ön nagy súlyt fektet a külszínre és kizárólag 
a látszatnak áldozik.

— Nem volt jogom egyébre gondolni. Miután 
nevét viselem, akkor kötelmem, mindent elkövetni, 
hogy a legkisebb árny se essék rá.

— Ámbár hálás vagyok gondoskodásáért, de e 
pillanatban mégis óhajtanám, hogy cselekvésének más 
indoka lett volna. Jól esett volna azt gondolnom, hogy 
— mindegy bármit, csak azt nem, hogy e lakás, me
lyet az enyémnek mondanak, a látszat kedvéért ren
deztetek be.

Elvira hallgatott. Azonban nem merte szemeit 
fölemelni, s mégis sokat adott volna azért, ha tudhat
ná, mit fejez ki arcza.

— Mióta tartózkodik Elvira itt ? — kezdé Edvin 
elég hosszú szünet után.
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— Május eleje óta. — Ápril első napjaiban tér
tem vissza Olaszországból.

— Igen, ön az egész telet Olaszországban tölté 
s kizárólag zenészeti tanulmányoknak szentelte idejét.

— Ki közié azt önnel ? — kérdé Elvira. — Oh, 
értem, mrs. Brow által tudta meg.

Ismét szünet, melyet most is Edvin szakított
félbe.

— Hogyan tetszett önnek Olaszország ? — 
kérdé.

— J ó l; mindenütt jól érzem magam, hol szép 
természettől és zenétől vagyok környezve.

— Zöld mező és harmonikus hangok, ezeket 
szereti ön tehát. — De én azon csodálkoztam, hogy ön 
oly visszavonultan él.

En azt hittem, ön szereti a nagyvilág zaját és 
annak ünnepélyeit és diadalait, melyeket oly nőnek 
nyújt, ki, mint ön, ifjúsággal, szépséggel, gazdagsággal 
és ranggal bír.

En valóban azt vártam, hogy lady Kasztertont 
mint oly hölgyet fogom hallani említeni, ki F.anczia- 
és Olaszországban, sőt mindenütt, a hol fellép, jelen
tékeny szerepet fog ezen tulajdonok által játszani, 
s minden nőt elhomályositand.

— S ha úgy tett volna, az örömet szerzendett 
vala önnek ?

— Igen, becsületemre mondom, abban nagy 
gyönyört találtam volna, akkor mertem vala önt föl
keresni, hogy tanúja legyek diadalainak. — Másrészt 
alig mertem oly elszigetelt életet háborgatni, mely



kizárólag a tanulmányoknak van szentelve. Nem bá
torkodtam közelébe jönni, hogy azon hangot halljam, 
melyet alig ismerek, s mely mindenkit, a ki hallá, 
elragadt.

Elvira feltekintett Edvinre.
— Tudja-e mylord, mit csodálok én, ha önt be

szélni hallom ? Azt, hogy ö n foglalkozott velem gon
dolat bán. Én valóban azt hittem, ön nem gondol rám 
soha, csak midőn szeptember elseje megérkezik.

— Ön bizonyára sajátmaga után Ítél ? — kérdé 
Edvin, Elvira kezét megfogva.

— Az enyém után ? Miért nem inkább az öné 
után? Gondolkodjunk csak kissé e fölött.

— Bocsánatot kérek szólalt meg egy lágy hang, 
és Armida sietve jött a szalonba; — én bizonynyal 
itt vesztettem el egy jegyzék-tárczát.

Kaszterton eloreszté Elvira kezét, s általános 
keresést vittek véghez. Armida vigasztalhatlan volt e 
veszteség miatt, s ekként nyilatkozott, Kasztertonhoz 
fordulja:

— Sokért nem veszteném el e tárczát. Nem 
is az enyém, csak véletlenül jutott birtokomba, s most 
vissza akartam adni tulajdonosnőjének.

'Ama kis jegyzék-könyvecske volt az, melyet ön 
Márthának adott, s ő Ígérte, hogy elteszi, mig ismét 
találkoznak Svédországban.

Igazán vigasztalhatlan lennék, ha meg nem ta
lálom, mert ez úgy látszanék, mintha gonoszságból

13
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elsajátítottam volna. Szilárd szándobom volt azt hol
nap Szoghofba küldeni; Martha tegnap megérkezett.

Lord Kaszterton kedvetlen tekintetet vetett 
Armidára* Elvira még jobban lehajolt, hogy keresni 
segítsen, s tán azért is, hogy megindulását elrejtse, 
mely megragadta. Elvira gyorsan fölemelkedett, ele
gáns, szép jegyzék-könyvecskét tartva kezében.

— Ez az ? — bérdé, Armidának nyújtva.
— Igen, igen! Köszönet, ezer köszönet, te jó  

Elvira!— fakadt ki Armida.— Egész boldognak érzem 
magam, hogy ismét megtaláltam; mert mylord egy 
verset irt bele, melyet hívatlan szemnek nem kell ol
vasnia. Most nyugodtan fogok aludni.

Armida megszoritá Elvira kezét, s kisietett a 
szobából.

Edvin és Elvira ismét egyedül maradtak; de mig 
az előbbi négyszem közti együttlét alatt némi közele
dés kezdődött köztük, akkor Elvira megjelenése és 
viselete ezen kedélyhangulatot tökéletesen megsemmi
sítette.

Elvira kinézése ismét komoly és Edviné gondol
kodó volt.

— Úgy hiszem, ideje van, hogy ön nyugodni 
menjen, — mondá Elvira, — ezért jó éjt kell önnek 
mondanom; remélem, hogy e födéli alatt csak szép 
és kellemes álmai lesznek.

— Mit, ön már elhágy engem ? — kérdé Edvin, 
mintegy álomból felriadva.

— Ejfél van, s igy hát nincs korán.
Elvira meghajtá fejét, s kezét nyujtá Ed vinnék.
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Edvin megragadd azt és az övében akard tartani, de ő 
ismét visszavonta s gyors léptekkel ment az ajtó felé.

Tdn remélé, hogy Edvin utána fog menni, őt 
vissza fogja tartani; de csalódott. Ó nem ismeré ezen 
büszke, hajthatlan természetet.

Ed vin nem gátold távozását.
Midőn magára maradt, egy támlányba veté 

magát.
— Balgaság, — mormogd, — azt megkísérteni, 

hogy egymás iránti állásunk csak néhány futólagos pil
lanatra is megváltozzék! O nem akarja azt — és én — 
én sem óhajtóm.

Azonban megkísértettem, csak hogy mondhas
sam magamnak, én megtettem, a mi tőlem függött. 
Úgy látszik, ő nem tűri, hogy én azon határt átlépjem, 
melyet ő kijelölt. Legyen hát úgy.

En soha — soha sem leszek az, a ki magát egy 
nő előtt megalázza, s legkevésbbé olyan előtt, ki en
gem oly mélyen megsértett, mint ö.

Szép szörny ő, dé szív nélkül; fogalma sincs ar
ról, a mit a lelkiismeret, az érzelem parancsol, egyedül 
nagyravágyásának és hajthatatlan önérzetének en
gedve. Csak ne lenne oly kecses, akkor ép annyira iszo
nyodnám tőle, a mennyire megvetem. Igen, megvetem 
őt teljes lelkembol; soha sem bocsáthatom meg neki 
az épen annyira nyomorult, mint érzéketlen viseletét, 
melyet irántam tanúsított.

El hát minden gondolattal, mely e nőre vonat
kozik, ki megfeledkezett arról, hogy női kötelmei van
nak férje iránt.

13*
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Edvin felbontott egy kis, összehajtott irlapot, 
melyet kezében tartott, s gondolatokba merülve hozzá
teve :

— Hadd lássuk tartalmát! Armida kezembe 
csúsztatta ezt, midőn a könyvecskét kerestük.

Edvin rá veté szemeit, de alig futotta át tartal
mát, midőn székéről felugrott s kiáltá:

— Ha ezen vád igaz lenne! — h a ---------- — oh,
akkor nemsokára azzá lennénk, a minek egymásra 
nézve elejétől kezdve lennünk kellett volna.

Edvin gyorsan elhagyta a szalont, s az éttermen 
keresztül hálószobájába ment.

Reggel volt.
A vendégek még aludtak Timaszjőben, de a szép 

lak úrnője rég elhagyta volt hálószobáját, s épen egy 
meglehetős vastag levélcsomag feltörésével foglalko
zott, melyet kézbesítettek neki.

Felbontott egy összehajtott irlapot, mely legfe
lül volt, és olvasá:

„Ifjúságom szép tündérálma! — Valóban nem 
tudom, szabad-e a tollat megragadnom, hogy neked 
újak, — neked, kit szerettem és örökké szeretni fo
gok, — ki egykor engem szerettél, s kit örült nagyra- 
vágyásomban elhagytam, hogy a balga szerelemféltés 
és önszeretet hamis tanácsait kövessem.

„Ha merhetnék eléd lépni, hogy mindazt el
mondjam* a mit azon pillanat óta szenvedtem, midőn
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téged Kopenhágában láttalak, mint menyasszonyt, 
akkor megértenél engem.

„Te férjezett vagy, más neje vagy, nem az 
enyém! Lásd ez gyötör éjjel-nappal. A fájdalom, me
lyet akkor éreztem, majd lehetetlenné tette azon köte
léket elviselnem, mely Mártiiéhoz csatolt. A  sors úgy 
akarta, hogy férjeddel megismerkedjem. Hol, és ho
gyan, azt máskor fogod megtudni.

„Midőn ezen derék főrangú nemest láttam, ter
mészetesnek találtam, hogy te szereted, s hogy irán- 
tami szerelmed csak ellebbenő, mulékony érzelem volt.

„Először átmentem a szerolemféltés minden kín
jain, aztán érzékenyen boszantott férjed viselete, mert 
oly tolakodó módon hódolt arámnak, mely sértő volt 
rád és rám nézve. — Eredményo az lön, hogy eljegy
zésünk felbontatott. Elváltunk.

,,En visszatértem Svédországba, Martha Angliába 
kiséré el uj imádóját, férjedet.

„E tavaszszal azonban levelet kaptam Marillá
tól, melyben arra szólított fel, cserélnék ki a leve
leket, melyeket egymásnak irtunk. — Ha akarom, én 
az enyéimet atyjától visszakaphatom, midőn az Övéit 
visszaadom neki.

„En e szerint meglátogattam az ezredest. 0  egy 
lepecsételt csomagot adott nekem, mely, mint hivém, az 
én leveleimot tartalmazá; én is átadtam neki Martha 
leveleit, szintén lepecsételve, mire hazamentem.

„Feltörtem a borítékot s már a tüzbe akartam 
dobni az egész csomagot, midőn tekintetem véletlenül 
a levelek egyikére esett.
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„Ez nem volt az én kezem Írása ; sőt az én anya
nyelvem som, de egy idegen. En szétbontám a levelet 
s az lord Kaszterton Edvintől volt.

„Martha a lord szivömlengéseit küldte nekem 
az enyéim helyett.

„Tévedésből vagy szándékosan történt-e ez, azt 
akkor nehéz volt elhatározni. De nemsokára meggyő
ződtem róla, hogy csakugyan tévedés volt, mert nem
csak Márthától kaptam levelet, melyben kért, cserél
jem ki a leveleket, melyeket tévedésből kaptam, de az 
ezredes is meglátogatott, hogy visszavegye a lord le
veleit.

„De nekem semmi kedvem sem volt azokat visz- 
szaadni, tartalmuk sokról felvilágosított, s elhatároz
tam, hogy megtartom.

„Ezen levelek által tudtam meg, hogy te nem 
szerelemből lettél Kaszterton neje, s most azt véltem 
belátni, hogy te csak magamviselete miatti boszanko- 
dásból adtad neki kezedet.

„Mily boldoggá tett engem ezen felfödözés, azt 
be fogod látni te is, ha megmondom neked, hogy én a 
lefolyt négy év alatt egy pillanatig sem szűntem meg 
szerelemmel és vágygyal rád gondolni, rád, kit Wies- 
badenben való találkozásunkkor kecsesebbnek találtam, 
mint valaha.

.,Elhatározásom a leveleket illetőleg, hamar 
megszilárdult. Neked küldöm el, hogy lásd, mily fér
jet választottál magadnak. Oly férjet, ki szenvedél
lyel rajong egy másik nőért s nem tudja becsülni a 
drága gyöngyöt, melyet benned bir.
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„Elvira, imádott angyal! Mily sorsot készített 
ezon Mártha számomra és számodra!

„Engem annyira befont, hogy hütelen lettem első 
és egyetlen szerelmemhez; téged annyira megsértett, 
hogy ezen becsületéről megfeledkezett férfi nejévé 
lettél.

„Most azt kérdem tőled, ha e mellékelt leveleket 
elolvastad, hiheted-e, hogy még bárminémü kötelmed 
is van lord Kaszterton iránt ? Lehetetlen ! Ob, Elvira, 
boldogság, üdv és egykori álmaink valósulása virul
hatna fel, ha csak egy órai értekezést engednél 
nekem.

r
„En jelenleg Altorpban időzöm s onnan irok ne

ked. E helyen, mely otthonom, várom el engedélye
det, hogy Timaszjőben látogatást tehessek. Ezen ke
gyet nem fogod tőlem megtagadni, ha csak árnyát bí
rod az emlékezésnek azon barátságra, melyet én ne
ked gyermekségem óta szenteltem.

„Wiesbadenben azt beszélték ugyan, hogy egy 
bizonyos szír Szidney és közted gyöngéd viszony lé
tezett volna, de ezen hirt megczáfoltad, midőn lord 
Kaszterton nejévé lettél, s igy nem gondolhatok egye
bet, csak hogy te hű maradtál első szerelmedhez.

- „Elvira, térdeimen esedezem — csak egy órai 
értekezést! Hiven szerető Károlyod.u

Midőn Elvira végigolvasta ezen nevezetes leve
let, messzire dobta azt el magától. Világosan állt lelke 
előtt e sorok írójának egész gazsága. Undort érzett 
gyöngédsége, bizonyításait olvasva. A megvetés érze
tén kivül mély elkeseredettség vett rajta erőt,
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E levelekrő függeszté szemét, melyeket neki küld
tek, annak bizonyítékául, hogy férje Marthát szenvedé
lyesen szereti, azon Márthát, ki sötét árnyként állt vala 
az élet örömei és ő közte, első ifjúkori álmát elkeserítve.

Gyermekkori találkozása, midőn Elvirát a gonosz 
eb megtámadta s midőn a kisasszony atyját felszólí
totta, hogy Elvirát verje meg — mindazon kínok, me
lyeket Elvira kiállt, midőn Károly őt a szép és gaz
dag Mártha miatt elhagyta, — mind — mind feléledt 
ismét s növelé az elkeseredés érzetét.

Kinyujtá kezét, hogy a levelek egyikét felvegye, 
de ismét visszavonta, betakard arczát kezeivel, s ké
nyekre fakadt.

— Megengedi, mylady, hogy belépjek ? — kérdé 
mrs. Brow, az ajtó függönyét felemelve.

Elvira gyorsan letörlé kényeit.
— Mi okból keres föl engem ily korán ? — kérdé 

Elvira indulatosan.— Azt reméltem, hogy legalább ma
gánszobáimban békével lehetek kémkedés nélkül.

Mrs. Brow belépett, Elvira oly kevéssé meghívó 
szavainak daczára is, s hidegen mondá, tekintetét az 
iíju nőre függesztve :

— Először léptem át magánszobáinak küszöbét, 
s most sem tettem volna, ha a grófnő nem kért vala, 
hogy önt felkeressem. O roszul érzi ma'gát, s beszélni 
óhajt önnel.

— Legyen oly szives s mondja mega grófnőnek, 
hogy rögtön hozzá fogok menni, — feleié Elvira a 
leveleket összeszedve és íróasztalába bezárva.

Midőn Elvira a grófnőhöz belépett, meglepte őt
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annak beteges kinézése, de azért mégis mosolygott 
Elvira felé, s mrs. Brownek intett, hogy távozzék.

Midőn ez utóbbi saját lakosztályába akart men
ni, a lord angol komornoka jött eléje s mondá :

„Mylord kéreti, ha mrs. Brow oly szives lenne 
hozzá lejönni. Ó a pavillonban van.“

A reggeli harang még nem hítta össze a vendé
geket az első étkezésre, midőn Szidney lenn a park
ban sétáit, s a pavillon felé vette útját. A cselédektől 
kérdezvén a lord holléte után, azt mondták neki, hogy 
a pavillonban van. Épen be akart lépni, midőn saját 
nevét hallá kimondatni; mrs. Brow volt, ki épen szólt:

— Most már elmondtam véleményemet Lem—
bourn Szidney és a lady felől. Lehet, hogy nincs iga
zam ; azonban nem hiszem, s arra kérem önt, mylord, 
ne hamarkodjék Ítéletével. Egyszer majd kénytelen 
leend..........

Szidney, ki nem tartá becsületével megegyezhe 
tőnek, hogy hallgatózzék, csak addig állt meg, mig 
kivehette, kik beszélnek odabenn, s midőn arról meg
győződött, minden habozás nélkül belépett s félbesza- 
kitá a párbeszédet.

— Mondani jöttem neked, édes barátom, hogy 
lovakat rendeltem s egy óra múlva mrs. B.-vel Stock
holmba utazom.

— S miért nem akarsz itt maradni? — kérdi 
Kaszterton. — Az én jelenlétem riasztott el ?
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— Jelenléted tizennyolcz órával tovább tartoz
tatott itt. Ha tegnap nem érkezel meg, úgy már Stok- 
holmban lennék. Ab jó reggelt, mrs. Brow, — tévé 
hozzá Szidney, magát az angol hölgy előtt meghajtva 
s enyelgő hangon folytatva: — Bizony azt hittem, hogy 
valami kellemes lágyottot szakiték félbe ön és Kasz- 
terton közt. Ha úgy van, akkor fölötte sajnálom.

— Biztosíthatom önt, szír Szidney, — viszonzá 
mrs. Brow, — hogy értekezésünk azon pontra ért, hol 
tovább nem szükséges azt folytatni.

Mrs. Brow meghajtá magát s elhagyá a pavilk&it.
— Tegnap én leptelek meg négy szem közt, 

Kaszterton ladyvel, ma te rontasz rám ; azonban re
mélem, hogy a veszély rád nézve tegnap sem volt na
gyobb, mint ma rám nézve, — mondá Kaszterton 
nevetve.

— Az együgyű remény volt — viszonzá Szidney 
— s legkevésbbé sincs indokolva. A különbség egy 50 
éves hölgy és egy 20 éves kecses nő közt oly nagy, 
hogy ott nem lehet semmi hasonlítást tenni.

— Azt akarod azzal mondani, hogy tegnap ve
szélynek voltál kitéve ?

— Igen!
Kaszterton egy darabig szemlélte Szidneyt, s az

tán jóizü nevetésre fakadt.
— Oh barátom, te erővel azt akarod, hogy a fél

tékenység gyötörjön, hanem hiába, — az nem ragad 
rám. En nem tudok féltékeny lenni.

— S nincs is rá okod. Ha én őszintén megvallom, 
hogy számomra minden perez, melyet lady Kaszter-
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tonnái töltök, veszélyes, azért még legkisebb 
okom sincs remélni, hogy az én jelenlétem számára 
legkevésbbé is veszélyes legyen. Azonban nem is aka
rom lelkierőmet próbára tenni, s ezért inkább megfu
tamodom.

Nagyon veszélyes dolog az, azon nő közelében 
lenni, kit szeretünk s azt tudni, hogy férje őt elha- 
nyagolja, s mégis hideg, közönyös arczot Ölteni, anél
kül, hogy elcsábittatnók magunkat neki megvallani, 
mennyire szeretjük.

— Megengede 1 Lembourn, hogy fölötte saját
ságos magyarázatot adtál most! — viszonzá Edvin ösz- 
szevont szemöldökkel.

— Őszinte az és olyan, a milyet tőlem várhattál. 
Megengedem, nem igen szokásos dolog, hogy va
laki azt mondja a férjnek, mennyire szereti nejét. Ren
desen a nőnek szokták azt mondani, a férj háta mö
gött, — de én nem tudok másként cselekedni, mint a 
hogy cselekedtem, — és most — Isten veled. — Add 
át Kaszterton ladynek szívélyes üdvözletemet. Teg
nap búcsút vettem tőle, midőn te jöttél, s meg akarom 
magam kímélni azon fájdalomtól, hogy azt még egy-

tegyem.
Szidney megszorító Edvin kezét.
— Akarsz-e nekem őszintén felelni egy kérdésre 

— kezdd Edvin újra.
— Szívesen.
— Miért látogattad meg nőmet, miután tudtad, 

hogy én nem vagyok itt ?
— Azon egyszerű okból, mert viszont akartam
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iátni ő t. Arról akartam meggyőződni, hogyan viseli 
sorsát. Most tudom, s azt is tapasztaltam, hogy rám 
nézve nem jó közelében lenni, különösen mióta tudom, 
mily kevéssé becsülöd s mily kevéssé vagy méltó ily 
kincset bírni.

Isten -veled, édes Kaszterton 1 Remélőm, ha ismét 
viszontlátjuk egymást, közietek jobb viszony fog ural
kodni, hogy akkor legalább be fogod látni, / “  iszerir.t 
a férfiak, ha hűséget követelnek nejeiktől, önmaguk is 
őrizkedjenek a nemtelen szenvedélyek szennyétől.^

JLVasztefton Szidney vállára tette kezét.
— Szeret Elvira téged? — kérdé s barátja sze

mébe nézett.
— Kaszterton Edvin, már két évvel ezelőtt meg

mondtam neked, kit szeret.
— De nem szóltál igazat, akkor bebizonyítottam 

s most is bebizonyíthatom. Ha szivében csak árnya 
lenne a szerelemnek, ajánlotta volna-e nekem, hogy el
válva éljünk ? Nagyravágyás — semmi egyéb, csak 
nagyravágyás csatolta őt hozzám! Szüksége volt ne
vemre, hogy vele csillogjon, de férje terhére lett 
volna.

— Hat akart ő c névvel csillogni ? — kérdé Szid
ney. — Nem, ő csendes és elvonult életet vitt s gondosan 
kikerülte, nehogy a társadalom figyelmét nevére 
vonja, vagy hogy valami szerepet vigyen a világ 
színpadán. Hanem te sokkal jobban* el vagy vakítva 
az által, a ki téged elbájolt, mintsem hogy nőd cselek
véseire figyeltél volna.

— Srangenszkjöld Márthát gondolod ?



205

— Igen, e nő iránti szerencsétlen szenvedélyed 
lealacsonyító befolyást gyakorolt lelkedre.

— Lealacsonyító! — kiáltá Edvin. — Ne uLem- 
bourn, ő a napsugár, mely jelen életemet megvilágitá 
Ő általa éreztem, hogy élek, s ha szabad lettem volna, 
egy pillanatig sem haboznék neki szabadságomat fel
áldozni. 0, szépségével, szellemével és elbájoló tulaj
donaival, méltó lady Kasztcrton lett volna_.

— Te e szerint szereted őt?
— Imádom ! — kiáltá Edvin élénken.
— Ha úgy van, miért nem értekezel Elvirával 

az elválást illetőleg? Szabadon, mind a ketten bol
dogok lehetnétek, holott igy egymás boldogtalansá
gát képezitek.

Edvin keze súlyosan nyugodott Szidney vállán, 
tekintete komorabb Ion, midőn lassan mondá:

— Ha lady Kaszterton nevemet nem mocskolja 
be, vagy olyat nem cselekszik, a mi rangjával meg 
nem egyezik, úgy soha sem válunk el.

— Az annyit tesz, hogy hűtlenséged által kény- 
szeriteni akarod. — Egy selyemruha suhogása, s köny- 
nyü, közeledő léptek mély hallgatást idéztek elő. El
vira jött be, nagyon halvány és izgult volt.

— A grófnő nagyon roszul lett, — mondá El
vira, — s unokaöcesével kiván szólani. — Azt akarja, 
hogy rögtön orvosokat híjunk s én már parancsoltam, 
hogy egy szolga a városba lovagoljon, s orvost hivjom

— Én elutazom, — szólt közbe Szidney, — s 
rögtön kiküldőm Stokholmból X. orvost.
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— Köszönöm, szir, Isten áldja meg önt minden 
szivességoért és barátságáért! — suttogá Elvira.

Edvin azonnal az ajtóhoz sietett, a mint nagy- 
né je betegségének hírét hallá. Midőn Elvira izgatott 
hangon Szidneynek köszönetét kifejező, hátra vetett 
egy pillantást. Sohasem tűnt fel előtte Elvira bájo- 
sabbnak, mint most. Szemei könyben úsztak, s arczán 
szende, szomorú, mély felindulás árnya lebegett.

— Lembourn búcsúja-e, a mi őt annyira feliz
gatja? — gondola Edvin s tova sietett. — Ha úgy 
lenne, ez bizonyítéka lenne annak, hogy szeretni tud; 
és akkor sajnál atraméltó, — mert egyedül a halál 
adhatja neki vissza szabadságát. Nőmmé lett, hogy 
nevet kapjon — s nőm fog maradni, a mig én élek

Szidney elutazott Timaszjőből. A lord Ubb órát 
töltött egyedül a grófnőnél, es Elvira szintén szobái
ban volt. Midőn végre onnan kijött, parancsot adott, 
hogy egy inas menjen át Áltorpba levéllel.

Armida a lépcsőn állt, s hallá ezt.
— Egy küldöncz Áltorpba, — mit jelentsen ez ? 

— gondolá a ravasz teremtés.
Armida lement a lépcsőn s az inassal találkozott, 

ki levelet vitt kezében.
— János megyon át Áltorpba ? — kérdé A r

mida, a legártatlanabb arczczal.
— Igen, levelet viszek Brogrén titkár urnák, — 

feleié János.
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Armida lángvörös lett.
— Mit irhát ő neki ? — gondold. Azt tudnom 

kell — minden áron, — s hangosan mondd:
— Legyen olyan jó s várjon egy pillanatig, én is 

adok egy levelet Altorpba. — Ha ön olyan jó lenne, 
János, s egy pillanatra feljönne, rögtön kész lenne a 
levél.

János jónevelésü urasági szolga volt, ő külföl
dön utazott, s látta a világot, s igy megigéré, hogy 
nemsokára feljön a kisasszony leveleért.

Egy kocsi állt a ház előtt, midőn János az elő
csarnokba jött.

Az orvos volt, ki a fővárosból megérkezett.
János ismét felsietett, úrnőjének az orvos meg

érkeztét akarván jelenteni.
A jövő pillanatban az egész ház tudta, hogy a 

grófnő beteg s midőn János Armidához belépett, 
mondd:

— Kérem kisasszony, legyen oly kegyös nekem a 
levelet hamar ideadni, mert rögtön a városba kell lova
golnom az orvosságért, melyet az orvos az öreg gróf
nőnek rendelt; azt mondják, nagyon beteg.

— A grófnő beteg ? — kiáltá Armida.
— Igen, Lembourn ur kiküldte az orvost s én 

most kaptam parancsot, menjek haladéktalanul az or
vosságért.

— De hiszen akkor nagyot kerül, ha Altorp- 
nak megy — ellenveté Armida.

— Azon nem segíthetek, — vélé János.
— Sőt igen könnyen. Úgy sejtem, hogy a lady
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egésznap a betegnél lesz s ezért én sétát teszek déle
lőtt Altorpba, s magam beszélek a prépostnéval irás 
helyett. Adja nekem a levelet, én majd elviszem ma
gam s ön az egyenes utón mehet Stokholmba.

János nagyon hálás volt s Armida átvette a le
velet.

Midőn ismét egyedül volt, féltékeny tekintettel 
szemléié a feliratot Bezárta az ajtót, s gyertyát gyúj
tóit, mi után sikerült neki a pecsétet felmelegiteni, 
úgy, hogy kinyittatá, s kivette a boriték tartalmát.

Két levél yolt benne.
Az egyik Károly, a másik Elvira kezétől.
„Brogrén Károly! Nehogy fölötte csekély fogal

mam legyen becsületérzetéről, felteszem, hogy a mel
lékelt levelet, melyet ön nekem küldeni elég merész 
volt, oly kedély hangulatban irta, melyben Ön nem 
birt annak világos tudatával, a mit tett.

„Ha ön ellenben meggondolva cselekedett, ak
kor oly mélyen megsértett, hogy soha sem lesz képes 
engem kiengesztelni.

„Itt küldöm vissza önnek levelét, kérem, olvassa 
el maga, s majd belátja, hogy becsületes ember nem 
irbat úgy oly nőnek, kinek tisztelettel tartozik

,,En önnek soha sem adtam okot arra,' hogy a 
tiszteletről megfeledkezzék, melyre minden tisztessé
ges nő igényt tarthat, hanem ön, daczára annak, még
is megfeledkezett arról, miután oly nyelven morészelt 
szólni, a hogy levele írva van*

„Férjem iránti tiszteletem késztet arra, hogy a 
leveleket megtartsam, melyeket ön nekem küldött. Ha
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azt hitte, hogy e levelek meghasonlást idézendnek elő 
köztünk, akkor csalódott. E levelek mit sem változ
tatnak egymás iránti állásunkon.

„Meg csak azt akarom hozzátenni, hogy én Önt 
soha sem fogadom el házamnál, s hogy minden levelét 
olvasatianul visszaküldendi Kaszterton Elvira.*'

Armida arcza e levél elolvasása után t, legkese- 
rübb boszankodást és a legőszintébb kárörömet fe
jezte ki.

— Oh, — mormogd, — e szerint meg vagyok 
boszulva ! Ö, ki minden másnak szerelmét kínálja, s 
egyedül rólam feledkezik meg, ő meg van büntetve. 
— Ezen mások visszautasítják azt, kinek birhatásáért 
én életemet adnám oda. Oh mennyire gyűlölöm őket!

Most Károly levele után nyúlt. Mi ismerjük an
nak tartalmát s igy csak azt emlitjiik meg, hogy A r
mida, midőn a Károlynak szóló levelet ismét lepecsé
telte, elfeledte azt betenni, melyet Elvira feleletül irt.

íróasztalába rejté, — bizonyára tévedésből, — 
azután átsétált Altorpba.

Midőn Timaszjobo visszatért, minden ünnepélyes 
jelleget viselt. Halkal jártak a lépcsőkön, halkai 
beszéltek s aggály volt minden arczon látható.

Mrs. B— közié Armidával, hogy az orvostól 
megtudta, mily nagyon beteg az öreg grófnő, ez okból 
másnap elhagyja Timaszjőt családjával együtt.

— Mert az mégis kellemetlen lehet lady Kasz- 
tertonnak, hogy idegenek vannak a házánál, mig 
nagynénje élet és halál közt lebeg, — teve hozzá 
mrs. B —.

14



Másnap reggel az angol család elutazott.
Timaszjőben e szerint most nem volt más idegen, 

csak Armida. De ő korántsem gondolt arra, hogy 
jelen otthonját elhagyja a grófnő betegsége miatt, sőt 
ellenben elhatározta, hogy nélkülözhetlenné teendi 
magát, s pedig nem csak a grófnő betegsége alatt, de 
azután is, hogy addig maradhasson Elvira házában, a 
raig neki tetszeni fog. Armidának nem volt semmi 
kedve növeldét nyitni és tanítónő lenni.

Midőn észrevette, hogy Elvira a betegnek ápolá
sát átvette, azonnal ajánlá segélyét, egyszerű, szívé
lyes módon. Elvira uoyan nem fogadta el ezen aján
latot, azt felelvén, hogy a grófnő bizonyára nemsokára 
jobban lesz, 8 mert különben ezt sokkal kedvesebb 
kötelemnek tekinti, mintsem hogy másnak átengedje.

Azonban megköszönte Armida szívességét, s az 
utóbbi észrevette, hogy ajánlata előnyös benyomást 
tett Elvirára.

De a grófnő betegsége napról-napra aggasztóbb 
lön. Az orvosi tudomány alig tehetett valamit azon 
baj ellen, mely öt megragadta, s az orvosok nem is 
adtak semmi reményt, hogy jó kimenetele leend, sőt 
az is előrelátható volt, hogy szenvedése hosszadalmas 
leend.

Elvira a grófnő betegségének első órájától kezdve 
mellette volt, virrasztóit és ápolta őt.

S a betegápolói tisztség ez esetben igen nehéz
volt.

A betegen folytonos izgult türelmetlenség ura!-
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kodott. A fájdalom  indulatossá, türhetlenné és igazság
talanná tettek..

Nehezére esett megbarátkozni azon gondolattal, 
hogy tán kénytelen lecnd hetekig — hónapokig viselni 
ezen keserű küzdelmet. Az is boszantá őt, hogy az or
vosok nem tettek semmit baja ellen, még csak fájdal
mait sem tudták enyhíteni.

Vannak kedélyek, melyeket a szenvedés, legyen 
az testi vagy lelki, — alázatossá, szelíddé tesz s van
nak mások, melyek az által ingerültek és elkeseredet
tek lesznek.

A grófnő ez utóbbiakhoz tartozott.
Midőn még fiatalkorában legkedvesebb remé

nyében megcsalódott, kedélye elkeseredett, jelleme 
hajthatlan lön s szive gyűlölettel telt meg az iránt, 
ki ama szerelmet elrabolta tőle, mely után oly forrón 
vágyott.

Most jött a fájdalom, melyet már régen sejtett, 
mert évek óta szenvedett már azon baj kezdetében, 
mely most egészen kifejlődött, s őt a kórágyba 
dönté, ezért hát oly türelmetlenné lett, hogy sem szá
nalmat, sem elnézést nem ismert azok iránt, kik 
ápolták.

E kórágynál kezdett Elvira először emberi kö
telmeiről gondolkodni.

Hiszen volt még sok az életben, a mit az ifjú nő 
nem tapasztalt, hanem ezen idő alatt annak beismerésé
re jutott, mennyi benső megelégedés fekszik abban, 
ha az ember önmagáról megfeledkezik, és kötelmei
nek él.

14*
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Ha Elvira az öreg hölgy leánya lett volna, nem 
ápolhatná őt nagyobb önfeláldozással, mint Ő teve. S 
Elvira az egyetlen volt, kit a grófnő maga mellett tűr
hetett, ámbár irányában is keserű ás igazságtalan 
volt.

Napról-napra növekedtek a grófnő igényéi úgy, 
hogy végre nem tűrhető, ha Elvira csak néhány pilla
natra is távozott. Ha az megtörtént, akkor a beteg 
fölötte ingerült Ion s értésére adta Elvirának, indula
tos kifakadásaiban, hogy csak kötelességét teljesiti, ha 
őt ápolja. A grófnő lord Kasztertcnt egy szegény ka
landorból Anglia leggazdagabb lordjai egyikévé vál
toztatta, s igy hát joggal követelhet nejétől minden 
képzelhető önfeláldozást.

A beteg gyakran panaszkodott a gyöngédség 
hiányáról, s azt állitá, lehetetlen, hogy jobban legyen, 
ha nincs oly ápolása, a milyennek lennie kellene.

Minden reggel ily panaszokra fakadt, midőn 
Elvira szobájába jött, a napot ott töltendő. Eredmé
nyük az lön, hogy Elvira ezentúl az éjeket is ott fogja 
tölteni.

A grófnő minden irgalom nélkül a legcsekélyebb 
dologért felkeltette Elvirát. S ő ezt is* úgy mint a töb
bit, nyugodtan tűrte s mindig úgy viselő magát a 
grófnő iránt, mint ha legfigyelmesebb, leggyöngédebb 
leánya lenne.

A ki e fiatal nőt a betegszobában látá, azt hihet- 
né, hogy ő egy szegény, a grófnőtől függő egyén, ki
vel ezen okból a legkíméletlenebb módon bánik; de 
alig képzelhetné magának, hogy ez legyen a gazdag
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Kasztomon lady, ki tökéletesen lemondott mindenről, 
a mit kényelemnek, nyugalomnak és békének nevez
hetni.

Mrs. Brow szó nélkül jelent meg a betegnél, s 
ápolni segité; de a grófnő nem türheté az angol höl
gyet közelében, és mrs. Brow száműzetett a betegszo
bából. De ezért a betegszoba előtti kabinet ben maradt 
hol a napot s gyakran az egész éjt is tölté.

Egyedül Armida igyekezett Elvira iránt több 
figyelmet mutatni. Nem vehetett részt fáradalmaiban, 
de többféle apró meglepetéseket készitett számára.

Például, minden reggel fris virágok álltak El
vira ágya mellett, mely a grófnő hálószobája melletti 
szobában állt. Midőn a gyümölcs ideje beállt, ugyan
azon asztalon, Elvira mindennap egy kosárkát lelt 
válogatott gyümölcscsel.

Elvira hálásan vette a figyelem ezen bizonyi- 
tékait.

Nem tudjuk, képes volt-e Armida azt sejteni 
mily fájdalmat okozott az mindig Elvirának, ha ezen 
szívességet látta s a mellett gondolá, hogy ő, kinek 
ilyen figyelmet kellene tanusitni iránta, mit sem tett 
terhének megkönnyebbítésére, melyet Ő Önkényt s az 
ő kedvéért magára vállalt.

Hogyan viselé magát lord Edvin ? Ügyelt-e El
vira csodálatraméltó magaviseletére, s tudta-e azt 
méltányolni ?

Modora és visel ete nem adott erről semmi felvi- 
lágositást.

A grófnő iránt Edvin gyöngéd fiú volt, ki tűre- *



214

lemmel elviselé minden szeszélyét és keserű kifakadá- 
sait s addig maradt mellette, a mig a beteg engedé. 
Mindennap többször meglátogatta őt. Ha a beteg fáj
dalma kissé szűnt, akkor Edvin felolvasott valami 
angol könyvből, vagy beszélgetés által igyekezett ide
jét megrövidíteni. Oly alkalomkor Elvira visszavonult 
a külső szobába, vagy ha a beteg ezt nem engedé, 
csendesen ült ágyánál.

A házasok ritkán, majdnem soha sem váltottak 
más, mint egytagú szavakat. Edvin soha sem tett arra 
vonatkozó megjegyzést, hogy Elvira kímélje magát» 
hogy fris levegőt szívjon, vagy ne erőltesse meg magát 
annyira.

Egyetlen szóval sem áruiá el, hogy észreveszi, 
mennyire áldozza fel magát az ő nagynénjeért. Úgy 
látszott, hogy a lord — ha csakugyan ügyelt rá — 
Elvira viseletét egészen természetesnek találja.

Ha a grófnő az ő jelenlétében még oly igazság
talan és ingerlékeny volt is Elvira iránt, soha sem 
történt, hogy Edvin valami módon enyhítette volna a 
sértő szavak benyomását.

Csak szemei követték szüntelenül Elvirát, mint
ha elhatározta volna, hogy külsejét tanulmányozni 
fogja, abból akarván következtetni, mi történik ben
sőjében, vagy mi indokai vannak magaviseletének.

Ha Edvin nem volt a betegszobában, akkor 
hosszú sétákat tett g y a lo g  és lóháton, vagy bezárkó
zott szobájában.

Mig Edvin annyira elhanvagolá Elvirát, Armida 
mindent elkövetett, hogy ragaszkodását és hnladatos*



ságát bebizonyítsa, Arra kérte Elvirát, menjen a fris 
levegőre, pihenjen, s valóban úgy tűnt fel, mint egy 
jó nemtő, ki a gazdag ifjú nőt részvétével és gondos
kodásával környezi.

Elvirát ez nagyon meginditá, mert Lotta és Ar- 
mida voltak az egyetlen lények, kik részvétet és ra
gaszkodást tanúsítottak iránta.

Egy reggel Arrnida ismét rá akard beszélni El ■ 
virát, hogy sétát tegyen, s végre raondá :

— Jó Elvirám, hiszen magadnak és nagynénéd- 
nek is rósz szolgálatot teszesz, ha tönkre teszed 
egészségedet; hiszen férjednek is tartozol azzal, hog}' 
kissé foglalkoznál vele, s ne hagyd őt úgy egészen ma
gára, de gondoskodjál róla, hogy jól érezze magát, — 
mert különben könnyen kereshetne Szkoghofban szó
rakozást, ha saját háza nem nyújt neki egyebet una
lomnál.

Kérlek tehát, tégy reggel egy sétát egészséged 
kedvéért, és foglalkozzál mindennap legalább egy 
óráig férjeddel. Ma , Elvira, nem hagylak békével, 
mig legalább egy negyedórát nem töltesz a szabadban. 
Halvány vagy, szemed bágyadt, és egész külsőd arra 
mutat, hogy szükséged van kissé a szabadlégben mo
zogni.

Elvira végre engedett, és Arrnida megigéré, hogy 
a külső szobában fog maradni, s azonnal tudtára adja 
neki, ha a beteg felébred álmából.

Elvira lassan ment lefelé a parkban. A nap fé
nyes sugárait a földnek zöld köpenyére szórta, mely 
csillogott a harmatgyöngytől. Üde szellő fujdogált a
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tenger felől, a virágok kelyheivel és a fák lombjaival 
játszva.

Hetek, sőt hónapok múltak el, mióta Elvira a 
szabadban sétált. Most augusztusban voltak, és a 
grófnő júniusban betegedett meg.

Lehajtott fővel lépdelt előre, a múltról és a je
lenről gondolkodva. Milyen különböző hangulatban 
sietett végig gyermekkorában e fasorokon, hányszor 
nyujtá ki karjait Timaszjő felé mint felnőtt leány, szive 
mélyéből kiáltva:

— Oh mily boldog lennék én e szép otthon és 
egy fényes név birtokában !

Most birtokában volt ezen otthon és a névnek is, 
— de hová lett a boldogság ?

Miután igy összehasonlította a multat és a jelent, 
a mi volt és a mivé lett, gondolatai akaratlanul 
Armida azon szavainál állapodtak meg :

„Annak következtében könnyen kereshetne szó
rakozást Szkogofban, ha saját házában nem lel egye
bet unalomnál/*

Mit érthetett ö az alatt ? — Martha Szkoghof- 
ban van.

Hát Kaszterton valóban merne ? — — Oh miért 
nem, miután Marthának mindazt irta, a mit Elvira ol
vasott.

Ilyen gondolatok közt ért azon helyre, hol egy
kor ama sátor állt, mely kíváncsiságát ingerelte, s hol 
először találkozott Márthával. Most ott szép ültetvé
nyek voltak és a fák alatt zöld padok álltak. A hely 
egészen megváltozott.
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Elvira leült egy padra. Kezére támasztá homlo
kát, s néhány köny lassan folyt le arczáin végig. Egye
dül az Isten tudja, mily keserűek voltak e könyek, 
mert csak ő olvasott e fiatal szivben s látta a fájdal
mat, mely azokat kisajtolta.

Elvira annyira el vala merülve benső világában, 
hogy nem ügyelt rá, midőn a szabad térre kilépett, 
hogy egy fiatal ember lépett ki a mellékutak egyi
kéből.

Elvirát megpillantva hirtelen megállt s követé 
szemeivel. Midőn a padra leült, soká állt s szemlélte 
őt, aztán ovatos léptekkel közeledett, s nemsokára 
mellette volt a nélkül, hogy ö észrevette volna.

— Elvira! — mondá halk remegő hangon.
Az ifjú no ijedten ugrott fel s arra tekintett, ki 

őt megszólította.
—-Károly! — kiáltá önkénytelenül, de aztán 

egész nyugodtan és komolyan tekintett rá, mondván :
— Mi hozta ide Brogren urat ?
— Óhajtásom téged viszontláthatni s veled be 

szelhetni. Oh Elvira, hogyan lehettél oly kegyetlen, 
hogy megtagadtál tőlem egy pereznyi együttlétet, — 
közel valék a . . . .

— Titkár ur, ne folytassa az ezen nyelven való 
beszédet, mely sem önhöz, sem hozzám nem illik. Ön 
nem mondhat nekem semmit, 8 én nem hallgatok 
semmire. Utaink elváltak s nem szabad többé soha 
egymást érinteniök. — És most beláthatja, mily hasz" 
tálán az. engem oly érzelem nyilatkozataival üldözni
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mely sertést tartalmaz, s mely egyedül megvetést 
idézhet elő bennem.

Elvira néhány lépést tett, hogy távozzék.
— Csak egy szót még, mylady — mondá Károly 

halkabb hangon. — Ön tehát valóban azt hiszi, hogy 
büntetlenül nyilatkoztatja ki irántami megvetését. — 
On tehát azt képzeli magának, hogy engem lábaival ti
porhat, kigunyolhatja szerelmemet ? de abban csalódik. 
Bármily magas rangra és nagy gazdagságra jutott is, 
de még sem áll oly magasan, hogy boszum ne érhet
né el.

Oka lenne óvatosnak lenni, s nem hogy még 
több ellenséget szerezzen magának. — Hiszen nekem 
csak azt kell kiáltanom : amaz előkelő hölgy a ko
vácsudvar börtönében született, anyja oly nő volt, ki 
gonosztettet követett cl, s a zálogtartó Bromér Áron 
magáénék fogadta a gyermeket.

En azonban azt még továbbra hagyom ; haüem 
vigyázzon magára lady Kaszterton s ne ingereljen en
gem, ki az ön gőgjét szétzúzhatja.

Károly levette kalapját s udvarias és gúnyos 
módon meghajtá magát.

Midőn eltávozott, Elvira ismét leült apadra, ar- 
cza színtelen volt. Úgy látszék, mintha Károly szavai 
fagyasztó hatást gyakoroltak volna rá, mozdulatlanul 
ült ott, maga elé meresztve szemeit. Az ifjú no végre 
kezével végigsimitott homlokán s mormogá :

— Nem, ez nem lehet igy, — s gyorsan a kas
tély felé sietett.
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Károly nem haladt nagyon messzire Elvirától, 
midőn lord Kasztortonnal találkozott.

Grunymosoly lebegett Károly ajkain, midőn öt 
észrevette. Büszke arczkifejezéssel s magasra emelt 
fővel ment el Edvin mellette, mintha észre sem vette 
volna.

Ezen színlelt közönyösség daczára Károly na
gyon jól észrevette, hogy a lord arcza szigorú volt, s 
minden izma benső haragjának kinyomatát viselé.

— Most Elvirával fog találkozni, — gondolá 
Károly — s egy pillanatig sem fog kétkedni, hogy 
légyottunk volt.

Jól van mylord, most tapasztalhatja, mit éreztem 
én, midőn Mártha imádója lön. O akkor arám volt, jo 
gom volt hűségéhez, ön ellopta azt tőlem.

En nem tehettem hasonlón nejével, de legalább 
úgy fogom elintézni, hogy a látszat azt mutassa.

Mig Károly gondolatban ezen épületes magán- 
beszédet tartotta, Edvin meggyorsította lépteit s a 
szabad térre ért. Elvira épen távozott onnan. Látta őt 
elsietni.

— Tehát Ármidának igaza volt! — mormogá Ed
vin. — Légyottjuk volt. 0, ki már Elvira esküvésének 
napján őt oly tekintettel merészlé szemlélni, melyet én 
sértőnek találtam, lady Kaszterton imádójává szándé
kozik lenni.

Örült-o ezen nő, ha azt hiszi, én majd engedni 
fogom, hogy ő árnyat vessen nevemre s még pedig 
miután önérzetemet oly gyógyilhatlan módon megsér
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tette? Óvakodjék Elvira, ka úgy számit, hogy engem 
nem vesz tekintetbe.

Ámbár Edvin gyorsan ment, még som érhette 
utói Elvirát. Midőn az udvarba ért, látta őt a lépcsőn 
felmenni.

Egy inas, kivel találkozott, néhány szót mondott 
neki, melyek, a mint látszott, lépteit meggyorsították, 
s arra késztették, hogy a nagy épületbe menjen, ám
bár Lotta lakása felé irányozta volt lépteit.

Midőn a lord megjelent, János tört franczia nyel
ven tudtára adta, hogy a grófnő annyira roszabbul 
lett, hogy az orvos e rövid idő alatt, mig ő és Elvira 
távol voltak, többször küldött utánuk.

Edvin a betegszobába sietett, hol Elvirát a 
grófnő mellett találta, ki szörnyű fájdalmak közt 
hánykódott ágyában. E szenvedés oly borzasztó volt, 
hogy Edvin alig volt képes ott maradni.

Milyen hatást tett Elvirára e szenvedés, azt vi
lágosan mutatá izgult arcza, hanem daczára ennek 
nem mozdult a betegtől*

Ezen állapot órákig, s végre napokig tartott, a 
nélkül, hogy az orvosok enyhítést nyújthattak volna 
a betegnek. Minden szer, melyet a fájdalom elkábitá- 
sára használtak, alig tett valami hatást, s ha néha egy 
kevés nyugalmat szereztek is neki, de megszüntetni 
nem bírták szenvedését.

E borzasztó napok alatt Elvira volt majd egyet
len, a ki azt ki tudta tartani. Csak azon perczek alatt 
pihent, midőn a grófnő rövid álomba merült.

Minden gondolatot elűzött, mely saját érdekeire
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vonatkozott s egyetlan feladata volt, hogy mindentől 
eltávolitson, a mi az annyira szenvedő betegnek kel
lemetlen lehetne.

Ezen törekvés következtében végre csak ő és az 
orvos voltak az egyetlenek, kikEdvint kivéve, a beteg
szobában voltak ; a beteg mást nem tűrt meg köze
lében.

így múlt el kilencz végtelen hosszú nap és éj, 
mig végre a kilenczedik nap este a fájdalmak meg
szűntek s a beteg mély, csendes álomba merült.

Az orvos jónak tekintő e változást s azt mondá 
Edvin- és Elvirának, hogy egész nyugodtan nyugod
hatnak le, mert a beteg hihetőleg egész éjjel fog 
aludni.

Mrs. Brow ajánlkozott, hogy ő virrasztani fog s 
megígérte, hogy ha a beteg nyugtalan kezdene lenni, 
rögtön tudtára adja Edvinnek úgy, mint Elvirának.

Elvira inkább kísérteihez, mint élő lényhez ha
sonlított, s minthogy daczára ennek, nem akart lenyu
godni, az orvos e szavakkal fordult Edvinhez:

— Mylord, beszélje rá a ladyt, hogy kissé pi
henjen, mert különben nem állok jót a következmé
nyekért. Ereje annyira ki van merülve, hogy valóban 
féltem, egészségét, e természetfeletti megerőltetés 
miatt.

Edvin e kilencz nap és éj lefolyta alatt egy szót 
sem váltott Elvirával, csak néha ingerült, néha szánó 
tekintettel szemlélte őt. Most azonban mondá:

— Ha az én szavaim némi jelentőséggel vagy
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értékkel birnak, akkor k é r e m  önt, — kövecse az 
orvos tanácsát!

Elvira rá nézett. Volt valami az ifjú nő tekin
tetében, a mi Edvinnek fájt. Igen, úgy tetszett neki, 
mintha ezen tekintet mondaná:

— Te valóban arra kérsz engom, hogy kímél
jem magam. — Hiszen halálom nyereség volna rád 
nézve!

Edvin megfeledkezett egy pillanatra mindazon 
benső haragról, melyet ezen idő alatt táplált, s meg
hatva érzé magát szemeinek kifejezése által. Magáéba 
vette Elvira kezét s kissé melegebb hangon tévé 
hozzá :

— Elvira, ez első kérésem, melyet önhöz inté
zek, ön nem fogja azt megtagadni, — legyen irgalom
mal ön — és én irántam.

— Óhajtása szerint fogok cselekedni, — suttogá 
Elvira kezét visszavonva, s eltávozott.

Éjfél volt. —
A lámpa bágyadtan égett a betegszobában.
A grófnő, ki eddig csendesen aludt, most nyug

talankodni kezdett.
Egy vagy más érthetlen szót mondott ki. Több

ször ejté ki a nevet: Wiiliám. Végre egészen hango
san kiáltott :

— Mrs. Brow.
Ez utóbbi, ki Edvin és az orvos távozása után
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egy támlányban foglalt helyet, gyorsan emelkedett fel 
kényelmes helyzetéből síi betegre hajolt.

A grófnő felvető szemeit. Egy ideig szemlélte az 
angolnőt, mintha éles, mély tekintetével bensejébe 
akarna hatni.

— Egyedül vagyunk? — kérdé egy idő múlva.
— Igen! — volt a felelet.
— Add ide azon italt, mely ott áll, s mondd el 

nekem aztán, a mit tudnom kell! Érzem, óráim meg 
vannak számlálva. Nem akarok elmenni, mig azt jóvá 
nem teszem, a mit jóvá lehet tenni.

Mrs. Brow egy zsámolyra térdelt, mely az ágy 
mellett állt, aztán a grófnőhöz hajolt, s ajkait oly kö
zel tartá füléhez, hogy lehetetlen volt szavait megér - 
teni.

A hang, a rövid mondatok és folytonos suttogás 
után ítélve, úgy látszék, hogy valamiről jelentést tesz.

Midőn elhallgatott, a grófnő sokáig csendesen 
feküdt, minden hang, minden jel nélkül.

Mrs. Brow nyugodtan elhelyezkedék ismét a 
támlányban, azon pillanatot várva, midőn a grófnő 
szólni fog.

Néhány perez múlva mondá az utóbbi:
— Fogadja köszönetomet azért, a mit mondott 

Még minden jóra fordulhat, hivassa Elvirát.
— Méltóságod, nagy szüksége van a nyuga

lomra, nem akarom felkelteni. — ellenveté mrs. Brow 
határozottan.

— De meg kell lennie, mert reggelre megszűn
tem élni.
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Mrs. Brow az ajtóhoz közeledett, de midőn oda 
ért, a grófnő rövid, szakgatott mondatokban kiáltá:

— Megálljon ! Hivassa el a lordot. Előbb Vele
kell szólanom..........  igen . . . .  siess . . . . ! Előbb
mindent elmondok . . . .  Williám fiának ! . . . ,

Mrs Brow kisietett.

Pitymallani kezdett, midőn Elvira, ki egész éjjel 
nem tudott aludni, szobáját elhagyta és a grófnőhöz 
ment.

Gyötrő nyugtalanság ösztönző, hogy térjen vissza 
a beteg szobájába. Úgy volt, mintha valami benső 
hang súgná neki:

— A grófnő meghal, s te nem vagy mellette.
Elvira nesztelenül lépett be a kabinetbe, mely a 

betegszoba előtt volt. Ott találta mrs. Browt ülni, 
mély álomba merülve, a mint látszék.

Elvira halk léptekkel ment előre , s kinyitá a 
szoba ajtaját, mely minden zaj nélkül megfordult sar
kain. Elvira összeszedte a függönyt, mely ki volt 
oldva.

A szobát gyengén világitá meg az éjjeli lámpa, 
azon részt, hol Elvira állt, egész sötéten hagyva.

Bágyadt fénye az ágyra esett. A beteg fölé ha
jolva, suttogó hangjára hallgatva, ült Edvin mel
lette.

Egy pillanatig időzött Elvira, szemeit ama cso
portra függesztve, aztán vissza akart vonulni, de Ed
vin hangja által vissza lön tartóztatva, ki igy szólt:
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— E pillanatban szentül Ígérem önnek, édes 
nagynéném, hogy én mindent megteszek boldogsá
gáért, a mit tehetek; Ígérem, hogy az ön óhajtásait 
teljesíteni fogom, és soha sem fogom azon köteléket 
feloldani, mely minket egyesit, ha csak jóvá nem te
hető módon ö magát és engem nem kompromittál.

— Köszönöm! , . . .  tagolá a grófnő. Most hi-. 
vasd el őt . . .  . leányomat . . . .  látni akarom . . . . .  
Elvirát.

Edvin felemelkedett, de midőn megfordult, olda
lánál találta Elvirát. Térdre omlott az ágy mellett, 
megragadá a beteg kiaszott kezét és suttogá:

„Itt vagyok !“ . . .

Midőn a felkelő nap sugarai Timaszjőt megvilá
gították, a grófnő már megszűnt élni.

Hálószobájában nem volt más élő lény, mint — 
Elvira.

Még most is az elhunyt mellett térdelt, hideg - 
kezét az övében tartva, fejét az ágy szélére támasztva.

Az ajtó megnyílt. Edvin állt a küszöbön.
— Elvira! — suttogá halkal.
0  nem mozdult.
Edvin vállára tévé kezét; de ő most sem moz

dult. Ijedten emelé fel fejét. Elvira áléit volt.
Edvin karjaiba vette s kivitte a szobából.
Az orvosért küldtek, s Armida vette át ápolását.
Túlságos megerőltetés és a lelki gyötrelem any-

15
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nyira megtámadták testét, hogy az orvos komolyan 
aggódott. Elvira erős természete azonban győzött s 
igy nemsokára betegsége jobbra fordult, s rövid idő 
múlva lábadozni kezdett.

Mig az ágyat el nem hagyhatá, Armida mindig 
mellette volt, Edvin is nála maradt a két első napon 
át, de miután Elvira kényekre fakadt, midőn belépett, 
akkor elmaradt és csak az orvos által vett tudomást 
hogylétéről.

Néhány hét múlt el a grófnő halála óta, ki 
Edvin előtt kimondott végohajtása szerint a tunaakeri 
temetőben, hová Timaszjő tartozott, temettetett el.

A grófnő igy nyilatkozott:
— Nem akarom, hogy porom Angliában nyu

godjék. Atyád oldalánál neje nyugszik. — Azért 
utaztam ide, hogy itt haljak meg. — Ott, hazámban, 
egy szív sincs, mely engem szeret, — te, Edvin, nem 
szerettél soha, de itt van egy ,  ki nem fog hidegen el
menni sirom mellett, s azért eldődei földjében akarom 
aludni az örök álmot.

Szeptember végével hagyá el Elvira először 
szobáját.

Most egészen helyreállt egészsége s már jóideje 
volt, mióta az orvos engedélyét bírta, hogy sétát te
hessen, de nem használta az engedélyt.

Úgy volt, mintha nem lenne bátorsága Kaszter- 
tont viszontlátni.

Betegségének első napjai óta nem látta őt. Tudta, 
hogy Stangenszkjöld ezredes látogatást tett Timasz-
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jőben. Látogatójegyet küldtek fel hozzá, de miután ő 
beteg* volt, nem fogadhatta el őket.

Edvin fogadta őket helyette, s Armida mondta 
neki, hogy a mennyire lehetett, meghosszabbították lá- 
togatásukat.

Ez és sok más okozá, hogy Elvira kellemetlen, 
sajátságos érzelemmel nézett eléje férjéveli találko
zásának.

0  ugyan nem mondá azt senkinek, de midőn 
Armida az orvos óhajtása szerint, unszolá, hogy te
gyen sétát a szabadban, mindig azt feleié:

— Még nem. Még várni fogok kissé !
Elvira ohajtá és remélé, hogy Edvin be fog jönni 

hozzá.
Hasztalan várt és remélt.
Soha sem tett oly kérdést, mely a lordra vonat

kozott volna, s Armida sem hozott tőle üdvözletét. Az 
orvos ugyan azt mondá, hogy küld, de hiszen ez csak 
a látszat kedvéért történt.

Armida folytonosan, a legnagyobb készséggel és 
előzékenységgel járt körülötte. Virágokkal diszité 
betegszobáját, érdekes olvasmányról gondoskodott, 
felolvasott neki,s elhalmozá őt barátságának és ra
gaszkodásának bizonyítékaival.

Végre sikerült Armida állhatatosságának Elvi
rát rá venni, hogy a parkban sétát tegyen.

A déli nap oly melegen sütött, a lég oly kelle
mes és lanyha volt, mint nyár közepén.

Elvira a tengerpart felé vette útját, Armida kar
jára támaszkodva.

15*
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Ekkor azon helyen mentek keresztül, hol Elvira 
utoljára beszélt Károlylyal.

Oh mennyi keserű és fájdalmas pilanatokat szer
zett neki ez utolsó párbeszéd ! Mennyire gyötörték őt 
betegsége alatt azon szavak, melyeket Károly mon
dott, s mily bensőleg kérte Lottái, adjon neki felvilá- 
gositást, de nem kapott más feleletet tőle , mint azt, 
hogy mind hazugság volt, a mit Károly mondott.

Lotta zavart és izgult kinézése, ijedtsége, midőn 
Elvira ismétlé, a mit Károly mondott, heves bizonyit- 
gtttctoet, Lúg  ̂ Iváiuly naZuuoLi, minded még jobban 
megerősité őt azon meggyőződésben, hogy ő igazat szólt.

Elvira most tökéletesen meg volt győződve ar
ról, hogy valami kellemetlen titok van életével össze
kötve. Gondolatai átröpülték a multat, s akkor sok 
oly szóra emlékezett, melyeket Bromér néha óvátlan 
pillanatokban kimondott, s ezek most jelentőséget 
nyertek, s növelték aggályát, azt illetőleg, hogy Lotta 
valamit rejteget előtte.

De miután eredmény nélkül maradt minden 
kisérlet Lottát arra birni, hogy beszéljen el neki vala
mit anyjáról, végre Elvira megszűnt kérdezni s többé 
nem beszélt róla.

Azonban úgy tetszett neki, mintha valami fenye
gető, vészthozó rém lopózott volna útjára, hogy őt 
egykor megragadja, s a lealázás örvényébe taszítsa.

Öt, ki annyit áldozott, hogy tisztelt, magas ál
lást szerezzen magának a világban!

A  grófnő, Elvira támasza, halva volt, Lotta, hű 
nevelője, azon titok birtokában volt, mely őket elvá-
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lasztá. — Szidney, a becsületes, mcgvcözíGgcthetlen 
barát többé nem volt Svédországban, és Edvin, férje, 
nem törődött vele, él-e vagy meghal, hanem gondta
lanul engedte őt át Armida ápolásának és mrs. Brow 
őrködésének.

Elvira a grófnő halála óta valami rejtélyes fé
lelem és aggály zsákmánya lön. Félt a jövőtől és bol
dogtalannak érzé magát a jelenben.

Midőn Edvin, betegségének első napjaiban rend
kívüli nyájasságot mutatott iránta, Elvira szüntelenül 
gondold jelenlétében :

— Ha Károly igazat szólt, s én valóban egy bű
nösnek a börtönben született gyermeke vagyok, — oh 
akkor . . . .  akkor . . . .  nem vagyok méltó nevét vi
selni, s bizonyára olüzend magától.

E gondolatnál Elvira kényekre fakadt. Es ezen 
kények űzték el férjét szobájából.

Most, midőn olőszőr volt a szabad természetben, 
elhagyottabbnak és elszigeltebbnek érzé magát Elvira, 
mint valaha. Búskomorság borult lelkére.

— Oh, bár csak meghaltam volna! — gondola, 
midőn egy padra leültek a tengerparton. — Hi
szen az élet oly sötét, oly üres, — folytatá gondo
latait, mig Armida egyre azon örömről beszélt, melyet 
érez, hogy Elvirát annyira vitte, s végre kijött a fris 
levegőre.

Armida szavai nyájasak, hangja szívélyes volt, 
de nem bírták a mélyen elszomorodott Elvirát felvidí
tani.

Midőn egy óráig pihent, Armida azt mondá, hogy
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tovább nem meri ülni hagyni, hanem hazafelé kell in- 
dulniok.

Rlvira engedelmeskedett s vezettette magát, a 
merre Armidának tetszett. A part mellett mentek. Mi
dőn egy darabig haladtak, hangokat és közeledő lép
teket hallottak. Armida egyszerre megállt s nyugtalanul 
mondd:

— Kedves Elvirám, térjünk vissza.
Elvira egyszerre lerázta búskomorságát s visz- 

szatartá Armidát.
S miért térnénk vissza ?

— Csak azért, mert különben oly emberekkel 
találkozunk, a kikkel te nem örömest jönnél össze. — 
Úgy is csak megerőltetne téged, ha velők beszélned 
kellene.

— Legkevésbbé sem,— szólt Elvira határozottan 
Sápadt orczáin élénk pir lángolt.— Jer folytassuk sé
tánkat ugyanezen irányban! Én nem hiszem, hogy 
előnyére szolgál valakinek, ha azon útról letér, me
lyen haladni szándékozott.

Armida még több ellenvetést tett, mélyen elszo
morodott arczot öltött, de sem szavai, sem arcza nem 
másithatá meg Elvira elhatározását.

A hangok közelebb jöttek, Elvira azonnal rájuk 
ismert. Megismerte volna azokat, ha még oly távéi len
nének is.

Még néhány lépés s a beszélők inegjelentek a fák
közt.

Egy férfi — és egy nőalak volt. Néhány perez



2U

múlva szemben állt Elvira Stangenazkjöld Márthával 
és lord Kasztertonnal.

Az utóbbinak kinézése mindent mutatott, csak 
tetszést nem.

Azonban rögtön megállt, néhány lekötelező szót 
mondott Elvirának, s aztán bemutatta lady Kaszt er- 
tont Mártha kisasszonynak.

Ez utóbbi meghajtá magát s egyfolytában amaz 
udvariasságok tömkelegével halmozá őt el, melyeket 
kimondani a nagyvilági ‘hölgyek mindig készen 
vannak.

A legélénkebben vett részt azon bubán, mely 
Elvirát érte, sajnálattal tudta meg, hogy ő is beteg 
volt, s örült egészsége helyreállásának, s egyszersmind 
szerencsét kívánt magának, hogy megismerkedhetett 
vele.

Elvira felelete mindezen üres frázisokra hideg 
és udvarias volt.

A kisasszony aztán búcsút vett tőle, s föltételezte, 
hogy a lord most nejét elkíséri, s nem fog vele 
menni udvariasságból.

Arra kérte Elvirát, engedje meg, hogy mielőbb 
látogatást tehessen nála, s folytathassa az ismeret
séget.

Mártha ama válogatott modorral, amaz elegáns 
egyszerűséggel és fesztelenséggel birt, mi a termé
szet, nevelés és a nagyvilágbani élet szerencsés ve- 
gyüléke.

Eszményi szépség volt, s mindazon előnyökkel 
ellátva, melyek ahhoz járultak, hogy minden más nőt
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elhomályosítson s azon férfiakat olbóditsa, kikkel érint
kezésbe jött.

Edvin szemei is követték a szép leányt, midőn 
távozott, de azért nem mutatott kedvet nejét el
hagyni.

Karját nyujtá Elvirának, melyet ő némán elfo
gadott, s miután Edvin néhány kérdést intézett hozzá, 
hogy érzi magát a szabadban, — hallgatva an- 
dalogtak egymás mellett, Armidától követve,

Elvira először volt'jelen az ebédnél a grófnő ha
lála óta.

Külsejéről eltűnt a levertség és reménytelenség 
jellege, melyet a séta kezdetével viselt vala. Arczki- 
fejezése elszánt volt, s úgy látszék, hogy az erély is
mét felébredt lelkében.

Mrs. Brow szokása szerint csendes volt.
Evett és hallgatott, de időnkint hosszú tekin

tetet függesztett Armidára, ki csupa jókedv és kel
lem volt, s a társalgást élénk folyamatban tudta 
tartani.

Midőn az asztaltól fölkeltek, Elvira viszszavo- 
nult szobáiba.

Lord Kaszterton a következő reggel kérdez- 
tette Elvirát, akarja-e őt elfogadni.

Az inas alig mondta el a lord üzenetét, midőn 
Edvin a feleletre sem várva a szobába lépett.

Az ifjú nő Íróasztalánál ült, mellette volt egy
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levélcsomag. Midőn Edvint megpillantá, azonnal föl
kelt helyéről.

— Nem is vártam engedelmére, szabad-e Önt 
meglátogatnom, — kezdé Edvin, miután az inas tá
vozott, — mert meg valék győződve, hogy nem fog 
engem visszautasítani.

Az értekezést, melyre önt kértem, már rég óhaj
tottam, de attól tartva, hogy egészsége még gyenge, 
nem mertem önt arra felszólitani. De most remélem, 
elég erővel bir, hogy velem bármi tárgyról beszél
hessen.

— Ezt magam is tökéletesen hiszem, — feleié 
Elvira, s oly magasan tartá szép fejét, mint egy ki
rálynő, ki alattvalóját kihallgatni kegyeskedik.

— Én is akarok önnek valamit mondani, mylord 
— folytatá — s midőn ön belépett, épen írásba akartam 
azt foglalni.

— Ha úgy van, akkor szabadjon ama sorokat 
elolvasnom, melyek nekem voltak szánva.

— Most fölösleges Írásban értekezni, miután azt 
szóval tehetjük.

Elvira fölvette az elkezdett levelet s clszakitá azt, 
aztán folytatá:

— Most azonban megvárom, hogy előbb ön kö
zölje velem mondanivalóját, aztán kerüljön rám a sor.

Elvira leült egy kis pamlagra; Edvin állva ma
radt.

Egy oszlophoz támaszkodott, molyén I. Gusz
távnak mellszobra állt, aztán komoly hangon mondá:

— Legyen meg az Ön akarata! — Tán nincs is
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hamar, ha kétévi házasság után kölcsönösen kimond
juk gondolatainkat és tisztán belátjuk, milyen állást 
foglalunk el egymás irányában.

— Micsoda állást, mylord ? Hiszen azt már tud
juk, — vágott szavába Elvira élénken. — Házasok va
gyunk a világ, és idegenek egymás előtt.

— Igen, ön döntötte el igy sorsunkat, hanem oly 
biztos ön, hogy én ezen elintézéssel meg vagyok elé
gedve ?

— Soha sem tett ellenvetést.
— Az igaz, s most sem teszek, de mégis azt hi

szem, hogy némi jogokkal bírok, engedje meg azokat 
felemlítenem.

— Jogokkal, mylord? — kiáltá Elvira, büszkén 
rá tekintve.

— Kénytelen leend azokat rögtön elismerni, — 
válaszolá Edvin. — Ön nevemet viseli. — Jól van, e 
szerint tehát jogom van, számon kérni öntől, hogyan 
képviseli azt, s azon indokokat is tudni akarom, me
lyek önt arra birták, hogy kezemet elfogadja.

— Hiszen ön ismeri az indokot, mely engem lord 
Kaszterton nejévé tett, minek kérdezi hát azt ?

Elvira ajkai fehérek voltak, midőn ezt mondá.
— Kérem egy pillanatra! — szakitá félbe Ed

vin, homlokát kezébe rejtve. — Tegyük fel, én azzal 
indokoltam volna lépését, hogy ön gőgből, nagyra vá
gyásból, magasabb rang és világbani állás után vá
gyik, de most felfödöztem, hogy az tévedés volt, s ön 
egészen más*érzelem által vezéreltette magát.
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— Én ? — kiáltá Elvira felkelve. — S mi le
gyen az ?

— A szerelem, — mondá Edvin.
Elvira visszahanyatlott a pamlagra s kezeibe 

rejté arczát.
— Szükségtelen ajkaival erősiteni azt, a mit már 

úgy is tudok, — folytatá Edvin, — mert felindulása 
már elárulta önt. — Ön azzal elismerte, hogy ön, mert 
első szerelmében csalódott, e miatti boszuságból lett 
nőmmé.

Ön nem akarta, hogy ö megtudja, mennyire fájt 
önnek, midőn ő mást választott, s nekem adta kezét, 
hogy boszut álljon rajta.

E szavakra Elvira fölemelte fejét. Kinézése egé
szen nyugodt, tekintete hideg volt, midőn azt Edvinre 
függeszté.

— Önnek tökéletes igaza volt, ha úgy bánt ve
lem, — folytatá Edvin, — mert oly férfinak, ki kezé
vel kínál meg egy nőt olyan viszonyok közt, mint 
azok, melyek engem arra indítottak, annak nincs joga 
szerelemre és ragaszkodásra számítani; hanem, my- 
lady, joga van azt követelni, hogy a n ő ne feledkez
zék meg azon tiszteletről, melylyel becsületének tarto
zik, hogy oly érzelmekre hallgasson, melyeket szive 
mélyébe zárnia kel l .

Az esküvés utáni percztől fogva nincs joga azon 
férfiút meghallgatni, ki őt egykor elhagyta, ha neki 
tetszik a szerelem nyelvén szólni hozzá.

— Hát én ilyet követtem el? — kérdé Elvira.
— Lelkismeretére bízom, hogy e kérdésre felel
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jen, nem akarom önt azzal megsérteni, hogy én te
gyem.

— Oh, mylord, ön nem lenne oly kíméletes, ha 
csak legkisebb hibát is követtem volna el, mely be
csületére vonatkoznék, — válaszold Elvira büszkén. 
— Azonban felhívom önt, bizonyítsa be nekem, hogy 
én valaha oly cselekvényt követtem el, mely önt, vagy 
engem meggyalázna. Bizonyítsa be, ha lehet!

— Nem létezett ön és Brogrén Károly közt 
gyöngéd viszony ? Legyen oly szives, nekem azt meg
mondani.

Elvira szine megváltozott, de rögtön minden ha
bozás nélkül feleié :

— Igen, élénk hajlamot éreztem iránta, mint 
igen fiatal leány.

Elvira egyszerűn és igazság szerint beszélte el 
Károly iránti szerelmét s hogyan ábrándoztak együtt 
a jövőről, azt remélvén, hogy egy pár leend belőlök.

Edvin hallgatá, s egyetlen szóval vagy mozdu
lattal sem szakitá félbe egy ifjú leány első gyermekies 
szerelmének ezen egyszerű leírását.

Midőn Elvira elhallgatott, Edvin mondá :
— Ön tehát szerette ezen férfiút ?
— 0  volt az első, ki iránt hajlamot éreztem, — 

feleié Elvira.
— Es ezen hajlam most újra felébredt. Ö.i talál

kozott vele, mint nő. Ön levelet kapott tőle és vála
szolt rá ?

— Egyetlen egyszer beszéltem vele, és egyetlen 
levelére feleltem.
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— Az már nagyon sok! — kiáltá Edvin szigo
rún.— Lady Kaszterton kezeirása és neve első szerető
jének birtokában, gyalázát férjére nézve. Ha őn tudná, 
mivel tartozik nekem és önmagának, akkor meg va
gyok győződve róla, hogy soha sem mert volna Brog- 
rén urnák légyottot adni, s vele oly szerelemről sut
togni, mely épen oly sértő önre, mint rám nézve. 
Ön.-------

— Lord Kaszterton, — vágott szavába Elvira, 
büszkén fölegyenesedve, — fontolja meg szavait s ne 
feledkezzék meg azon tiszteletről, melyet követelni 
n e k e m  van jogom !

— En ép oly kevéssé feledkezem meg róla, mint 
arról, melylyel nevemnek tartozom. —ff

On tőlem elválva kívánt élni; én beleegyeztem  ̂
hanem azon feltétel alatt, hogy j ó l  ő r k ö d j é k  be
csületem felett.

Ön azt mondja, hogy csak egyszer találkozott 
Brogrén úrral. Azonban egy este dajkájánál találko- 
zatt vele és én saját szemeimmel láttam, midőn a má
sodik találkáról távozott öntől.

Daczára ennek nem akartam erről szólani nagy- 
néném betegsége alatt, s addig sem szóltam, mig ön 
beteg volt; de most megbocsátja, ha óhajtásomat ki- 
nyilaikcztalom, hogy a jövőben óvatosabb legyen.

Elvira hideg tekintettel szemlélte őt. Nyugodtan 
hagyta őt magát kibeszélni, de keble hullámzása mu- 
tatá, hogy ottbenn nem uralkodik oly nyugalom, mint 
külseje szinlelé.
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— Mi szándokkal mondja nekem mindezt? —
kérdd.

— Arra akarom kérni, hogy fövőben óvatosabb 
Jegyen, ha arra határozta magát, férjétől folytonosan 
elválva élni s a tengert közénk tenni, — feleié Edvin, 
kissé lágyabb hangon. — Az érzelemnek nem lehet pa
rancsolni, de a cselekvéseknek igen, hogy ne ellenkez
zenek a becsülettel és a kötelemmel

— Igaz, s én tökéletesen hiszem, hogy mindig 
a szerint cselekedtem, s nem követtem el semmiféle 
bűnös tettet; de mylord, ön, ki engem oly igazságta
lanul vádol, s nem igyekszik a valódi viszonyt felfö- 
dözni, ön, ki oly nagy igényeket tesz, s a legnagyobb 
szigorral elitéi soha el nem követett hibákért, — min
dig engedelmeskedett ön a kötelem és a becsület sza
vának? En csak felvetem e kérdést, de nem emelek 
vádat, nem Ítélem önt el. Ezt legjobban megítélheti 
önmaga, ha higgadtabb pillanatban e leveleket elol
vassa.

Elvira Íróasztalához ment, felvette az ott levő 
levélcsomagot, s Edvinnek nyujtá, hozzátéve:

— Ezen levelek tartalmát azon nap óta ismerem, 
melyen a grófnő megbetegedett.

Ezen levelek által tudtam meg, hogy ön más 
nőt szeret s a kötelék, mely önt velem egyesíti, ször
nyű kin önre nézve, s hogy ön nem gondolhat rám 
keserűség nélkül.

Tudora, a legnagyobb boldogság, melyet ön ma
gának kíván, az, hogy szaba-ldá legyen, igy aztán oly
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frigyet köthetne, mely jobban megegyeznék szive 
óhajtásaival.

Ezt irta ön. E szreint érzem, ha előbb nem érez
tem volna, hogy halálom elősegítette volna boldogsá
gát s eltávolította volna az egyetlen akadályt, mely 
önt a boldogságtól elválasztja.

A mint a grófnő lelkét kiadta s fájdalmam kissé 
enyhült, elhatározásom is szilárdan állt . . . .

Elvira félbeszakitá beszédét. Ajkainak remegése 
mutatá, hogy azért hallgatott el, mert a benső felin
dulás utat akart magának törni.

— S mire vonatkozik ezen elhatározás ? — kérdé 
Edvin, ki mogrendithetlen állhatatossággal szemlélte 
Elvirát.

— Önnek törvényes elválást ajánlani.
Edvin hallgatott.
Miután Elvira nem kapott feleletet, ismét 

kezdé :
— A grófnő meghalt s azzal elszakadt az egyet

len kötelék, mely bennünket igazán egyesitett. Előtte 
szégyeltük magunkat s azért türtük a lánczot, mely 
egymáshoz csatolt.

Most, mylord, nem látom be, miért folytatnók 
szerepeinket. Vessünk inkább véget e méltatlan szín
játéknak. Ha szabadságunkat visszanyerjük, lehet, 
hogy még valaha boldogok leszünk. Ön most a grófnő 
vagyonának kizárólagos birtokában van, s nincs többé 
szüksége rám; a mi engem illet, én bírtam nevét, és 
most örömest visszaadom önnek azt, miután meggyő
ződtem, hogy a név nem képes boldogságot adni.
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— Mindent elmondott már?
— Igen.
— Az én feleletem, lady Kaszterton, igy hang

zik: „ön sohasem fog más nevet viselni, mint az enyé
met, én soha sem egyezem bele az elválásba.44

— Ezen felelet amaz ígéret következménye, me
lyet ön a grófnőnek halálos órájában adott. De ez nem 
kötheti önt le, miután sziveink tökéletesen el vannak 
választva.

Ha a grófnő ezt sejtette volna, akkor soha sem 
követelte volna, hogy mi tovább is mint házasok él
jünk.

A lord levette kezét homlokáról s egész magas
ságában felegyenesedve, mondá szilárd hangon:

— Ha sorsunk egyszer egyesittetett, akkor úgy 
is maradjon, mig egyikünk kimúlik a világból,

Legyünk boldogok vagy boldogtalanok, közel 
vagy távol élve, de ön soha sem fog más férfié lenni 
s én nem fogok más nőt bírni. Ez megrendithetlen el
határozásom.

Elvira visszahanyatlott a parnlagra. A párnához 
támasztá fejét, mintha a fájdalom lenyomta volna. 
Edvin néhány lépést tett feléje, de ismét megállt, 8 
hozzátette :

— Önre bízom az elhatározást, hogyan fogunk 
ezentúl élni, mindegyik külön, avagy együtt. Ez egye
dül öntől függ.

Elvira nem szólt semmit. Lehajtott fővel ült ott. 
Könyek peregtek szemeiből.

— Ön nagyon boldogtalannak érzi magát, —
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jegyzé meg Edvin félig gúnyos hangon, — de miért 
erezné magát boldogtalanabbnak, mint én? — Ha ön 
nem lehet azon férfié, a kit szeret, az én sorsom sem 
jobb. ; •

Ön azt felelhetné, hogy többet keli nélkülöznie, 
mert le kell mondania arról, hogy őt láthassa ; de- mit 
tesz az ? r ! omi

Az élet tele van más élvekkel és kellemekkel, ke
ressen olyanban kárpótlást, a mi nincs Öntől eltiltva és 
kisértse meg azt felfogni, hogy lord Kaszterton rangja 
iránt nem követhet el oly botrányt, a milyen az elvá
lás nejétől. Ön most fel van izgatva, tehát elhagyom 
önt, s holnapig várok elhatározására.

Edvin távozott s Elvira nem tett kísérletet őt 
visszatartani.

Midőn magára maradt, a párnákba rejté arczát
és keservesen sirt.

Midőn Edvin a termen keresztülment, ott ta
lálta Armidát, ki hozzá közeledvén, mondd :

— Kérni akartam önt, mylord, adná nekem vissza 
azon levelet, melyet önnek kézbesítettem. Szándokom 
volt önnek megmutatni, hogy Elvira boldogsága abból 
állna, ha szabadságát visszanyerhetné. — Mylord el
olvasta a levelet, s többé nincs rá szüksége.

— A levél nőmhöz volt Írva, — feleié Edvin 
büszkén — s igy az övé, és nem az öné — s igy az én 
birtokomban fog maradni.

Különben misz K . . . . azok csak egy szétszag
gatott levél foszlányai voltak, melyeket én épen úgy 
megtalálhattam volna, mint ön.

16
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Azért nem fogunk többé róla beszélni; kár lenne 
valamiért a szót szaporítani, a mi nem fog megtör
ténni, hanem azt szeretném megtudni, ha lehet, miféle 
jóakaró embertől kapta meg Elvira a leveleket, melye
ket én Márthának Írtam ?

— Hát ő megkapta azokat? — kiáltá Armida, jól 
szinlett meglepetéssel.

— Igen! Kinézése után ítélve nem látszik, 
hogy ön szerezte meg neki azokat. Azonban én egy 
pillanatig azt hittem, hogy ön, ki fölötte nag y érdeket 
mutatott házasságunk felbontását illetőleg, ön készité 
el azon diadalt számára s adta kezébe ama fegyvert> 
hogy a válópört megkönnyítse.

— S miért tettem volna azt ? — kiáltá Ar
mida.

— Mit tudom én? Lady Kaszterton iránti ra
gaszkodásából tán; hiszen az bírta önt arra is, hogy 
velem egyetmást közöljön.

Edvin gúnyosan mosolygott.
— Igaza van, mylord, — szólt Armida, — ha

tártalan ragaszkodásom miatt szenvedtem, midőn El
virát oly boldogtalannak láttam s a mellett gondolnom 
kellett, hogy mindazon segíteni lehetne, ha ön vissza
adná neki szabadságát.

— Úgy ? Ön tehát azt hiszi, hogy akkor boldog 
lenne? — kérdé Edvin szórakozottan.

— Ha nem lennék róla meggyőződve, akkor nem 
cselekedtem volna úgy, amint tettem, hogy önt annak 
belátására bírjam, miszerint ön boldogságának útjá
ban áll.
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Valóban, mylord, szívtelennek kell lennie, hogy 
olyat tud tenni, a mit ön tesz ! Ön Márthát szereti. 
Ön csábította el azon férfitól, kinek arája volt, s mi
dőn Mártha vele szakit s ő meggyőződik arról, hogy 
Elvira szive szabad, ön nem akar azon nőtől elválni, 
a kit elhagyott. Hiszen ön ezerszér mondta Márthá- 
nak, mily boldognak erezné magát öt nőül bírhatni. 
Mondja csak, — valóbban megegyeztethető ez a be
csületérzéssel ?

Edvin indulót dobolt az ablakon, s midőn Ar- 
mida elvégezte, mondá:

— Lady Kaszterton jó ügyvédet választott ma
gának , hanem kár annyi ékesszólást oly hálátlan 
tárgyra pazarolni. Kisértse meg Briszier grófnőt a ha
lálból felkelteni, s én elválok nőmtől. A mig ön nem 
lesz képest azt kivinni, addig nem teljesíthetem sem 
ön, sem Martha, sem Elvira óhajtásait. B r o g r é n ur 
soha sem lesz lady Kaszterton férje, — legalább a 
mig én élek, nem.

Edvin távozott, lóra ült s hosszú sétát tett.
Armida Elvirához ment.
Az ifjú nő írással foglalkozott. Armida sétálni 

hívta, de Elvira azt mondd, nincs kedve hozzá.
— Akkor ki kellene kocsiznod egy órára ! — 

kéré Armida, de Elvira nem akarta azt sem, s Armi- 
dának egyedül kellett mennie.

Edvin nem jött haza ebédre. Midőn dolgozó-szo
bájába lépett, levelet talált íróasztalán. Azonnal meg
ismerte Elvira írását s gondola:

—*■ Igazán szenvedélye az írás.
Ifi4
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Felbontá a levelet és olvasá:
„Lord Kaszterton!
„Ön tudni akarta óhajtásomat, jövendő életün

ket illetőleg. — E tekintetben csak egy óhajtásom le
het, — tudniilik, hogy oly kevéssé legyek terhére je
lenlétemmel, a mint csak lehet.

„Igaz, én azon reményt tápláltam, midőn őn 
idejött, hogy barátokká fogunk válni, kik kölcsönös 
barátság által elviselhetővé teendik az együttlétet, 
a mennyire lehet.

„Sőt el valék határozva, ha ön legkisebb nyájas
ságot mutat irántam, mindent elkövetni, a mi tőlem 
függ, hogy azzá legyünk egymásnak is, a mi a világ 
előtt vagyunk : egy házaspár.

„Isten látja lelkemet, ez volt szilárd elhatározá
som!, Én tudtam, hogy ön Stangenszkjöld Marthát 
szereti, de elnyomtam sértett önérzetemet és szentül 
fogadtam, azzá lenni, a mi egy jó és gyöngéd nő fér
jének lehet.

Tervet csináltam a jövőre, s nem gondoltam meg, 
hogy ön tán azt megsemmisitendi. S mégis úgy tör
tént.

„Nem akarok a hidegségről és közönyről szólni, 
melyet ön irántam a grófnő betegsége alatt mutatott.

„Azon tizenkét hét lcfoljta alatt, mig az tartott, 
önnek nem volt egyetlen nyájas, jó szava számomra.

„Ezen viselete i*s elég lett volna, nekem megmu
tatni, mily tökéletes semmi vagyok én az ön számára, 
s ehez még oly bizonyítékokat kellett kapnom, mint 
azok, melyeket önnek tegnap átadtam.
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„Végre azon utolsó meggyőző bizonyítékról sem 
akarok szólni, mely tagadhatlanul mutatta, hogy azon 
nő legcsekélyebb becscsel som bir ön előtt, ki nevét 
viseli, — ezt bebizonyította viseleté, betegségem alatt.

„Mylord, emlékezzék vissza!— Egész három 
hétig tartott ez, s ön nem lelt egyetlen egy órát neje 
meglátogatására.

„Midőn felüdültem, borzasztó csüggedés ragadá 
meg lelkemet. Azon tudat, hogy egyedülállók a világ
ban, majd szétzúzta szivemet, hasztalan igyekeztem 
magam a jövőre való reménynyel vigasztalni. A szán- 
dók, melyet magamba feltettem, halomra volt döntve ; 
nem bírtam elég bátorsággal és lelkierővel, az ön közö
nyössége ellen küzdeni s kísérletet tenni, [hogy ma
gamnak hajlamát kivívjam.

„Azon szavak voltak emlékembe vésve, melye
ket ön annyiszor ismételt Marthához irt leveleiben, 
tudniillik: „hogy a nő, ki nevét viseli, boldogságának 
feldúlója és azon fal, mely önt az üdvtől elválasztja/4

„Továbbá azt írja ön, mylord : „Vedd el e nőt 
életemből s én a legboldogabb halandó leszek a nap 
alatt!“

„Egy másik helyen mondja: „Becsületem lán
czol engem hozzá. Majdnem azt óhajtóra, hogy ne le
gyen méltó nevemet viselni, bár födözhetnék fel va
lami szennyet életén, mely az elválást tőle lehetsé
gessé tenné/4

„Betegségem alatt újra meg újra ismételtem e 
szavakat; s most, midőn egészséges lettem, ismét 
előttem álltak, s meggyőződtem arról, hogy egyebe *
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nem tehetek , mint azon kötelékek szétszakítását 
ajánlani önnek, melyek minket egymáshoz lánczolnak.

„Ön nem akarta azt. — Ellenkezése okát is
merni vélem, s a szerint fogom cselekvéseimet beren
dezni.

„Utolsó értekezésünk után világosabban és ha
tározottabban láttuk be, hogy mi nem vagyunk egy
másnak teremtve. Ön vádolt engem, — elég merész 
volt cselekvéseim felett szigorú Ítéletet hozni, mig az 
önéi oly kevéssé hibátlanok. Ön arra mert engem 
figyelmeztetni, mit követel a becsület és lélkiismeret, 
s pedig nem is vett magának időt azon vizsgálatra, 
váljon megérdemlem-e ezen szemrehányásokat és ezen 
Ítéletet. Ön tehát ugyanazon pillanatban igazságtalan 
irántam, melyben maga hibát követ el.

„Én nem érdemlettem meg szemrehányásait, én 
nem követtem el soha olyat, mi az igaz útról eltérne. 
Őszintén mondtam cl önnek, hogy Brogrén Károly 
ifjúkori szerelmem volt; de ép oly igaz őszinteség
gel mondom önnek most, hogy ama szerelemnek csak 
emléke maradt meg; Brogrén Károly nem létezik szi
vem érzelmei számára.

„Én nem sértettem meg becsületét irántai sze
relmem által, s nem is fogok soha oda jutni, hogy azt 
tegyem.

„Az ön, ép annyira elhamarkodott, mint meg
gondolatlan megtámadása, és kötolességérzetem meg
sértése azonban csak jót hozott magával. Ez ébresz
tett fel engem a mély levertségből, mely rajtam uralko
dott, s visszaadta nekem a hiányzó erélyt, melyre oly
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nagy szükségem van. De nem akarom e levelet 
oly fölötte meghosszabbítani, s igy áttérek annak fő-
czéljára.

„Ön megígérte a grófnőnek halálos ágyán, h o g y  
ne m f o g  t ő l e m  e l vál ni .

„On sokkal büszbébb, sem hogy szavát meg
szegje, s ez ellenkezésének oka. Joga volt tőlem azt 
megtagadni, úgy mint nekem is van jogom azt meg
határozni, különválva, vagy együtt kell-e élnünk.

„Ön azt irta: „Vedd el e nőt életemből, s én a 
legboldogabb halandó leszek a nap alattlu —

„Ön nem akar tőle elválni, és ő — nem képes 
napjait oldalánál átélni, mióta tudja, mennyire terhére 
van önnek.

— „Válaszszon el minket föld és tenger; — ez 
az én óhajtásom.

„Sokat szenvedtem utolsó értekezésünk alatt; 
nincs elég lelkierőm és bátorságom, hogy önkényt ki 
tegyem magam még egyszer azon fájdalomnak, melyet 
éreznem kellene, ha még egyszer találkoznám önnel; 
midőn ön e levelet olvassa, én már elhagytam Ti- 
maszjőt.

„Isten önnel, lord Kaszterton!— Bár az ég meg
hallgatná imámajt; mert az az ön boldogságát illeti; 
— én mindent el fogok követni, a mi hatalmamban 
áll, hogy ön azon boldogságnak birtokába jusson, 
melyről most, a mint hiszi — le kell mondania.

„En egészen egyedül utazom.
„Mrs. Brownak jogában áll Timaszjőben ma

radni, vagy visszatérni Angliába, a mint neki tetszik.



K i. i. 1 Armi da kisasszony' levelét kap tolero, mely 
íróasztalomon fekszik. ■— Azon igyekeztem, hógy min
dent elrendezzek, úgy, hogy azon igereteket teljesít
hessem, melyeket én tétteni

„Most még egyre akarom önt emlékeztetni: Az 
ígéret, melyet ön a grófnőnek haláloságyán adott, föl
tételes volt. Hiszen meglehet, hogy oly szenny van 
életemhez ragasztva, mdy az elválást krvá'natógsá te
szi, s az is megtörténhetik, hogy én nem séi-tve 
meg sem a kötelességet,' sem a lelkiismoretet, — oly 
cselekvényekot fogok elkövetni, melyek nem egyeznek 
meg lady Kaszterton társadalmi állásával; ez esetben Ön 
fel lesz oldva a halott iránti kötelezettségétől.

„Egykor azt mondták nekem : „a nőnek Őrköd
nie kell férje boldogsága felett.“ — Ezen szavak 
kiolthatlan betűkkel vannak lelkembe vésve.

Elvira.u
„U. i. Most, midőn a tollat le akarom tenni, sa

játságos nyugtalanság szorongatja szivemet. — Elme
gyek és nem fogom önt viszontlátni. — Ezen levél 
tehát bucsuzás az egész életre. Ha így bucsuizunk, 
akkor szükségét érezzük, hogy mindenért, a mit aka
rattal és akaratlanul vétettünk, bocsánatot kérjünk, 
úgy akarom én is. —

„E pillanatban, Kaszterton Edvin, esedezem? 
bocsásson meg nekem, — tán nem valék képes elejétől 
kezdve állásomat felfogni, emlékezzék rám boszuság 
és harag nélkül! — Minden törekvésem oda fog irá
nyulni, hogy visszaadjam önnek boldogságát."

Ezen sorok között kényeknek nyomai látszottak.
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A benyomást, melyet e levél Edvinre tett, 
nem vagyunk képesek szavakkal leírni.

Az inas kétszer jelentette a lordnak, hogy tálalva 
van, de Edvin nem ügyelt rá, s midőn harmadszor 
jött, azt mondd, hogy nem fog ebédelni, de azt paran
csold, hívják el mrs. Browt.

— Mikor utazott el a lady ? — kérdé, midőn a z 
angol hölgy lassan belépett.

— A lady elutazott ? — kérdé mrs. Brow, sze
meit kimeresztve.

— On, ki a házat el nem hagyta, csak tudni fog 
róla ! — kíáltá Kaszterton. — Hiszen csak nem szállt 
ki az ablakon! Látnia kellett önnek, midőn elindult.

— A lady egész délelőtt szobáiban volt, kocsi 
nem ment el és nem is érkezett, — feleié az angolnő, 
— én az egész idő alatt a kék saionban voltam, s ok
vetlenül láttam volna, ha a lady valami kirándulásra 
indult volna.

—  Hol van K . . . kisasszony ?
— Az ebédnél.
— Beszélni akarok vele?
Edvin az ajtóhoz közeledett, de mrs. Brow utána 

ment, nesztelen léptekkel, s megérinté karját.
Edvin rá nézett.
— Ne intézzen kérdéseket a kisasszonyhoz; — 

ő ellensége, ki már elég hosszú ideig űzte önnel já
tékát.

— Keresse a ladyt szobáiban, — parancsold Ed
vin röviden, s egy támlányba veté magát, magához 
rántva Elvira levelét, mely az asztalon hevert.
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A mrs. távozott, de rövid idő múlva visszatért.
— A lady elhagyta szobáit s lement a csigalép

csőn, úgy jutott a parkba. Annak végén kocsi várt rá 
s azon ment el.

— Egészen egyedül volt ? A  komorna nem kö
vette őt ?

— Egyedül János vitte őt.
— Hová ment ?
— Azt nem tudom/
— De én tudni akarom; fel kell őt találnom! — 

kiáltá Edvin hevesen.
Mrs. Brow nem szólt semmit, hanem távozni 

akart.
— Hová akar ön menni ? — kérdé s megfogta a 

csengetyiit.
— A lady után.
A  lord csengetett.
— De mit akar ön tenni, mylord ?
— Rögtön a fővárosba indulok.
— Várjon holnapig, s ne engedje, hogy az em

berek az itt történteken csodálkozzanak.
Egy inas jött be.
— Hivasd komornokomat! — mondá a lord, szo

báiból távozva, aztán Elvira szobáiba ment.
Misztresz Brow felment lakására.
Armida egészen meg volt zavarodva, oly meg- 

foghatlannak látszott neki minden, a mi ma történik.
Egyedül kellett ebédelnie.
Sem a lord, sem a lady nem volt látható, és a
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misztreszt, épen midőn az asztalhoz akart ülni, elhívták 
Edvinhez.

Midőn Armida megebédelt, Elvirához akart 
menni, de az ajtót, mely a kis teremből oda vezetett? 
zárva találta; — a lord van benn, mondá az inas.

Ezután inrs. Browhoz ment, de szobaleánya azt 
mondta, hogy valahová kirándult.

Most még Lotta maradt hátra, ki iránt Armida 
az utolsó időben fölötte nyájas és előzékeny volt.

Lotta Altorpba ment s oda indult Armida is, hogy 
ne legyen egyedül.

Késő volt midőn Armida visszatért.
Midőn másnap reggel felébredt, levelet hoztak 

neki Elvirától s egyszersmind azon hirt is, hogy a 
lord, a lady és mrs. Brow elutaztak.

Egy évvel kell elbeszélésünket megelőznünk. A 
londoni idény megkezdődött.

A gazdag és elegáns világ gyönyöiei és mulat
ságai nagyban folynak.

A Kaszterton-palotában találjuk a fiatal lordot.
Épen egy parlamenti vitáról jött haza, segytám- 

lányba veté magát a megerőltető fáradalmak után, 
kényelmes hálóköntösben. így nyugszik, igazi havan- 
naht szíva, dohányzószobájában.

Edvin kinézése komoly, sőt szigorú, homloka 
gondolatteljes és szemének csillogó fénye kissé söté- 
sebbnek látszott, mint azelőtt.
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Úgy néz ki, mintha lelke mélyében valami bu 
rejlenék, mi által oly sötét lett a szem.

A mély komolyságnak, megrendithetlen szilárd
ságnak és komor büszkeségnek kinyomata, a mit 
arcza most mutatott, s mely jelölé, hogy az élet szen
vedései nem idegenek előtte, jobban öszhangzott vo
násaival, mint az előbbi könnyelmű kifejezés.

Nagy gondolatok, erős szenvedélyek és szilárd 
elszántság feleltek meg e herkulesi testnek, e klasszi
kus fejnek.

Bármilyenek lehettek a gondolatok, melyek 
igénybe vették, kellemesek bizonyára nem voltak; 
mert időről-időre végigsiraitott homlokán s bizonyos 
heves türelmetlenséggel fújta el a füstöt magától-

— Jó napot, Kasztcrton, — mondá szir Szidney, 
belépve. — Ma heves viták folytak a parlamentben s te 
még egészen komor vagy a harcz után. De a kérdés 
el van döntve, a te pártod győzött.

— A nemzet szava volt az, a mi győzött, — fe
leié Kaszterton, — de gondolataim most nem azzal, 
hanem egészen mással foglalkoznak.

— S mi legyen az ? — kérdé Szidney.
— Minden kísérletem eredménytelensége, lady 

Kasztertont viszontláthatni. — Most egy év óta egy 
árnyat kergetek, legalább nekem úgy látszik.

Lady Kaszterton Párisban van ; azt beszélik, 
hogy fényes ünnepélyeket ád, csillog a nagy világban, 
divatban van, imádják ; ------alig tudtam meg azt, mi
dőn én is oda sietek, lakására megyek, s azt kapom 
feleletül: A lady elutazott, hová ? azt nem tudjuk. —
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Visszatérek Angliába, belemerülök a politikába, hazajö
vök az alsóházból, átadnak nekem néhány külföldi 
lapot, mit olvasok? hát azt, hogy lady Kaszterton 
Becsben ép oly szerepet játszik, mint azelőtt Párisban ! 

Én nyakrafőre oda utazom,de midőn felakarom keresni, 
már egy nappal azelőtt eltávozott az osztrák fővá

rosból.
Most ismét egy ideig úgy van, mintha meghalt 

volna, midőn egyszerre 'megtudom, hogy ő Rómában 
azon tárgy, melyben az általános figyelem öszponto 
sül. Éjjel-nappal utazom, aranyokat hajitok az ország
úira, csakhogy gyorsabban haladjak, de midőn oda 
érek, — ő már onnan is eltűnt.

Egyszer, midőn a parlamentbe megyek, sze
rencsét kivánnak nekem, hogy szép, annyira csodált 
nőmet Londonba kaphattam, — én elfogadom a sze- 
rencsekivánatokat, de nem tudom, mit feleljek rá, pa
lotámba sietek s lady Kaszterton megérkeztét tuda
kolom.

Azt felelik, hogy podgyásza és cselédjei megér
keztek, de ő maga még iáthatlan. Három napig vár
tam, hogy meg fog jelenni itt, a hol mindnyájan vár
ják, de hasztalan, s mégis úgy rémlett előttem, mintha 
mellettem elkocsizott volna, midőn én a kocsiba 
szálltam.

Úgy van, mintha e nő engem bolonddá akarna 
tenni, s elhatározta volna, hogy én őt éltem fogytáig 
az egész világban keressem.

— De miért keresed?—kérdé Szidney. — Hiszen 
számtalanszor mondtad, hogy utálod? Jól van, most
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hagyd őt békével s ne fáradj oly nö miatt, kinek már 
neve is haragba hoz.

— Azért keresem, mert meg kell őt találnom, 
mert megesküdtem, hogy viszont fogom látni.

Edvin indulatosan felkelt, fel s alá kezdett járni 
a szobában s aztán folytatá :

—E nő úgy tűnik fel előttem, mint egy megteste
sült átok. Ö tanúja annak, hogy egy Kaszterton ara
nyért adta oda nevét, ő élénk megalázása büszkesé
gemnek , önbecsülésem gunyja; — állásom, mint férj 
nevetséges.

De most elég volt a játékból. — Egyszer C3ak 
sikerülni fog, hogy vele találkozzam, s akkor megmu
tatom neki, — ha eddig hagytam is magammal játé
kot űzni, de akaratom az, hogy a jövőben mellettem 
maradjon.

Ha a poklot, melyet hónapok óta számomra 
készített, jóvá akarja tenni, arra nem lenne elég egész 
élete.

' Szidney nem felelt semmit ezen áradó sásokra. 
Meglehetős hosszú szünet után kérdé :

— Elmégy a svéd miniszter bálj ába n a este?
— Nem, máshová Ígérkeztem.
— Kaszterton, ne menj oda, a hová Ígérkeztél, 

— mondá Szidney élénken. — Ezen látogatások leala
csonyítanak téged, s árnyat vetnek a híres parlamenti 
tag jellemére és erkölcseire! Te, ki oly b uzgón har~ 
czolsz minden erkölcsi nemesbítés mellett, te lealacso
nyító szerelmi viszonynak engeded át magad és szo
morú példát adsz a közönségnek, hogy egy kiváló jel-
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lemü, szellemdus férfiú nyomorult vágyak rabszolgá
jává teszi magát.

— Lembourn, tedd meg nekem azon barátságot, 
s ne szólj többet erről. — Valamennyien többé vagy 
kevésbbé rabszolgái vagyunk szenvedélyeinknek, 
ámbár nem valamennyi oly gondatlan, hogy azt ki
mutassák mások előtt.

r
En úgy vétkezem, hogy az egész világ látja, és 

kárhozatot kiált vétkeimre; mások súlyosabban vét
keznek, mint én, de “titokban, és — a világ hallgat. 
Hidd el nekem — az emberek nem tehetnek nekem 
szemrehányásokat és nem dicsekedhetnek semmivel 
egymás előtt.

— Meglehet, de ha meg tudjuk Ítélni saját és 
mások gyengéit, akkor erőnk is legyen rajtok ural
kodni. Miért van eszünk, ha nem való, hogy az 
által vágyainkat és ösztönünket fékezzük és szokása
ink, élveink és óhajtásaink nemesbítése által felüle
melkedjünk az állatokon ?

— Szép szavak, melyek jól veszik ki magukat 
de a gyakorlati életben nem állják ki a próbát, ! — 
viszonzá Edvin keserű mosolylyal. — Neked, Szidney, 
ki valóban messzire vitted azon mesterséget,hogyan kell 
érzelmeidet az észnek alárendelni, sikerült-e neked 
ez utóbbinak segélyével csak egyetlen érzelmet is meg
semmisíteni ?

Parancsolhatod-e tenmagadnak, hogy azt ne 
szeresd, a kit szeretsz, vagy hogy azt nélkülözd, a mi 
uekeid élvezetet nyújt ?

Akarod-e tudni, mily viszonyban áll tulajdon
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kép az ész szenvedélyeinkhez? Hát olyanban, mint a 
komornok urához. Felékiti őt a legszebb piperével, 
miután parancsait teljesítette.

Az ész talál módot a szenvedélyek kielégítésére 
és csak azon nóta szerint tánczol, melyet .ezek húznak. 
Ne szólj hát annyi büszkeséggel értolmosségi fölé
nyünkről, mely szigorun véve nem egyéb, mint tűzijá
ték, mi által embertársainkat elvakitjuk és elámitjuk.

Erősek vagyunk szavakban és mások iránti kö
veteléseinkben; de gyengék maradunk cselekvése
inkben.

.Te például, szigorun roszallod Stangenszkjöld 
kisasszony iránti hajlamómat; de, barátom, ép oly 
szigorú vagy-e magad iránt is ?

— Azzal hizelgek magamnak, hogy valóban az 
vagyok.

— És mégis, barátom, ha képes lennék bensődbe 
pillantást vethetni, ott is ugyanazon gyengéket födöz- 
ném fel, a melyeket te nekem szememre hánysz.

Kaszterton eldobta a szivart, s aztán folytatá:
— De minek beszélünk arról ? — Hagyj engem 

saját utamon járni; hiszen én is akadálytalanul hagy
lak járni a tiéden! Te elmégy a miniszter báljába, én 
elmegyek Márthához, hol szépségtől és kellőmtől kör4- 
nyezve töltöm az estét.

— S magadba szivod az erkölcsi mérget, mi 
kétkedővé tesz minden iránt, még az én becsületem és 
igazságosságom iránt is, — vágott szavába Szidney.— 
Valóban annyira jutottunk, Kaszterton, hogy mi ket- 
len többé nem szólhatunk a nélkül, hogy keserű sza
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vak no vegyüljenek társalgásunkba, s úgy látszik, 
szükségeddé vált azt kimutatni, hogy többé nem bízol 
Lembourn Szidney barátságában.

Legyen hát úgy; de az engem nem fog attól 
visszatartoztatni, hogy nyíltan kimondjam roszalláso- 
mat és véleményemet. A  jövő majd megmutatja, ne
kem volt-e igazam, vagy ama szirének. Kétkedjél csak 
az emberi méltósággal és erényleg, s bízzál csak ő 
benne, majd meglátod, mily boldogságot fogsz 
aratni!

Isten veled holnapig! En a miniszter báljába 
megyek s te menj hozzá, ki a szellem és kecs mezé
ben életedet mérgezi meg.

8 zidney kezét nyujtá Kasztertonnak, ki azt né
mán megszoritá s eltávozott.

Midőn elment, Edvin mormogá magában
— igen, igaza van; e nő megmérgezi életemet, 

szétrombolja hitemet és békémet!
Az ajtó függönyei megmozdultak s lassan szét

nyílva , egy hölgy jelent meg a küszöbön.
— Misztresz Brow ! — kiáltá Edvin felugorva 

—Még is valahára! — tévé hozzá s eléje sietett*
A koros hölgy ajkaira tévé ujját és Edvin hall

gatva vezető őt kabinetjébe.

A  svéd miniszter bálja fényes volt.
Egy hölgy jelent meg ezen arisztokratikus társa-

17
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ságban, ki az átalános figyelmet magára vonta, kinek 
a férfiak kivétel nélkül hódoltak.

Fiatal, szép, szeretetreméltó és megnyerő modorú
volt.

Először történt, hogy ő London fashionable kö
reiben megjelent, de fellépése bizonyitá, hogy hozzá 
van szokva a nagyvilághoz.

A hír már régen szólt azon feltűnésről, melyet ő 
Europa legtöbb fővárosában okozott, s mindenki tudta, 
hogy mindenütt, a hol fellépett, a kellem trónját ő 
foglalta el.

S a mellett oly névvel birt, mely tiszteletben 
állt, s becses volt Anglia előtt, mióta férje a parla
mentben oly dicsőn működött a nemzet érdekében.

E nő, kit a hízelgés és csodálat illatos tömjén
füstje környeze, — lady K a s z t c r t o n  E l v i r a  
volt.

Ha a bu és fájdalom valaha árnyat vetett hom
lokára vagy megkereste lelkét, most annak legalább 
legkisebb nyomát sem találták e kecses arezon.

Lady Kaszterton egész kinézése oly gondtalan, 
oly mosolygó, oly virító volt, s a ki rá nézett, azt hi- 
hoté, hogy egész életében csupa rózsákon lebegett.

Úgy látszék, mintha tetszéssel élvezné azon elő
nyöket, melyekkel a természet és a szerencse őt meg- 
ajándékozá, a nélkül, hogy gőgös lett volna, csak an
nak örvendve, hogy oly szép, oly gazdag s oly magas 
társadalmi állással bir.

Midőn a bálban megjelent, egy fiatal, nálánál 
tán 3 évvel idősebb hölgy kiséré őt.
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Ez, — úgy mondták, — lady Kaszterton leg
bensőbb barátnője és bizalmasa, K . . . kisasszony.

A hir, mely annyi mindenfélét tud, azt is kö
zölte, hogy a ladynek K . . . urhölgy iránti barátsága 
volt oka a lord és neje közti meghasonlásnak.

A második keringőnek vége lön ; midőn Elvira 
tánczolni megszűnt, egy fülkébe vonult vissza. Midőn 
helyet foglalt, hogy magát kipihenje, Szidney állt 
előtte.

Ha Elvira arcza örömet és elégültséget fejezett 
ki, Szidneyé azon pillanatban, midőn őt üdvözlé, ko
moly és szigorú volt. Az első udvarias frázis után 
ezt mondá Szidney:

— Egy év múlt el azon pillanat óta, midőn sze
rencsém volt önnel találkozni, mylady j midőn elvál
tunk , nem hittem, hogy valaha ilyen viszonyok közt 
találkozhatnánk.

—- És miért nem ? — viszonzá Elvira mosolyog
va. — Nekem úgy látszik, hogy abban semmi különös 
sincs, valakivel bálban találkozni. Hiszen azt csak nem 
tette föl, szir Szidney, hogy húsz éves koromban le
mondjak az ilyen mulatságok látogatásáról ?

— Bizonyára nem; de azt tettem fel a kk o r ,  
hogy ön azokat csak férje társaságában fogja láto
gatni.

— Szir,— vágott szavába Elvira, —ne beszéljen 
ilyen ünnepélyes dolgokról, mig körülünk a legna
gyobb öröm zajlik; hiszen ezáltal elriasztjuk a pilla
nat örömeit.

Legyen szeretetreméltó, űzze el a felhőt homlo*
17*
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káról, s a komolyságot ajkairól! Ma este még ön sem 
birhat rá, hogy más hangra hallgassak, mint az örö
mére,

— Önnek tehát roszul esik, ha férjéről szólnak 
önnel ?

— Más kérdéssel felelek kérdésére: ha valaki 
önhoz lépne, midőn ön mámoritó keringőt tánczol, s 
néhány szót idézne önnek a szentirásból, micsoda be
nyomást tenne az önre ?

— Kellemetlent, mert a tánczterem nem azon 
hely, hol olyan szent dolgokat érinteni kell.

— E szerint maga felelt hozzám intézett kérdé
sére.

— Köszönet, mylady, e szavakért; azok bizo
nyítják, hogy ön legalább szive mélyében valamit meg
tartott előbbi é n j é b ő l .

— S ön abban kételkedett ?
— Még annál is többet; attól féltem, hogy töké

letesen tévedtem jellemének megítélésében.
— Oh szír, valóban nem hittem volna, hogy önt 

y könnyű tévútra vezetni, De a zene kezdődik, s
ott jön tánczosom. Elhagyom önt, szir. Az élet bálhoz 
hasonló s mint az, nem olyan, a milyennek látszik.

Elvirát tánczosa elvezette.
Szidney ölve maradt. Nem vette észre, hogy Ar- 

mida az egész idő alatt közelükben volt.
Armida most egyedül maradt Szidney vei; — de 

ő nem vette észre.
Átongedé magát gondolatainak, nem törődve 

azzal, a mi körülötte történik.
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Armida vizsga tekintettel szemléié a fiatal embert.
Ohajté, hogy képes lenne legbensőbb gondola

tait kitalálni. Azonban nem folytathatá soká vonásai
nak ezen csendes tanulmányozását. Egy harmadik sze
mély belépése félbeszakitá azt.

— Itt van ő is ? — kérdé az, s egyenest Lem- 
bournhoz ment.

— Edvin! — kiáltá Szidney s feltekintett.
—Láttad lady Kasztertont? — kérdé a lord ismét 

türelmetlenül.
— Néhány pillanat előtt beszéltem vele, most 

tánczol, — feleié Szidney
Armida nesztelenül felemelkedett s elment.
A íáncz tartama alatt Edvin és Szidney a táncz- 

terem ajtajában álltak s beszélgettek, úgy látszék, 
közönyös dolgokról, mig a tánczolókat szemeikkel kö
vették.

A keringőnek vége volt.
Nagy mozgalom tán adt, midőn a tánczosok höl 

gyeiket visszavezették helyeikre. Mig a selyem és 
tüli körülöttük hullámzott, Edvin elvesztő nejét sze
mei elől.

Elvira eltűnt a tömegben.
Edvin utat tört magánad a tánczteremből, de 

nem találta őt sehok Edvin bejárt valamennyi szobát 
és termet, de Elvirát nem találta sehol.

A  keresés alatt Szidneyvel találkozott.
— Láttad Elvirát ? — kérdé Kaszterton, össze- 

h ara polt ajkkal.
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— Nőm; úgy látszik, hogy a téncz végével el
ment, — feleié Szidney.

Ed.vin elhagyta a bált s most azt rebesgették, 
hogy csak azért jött, miszerint távozásra kényszerítse 
a ladyt. Sőt arról is hallottak beszélni, hogy ő mindig 
úgy tesz, a mint megtudja, hogy neje a nagyvilágban 
fellépett.

Hiszen Párisba is elment, hogy őt távozásra 
bírja, s midőn Bécsben megjelent, oda is elutazott, s 
mindenki tudja, hogy a lady eltűnt, midőn férje meg
érkezett.

Mig a korosabb urak és hölgyek ily* módon sut
togtak a házasok viszonyáról, Edvin kocsija nagy 
sietve robogott vissza palotájába.

— A lady megérkezett ? — kérdé a kapustól, 
de az feleié, hogy nem érkezett meg.

Másnap reggel levelet adott neki át komornoka. 
Tartalma a következő volt:

„Lord Kaszterton! Ön azt ígérte, hogy engem 
meglátogat, de nem tartotta meg szavát, s nem jött el 
tegnap este: a helyett elment a svéd miniszter báljába.

„Haragudnom kellene önre, s azt tenném is, hal 
nem éreznék barátságot ön iránt. Ezé n barátság kész
tet engem, önnek az okot megmondani, miért tűnt e 
nője mindjárt a bevégzett keringő után.

Ő azért ment a bálba, hogy v a l a k i v e l  talál
kozzék, de nem ön volt e v a l a k i . — Miután vele 
néhány szót váltott, elhagyá a táncz termet, s midőn 
tőle megtudta, hogy ön ott van, gyorsan távozott.

„Meddig akar ön e nő bolondja lenni, ki gúnyt
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üz önből az egész világ előtt ? Nem veszi-e észre, 
hogy ő viselete által kinyilatkoztatja ön iránti ellen
szenvét — sőt utálatát, és azt mutatja, miszerint ő 
egyedül nevét akarja bírni ?

„Mondja meg nekem, milyen hatalom bilincseli 
önt e nőhöz ?

„A szerelem nem lehet az — mert ha ön sze
retni tudna, — a miben nagyon kételkedem, — akkor 
mégis valami lenne szerelmében, a mi ezen érzelemhez 
tartozik. Akkor felhasználná azon jogokat, melyekkel 
neje felett bir.

„Azt nem teszi.
„Azt tudja, hogy mást szeret, vagy helyesebben 

mondva, másokat szeretett, s azzal nem törődik.
„O azt kívánta, hogy váljon el tőle, és ön nem 

akart beleegyezni.
„Miért? egyedül az tudhatja, ki az emberi lé

lek fenekére lát.
r

„En részemről nem vagyok képes e rejtvény t 
megfejteni, s kifáradtam, olyan jellemet, mint az öné, 
tanulmányozni. %

„Egykor udvarolt ön nekem.
„A  pillanat szeszélye volt e, ami önt akkor meg- 

ragadá, szerelem, vagy sértett hiúság, v a g y ..........
„Kérdezek, de nem kívánok feleletet.
„Nem akarom az utolsó gondolatot végiggon

dolni ; mert akkor kénytelen lennék önt utálni, önt, kit 
eddig mint a legmagasztosabb, legkitűnőbb férfit cso
dáltam, a kit valaha ismertein.

„Ha elajándékozni való szivem lett volna, akkor



264

az öné lett vala. — Most hálát adok Istennek, mert 
megóvott engem azon fájdalomtól, hogy önt szeressem 5 
ön arra van teremtve, hogy a nő balsorsát képezze, 
ki önt szeretné,

„Önzetlen barátságom azonban arra késztet, 
hogy önt kérjem, vessen véget a lealázó játéknak, me 
iyet neje önnel üz.

„Tegyen úgy, mint nagy Sándor a gordiusi cso
móval, de ne tűrje tovább e bilincseket, melyek ép oly 
nevetségesek, mint a milyen lealázók.

„Nem óhajtóm látogatását.
„Kisértse meg saját belátása szerint, hogy jobb 

viszony álljon be ön és neje közt, de ne feledje el a 
mellett: h o g y  a nő s z e r e t ő j e  m i n d e n k o r  a 
f é r j  1  e g j o b b b a r á t j a.

„Holnap elmegyek az olasz operába. Ön szavát 
adta nekem, hogy szintén odajő s meghallgatja az uj 
énekesnőt, ki iránt különös érdekkel viseltetem.

„No feledje el a virágcsokrot, melylyel a tehet
ség oltárán áldozni kötelezte magát!

„Különben szükségtelen, hogy gondolatait to
vább pazarolja Marthára. 44

Edvin csak futólag tekintéi át a levél végét? 
de azon részét, mely Elvirának a bálbani fellépésére 
vonatkozott, többször olvasta el.

Egy híres külföldi énekesnő lép fel az olasz ope
rában, M . . . asszony.
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A lapok sokat írtak már felőle s a legcsodálato
sabb dolgokat (igazak-e vagy koholtak, azt nem vi
tatjuk) közöltek róla. Elég az hozzá, hogy az érdekelt
ség fel vala ébresztve s feszült kíváncsisággal várták 
fellépését.

Végre hirdették első fellépését, — s ez épen a 
svéd miniszter bálja utáni napra esett.

Az elegáns világ lelkiismeretesen nagy számmal 
gyűlt össze azon este az olasz operában, hogy az any- 
nyiszor említett énekesnőt megismerje, s meggyőződ
jék mindezon hírek igazságáról, melyek fellépését ille
tőleg keringtek.

Lord Kaszterton hátravonulva ült páholyában. 
Egész külseje oly komoly volt s úgy nézett ki, mintha 
valami uj beszéden gondolkodnék, melyet a parla
mentben tartani fog, hogy hallgatói szíveit ismét meg
nyerje.

Közönynyel tekintett a megtelt páholyokra, s 
úgy piszék, szándékosan vonult annyira hátra, hogy 
a köszöntésekat kikerülje.

Mellette pompás virágcsokor volt a széken.
A második felvonás kezdetén Stangenszkjöld 

Mártha urhölgy lépett az átelleni páholyba. O azonnal 
a lordra irány'zá látcsövét, de ez som bírta rá, hogy 
helyét megváltoztassa.

Az énekesnő a második felvonásban lépend fel.
Néhány perczczel később a mint Martba megje

lent, a lord páholyának ajtaja kinyílt s egy hölgy 
jött be.
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Edvin megfordult. A hölgy néhány szót súgott 
fülébe s aztán leült.

Mit mondott ő a fiatal lordnak, azt nem tudjuk, 
csak azt, hogy a megdöbbenés és harag kifejezésével 
felkelt és rögtön távozott.

Az öltöző-szobák ajtóin megszólaltak a csengők, 
hírül adván a művészeknek, hogy fellépésük órája 
ütött.

E pillanatban magas férfialak lépdelt a színpadon 
végig a jobboldali színfalak felé.

A csengetyü első hangjára egy fiatal nő lépett 
ki az öltözőszobák egyikéből, pompás öltözékben.

Oly halvány volt, hogy arcza márványszerün né
zett ki.

Lassan közeledett ama színfalak felé, hová ama 
férfi léptei is irányultak, ámbár az ellenkező ol
dalról.

0  nem látta közeledtét; — szemei a földre vol
tak szegezve. Még néhány lépés — s a férfi visszatartá 
őt, suttogva:

„Lady Kaszterton!“
A megszólitott összerezzent s feltekintett.
A  lord, — férje állt előtte.
„ön  tehát e szélsőségre akarta vinni..........u
— Asszonyom, a függöny felgördül! — kiáltá 

a rendező.
Kaszterton oly erősen tartá Elvirát, mintha vas

kapocs fogta volna át karját. S a rendezőhöz fordulva 
mondd:
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— Adja tudtára a közönségnek, hogy az éne
kesnő hirtelen beteg lett, s nem énekelhet.

— Mylord, azt . . .
— Tennie kell! — kiáltá a lord.
— Az fölösleges lenne,— szólalt meg egy csengő 

hang, s az igazi M. asszony, egy olasz énekesnő, ki még 
soha sem lépett fel Londonban, állt ott, épen olyan 
mezbe öltözve, mint Elvira.

Lord és lady Kaszterton egy negyedóra múlva 
páholyukba léptek, az elegáns világ nagyobb részének 
nem csekély meglepetésére.

A  hir, ezen fürge lény, valóban rebesgetett va
lami nagy botrányról, mely történni fog ; azért jöttek 
oly nagy számmal, hogy annak szemtanúi legyenek. 
Azt beszélték, hogy lady Kaszterton M . . . asszony 
helyett lépend fel.

Valamennyi látcső a házaspárra irányult • meg
jegyzéseket tettek, hogy mind a kettő rendkivül 
halvány, s a lord homloka egy viharfelleghez 
hasonló.

A harmadik felvonás végével, midőn a közönség 
elragadtatva M . . . asszony éneke által, zajosan tap
solt, lábaihoz röpült Kaszterton virágcsokra.

Néhány perez múlva a lord karját nyujtá nejé
nek, s együtt hagyták el a páholyt. Mrs. Brow az 
opera végéig ott maradt.

Annyira azonban senkit sem lepett meg Edvin 
és Elvira megjelenése a páholyban, mint Marthát.
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Ő arra volt elkészülve, hogy diadalt fog ülni és 
most le volt győzve.

Mint bizonyost beszélte el udvarlóinak, mielőtt 
Elvira a páholyban megjelent, hogy lady Kaszterton 
és a hiros M . . . . asszony ugyanazon egy személy.

Mily kegyetlenül csalódott gyűlölt vetélytárs- 
nője feletti diadalában, midőn M . . . asszony lépett 
fel a helyett, a kit ő látni kivánt.

Az olasz énekesnő hangja és művészi előadása 
annyira elragadta a közönséget, hogy azok is megfe
ledkeztek boszuságukról, kik csupán a botrány ked
véért jötfek oda.

Csak Marthát nem vigasztalhatá sem a gyönyörű 
hang, sem más, hogy annyira csalódott számítá
sában.

Midőn a lordot Elvirával együtt látta belépni, 
nagy kedve lett volna rögtön hazamenni, de maradt; 
nehogy elárulja magát.

A harmadik felvonás után a svéd miniszter lé
pett Martha páholyába, s engedélyt kért egy hontársa, 
Ström kapitány és kitűnő festész bemutatására.

Martha beleegyezett, s midőn a függöny a har
madik felvonás után legördült, a miniszter ismét meg
jelent Strőmmel, ki szives fogadtatást várhatott Már
tiidtól, mint hadfi és művész.

Ström magas, sugár termetű volt, fölötte harczias 
külsővel. — Gomblyukában a becsületrend szalagjai 
viselé.

A miniszter közölte Marthával, hogy Ström szá
zados a franczia hadseregben szolgált s részt vett íu,
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algíri hadjáratban és midőn az befejeztetett, elbocsát- 
tatását kérte.

Ezen idő óta kizárólag a művészi pályának szén* 
tele magát s nemcsak Francziaországban, a hol lakik, 
de Angliában és egész Európában hirnevct szerzett 
magának, mint esatafestö.

E rövid vázlat és azon körülmény, hogy Martba 
szépsége oly nagy benyomást tett rá, minek követ
keztében ohajtá, hogy nála bemutattassék, volt oka, 
hogy Martha, rósz kedvének daczára, a franczia-svédet 
lekötelező udvariassággal fogadá.

Lehetetlen volt Ström korát meghatározni.
Epén úgy lehetett harminczon — mint negyve

nen túl, mert arcza azok közé tartozott, melyek az 
idő pusztításaival daczolni látszanak.

Külsejében valami kitűnő, s olyan volt, hogy a 
ki őt egyszer látta, soha sem feledé el többé.

A különböző Ízlés és felfogás szerint, szépnek 
vagy rútnak lehete őt mondani. Valami vészjósló fö
lényt gyakorló volt benne, s nagy szemeiben, bozon
tos sötét szemöldeikkel, igéző hatalom rejlett, de ezért 
tekintete nem ébresztett bizalmat.

Modora nyugodt, mozdulatai fesztelenek voltak. 
Ha viseleté után ítélne az ember, úgy hideg észlelő
nek, művésznek tartaná őt, ki egyedül művészetének 
él, s az iránt érez érdeket, a mi ezzel összefüggés
ben van.

Ha figyelmesebben szemlélik és ezen arezot ta
nulmányozzák, mely oly merevnek tűnt fel az első 
pillantásra, azt vélné az ember, hogy kiégett vulkán.
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Úgy látszék, mintha sok év tűnt volna el azon 
idő óta, melyben e vulkán tüzet hányt, s mintha ismét 
évek múlnának el, mig ismét tüzet fog hányni; de 
azért bizonytalan volt, kiégett-e bensejébén egészen 
a tűz.

Midőn Márthának bemutatták, valódi franczia 
modorban mondott neki néhány udvariasságot, szép
ségét illetőleg, mely oly élénk benyomást tett rá sat.

Minden szavából élénk érdekeltség szólt, de 
mégis úgy látszék Márthának, mintha ő mindezt bár
mely más szépségének is elmondhatná. Először éle
tében boszantá őt, hogy szépnek mondták.

— Ha az a szándoka, hogy engem tanulmányoz
zon — gondolá Mártha, — az nem fog sikerülnie. Nem? 
művész uram, én megtanítom önt, bogy valamivel több 
vagyok szép szobornál.

Ámbár Marthát szépelgései boszantották, még 
sem volt képes ama ktzönyös hangon beszélni vele, 
mint oly férfiakkal szokott, kik nem voltak ínyére ; 
úgyszólván kényszerité őt a szépmüvészetekröl való 
társalgás folytatására, melyet ő kezdett.

Oly szakértöleg beszélt az előadott operáról és 
M. . . . asszony hangjáról és tehetségéről, mintha egész 
életében csak a zenészettel foglalkozott volna.

Midőn az operának vége lön és Mártha egy öreg 
svéd nemes ur karjára támaszkodva, ki távoli rokona 
volt, a folyosóra lépett, Strömet páholya ajtajánál ta
lálta. A kocsihoz kiséré s besegité őt, úgy mint 
kísérőjét is, azon kéréssel, engedje meg, hogy nála 
látogatást tehessen.
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Tekintsünk most a Kaszterton-palotába.
Hallgatva vezette haza Edvin Elvirát.
Az egész idő alatt, mig hazaértek, egyetlen szót 

sem szólt, s midőn a kocsi a palota ajtaja előtt meg
állt, kisegité őt abból, s felkisérte saját lakosztá
lyába ; ö maga vette le felöltőjét, s miután ez megtör
tént, bezárta az ajtót. Elvira a kis sálon egyik pamla- 
gára veté magát, s hallgatott.

A szoba csak gyengén volt világitva s ez által 
épen kedélyhangulatához illett.

Most — most — azt érzé — sorsa el fog döntetni.
A pillanat, melyet egy egész éven át előkészített, 

megérkezett, s mégis égető megbánást érzett tette1  
miatt.

Megsemmisítve érzé magát saját cselekvényei 
által s remegett, azon szavakat várva, melyeket a 
férj mondani fog, kit meggondolva és szándékosan 
megsértett.

Hosszú idő múlt el, mely alatt Edvin némán 
járt fel s alá.

Elvira nem mert feltekinteni, de ott ült, fejét a 
párnákra támasztva, s hallgatá lépteinek egyenlő za
ját. Végre azok is megszűntek.

Elvira lélekzése is megállt.
— Nyugodtan akartam szólni, — mondá Edvin, 

— ezért vártam, mig haragomat leküzdöttem.
Elhallgatott s újra körüljárta a szobát, mintha 

még nem bíznék magában, hogy a szükséges higgadt, 
«ággal szólhatna.

Elvira nem tett egy mozdulatot sem.
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Midőn Edvin másodszor megállt előtte, arcza oly 
szigorú kifejezést öltött, miből következtetni]lehetett, 
hogy nagyon meggondolta, a mit mondani akar.

— Legelőször azt óhajtóm megtudni,, mi szán - 
doka volt, midőn ön mint énekesnő akart fellépni? — 
mondá.

Elvira nem volt képes felelni; még mélyebbre 
nyomta fejét a párnák közé.

— Ön hallgat; de roszul ismeri azon férfit, ki ön 
előtt áll, ha azt hiszi, hogy hallgatással kikerülheti a 
magyarázatot, melyet követelni joga van. Ha elég bá
torsága volt őt megsérteni, akkor legyen bátorsága 
neki meg is mondani, miért tette azt!

Elvira lassan felemelkedett, oly halvány volt, 
hogy inkább kisértethez, mint élő lényhez hasonlított.

— Lord Kaszterton, — mondá, — elválásra 
akartam önt ezen lépés által kényszeríteni. — Ismer
vén azon előítéletet, melylyel ön a színészet iránt vi
seltetik, tudtam, hogy ön egy nőt, ki a színpadon fel
lépett, soha se ismered el nejének.

— Ön akart e n g e m  kényszeríteni, hogy azon 
névtől mogfoszszam, melyet viselhetni méltatlanná 
tette magát! —

Jól kigondolt terv, csak kár, hogy jellemem is
merése nélkül készíttetett! — Ön tehát szabadságát 
óhajtja visszanyerni ?

— Igen, azt óhajtóm! — feleié Elvira határo
zottan.

— De ha azt visszanyeri, akkor nevét és 
társadalmi állását is elveszti ?
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— Mylord, — kiáltá Elvira. Mindent oda adok, 
gazdagságot, rangot és novet, csak e természetieden 
házasságot feloldhassam. — E kötelék éltem átka s to
vább nem bírom azt viselni.

— Nem ! Ön felett tehát elég erős szenvedély 
uralkodik, miután annyira vitte önt, hogy úgy csele
kedjék és úgy szóljon, a mint teszi. Ön egész leikéből 
szeret ?

— Igen, egész lolkcmből szeretek. — feleié El
vira, s feltekintett férjéhez.

— És boldogsága, üdvössége abból állna, hogy 
szabaddá legyen ?

— Egyedüli óhajtásom az, hogy azon napot el
érjem, melyen megszűntem ön neje lenni.

— Ön szerencsétlen őszinteséggel bir, — vágott 
szavába Edvin tompa hangon, és ismét fel s alá járt a 
szobában.

Elvira követé őt szemeivel. Szorongatott lélek
kel várta, mi fog következni. Midőn Edvin ismét előtte 
állt, kevésbbé szigorún nézett ki.

— Lehet — mondá, — hogy azon nap is eljő, 
melyen ön nem lesz többé lady Kaszterton, de azon 
esetben én megszűntem élni. A mig én élek, az fog 
ön maradni, a mi most; —- nőm.

Én megesküdtem arra, asszonyom, s nem fogain 
eskümet megszegni soha som.

— Ön kegyetlen, nem csak irántam, de saját 
személye iránt is.

— Ha már most kegyetlennek nevez engem, hol 
fog ön szavakat lelni annak kifejezésére, mi vagyok

18
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én, ha elhatározásomat megtudja ? — Akkor bizonyára 
bakónak fog engem tartani, s mégis úgy kell csele
kednem, a mint én kötelességemnek tartom.

Most négy év óta vagyunk házasok 5 — tökélete
sen bizva becsületében és személyes függetlenségét 
tisztelve, azon szabadságot adtam önnek, melyet ön 
kivánt, de — visszaélt vele . . .

Edvin hangja keményebb lön, midőn folytatá:
— Ön minden kigondolható módon megcsalta a 

bizalmat, melyet önbe helyeztem s azon meggyőző
désre vitt engem, hogy ön oly nő, kinek fogalma sincs 
a becsületről.

— Megálljon, mylord! — kiáltá Elvira felu
gorva.

— Maradjon veszteg és hallgasson rám! — 
mondá Edvin, őt helyére visszakényszeritvo. — Ön el
vesztette szóláti jogát — oly mélyen sértett meg en
gem. — Kötelessége engem némán meghallgatni. — 
Nem akarok magyarázatot, azt, amit óhajtottam, úgy 
is hallottam már s nem fogadok el semmi mentséget, 
de azt követelem, hogy a jövőben egyedül az én aka
ratomnak engedelmeskedjék.

Elvira leült s mellére nyomta összetett kezeit. 
Edvin folytatá:

— Ön azért lett nőm, hogy boszut álljon azon, 
a ki önt megcsalta, vagy lehet, hogy nagyravágyás- 
ból is; — azt nem akarom vitatni, e két indok melyike 
vezényletté önt s nem is szóltam volna erről, ha lady 
Kaszterton a becsület követelményei szerint cseleke
dett volna.
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Elvira ismét heves mozdulatot tett, defvisszatar- 
toztatta magát

— Miféle bizonyítékaim vannak, hogy ön a be
csület igényeinek nem felelt meg, azt nem fogom meg
mondani; legyen elég azt tudnia, hogy én gyöngéd vi
szonyait ismerem, s azt is tudom, hogy azon egyén, ki 
jelenleg uralkodik Ön felett, volt az, ki önt arra birta, 
hogy nevemet és személyemet a botránynak és nevet
ségnek kitegye. S ha addig élek, mig hajam oly fehér 
lesz, mint a hó, még sem feledem el soha azon sértést, 
melyét ön nekem szánt.

Edvin végigsimitott homlokán, Elvira feje mé
lyebbre hanyatlott. Csend állt be.

— A mit még mondani akarok, az nem sok, — 
folytatá Edvin, — s arra vonatkozik, hogy tekintélye- 
met a világ előtt megmentsem. Ön, kinek szándoka 
volt azt tönkre tenni, bűnhődni fog érdeme szerint.

A  hii% hogy lady Kaszterton a színpadon fel 
kart lépni, holnap London valamennyi köreiben ke
ringeni fog.

A börzén és mindenütt arról fognak beszélni és 
hozzáteszik, hogy e botrányt közbejöttem akadályozta 
meg. Most újat várnak, mely árnyat vetne a népszerű 
parlamenti tagra, s elhomályosithatná a nevet, melyet 
a nemzet tisztel, — de hasztalan fognak várni.

Holnap ön kikocsizik velem a Hydeparkba. A 
fashionable világ ott lesz, s együtt fog minket látni. 
Holnap este együtt látogatjuk meg lord D . . . esté
lyét, miután előbb egy ideig az olasz operában mu
tattuk magunkat.

18*
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Szóval, mylady, akaratom az, hogy ön a jövő
bon ép oly állandón oldalam mellett maradjon, mint 
oddig távol tartotta magát tőlem. Ha keblében bármi 
csekély igazságérzet létezik, bo kell látnia, hogy ön 
nekem és azon névnek, mely után törekedett, tartozik 
azzal, miszerint egy boldog nő szerepét játszsza.

Elvira sirt.
— Ne kisértse meg engem arra bírni, hogy há

zasságunkat feloldjam, az nem sikerülend önnek soha. 
— Ha ön boldogtalan velem, én nem kevésbbé vagyok 
az önnel; hanem daczára ennek, lady Kaszterlon fog 
maradni.

Ne kövessen el még több botrányt! Az által a 
nélkül sem boldog együttlétünket valódi pokollá vál
toztatná.

/

En szigorú biró vagyok, ki őrködni fog a fölött, 
hogy engem meg ne gyalázzon! Mrs. Brow ma este 
elfoglalja helyét, mint társalkodónője; K . . . . kisasz- 
szony maradhat, ha neki úgy tetszik, de többi cseléd
jeit mind elbocsátom s magam választom meg azon 
személyeket, kik önt környezni fogják.

Most nincs mit hozzá tennem. Akaratomat hal
lotta,(cselekedjék a szerint, ez az egyetlen, a mit 
tehet.

— Azt fogom is tenni — feleié Elvira s felemelő
éjét.

A könyár megszűnt és az izgultság eltűnt ar- 
czáról. Majdnem nyugodt tekintettel nézett férjére 
s komoly hangon tévé hozzá:

— Ön azt mondta, mylord, hogy én úgy viseltem
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magam, mint oly nő, kinek fogalma sincs a becsület
ről. — Az meglehet; nem akarom vitatni, de a jövő
ben úgy fogok cselekedni, hogy többe' ne legyen oka 
oly vádat emelni ellenem. Hogy most mindazon, olle- 
nem kimondott vádakat hallgatva tűrtem, azért tör
tént, mert ön hallgatást parancsolt nekem. — Én en
gedelmeskedtem, mylord s egyedül az idő fogja meg
mutatni, megérdemeltem-e azon szemrehányásokat, 
melyeket nekem tett. — Annyi igaz,{hogy az eszközök 
választásában tévedtem, de az legyen biró köztünk, a 
ki az ön és az én szivembe lát. — Most egyedüli 
teendőm az, hogy akaratát teljesitsem. — Bocsássa el 
azon személyeket környezetemből, a kiket akar, s fo
gadjon másokat helyettük saját ízlése szerint, én nem 
fogok semmi ellenvetést tenni, bármit határozott 
is el.

— S úgy legokosabban is teszi, — vágott szavába 
Edvin; — és most nem akarom önt tovább tartoztatni. 
Ez a mi lakosztályunk. Az ön szobái e teremből balra 
nyílnak, az enyéim jobbra. Adjon parancsot, hogy 
podgyászát a második emeletről ide hozzák le.

Edvin csengetett. Komornoka lépett be.
— A lady valami parancsot akar adni, — monda 

a lord s elhagyá a szobát.

Az álom angyala nem közeledett az éjjel a férj 
és nő nyughelyéhez, hogy rajtuk könyörüljön.

Edvin nyugtalanul járt fel s alá, a legellenkezőbb
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érzelmek harczoltak keblében, önérzete és büszkesége 
oly érzékeny módon sértettek meg, bogy a harag, me
lyet akkor legyőzött, most újra fellobbant.

Ökölre szorított kezei, sötét szemöldei, összeszo- 
ritott ajkai, mindez mutatta, hogy a vihar, mely ben
sőjében tombol, hatalmas.

Nem választhatá el gondolatait mindazon hirek- 
től, melyek keringésbe jöttek, és ama suttogástól, mely 
támadni fog, ha neje fellép s ha arra gondolt, mi 
történhetett volna, ha ő néhány perezczel később jön 
a színpadra; akkor ő maga sem foghatá fel, honnan 
vett annyi erőt, hogy haragjának első kitörésében 
meg nem ölte azon nőt, ki a legszentebbel, a mivel 
ő bir, nevével és tekintélyével játszott.

Felizgatott érzelmeinek befolyása alatt azt hivé, 
sem idő, sem körülmények nem fogják -arra birhatni, 
hogy Elvirának megbocsássa, a mit ellene vétett.

Mig Edvin még egyszer átélte gondolatban azt, 
a mit történt s ily módon Elvira iránti bőszültségét 
fokozd, ő egy támlányban hátradőlve ült s átgondold 
a múlt éveket, részrehajlás nélkül.

Úgy tetszett neki, mintha fájdalmas lázos álom
ból ébredt volna fel, mely azon órában kezdődött, 
melyben a férje és Szidney közti beszélgetést kihall
gatta Hartancourtban.

Mindazon érzelmeket, melyek azóta rajta ural
kodtak, melyek egymást felváltották s arra késztet
ték, hogy úgy cselekedjék, a mint cselekedett, most 
megvizsgálta.

Azelőtt oly fájdalmasan felizgatott lelkében
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most sajátságos nyugalom uralkodott, minek követ
keztében mindent az igazság szinében látott.

Mindent elkövetett a maga hibája javithatlansá 
gában vigyorgott rá, meg akarván neki mutatni, hogy 
ő maga volt az,j ki a jelent oly komorrá és a jövőt oly 
reménytelenné tette.

Czélt óhajtott elérni, de hogyan érhesse azt el, 
miután férje tiszteletét eljátszotta?

A történteket nem történtté tenni, az nem állt 
hatalmában, és Edvin kinyilatkoztatta, hogy soha sem 
fogja elfeledni.

Mit tegyen most? . . . .
Csak azt, hogy tökéletesen átengedje magát az 

események vezetésének, s annak akarata előtt meg- 
hajoljon, kit megsértett.

Elvirát a logkeserübb önvádak, a legnagyobb 
elégedetlenség üldözó múltját illetőleg, s örömest adna 
oda néhány évet életéből, hogy a történteket vissza - 
vehesse.

Ugyanazon mérvben, melyben elégedetlensége 
saját énje ellen nőtt, úgy kisebbedett az, melyet Ed- 
vin ellen érzett.

Ha Elvira ezen hosszú, csendes órák alatt sir
hatott, ha benseje izgult lett volna, akkor kevésbbé 
fájdalmas lenne az igazság tükrébe való tekintés, — 
de most ezen bágyadt elmélkedésben valami kimond- 
hatlan kinzó volt, úgy, hogy kimondhatlan ellenszen
vet érzett saját énje iránt, s forrón ohajtá, hogy hibái 
és tökéletlenségei elől megszökhessék.

Midőn a reggel jött, még akkor is ott ült azon
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széken, s elkövetett tévedéseinek képével szemei 
előtt.

Az első, a ki belépett, Armida volt.
Óvatosan nyitotta ki a hálószoba ajtaját, sut

togva :
— Elvira, ébren van már ?
Elvira mélyen felsohajtott hangjának hallatára, 

s a hálához hasonlót érzett Armida iránt, hogy őt szo
morú gondolataiból felébresztette.

A  bú, melyet saját hibáink miatt érezünk, az 
elégedetlenség amaz indokokkal, melyek vezényeltek, 
— ez a legsúlyosabb lelki szenvedés !

Ma ép oly keservesen sírunk miatta, mint tegnap 
sírtunk, és mint holnap sirni fogunk. Minden, a mi 
ezen tárgytól gondolatainkat elvonja, jótétemény, mely 
hálás érzetet kelt lelkűnkben az iránt, ki gondolata
inknak más irányt adott.

Ezért Elvira is őszinte szívélyességgel üdvözlé 
Armidát.

— Hogy állnák a dolgok? — mondá Armida 
s megragadá kezeit, — te halvány és hideg vagy ; mi 
történt ? s miért vagy te itt és nem a villában ? Szólj, 
mi történt ?

— Armida, — mondá Elvira, — ne kérdezz, 
mert én nem felelek. Minden jó l van. Kibékültünk a 
lorddal. Én valék hibás, most belátom s megelégedett
nek érzem magam, hogy azt elismertem. A jövőben 
együtt élünk férjemmel.

Armida szemei Elvira arczán nyugodtak, a tör
ténteket akarván kifürkészni.
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-  Szavaid, édes Elvirám, megnyugtatóig hang
zanak, — szóla, — de kinézésed megczáfolja azokat. 
Azt olvashatni arczodból, hogy valami nehéz és fájdal
mas válságon mentél keresztül.

Te nem bízol bennem — s nekem nincs jogom, 
azt, a mi történt, kutatni, — hanem többét szenvedek 
azáltal, mintsem hiszed, hogy téged ily végtelen bol
dogtalannak látlak.

— Ha úgy van, — szóta Elvira szomorún, — 
akkor általam és hibás cselekvéseim miatt vagyok az. 
Ezekben fekszik boldogtalanságom és bánatom.

— Oh, tehát férjed nem elégszik meg azzal, hogy 
téged minden kigondolható módon sértsen és lealáz
zon, az is sikerült hát neki, az ö h i b á i é r t  felelős
séget rád tolni! Oh te szegény, szeretett Elvira, bár 
csak elérhetném azt a napot, melyen te szabad és bol
dog lennél, melyen lord Kaszterton büntetését meg 
kapná . . . .

— Csitt! Egy szót sem róla! — vágott szavába 
Elvira határozottan. — Ha ő hibázott, én nem ke- 
vésbbé hibáztam. Mindig az én hibám lesz az, hogy 
szándokom volt őt megsérteni és lealázni; s hogy ő 
ezen nyomorult szándokomat meghiúsította, azért há

lával tartozom neki. És most, Armida, ha barátságot 
táplálsz irántam, no szólj egy szót sem férjemről! 
Nem akarom ismerni gyengéit, nem akarok semmit 
tudni, a mi azokra vonatkozik, — és Kaszterton nevét 
soha som szabad előttem kimondanod; Ígérd meg ne
kem ezt!

Elvira közét nyujtá Armidának.
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— Nem fogom őt említeni, — feleié Armida, — 
de habár kénytelen leszek hallgatni, azért mégis ro - 
szállóm viseletét és utálom tetteit.

— Armida! — sgóla Elvira intőleg.
— Ne haragudjál! — könyörge amaz, Elvirát 

megcsókolva. — Én nem fogok többet szólni, s korai 
látogatásom tulajdonképeni czélja az, hogy e levelet 
átadjam neked.

Atnyujtá Elvirának a levelet s egyszersmind 
kémlelő tekintettel szemléié őt.

Elvira elpirult, midőn az írásra tekintett.
— Nem csalódtam, — gondolá Armida, — a le

vél Szidneytől van.
Hangosan pedig ezt monda Armida közönyösen
— Most távozom s beküldőm a komornát, ha kí

vánod, vagy még nincs rá szükséged?
— Majd csengetek, ha szükségem lesz rá, — fe

leié Elvira, a levélre függesztve tekintetét.
—  A mint akarod!
Armida az ajtó felé indult.
— Mondd meg nekem, mielőtt távozol, — szóla 

Elvira, — hogy tudtál itt engem felkeresni? Ki 
mondta neked, hogy az éjt ittjbgom tölteni ?

— A lord.
— Beszéltél vele?
— Nem, tegnap késő este ezt a levélkét küldte 

nekem. — Armida átadta Elvirának a czédulát, mely a 
következő sorokat tartalmazá:

„Misz K . . . .! Kérem, legyen oly szives holnap 
reggel a villát elhagyni és lady Kasztertont, ki ezen-
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túl londoni p a l o t á n k b a n  fog lakni — megláto
gatni Kaszterton Edvin.4*

Elvira visszaadta a levélkét s Armida mondá:
— Ezen lakonikus levél elűzte álmomat, s halá

los félelmet álltam ki miattad. A legszomorubb dolgo
kat képzeltem magamnak. S alig pitymallotfc, már is 
ide indultam.

E szavakkal Elvirához ugrott, megölelte őt 
hozzá téve:

— A kapus azt mondta nekem, hogy szobáim a 
második emeleten vannak, most hát megyek s meg
nézem azokat!

Elvira egyedül volt.
Lángoló arczczal tőré fel a levelet, melyet Ar

mida neki átadott vala, és olvasá:
„Lady Kaszterton! Másodszor életemben raga

dom meg a tollat, hogy önnek írjak. De mennyire kü
lönböző érzelmekkel, és mennyire különböző viszo
nyok közt történik ez !

„Lehetséges-e az, hogy oly tökéletesen esalód- 
tam volna önben, a mint látszik ?

„Ha úgy van, akkor nem szerettem önt, a min 
valóban van, de azt, a kit én önben képzeltem.

„Tehát kénytelen vagyok tévedésemet sajnálni, 
s legszebb illúzióim egyikét siratni .

„Ön a valódi nemes nőiség képe volt előttem. 
Ön oly tiszta és jó, oly nemes, mint szerető szívvel, s
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oly jellemei birt, mely ép annyira szilárd, mint oda
engedő, annyira lemondó, mint valóban büszke volt.

„Azt véltem, hogy az ön oldala mellett a bol
dogságnak, békének és áldásnak kell virulnia, bármily 
viszontagságok közt is.

„Olyan volt azon Elvira, kiért egykor élni és 
halni óhajtottam vala.

„Elváltunk, — de ismét találkoztunk, — ön leg
jobb barátom neje volt.

„Már akkor is észrevettem egyetmást, a mi ne
kem önben nem tetszett; de ön fiatal volt, s azt gon
doltam, majd megtanulja, hogyan oldhatja meg a ne
héz feladatot, melyet magára vállalt.

„Nem kétkedtem, hogy ázon nő, a kit én szeret
tem, kitűnő hitestárs leend; de csalódtam. — Ön el
hagyta a férjet, kit saját szabad akaratából választott.

„Két év múlt el, mely alatt önt egy pillanatig 
sem vesztettem el szemeim elől. -  - Ön elszigetelt éle
tet vitt, de folytonosan különválva attól, kinek jó an
gyalává kellett volna lennie! — A legnagyobb kö
zönynyel nézte, hogyan engedte ő át magát egy til
tott szerelemnek. Ön nem vizsgálta meg, mi ezen baj 
valódi oka, hanem férjét vádolta s elkeserítette szivét 
irányában.

„Ekkor kerestem önt fel. — Annyira s z e r e t 
t em önt, hogy minden tévedéso, minden elkövetett 
hibája fájt lelkemnek.
, „ — Ó fiatal és tapasztalatlan, s nincs barátja,
ki őt az iránt felvilágosítaná, hogyan keli cselekednie,
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gondolám, s elindultam, hogy önnel, mint legjobb ba
rátnőmmel szóljak.

„Elég hiú valók azt remélni, hogy szavaira és 
tanácsaim némi jelentőséggel birandnak ön előtt.

„Azon meggyőződéssel jöttem, hogy jót fogok 
létrehozhatni, s azon meggyőződéssel távoztam, hogy 
ez valóban sikerült is.

„Nehány hó múlt el, Kaszterton még mindig 
Svédországban időzött. — En azt hittem, hogy önök 
közt benső egyesség jött létre, s ezen hit kielégitett.

„A  grófnő meghalt — Kaszterton még egy ideig 
hazájában maradt s aztán hirtelen visszatért Angli
ába, de — ön nélkül. Hogy az uj sebek sajgását el- 
kábitsa, melyet ön lelkén ejtett, tevékeny életnek 
szentelé magát.

„Oh, mylady, nem akarok azon hónapokról 
szólni, melyek alatt ön férjét a legszivtelenebb módon 
bolonddá tette. — Egy év óta eltűnt, valahányszor 
azon helyre jött, a hol ön tartózkodott, s ön nyilván 
valami lépésre akarta őt kényszeriteni, mely nem 
egyezik meg nyilvános állásával.

„Mig hontársai csodálattal követték vitáit a par
lamentben a valódi haladásnak, és kortársai az igazi 
szabadság bajnokát tisztelték benne, addig neje őt a 
titkos gúny és rágalom tárgyává alacsonyitotta le.

,,Mig Anglia neki mint legkitűnőbb tehetségei 
egyikének hódolt, ön kigunyolta őt, mintha nyomorult 
bolond lenne.

„S nem gondolt ön arra, mennyire felingerlik ezen 
gúny folytonos türszurásai az oly büszke jellemet ?
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Nem gondolta meg, hogy ez által egészen más ered
ményt fog előidézni, mint azt, melyet ön óhajtott ?

„De még nem koronázta meg miivét, eddig csak 
a titkos suttogásoknak nyújtott tápot; azzal nem elé
gedett meg.

,Nyilvános botrányt kellett elkövetnie.
„Ezért jött ön Angliába s itt is azon fénynyel 

lépett fel, melyet neve és pénze kifejtenie engedett, 
de mindig kitért férje elöl.

„Miután a s véd miniszter bálját meglátogatta, 
s bemutatta magát a londoni fashionable világnak, .azt 
hitte, hogy most jött a helyes pillanat, hogy azon bot
rányt elkövesse, melyet lord Kasztertonnak szánt, 
midőn nejét a színpadon akarta felléptetni.

„Lehetetlen tovább menni a boszuvágyban, mint 
ön tette.

„Hogy terve nem sikerült, azt férjének és egy 
magasabb hatalomnak köszönheti, mert ha sikerül, 
akkor oly megvetést aratott volna, mely sohasem en
gedné az átalános tiszteletet valaha visszanyerhetni,

„Itt van, mylady, tetteinek rövid vázlata.
„Ha az indokokat akarnék vizsgálni, attól tar

tok, hogy alig találnánk egyet, mi önt igazolhatná 
vagy menthetné.

„En csak egy kérdést akarok még hozzá
tenni.

„Azt hiszi ön, ha lord Kasztertontól elvált volna, 
hogy boldog leendett azon férfiúval, kinek ked
véért önmagát és a nevet, melyet visel, oly súlyosan 
kompromittálta ?
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„Becsületes embernek hisz-e ön oly férfit, ki a 
nőnek azt tanácsolja, hogy férjét a világ előtt rósz 
színben tüntesse fel ?

„Nem, oly férfi gazember. Ha ön ma szabad 
lenne és holnap neki nyújtaná kezét, akkor holnapu
tán felfödözné, hogy lord Kaszterton megboszulójával 

kelt össze.
r

„  En nem tudom, miként határozott Kaszterton 
ön felett, csak annyit tudok, hogy egykori irántai haj
lamom késztetett e levél írására, hogy felszólítsam önt, 
hogy magát a jövőben keblének nemesebb érzelmei 
által vezényeltesse. Már nagyon is sokáig engedett 
hatalmat a gonosz szellemnek.

„Most már nem remélek sokat, sőt ellenkezőleg 
attól tartok, hogy olyan nőre pazaroltam szavaimat 
és tanácsaimat, ki nem fogja azokat tekintetbe vonni.

„Óvakodjék azonban, nehogy férjét még egyszer 
megsértse; mindig nem találkozik egy M . . * . asz- 

szony, kit a közönség és ő közé lehetne dobni, hogy 
becsületét megmentse, s ha szélsőségre viszi őt, oly 
szabadságot adhatna önnek, moly vérével lenne be- 
mocskolva.

„Isten önnel, lady Kaszterton! Nem sokára ta
lálkozni fogunk — hanem bocsássa meg, ha többé nem 
leli hű, őszinte barátját Lembourn Szidneyben.a

Elvira elejté a levelet, s fejéhez kapott, kétség- 
beesetten kiáltva:

— Oh Istenem! Ö is elitéi engem! . . . Mit tet
tem én, e hogyan tegyem jóvá, a mit vétettem! . . .

Néhány pillanatra kitört a fájdalom vihara. A
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könyök, melyek egész éjjel égették lelkét, most meg' 
eredtek.

Úgy volt, mintha szilaj orkán szabadult volna el, 
elzaklatva lelkének nyomasztó csendjét.

De a milyen heves volt a vihar, ép oly gyorsan 
tört meg szilaj dühe.

Elvira letörlé könyeit, s újra felvette a levelet.
— De mit ir ő arról, hogy én szabad akarok 

lenni, — kinek óhajtóm kezemet nyújtani ? — mor
mogd Elvira.

Még egyszer elolvasá a levélnek azon részét, 
s midőn elvégezte, felkelt, s összetett kezekkel mondd:

— Isten ott a magasban! te tudod legjobban 
hogy ezen vád hamis, hogy keblemben semmi tisztát- 
lan, vagy vétkes érzelem nem létezik !

Ismét gondolkodott egy darabig, aztán ijedten 
ugrott fel, kiáltva:

— De mit — mit ért ő az alatt ? ki iránt vádo 1 
engem szerelemm el ?

Valaki kopogott az ajtón.
Elvira összehajtotta a levelet és elrejtette. A ko

pogtató belépett; komornája volt.
Egy kis lóvéikét adott át Elvirának a lordtól. 

Tartalma igy hangzék:
„Azt óhajtóm, hogy ön maga bocsássa el cseléd

jeit, és pedig mielőtt az étteremben találkozunk, hol 
együtt fogunk reggelizni.

„Továbbá óhajtóm, hagyjon fel minden levele
zéssel, miről férjének nem szabadna tudnia* — Ha a 
múltra gondol, ezt rendén fogja találni.
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„A  mai napon megkezdődnek a szerepek, melye
ket játszanunk kell, s ezzel előbbi szabadságának tö
kéletes korH-íoHsa is.

„Kísértse meg, másók előtt mosolygó arezot mu
tatni ; ezáltal megmenti mindkettőnket az általános 
kíváncsiságtól, s tán megóvand engem és önmagát is 
a bocsületsértő hírektől, melyeket ön előidézett. —

„Ön eddig önzésének áldozott, ezentúl a látszat
nak k e l l  áldoznia.

„Egy óra múlva ennél Hszek, s remélem, hogy 
addig megszabadít engem mostani cselédjeitől ; — én 
már másokat fogadtam az ön számára.

Kaszterton Edvin/4
Midőn Edvin később Elvirával találkozott, kül

sőleg nyugodtnak találta őt.
De kisirt szemei , sápadt arcza, bágyadt kiné

zése, szóval minden arra mutatott, hogyan töltötte az 
ifjú nő az éjt, hanem daczára annak gondosan volt 
felöltözve.

Elvira egész viseletében bizonyos alázatosság 
volt, miből Edvin azt következtette, hogy elhatározta 
magát és akarata előtt meghajolt.

Edvin viselete Elvira iránt hideg volt, tartása 
büszke s arcza oly szigorú, hogy az ifjú nő szive re
megett.

Nem akarjuk azon időt részletesen leírni, mely 
most következett; nem szólunk mindazon keserű és

19
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fájdalmas órákról, melyeket Elvira átélt, s nem a 
benső meghasonlásról, mely bensejében uralkodott.

Csak azt említjük fe l, hogy oly lelkierővel és 
türelemmel viselé sorsát, mi valóban előnyös bizonyít
ványul szolgált jellemszilárdsága felől.

Megbocsátható lett volna, ha Elvira egyszer el
vesztette volna türelmét, ha életének reménytelensége 
öt leverte, s kísérleteit tett volna, annak akarata ellen 
fellázadni, ki annyiszor oly nyomasztó módon érez
tette vele függőségét.

Lord Kaszterton, ki házassága óta igen kevés 
részt vett a társadalmi életben, s idejét majdnem kizá
rólag tanulmányozásnak, a parlamentek, vagy utazá
soknak szentelte, most egészen más életet kezdett.

Lord és lady Kaszterton láthatók voltak minden 
estélyen, bálban, minden mulatságban és ünnepélyen* 
Saját házuk is az elegáns világ gyülhelyévé vált, s 
nem sokára elfáradtak azon kósza híreket ismételni  ̂
melyek keringtek, s inkább azon fényűzésről és pom
páról beszéltek, melylyel a lord nejét környezé.

0  róla is általán azt mondták, hogy fölötte sze- 
retetre méltó és kecses nő, ki finom módon tudta a 
valódi női méltósággal ama megnyerő szívélyességet 
egyesíteni, mely a rokonszenvot előidézi.

Sohasem láttak felleget homlokán, vagy olyat, 
mi szeszélyességre mutatott volna.

Bizonyára boldog volt e nő, kinek ajkain mindig 
mosoly lebegett.

Bizonyára benső egyes ég uralkodott most a há
zasok közt.
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Bármennyire fürkészték is , még sem vettek 
észre arczában sohasem oly változást, mi bizonyította 
v o l n a  némelyek állítását, hogy a lord nem él oly bol
dogan nejével, sőt ellenben szigorú, uralkodni vágyó 
ur a házában.

Azonban Elvira viseletében a félelemnek árnya 
sem volt észrevehető , semmi szolgaiság nem tűnt 
ki mozdulataiból, sőt ellenben úgy látszék, ha Edvin 
valami óhajtást kimondott, mintha csak Elvira gon
dolatait öltöztette volna szavakba, oly természetes 
készséggel telj esi té akaratát.

Ez volt a sima külszín, melyet a világ látott.
Lord Kaszterton óhajtotta volt, hogy Elvira egy 

boldog nő szerepét játszsza * s ő úgy teljesité felada
tát, hogy a tömeg őt valóban annak tartá.

Edvin azt mondta, hogy ez az egyetlen bünhő- 
dési áldozat, melyet neki hozhat, s Ő mindent elköve
tett, hogy ez tökéletes legyen.

Senki sem itélheté el elkövetett hibáit szigorúb
ban, mint ő maga ; — de a megbánás ezen érzetében 
volt valami, mi a jövőbeni hitét megsemmisité.

Nem mert azon lehetőségre gondolni, hogy férje 
és ő közte valaha jobb viszony állhatna be, hanem azt 
hitte, hogy egész hátralevő élete hosszú bünhödés 
leend.

Edvin vagy hideg és parancsoló, vagy hideg és 
udvarias volt, de sohasem szívélyes vagy barátságos. 
Ha egyszer történt, hogy szavaiba a jóságnak valamj 
árnyalata vegyült, Elvira bizton tudhatta, hogy azu
tán annál feszesebb és kimértebb lesz.

19*
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Úgy látszék, mintha megbánta volna szánalmá
nak ezen kinyomatát, s Elvira keserű fájdalmat érzett 
férje kiengesztelhetlenségének e bizonyitékai miatt.

Ha még hozzáteszszük, hogy három egyén léte
zett, kikkel Elvira gyakran találkozott, s kiknek 
mindegyike valódi kin volt számára, akkor megkell en
gednünk, hogy a sima külszin korántsem illett 
bensejéhez.

E három egyén, kik szenvedéseit fokozták, Szid- 
ney, Mártha és Brogren Károly volt.

Az első gondosan kikerülte Elvirával némi érint
kezésbe jönni. Ha találkoztak, soha sem váltott vele 
más szavakat a legközönségesebb udvarias frázisok
nál. Ha ezek ki voltak cserélve, Szidney azonnal visz- 
szavonult, és soha sem történt, hogy társalgásba eresz
kedett volna Elvirával.

Martba ellenben nagyon látszék őt érdekelni.
Martha egy év óta Londonban volt. Egy nagy

nénje, G . . . , grófnő védelme alatt élt a főbbrangu 
társadalmi körökben s általánosan gazdag örökösnő
nek tartották.

A hová Elvira ment, mindenütt találkozott Már- 
thával.

Jó szándokához és határozatához hiven, hogy 
férjének egyetlen tekintet által sem készitend boszu- 
ságot, még sem volt képes szivére ráparancsolni,, 
hogy nyugodt legyen, ha ama Marthával találkozott, 
ki mint hivé, Edvin szerelmét bírja, és Szidneyt ér
dekli.

Edvin ugyan nem viselő magát úgy, mint Mar-
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tha imádója, de Elvirának úgy tetszett, ha együtt vol
tak a társaságban, hogy csak Márthára gondol, csak 
ő rá tekint.

Edvin sohasem nevetett és igen ritkán mosoly
gott, de ha Márthával néhány szót váltott, hómloka 
néha kiderült.

Fájt Elvirának, hogy Martba az egyetlen legyen, 
ki a derültség fényét elő tudta varázsolni e komoly, 
szigorú arczra.

Armida többé nem beszélt Mártháról ésEdvinről 
hanem egyes szavakat ejtett ki azokról, a mit Szidney 
Mártháról mondott, s ott mindig olyan kifejezések 
fordultak elő, melyekből következtetni lehetett, hogy 
férje most is látogatja Marthát.

Ezen folytonos tőrszurások, melyek Elvira leg
érzékenyebb pontjait találták, napról-napranehezebbé 
telték a szerepet, melyet játszania kellett, hanem da
czára ennek, állhatatosan vitte azt keresztül.

Orczái csakugyan halványabbak és keskenyeb
bek lettek, s a hajnal kisirt szemmel és szomorú arcz- 
czal találta őt, de ha férjével találkozott a reggelinél* 
ismét nyugodt és mosolygó arczot öltött, mely mögött 
annyi lelki kin rejlett.

A bu, melyet csendesen magában hordoza, legin
kább szemeiben tükröződött, ha egyedül volt.

De valamennyi kin közül mégis a legnagyobb 
volt az, melyet Brogrén Károly készitett számára, 
mert belátta, mennyire árt neki, miután tolakodó 
figyelmet tanúsított iránta, és a mellett szünot nélkül
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ama titokra czélzott, mely sötétén, áthatlanul lebe
gett Elvira születése felett.

Brogrén a svéd követségnél volt alkalmazva 
Londonban.

Ezen állás által ama körökbe jutott, melyeknek 
Elvira férje rangjánál fogva tagja volt.

Elvira tehát kénytelen volt vele találkozni.
Azonkívül mindig ott találta őt a színházban és 

a sétányokon, a hol megjelenni szokott, s minden al
kalommal oly módon üldőzé őt tekintetével, hogy 
lord Kaszterton gyanúját fel kellett ébresztenie.

Elvira ki akarta őt kerülni, de ez nem sikerült. 
Mindig útjában találta őt. Legnagyobb megvetést 
mutatott iránta, de Ő azt mosolygó udvariassággal vi
szonzás s nem hagyá magát sem megsértetni, sem visz- 
szariasztatni.

Elvira felhagyott a tánczczal, csak hogy no legyen 
kénytelen vele tánczolni. De most ő sem tánczolt. Ha 
Elvira ura lett volna cselekvéseinek egészen vissza
vonul, csak hogy Károlylyal ne találkozzék.

De most Edvint kellett követnie s magát a há
romszoros kínnak alávetnie, hogy Márthával, Szid- 
neyvel és Károlylyal találkozzék,

Ha néha megtörtént, hogy Elvira erkölcsi ere
jében kétkedett, képes leend-o szerepét továhb is ját
szani, s nevetni, mig szive sir, s aztán kísérletet tett 
a társadalmi élet zajából kissé visszavonulni, Edvin 
mindig módot talált őt arra bírni, hogy csak folytassa, 
tudiillik arra emlékeztette, hogy azzal becsületének 
tartozik.
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E tekintetben kérlelhetlen volt. Elvira észre
vette, hogy az leginkább akkor történt, ha oly helyek
ről volt szó, a hol bizonyosan találkoznak Brogren 
Károlylyal.

Edvin élvezetet látszék lelni abban, hogy őket 
összehozza, ámbár soha sem mondta ki Károly nevét, 
de még nem is czélzott rá.

Ilyen kinos viszonyok közt közeledett az idény
vége.

A svéd követ termében egy kis válogatott tár
saság volt, bizalmasabb ismerőseiből állva.

Ezen vendégek közt volt Martba is.
O és Szidney egy albumban lapozgattak, mely

ben egy kép volt,mely Magdolnát ábrázolá.
A szép bűnhődő arcza nagyon szép volt, ama 

bánatos kifejezéssel és finom átlátszósággal, mely 
komoly elmélkedések, vagy titkos búnak következ
ménye.

— Tudja ön, szir Szidney, kihez hasonlií e kép ? 
— kérdé Martha rátekintve.

Szidney arczszine megváltozott.
Néhány pillanatig szemlélte a képet, aztán 

mondá :
— Némi hasonlatossága van Kaszterton ladyvel, 

ámbár ezen arcznak fájdalmasabb és bánatosabb ki
fejezése van, mint a ladyének.

— Szir, ön bizonyára az utolsó időben soha sem 
szemlélte lady Kasztertont, ha igy beszél.. — Nekem 
úgy tetszik, hogy a titokban folyt könyek tették ily 
halványnyá arezáit. Hát nem mély emésztő fájdalom
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rejlik a csalárd mosolygó álcza mögött, melyet azért 
visel, hogy eltitkolhassa szenvedéseit.

— Azt hiszem, misz Stangenszkjöld képzete 
tévútra vezeti ítéletét, — feleié Sziuiiőy. — Lady Kasz- 
terton nyugodtnak néz ki és semmit sem látok arczá- 
ban, mi elnyomott fájdalomról szólna.

— Semmit? akkor hát legyen olyan jó és tekintse 
meg épen most!

Szidney elforditá szemeit a képről s Elvirára 
irányzó tekintetét, ki egy kispamlagon ült s egy öreg 
ur beszédét hallgató. — Elvira Szidney re tekintett 
és szemeik találkoztak. Elvira tekintete oly szomorú 
volt, hogy Szidnoy azonnal elforditá szemeit.

— Nos hát boldognak és derültnek néz ki ? — 
kérdé Martha.

— A lady betegnek látszik ; — feleié Szidney.
— Tudja-e, kihez hasonlít? Egy matyrnöhez, 

ki elszánta magát, hogy mosolylyal ajkain fog meg
halni, hogy a titkot, mely megölte, magával vigye a 
sírba.

— Most bátor vagyok állítani, hogy képzelete 
önt a lady szenvedésének helytelen megítélésére ra
gadja. Ez nem lelki szenvedés, egy kis meghűlés fő
fájás, vagy olyasmi idézte elő e halványságot. De a 
nők mindjárt készek: szokott találékonyságukkal ily 
csekélységből egész regényt szőni.

— R egényt?.......... élete valóban az! — feleié
Martha.

— Igen, abban van valami regényesség,hogy ő férje 
szerelmét vissza tudta nyerni, azon veszély daczára,
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melynek egy bizonyos szép hölgy által ki volt téve, 
— mondá Szidney finom mosolylyal.

— Szír, ön ép oly jól tudja, mint én, hogy Elvira 
nem becsüli olyan nagyra a lord szerelmét, s hogy 
soha sem siratta annak elvesztését; inkább a bol
dogság fogja megölni, hogy vele kell élnie.

— Ön gonosz, misz Stangenszkjöld, s az roszul 
áll önnek.

— En nem vagyok gonosz, hanem igaz. Egész 
szivemből sajnálom őt, mert szeretni, és attól elválva 
lenni, kit szeretünk, az földi pokol.

— Azt megengedem, de lady Elvira nincs ily 
helyzetben, mert ő f é r j é t  s z e r e t i ,  — mondá 
Szidney határozottan.

— S azt nekem mondja ön ! — kiáltá Martha. 
Eá akar engem beszélni, hogy ön azt hiszi?

— En nem akarom önt rábeszélni, — feleié 
Szidney hidegen. — En csak meggyőződésem szerint 
szólok.

— Es az valóban lehetséges, hogy ön nem tudja, 
ki bírja a lady szivét? Oh szír, az valóban meg- 
boesáthatlan lenne, ha ön vak lehetne !

— Misz Stangenszkjöld, engedje meg, hogy e 
beszélgetést ne folytassuk ; nekem fájna azt észreven
ni, hogy ön árnyat akar vetni hontársnőjére En is 
észleltem lady Kasztortont, figyelemmel kisértem min
den lépéeét, s lelkiismerotem — és becsületemre 
mondhatom, minden czélzás arra, hogy ő férjén kívül 
más valaki iránt hajlamot táplál, nem egyéb aljas 
koholmánynál, mely onnan támadhatott, hogy ő egy
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b o l o n d  tolakodásának van kitéve. Mo s t  tudom, 
hogy ő ezen férfit megveti, ki mindé nt elkövet azon 
látszat elérésére, mintha ő bizalmas lábon állna vele.

— Ön Érogrént gondolja ? —vágott szavába Mar- 
tha. —Egyetlen okos ember sem fogja hinni,hogy ő lady 
Kasztertont érdekli, hiszen sokkal világosabban mu
tatja, mennyire terhére van tolakodása. Hiszen oly 
világos, mint a nap, hogy Brogrén, miután nem része
sül kegyében , mindent elkövet kompromittálására s 
oly nyilvánossá teszi hódolatát, a mint csak lehet.

— Örülök, hogy ön legalább e tekintetben he
lyesen fogja fel a lady állását.

' Igen, szír, minden bizonynyal; — de ép oly 
bizonynyal tudom azt is, hogy lady Elvira — önt sze
reti !

Ha valami a földön ördögi jellemmel bir, akkor 
bizonyára a nő gonoszsága az.

Martha sok tapasztalattal birt a férfiakat illető
leg s tudta, mily fölötte gyarlók a világ urai, ha hiú
ságuknak hizelegnek^JBelátta, hogy a most kimondott 
szavak Szidney lelkében viszhangot keltenek, s gon
dolatokat és óhajokat ébresztenek, melyeket legyőzni 
nagyon nehéz harczba kerül az észnek.

El is akart távozni, miután e szikrát szivébe 
dobta, de midőn fölemelkedett, Edvin széke mö
gött állt.

Nagy szemeiből sugárzott az öröm, midőn őt 
megpillantá és sötét tekintetéből azt következtethető, 
hogy bizonyára meghallotta a társalgás végét.
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— Tudja-e mylord, — mondá, — miről vitat
koztam most szir Szidney vei ?

— Nem, misz,- nincs szerencsém hitalálhatni, — 
feleié a lord.

— Nejéről beszéltünk.
Szidney nagy érdekkel szemlélte az uj lapot, 

melyet kezében tartott. Hágár a pusztában volt a 
tárgy, melyet ábrázola,

— Ez esetben szabad legyen kérdeznem, mire 
vonatkozott a vita ? — kérdé Edvin, azon székre tá
maszkodva, melyet Martba ismét elfoglalt.

— Szívesen ! En azt állítottam, hogy a lady ro- 
azul néz ki, s nagyon megváltozott, mióta Angliában 
időz. Csak szemlélje őt ön is, mondja meg aztán, iga
zam volt-e, vagy nem ?

Edvin Elvirára tekintett, ki azon este valóban 
beteges színben volt. Martha folytatá:

— En azt mondtam, hogy az angol levegő nem 
tesz jót a ladynek.

— S mi volt Lembourn véleménye ? — kérdé 
Edvin, szemeit Elvirára függesztve.

— Szir Szidney nem akarja látni, hogy a lady
halvány, ő nem hiszi, hogy valami baja lehetne és 
sértve érzé magát az által, hogy Anglia levegője va
lakinek roszat tehetne. v

Martha Szidneyre tekintett, ki félretette az al
bumot.

— En részemről, — folytatá, — Svédországba 
szándékozom visszatérni, ha az idénynek vége lesz, 
hogy tisztább levegőt szívjak s megszabaduljak mind
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bajoktól, melyeket az angol lég nekem okozott. Nos, 
mylord, szóljon hát, kinek volt igaza ? Jól, vagy ro* 
szül néz ki a lady ?

— Valóban úgy látszik, hogy önnek van igaza, 
de a lady halványsága csak véletlen, hihetőleg a 
meleg, és a fáradtság okozta el.

— Más szavakkal mondva: ön eddig nem vette 
azt észre, — oh, mylord, ez nem válik^szivének dicsé
retére, — én már régen észrevettem, mennyire meg
változott neje.

A  beszélgetés félbeszakittatott.
Néhány hölgy jött azon asztalhoz, hol Martha 

ült, s a napi eseményekről, az alsóház utolsó vitáiról, 
Ausztriáról és Oroszországról kezdtek beszélni.

A hölgyek politizálása nem érdeklé se Szidneyt, 
se Edvint, s a mint az udvariasság engedé, elhagyták 
őket.

Edvin egy ablakfülkébe vonult egy parlamenti 
taggal, ki már régen leste az alkalmat, hogy őt lefog
lalhassa, mert valami fontos mondani valója volt.

Szidney Elvirához ment.
Hetek és hónapok óta most először közeledett 

hozzá. Egy ideig a pamlag mellett állt, mig Elvira 
öreg lovagja fölkelt üdvözletére.

— Hogy érzi magát ma, mylady ? — kérdé 
Szidney. — Barátai aggódnak halványsága miatt.

— Barátaim, szír? — mondá Elvira keserű mo- 
solylyal. — Van-c csak egyetlen egy is, ki azzal törő
dik, egészséges vagy beteg vagyok *e én ?



301

— Tán több barátja van, mint ön gondolja, my- 
lady — feleié Szidney.

— S a mint veszik, — szóla Elvira. —* Közölje ez 
esetben ismeretlen barátaimmal, hogy nagyon jól ér
zem magam, s ne aggódjanak halaványságom miatt. 
Az bizonyára nem nagyobb mint tegnap és tegnap
előtt..

E pillanatban zenehangok hallatszottak a mel
lékteremből. Kettőst fognak énekelni, és Elvira fölkelt.

— Akarja karomat elfogadni s megengedi, hogy 
Önt a zeneszobába kisérjem ?

Elvira elfogadta karját s azon ablak mellett 
mentek el, melynek fülkéjében Edvin állt, egy fon
tos kérdést illető vitába elmélyedve. De bár mennyire 
érdeklé őt az országos fontosságú kérdés, mégis kö
veté szemeivel Szidneyt és nejét.

A zene hallatára ama csoport is fölkelt, mely 
azon asztal körül foglalt helyet, hol Martba ült.

Martha is felkelt; de e pillanatban valaki meg
érintette karját s halk hangon szólt anyanyelvén:

— ön, kisasszony, bizonyára már sokszor hal
lotta ezen kettőst, s nem vészit semmit, ha ma este 
nem hallja. Maradjon hát, és szenteljen nekem néhány 
perczet.

Marlha azonnal megfordult a merész érintésre.
Ström kapitány állt mellette. — Szemei oly ha

tározott kifejezéssel nyugodtak a szép hölgy arczán^ 
mintha kérésbe öltözött parancsot mondott volna ki,

Martha ismét leült.
— Valóban sokszor hallottam már c kettőst, s
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örülök, hogy most kikerülhetem, — mondá Martba, — 
de most öntől függ, tud-e oly érdekes lenni, hogy a 
négyszemközti együttlét kellemes legyen. Ellenkező 
esetben örökre elveszti kegyemet.

— Úgy mint azon alkalmat is, hogy szép arczát 
lefesthessem, — egészité ki Strőm mosolyogva.

— Azt minden körülmények közt elveszti. 
Mondtam már önnek, hogy soha sem fogok ülni. — 
Azért ne beszéljen nekem olyanról, a mi soha sem fog 
megtörténni.

Martba legyezőjével játszott s oly szép volt e 
pillanatban, hogy valóban méltó lett volna őt lefes
teni.

— Az nem jó öntől, hogy azt megtagadja tőlem. 
— Ez által még forróbb vágyat gerjeszt bennem, 
hogy a vászonra tegyem át szép vonásait, sőt arra 
vihetne engem, hogy nőmmé lénni kényszentsem.

— Mit mondott ön ? — kérdé a hölgy nevetve.
— Igazságot, nagysád! — feleié Strőm, magát 

meghajtva.
— Ha ön nem lenne olyan megjavithatlan kü- 

lőncz, valóban haragudnom kellene merész szavaiért.
— De nem haragszik meg, és ülni fog, ha arra 

kérném.
— Sőt igen, azt megtagadom.
— Hát inkább nőm akar lenni a helyett?
— Kapitány ur! — szóla közbe Martha, most 

már szigorú tekintettel.
— Mindent tudok, a mit ön mondani akar, —
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kezdé Strőm ismét, nem ügyelve Martba arczának ki
fejezésére.

— Ön nem szerethet engem, mert lord Kasz-
tertont.-------

— Uram, azt hiszem, ön engem meg akar sér
teni ! — fakadt ki Martna s felkelt helyéről.

— Esedezem, Stangenszkjöld kisasszony, hall
gasson meg engem nyugodtan. — Hiszen tudja, hogy 
fél-vadember vagyok Afrikából, ki életének egyik 
felét csatákban, másikát műtermében töltötte. E sze
rint legyen elnéző őszinteségemért, mely szokatlan a 
salonban, de azért ne sértse meg önt.

— Az őszinteségnek megvan a maga határa, — 
s ön már is átlépte azt, s átment . . . .

— Az igazság terére, — vágott szavába Strőm 
mosolyogva, — de épen azt kell tennem, hogy egymást 
megértsük.

— En nem látom be annak szükségét.
— De annál inkább én. — Ön, ki már elég ta

pasztalattal bir, bizonyára elejétől kezdve belátta, 
hogy valami hatalmas érdek késztetett engem arra, 
magam önnél bemutattatni.

— A festész érdeke a minta iránt, — Inondá 
Mártha; — azt elejétől fogva beláttam, s ezért elha
tároztam, hogy nem szolgálandok érdekének eszközül.

— Nagysád, ha a művész óhajtása csak az lenne : 
szép arczát lemásolhatni, akkor ismerek egy másikat, 
mely e vágyat sokkal nagyobb mérvben felélesztette 
bennem, — ez pedig Kaszterton arcza. — Ön szebb 
nálánál, de ő kecsesebb, megnyeröbb, Ö nagyon ille
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nék ama csataképre, melyen jelenleg dolgozom. Ha 
az ő arczát adhatnám a leánynak, ki a haldokló baj
nok mellett térdel, az nagy hatást kölcsönözne mü
vemnek.

— Hát miért nem teszi tiszteletét a ladynél ? 
0 tán engedékenyebb, mint én, — mondá Martha 
oly hangon, mely világosan mutatta, mennyire nem 
tetszik neki Elvira dicsérete.

— Ebben ellenkező véleményben vagyok. — Ha 
önt le akarom másolni, azt minden pillanatban tehe
tem, a mikor nekem tetszik, de a ladyt soha sem. — 
Így hát belátja, hogy nem kerestem önt fel mint mű
vész, hanem, mint a férfi a nőt felkeresi, kivel meg
ismerkedni óhajt.

— Es miért ?
— Hogy kegyét megnyerjem, és sorsát az enyém

mel egyesítsem.
— Még egyszer mondom, sértve érzem magam 

ezen beszédek által.
— Es miért? kérdem most én.
— Mórt azok merész szavak.
— Merészebbek-e annál, mint ha lord Kaszter- 

ton, mint nős férfi, teszi lábaihoz szivét? merészebbek-e 
azoknál, melyeket mindazon férfiak kimondanak, kik 
kegyeiért versenyeznek ? En nem hiszem azt. S ha 
úgy lenne is, meg vagyok győződve, hogy nekem sza
bad önnel igy szólanom.

Igen, Martha, sokkal jobban ismerem bense- 
jét, a gyűlöletet és a fondorkodást, mely abban rejlik, 
s azért szólhatok igy. — En mindent tudok, a mit ön
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tett, hogy lady Kaszterton elváljon férjétől, tudom 
micsoda személyek állnak zsoldjában, és csp,k le kel
lene rántanom álczáját, hogy e büszke angolnak meg
mutassam , hogyan szolgált ő , sejtelme nélkül, neje 
iránti gyűlöletének és irántai szenvedélyének. Még 
messzebbre Is mehetnék vissza, ha ártani akarnék 
önnek; elmondhatnám, hogyan kártyázta el atyja 
vagyonának legnagyobb részét , s hogy Stangen- 
szkjöld ezredes annak következtében nem távozhatik 
Szkoghofból . . . .

Martba halálsápadt lön. — Arczárói eltűnt a 
büszke, gőgös kifejezés; remegve tekintett a beszé
lőre.

— Hatalmamban áll mindazt megtenni, — foly„ 
tatá Ström, közönyös hangon, — de nem akarom fel
használni, mert minden érdekem az ön személyében 
öszpontosul. — Azon perczben, melyben a sors main
kat összehozta, elhatároztam, hogy azok többé nem 
fognak különválni, s hogy ön és én feloldhatlan köte
lék által leszünk egymáshoz csatolva. — Ön vissza
riadt e gondolattól, de legyen róla meggyőződve, én 
mindent felhasználok, hogy kezét nekem nyújtsa.

— Inkább megölöm magam J — suttogá Martha.
— Oh nem, Martha, arra ön nem bir elég erős jel

lemmel. — Ön nem képes rendkívüli cselekvények 
kivitelére sem jóban, sem roszban. — Önnek nagy hi
bái vannak, s nem bir sem nagy erényekkel, sem mély 
érzelmekkel, s ha ma Kaszterton nejévé lehetne, hol
nap megszűnnék őt szeretni. — Most a nehézségek és 
a diadal, melyet nyerne, ha sikerülne öt nejétől elvá-20
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lasztani, ingerük önt; de ha többé nem rabolhatná 
meg lady Kasztertont nevétől, a lord elvesztené min
den érdekét, épen úgy mint egykor vőlegénye. — 
Pénzét és lelkiismeretét áldozta fel, hogy őt hálójába 
keríthesse és Elvirát szerelmétől megrabolhassa, s ha 
odavihetné, hogy lord Kaszterton elváljon, — habozás 
nélkül áldoz iá fel vagyonának maradékát.

Lord Kaszterton azonban soha sem fogja házas
ságát feloldani, soha sem nyújtaná önnek nevét és kezét. 
A varázs, melyet ön rá gyakorolt, megtört. Már rég 
megszűnt önt csodálni.

Ön bizonyára veszélyes nő, de nem olyan, a ki 
azon sziveket le tudná bilincseli, melyeket moghódi- 
ofc t. —

És most, miután mindezt elmondtam önnek, csak 
annyit teszek hozzá: én mindenfelé követni fogom 
önt, kihirkészem minden tettét, minden gondolatát, s 
nem fáradok ki, a míg be nem bizonyithatom, hogy 
egészen hatalmamban van, hogy nincs más választása, 
csak nőmmé lenni, ha az önt fenyegető vészt ki akarja 
kerülni. És most, nagysád, fogadja el karomat, men
jünk a zeneterembe! Szkoghof említése halványnyá 
tette orczáit, a zene tán visszaadja színét.

Mari ha felkelt, s a mellékterembe ment, de nem 
fogadta el a nyújtott kart.

Ström követé őt.
Vésztjósló mosoly lebegett ajkain.

Az éj szorosan öleié keblére a földet.
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Az álom angyala homályt és feledést terített a 
napnak örömeire és kínjaira s enyhítést hozott a szen
vedőnek, nyugalmat a fáradtnak, és mosolygó álmo
kat a szomorúnak.

Európa legnagyobb városában, a megmérthetlen 
Londonban azonban számtalanon voltak, kiket az 
álom angyala nem látogatott meg, kik virrasztottak, 
hogy dolgozzanak, vagy sírjanak, szenvedjenek, vagy 
a bűn pályáján haladjanak.

Azok közt, kik nőm leltek nyugalmat, volt Mar
tba is.

Midőn az estélyből hazament, pongyolába öltö
zött, s most Írással foglalkozott.

Atyjának irt. Használjuk fel az alkalmat s te
kintsünk vállán keresztül a levélbe, mely már el volt 
kezdve, mert most a második lapon irt:

— — „Előbbi értekezletemet, ügyeinket illető
leg, félbe kell szakitanom, s valamivel foglalkoznom, 
mi fölötte aggaszt.

„Előbbi leveleimben bizonyos Strömöt említet
tem. — Bizonyára emlékszel, atyám, azon estnek leí
rására, melyen bemuttaták nekem, s így első találko
zásunkról nem kell szótanom. Arra is fogsz emlékezni, 
hogy ezen férfi engem folytonosan a legtolakodóbb 
figyelemmel üldözött, mit ő azonban nem mindennapi 
módon tesz.

„Eleinte ngy tekíntém rendkívüli figyelmét, 
mint művészi érdekeltséget, melyet szépségem idézett 
e lő ; de néhány órával azelőtt láttam, hogy az téve
dés volt.

20*
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„Szándoka nem csekélyebb, mint az, — bogy 
engem nőül vegyen.

„Nevetnem lehetne ezen, ha ő másokhoz hasonló 
ember lenne; de ő nagyon veszélyes férfiú.

„XJgy tűnik fel előttem, mint valami daemon, ki 
hatalommal bir, hogy legtitkosabb gondolatainkat 
olvashassa s legrejtettebb érzelmeinket kimondhassa, 
s ez nem elég, — hanem úgy látszik, ő ismeri a mi 
titkunkat is.

„Még nem tudom, mennyire van tisztában azt 
illetőleg, csak meg akart-e ijeszteni szavaival, avagy 
valóban tudja azt, a mit egyedül nekem cs neked sza
bad tudni.

„Én azonban elejétől mcgmagyarázhatlan félel
met éreztem ezen férfi iránt, ki épen akkor lépett fel, 
midőn oly jól kigondolt tervem meghiúsult. — Majd
nem ngy látszék, mintha azért jött volna, hogy magem 
kigunyoljon, s közém és a közé állítsa magát, a kit 
én szeretek.

„Első pillantásra azon előérzet támadt lelkem
ben, hogy ezen ember valami fájdalmat, vagy nagy 
kellemetlenséget fog nekem okozni.

„Egyedül az által lehet gonosz befolyását ellen
súlyozni, ha előbbi életéről felvilágosítást nyerhetnénk.

„Valami titoknak kell abban rejleni.
„O átélt valamit, a mi Őt hazájából száműzte, s 

nem csalódhatom azon hitemben, hogy e férfiú valami 
heves és rósz szenvedély rabszolgája volt, mely őt oly 
cselekvésekre készteté, mik nem tűrik a közeli vizs
gálatot.



309

„Egész külseje arról látszik szólam*.
„Tekintetében valami ijesztő fekszik, de egy

szersmind azt sejteti, hogy o s^ét szemeknek egykor 
más kifejezésük volt.

„Nekem úgy látszik, mintha azoknak mélyéből 
valami sötét titok pillantana fel.

„Ezen férfi neve Ström Arvid. — ő  mint igen 
fiatal ember hagyta el Svédországot, melyik évben, 
nem tudom, s nem is sikerült nokem azt kifürkészni. 
— Úgy hiszem, Schonenben született.

„Hol végezte tanulmányait, azt nem tudom, s 
általán véve nagyon keveset tudhatni előbbi sorsáról, 
és azon időről, mikor még Svédországban lakott.

„S épen ez hozott azon gondolatra, hogy valami 
különös oka volt, a miért hazáját elhagyta.

„Te, édes atyám, kinek mindenütt összekötteté
sei vannak, igyekezzél nekem minden kifürkészhető 
felvilágosítást megszerezni s intézd el úgy a dolgot, 
hogy megszabadulhassak tőle, mielőtt hozzád vissza
térek, mert az szándokom, ha Kaszterton nem utazik 
valami más országba.

„Kasztertonnak tudtára adtam, hogy hazámba 
fogok visszatérni, s most látni fogom, valóban egészen 
meg van-e semmisítve a hatalom, molylyel egykor 
fölötte bírtam. /

„Ha lord Kaszterton Svédországba utazik, akkor 
még szereti Marthát.u
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Miután elolvastuk, a mit a szép Martha irt, hagy
juk el lakását s induljunk lord Kaszterton palotájába.

Ott több ablakot látunk kivilágítva, jeléül, hogy 
ébren vannak. De most magukra hagyjuk a lordot és 
a ladyt, s felmegyünk Armida szobájába.

Ö is Írással foglalkozik, s miután Martha levelét 
elolvastuk, olvassuk el Armidáét is.

„Édes Károlvom ! Valóban úgy látszik, mintha 
a balsors téged üldözne, mert semmi kilátásod sincs, 
hogy fáradságodnak eredménye legyen.

„Mint hű szövetségesed, igyekeztem hasznodra 
működni, s pedig nem is gondolva rám és kínjaimra, 
melyeket nekem azon tudat okoz, hogy érdekeid soha 
sem fognak az én érdekeimmel egyesülni, s hogy te 
sohasem fogod felfogni, mennyire szerettelek.

„Hanem mindennek daczára, a mit tettem, hogy 
te czélodat elérhesd, még sem fog az sikerülni, ha nem 
alkalmaznak hatályosabb eszközöket az eddigeiknél.

„A  mig Martha azt hitte, hogy valami előnyt 
meríthet ama gyanúból, melyet mi előidéztünk, addig 
szította azt, de most megváltoztatta taktikáját, és szo
kott ravaszságával uj fonalat sodrott szándéka eléré
sére.

„A fonah melyet most megragad, veszélyes, és 
könnyen vezethetné őt azon czélhoz, mely után törek
szik, de téged is örökre elvág attól, mi után te tö
rekszel.

„Ma este meghallgattam egy párbeszédet Martha 
és szír Szidney közt. — S ez Elvirát illeté.

„Te ismered Lembournt, s tudod, hogy az utolsó



időben sok figyelmet tanúsított Martha iránt, de egé
szen visszavonult Elvirától. — Te annak örültél, bogy 
ő többe nem vetélytársad, s azt hitted, hogy Elvira 
iránti érdeke meghűlt.

„Hanem csalódtál.
„Szír Szidney szereti legjobb barátja nejét, s mi 

több — viszont szerettetik.
„Lásd, ez az ok, a miért ő téged oly hideg meg

vetéssel visszautasított; a miért ellentállt fenyegeté
seidnek és állhatatosságodnak. Szive Lembournhoz 
van lánczolva.

„Egész London arról beszél, mily szigorú becsü- 
letességű ember szír Szidney. — S ő az is volt, a mig 
becsületérzete nem tétetett valami rendkívüli kemény 
próbára, azaz, a mig ragaszkodott azon meggyőződés
hez, melyet leikébe tudtam iktatni, hogy tudnilíik 
Elvira iíjukori szerelme által hozzád van csatolva.

„Addig tiszteié férje iránti kötelmeit, mig azt 
hitte, hogy nincs reménye Elvirát azoknak megszegé
sére bírhatni, de attól tartok — a jövőben nem lesz 
oly könnyű neki a szentnek szerepét játszani.

„Martha azt állította előtte, hogy Elvira meg
változott halvány kinézése boldogtalan szerelmének 
következménye.

„Szir Szidney úgy tett, mintha ő azt nem hinné, 
aztmondá, ‘hogy mindez csak Martha képzelménye, 
mert azt nem is lehet gondolni, hogy Elvira ..o ly  
b o 1 o n d o ta mint Brogrén Károly, szeretni tudna.

„Martha rögtön azt feleié, hogy arról szó sem
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lehet, hanem ő meg van győződve, hogy Elvira szir 
Szidneyt szereti.

„Én úgy ültem, hogy mindent láttam és hallot
tam, de ők nem vehettek engem észre.

„Lembourn arczának kifejezése hirtelen meg
változott, és Martha szavainak hatására sem kellett 
soká várnom, mert nem sokára odament Elvirához s 
beszélgetett vele.

„Ezentúl, a mint magad is észrevetted, Szidney 
az egész est folytán Elvira mellett maradt. Nem épen 
fölötte éles látással kell birni az embernek, hogy ész
revegye, mennyivel nagyobb tetszéssel hallgatott ő 
Szidney szavaira, mint a tiéidre.

„Az elválásra, melyen valamennyien dolgoztunk, 
most több kilátás van, mint valaha, de abból se nekem, 
se neked nem lesz hasznod.

„ A mellett csak Martha, Elvira, és Szidney fog 
nyerni.

„Ha a lord felfödözi, hogy Elvira Lembournt 
szereti, akkor, — meg vagyok róla győződve,— el
határozza magát, feloldani azon köteléket, mely öt 
hozzá Iánczolja.

„Ezen visszanyért szabadság következménye 
az lesz, hogy Szidney Elvirát, és Kaszterton Marthát 
nőül veszi.

„Te elveszted Elvira vagyonát, úgy mint azelőtt 
Martháét olveszitetted, s én elvesztem mostani álláso
mat, mely annyi előnyt nyújt nekem.

„A házasok elkülönzése, és Elvira utazása  ̂
aranybányák voltak, melyeket szépen kiaknázhattam.
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„Most, Károly barátom, végeznem kell. Hatfásttáld 
fel azt, a mit veled közöltem, úgy, hogy előnyödre 
szolgáljon. A mi engem illet, én eddigi ügyességem
mel tovább is azon fogok működni, hogy a hézag a nő 
és a férj közt minél nagyobb legyen.

„Elvira eltiltotta nekem a lord nevét előtte ki
mondani. Ő mit sem akar hallani hibáiról; azonban 
mindazt, a mi bebizonyíthatja, mily csekély becscsel 
bir ő férje előtt, nem mulasztom el vele közölni, a nél
kül, hogy őt megnevezzem.

„A  ki nem tudja a szavakat úgy használni, hogy 
általok épen azt idézze elő, a mit akar, a nélkül, hogy 
sejtetné, mit akar velők elérni, —1• az nem ismeri saját 
előnyét.

„En megtanultam ezen ártatlan fegyvereket 
használni, melyek, ha jól forasztjuk, mégis oly veszé
lyesek.

„Most már nem irok többet. Ha valami közölni 
valóm lesz, akkor hallani fogsz rólam.

„Légy okos és ovatos, nehogy valaki gyanít
hassa, hogy köztünk titkos szövetség létezik.

„Ha lehet, fizesd ki Szidneyt azért, hogy bo
londnak nevezett, s emlékezzél barátsággal ínegvál- 
tozhatlan barátnődre, Annidéra.**

Elvira boudoirjában a pamlagon feküdt. 
Halványabb volt mint előttevaló este s arcza 

nem viselé a csalárd, mosolygó álezát, hanem oly szó-
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moru kifejezés terült el rajta, mi fájdalmas benyomást 
tett volna a szemlélőre.

Épen egy levelet olvasott, melyet még kezében 
tartott, s mely, kinézése után Ítélve, már régi lehetett.

Köny rezgett pilláin, s ajkának remegése azt 
mutatá, hogy az olvasás felizgatta.

A köny még nem gördült le , midőn csendes 
szentélyének ajtaja feltárult és lord Kaszterton be
lépett.

Először történt, hogy Edvin Elvirát magány
szobáiban meglátogatta, mióta ugyanazon emeleten 
lakott vele.

Belépése megijeszté és meglepte Elvirát. Gyor
san fölemelkedett fekvő helyzetéből; de Edvin hozzá 
sietett s nyájasan mondá :

— Maradjon Elvira, nem akarom önt hábor
gatni !

S ismét visszaültette a pamlagra.
Midőn Elvira felkelt, leesett a levél, mely mel

lette hevert, a nélkül, hogy észrevette volna.
— Hogylétét jöttem tudakolni, — kozdé Edvin, 

kezét megfogva*
Annyi nyájasságot és szívességet nem mutatott 

még londonbani együttlétÖk alatt.
—Kinézése nyugtalanít engem, — folytaid. —Való

ban attól félek, hogy fölötte megerőltettem önt a foly
tonos virrasztás által. Mélyen fájna lelkemnek, ha az 
által idéztem volna elő a beteges szint, melyet kiné
zése az utolsó időben öltött.

—Oh, mylord,—hebegé Elvira izgultan.— Nincs



315

oka önmagát vádolni. Ha sápadt vagyok, az onnan
jön, mert szivem szomorú, mert,------- — — nem volt
képes tovább szólni.

— Mert ön boldogtalan, — tévé hozzá Edvin; 
elbocsátá kezét s arcza ismét előbbi hideg kifejezését 
ölté magára.

— Igen, én valóban nagyon boldogtalan vagyok, 
— suttogá Elvira, nem bírván felindulásával, — de 
saját magam miatt. Nagyon keserű az, — ha az em
bernek saját hibáit kell siratni.

Elvira nem szólhatott tovább. Megijedt, hogy tán 
olyat mondott, a mi Edvinnek nem fogna tetszeni.

Oh ha csak egyetlen felbátorító szót mond, ha 
ismét az előbbi nyájas hangon szól hozzá, akkor bá
torságot adott volna neki, feltárni előtte szivét és 
mindazon kínokat kimondani, melyek abban rejlettek !

Miért bocsátá el kezét, miért nem tekintett rá
/

többé oly bizalmasan, kinek annyira szüksége volt a 
részvétre!

Rövid szünet állt be. Edvin szakitá azt félbe.
— Arra gondoltam, tán jó volna Elvirának azt 

ajánlanom, hogy a nyarat Svédországban, Timaszjöben 
töltsük, — mondá. — A hazai levegő és a falusi élet jó 
hatással lesznek egészségére. — Mit szól ön ezen 
tervhez ? Tetszik az önnek ?

— Jobban, mint a mennyire szavakkal kifejez
hetem. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg azt ön
nek, mylord.

Elvira kezét nyujtá neki ,* Edvin az övébe zárta, 
mondván:



— A mi önnek örömet okoz, azon én isörvendek, 
s ha azt hiszi, hogy némi hálával tartozik nekem, ak
kor hagyja ki e szót: „mylordu, mert ez nekem kelle
metlen.

Elvira keze remegett az övében.
— Köszönöm, Edvin! — suttogá alig hallhatón.
Edvin elbocsátá kezét, hogy a földön heverő le

velet felvegye.
Midőn Elvirának átadta azt, véletlenül a czim- 

zetre tekintett. Homloka elborult.
Edvin felkelt s mondá :
— Ezen levél tán az öné; — s átadd azt Elvirá

nak ; aztán folytatá :
— Miután hogylétéről tudomást vettem, nem 

akarom önt tovább tartóztatni. Ön bizonyára e levél 
olvasásával foglalkozott, s kegyetlenség lenne önt 
attól visszatartani. Elmegy ma az olasz operába ? — 
tévé hozzá, midőn Elvira a levelet pirulva átvette és 
félretette.

— Az öntől függ, — feleié Elvira. — Ha kívánja, 
hogy menjek, akkor megteszem.

— Kívánságom e pillanatban az, hogy saját haj
lamát kövesse. Már nagyon is feláldozta magát kö
veteléseimnek.

Elvira tekintete Edvin arczán nyugodott. Abból 
akará kiolvasni, mit tegyen, hogy őt kielégitse.

— Elmegyek az operába,— mondá, azon meggyő
ződésben, hogy Edvin kivánsága szerint cselekszik.

Ez esetben elkísérheti önt mrs. Brow, vagy misz 
K . . . Nekem nem lehet szerencsém önt elkísérni.
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Rdvin távozott.
Midőn az ajtó utána bezárodott, Elvira örömest 

visszahitta volna.
Nem volt megelégedve, de egyszersmind örült 

is azon gondolatnál, hogy részvétét mutatott egész
sége iránt, és azt indítványozta, hogy Svédországba 
utazzanak.

E szerint részvétet táplál iránta, és arra kérte 
öt, no nevezze mylordnak.

Ez sok sugara volt egyszerre a remény napjának 
és mégis szorongatottabb volt keble, mint Edvin jö&te 
előtt.

Miért volt az úgy, — azt maga sem tudta. Há
látlansággal vádolta magát, hogy e pillanatban az 
Örömnél egyebet tudott érezni.

Hanem ösztönszerülog érzé, hogy elégedetlen
sége onnan jön, mert nem volt bátorsága szivét előtte 
feltárni. De valahányszor ezt akará tenni, mindig úgy 
tetszett neki, hogy valami láthatlan hatalom vissza
tartja.

Elvira déltájban kikoesizott, Armida kíséretében,
Ez utóbbi mindenféle újdonságokat közölt vele. 

melyeket itt-ott összeszedett; a többi közt monda :
— Azt beszélik, hogy Martha g nyarat Svéd

országban fogja tölteni, az angol lég nem jót tesz 
neki.

E szavak fájdalmas benyomást tettek rá.
Ezért indítványozta hát férje, hogy Timaszjőbe 

utazanak; onnan jött egyszerre gondoskodása egész
ségét illetőleg! —
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És ő hitt őszinteségében, annyira meginditá őt, 
— oly hálás volt, kész lett volna Edvin keblére borul
ni és szivét előtte feltárni.

Boszuság és kedvetlenség tölté el most lelkét, 
de legkevésbbé sem áruiá el érzelmeit.

— Figyoltél-e arra, mily állhatatosan udvaról 
Ström százados Marillának ? — kezdé Armida egy idő 
múlva. — Majdnem annyira, mint szir Szidney. De 
Marthát, úgy látszik, nem igen érdekli a két ur, ép 
oly szeszélyesen és közönyösen bánt velők, mint a 
többivel j s az természetes, mert érdeke csak egyhez 
van lánczolva, s egyikök sem az.

Armida elhallgatott, s Elvirát szemléié, ki hal
ványabb volt a szokottnál s hátradőlt a sarokba.

— Ström, a mint látszik, gazdagon meg van áldva 
a természettől, —* mondá Elvira.

— Igen, nagytehetségü művész, ámbár tegnap 
este hallottam, hogy valaki azt állította: Ström te
hetsége nem felel meg hírnevének.

— Az olyan lehetett, a ki őt irigyelte, — veté 
közbe Elvira.

— Ha irigységből állította volna azt, akkor bi
zonyára nem irigyelte tőle művészi tehetségét, — vi- 
szonzá Armida, — mert férjed volt, a ki azt állitotta.

— Kaszterton nem volt a kiállításon s nem látta 
Ström utolsó csataképét.

— Az meglehet.
Armida tartózkodó kifejezést öltött és egy ideig 

hallgatott, aztán folytatá a félbeszakított párbeszédet:
— Martha, ki az egész idő alatt oly hidegen vi-
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selé magát Ström irányában, tegnap este egyszerre 
inagyon kegyes lett iránta, mert az egész éneklés 

deje alatt egyedül maradt vele a társalgóteremben.
— Nem ügyeltem rá.
— Ezen négyszemközti együttlét után volt az> 

midőn Ström tehetségéről kezdtek beszélni. De lásd ! 
itt jön szír Szidney, és lord D . . . — Meg kell vallani, 
hogy szir Szidney nagyon jól veszi ki magát lóháton. 
Oly szép a tartása, s oly nemesek arezvonásai.

Szidney és lord D . . . a kocsihoz ugrattak, lady 
Kaszterton hogylétét tudakolták, kérdezték, fog-e az 
operába menni, sat.

Miután Elvira kérdéseikre felelt, a kocsi mellett 
lovagoltak, s a két hölgygyei a napi eseményekről tár
salogtak.

Brogrén Károly és a svéd követségi titkár me- 
ettük lovagoltak el.

Brogrén köszönt Elvirának s dühös pillantást 
lövőit Szidneyre. A két, angol miatt nem szólithatá 
meg Elvirát.

Midőn Brogrén Armida levelét elolvasta, szilár
dul feltette magában, hogy más fordulatot fog adni 
Elvirához való viszonyának.

Vagy rá birandja Elvirát, hogy ohajtásáinak 
engedjen s olyat kövessen el, mi által lord Kaszterton 
neve kompromittálva legyen, vagy érvényesíteni fogja 
fenyegetéseit. És akkor, ha előbb nem is — csak el
szakadnak a kötelékek, melyek Elvirát Edvinhez 
lánczolják, és Károly Elvira vagyonának birtokába 
fog jutni

/
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Brogrén gyülölé Szidneyt, s midőn őt mo8t El
vira mellett látta s arra gondolt, a mit Armida irt, 
valóban őrjöngött dühében.

— Mégis csak össze kell koczczannom ezen an
gollal, — gondold Károly — és aztán kifizetem őt 
azért, hogy engem bolondnak nevezett, s az egész 
idény alatt ingerelt gőgös magaviseletével. Annyi bi
zonyos, hogy sohasem fogja azon előnyt élvezni, me
lyet Elvira tőlem megtagadott. —- Arra megesküdtem.

Este Elvira az olasz operába ment Armida kísé
retében.

Azon operát adták, melyben lady Kaszterton 
fel akart lépni.

Alig foglalt helyett páholyában Elvira, midőn 
szír Szidnoy belépett; e pillanatban Elvira Brogrent 
látta megjelenni a svéd követ páholyában.

Károly rögtön rá irányzá látcsövét s oly állan
dóan szemlélte őt, mi végre feltűnést okozott.

Miután Szidney és Elvira egymást üdvözölték, 
Lembourn igy szólt:

— Kaszterton ina nincs itt, s őszintén mogvallva, 
nem hittem, hogy őn meghallgatja azon dalmüvet, 
mely önben és bennem csak keserű emléket éb
reszthet.

— Ön tán nem értene meg engem, ha ittlétem 
okát önnel közölném, -  • mondd Elvira. — De miután 
ezen dalmű önben csak kellemetlen emléket ébr részt 
miért jött hát el ?
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— Azon egyszerű okból, mert szólani akartam 
önnel. Szivemből óhajtottam önnel beszélhetni, mylady.

— On, szír? — kérdé Elvira.
— Igen, épen én í

— Engedjen kétkednem e szavak őszin teségében. 
Szír Szidney oly gondosan került engem eg ész té
len, hogy most nem hihetem el szavait.

— Higyjen vagy kétkedjék, a mint önnek tet
szik, mylady, mindenesetre mogértend engem, ha 
nyíltan elismerem, hogy bocsánatot kell kérnem ön
től, mert szigorúbban Ítéltem meg viseletét, mint 
megérdemlé. S azért utálom ezen zenét is, mert 
annyi szenvedésre emlékeztet.

— Es honnan tudja, hogy ítélete szigorúbb volt 
mintsem ^megérdemeltem ? — kérdé Elvira. Hiszen 
soha sem fürkészte az indokokat, melyek engem arra 
vittek, s igy hát nem tudhatja, szigorúbb volt-e ítélete 
vagy sem.

— Igaza van, de m o s t  tudom, hogy bármilyen 
ndok vezette önt, az még sem voit olynemü, a mi
lyennek hittem.

En is tévútra hagytam magam vezettetni, és 
szükséges volt rám nézve, ellenségeit megismerni, egé
szen közelről látni, és szivökbe pillantani, hogy vilá
gosan lássam, mi kölcsönzött hamis szint cselekvései
nek. És ezért óhajtottam önnek még egyszer tanácsot 
adni — ------- —

Áruddá most egy kérdéssel fordult Szidneyhez,5 
s annyira igénybe vette őt, hogy nem folytathaíá a 
félbeszakított párbeszédet.

2L
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Mig vele beszélt, Martha jelent meg az átelleni 
páholyban.

Szidney nagyon jól vette észre, hogy azonnal 
Elvirára irányzá látcsövét, azután a páholy bensejo 
felé fordult s nohány szót mondott az inasnak, ki az 
ajtónál állva parancsra látszék várni.

Martha tegnapi szavai viszhangzottak Szidney 
fülében, s benső haraggal gondolt azon gonoszságra, 
mely azokban rejlett.

— Mit fog ama ravasz nő ittlétemből következ
tetni ? — gondolá, — Majd olyan ezélzásokat fog 
tenni azon bolondok előtt, kik környezik, melyek az 
én és Elvira becsületére árnyat vethetnek?

Azonban folytonosan Armidával társalgóit.
A negyedik felvonás végén megnyílt az ajtó, és 

Kaszterton lépett be.
Sötét pillantást vetett Elvirára és Szidneyre, de 

azért nevetve mondá:
— Köszönettel tartozom neked, Lembourn, hogy 

helyemet pótoltad Kaszterton ladynél. Ebben ismerem 
meg irántami barátságodat.

A lord Elvira mögé ült, lehajolt hozzá s mondá :
— Örömmel vettem észre, hogy Elvirának lo

vagja van, s miután szír Szidney magára vállalta, 
hogy lovagja legyen, egészen meg vagyok elégedve. 0 
gazdag tehetségekkel biró ember, s meg vagyok győ
ződve róla, hogy ön is szeretetreméltónak tartja,

— Azt alig Ihiszem — vágott szavába Szidney 
mosolyogva, — s valóban csak azon körülménynek
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köszönhetem, hogy a lady megengedte páholyában 
maradnom, mert barátod vagyok.

A lord enyelgő feleletet adott, aztán a közön
séget szemlélte, mrs. Brow után kérdezősködött^ 
Brogren visolete miatt boszankodott sat.

Elvira szive némileg elszorult.
Edvin enyelgő hangja nagy ellentétben volt sze

meinek haragos, sötét kifejezésével.
A negyedik felvonás befejezése után Edvin fel

kelt s ezen szavakkal vett búcsút:
— Kénytelen vagyok önt ismét elhagyni, Elvira 

hanem remélem, Lembourn lesz oly szives önt az opera 
után a kocsihoz kisérni. Mert különben tán ama Brog- 
rén tolakodásának lenne kitéve. — Legjobb barátom 
védelmére bízom önt.

Ez utolsó szavak különös hangsúlyozással voltak 
kimondva; Elvira nem vette észre, de annál jobban 
Szidney.

Kaszterton távozott.
Szidney csendesen ült ott, Marthára függesztett 

szemekkel, kinél épenStröm százados tette tiszteletét.
Hosszú szünet után, mialatt Armida a közönsé

get szemlélte, mondá Szidneynek Elvira:
— Szeretném, ha ön felvilágosítana engem az 

iránt, kit tart ön barátomnak ?
—  Ma este nem; ily kémlelő szemekből és fü

lektől környezve, nem szólhatok önnel nyiltan, — 
mondá Szidney, — pedig azon szándokkal jöttem ide. 
Azonban óvakodjék . . . .

— Nem B . . . . herczegnö az, a ki most H . . .
21 *
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lord páholyában helyet foglalt? — kérdé Armida, 
Szidneyhez fordulva.

Minden további társalgás lehetetlenné vált ezen
túl Elvira és Szidney közt, mert Armida hol az egyik
kel, hol a másikkal társalgóit.

Éhez járult még, hogy Edvin néhány rokona 
meglátogatta Elvirát páholyában.

Yalahára mégis vége lett az operának.
Elvira elfogadta Szidney karját.
Az előcsarnokban oly nagy volt a tolongás, hogy 

egy pillanatra meg kellett állmok.
Ekkor néhány fiatal ember ment el melettök. 

EgyikÖk megállt lady Kaszterton mellett, suttogó 
hangon mondván, de mégis úgy, hogy Szidney meg
hallja :

— Jó estét Elvira! Ezt az angol bolondot vá
lasztottad magadnak kísérőül ?

Miután azt kimondta, társai után sietett, kiktől 
kissé elmaradt.

Elvirá elpirult haragjában és Szidney oly tekin
tettel követé a szemtelent, mely világosan mutatta, 
hogy ezen sértés nem fog büntetlenül maradni.

Lady Kaszterton kocsija előállt; az inas kinyitá 
ajtaját, Szidney besegítette Elvirát, s épen Armidának 
akará kezét adni, midőn egy úr oly eszeveszetten ro
hant el a kcsi mellett, hogy majd lerántotta Armidát, 
ki féllábbal már a hágcsónállt.

— Vigyázzon mozdulataira, uram ! — mondá 
Szidney, a rohanót feltartoztatva, de a mint karját

/
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megfogta, amaz arczulcsapta őt, hogy kalapja is le
esett fejerői, s e szavakat mondá neki:

— Nem tűrök útbaigazítást becsület nélküli 
férfiaktól, kik legjobb barátjaik nejeinek szeretői!

Elvira inasa felvette Lembourn kalapját, s az 
utóbbi hidegen mondá megtámadójának :

— Azonnal szolgálatára leszek, Brogren ur.
Ezen jelenetet csak azok vették észre, kik köz

vetlen közelében álltak, — a nagy tömeg mit sem 
tudott felőle.

Másnap délelőtt lord Kaszterton a szokottn á 
koi'ábban jött Elvirához, ki a tegnapi jelenet után 
álmatlanul töltötte az éjt.

— Épen azt közölték velem, hogy tegnap kelle
metlen jelenet fordult elő az operaház előtt.

Ön tán valami körülményesebbet tud róla, 
Elvira? Szidney és egy svéd közti verekedésről beszél
nek. Van-e abban némi igazság ?

Elvira ingadozó hangon mondá el, a mit tudott, 
hogy Károly majd fellökte Armidát, Szidney feltar
tóztatta s aztán leütötték kalapját, ez volt az egész, 
am it Elvira látott; a váltott szavakról nem tudott 
semmit, mert azokat nem hallotta.

Edvin összevont szemöldökkel hallgatá ezen 
tudósítást.

— Nagyon kivánatos lenne, ha ön kevésbbé 
meggondolatlan lett volna, s ne beszélte volna rá
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Brogren urat, hogy az itteni követségbe lépjen. Nagy 
kellemetlenséget vont az által magára, mi a tegnapi 
esemény után még komolyabbá válhatik. Lembourn 
nem olyan ember, kit büntetlenül megsérteni lehetne.

— Nem értem, — viszonzá Elvira, egész zavar
tan tekintve férjére, — mit mond ön, hogy én rábe
széltem Brogrén Károlyt?

— Szavaim világosak 8 alig szükséges azokat 
magyarázni, — feleié Edvin büszkén. — Azonban arról 
meg vagyok győződve, miszerint ön később azt óhaj
totta, bár ne lett volna annak oka, hogy Brogren 
Londonban kezdje meg diplomatiai pályáját.

Elvira komornája lépett be s jelenté :
— Miszter Lembourn lovásza itt van s kéri my- 

lord Kasztertont, látogasa meg urát, ki súlyosan meg 
van sebesülve.u

— Szidney megsebesülve! — suttogá Elvira s 
keblére szoritá kezeit, mintha szive dobogását akarná 
lecsillapítani.

Edvin elment, és azon órák, mig távol volt, oly 
végtelen hosszuaknak látszottak Elvira előtt, mintha 
mindegyik egy évszázad lenne. Egész nap az ablaknál 
ült, s kinézett az utczára, hogy Edvint visszatérni 
lássa; de az nem jött.

A bizonytalanság minden kínját átérezte, s úgy 
látszék neki, mintha a várakozás minden percze a 
szenvedés ogy-egy órájává változnék.

Végre — már alkonyodni kezdett — megpil- 
lantá férje deli alakját. Lassú léptekkel közeledett.
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borzadott.

A ki jó hirt hoz, nem szokott igy járni.
Most a házba lépett.
Elvira az ajtóhoz sietett s ki a szobából. Átrö- 

pülte szobáit s a nagy terembe ért, épen midőn Edvin 
belépett.

Eléje sietett, átfogta karjait kezeivel s kiáltá:
— Az Istenért, Edvin, szóljon, hogy van ?
Arczának minden vonása szorongatást feje

zett ki.
— Lembourn Szidney nem él többé ! — feleié 

Kaszterton komor hangon.
Elvira egy szót sem szólt.
Néhány pillanatig férjére meresztő szemeit, azu

tán kezei lehanyatlottak, s élettelenül feküdt lába
inál.

— Kcll-e még több bizonyíték arra, hogy szive 
hozzá ragaszkodott ? — mormogá Edvin.

—  527 -

A meleg nyár hősége és zöldje mindent elköve
tett, hogy az észak lakóival kemény égaljukat elfe
ledtesse s elhitesse velők, hogy a déli tartomány 
lanyha ege alatt vannak.

Timaszjő környéke mindazon természetes fény
űzéssel díszlett, melyet a nyár kifejteni képes.

A pompás urilak már két hónap óta mognépe- 
sedett.
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Lord és lady Kaszterton ott töltötték a nyarat, 
lehetőleg visszavonultan élve.

A lord ideérkeztök óta nyájasabb volt Elvira 
iránt, mint azelőtt.

De ő maga [komorabbnak és olzárkozottabbnak 
látszék, mint valaha, hanem viseletének feszessége és 
szigora észrevehetőleg enyhült.

Elvira átlátszó halavány lett. Inkább szellemhez, 
mint élőlényhez hasonlított.

Mimiig és mindenben igyekezett Edvin óhajtá
sait kitalálni s a mennyiben hatalmában állt, mindent 
elhárítani, mi őt boszanthatná, do mindennek daczára 
úgy látszék, mintha jéghideg kéz tartaná vissza a hi
tespár sziveit, nehogy egyesüljenek.

Ha például Edvin egész napokat töltött négy 
szem közt Elvirával, s ha ezen idő alatt bármi tárgy
ról beszéltek, mely őket érdeklé, s némi bizalmasság 
vegyült viseletűkbe, ez feledve volt, ha ismét talál
koztak.

Edvin tekintete ily órák után sötétnek látszék, 
és Elviráé szomorú lön.

Az idő, mely mindkettőjükre nézve kellemes 
volt, feledve volt s oly tekintettel szemlélték egymást, 
mely kölcsönös gyanút fejtett ki.

Ezen folytonos dagály és apály közt múlt egyik 
hét a másik után ; már junius utolsó napjaiban voltak, 
s most sem álltak közelebb egymáshoz, mint megér
keztük első napján.

Edvin Elvirának egy szép reggelen sétalovaglást 
indítványozott.
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Elvira beleegyezett, úgy mint mindig, ha Edvin 
valamit kívánt.

Midőn már lovon ültek, mondá Edvin :
— Határozza el ön, hová lovagoljunk.
— Nekem mindegy akkárhová, — viszonzá El

vira, lova nyakát simogatva.
— Hát Elvirának nincsenek kedvoncz helyei ?
— Nincsenek, mert én Timaszjö egész környé

két egyenlő szépnek tartom, s valóban nem tudnám 
elhatározni, melyik táj a legszebb.

— E szerint hát nincs oly hely, melyhez legin
kább vonzaná valami ifjúkori emlék ?

— Azt sem mondhatnám ! — Timaszjőt illető 
gyermekkori emlékeim nem kellemesek, sőt inkább 
keserűk, mert arra emlékeztetnek, hogyan ébredt fel 
először nagyravágyásom és gőgöm.

— Ez által vissza kell emlékeznie azon téve
désre is, melyet akkor követett el, midőn ezen érzel
meknek férje megválasztásánál befolyást engedett. — 
Valóban szomorú azon gondolat, hogy az embernek 
hosszú boldogtalansága legyen sorsa, hanem daczára 
annak, azon kell igyekezni, hogy azt elviselhetővé 
tegye.

Elhárithatlan szerencsétlenséget az ellenkezővé 
változtathatjuk, ha elég bátrak vagyunk nem epedni 
az után, amit el nem érhetünk. A  lemondás szenvedő- 
jeges erény, de ama tehetség, még a szenvedés föld
iéből is az öröm virágait kicsalhatni, — valami nagy
szerű, hősies.
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— De hogyan szerezzük meg e tehetséget, — 
kérdé Elvira, — ha a remény és bátorság elha
gyott ?

Edvin megforditá fejét, s komoran tekintett hal
vány nejére.

Ha a remény elhagyott, akkor csak a halál ma
radt hátra.

Árny vonult el Elvira arczán.
— De a halál néha sokáig hágy magáfa várni, 

— mondá Elvira, keserű mosolylyal.
— Igaza van, s onnan szedi áldozatait, a hol 

kímélnie kellene, mig másokat élni hágy, kikre nézve 
a halál nyereség lenne.

— Úgy hiszem, az élet megszűnése mindig nye
reség, — viszonzá Elvira, maga elé merengve. — Az 
élet oly nehéz rejtvény, melyet igen kevesen fejtenek 
meg helyesen. Minden, a mit közönségesen boldogság
nak neveznek, oly kevéssé teljesiti azt, a mit Ígért. 
Ha a sors mindent oda dobott nekünk, a mit óhajtot
tunk, még jöhet oly nap, midőn megbánással gondo
lunk vissza azon időre, mikor a hamis ígéretek elá
mítottak, melyek áldás és öröm helyett csak elégület- 
lenséget és bánatot hoznak ránk.

— Úgy van, de minden kielégített óhajtás mö
gött egy másik támad és egész életünk szigorun véve 
csak az utáni vadászat, a mit nem bírunk.

— Es soha sem fogunk bírni, — egészité ki El
vira, — de — tévé hozzá bágyadt mosolylyal, — mit 
használ az, ha az élet folyamáról elmélkedünk? Min
den ilyen hosszú elmélkedésnek ugyanaz a vége, tud-
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uiillik : „Minden ember saját sorsának alkotója.u— A 
helyett jobb lesz, határozzuk ol, merre lovagoljunk, a 
fasornak mindjárt vege van s itt visz egy ut balra, 
a másik jobbra, a harmadik egyenesen. Tehát három 
közül kell választanunk.

— Négy közt, ha vissza akarunk fordulni, — 
szóla Edvin, —• lehet, hogy Elvira épen ezt választja, 
ha gyorsan véget akar vetni —

— Korántsem ; előre! ez az én jelszavam.
Moginditá lovát s az egyenes utón előre vág

tatott.
— Most valóban kitalálta, melyik utat akartam 

én választani. — jegyzé meg Edvin, midőn őt elérte.
— ízlését most könnyű volt kitalálni, Edvin, 

— mondá Elvira, kinek orczái, hihetőleg a gyors lo
vaglás következtében, ki voltak pirulva.

— Nem hizelgek magamnak, hogy ön annak 
kitalálásán fáradozott volna, de inkább azt hiszem, 
hogy szive hajlamát követte.

Edvin néhány levelet leütött lovagostorával, s 
kis idő múlva mondá:

— Nincs Elvirának kedve ma Altorpot megláto
gatni velem? — Azt mondták, hogy e birtok eladó.

Elvira hirtelen megrántó a kantárt, a ló félre- 
ugrott, s Edvin megkapta zabláját. Miután a ló ismét 
meg volt nyugtatva, Elvira folytató a félbeszakított 
párbeszédet.

— Tehát Altorp eladó ? — kérdé.
— Igen, azt mondják. Ha ez igaz, akkor kedvem 

volna azt megvenni.
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— Ön, Edvin ? — Elvira rá nézett.
— Elég jó kiegészítése lenne Timaszjönek ; avagy 

mit gondol ön, Elvira.
— Altorp igazán csinos, — mondá Elvira hi

degen.
— De ön mégis némi előszeretettel viseltetik e 

hely iránt?
—  S miért tenném azt ?
— E kérdésre nem akarok, és nem lehet felel

nem.
Elvira a tengerre tekintett, mely a magaslatról 

látható volt, a hol most álltak. — Tekintete szomorú 
volt, az utolsó keserű időre gondolt Altorpban, Mar- 
thára, Károlyra, és a meghalt barátra.

— Oda mennénk ? — kérdé Edvin, — Nekem 
valóban szándékom van ma ott látogatást tenni, hogy 
a birtokot megszemléljem.

Elvira megborzadt azon gondolattól, hogy Al- 
torpba menjen, és ott tán Károlylyal is találkozzék.

— Ha ön megengedi, én nem óhajtóm most a 
helyet meglátogatni, — mondá.

Edvin felelet helyett megforditá lovát. De arcz- 
kifejezése elégedetlen volt. Elvira észrevette azt, de 
hallgatott.

Ismét hidegség állt be a házasok közt, ismét úgy 
látszék, mintha áthághatlan válaszfal választaná e 
ó két.

Hallgatva lovagoltak a keresztutig, hol a lord 
balra fordult.

Délután Edvin kikocsizott.
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Elvira a gyorsan elrobogó kocsi után nézett az 
erkélyről, hol Armidával is mrs. Browval ült.

— Úgy hiszem, a lord lovai kormányzás nélkül 
is Szoghofba találnának, annyira ismerik már azt az 
utat, — jegyző meg Armida.

Elvira nem felelt, de mrs. Brow feltekintett mun
kájáról és figyelmesen szemléié az ifjú nőt.

— Levelem van számo Ira Brogrénnétól, — 
kezdé ismét Armida, a levelet Elvirának adva, A sze
gény öreg nagyon szomorú. Károly egészségi állapota 
nagyon aggasztja őt, hiszen azt csak tudod, hogy 
Károly néhány nappal ezelőtt Altorpba érkezett?

Elvira most sem felelt. Hallgatva vette át a le
velet s miután elolvasta, visszaadta Armidának.

— A prépostné el akarja adni birtokát, — foly- 
tatá Armida,— a mint leveléből is látod. Károly miatti 
bánata annyira sújtotta az jöreget, hogy nyugalmat 
akar magának szerezni.

Elvira felkelt, mondván :
— Nem tudod, mit kér a prépostné Altorpért ?
— Nem, csak annyit tudok, hogy férjednek kínálta 

az ezredes által.
— Úgy! — volt az egész, a mit Elvira felelt.
Elhagyta az erkélyt misztresz Brow egyedül ma

radt Armidával, mit ez egy idő óta nagyon került. Ar
mida most is rögtön összeszedő varróeszközeit s távozni 
akart.

— Misz K . . . ., kérem, maradjon egy pillanatig. 
Már jóideje kívántam önnel szólhatni.

— Igazán nem tudem, mit közölhetne ön velem,
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— jegyié meg Arrnida. — Megbocsát, de én, mint 
lady Kasztcrton barátnője, nem állok sommi összeköt* 
tésbon önnel, ki a lord kémje.

— Én is meg vagyok arról győződve, hogy ön 
nem közölhet velem semmit, de azért mégis lehet, 
hogy é n akarok önnel valamit közölni. Ön azt. 
mondta, hogy a lady barátnője, nemde ?

— Nem csak mondtam, de valóban az is vagyok
Arrnida eibizottan tekintett az angolnőre, mert

azt hitte, hogy állása Kaszterton házában tökéletesen 
biztosítva van.

— Több*mint két éve, midőn először értekeztem 
önnel, s akkor intettem önt, hogy no legyen a lady 
barátnője. — Jól tudtam, mily veszélyes az ön barát* 
sága. — De ön nem hallgatott szavaimra, ön elhal
mozta a ladyt barátsággal, és terve sikerült, ön nélkü* 
lözhetlenné tette magát a lady előtt, ő bízik önben, 
mert azt nem tudja magának elképzelni, mire lehet 
ön képes.

— Kérem, mrs. Brow, — kiáltá Arrnida, — fon
tolja meg szavait, s ne higye, hogy engem oly könnyen 
megijeszthet! Terve nagyon is világos, s könnyen át
látható. Ön hamis színben akar engem feltüntetni 
gyanút akar jellemem iránt gerjeszteni s engem bár 
mi módon innen eltávolítani, de azt feledi, hogy az 
ön állása nem gerjeszthet bizalmat a lady ben ] azt is 
feledi, hogy a kétévi együttlét, mely alatt a lady nem 
tapasztalt tőlem egyebet leghívebb ragaszkodásánál 
nagyon ismeretten szól, igy hát nem sikerülend önnek, 
engem gyanúba hozni.
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— Igaza van, misz K . . . ön igazán számos 
bizonyítékát adta ragaszkodásának.

Hideg gunymosoly lobegett az angolnő ajkain.
— Én mind ismerem azokat, — folytatá, — két 

év kellett ázoknak összegyűjtésére, mielőtt önnel er
ről szólhattam.

Ha azt mondanám a ladynek: „óvakodjék misz 
Armidától,w akkor mindenesetre gyanút gerjesztenék, 
s azt hinné, a lord megbízásából cselekszem, hogy az 
egyetlen hozzá ragaszkodó lényt is eltávolitsam köze* 
léből. Azért hallgattam s vártam azon pillanatra, mig 
leleplezhetem cselekvéseit. Most, misz, bebizonyít
hatom, milyen játékot űzött ön. Ha az ember oly 
gonosz, mint ön, akkor óvakodjék az Írástól. Is
meri ezt ?

Misztresz Brow kihúzott egy levelet, s a kisasz- 
szony szemei elé tartá.

Armida elsápadt s az angolnöhez lépett, ki a le
velet nyugodtan ismét zsebébe dugta:

— Ezon levél által hatalmamban van, s most 
nem tehet egyebet, csak hogy akaratom szerint cse
lekedjék.

— Mrs. Brow! Ön mint alávaló személy cselek
szik ! E levél titokban lön ellopva! — kiáltá Armida.

— Az meglehet, hanem most birtokomban van. 
Az idő múlik, s rövidnek kell lennem. Hiszen a 
lady bizonyos évdijt biztosított az ön számára. Önnek 
innen távoznia kell, mielőtt a nap másodszor lenyug
szik. — 24 órát engedek Önnek I de ha aztán még itt 
lesz, akkor átadom a levelet a lordnak, s ha annak
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tartalmával megismerkedik, bizonyára nem fogja en
gedni, hogy a lady valamit tegyen önért. Akkor 
az évpénz vissza lesz vonva. *

Mrs. Brow lassan felemelkedett helyéről s egész 
nyiigodtan hozzá tévé:

— Isten önnel, egy időre, misz, sétát kell tennem 
— azzal kimértem lépegetett az üvegajtón keresztül a 
salonba.

Armida egy pamlagra veté magát, s összeszori- 
tott ajakkal mormogá:

— Árulás, alávaló árulás, és épen most, hol 
minden szerencsés kimenetelt Ígért! Most távozzam 
innen, midőn ő itt van !

Homlokára szoritá ökleit s hevesen ugrott fel, 
az erkélyt elhagyandó, de egy hang visszatartá őt, 
mely Jánosnak szólt.

Elvira komornája volt, ki parancsot adott, hogy 
fogjanak be.

Armida helyén maradt.
Negyedóra múlva előállt a könnyű kocsi, Elvira 

beleült, s azt monda a kocsisnak, hajtson Altorpba.
— Most vagy soha, — meg leszek boszulva, — 

mormogá Armida.
Egy órával később Armida szép csendesen bal

lagott a fasoron végig, mintha a szép estét akarná 
élvezni.

Epén a keresztuthoz ért, midőn emelkedő 
porfelleg egy jármű közeledését jelenté.

Edvin volt, ki visszatért kirándulásából. Midőn
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Armidát megpillantó, azt parancsolá a kocsisnak, hogy 
álljon mog.

— Hová kocsizott Elvira ? — kérdé gyorsan.
Altorpba, feleié Armida, alig bírván kár

örömét elrejteni.
Edvin parancsot adott a kocsisnak, hogy Altorp 

elé hajtson.
Armida utána nézett s gondolá :
— Most kedvezett a sors. Ohó, misztresz Brow, 

holnap elhagyhatom Timaszjőt!

Edvin lovai szilaj vágtatással ragadták előre a 
kocsit Altorp felé.

Midőn már közel volt, megállittotta a lovakat* 
kiszállt s haza küldte a kocsist.

Gyalog ment tovább. Midőn az udvarhoz ért, 
nem ment be a kapun, hanem jobbra fordult, hogy a 
kertbe juthasson

Meglassította lépteit. Homlokán a búnak egész 
fellege terült el s ajkai fájdalmasan össze voltak szo
rítva.

Többször megállt, mintha nem tudná, hová és 
merre menjen.

A  nap leáldozott, s gyenge félhomály ereszke
dett a tengerparton elterülő kertre, melynek a benyúló 
öböl patkó-alakot adott, úgy, hogy az egyik oldalról 
az öblön át a másik részt lehetett látni.

A lég egészen csendes és nyugodt volt. A jól
22
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ápolt virágágyak kellemes illatot árasztottak, s az 
öböl habjai szunnyadtak; a kertnek félkörétől ölelve.

Az est gyönyörű volt.
Edvin lelkiállapota azonban nem illett a béké

hez, mely a természetben uralkodott.
Miután a kertbe lépett, megállt s körülnézett.
Az Öböl túlsó partján két emberi alak látszott, 

félig eltakarva a bokrok által.
Egy no és egy férfi volt.
A nő kezeibe rejtette arczát, s úgy látszék, hogy 

sirt. A távolság nem ongedé a vonásokat felismer
hetni.

Edvin néhány perczig csendesen maradt, meg
akarván győződni róla, váljon azon nő-e az, a kit ő 
keres ?

De a távolság miatt nem vehette ki, s igy hát 
csendesen közeledett a keskeny bokros utón, mely a 
part mellett vezetett. Midőn a túlsó oldalra ért, ismét 
megállt.

Halkai beszélő hangok üték meg fülét.
Természetesen svédül beszéltek, s Edvin nem 

értette jól e nyelvet, de annyit mégis megértett, hogy 
érdekkel hallgassa azt, a mit beszélnek.

Az éj már jól előre haladt, midőn Edvin Tirnasz- 
jőbe visszatért.

Minden ablak sötét volt, egyet kivéve, s ez El
vira szobájáé volt.
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— Hozzá menjek s megmondjam neki, hogy min
dent hallottam — menjek.-------

Egyszerre félboszakitá gondolatainak fonalát s 
hozzátéve:

— Mire valók e jelenetek ? csak arra, hogy öt 
kínozzam, s én még sem nyerek általok semmit. Mily 
türelemmel viselé sorsát, és szigorun véve, mi jogom 
van őt vádolni ? én, ki Őt annyiszor megsértettem és 
lealáztam, és sértett büszkeségem nem engedé valamit 
tennem, hogy ogyüttlétünk más jelleget öltsön.

A lord felment a lépcsőn. A komornyik eléje jött 
gyertyával. 0  átvette azt, mondván, hogy ma nincs 
rá szüksége, s aztán bement a nagy terembe.

Edvin letette a gyertyát s a kisebb terembe 
nyiló ajtóhoz közeledett.

Mindennek daczára, a mit az ész és a szánalom 
sugalt neki, mégis be akart menni Elvirához, de va
lami nesz visszatartá őt ; megállt útjában.

Egy nőalak jött feléje. — Elvira volt.
— Lord Kaszterton, — mondá majdnem hang 

nélkül — nem mehettem nyugodni ma este, a mig 
önt nem láttam; fájdalmas, keserű vallomást kell ten
nem.

Elvira kinézése oly szomorú, tartása oly aláza
tos, szemei oly kisirtak voltak; valóban úgy nézett ki, 
mint a megtestesült fájdalom.

— Vallomást? — ismétlé Edvin, — s mire szol
gálna az? En mindent tudok, a mit ön nekem mon
dani akar.

— Nem, mylord, bármennyit is vétettem Ön cl-
22*
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len, do eddig még magam sem tudtam azt, és most 
megsemmisültnek érzem magam ezen tudat által. — 
Oh bár találnék utat, h ogy -----------------

— Bocsásson meg, hogy szavába vágok! — szólt 
közbe Edvin csengő hangon. — Ön tökéletesen megér- 
tend, ha azt mondom, hogy én m e g h a l l g a t t a m  
e g y  p á r b e s z é d e t ,  m e l y  e g y  nő  és e g y  
f é r f i  k ö z t  folyt az altorpi kertben, a tengerpar
ton ülve. Megértettem, a mit beszéltek és megbo
csátok.

Gyors léptekkel távozott s az ajtóhoz közeledett, 
mely szobáiba vezetett!

— Edvin! — kiáltá Elvira, feléje nyújtva ösz- 
szetett kezeit.—Egész életem nem leend elegendő, hogy 
méltóvá tegyem maga m jóságára.

Lord Kaszterton hosszú pillantást vetett rá. A z
tán visszatért s homlokára nyomta ajkait, megragadá 
kezeit s mormogá:

— Szegény gyermek, boldogságod hajnala végre 
hasadni fo g ; — azt remélem, és most, — Elvira, 
jó éjt.

E szavakkal elsietett.
Elvira térdre omlott, felemeld kezeit és sut.

togá :
— Egek ura! hála neked! — Most — most sza

bad remélnem.
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A nap szeme a jövő reggel ködbe volt borulva, 
midőn a földre tekintett. Finom sűrű eső esett mely Ti- 
maszjő körül az egész tájnak szomorú kinézést köl
csönzött.

Elvira a szokottnál későbben csengetett. Az 
ifjú nő oly mélyen aludt, hogy két órával későbben 
ébredt fel, mint máskor.

Midőn végre szemeit felnyitá, soká kellett gon
dolkodnia, mig meggyőződött, hogy ama jelenet fér“ 
jével nem csak álom, de való volt.

Edvin szavai: „Szegény gyermek, boldogságod 
hajnala végre hasadni fog” — folytonosan fülében 
csengtek.

A komorna belépett.
Levelet tartott kezében, melyet átadott Elvi

rának.
— A lord parancsolta, hogy azonnal átadjam, 

ha mylady felébred, — mondá.
Elvira keze remegett, midőn a levelet átvette. 

Szive elszorult. Miért ? azt nem tudta volna megmon
dani, de úgy tetszett neki, mintha a levél, melye- 
kezében tart, Pandora szelenczéje lenne, melynek 
kinyitásánál valami uj fájdalom fogja megrohanni.

— Miért-e kétely ? — gondolá Elvira.—Képzelet 
tem mindig kész valami uj szerencsétlenséget látni 
minden csekélységben. 0  bizonyára inkább írásban 
óhajtott nyilatkozni azon felfödözést illetőleg, melyet 
tett, hogy megkíméljen a fájdalomtól, arról személye
sen beszélni.
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Most feltörte a pecsétet, — a levél szét volt 
bontva.

Ezeket tartalmazd:
„Elvira!
„A  gőg, a nagyravágyás, az önzés, ezek életünk 

legveszélyesebb ellenségei.
„Ezek játszották a főszerepet az öa és az én éle

temben s ezek vettek rá engem, hogy szigorú bírája 
legyek hibáinak és önt, hogy nőmmé legyen. De most 
nyíltan bevallom : e pillanatban úgy találom, hogy oly 
szerepet játszottam, mely nem méltó eredeti jelle
memhez.

„Aiért cselekedtem jobb nenem — és meggyő
ződésemmel ellenkezőleg? — Most elmondom azt 
önnek ezen órában, mely soha sem térend vissza.

„Azért teszem e vallomást, hogy [igazoljam ma
gam ; azt sem várom, hogy önt érdekelni fogja, hárem 
azért teszem, mert azzal önmagámnak és becsületem
nek tartozom, hogy az indokokat megmagyarázzam, 
melyek vezényeltek, s hogyan engedtem magamon két 
nyomorult szenvedélyt uralkodni.

„De kissé messzire kell visszamennem, hogy hü 
képet rajzoljak önmagámról.

„Mint egy büszke névnek örököse, de vagyon 
nélkül születtem, s igy állásom atyám halála után a 
legferdébb lett.

„Gyermekségem óta arra tanítottak, hogy az 
elsőt nagyra becsüljem, de megfeledkeztek engem fel
világosítani, hogy a nagy névnek nincsen becse gaz* 
dagság nélkül.
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„Nekem soha sem jutott eszembe, hogy egy an
gol lord az utóbbinak hiányát erezhetné, sőt ellenben 
magától érthetőnek tekintettem, hogy a vagyon elvál- 
hatlan a névtől.

„Gyermekségem, ifjúkorom a bőség és fényűzés 
ölében folyt le, kiadásaimat logkovéabbé sem korlá
tolták, s én gondtalanul engedtem át magam hajla
maimnak.

„Hiszen lord Kaszterton fia foglalkozhatott a tu
dományokkal saját élvezete és tanulsága kedvéért; s 
miután ez volt főgyönyöröm, e szerint követtem o 
hajlamot, mig atyám halála egyszerre megváltoztatta 
állásomat.

„Ez oly ügyekbe és üzletekbe bonyolított, me
lyekről fogalmam sem volt.

„Nem valék elkészülve a vagyoni bukásra, s 
nem tudtam felfogni, hogy annyi jószágnak birtokosa, 
mint a mennyit én örököltem, mégis minden jövede
lem nélkül legyen.

„Önálló, a pazarláshoz szokva, meghajthatlan és 
büszke lévén, nem tűrhettem, hogy nagynéném, Bri- 
szier grófnő, fölöttem uralkodjék. Azon állítása, hogy 
anyáin volt oka atyám vagyoni bukásának, annyira 
ingerelt engem, hogy szakítottam nagynénémmel, ki 
atyám iránti szeretetből magára akarta vállalni, hogy 
fiának jóltevőnője legyen, hanem azon feltétel alatt, 
hogy alárendeljem magam akaratának, mi sehogy 
sem fért össze büszkeségemmel.

„Miután nagynénémmel szakítottam, elhatároz
tam, hogy saját erőmmel török magamnak utat. En
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azt nagyon könnyű dolognak tartottam, dé nemsokára 
tapasztalnom kellett, mennyivel nehezebb egy nagy 
név birtokosának vagyoni függetlenségre emelkedni, 
mint a legegyszerűbb napszámosnak.

„Szóval, a grófnő jónak látta még egyszer felém 
nyújtani kezét és nekem segélyt ajánlani. — De meg 
kell nősülnöm, — s ő visszaadandja családi vagyono
mat.

„Nem akarom leírni a benső boszankodást, me
lyet éreztem, midőn a pénz-zavar arra kényszeritett, 
hogy engedjek és ajánlatát elfogadjam.

„Azon pillanatban, melyben föltételét megtud
tam, hogy ne válaszszak franczia nőt, elhatároztam, 
hogy nem teszem meg neki azon örömet — s angol 
nőt sem veszek el.

„Megsértett önérzetem már akkor megboszulni 
ohajtá magát azért, mert szabadságom feláldozására 
kényszeritett.

„így  fordultam d’Orbeau úrhoz, hogy ne legyek 
kénytelen a szerelmes szerepét játszani, s magamat 
csalásra is lealázni, hogy vagyonhoz juthassak.

„Ha d’Orbeau által kapok nőt, akkor bizonyára 
olyan lesz, ki nem tekinti a szerelmet, s igy azt hit
tem, hogy nagyon becsületesen cselekedtem.

„D'Orbeau azt mondta nekem, hegy ön nagyra- 
vágyásból főrangú férjet akar. — Ez jól van, igy 
egyenlőn állunk. — S ön azonkivül nem volt sem 
franczia, sem angol nő.

„Látni akartam önt.
„Önnek, Elvira, oly arcza van, melynek okvet



len benyomást kell tenni, s azt gyakorolt rám is. 
Boszankodni kezdtem, hogy ezen kecses szende vo
nások, e lelkes szemek és megnyerő modor oly leányé 
legyen, ki nagyravágyásból akar férjhez menni. Érzem, 
hogy szerethetném önt, hanem a gyengeség miatt is 
boszankodtam, ha arra gondoltam, hogy ön ment min
den gyöngédebb érzelemtől és egyedül a hiúság 
hangját akarja követni.

„Indokait bensőlog roszallva, melyek önt nőmmé 
tették, Hartancourtba érkeztem.

„Ott ébred fel nagynéném által megsértett gő
göm és minél több barátságot tanúsított ő ön .iránt, 
annál forróbban ohajtám én érzelmeimet elrejteni s ön 
iránt csak hideg udvariasságot mutatni.

„Lealázásként tekintém nagynéném előtt ki
mutatni, hogy én azon lépés által, melyre kényszeritett, 
oly nő birtokába jutottam, kit már is szeretni tudok.

„Láttam, mily türelemmel viselte el mindazon 
czélzásokat és apró kínzásokat, melyeket rokonaimtól 
szenvednie kellett, de azt is láttam, mily boldognak 
érezte magát az első napokban, midőn szeretve és 
ünnepelve látta magát.

„A  roszallás, melyet ez kiengesztelhetlen szi
vemben keltett, félreismertette velem későbbi viscle’ 
tét s abban csak rabszolgai alávetést láttam azon 
rang iránt, melyet ön minden áron bírni akart.

„Mindent elkövettem, hogy magam ön ellen fel
ingereljem, s az oly jól sikerült, hogy inkább főbelőt
tem volna magam, mintsem bevalljam, hogy én, Kasz-
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terton Edvin, szeretem azon nőt, ki szerelem nélkül 
nyujtá nekem kezét.

„Ön iránti álláson elejétől kezdve egészen ferde 
volt, s az maradt e pillanatig. Mindenki iránt ingerült 
valék, a ki némi szerepet játszott megnősösülésem 
szinjátékában, sőt Lembourn iránti barátságom is 
szenvedett az által, hogy ő nagynéném küldöttje volt.

Kevéssel mielőtt Szidney Hartancourtból távo
zott, egy [párbeszédünk volt, melyben azt állította, 
hogy nőm szive érttem dobog. — Ezen állítás benyo
mása olyan volt, hogy egyszerre világosan beláttam, 
mily nagy boldogsága lenne az életemnek, ha Lem
bourn szavai igazak lennének; de annál jobban elke
serített azon tudat, hogy nem úgy van. Sértett büsz
keségem arra késztetett, hogy előtte még a lehetősé
get is tagadjam, miszerint én önt valaha szeretni 
tudnám.

„A féltékenységet, melyet éreztem, midőn Szid
ney bevallá, hogy önt szereti, a hideg közönyösség ál- 
czája alá rejtém ;— de midőn egyedül valék s azon órára 
gondoltam, melyben mi ketten elhagyjuk Hartancour- 
tot s Iíasztertonba megyünk, akkor igazi örömet érez
tem azon gondolatnál, hogy önt bírom, és hogy Lem
bourn közeléből távozni fog.

„Azon következtetés, hogy ön tán Lembournt 
szerethetné, uj, kiengesztelő színben tüntette önt előt
tem, s elfoledteté velem az indokokat, melyek önt 
nőmmé tették.

„Ezen éj után, Elvira, jött a reggel és az ön le
vele, melyben felszólított, hogy látogassam meg.
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„Ön bizonyára nem feledte el akkori párbeszé
dünket ! Nem akarom most fejtegetni , — hiszen ön 
maga is megítélheti annak benyomását, tudván azt 
hogy jellemem fővonása a büszkeség.

„Óhajtása, hogy tőlem különválva éljen, meg
sértette nem csak önérzetemet, de szivemet is; szé
gyenlém a gyöngédséget, melyet ön iránt tápláltam.

„Az oly nő iránti szerelmet, ki igy bánhatott 
velem s oly kevéssé érté a kötelmeket, melyeket ma
gára vállalt, megvetésre méltó gyarlóságnak tekintéra.

„Szilárdul elhatároztam, emlékét lelkemből ki
űzni, s ama dicsvágynak engedtem át magamat, mely 
iránt minden angol fogékony, tudniilllik, hogy tehet
sége által hazájának szolgáljon.— De hasztalan, sem a 
munka, sem a haza érdekei nem voltak képesek az "ön 
emlékét elűzni, mindig és mindig visszajött az, s épen 
ezen körülmény keseritott cl engem ön iránt, s azt 
akartam önmagammmal elhitetni, hogy a megvétés és 
boszuság állitja képét folytonosan lelki szemeim elé.

„Ily kedélyhangulatban láttam meg Sztangen- 
szkjöld Marthát.

„Vakító szépsége elkábitott, szeszélyes termé
szete mulattatott, s mohón ragadtam meg az érdeket, 
melyet ő gerjesztett, mint olyat, mi gondolataimat 
öntől elvonhatná.

„Jegyesében felismertem azon férfiút, ki me
nyegzőm napján tolakodó tekintettel merészelte meny
asszonyomat szemlélni, midőn az ablakban állt.

„Nem sokára, miután Marthával megismerked
tem, azt közié velem, hogy jegyese és ön közt gyön
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géd viszony létezett, de azért szakadt meg, mert Ká
roly Marthába szeretett.

„En utáltam e férfit; gyűlöltem őt, mert ön sze
rette, s azon nyomorult tettre ragadtattam el magam, 
hogy Martha szerelmétől megraboljam

„Mindazon Őrjöngő szavak, melyeket neki írtam, 
mindazon kevéssé lovagias tettek, melyeket elkövét- 
tem, — mindaz féltékenységem és sértett büszkesé
gem következményei voltak.

„Meg akartam önnek mutatni, hogy önt sem
mire sem becsülöm, s mily nagy hatalommal bir Mar
tha szivem felett, ezért udvaroltam neki, és csodál
tam őt oly nyilvánosan.

„így következett be látogatásom Timaszjőben 
és ottani találkozásom Szidneyvel, mi kellemetlen be
nyomást tett rám, mert féltékeny voltam mindenkire.

„Ezután kezembe jutottak egy levélnek töre
dékei, melyet Brogren Károly önnek irt, s azt is meg
tudtam, hogy azelőtt dajkája lakásán találkozott ön
nel, s végre saját szemeimmel láttam, midőn elváltak 
a parkban, hol ismét találkozott önnel.

„A. csodálat, melyet ön iránt éreztem, nagyné- 
ném betegségének tartama allatti viseleté miatt, szi
laj szerelemféltés által lön háttérbe szorítva.

„Ön emlékszik az utolsó értekezésre, mely köz
tünk Timaszjőben folyt le.

„Váratlan, titkos elutazása olajat öntött a tüzbe, 
mely keblemben égett, s a legnagyobb eszelösségeket 
is elkövettem volna, azon forró vágy által késztetve,
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hogy önt ismét feltalálhassam, ha hogy egy intő hang 
nem sugallta volna szüntelennül.

„Óvakodjál a botránytól \u
„Levele, Elvira, oly gondolatokat keltett bennem, 

melyek reménynyel töltötték el keblemet s azt súgták 
nekem:

„Ha őt ismét feltalálom, elmondom neki, meny
nyire szeretem, és a barátság, melyet remélt, aztán 
valósulni fog. — Ö mégis tudna engem szeretni, miu
tán azt óhajtotta, hogy szerelem által egyesülnénk, s 
azért vált el tőlem, mert állítólagos hűtlenségem által 
sértve érzé magát.

„Ön elhagyta Svédországot, mielőtt sikerült 
vona önnel találkoznom, s én Angliába utaztam, miu
tán nyomát hasztalanul kutattam.

„Most elhatároztam, hogy komolyan fogok küz
deni ön iránti szenvedélyemmel.

„Elmélyedtem a politikába, rábeszéltem maga
mat, hogy az állam ügyei mindenem. Kitűnő szónok 
lettem, de benső nyugalom nélkül, nem tudván em
lékétől megszabadulni,

„Épen midőn legjobban el valék foglalva a par
lamentben, hirt hallottam ön felől; Párisban volt. — 
Most viszontláthatom önt — s rögtön oda utaztam. 
De ön kisikamlott kezeim közül, s úgy tett mindig, 
midőn azt hitiem, hogy feltalálom j végre Angliába jött.

„Egy este meglátogattam az olasz operát. Mrs. 
Brow, ki nyomait követte, anélkül, hogy ön gyanította 
volna, páholyomba lép és fülembe súgja:
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„Lady Kaszterton ma M . . . asszony helyett 
szándékozik a színpadon fellépni.

„Elvira, ön nem leend soha képes azt felfogni, 
mit tartalmaztak e szavak számomra, egy Kaszterton, 
egy angol lord számára.

„A  szerelem, a féltékenység eltűnt a sértett 
büszkeség előtt.

„Képes lettem volna önt megölni, a nélkül, hogy 
szerelmem életét megmenthette volna, ha az angol 
törvény büntetlenül hagyna ily tottet ,• oly iszonyun 
megsértve érzém magamat.

„Nyilatkozata, hogy ön azért akarta e lépést 
tenni, mert engem válásra akart kényszeríteni, mé^ 
növelé bűnösségét előttem s most még mélyebben meg
vetettem az indokot, mely önt vezérelte.

„S mi más indoka lehetett volna, ha nem a sze
relem, melyet más férfi iránt érzett ?

„Oly nőt, ki a szenvedély által tévútra vezet
tetve, gyalázatot és lealázást hoz annak fejére, kinek 
nevét viseli, azt nem nevezhetni erkölcsös nőnek, az 
eljátszotta a tisztelet iránti jogát.

„Azt hittem, becsületemnek tartozom azzal 
hogy ön a szándokolt bűnért súlyosan bűnhődjék, s 
mindazon keringő híreket megsemmisíteni igyekez
tem. Ez utóbbi csak az által történhetett, ha ön velem 
fog élni.

„Egyszer megesküdtem önmagámnak, hogy ön 
soha, a mig én élek, nem leend más férfi neje, — s én 
nem vagyok olyan ember, ki esküjét megszegné.

„Ne említsük azon hónapokat, melyek ezután
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következtek, midőn naponta önnel valék — s egyido^ 
jüleg őrjöngve szerettem és szenvedélyesen gyűlöl
tem önt.

„A  pokol nem bir nagyobb kínokkal, mint azok 
voltak, melyeket én akkor kiálltam.

„Csendes alázatossága, szenvedő közönye, a mély 
bánat, moly orczáit megfehérité, mindez táplálá és 
ingerlé haragomat.

„Az egyik oldalról azt súgták nekem, hogy ön 
Lembournt szereti, s miatta kiván azon kötelékektől 
megszabadulni, melyek fogva tartják; a másik oldal
ról meg azt suttogták, hogy szive még most is ahoz 
ragaszkodik, ki itjukori szerelmét bírta. — Azt tud
tam, hogy Szidney önt szerette, s alkalmam volt látni, 
mily tolakodással üldözé önt Brogrén.

„Lembourn ugyan kerülte önt, de láttam, mily 
izgult lett ön, ha ő belépett, s nem tudtam, hol vessen 
horgonyt kétkedő gyanúmnak.

nS ha a föld paradicsommá változnék, s én a ha
landók legboldogabbja lennék, még sem tudnám azon 
kínokat elfeledni, melyeket ama kettős féltékenység 
okozott.

Hevesebben szerettem önt, mint valaha, s vol
tak pillanatok, hol mindakettőnket szerettem volna 
megölni, hogy megszabaduljak azon kíntól, melyet 
szenvedtem, s magammal vihessem a sírba azon tuda
tot, hogy ön nem pazarolhatja másra azon szerelmet, 
melyet nélkülöztem.

„Midőn haldokló barátom meghívására hozzá 
siettem, mert valamit mondani akart nekem, — későn
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jöttem; már elvesztette öntudatát s meghalt karjaim 
közt, a nélkül hogy magához tért volna.

„Halálának hiro önnek majd életébe került.
„Most bizton hittem, hogy ő bírta volt szivét.
A bú, mely lelkét eltölté, eléggé bizonyitá, meny

nyire szerette ön az elhunytat.
„Aztán idejöttünk.
„Azt reméltem, hogy itt legalább a barátságnak 

egy árnyalatával fog hozzám közeledni, de hasztalan 
reméltem.

„Én, a sértet fél, nem tehettem az első lépést. 
Megkisértém enyhíteni |ön iránti szigorú viseletemet 
és folytonos együttlét által önt rá birni, hogy figyel
mét jollemem azon vonásaira fordítsa, melyek tisz
teletre és szerotetre méltók. — Minden, a mit nyer
tem, ama rabszolgai bánatos engedékenység volt, ama 
kötelességszerü igyekezet: engem kielégíteni, ez en
gem ingerelt s egyszersmind fájt is, mert láttam, hogy 
szivének legkisebb része sincs abban.

„Most csak az utolsó eseményekre szorítkozom.
„Tegnap egy levelet kaptam, mely önt illeté. 

Hogy némi magyarázatot szerezzek magamnak, el
mentem Szkoghofba, e l ő s z ö r  ideérkeztünk óta.

„Midőn onnan visszatértem, láttam kocsiját, moly 
Altorp felé vette útját. — Délelőtt azt indítványoz
tam, lovagoljunk oda, mert ez által meg akartam 
tudni, tudva van e ön előtt, hogy Brogren Károly 
anyja házában van. Miután ön nem akart ott látoga
tást tenni, azon meggyőződésre jutottam, hogy önnek 
tudomása van ottlétéről. Azt beláttam, hogy ön Szid-
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ney gyilkosát nem akarja látni, de az boszantott, hogy 
ottlétét tudta, s a gyanú újra felébredt lelkemben.

„A féltékenység rá vett, hogy önt kövessem.
„Ingerülten, dühösen értem Altorpba, ott még

ha ligatam egy párbeszédet s távoztam — harag és 
elkeseredés nélkül.

„Ön akkor oly titkot födözött fel előttem, mely 
magában foglalta elválásunkat.

„Ön várt rám, midőn késő-éjjel visszatértem.
„Azon elhatározással jött előmbe, hogy mindent 

be fog vallani; — de én meg akartam önt óvni ezen 
lealázástól.

„Azt hittem, most már eleget szenvedett, — egy
szer véget kell vetni annak is.

„S azért távozom most innen.
„Házasságunkat csak a halál oldhatja fel, miután 

erre esküt tettem, s most oda fogok menni, hol köny- 
nyen feltalálható a halál.

„Minden, a mit még kívánok, az, hogy mi ketten 
ne találkozunk többé ez életben.

„Tudok megbocsátani, de nem tudom azon gya
lázatot elfeledni, melyet ön fejemre hozott.

Kaszterton Edvin.u
Elvira kiejté a levelet kezéből, s homlokához 

kapott, kiáltva :
— Örült vagyok-e ? álmodom-e, — a vagy 

mindez való igazság ?
Aztán keresztülsietett a szobákon, de dolgozó- 

szobájában mrs. Brow jött eléje s feltartóztatta őt.
— Néhány szót óhajtók önnek mondani. Midőn

23
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lord Kaszterton ma hajnalban elutazott, levelet ha
gyott itt számomra, mely elbocsáttatásomat tartal
mazza.

— A lord elutazott? — b*áltá Elvira, az angol
nőre meresztve szemeit.

— Igen, hajnalban. Sürgős ügyek kenyszeritet- 
ték, hogy rögtön Angliába induljon,

— Oh mennyei atyám, segíts rajtam! — kiáltá 
Elvira s egy pamlagra hanyatlott.

— Isten csak azon segít, a kinek elég ereje 
van, hogy magán segítsen, — mondá az angolnő.

Ezzel bezárta az ajtót belülről, nehogy valaki 
tanúja legyen annak, a mi ő és Elvira közt most tör
ténik.

Egy órával később kijött mrs. Brow a szobából ; 
a nagy teremben Armidát találta.

— Ha ön tán lady Kasztertonhoz akar menni, 
tudtára adom önnek, hogy a fürdőben van, s délnél 
előbb nem szólhat vele, — mondá mrs. Brow.

Armida nem méltatá feleletre az angolnőt, hanem 
egy levelet dobott az asztalra, s a^tán távozni akart.

— Mikor utazik ön, misz ? — kérdé mrs. Brow.
— Azt nem tudom ; — Armida megforditá fejét 

s kárörömmel tévé hozzá: Lord Kaszterton Angliába 
ment, mrs. Brow.

— Kár, hogy ön tegnap nem használta fel azon 
levelet, mely kezeiben volt. A lord tán nem utazott 
volna el, ha tartalmát közölte volna vele.

— Oh, misz, arra lesz még idő, ha Londonban 
találkozunk a lorddal.
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— Aligha, mert a levél birtokomban van* 
Armida kivont egy levelet zsebéből, mondván
— Milyen eszközzel bir ön most asszonyom, 

hogy engem e házbél elűzhessen ? Kétkedem annak 
sikerében, és sajnálom önt, hogy nem érhette el a dia
dalt.

— Misz K . . , — feleié az angolnő mosolyogva, 
ön bizton e házban maradhat. Semmit sem óhajtók 
annyira, mint azt, hogy ön itt maradjon.

— Nagyon lekötelez! — mondá Armida, meg- 
hajtá magát, s elhagyta a szobát.T

Mrs. Brow külseje fölötte nyugodt volt.
Az asziálhoz ment, s fölvette a levelet, melyet 

Armida oda dobott.
Meghíváshoz volt hasonló és lady Kasztertonnak

czimezve.
Szétbontotta azt, hogy tartalmát láthassa s ól-

vasa :
„Alulírottnak van szerencséje leánya, Stangensz- 

kjöld Márthának Ström Arvid századossal és lovaggal 
való eljegyzését jelenteni.

„Szkoghof, julius 28., 1854,
Fredrik Károly Stangenszkjöld.“

(Vég? a második kötetnek.)
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Harmadik kötet.

1854. szeptember 20-dika volt.
Nevezetes, emlékdus nap.
A krimi hadjárat magára vonta egész Európa 

figyelmét s még a legrostebb kedélyt is annyira feliz
gatta, hogy feszült figyelemmel követte a Fekete-ten
ger melletti eseményeket s nagy eredményeket várt tő
lük a jövőre nézve.

A szövetségesek hadai szeptember 20-án fényes 
győzelmet vívtak ki s oly tökéletesen megverték az 
oroszokat, hogy Moncsikoff herczegnek vissza kellett 
vonulnia, segélyre várva.

Mi azonban nem vezetjük az olvasót ama nagy
szerű események szinhelyére, melyeknek hirére egész 
Európa örvendett, hanem egyszerűn Tunaaker falu 
templomába.

Mig a szövetségesek győzelmet vivtak ki az 
Alma partján, a nevezett templomban nagyszerű 
menyegzőt ünnepeltek.

24
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Stangenszkjöld Martha és Ström százados ma 
váltandja az oltár előtt a hűség egész életre szóló es
küjét az egész egyházi község jelenlétében.

Brogrén-Fredrik tisztelendő ur, a község helyet
tes lelkésze fogja az uj párt összeadni.

Azok közt, kik látni akarták az ünnepélyt, volt 
Lotta is. Korán ment a templomba, hogy jó helyet 
kapjon.

Már azon időtől fogva, midőn Martha eljegyzése 
Strőm századossal ismeretessé lön, Lotta nagy érde
keltséget mutatott ezen frigy iránt.

„Majd meglátjuk, hogy semmi sem lesz belőle,. 
— igy szóia gyakran magában; — majd ezen vőle- 
génynyol is szakítani fog, mint az elsővel, s visszatér 
Angliába, hogy Elvirát boldogtalanná tegye. Igen, 
igen, ismerem én ama hölgyet és atyját, s szivemből 
óhajtanám, hogy szigorú urat kapjon. — Elvira ko- 
mornája és Armida kisasszony eibes zélték nekem, 
hogyan vetette ki hálóját Elvira férje után.

S minden ily magánbeszéd után Lotta még ben
sőben imádkozott,bár mielőbb megtörténnék az esküvő.

A két hó alatt, mely az eljegyzés és menyegző 
közt elfolyt, Lottának nem volt nyugta, s midőn végre 
a végzetteljes nap megjelent, a templomba igyeke
zett, nehogy azon örömtől megfosztassék, az esküvő
nek szemtanúja lehetni.

Lotta még a mellett kiváncsi volt a vőlegény
re is.

Valamennyi szomszéd és ismerős, közeli és tá
voli rokon megvolt hiva Szoghofba, hogy méltón meg
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ünnepeljék azon napot, melyen Stangenszkjöld Martha 
büszke nevét amaz igénytelenért kicseréli, melyet 
azontúl viselni fog.

Az ezredes mindazon pompát kifejtet te, mely egy 
előkelő gazdag leány házasságra való lépését kitün
teti.

Annyi bizonyos, hogy az ismerősök, barátok és 
rokonok rendkívülinek találták e házasságot és meg- 
foghatlan egyszerűnek a Ström-novet. Sőt éles meg
jegyzéseket is mertek tenni azon előszeretetet illető
leg, melyet Martha ily nagyon is polgári nevek iránt 
tanúsított.

Először valami Brogrén úrral járt jegyben, most 
meg valami Strömöt választott férjének.

Ez nagyon rendkívüli dolog.
Pedig minden ember tudja, milyen gőgös és mi

lyen büszke volt az ezredes mindig őseire.
Ezerféle okot és következtetést hoztak fel, de az 

mit sem használt, mit sem változtatott az ügyön, és a 
menyegző meg fog tartatni, daczára mindennek, a 
mit a nénikék, bácsikák és egyéb rokonok ellene fel
hoztak

A rut leányok nevettek rajta, hogy az imádott, 
ünnepelt és gazdag Martba mindezen tulajdonok mel
lett sem kaphatott más férfit, mintegy franczia szolgá
latban álló polgári századost.

A szép leányok hátravetették fejeiket s bizo- 
nyitgaták, hogy ők nem alázták volna meg magukat 
annyira, hanem daczára ennek, mindenki elment a

24*
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menyegzőre s a legtöbben fölötte kiváncsiak voltak 
ama polgári férfit látni, ki Marthát rávette, hogy 
büszke nevét és szabadságát neki feláldozza.

A nászvendégek Szkoghofban gyűltek össze s 
onnan kocsiztak a templomba, hol helyeiket elfog
lalták, a menyasszonyt és kíséretét megvárandók.

A lelkész az oltár elé lépett és a menyasszony 
megjelent a templomban.

Atyja kiséré őt s egy sereg koszoruloány kö
veté, kik közt volt Armida is.

Lotta, ki a sekrestye ajtaja mellett állt, kíván
csian tekintett Márthára. Arcza ép oly hófehér volt, 
mint a menyasszonyi ruha, de fennhordozá szép fejét s 
büszkén tekintett körül.

Midőn az oltár előtt elfoglalta helyét, megjelent 
a vőlegény is, franczia tiszti egyenruhában volt, a 
becsületrend keresztjével diszitve.

Minden szem rá szegeződött, az átalános kíváncsi
ság tárgyára.

A legtöbben fiatal s legalább annyi szépséggel 
biró férfit véltek láthatni, mint Martha első jegyese 
volt. S mennyire csalódtak várakozásukban!

Igaz, hogy szép tartása, rendjelekkel díszített 
széles melle és magas alakja volt, de nem volt sem 
szép, sem fiatal, sőt annyira különbözött attól, a minő
nek képzelték, hogy mindnyájan csodálatkiáltásra fa
kadtak volna, ha az illem megengedi.

A százados szilárd léptekkel közeledett az ol
tárhoz. A franczia konzul kiséré őt, ki atyját helyet
tesítő.
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Azon pillanatban, midőn Strőm Martha mellett 
megállt, átható női kiáltás hallatszék.

A sekrestye ajtaja felé fordultak, honnan kiáltás 
jött, s látták, hogy egy korosabb áléit nőt vittek ki a 
templomból.

E nő Lotta volt.
Az esküvendő pár is akaratlanul oda tekintett.
A százados összevonta szemöldeit, és az ezredes 

valamit mormogolt fogai közt.
A lelkész olkezdé beszédét, és az ünnepélyes 

szertartás minden további megháboritás nélkül ment 
véghez.

Midőn a nászmenet o templomból kivonult, az 
orgona ünnepélyes indulót játszott. .

A menyasszony és vőlegény voltak az elsők, kik 
a templomból kijöttek.

Kocsijok közelében állt Lotta. — Arcza ép oly 
halvány volt, mint a menyasszonyé.

Midőn az utóbbi a hintóba szállt, Lotta oly moz
dulatot tett, mi a századost arra késztető, hogy egy 
tekintetet vessen rá.

Szemeik találkoztak.
A  koros nőnek különben oly jámbor, szelid arczt 

most lángolt a haragtól, és szemei szikrákat szórtak,
Lotta őrültként rohant haza, és Martha, ki ész

re vette a haragos tekintetet, melyet Strömre vetett, 
férjétől kérdé, midőn mellé ült a hintóba :

— Ismered te ama nőt ?
— Igen, egy keveset; úgy hiszem, hogy azelőt 

lady Kaszterton komornája volt. — Emlékszm, hogye
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ugyanaz nap láttam öt, melyen lady Kaszterton me
nyegzője volt.

—■ De arczkifejezése után ítélve, úgy látsz ék, 
mintha . , .

— Nem érezne épen nagy barátságot irántam, 
— vágott szavába Ström mosolyogva. — Az mog is le
het. Én nem kutatom az ilyen titkokat. Egészen 
közönyös dolog ez előttem.

Martha hallgatott; de a némajelenet Lotta és 
férje közt mégis különösnek látszék előtte.

Útközben a százados szeretetreméltó volt, a mi
nőnek az uj házasnak lennie kell. Csudálta Martha 
szépségét, s arról beszélt, milyen jól illik neki a hal
ványság s azt állitá, hogy a férfiak nagy száma iri
gyelni fogja szerencséjét.

Martha mind-e szép beszédeket némán hallgatá. 
Sápadt volt, mint a halál, hideg, mint a márvány s 
úgy ült a hintóbán, mintha érzéketlen lenne minden 
iránt, a mi körülötte történik. Ström néhányszor ajkai
hoz emelé kezét, azt is eltűrte a nélkül, hogy ellen
keznék. Arra sem ügyelt, hogy férje szemei sötét ki
fejezéssel függtek rajta, midőn minden iránt érzéket
len maradt, a mit szólt és tett.

A kocsi végre megállt Szkoghof előtt, hol gazdag 
lakoma várt a vendégekre.

Ettek, ittak, toasztokat mondtak. Nagy bősége 
volt a bornak és csapongóit a derültség. Ström bőven 
élvezte mind a kettőt, és Martha csevegett, enyelgett, 
nevetett, úgy, hogy megfeledkeztek rendkívüli hal
ványságáról megjegyzéseket tenni,



363

A menyegzői lakomának azonban szintén vége 
szokott lenni; a vendégek elbúcsúztak s a finom tár

saságból nem sokára csak néhány közel rokon maradt 
vissza, kik több napig akartak ott időzni.

Az uj pár egy kis szobába vonult vissza, hol 
háboritlanul beszélgethettek.

Martha egy támlányban ült; Ström mellette fog
lalt helyet.

— Martha, nem vagyok veled megelégedve, — 
mondá, — te most nőm vagy, s abba bele kell szok

nod, nehogy az egész világ sejtse, hogy boldogságo
mat erőszakkal kellett kivívnom.

— Sorsomba beletaláljam magam,— fakadt k 
Martha, — abba beletaláljam magamat, hogy egész 
életemet oly férj oldala mellett tölt sem e l, a kit
gyűlölök? Soha! — Az igaz, hogy most a tiéd 
vagyok, hogy hozzád vagyok lánczolva s Örökre elvá

lasztva mindentől, a mit nyerhettél, de ne remélj tő
lem a szerelemhez csak távolról is hasonló érzelme 

kicsikarhafni.
— Korántsem törekszem ez után,— mondá Ström.
A mi egyöt tlétünket illeti, Martha, annak

olyannak kell tennie, amint én a k a r o m.  Már is
merhetnéd annyira jellememet, angyalom, s tudhatnád, 
hogy én nem vagyok olyan ember, a kivel játszani 
lehetne.

— Ström Arvid, én tudom, hogy te borzasztó 
ember vagy, — viszonzá Martha — felemelkedve tám- 
lányában, — hanem azért mégis bátran kinyilatkozta

tom, hogy soha sem fogok irántad hajlamot érezni. Te
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mondád, hogy az után nem is törekszel. Ha úgy van, 
miért kényszeritettél hát, hogy nőd legyek? — Te 
nem szeretsz, nem törődöl szerelmemmel, mi okból 
használtad fel hát a családi titkok ismeretét arra, hogy 
atyám beleegyezését kicsikard frigyünket illetőleg? 
Vagyonom után vágytál ? De hiszen te legjobban 
tudtad, hogy nem vagyok oly gazdag, a mint a világ 
hiszi, Tekintélyes családdal akartál összeköttetésbe 
lépni ? Mit használhat az neked, miután már nem 
vagy svéd honpolgár? Avagy csak ama nyomorult 
gog késztetett rá, hogy ellenszegülésemet legyőzhosd ?

— Egyik sem ezek közül, Martha, hanem azon 
szilárd elhatráozásom , téged lord Kasztertontól eltá
volítani s magamat állítani közétek, nehogy tovább is 
behálózhasd ezen férfiút cselszövényeiddel.

— S mi közöd volt hozzá, ha én lord Kaszter- 
tont szerettem és egykor nejévé óhajtottam lenni ?

— Sőt, igen, ahoz van közöm, mert cselszövé- 
nyeid czélja az volt, hogy bút és boldogtalanságot 
hozzanak Elvira fejére.

— Arvid, — kiáltá Martha, felugorva , — mi
lyen érdekkel viseltetel Elvira iránt ?

— Szeretem ő t , — viszonzá Ström mély komoly
sággal.

— Sazt menyegzőnk napján mondod nekem?
— Ha nem szeretném lady Kasztertont, akkor 

ezen nap soha sem virradt volna ránk,— mondá Ström.
— Oh Istenem, valóban létezhetik ennyi hamis

ság! — kiáltá Martha, kezeit égnek emelve.
— Ne beszélj oly hangos an; egészen fölösleges
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vendégeinket abba beavatni, a mi köztünk történik. 
Szóljunk nyugodtan és minden izgultság nélkül, én 
utálok minden feltűnést.

Ström nagyon higgadtan beszélt, és szemei 
Marthára voltak függesztve , tudván, hogy tekintete 
uralg fölötte.

Martha visszahanyatlott a támlányba s mormogó:
— Yan-e a világon nálamnál boldogtalanabb nő ?
— Igon, én tudok egyet, a ki sokkal boldogtala

nabb,— feleié Ström ,— s pedig épen azért, mert azzal 
b ir, a mi neked hiányzik , — tudnillik szívvel. E nő 
lady Kaszterton.

— Ne mondd ki nevét, avagy nem tudom, mit 
teszek!

— Martha, — mondá Ström, — ne tedd türel
memet oly kemény próbára,máért kevéssel bírok, és ro- 
szul járnál, ha azt kimerítenéd. Aztán a rokonok al
kalmat lelhetnének annak elhireszteléséro, hogy már 
menyegzőnk estéjén viharos jelenet fordult elő köz
tünk. Azt akarod, hogy az emberek, kik úgy sem 
szeretnek téged, ki is nevessenek, mert megfeledkez
tél azon tiszteletről, melylyel nekem, magadnak és a 
világ ítéletének tartozol ?

Martha keble hullámzott. Elforditá fejét, nehogy 
Ström szemeivel találkozzék. O megfogta kezét, meg
csókoló azt, finom mosolylyal mondván :

— Ha valaki oly szép, mint te, az vétkezik, ha 
rút érzelmek tükrözése által elrontja az alkotó remek 
művét.

Martha visszavonta kezét.
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— És most, miután nyugodtabb vagy, beszél- 
jünk lady Kasztertonról, — folyt atá Ström, rövid 
szünet múlva.

— Örömest áldoznám fel boldogságáért élete
met, s még sem hinném, hogy drágán fizettem meg 
azt.— Miután ezt mondtam, tán képes leszo^z felfogni, 
milyen benyomást tehetett az rám, midőn felfödöztem, 
hogy te vagy boldogságának ellensége, te vagy az, 
kinek cselszövése minden reményt szétrombolt a háza. 
sok kibékülésére. E szerint elhatároztam, hogy annak# 
véget vetek, és azért, Stangenszkjőld Martha, nőmmé 
lettél, de sajnos — már kissé későn. — Lord Kaszter- 
ton Krimbe ment, hogy a háborúban részt vegyen, s 
hol van a lady, azt nem tudni.

Azonban remélem, hogy a lord visszatérend a 
háborúból, s hogy az, kit te oly elkeseredetten üldöz
tél, végre mindazon boldogságot élvezni fogja, melyet 
megérdemel.

— E remény soha sem fog valósulni, — vágott 
szavába Martha. — Lord Kaszterton, ha a háborúból 
visszatérend is, soha sem fogja visszontlátni Bromér 
Elvirát. Midőn Timaszjőt elhagyta, tudta, hogy sötét 
megbecstelenitő titok van életéhez kötve. Annak is
merése bírta őt az elutazásra, hogy a harcz zajában el
feledje, miszerint e nő elég merész volt nevét meg
gyalázni.

Ström kereszt befonta karjait s komoran nézett 
nejére, ki hófehér öltözékében valami szép daemonhoz 
hasonlított, ki nővé változott, hogy ezen alakban bo
londdá tegye a világ urait.
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Martha vállára tette kezét, s néhány szót súgott 
fülébe, mire összerezzent.

— Es te mondtad azt neki? — kiáltá Ström.
— Igen, nem csak hogy mondtam, de be is bi

zonyítottam. Utána való nap elhagyta Timaszjöt.
Martha diadalteljes tekintettel szemlélte férjét,
Valóban sikerült arczán a fájdalom és levertség 

kifejezését előidézhetni, mely különben úgy nézett 
ki, mintha kőből lenne faragva. E szerint bensejének 
legérzékenyebb pontját érintette. Lelkének volt tehát 
megsebesítő helye.

Néhány pillanatig hallgatott s rá nézett, aztán 
felkelt s enyelgő hangon mondá:

— A női gonoszságnak nincs határa, és te, Mar
tha, bebizonyítottad ezen állítást; hanem az is, mint 
minden, a mi nőtől eredt, terv nélküli, s megtáma

dásokat tesz minden számítás nélkül. Abból követke
zik, hogy könnyen lehet ellene működni. Fogadd 
karomat, menjünk vendégeinkhez!

H a valaki úgy, mint én, ily szép nő urává lett, 
ki csupa rósz tulajdonokból van összeállítva, akkor 
igyekezni kell mindazon roszat, a mit ő tehet, elhárí
tani, s a mit ő elront, jóvá tenni, — Ezért Martha, 
szavamat adom neked, hogy én mindazon roszat, a 
mit elkövettél, hogy Bromér Elvirát boldogtalanná te- 
hesd, ismét jóvá fogom tenni, és jaj neked vagy 
atyádnak, ha az nem sikerül, vagy ha ellenem mersz 
működni! — akkor megtudja a világ, milyen taliz
mánnak köszönhetem kezedot! — Jer, nem akarom, 
hogy tovább is elmaradjunk !
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Kezet nyújtott neki és Martha felkelt. Némán 
követé őt, de látszott rajta, mily nagy megerőltetésbe 
kerül az neki.

Ström rá nézett.
— Martha, más arczot keli Öltened, mert nem 

szükség, hogy a világ vonásaidból kiolvassa, mi törté
nik lelkedben. De hogy némileg sorsoddal kibékülj, 
azt mondom neked : lordKaszterton téged nem szere
tett soha, s mindenszó, a mit neked mondott, vagy irt, 
csak szeszélyének sugallata volt. Szive Elvirához ra
gaszkodik. Később majd bizonyítékot adok neked sza
vaim igazsága felől.

Karjára fűzte Martha kezét s enyelegve tévé
hozzá

— A  boldogság csak képzeletünk teremtménye ; 
igyekezzél tehát magadnak azt képzelni, hogy te a 
legboldogabb nő vagy. Hidd, semmi sem esztelenebb, 
mint olyan szív után epedni, mely másnak birtoká
ban van!

Most beléptek a terembe, Ström mosolygó arcz- 
czal, s Martha is. igyekezett, a mennyire lehetett, de
rültnek látszani.

Armida gondolá, Marthát szemlélve :
— Milyen hatalommal bir ezen ember; mi által 

vitte annyira, hogy Martha neki nyújtsa kezét ? Mi
ből áll a hatalom, melyet Martha és atyja fölött gya
korol ?

Éjjel volt már, midőn Armida Timaszjöbe ér
kezett.
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Lotta az előcsarnokban várta őt. Az öreg cseléd 
izgultnak látszék.

Lotta látására eszébe jutott Armidának a temp
lomi jelenet, és a kiváncsi bölgy elhatározd , hogy 
kísérletet fog tenni, nem tudhatna-e meg valamit 
Lottától Ström felől. Lotta bizonyára ismerte ö t , 
mert felkiáltott, midőn meglátta, és elájult.

— Oh Istenem, ön még ébren van , Lolta ? — 
mondá Armida, nyájásan mosolyogva. — Az igen szép 
Öntől, hogy megvárt. Egészen elkényeztet engem, 
Lotta.

Armida bizalmasan megveregette vállát, úgy, 
hogy Lotta egészen zavarba jött, nem tudván, mit 
felelni e váratlan dicséretre.

Armida szobájába mentek, A kisasszony kérdé 
Lottától, hogy érzi magát, mert ő is megijedt, mi
dőn látta, hogy Lotta elájult.

— Úgy látszék, mintha a vőlegény megpillan
tása nagy fájdalmat okozott volna Lottának, minek 
következtében elájult, — mondá Armida.— Ön tán is
merte a századost ?

— Oh nem. Hanom oly feltűnően hasonlít fivé
remhez, ki már régen meghalt, s annyira megijedtem 
tőle, hogy elájultam.

— Azt nem hiszem; — gondolá Armida, s han
gosan mondá: — Igen, az olyan hasonlatosság néha 
előfordul.

— Igazán úgy van, — mondá Lotta, — de az 
mégis nagy hatást tesz az emberre.
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— Szeretném tudni, miért várt az öreg rám, — 
gondolá Armida.

Lotta most sokat kérdezősködött Armid ától a 
menyegzőt illetőleg s a mellett segité őt levetkőztet
ni. Armida a legnagyobb készséggel beszélt el neki 
mindent, a mit tudni kivánt.

— Miféle egyenruha az, a mit a vőlegény viselt,
— kérdé Lotta végül — s micsoda ő tulajdonké p ?

— Aha—gondolá Armida — most jó helyen va
gyunk ! Hát ő franczia tiszt, — mondá han gosan,
— százados, és még hozzá nagy művész, tudja, Lotta 
lelkem, festész, tavaszkor visszatér Francziaországba 
és magával viendi nejét is.

— Úgy, — mondá Lotta — az annyit tesz, hogy 
ő nem svéd, csak svéd neve van.

Vizsga tekintetet vetett Armidára.
— Svédországban született, de mint igen fiatal 

ember elhagyta hazáját. Azt mondják, valami be este
ien csíny miatt, melyet elkövetett.

— És mi lehetett az ?
Lotta összezúzta Armida szép franczia virá

gait.
— Tán sikkasztás; vagy mi, azt mondják, hogy 

könyvvivő volt, vagy olyasmi.]
Lotta arcza kiderült. A nyugtalan kifejezés el

tűnt róla s StrÖmet illetőleg minden további besz édet 
félbeszakítva, mondá!

— Egy levél van itt a kisasszony számára B rog- 
rén asszonytól. Ott fekszik az ágy melletti asztalon. 
És most úgy hiszem, nincs már szüksége rám a kisza-
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szonynak. Azért hát jó ejt kivánok Armida kisasz- 
szonynak.

Lotta bókot csinált s távozott és Armidának 
nem sikerült a legkisebb fonalat is megkaphatni, mely 
őt kutatásaiban vezérelhette volna a századost ille
tőleg.

A levél különben más gondolatokra is hozta.
Mi mondani valója lehetett a prépostnénak ? 

Hiszen látták egymást a menyegzőn és sokat beszél
gettek együtt.

Armida felvette a levelet és orczái lángba bo
rultak. Ez nem volt Brogrénné, hanem Károly Írása.

Azonnal feltöré a levelet és olvasá:
„Armida ! Tökéletesen helyre állítva sebeim kö

vetkezményei után, már elhagytam Altorpot, mely 
a jövő márczius l4-én Timaszjő birtokosának tulajdona 
lesz, mert ő vette meg, — midőn te e levelet olvasni 
fogod.

„Befolyásos egyének közvetítése által a kelle
metlen benyomás daczára, melyet párbajom a magas 
körökben tett, sikerült nekem állomást kaphatnia 
svéd követségnél Konstantinápolyban, hová haladék
talanul elutazom.

„E szerint elválunk és pedig hosszú időre, — 
vagy tán örökre is.

„De óhajtottam neked még előbb néhány szót 
mondani, és jól tennéd, ha azokat a jövőben eszedben 
tartanád.

„Az ember nem lehet hónapokig a legborzasz
tóbb kínok zsákmánya és ama szörnyű tudattól üldöz-
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tetve, hogy egy ember halálának oka volt, úgy mint 
én, a nélkül, hogy ne jutna komoly gondolatokra. Oly 
viszonyok közt más szinben tanuljuk szemlélni az 
életet, az embereket és önmagunkat is.

„Minél tovább gondoltam vissza, annál megve
tésre méltóbbnak tűnt fel előttem a te képed, s nem 
hagyhatnám el gyermekségem hajlékát a nélkül, hogy 
ne mondjam ki neked, mennyire megvetlek.u

Armida letette a levelet s rá meresztő szemeit. 
Egy pohár vizet ivott, aztán folytatá az olvasást:

„Még ifjú-koromban felfödöztem, hogy te oly 
hajlammal viseltetel irántam, mely több volt a barát
ságnál.

„Ezen felfödözés hizelgett önszeretetemnek, és 
kellemes volt hiúságomnak, hogy én oly szerelem tár
gya vagyok, melyet viszonozni eszembe sem jutott, de 
azért mégis tetszett nekem az.

„Te tetszettél nekem, mert csodáltál engem, de 
én már akkor is Elvirát szerettem.

„Te azt jól tudtad, és elég ügyes valál gőgömet 
szerelmem ellen fellázítani, inig másrészről anyám, ki 
azt ohajtá, hogy én Elvira pénzének birtokába jussak, 
szerelmemet mindénkép előmozditá.

„így álltak az ügyek, midőn te először hagy
tad el Altorpot s néhány hétig Timaszjőben időztél.

„Irigységed és féltékenységed annak kieszköz
lésére vett rá, hogy engoln Timaszjőbe meghívjanak.

„Fájdalmat akartál okozni Elvirának s nagyon 
helyesen számítottad ki, hogy ez hiúságomnak híze
legni fog, s Martba szépsége fejemet elkábitja.
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„Te bizonynyal tudtad, hogy Martba nem ne
kem való leány, és azért használtad fel őt, hogy El
virától elvonjon s te eleget tehess boszudnak.

„S valóban úgy is történt.
„Tudod-e még, hogy te Marthával mindig az 

uzsorásokra, zálogtartókra és zsibárusokra vittétek a 
társalgást, s nevetségessé tettétek azokat ? Az ezredes 
csak megvetéssel szolt az ilyen emberekről,mintha azok 
olyanok lennének,kikkel becsületes embernek nem lehet 
érintkeznie, ha saját becsűiét nem akarja beszennyezni.

„Ezen beszédek valamit felébresztettek bennem, 
mi hasonló volt a szerelmem tárgya miatti szégyen
hez, s Martba e szerint egészen elhódította fejemet.

„Midőn később, mint Írnok, hazajöttem, Elvira 
minden tekintetben oly kedves, megnyerő leány volt, 
hogy atyja iránti előítéletemről megfeledkeztem és 
egyedül azt ohajtám, hogy e kecses kincsnek birto
kába jussak.

„Azt már mégis mondtam neki, midőn te és 
Martha ismét Timaszjőbe jöttetek.

„Anyám kívánatéra látogatást tettem ott.
„Az első kérdés, melyet Martha hozzám intézett, 

az volt, rajongok-e még az uzsorás leányáért.
„Az ezredes, ki ezt meghallotta, elbeszélte, hogy 

Bromér egy eset által, melyre a fiatal X. grófot rá
vette, egyszerre 20,000 tallért nyert. Az öreg gróf 
kénytelen volt az összeget kifizetni, hogy fia becsüle

tét megmentse.
„Ezen és más hasonló beszédek után, gőgöm is

mét harczolni kezdett szerelmemmel.
25
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n Szegyeltem magam az utóbbi miatt s fölötte 
kiűzött, hogy Martha folytonosan élezeket csinált jö
vendő frigyemet illetőleg.

„Ugyanazon időben azon gondolatra hoztál en
gem, te és anyám, hogy Martha engem szeret, s hogy 
csak tőlem függ, oly nőt kaphatni, ki nem csak pénz
zel, de tekintélyes névvel is bir.

„Most anyám is ellenkezőleg kezdett működni, 
s ő emelt szót leginkább Elvira ellen, ő hozta elő, 
mily nagy előny lenne az számomra, ily tekintélyes 
családba juthatni, s mily kellemetlen az, ha a nő nem 
bir tisztoltetben álló névvel.

„Míg te ily módon az önzés ördögét bennem és 
anyámban felkeltetted, Marthát is folytonosan inge
relted, úgy, hogy mindig arról beszélt, hogy én annyira 
vak vagyok Elvira iránti szerelmemben, s nem is tud
nék soha mást szeretni.

„Te azon hitben űzted e játékot, hogy ha Elvi
rával szakitok, és annyira elámitattom magam, hogy 
Martha közét megkérem, a gőgös hölgy engem bizo
nyára ki fog kosarazni, és e szerint te megboszulod 
magad Elvirán, s nagyobb kilátásod lesz a jövőre 
nézve, gondolván, hogy nálad fogok vigaszt keresni 
meghiúsult reményeim miatti fájdalmamban.

„Ezt én akkor nem gyanítottam, s igy csak
ugyan a kivetett hálóba estem.

„Nem állhattam ellent azon hízelgő kísértésnek, 
mely abban rejlett, hogy Martha engem szeret, és 
most szégyeltem magam arra gondolva, hogy JBromér- 
rel rakonságban legyek.
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„A  meghasonlást köztünk azonban Elvira idézte 
elő, mert 'nekem nem volt bátorságom azt tenni, mi
után szivem hozzá vonzott.

„Te tudod, milyen jelenetek következtek most, 
Martha mindenben annak bizonyítékát látta, hogy 
Elvirát szeretem, s midőn ő elutazott, első törekvé
sem volt Martha érzelmeiről meggyőződni.

„Akkor nem is gyanitottam, hogy mindezen ké
telyek- és féltékenységi jeleneteknek okozója te valál.

„Végre te az ezredesnével a fővárosba utaztál. 
És akkor bebizonyult, hogy te igazat szóltál, állitván, 
hogy Martha engem szeret.

„Tőled azonban távol vala ezen 'mesét elhinni, 
de a sors tréfát űzött veled, igazsággá változtatta 
hazugságodat.

„Martha szeretett engem, s nekem Ígérte kezét.
„Az ezredes beleegyezésének kieszközlését ma

gára vállalta, mi nem volt oly könnyű, mert ő szigo
rú arisztokrata, de leánya iránti hajlama mégis győ
zött, és az első hir, melyet hallottál, midőn vissza
jöttél, az volt, hogy én és Martha—jegyesek vagyunk.

„A  harag és fájdalom, melyet akkor mutattál, 
gyanút gerjeszthettek volna a jövőre nézve, de én vak 
valék, s most is hizelgett nekem, hogy te folytonosan 
szeretsz.

„Nem akarom szór ól-szóra ismételni, hogyan 
ingereltél minket egymás ellen, s mondhatom, te va
lódi kinná változtattad azon időt, mig Marthával 
jegyben jártunk.

„Midőn Wiesbadenbe jöttünk, Martha szilaj
25«
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játékszenvedélynek engedé át magát. Kedélye még 
ingerlékenyebb lett, s ha vesztett, mindig kellemetlen 
jelenet fordult elő köztünk.

„Frigyünk már akkor megszakadt volna, ha szá
mításom vissza nem tartoztat a meghasonlástól, s a 
sors Elvirát utamba nem hozza.

„Viszontláttam őt, kecsesebb és megnyerobb 
volt, mint valaha. Soha ki nem oltott ifjúkori szerel
mem felébredt s féltékenységet éreztem, midőn Lem- 
bournt mindig mellette láttam.

„Martha, ki azelőtt szeszélyes, hideg és indulatos 
volt, megváltozott, s oly engedékeny lett, s világosan 
láttam, hogy Elvira jelenléte miatt aggódik.

„Nyiltan mutatta megvetését annak alacsony 
származását illetőleg s mindent elkövetett, hogy ellen
szenvet ébreszszen bennem az uzsorás leánya iránt.

„Azon hirt igyekezett a társaságban elterjesz
teni, hogy Elvira atyja nagyon csekély tekintélylyel 
biró egyén, de ez nem gyakorolt semmi befolyást El
vira viszonyaira,

„Szír Szidney hü lovagja maradt és d’Orbeau 
asszony mindig védelmezte.

„Én azalatt tisztába akartam jönni az iránt, 
miféle viszony létezik az angol és Elvira közt, s d'Or- 
beau úrtól megtudtam, hogy hihetőleg egy pár lesz 
belőlők. Sőt azt is mondták, hogy Wiesbadenből el 
fognak utazni és aztán megesküdnek.

„Midőn d'Orbeau azt mondta, ki minden házas
ságról tudott, végzett ténynek tekintém azt s Martha
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engedékenységét arra használtam, hogy menyegzőn
ket a jövő őszre halaszszuk el.

„Martba beleegyezett s néhány nappal később 
elutaztunk Wiesbadenből, mert az ezredesné beteg
sége növekedett, s ő Svédországban óhajtott meghalni.

„Azonban csak Kopenhágáig jöttünk, az ezre
desné gyengesége nem engedé, hogy tovább utazzunk.

„A véletlen úgy akarta, hogy ugyanazon ven
déglőbe szálljunk, melyben Elvira lakott. Aznap ér
tünk oda, melyen menyegzőjét ünnepelte — lord 
Kasztertonnal.

„Láttam Őt a templomba kocsizni és visszajönni, 
s midőn őt szemléltem, a mint az ablaknál állt, azt 
hittem, hogy még soha sem szerettem öt annyira, 
mint most.

„Az uj házasok estefelé elutaztak Kopenhágá- 
ból és az ezredesné azon éjjel lehelé ki lelkét karjaim 
közt, miután egy titkot bizott rám s lelkemre kötötte, 
kérjem meg az ezredest, hogy utolsó óhajtását telje
sítse.

„Az ezredesné halála miatt a jövő tavaszra lön 
menyegzőm kitűzve.

„Te a telet arra használtad fel, hogy a viszál- 
kodás magvát kettőztetett buzgalommal hintsd kö
zénk, de miután Elvira számomra elveszett, én kizá
rólag csak az ész sugallatát követtem, mely azt pa
rancsoló, hogy mindent eltűrjek azon napig, melyen 
Martha nőm lesz.

„A tavasz megjött, de Martha nem határozhatta
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el magát ama fontos lépésre, smenyegzőnk ismét őszre 
lön elhalasztva.

„Martha ismét a fürdő-idényt akará élvezni és 
igy Baden-Badenbe mentünk.

„Ott lépett fel Kaszterton.
„Armida, tedd szivedre kezedet, gondolj a 

múltra s mondd: visszaemlékezhotel-e a múltra piru
lás nélkül, hogyan fokoztad Marthának Elvira férje 
iránti érdekét, hogyan ingerelted őt ellenem, mig 
előttem bebizonyítottad, mint résztvevő barátnőm, 
hogy Martha engem megcsalt ?

„Megalázva, felingei*elve mondtam Marthának: 
én tudom, hogy ő Kaszterton hódolatát elfogadja, ám
bár az ellenkezőt Ígérte, hogy levelez vele, ámbár ő 
az én jegyesem.

„Martha feleletül visszaadta nekem a jegy
gyűrűt.

„Hogy én Kasztertont gyűlöltem, az természetes 
úgy mint az is, hogy Elvira iránti szerelmem ismét 
fellobbant; de mielőtt boszut állhattam az elsőn, vagy 
Elvirával kibékülni megkísérthettem volna, jövőmre 
kellett gondolnom, mely egészen más alakot nyert 
Marthávali meghasonlásom által.

„En felhasználtam az ezredesné titkát, és az ez
redes kénytelen volt befolyása által nekem alkalmat 
szerezni, hogy ismét a diplomatiai pályára juthassak.

„Miután ez rendben volt, ^felbéredt a bo- 
szuvágy*

„Azon hir, hogy Elvira Timaszjőbe jött, Altorpba 
vezetett engem, miután Martha atyját rá birtam,
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hogy szerezze meg nekem azon leveleket, melyeket 
Kaszterton Marthának irt

„Most gyanítom, hogy ez alatt cselszövés rejlett; 
milyen, — azt hagyjuk most. Feladatod volt, Martha 
érdekeit elősegíteni, s azon dolgozni, hogy Elvira el
váljon férjétől, hogy Martha ama rang és vagyon bir
tokába jusson, mely jelenleg Elviráé volt.

„Engem is belebonyolitottál cselszövényeidbe.
„Mig én azt hittem, hogy te érdekei mnek szol 

gálsz szerelemből, — nem valék egyéb, mint eszköz 
terveitek elérésére.

„Azzal fejezem be hamis, gonosz cselekvényeid- 
nek jegyzékét, hogy arra emlékeztetlek, mint ingerel
tél fel engem Szidney ellen, mig^végre annyira vittél, 
hogy sértett hiúságból és féltékenységből őt megsér
tettem és arra kényszeritettem, hogy kihívjon.

„Szavaid, hogy Lembourn engem bolondnak ne
vezett , hogy., ha Kaszterton elválna is nejétől, nem 
én, de Szidney élvezné annak gyümölcsét, — mindez 
oly hangulatba hozott, minek következtében azon el
határozással jöttem a hely színére, hogy egyikünknek 
halva kell maradni.

„Az első lövés az enyém volt.
„Hibáztam, golyóm a levegőbe ment.
„Ellenfelem szándékosan czélzott úgy, hogy ne 

találjon halálosan. Golyója csípőmet érte.
„Újra megtöltötték a pisztolyokat. Most ismét 

rajtam volt a sor. Golyóm mellén találta szir Szidneyt, 
halálos sebbel vitték el, és én — vérével bemocskolva.

„A  pokol kínjai nem lehetnek nagyobbak, mint
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azok, melyeket kiálltam, midőn azt mondták, hogy 
Szidney meghalt.

„Gyűlöletem, féltékenyságem rémképek gyanánt 
tűntek el, a tudat, hogy egy embert megöltem, elri- 
asztá azokat, s egyedül a keserű önvád maradt meg 
és a legmélyebb utálat az i rá nt ,  ki engem ily tet
tekre késztetett.

„Ha szándokod volt, Armida, mindezek által 
Elvira iránti szerelmemet szivemből kitépni, — az 
nem sikerült.

„Ma is jobban is szeretem őt, mint valaha, s ér
zem, hogy soha sem szerettem — soha sem fogok 
mást szeretni.

„Ha azt remélted, hogy ha engem tökéletesen és 
örökre elválasztasz Elvirától, téged kínállak meg szi
vemmel, melyet Elvira visszautasított, akkor kegyetle
nül csalódtál, mert habár te még nagyobb vagyonnal, 
még magasabb ranggal bírnál, mint Elvira, soha som 
jönnék kisértetbe, sorsomat a tiédhez kötni.

„Ep annyira utállak rósz és hamis jellemed, mint 
hűtlen szived miatt, és megvetlek, mint a legnyomo
rultabb nőt, kit valaha ismertem.

„Oly szerelem, mint a tiéd, lealázás azon szívre 
nézve, mely táplálja, s átok arra nézve, a ki annak 
tárgya.

„Te azonban jól használtad fel az időt. — Any- 
nyira uzsoráskodtál Elvira jóságával, hogy most min
den anyagi gond nélkül tekinthetsz a jövőbe .

„De ne hidd azt, hogy az ilyen gonoszul szer
zett pénz örömet és áldást hozna magával.
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„Nem, Armida, az óra, melyben a megbánás 
jön, számodra is ütni fog, úgy mint ütött

Brogrén Károly számára.u
Ez volt hát a jutalom mindenért, a mit Armida 

tett; ez vala azon álomnak vége, melyet álmodott/ 
mióta Károlyt szeretni kezdte ; ez volt hát a párbaj 
eredménye, mely azon reményt keltette benne, hogy 
Károly most rokkant leven, őt ápolónőül fogja válasz
tani az egész életre.

Armida fájdalmában és haragjában összegyűrte 
a levelet — ilyen jutalmat nyert szóróiméért, mely őt 
annyi végtelen fondorkodásra vitte, azért követett el 
mindent, hogy Károly — Marthától elhagyva, Elvi
rától visszautasitva, — végre belássa, hogy Armida 
keblén lelheti fel az élet boldogságát.

Oh te sötét éj, fogadd be Armidát meghiúsult 
reményeivel s boritsd be fekete palástoddal, — mi 
nem érzünk kedvet leírni kínjait.

Armida másnap nem mehetett Szkoghofba, hogy 
az estélyben részt vegyen, melyet az uj házasok 
barátjaik és rokonaik számára rendeztek.

Armida beteg volt s néhány napig nem hagy
hatta el szobáját.

Két hét múlt el azóta, midőn egyszer délelőtt 
kocsi robogott az udvarra, Strőm szállt ki belőle és 
felküldte inasát, hogy jelentse öt be K . . . kisasz- 
szonynáL
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Az inas azon izenettel jött vissza, hogyakisasz- 
szonynak azonnal lesz szerencséje a százados urat el
fogadhatni. — Addig a nagy terembe vezették.

Ott megállt Briszier grófnő arczképe előtt s oly 
tekintettel szemlélte őt, mintha valami szomorú em
léket keltett volna benne.

—  Te mégis nagylelkű nő valál, — mormogá, 
— minden kicsinyességtől ment szívvel. Béke ham
vaidra !

Armida belépése félbeszakitá további elmélke
déseit.

7 Oly időszakok is léteznek az emberi életben, 
hogy évek múlnak el, s nem hagytak semmi nyo
mot hátra, mintha az idő nem is érintett volna szár
nyaival, s vannak olyanok is, midőn azt hiszszük. hogy 
néhány nap alatt egy egész évtizedet éltünk át.

Ilyen időszakot élt át Armida is.
Az elmúlt két hét alatt tiz évvel öregedett meg.
A százados azonban úgy tett, mintha nem vette 

volna észre, hogy a fájdalom és szétrombolt remé
nyek vihara vonult át Armida lelkén, minden voná
sán visszahagyva nyomait.

Udvariasan üdvözlé őt, sajnálta, hogy nem ve
hetett részt az estélyben, hanem reméli, hogy Armida, 
miután most már egészséges, mielőbb eljő Szkog- 
hofba sat.

— Mai látogatásom igazi oka azonban J— foly- 
tatá — lady Kaszterton. — Némi felvilágosítást sze
retnék kapni őt illetőleg, s tudván, hogy ön a lady
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benső barátnője, úgy hiszem, a legjobb, ha önhöz for
dulok.

— Attól függ, százados nr, mifélo felvilágosí
tást kíván — felele Armida. Elvira neve haragot és 
fájdalmat keltett lelkében.

— Egyedül a lady utolsó elutazása felől.
— Ezen esetben szívesen szolgálok vele.
— Tudja ön ha történt-e valami a lady és lord 

közt, mi hirtelen való elutazását okozhatta ?
— Azt alig hiszem — mondá Armida, hanem 

szine megváltozott, mert Ström élesen tekintett rá.
— Legyen oly szives s gondolkozzék kissé; — 

kozdé Strőm ingerült hangon. — Ha jól emlékezem, a 
lord egy nappal előbb Szkoghofban volt egy levél mi
att, melyet nőm irt neki, s önre volt bízva a kézbe
sítés.

A százados tekintete kellemetlenül hatott Armi-
dára.

— Ha ön ezt tudja, akkor nem értem, minek 
kérdi tőlem, — mondá.

— Értsen meg jól, kérem ,* óhajtásom az, ha le
het, tudomást nyerni arról, mi történt, midőn a lord 
Szkoghofból visszajött s hálás leszek a kisasszony 
iránt, ha némi felvilágosítást tudna nekem adni.

Armidának úgy látszék, mintha Strőm tekintete 
őt lefogva tartaná.

— Az egész, a mit erről tudok, annyi, hogy a 
lorddal találkoztam, midőn a lord Szkoghofból vissza
tért ; azt kérdé tőlem, nem láttam-e nejét, s én azt 
mondtam neki, hogy Altorpba ment, — Lord Kasz-
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terton parancsolá kocsisának, hajtson ő is Altorpba. 
— S másnap reggel elhagyta Timaszjőt.

— 0  tehát Altorpba ment, és ön vala az, a ki 
őt oda utasította, — mondá Strőm lassan.

— Különben vegye köszönotemet a felvilágo
sításért , — tévé hozzá egy idő múlva. — Az nagy 
becscsel bir előttem.

Armida, kinek főjellemvonása a legyőzhetlen 
kíváncsiság volt, most is forró vágyat érzett, mások 
titkait kifürkészni.

— Nem tudtam — jegyzé meg, — hogy lady 
Kaszterton önt oly élénken érdekli Azt hittem, szá
zados ur, hogy ön közönyös iránta.

— Oh nagysám, az ember annyiszor téved az 
életben — viszonzá Strőm. — Valóban azzal hizolgek 
magamnak, hogy nagyon jól ismerem lady Kaszter- 
tont .s mondhatom, igen ritkán éreztem életemben 
oly meleg érdeket valamely lény iránt, mint ő iránta. 
Ön tán jóságában még tovább is menne s megmondaná 
nekem, meddig időzött még lady Kaszterton Timasz- 
jőben férje elutazása után ?

— Csak egy napig. Aztán mrs. Brow kísére
tében elutazott. Azelőtt még oly jó volt, Ihogy nekem 
ajánlá, maradjak itt, s tegyek úgy, mintha saját há-‘ 
zamban lennék.

— S azóta nem kapott tőle levelet ?
— A ladytól magától nem, hanem mrs. Browtól, 

ki azt írja, hogy a lady hosszabb utazást szándékozik 
tenni Európa déli tartományaiban, s hogy ne aggód
junk, ha tán hosszabb ideig nem hallanánk felőle.
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A százados felkelt, s midőn búcsúzni akart, Ar
mida mondá:

— Azonban Lottának a lady is irt. Tőle tán 
bővebb tudósítást kaphatna a százados ur.

Armida vizsga tekintettel szemlele Ström arczát, 
látni akarván, mily benyomást teend rá e név.

— Lotta? Kicsoda az ? -  kérdé StrŐm közönynyel 
s oly kifejezéssel, mely bizonyitá, hogy először hallja e 
nevet.

— Lotta lady Kaszterton öreg dajkája ; ha kí
vánja, azonnal elhivatom.

— Kérem, ha oly szives akarna lenni, — mondá 
Ström, és Armida leküldte az inast Lottáért; kíváncsi
sága fájdalma közepeit is uralkodott rajta.

Mig Armida Lottáért küldött, Ström az ablakon 
kinézett; gunymosoly játszók ajkai körül.

Néhány perez múlva megjelent Lotta*
A százados, ki az ablakban állt, gyorsan meg

fordult, hanem jelenléte most Armida csodálkozására 
nem tett semmi benyomást Lottára.

Lotta nem épen kielégitőleg felelt a hozzá inté
zett kérdésre, s egyéb felvilágosítást nem tudott adni.

A lady Lonbonból irt neki, hogy hosszabb uta
zást fog tenni Dél-Európában, s arra kéri Lottát, ne 
aggódjék, ha hosszabb ideig nem kapna hirt felőle, sat.

Ström elhagyá Timaszjőt; amint látszék, nem 
sokkal tudott többet, mint odajöttekor, hanem arcza 
mégis némi megelégedést fejezett ki.

Megkérte Armidát, ne feledkezzék meg nejéről, 
oly előzékeny, s és udvarias volt, hogy Armida őt kel-
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lernesnek találta bozontos szemöldei és sürü fekete 
szakái Iának daczára, mely sötét álczaként fődé arczá- 
nak alsó részét.

Armida néhány nappal ezután látogatást tett 
Marthánál. Kérdőre akará őt vonni Károly levelének 
tartalma miatt.

Armida azt hívé, hogy Martba felvilágosította 
őt ama kettős játékot illetőleg, melyet ő űzött.

Az első, kivel találkozott, Ström volt.
Udvariasan üdvözlé őt s maga vezette be nejé

hez ; hanem ő is ott maradt a hölgyeknél, egy perezig 
sem hagyva őket magokra.

Oly figyelmes és mulatató volt, s annyira udva
rolt Armidának, mintha igazán szerelmes lenne belé.

Az ezredes iránt Ström hideg és oly feszes volt, 
hogy Armidának ez nagyon feltűnt.

Ép annyira boszantá őt az is, hogy az ezredes, 
ki oly gőgös volt, vejo iránt oly alázatosságot és en
gedékenységet mutatott, mi nagy ellentétben állt jel
lemével.

Armida haza ment, s nem foghatta fel, hogyan 
gyakorhat Ström oly nagy befolyást környezetére.

Martháék azon idő alatt mig jegyben jártak, 
Kopenhágában tartózkodtak, és épen csak a menyegző 
előtti napon jöttek Szkoghofba.

Armidának o szerint nem volt alkalma őket 
mint jegyeseket észlelhetni.

Az oljegyzés nagyon hirtelen jött.
Ström az egyik héten fellépett Szkoghofban, és 

a másik héten inár megvolt az eljegyzés.
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Martha azelőtt Londonban semmi előnyt sem 
adott Strömnek, sőt ellenben kerülte őt, a mennyire 
lehetett.

Mi bírhatta őt arra, kit oly nehe'z volt megnyerni, 
ki, mint Armida tudta, Kaszterton szerette, — hogy 
ezen csodálatos embernek, ki sem nagy névvel vagy 
ranggal, sem ifjúsággal és szépseggel nem birt, — 
kezét nyújtsa ?

Armida mindazon kérdésekre nem tudott felelni.
Vannak emberek, kiket mások ügyei annyira 

érdekelnek, s annyira vágynak azoknak viszonyait 
kifürkészni, hogy ezen kíváncsiság valódi szenve
délyéé lesz náluk.

S e miatt néha megfeledkeznek saját bajaikról 
és szenvedéseikről is.

Éltük feladatának látszik, hogy barátaik és is
merőseik titkainak fonalait összegyüjtsék, s aztán e 
fonalakból cseleket szőjenek, melyek vagy saját elő
nyökre, vagy botrányra szolgáljanak.

Armida is az ilyen egyének sorába tartozott. Ha 
valahol titkot érzett, nem volt nyugta addig, a mig 
azt ki nem fürkészte.

Ha ez sikerült neki, aztán oly módon szőtte 
cseleit, hogy többnyire hasznot húzott belőlök.

O mindont kutatott, firtatta ismerősei titkait és 
viszonyait, s később annyira összebonyolitotta a szá
lakat, hogy csak nagy bajjal lehetett azokat ismét 
szétbontani.

Ez volt legfőbb élvezete.
A keserű bú, melyet ifjúkori reményeinek meg-
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hiúsulta miatt érzett, enyhült, midőn azt hitte, hogy 
valamit kifürkészhet, mi boszujának eszközül szolgál
hatna, mert Marthát tekintő ama fájdalom okozójának, 
mely őt érte.

Ström jelenléte azonban lehetetlenné tette, hogy 
Marthán kitölthette volna haragját.

Egy idő múlva ismét látogatást tett Szkogofban.
Ismét a százados fogadá öt, mondván, mennyire 

örvend látogatásának s. a. t.
— Most még is, csak lelek alkalmat a nap foly

tán Marthával szólhatni — gondolá Armida, Ström 
karját elfogadva, ki őt nejéhez vezeté.

De most is folytonosan a hölgyekkel maradt, s 
Armidának el kellett távoznia, a nélkül, hogy csak 
egy szót váltott volna négyszem közt Marillával.

Világos volt, Ström nem akará, hogy bizalmasan 
értekezzék.

Armida dühös volt, hogy a ravasz Ström őt 
luddá tette, ezt nem bocsáthatá meg neki.

Egy egész hétig maradt most Timaszjöben.
Az egyik órában átengedő magát bujának, a 

másikban azon törte fejét, hogyan boszulhatná meg 
magát Marthán, kit minden szenvedésének okául te
kintett.

Október vége felé volt.
Armida kikocsizott és Szkoghof felé vette útját. 

Az ezredes régibb szolgáinak egyikével találkozott.
Armida megállitá kocsiját, s azt kérdé az inastól, 

hogy van az uraság



389

— A századosné kissé roszul érezte magát, ds 
most már jól van, —  feleié az inas.

— A századosné , — ismétlé Armida. — Tehát 
nem czimezik az ezredes leányát nagyságos asszony
nak ?

— Nem, a százados eltiltotta, és tessék elhinni, 
kisasszony;,. most nem parancsol más Szkoghofban 
csak ő. Az ezredes annyi, mint senki. Soha sem hit
tem volna, hogy valakinek annyi hatalma lehessen, 
Martha kisasszonyt kivéve, uram fölött, mint a 
mennyivel ez a százados most bir.

— Nos hát különben milyen ember a szá
zados ?

— Oh, ő nagyon udvarias ember, ámbár fölötte 
szigorú; nem oly végtelen gőgös és fékte
len indulatu, de határozott és igazságos. Hanem bo
csánatot kérek, most mennem kell,, mert ha a száza
dos ur visszajönne Altorpból, és engem itt lát fe
csegni, majd megharagudnék.

Az inas megemelé süvegét, Armida nagyon ke
gyesen bólintott fejével, és kérdék:

— A százados Altorpba ment ?
Igen, egy óra előtt lovagolt oda,

— Egyedül ?
— Egészeu egyedül.
Armida parancsolá a kocsisnak, hajtson gyor

san Szkoghofba.
Most egyedül találhatja Marthát s megmond

hatja ueki, a mi szivén fekszik, úgy mint azt is kö-
26
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zölheti vele, mennyire érdekli férjét Elvira, még Ti- 
maszjőbe is eljött, csak hogy róla beszélhessen.

A kocsi csak úgy röpült előre. Armida alig 
várta, hogy az udvaron megálljon, már kiugrott s 
Márthához sietett.

De alig ért az előcsarnokba, midőn a százados 
s az udvarba vágtatott s leugrott a lóról.

Egy pillanat múlva Armida mellett volt s kar
ját nyujtá neki.

— Nagysád épen jókor jött; — mondá, — nőm 
beteges volt és nagy szüksége van felderitésre.

Udvariasan segített Armidának kalapját és fel
öltőjét letenni, mondván, hogy most egész nap Mar- 
thánál kell maradnia, ő maga fogja őt majd este ha- 
zakisérni sat.

Armida örömest beleegyezett. A nap folytán 
alkalmat vélt nyerni, hogy Marthával négyszem közt 
szólhasson.

Midőn Martha őt meglátta, elégületlenül vonta 
össze szemöideit. Észrevehető volt, hogy nem igen ör
vend vendégének.

Miután a százados nejét megcsókolta, elhagyta a 
szobát.

Martha és Armida egyedül volt.
— Martha, — kiáltá Armida, — miféle aljas 

hamisság által sikerült neked Károlylyal elhitetni. —
Az ajtó megnyilt és a százados ismét a szobá

ban volt.
— A sarokszoba sokkal kellemesebb hölgyeim, 

— mondá — Onnan szép kilátás van a tengerre, meg
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vagyok róla győződve, hogy ott jobban fogják ma
gukat érezni, mint itt e szűk szobácskábán, vagy a 
teremben. Mit gondolsz angyalom? — fordulaMar- 
thához.

— Tökéletes igazad van, — feleié Martha.
Karjára tette kezét, s a sarokszobába mentek.
Martha kinézése férje jelenlétében megeről

tetést, elnyomott boszuságot mutatott, mely a nyá
jasság álczája alá volt rejtve.

A sarokszoba, mely azelőtt könyvtár volt, most 
dolgozószobává lön átalakítva. Zongora, Íróasztal, 
egy állvány, mindenféle rézmetszvényekkel, varró

asztal sat. állt benne.
Martha az ablakhoz huzattá a számos kis pam- 

lagok egyikét s azon foglalt helyet, Armida egy tám- 
lányba ült, melyet Ström állított oda az ő számára.

A százados az íróasztalhoz ült, mely a hölgyek 
közelében állt.

És Armida most sem érhetett czélt, mert Strőm 
ott ült a hátánál s egyre irt.

A társalgás Martha és Armida közt közönyös 
téren maradt s oly unalmas volt, mint az őszi eső 
csepegése. Martha igen keveset beszélt.

Délután a százados is felhagyott az írással.
Helyet foglalt a hölgyek mellett, enyelgett Ar- 

midával s torzképeket rajzolt, melyek oly furcsák vol
tak, hogy Martha is elkezdett nevetni.

Az ezredes egy másik asztalnál ült, kissé távo 
labb, s az épen érkezett újságokat olvasta. Néha egy-

36*
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egy pillantást vetett nejére, ki nevetett és derülten 
csevegett.

A  százados egy rajzot vett ki a másik után 
tárczájából s Armidának mutatta azokat.

— Valamennyi rajz közül, melyeket készítettem^ 
ez legdrágább szivemnek, Fölötte sajnálom, hogy nem 
volt alkalmam e kecses fejet lefesthetni. Ezen töké
letlen rajzot egy este készítettem Londonban az olasz 
operában, hol sikerült helyet kapnom egy páholy
ban az eredetivel szemközt.

Armida szemei elé tartá a lapot és mondá :
— Látott ön valaha megnyerőbb arczot, kecse

sebb kifejézést, finomabb arczélt, és szendébb szeme
ket ? Oh, e nő arra van teremtve, hogy a férfiakat 
őrültté tegye s egy szegény művész fejét elbóditsa ; 
soha sem feledem el a benyomást, melyet rám tett, 
midőn őt először láttam.

Armida szemei előtt — E l v i r a  képe állt.
Martha mélyebben hajolt munkájára. Armi

dának roszul esett Elvirát igy szemei előtt látni.
— Ön megengedi, —- kezdé ismét a százados, 

— hogy kőből kellene azon szívnek lenni, mely bút 
és szenvedést hozhatna egy ily angyalra, s fölötte 
gonosz természettel kell annak bírnia, ki e jóságos 
szende szemekből kényeket tud kicsalni. Őt látni és 
nem szeretni, többnek — vagy kevesebbnek kellene 
lenni az embernél s hogy valaki mellette éljen és mégis 
roszat tegyen neki, arra csak gonosz szellem lenne 
képes. Igazam van-e, Armida kisasszony ?

A százados visszatette a rajzot a tárczába.
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Armi da igent intett fejével. Strőm szavai kelle
metlenül hatottak rá.

— Igaz, lady Kasztertonról jutott eszembe — 
mondá Strőm — Brogren ur elutazott Konstantiná- 
polyba.

— Ez épen úgy hangzik, mintha valami össze
függés lenne lady Kaszterton és Brogrén ur közt.

— Mind enesetre azon összefüggés, mely egy nő 
és azon férfi közt létezik, kit az visszautasított. — Te

angyalom, és Armida kisasszony is tudjátok, hogy 
lady Elvira Brogrén tolakodását visszautasította. En
nek következtében nemtelen módon üldözte fit sértett 
hiúságában s végre azon párbajt idézte elő, mely szír 
Szidneynek életébe került.

Br ogren azonban meg van büntetve, és ha a la- 
dynek még több ellensége van, reményem, hogy azok 

is meg leendnek büntetve.
Ez utolsó szavakat fenyegetőleg mondá ki.
Armida roszul érzé magát, mert Károly neve 

.fájdalmasan viszhangzott lelkében.
Az ezredes, ki az egész idő alatt csendesen ol

vasta az újságokat, egyszerre mondá:
— Akarnak-e valamit hallani a háború színhe

lyéről ? Itt van egy jelenet leírva, egy magánlevél
ben, melyet a szerkesztőség kapott.

— Az minden esetre érdekelni fogja a hölgyeket 
— feleié Ström, székében hátradőlve.

Az ezredes olvasá:
„Olvasóink előtt ismeretes lesz, hogy több bá- 

torlelkü franczia és angol hölgy követte a háborúba
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a szövetségesek hadait, hogy a sebesülteket ápolják. 
Ez alkalommal leginkább az angol hölgyek tüntették 
ki magukat.

Mindenről lemondtak, a mi az életet kedvessé 
teszi, s alávetették magukat mindazon kemény nél
külözésnek és fáradságnak, mi a háborúval jár, s 
egyedül azon hangot követték, mely az( parancsolá 
nekik,hogy legyenek a sebesültek megmentéi, a haldok
lók vigasztaló-angyalai.

Ama gazdag angolnők közt, kik az irgalmas 
ápolónők szerepét átvették, volt egy bizonyos lady 
Kaszterton------- —Lí

A három hallgató ajkairól a csodálkozás e g y  
kiáltása lebbent el.

A százados felugrott, az ezredeshez ment és 
háta mögé állva, olvasá csendesen, mig amaz hango
san folytatá :

„Nem gondolva saját veszélyére, az Alma mel
letti ütközetben a tűz közepeit mutatta magát, hogy 
a segély kéznél legyen. — A csata már el volt döntve, 
az oroszok már megfutamodtak, midőn a hősies nő 
egy sebesült fölé hajolt s ekkor egy golyó találta őt, 
mely a lapoczkák közt behatatt, és ketté zúzta 
fejét. *

Egy sóhaj, oly mély, hogy fájdalom felkiáltáshoz 
hasonlított, szakadt ki a százados melléből mire az ez
redes székén összerezzent.

Hátratekintett vejére, — arcza sáfránysárga
volt .
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E pillanatban egy inas lépett be, ki levelet tar
tott kezében, mondván:

„Egy lovas ember hozta azt Stockholmból, a 
franczia követ küldte a százados urnák.u

Ström soká állt, mintha nem hallotta volna az
inas szavait.

— Mi baj, vöm uram, tán roszul érzed magad?
A százados nem felelt, hanem nyugodtan ment

oda s átvette a levelet.
— Kell erre felelet ?
— Nem. A küldöncz csak annyit mondott, hogy 

azt parancsolták neki, vigye el a levelet rögtön a szá
zados urnák.

— Jól van, adj neki borravalót, — mondá a 
százados.

A pamlagra veté magát s végigsimitott kezével 
szemein.

Az irás láttára arcza kissé derültebb lön. Miután 
néhány sort átolvasott, ismét mély sóhaj emelkedett 
kebléből. Hosszú időig ült úgy, fejét kezére támasztva 
sötéten, komoran, mint egy viharfelleg.

Az ezredes folytatá a lapok olvasását. Martba 
a párnára támaszkodott; úgy látszék, mintha sirna

Armida úgy ült, mintha kővé vált volna, hol a 
századosra, hol az ezredesre és Marthára tekintett.

Kínos csend uralkodott a szobában.
Ström végre fölkelt, s nejéhez ment.
— Mi az, Martha, úgy hiszem, te sírsz ?
Hangja reszketett.
— Sajnálod lady Kaszterton kora halálát ?



— Igen! — mondá Martha, feltekintve hozzá.
Martha arczárói hiányzott a hideg büszkeség

kifejezése; volt benne valami, a mi elárulá, hogy jobb 
érzelmei felébredtek.

A százados rá nézett, aztán Armidához fordult:
— Ha a kisasszony haza kíván menni, kocsim 

rendelkezésére áll, — mondá.—Bocsásson meg, hogy 
magam nem kisérhetem el.

Meghajtá magát s kiment a szobából.
Armida most egyedül volt Marthával, most be

szélhetett volna kedve szerint; de o pillanatban ő sem 
gondolhatott egyébre, mint Elvira halálára. E szerint 
nem sokára elbúcsúzott és visszatért Timaszjőbe.
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Bármilyen gonosz legyen is valamely ember, 
mégis vannak bizonyos dolgok, melyek lelkét meg
rázkódtatják, s ezekhez tartozik egy váratlan ha
lálhír.

Armida álomtalanul tölté el ezen éjt. Úgy volt# 
mintha szüntelenül azt kiáltanák neki, hogy Elvira 
ily kora halálának ő volt oka, ő vitte annyira, hogy 
az ifjú nÖ a csaták Veszélyét fölkeresse.

Bármint forgolódott is ágyában, mindig látni 
vélte Elvira bánatos arczát, mindig hallá szende hang
ját, mely kérdé: „Miért szereztél nekem annyi fáj
dalmat?

S mit is nyert Armida minden gonoszságával ?



Azon egyetlen lény megvetését és utálatát, kit 
valaha szeretett az életben.

A reggel jött napfény nélkül s ép oly nyomasztó 
súlyos levegővel, a milyenek az éjnek órái voltak Ar- 
mida számára.

Kifáradtan, leverten öltözködött fel, s épen a 
reggelihez készült lemenni, midőn szobájának ajtaja 
feltárult, és Lotta rohant be egy újsággal kezében.

— Kisasszony, kisasszony! — lihegé a szegény 
nő, — mi az, a mi itt az újságban áll? Jöjjön, jöjjön
------- oh, az nem igaz,'— ---------ez csak nyomdahiba
------------ az nem lehet! Olvassa ! — Olvassa!

Armidának nyujtá a lapot s aztán zokogva veté 
magát az ágyra.

Armida elvette a lapot, s ama kis fekete be
tűkre meresztő szemeit, melyek lady Kaszterton ha
lálát hirdették.

Miután Lotta háboritlanul átengedte magát 
szenvedélyes fájdalmának, ismét felugrott, megra- 
gadá Armida karját s kiáltá:

— Mondja, hogy az lehetetlen, hogy az újságok 
hazudnak, avagy én megőrülök. — Oh mennyei 
atyám, te nem lehettél oly szigorú szolgálód iránt, te 
nem szolitottad őt el az életből — mielőtt — mie
lőtt —

Zokogás fojtá el hangját.
Armida igyekezett őt megnyugtatni, de bár

mit mondott is neki, minden csak növelni látszék 
Lotta fájdalmát.

Armida nem tartozott azok közé, kik részvétet
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éreznek mások fájdalma iránt, s e szerint nem is volt 
képes valakit vigasztalni, s miután Lotta fájdalomki
töréseit nem sikerült lecsillapítania , levezette őt 
szobájába s orvosért küldött, hogy valami csillapító 
szer által Lotta izgultságát megnyugtassa.

De a küldöncz még nem hagyta el a kastélyt, 
midőn egy kocsi robogott az udvarba, melyben fiatal 
lelkész ült, ki Lotta után kérdezősködött.

Azonnal elvezették őt a szegény, kétségbeesett 
busuló nőhöz.

Armida is nála volt, midőn a lelkész belépett.
Udvariasan, de hidegen modorral köszönté Armi- 

dát, ki ingad ózó hangon üdvözlé Brogrén lelkész 
urat.

Brogrén Fredrik egyedül óhajtott maradni Lot
tóval, és Armida távozott, ámbár nem igen kellemes
nek találta egyedül menni át a nagy épületbe, azon 
szobákba, hol minden, minden Elvirára és jóságára 
emlékeztette őt.

Fredriknek sikerült Lottát megnyugtatni. Szí
vélyes vigasztaló szavakat mondott, neki.

Midőn beszédét elvégezte, Lotta is megszűnt 
sírni, s most kinyilatkoztató, hogy fájdalmán kívül 
még más is van, mi lelkét nyomja.

A gyónás titka azonban sokkal szentebb, mint 
— hogy azt meghallgatnák.

Midőn Fredrik távozni készült, mondó Lotta :
— Úgy tetszik nekem, mintha nehéz vétket kö

vettem volna el, mert nem közöltem Elvirával min
dent, a mi születésére vonatkozik, mielőtt férjhez-
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ment. Ha visszagondolok, hogy utolsó elutazása elő
estéjén hozzám jött és kért, mondjak el neki mindent, 
a mit anyjáról tudok, szivem megreped, mert nem 
teljesítettem kérését. —

Midőn elbúcsúzott, azt mondá nekem:
„Lotta, a szeretet oly hallgatagságra birt téged, 

mely nekem sok bút szerzett. Oh, ha te megmondtad 
volna nekem menyegzőm előtt, hogy oly nő leánya 
vagyok, ki gonosztettet követett el, akkor soha sem 
fogadtam volna el lord Kaszterton nevét, s nem lett 
volna szükség soha hazámat bubán, kétségbeesetten 
elhagynom !{í

Könyben úsztak szemei, midőn azt mondta ; lát
tam olutazni s még sem mondtam el neki, a mit jog
gal tudnia kellett volna. Lelkész ur, ha arra gondo
lok, azt hiszem, hogy lelkem soha sem fog nyugtot 
lelni!

— Emlékezzél, Lotta, azon szavakra, melyeket 
először mondtam neked, s hidd azt, hogy mi csak 
eszközök vagyunk egy magasabb hatalom kezében 
Lotta összetette kezeit, s midőn Fredrik egy idő 
múlva őt elhagyá, egészen nyugodt volt, s alázatta 
hajolt meg ez uj megpróbáltatás előtt.

Most térjünk vissza Szkoghofba és pedig azon 
estére, midőn Armida onnan elutazott.

Távozása után Martba egyedül maradt atyjával 
a szobában.
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Martha halvány arcza szomorúnak látszék s mé
lyen gondolkodva ölt ott.

— Martha, — kezdé az ezredes, miután egyet
len imádott gyermekét egy i léig szemlélte ; — ő meg
halt ; a sors egyszerre megszabadított minket tőle.

— Megszabadított! — ismétlő Martha s atyjá
hoz lépett. Vállára tévé kezét s mély komolysággal 
tévé hozzá: — Inkább azt mondanád, hogy nekünk 
sikerült őt a halálba űzni.

Martha végig simított kezével homlokán s foly-
tata:

— En azt óhajtóm, bár ne gyűlöltem volna őt 
soha, bár ne okoztam volna neki fájdalmat soha!

— Mit, Martha, — szóla az ezredes, leányát át
karolva, — megváltozott-e jellemed ? Valóban te szólsz 
ily lágy hangon ? Elfeledted, hogy ezen Elvira veszé
lyes ellenségünk volt, kitől félnünk kellett, a mig élet
ben volt ? Halálának csak örvendhetünk, ámbár az 
most már nem segíti elő szived óhajtásait, mert te azon 
férfihez vagy kötve, k i ------------

Az öreg elhallgatott s összezsugoritá az újságot.
— Kinek vasakarata van és ki magára vállalta 

Elvirát megboszulni; — egészité ki Martha. — Mi 
ketten, atyám, rabszolgái vagyunk.

Martha keserűn mosolygott és az ezredes mor- 
mogá:

— Oh, bár csak elérhetném azon napot, melyen 
ama halomra léphetnék, mely porát takarja; a mig ő 
él, eddig úgy sincs nyugtom; de ne szóljunk róla, ha
nem rólad, Martha!
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— Es mit szólhatunk rólam ? — kérdé Martha. 
— Semmit! — —

Atyja vállára támaszkodott s folytatá:
— Egyszer valahol két gonosztevőről olvastam, 

kik kölcsönös hajlam által egymáshoz voltak kötve 
úgy, hogy az egyik, midőn barátját halálra Ítélték, 
gyilkosságot követett el, hogy hasonló módon végez
zék ki, mint amazt. —' — Rám és rád gondoltam, mi
dőn e mesét olvastam. Mi is olyanokat tettünk, a mik 
közelebbi vizsgálástnem tűrt; cselekvéseinek nem éb
reszthetnek tiszteletet s mégis a legerősebb hajlam 
egyesit minket. Azt mondják, a barátság megszűnik, 
ha a tisztelet eltűnt. Én nem tiszteltelek soha, nekem 
mindig úgy látszék, hogy te szívtelen ember vagy, s 
mégis szeretlek, és hogy megmentselek, ezen férfinak 
adtam kezemet, ki engem beteges merengövé változ
tatott át, ki a múltról gondolkodik és a jövőtől fél.

A férj kezében tartja sorsomat, megkérlelhetlen 
boszulóhoz hasonlít, ki rendithetlenül, szünet nélkül 
arra kényszerít, hogy hátra tekintsek és még sem lát
szik szigorúnak.

O megtörte bátorságomat, megfosztotta jelleme
met erélyétől. Olyan vagyok, mint a kalitba zárt 
oroszlány ; valahányszor merész lépést akarok tenni, 
a börtön vasához ütődöm, s ha megkísértem azt össze, 
törni, hasztalan meritem ki erőmet. Olyankor vádol
lak téged, s haragszom azért, hogy szeretlek. Midőn 
felolvastad h a l á l á n a k  hírét, szerettem volna fel
ugrani és kiáltani: „Miért tanitál engem arra, hogy e 
nőt gyűlöljem ?u — s a helyett kÖnyekre fakadtam.
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Martha felemelé fejét s kiáltá:
— Én vagyok-e az, -az erős, bátor Martha, ki 

ellensége halálát siratja! — Mivé tett engem ezen 
férfiú? —

Az ezredes nyugtalanul tekintett leányára.
— Valóban, Martha, én nem ismerek rád. — Te 

a szép, az okos nő, meghajolsz oly férj előtt, kit 
utálsz! — Az áll, a szükség kényszeritett rá, hogy 
nejévé légy, hanem arra nem kényszerit, hogy most 
rabszolga légy. Azon pillanatban, melyben sorso
dat a magáéhoz kötötte, megfosztotta önmagát minden 
eszköztől, mély által neked árthatna.

— De attól nem, hogy t é g e d  megtámadjon !
— Martha, már régen várok rád, — szólalt meg 

egy hang az ajtóban.
Martha megfordult, — férje állt ott.
Az ifjú nő egy pillanatig szemlélte sárgás-hal

vány arczát, mintha szándoka lenne szavait figye
lembe sem venni, de aztán mégis kezet adott atyjá
nak, mondván:

— Jó éjt atyám! — aztán férjéhez ment, ki az 
ezredeshez közeledett, sötét szemeit rá szegezve. '

— Menj szobádba Mártha, — mondá Strőm, — 
szólani akarok atyáddal.

Martha megállt.
— A mit atyámnak mondani akarsz, azt én is 

meghallhatom — mondá Martha — s nálad nélkül nem 
hagyom el a szobát.

Strőm úgy szemlélte Marthát, mintha ellenke
zése által meg lenne lepetve.
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— Martha — mondá — én óhajtóm, hogy tá
vozzál. A mit e pillanatban atyádnak mondani 
akarok, azt négyszem közt végezhetjük el legjob
ban, ezért hát menj, értekezésünk nem fog soká tar
tani. Te sokkal okosabb nő vagy, sem hogy ^nnak 
tennéd ki magad, hogy a szobából kivezesselek.

Martha először atyjára, aztán férjére nézett s 
aztán elhagyá a szobát.

Strőm bezárta az ajtót, nehogy valaki hallga- 
tódzék, aztán visszatért az ezredeshez, ki félénken 
ült egy támlánybán.

A százados erőteljes, izmos, magas alakja nagy 
ellentétet képezett az ezredessel, ki sovány, összeaszott 
és kicsi volt.

Strőm tekintetének éles határozottsága ellen
kezett az ezredes szemében lappangó félénk bizony
talansággal és álnoksággal.

Strőm egy ideig úgy szemlélte ipját, mintha te
kintetével megakarná őt semmisíteni, oly elkesere- 
detségett fejezett ki arcza.

— Stangen8zkjöld ezredes — szóla tompa han
gon, — híven kell megtartania emlékében, azt, mi 
leányát nőmmé tette, mert ha azt nem teszi, és úgy 
fog vele beszélni, mint most, midőn ide belépten ak
kor el lehet rá készülve, hogy megfeledkezzem ro
konságunkról s tudatni fogom a világgal, milyen 
nyomorult ember ön. Vigyázzon tehát szavaira, s 
tartsa meg magának gonosz gondolatait! —Ne mondja 
ki lady Kaszterton nevét, ha nem akarja,hogy han
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gosan kikiáltsam, kicsoda ön s miért uszította fel 
leányát ellene !

Az ezredes hamuszinü lett. Ő nem tartozott a hő
sök közé, s ily négyszem közti értekezés vejével a 
legnagyobb kin volt rá nézve. E szerint most is böl
csen hallgatott.

Ström egyet fordult a szobában, hogy haragját 
fékezze. Midőn ismét megállt a kis ezredes előtt, ki so
ha sem mutatott bátorságot csak alattvalói iránt, kik 
felett zsarnokoskodott, úgy látszék, mintha a hideg 
lelné azt.

— Holnap elhagyom Szkoghofot kezdé Ström 
ismét, — hogy hosszu'utra keljek. — Ön itt fog ma
radni nőmmel, de titkuk velem jön. Az ut, melyet 
tenni szándékozom, nagyon hosszú, s az is meglehet, 
hogy nem térek vissza többé, a mit azonban nem óhaj
tók. De legjobb lesz, ha úgy intézem el a dolgot, hogy 
egész életök hosszára legyen mitől tartaniok, ha ismét 
mások boldogságának halálmadaraiként akarnának 
fellépni. Mig távol leszek, határozott akaratom az, 
hogy ön és Martba itt maradjanak. A mig én nem irok, 
addig nem szabad sem önnek, sem Marthának e he
lyet elhagyni.

Habár távol leszek innen, mégis gondoskodni 
fogok arról, hogy azonnal megtudjam, ha legke- 
vésbbé is vétenek akaratom ellen s ön tudja, mit te
hetek én az engedetlenség megbüntetésére.

Szükségtelen mindazon szép dolgokról gondol
kodnia, melyeket véghez vitt, s milyen jól sikerült ön
nek leányából atyja méltó képmását nevelni. Hanem
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mind en törekvése daczára sem fojthat el benne minden 
ob b érz.etet. Ön örvendett lady Kaszterton halá
lának s nem tudta, mit cselekszik, mert az an
gyalok könyei jóvá teszik az ördögök tettiet, s igy 
az ő kérelme is kiengesztelhette volna ön iránti gyű
löletemet s tán leánya sorsa is megkönnyebbült 
volna.

De most elszakadt a béke köteléke s jönni fog 
azon nap, melyen óhajtani fogja, bár felkelne ő sir- 

jából, hogy önért könyörögjön.
Strőm távozott, és az öreg ember kisértet által 

meg rémitett gyermekként meresztő szemeit az űrbe.

Minden emberi szívben rejlik némi jó érzelem 
me ly, bármilyen romlott legyen is arról tanúskodik, 
hogy a jónak csirája minden lélek [fenekére van 
hintv e, habár a szenvedélyek elfojtják is.

Marthának a gőg, önzés és hiúság által eltöl
tött bensőjében is rejlettek jobb érzelmek, s ezek közt 
a legelső atyja iránti szeretete volt.

Természete nagyon hasonló volt atyjáéhoz s a 
nevelés által, melyet kapott, érzelem nélküli hölgygyé 
képeztetett ki, részvét, irgalom és szelidség nélkül, 
egyedül a pillanat benyomásait követve.

A mi óhajtásainak útjában volt, azt minden 
áron eltávoliták, s ha valamit kívánt, azt megkapta, 
bármily e sztélén lett volna is.

27



Elkényeztetve atyja által, ki őt bálványozta, 
anyja, ki a semminél is kevesebbet számított a csa
ládban, mindenben engedett neki, igy hát Martha ön
zése mindinkább kiképződött és gőgje folytonosan 
nőtt.

Okos és szép leven, már korán tárgya lön a 
férfiak figyelmének, hiúsága tápot nyert a nélkül, 
hogy erkölcsiségét kiképezték volna s hogy eszének 
foglalkozása legyen, a fondorkodás élvezetének engedé 
át magát.

S mindazon nagy hibák közt állt atyja iránti 
szeretető, mint egészen különváló érzelem.

Martha korántsem érzett legkisebb tiszteletet 
sem szüléi iránt, sőt ő volt zsarnokuk, kinek szeszé
lyeit az egész ház teljesítő, lő pedig atyja gyöngéd
ségének tárgya volt, a mióta csak emlékezni tudott.

Marthát, ki önző, indulatos és kegyetlen volt, 
soha sem szerette igazán más, mint atyja.

Atyjával szólhatott minden tartózkodás nélkül, 
ő volt bizalmasa s nem kellett attól tartania, hogy 
roszallani fogja cselekvéseit, s benne bizhatott is, ha 
segélyre és gyámolitásra volt szüksége.

Martha képes lett volna atyjáért mindent meg
tenni, mindent feláldozni, épen úgy mint atyja ő érte, 
s Ő sokkal több bátorsággal és lelki erővel bírt, mint 
amaz.

S még egy másik érzelem is létezett Martha lel
kében, mely hajó irányt adtak volna neki, egészen 
más lényt képezett volna belőle, mint n milyen most 
volt.
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0  élénken csodálta a szépet és nagyszerűt, az 
értelmi fölényt és jellemnagyságot.

0  nem tudta becsülni a jóságos és szelíd erénye
ket, nem tudott rokonszenvezni a szív szenvedései
vel és az erkölcsi érdemekkel, hanem a nagyszerű 
jellemvonásokat, bátorságot, elszántságot és nagylel
kűséget becsülte és csodálta. A mi rendkívüli és 
szellemdus volt, az elragadta, megvakitotta őt, de ő 
nem tudott a szenvedővel sírni s az önfeláldozás nem 
hatotta meg szivét.

Ha ezen rokonszenv nemes irányt kapott volna, 
akkor Martba nemes, habár kissé önző jellem lett 
volna, önzése nem változik gőggé, hanem valódi büsz
kesége, és hiúsága nem késztette volna folytonos irigy
ségre, de jó tettekre, úgy mint most roszakra.

Kaszterton megjelenése megfelelt a magasztos 
iránti rokonszenvének, s ez által lön hozzá lánczolva.

O csodálta benne a híres szónokot, szerette 
büszke, nemes modorát, s imádta, mert önállóbbnak 
és jobbnak tűnt fel neki a többinél.

Nejévé és korlátlan úrnőjévé akart lenni, s hogy 
e czélt elérhesse, mindazon alávaló tettekre és erköl
csi kegyetlenségre ragadtatta el magát, melyekre őt 
Elvira iránti gyűlölete készteté. Mit törődött Martha 
azzal, ha szenved-o Elvira, csak ő lehessen lady Kasz
terton.

Ilyen volt Martha, midőn a viszonyok hatalma 
őt Ström nejévé tette.

Kényszerítve lön rá, s óhajtásainak és Önakara
tának ezen első megtörése villámcsapásként sujtá őt.

27*
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Összezúzva, boldogtalannak? érzé magát, inge
rült és elkeseredett volt, s nem boszulhatta meg ma
gát semmikép ama férfiun, ki magát hideg számlás
sal urává tette.

Miután neje lett, azt hitte, hogy^most megérez
tetheti vele, mennyibe került neki ezen áldozat, ha - 
nem az sem sikerült.

Ström bizonyos határokon belül fogva tartá őt, 
s kifárasztotta megrendíthet len nyugalmával és szi
lárdságával. Ström soha sem lépett fel házasságuk 
ideje alatt mint indulatos, fenyegető zsarnok, de 
mindig szilárd maradt.

Az által, hogy folytonosan szeme elé tartá neki 
elmúlt életét és minden szivtelenségét, arra kénysze- 
ritette, hogy arra visszatekintsen.

Alig van annyira sülyedt, romlott ember, ki ne 
érezne némi fájdalmat, vagy szégyent, vagy megbá
nást, ha folytonosan kiemelik előtte rósz tetteit s ujjal 
mutatnak rájok.

Martha is néha valódi undort érzett a multat il
letőleg és keserű megalázást azon gondolatnál, hogy 
atyján kívül még más ember is létezik a világon, ki 
gonosz tetteit ismeri.

Ström elmélkedései azt illetőleg, a mit többé 
nem lehet megváltoztatni, és hibáinak fejtegetései, 
lassú és folytonos kínzás volt a hizelkedéshez, csodá- 
láshoz és dicsérethez szokott Martha számára.

Gyakran akarta atyját vádolni, és mindent neki 
akart felróni, de aztán feltűnt előtte mindazon szere-
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tét és gyöngédség e miéke, melylyel öt születése óta 
elhalmozá, és ez lecsillapitá haragját.

Legalább némi vigasztalást lelt azon tudatban, 
hogy mégis van egy lény, ki öt szereti, úgy, a mint 
van, mig férje hajszálhasogató pontossággal fejtegette 

és vizsgálta legcsekélyebb hibáját is.
Martha öt heti házasság után annyira megvál

tozott, hogy alig lehetett rá ismerni. Hidegnek, közö
nyösnek, buskomornak és elzárkozottnak látszék.

így álltak a dolgok, midőn lady Kaszterton ha
lálának hire jött, mely azt kiáltá neki: „Ez a te mü

ved."
Martha hálószobájában állt az ablaknál, midőn 

Ström belépett. Nem mozdult, ámbár hallá, hogy a 
szobában van.

— Azért jövök, Martha, mert tudtodra akarom 
adni, hogy hóin ap reggel Szkogbofot elhagyom és 
hosszabb útra indulok; — mondá Ström.

Martha gyorsan megfordult, s a mint látszék, e 
hir kellemes benyomást tett rá.

— ügy látszik, örvendesz ê hírnek? — kezdé 
Ström.

— Magad sem hinnéd, ha az ellenkezőt monda
nám, — feleié Martha, helyét elhagyva.

— Őszintén megvallva, nem vártam mást; ha
nem azért ne képzelj magadnak sokat azon időről, 
mig én távol leszek. Te itt maradsz atyáddal.

— S mi kényszerithene e n g e m  arra ?
— Akaratom az egyetlen kényszer, melyet te

kintetbe kell venned. Atyád különben majd felvilágo-
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sitand azon veszélyt illetőleg, mely annak megszegé
sével jár. O nagyon jól tudja, hogy nem utazom egye
dül, s e szerint legjobb lesz, hí akaratomat teljesíteni 
fogjátok.

Ström leült a pamlagra s egy ideig hallgatott. 
Az asztalon álló lámpa fényt vetett arczára, melynek 
bús, fájdalmas kifejezése volt.

Martba a szoba közepén állt. Szemei férjére 
voltak szegezve, csodálkozott arczának kifejezésén.

„Halála tett-o rá oly mély benyomást? — gon- 
dolá Martha.— S ha úgy lenne, miféle érzelmek kötöt
ték hozzá? A szerelem? De akkor hogyan tudott ve
lem házasságra lépni s egészen nyugodtan tűrni, hogy 
ő másé legyen? Kétfelé szerelem van-e hát? — Le
het-e azt nem gyűlölni, ki köztünk és szerelmünk 
tárgya közt áll ? En nem bírom azt felfogni.

— Te, Martha, még nem tudod, mi a szerelem, 
— mondá Ström, mintegy feleletül titkos gondola
taira. Tán soha sem is fogod megérthetni és felfogni, 
mi ezen szent és komoly érzelem. Egyszer én is, 
úgy, mint te, heves szenvedély hatalmában voltam. 
Úgy látszék nekem is, hogy nem vagyok képes lemon
dani, s oly t̂ettekre ragadtattam el magam, melyek 
kiolthatlan, keserű emléket hagytak hátra. Sok év 
múlt el azóta, és csak most tanultam meg, hogyan le
het szeretni a nélkül, hogy az önzés rabszolgájává al
jasukon az ember.

Kinyujtá kezét Martha felé, ki eléje ment és gé
piesen az övébe tévé kezét.

— Ha most másra is gondolhatnék, mint a gyű-
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löletre és boszura, — kezdé Ström ismét, — akkor 
óhajtanám, hogy szerethesselek; ez nagy szerencse 
lenne mindkettőnkre nézve.

Martha keserűen mosolygott.
— Te erre mosolyogsz s azt gondolod, hogy te 

soha sem fogsz szeretn i. Egyszer azt Ígértem neked, 
hogy ezen állításomat bebizonyítom, s mielőtt eluta
zom. ezt meg is teszem. Különben az erkölcstan mond
ja : „Minden bűnös, tiltott érzelem : gyalázatfoltja lel
kűnknek, mely magától elényeszika — és ez igaz. 
Egy másik nő férjét szeretni, az lealacsonyító gyarló
ság, mely magában hordozza saját halálát. És most, 
Martha, jó é jt! Isten veled !

Csókot nyomott homlokára és aztán folytatá :
— Lehet, hogy többé nem látjuk egymást, lehet 

hogy a halál téged megszabadít tőlem, hanem, 
Martha, az nagy szerencsétlenség lenne atyádra és 
rád nézve. Könyörögj hat a Mindenható előtt, hogy az 
ne történjék! Itt van egy levél, mely világosan bebi- 
zonyitandja, hogy lord Kaszterton szive soha sem 
volt tiéd, s habár szabad lennél is most, még sem let
tél volna neje soha. Gonoszság által, Martha, soha 
sem jutott még valaki boldogságra. Isten veled! Sok 
megváltozik, a mig ismét viszonlátjuk egymást!

Ström az ajtóhoz ment. Midőn kezét a kilincsre 
tette, Martha kérdé:

— Mikor jösz vissza, és hová utazol ?
— Ez utóbbi az én titkom, az elsőt csak az Is

ten tudja; de ha visszajövök, vigyázz, nehogy óhaj
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tásaim ellen cselekedjél, vagy akaratomat megszegted 
volna, mert akkor bajos lenne engem kiengesztelni.

Az ajtó megnyílt és becsukódott s Martba egye
dül volt. Az asztalon látta ama levelet, mely bebizonyi- 
tandja, hogy Kaszterton csak játékot űzött vele és 
soha som bírta szerelmét.

Soká vonakodott azt felbontani. Végre kinyujtá 
kezét s mormogá :

— Hadd ürítsem ki egyszerre a keserű poha rat! 
A bizonyosság, hogy ő méltatlan játékot űzött velem, 
legalább erőt adand arra, hogy gyűlöljem és meg
vessem.

Martba szétbontá a levelet.
Ugyanaz volt, melyet Eivin, midőn Timaszjőből 

elutazott, Elvirának kézbesittetétt.
Nehéz volna a hatást leírni, melyet e levél Mar

illára gyakorolt, hagyjuk őt most magára azon kínok
kal, melyek a sötét októberi éjben szivét és hiú ságát 
mardossák.

Most Szkoghoftól is búcsút veszünk, hogy rövid 
látogatást tegyünk Kaszterton-housben.

Régi kastély ez az angol tengerparton, parkkal, 
kerttel, melyek bizonyítják, hogy évszázadok vonul
tak el fölöttök.

A  krimi kadjáratnak rég vége van már.
Anglia bátor, hős fiai, kiket a halál megkímélt, 

visszatértek, sokan közülök mint rokkantak, mások
ról meg nem lehetett tudni, életben fognak-e ma radni 
mert sebeik a hosszú ut fáradalmaiban újra felsza
kadtak.
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Azok közt, kik hazatértök után ismét elfoglal
ták a kó lágyat, volt lord Kaszterton is.

Ö mint Önkénytes vett részt a krimi hadjárat
ban, s fölötte kitüntette magát hősies bátorsága által.

Mindig elül volt a tűzben, ott, hová a golyók 
legsűrűbben hullottak; de úgy látszék, az ő számára 

egyik sem vala öntve.
De az Alma melletti ütközetben, szeptember 20- 

k á n, mégis, midőn az oroszok már hátrálni kezdtek, 
két vágás és egy golyó találta.

Oly veszélyes állapotban vitték el a csatatérről, 
hogy kevés remény maradt felüdüléséhez.

Az egyik kardvágás homlokát, a másik jobb 
karját találta, s a golyó baloldalába fúródott.

Az orvosok ügyessége tán nem lett volna képes 
az utolsó lord Kaszterton életét megmenteni, ha egy 
franczia irgalmasnő nem vette volna át azonnal ápo

lását.
Mária gondoskodott arról, hogy a sebesült elvi

tessék a küzdtérről s azonnal orvosi segélyt kapjon, 
mi okvetlen szükséges volt élete megmentésére.

Miután az megtörtént, Mária ápolta Kasztertont 
s oly pontossággal és gonddal végezé azt, hogy az or
vosok csodálták s neki tulajdonították azon érdem 
nagy részét, hogy a lord életben maradt.

A golyót kihúzták, a láz csillapult, s a beteg las- 
sankint eszméletre tért. De nem láthatta azokat, kik 
körülötte voltak, mert szemei a kardvágás által szen

vedtek, s az orvosok attól féltek, hogy egészen meg
vakul.
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A mint állapota engedte, hogy elszállíthassák, 
határozott kívánsága szerint egy angol szállító-hajóra 
vitték, mely a sebesülteket haza vitte.

Mária az egész utazás alatt szüntelenül mellette 
volt s őrködött fölötte, nehogy nagyon szenvedjen. 
Mindig kéznél volt, hogy fájdalmait enyhítse, s ha 
azok egy időre megszűntek, felolvasott neki fran- 
cziául.

Mária nem értett és nem beszélt más nyelvet.
Hetek, hónapok múltak el végtelen kínok közt.
Edvin oly lelkierővel tűrte fájdalmát, a melyet 

csak olyan embertől lehetett várni, mint ő vala. Soha 
sem lebbent el ajkairól egy panaszló hang sem. Ko
mor hallgatásban tölté e szenvedéstoljes időt, igen 
ritkán szólt, hanem úgy látszék, mintha nyugodtabb 
óráiban tetszéssel hallgatna Mária ezüst csengésű 
hangjára,

így múlt el egy hó a másik után. A kórágy 
helyét kényelmes pamlag foglalta el, s midőn a tavasz 
beállt, lord Kaszterton annyira volt, hogy sétákat te
hetett, Máriától kisérve, a tengerparton, csak a széles 
fekete kötelék takará mindig szemeit.

Mária egy szép, szélmentes helyet választott a 
tengerparton, a hol pihenhettek

Kaszterton néha órahosszat ült ott a hullámok 
titokteljes mormolását hallgatva.

Mária olyankor mindig lábainál ült s fejét ke
zére támasztva elmerengett.

A hallgatást rendesen lord Kaszterton szakitá



415

meg, vagy kinyujtá közét Máriát keresve, hogy őt ve
zesse, vagy röviden mondva :

„Olvasson fel nekem !w
Mária mindig hordott magával könyvet és azon

nal teljesité óhajtását.
A társalgás köztük többnyire rövid volt.
Edvin viselete parancsoló, komor volt.
Úgy látszék, a lord nem is foghatja fel, hogy az 

ápolást nem lehetne egyedül pénzzel megfizetni, s azt 
hitte, miután Máriát gazdagon megjutalmazandja ön- 
feláldozásáért, teljes joga van oly büszkének és elzár- 
kozottnak lenni, a mint neki tetszik.

A legsúlyosabb fájdalmak közt azonban azt mu
tatta, hogy Máriát nem nélkülözheti, s néha órákig is 
az övében tartá kezét.

Most jobban érezte magát s újra felvette a 
büszke modort, mely egy lordhoz illik, ki érzi, mily 
magasan áll ápolónője felett.

Hanem daczára annak, egyedül Máriát akarta 
közelében tűrni, s ha ez elhagyta, egyre kérdezte, hol 
és merre van s nem volt neki nyugta, mig vissza nem 
tért.

Midőn egyszer egy szép májusi napon a szokott 
sétát tették a tengerparton s Edvin nyughelyén ült, a 
tenger dalát hallgatva, egyszerre mond :

— Azt mondták nekem, hogy ön szép és fiatal, 
Mária; ha úgy van, hogy lehet az, hogy ön a betegá
polás szomorú hivatásának szentelő magát?Nincs-e az 
életnek semmi kelleme, sommi boldogsága az ön szá
mára ?
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—Nincsen, mylord ; csak azon egyetlen óhajtásom 
van, hogy szenvedő embertársaim ápolása által jóvá 
tegyem azt, a mit vétettem — feleié Márta.

— Tehát ön mint bűnbánó ment oda, hogy életét 
a csaták veszélyének kitegye ? — kezdé Kaszterton, 
könyökét térdére támasztva s homlokát tenyerébe 
hajtva.

Mária a tengerre nézett. Gyenge pir futá el 
arcázt.

— Nem épen az — még sokkal hatalmasabb ér
zelem vezetett engem Krimbe.

— Hatalmasabb a bünbánásnál ? De hiszen ön 
előbb azt mondá, hogy bűnhődni akar azért, a mit 
vétett ?

— Most azt óhajtóm, hanem nem az késztetett 
engem arra, hogy hazámat elhagyjam és a hadsere
geket kövessem.

— Hát mi volt az ?
A lord félretolta kissé a köteléket.
— A szerelem, mylord ! — feleié Mária halk, 

remegő hangon.
— Boldogtalan szerelem, miután a halált ke

reste ?
— Nem; ai.t kerestem, a kit szerette m ; közelé

ben akartam lenni, hogy ápoljam, vagy vele meg
haljak,

— S ön él s még sincs mellette ; ez annak bizo
nyítéka, miként szokták a nők szándokaikat végre
hajtani; hanem adja most ide kezét s menjünk. Hát az 
meghalt, a kit ön szeretett ?
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Edvin megfogta Mária kezét, mely remegett, 
midőn feleié.

— Igen, meghalt
Hallgatva mentek tovább. Egy idő múlva ismét 

kezdé a lord.
— Nekem azt mondták, hogy a golyó, mely 

lady Kaszterton halálát okozta, őt épen azon pilla
natban találta, midőn főiem hajolt, a mint eszméletle
nül a földön fe küdtem.— Igaz-e az ?

— Igen, nekem is úgy beszélték el,
— Hát ön nem volt vele? Úgy hiszem, az orvos 

úgy említette.
Kaszterton megállt, alig birt lélegzetet venni*
— Egy pár pillanattal későbben jöttem oda.
— S látta őt holtan ?
Edvin erősebben szoritá Mária kezét.
— Oh, mylord, kérem, ne szóljunk arról, — sut- 

togá Mária.
A lord szó nélkül haladt tovább.
Midőn a nagy könyvtárba léptek, hol sétája után 

pihenni szokott, pamlagot gördittetett a nyitott üveg* 
ajtó elé. Miután egy ideig pihent, Máriát hivta.

— Jöjjön és üljön ide ; — mondá, midőn mellette 
megállt.

Mária leült egy zsámolyra a pamlag mellé.
— Adja ide kezét, — paraucsolá a lord.
Mária az övébe tette kezét.
— Most beszélje el nekem lady Kaszterton ha

lálát.
— Mylord ! — szóla Mária esdöleg.
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— Nem hallotta, hogy én akarom, — viszonzá 
Edvin indulatosan. — Azt hiszi, oly gyenge idegzetű 
vagyok, hogy nem hallhatnám meg oly esemény leí
rását, mely által életemet visszanyertem ? Ismerni 
akarom a körülményeket, s ha ön nem beszéli el, 
akkor hívja be Jánost, ő mellettem volt, midőn el
estem, ő segített engem a csatából elvinni, ő maga 
mondá azt, és tudnia keli, hogyan múlt ki lady Kasz- 
terton.

Mária visszavonta kezét; szende hangon mondva :
— Én nem teljesitbetem kívánságát, hanem be

hívom Jánost, ha parancsolja.
— Jól van!
Mária csengetett.
— A kötelék lecsúszik homlokomról, — móndá 

Kaszterton.
Mária egy pillanat alatt mellette volt s rend

behozta a köteléket. Míg ezzel foglalkozott, János be
lépett.

— Most rendben van minden, mylord, s ha meg
engedi, én eltávozom; miután János itt van, nincs 
rám szüksége.

— Maradjon itt! — feleié Edvin, karját meg
ragadva. -  Azt akarom, hogy itt maradjon !

Mária leült; félvén, hogy Edvin megharagszik, 
nem mert ellenvetést tenni.

Kaszterton félig eltakart arczára tekintett, s látta, 
hogy élénkobb pir borítja, ez pedig nem volt jó jel.

— János — mondá a lord, — beszéld el nekem? 
hogyan halt m eg lady Kaszterton.
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— Azonnal mylord — viszonzá amaz. — A la
dy! azon pillanatban, midőn ön fölé hajolt, több lövés 
találta, egy golyó a hátán ment keresztül, másik 
kettő szétzúzta fejét. Halála nagyon hirtelen tör
tént, és Mária kisasszonyt bizonyára hasonló sors érte 
volna, de ő néhány pillanattal később jön oda.

— Hát a lady holttestét hová vitték? — foly- 
tatá Kaszterton hidegen.

— Eltemették a többivel.
— Most elmehetsz.
Edvin eleresztő Mária kezét s homlokához ka

pott.
— Oh mylord, — kiáltá Mária, — e közlés fel

izgatta önt; sebe fáj, a mint látom
Ujját üterére tette s aztán folytatta:
— Láza van. Ily módon, mylord, soha sem fog 

felgyógyulni. Az orvos azt mondta, hogy nyugodt 
legyen.

— Nyugodt — ismétlő Edvin sajátságos han- 
goztalással. — Azt hiszi ön. hogy az oly könnyű? Ön 
azt gondolja, hogy e kebelben a béke lakik, mert aj
kaim nem szólnak. S különben mi becsesei bírhat 
előttem az élet ? Hiszen ön nem tudja, mily keserű 
poharat ürittetett ki velem a sors.

Mária térdre ereszkedett mellette.
— Ön tehát nagyon szerette lady Kasztcrtont, 

miután halála oly nagy benyomást tett önre ? — kérdő 
Mária.

Először történt, hogy olyan kérdést mert tenni,
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mely a lord személyes viszonyait illeté.
— Igen, szerettem őt, s mégis hálát adok e pil

lanatban a sorsnak a történtekért.
Mária a pamiaghoz támasztá homlokát.
— Nem volt ő méltó szerelmére ? — suttogá.
— Adja ide kezét, kimegyek az erkélyre, — 

mondd Edvin felelet helyett*
Mária nagy nehezen felemelkedett.
Midőn kün álltak az erkélyen, mondd a lord:

— Ön azt kérdezé tőlem, méltó volt-e szerelmemre 
lady Kaszterton? En azt hiszem, hogy méltó volt rá, 
mert különben nem szerettem volna őt annyira; ha
nem daczára annak, soha sem volna számomra más, 
mint boldogtalanságom okozója, ha életben marad. 
Volt valami, a mi minket örökre elválasztott. In
kább szeretem halálát siratni.

A lord keze Mária vállán nyugodott. Oly súlyos
nak érzé e kezet, hogy majd leroskadt terhe alatt.

Szünet állt be. A lord raélyeu feliélegztot egy- 
párszor. Jól esett neki az üde tengeri fuvalom.

— Ön fázik, Mária, — jegyzé meg; — teste 
reszket; roszul érzi magát ?

Mária nem volt képes felelni.
Edvin most nem szólt ama rövid, kemény hangon 

mint rendesen.
— Hogy van, Mária? — tévé hozzá.
Mária összeszedd erejét, hogy az utolsó, részvét

tel hozzá intézett kérdésre felelhessen:
— Csak futólagos borzadály volt, mylord, most 

már elmúlt, ninc3 semmi bajom.
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— Önnek tán szüksége van a nyugalomra; tán 
fölötte megerőltette magát.

A lord bement, s miután Mária ismétlő, hogy 
egészen jól érzi magát, arra kérte, olvasson fel neki 
valamit.

Hanem az sehogy sem ment.
Mária hangja reszketett, szemeit gyakran kö- 

nyek homályositották el. Végre mondá Kaszterton :
— Tegye félre a könyvet,s mondja meg nekem, 

mi izgatta önt fel annyira? Sokat adnék azért, ha 
arczát láthatnám, s a fájdalom kifejezését olvashat
nám belőle, mely erőt vett kedélyén.

— S mit érdekelhetné az önt mylord ? — mondá 
Mária, könyes arczát kezeibe rejtve.

— Hát ön valóban hiszi, hogy az, kit ön hetek, 
hónapok óta ápol, érzéketlen maradhat ápolónője 
iránt? Nem érti-e azt, hogy engem háladatosság köt 
önhöz ?

— Nem, mylord, azt nem értem. Ön aranyat 
Ígért nekem fáradságomért, ha elkísérem önt Angliába 
s én megtettem azt, nem várva egyéb jutalmat, mint 
azon tudatot, hogy önt lelkiismeretesen ápoltam. Ha 
majd elmegyek, pénzét som fogadom el, mert nincs rá 
szükségem. Legjobbb és egyetlen jutalmam az legyen, 
hogy ön ismét vissza van adva az életnek. Háladatos- 
sággal ön nem tartozik nekem.

— Ön tehát mit sem akar tőlem elfogadni, sem 
anyagi, sem szellemi elismerést?

— Semmit sem akarok elfogadni, a mit meg nem 
tarthatnék.

28



422

. — S mi gátolja önt pénzem és háládatosságom 
elfogadásában ?

— Az elsőre nincs szükségem, a másikat azért 
nem szeretném magammal vinni, — mert elválunk.

— Elválunk, — ismétlé Edvin. — És miért vál
nánk el ? — tevé*hozzá oly hangon, mire Mária kissé
issza vonult.

— Miért? Egyszerűn azért, mylord, mert néhány 
hét .múlva nem leend szüksége ápolásomra. Ön már 
annyira van, hogy ittlétem nem sokára fölösleges lesz.

— ön  tehát engem el akar hagyni ?
— Itt maradok, a mig szüksége van rám, azután 

elválnak utaink.
— S oly bizonyos Ön abban ? Nem gondolt ön 

még soha arra, hogy még soká nem fogom használhatni 
szemeimet^sőt tán örökre megleendek fosztva szemem 
világától? Meggondolta ön azt, mily szomorú sorsom 
lesz, magányosan, szomorú emlékeimmel itt, vagy má
sutt, örökös éjben élni át napjaimat, és senki se legyen, 
ki néhány pillanatra elfeledtetné velem a sötétséget, 
a bút, melyet átéltem? Ha ön ezt meggondolta, ak
kor be keli látnia, hogy a b e t e g á p o l ó n ő  szerepe 
nincs befejezve, mig vissza nem kapom szemem vi
lágát.

Mária hallgatott. *
Kaszterton egy ideig hallgatott, feleletre várva, 

de miután az elmaradt, ismét szokott büszke hangján 
folytatá :

— Ön visszautasított minden jutalmat, minden 
ölismerést gondos ápolásáért. Azzal bebizonyította,
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hogy csak kötelességét teljesítette. Jól van, ha hivatását 
lelkiismeretesen akarja tel jesiteni,akkor addig kell a be
tegnél maradnia, mig szüksége van jelenlétere, vagy 
mig fájdalmát enyhítheti.

— A mig ön szenvedett, mindig mellette valék, 
s a mig lehetséges, hogy fájdalma újra visszatérhetne, 
maradok ; de aztán megyek s önnek illőbb társaságot 
kell keresnie, olyan egyént, ki jobban ért hozzá az 
éjt nappalá változtatni, s a múltnak emlékeit eltörölni.

— S tudja-e ön. hogy létezik oly egyén ? — 
kérdé Kaszterton.

— Remélem, s tökéletesen meg vagyok róla 
győződve, hogy ön uem fogja hiányomat érezni, ha 
egészen visszakapja testi erejét.

— Úgy hiszem, abban igaza van, — feleié Edvin 
hidegen, — én nem is kérem önt, hogy maradjon. 
Szabadságában áll azt tenni, a mi önnek tetszik.

Az orvos belépett és Mária eltávozott.

Másnap reggel, midőn Mária az étteremben a 
lord theáját készítette, ő maga lépett be az orvos kísé
retében, ki öt egy támlányhoz kisére.

Edvin mozdulatai sokkal élénkebbek voltak s fe
jét magasabban hordozá, mint máskor.

— Rendben van a thea? — kérdé Máriától.
— Igen, mylord.
— Töltsön az orvos urnák is I — parancsoló, 

az utóbbihoz fordulva mondá:
28*
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— Kérem, orvos ur, lesz ön oly szives, nekem 
ma az angol lapokat felolvasni? Kénytelen valék ma 
titkáromat valahová küldeni, mert ez különben az Ő 
dolga. Olyan roszul esik nekem mindig csak fran- 
cziául beszélni. Ápolónőm egy szót sem tud angolul; 
valóban már el kell bocsátanom ; mit gondol, orvos ur, 
nélkülőzhetném-e már ápolását ?

— Igen, mylord.
— Jól van, akkor majd azon leszek, hogy egy 

angolnőt fogadjak helyette.
Mária visszavonult a nyitott ablakba. Kihajolt s 

a reggeli szellő körüljátszá sápadt orczáit.
Midőn az asztalt leszedték, az orvos felol

vasott.
Mária kinézett az ablakon.
Midőn átfutották a lapokat, az orvos távozott, 

tudtára adván Kasztertonnak, hogy Mária a szobában 
van, ha valamire szüksége lenne.

Kaszterton hallgatva ült, és Mária szintén nem 
mozdult.

— Itt van ön Mária ? — kérdé Edvin egy idő 
múlva.

— Igen, mylord, — feleié az ifjú nő, helyén ma
radva. — Parancsol valamit ?

— Jöjjön idev! Hangját vágyom hallani.
— Ön mylord ? — kiáltá Mária, lassan közeledve.
Csodálkozik rajta ? ügy hiszem, már tegnap is

értésére adtam, hogy nem nélkülözhetem önt.
— Oh, mylord, ön nagyon j ó ; de — — —
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— Ön nem akar engem érteni; — vágott sza
vába a lord.

Azt tegnap is észrevettem. Ön meg akarja ve
lem értetni, hogy életét az irgalomnak szenteli, s hogy 
ment minden személyes érdektől. S milyen igényt 
tarthatnék é n arra, hogy ön különös érdekkel legyen 
irántam ? De ne szóljunk többé e dologról. Olvsson, 
az k sé szórakoztatni fog engem.

Kaszterton kényelmesen elhelyozé magát s Má
ria a könyvszekrényhez ment, de ott mogállt s nem 
nyúlt a könyvekhez.

— Hát nem hallotta? En azt óhajtóm, hogy fel
olvasson !

— Sőt igen, hallottam, — feleié Mária, — de 
eszembe jutott, hogy ön a franczia nyelvet már na
gyon megunta, s boszankodom, hogy nem olvashatok 
Önnek valami más nyelven.

— Valóbar, azonban úgy látszik, hogy ön egé
szen jól érti az angol nyelvet, — szóla Edvin. Mosoly, 
az első, melyet Mária ajkain látott, derité fel büszke 
vonásait.

— E pillanatban különösen örvendek, hogy 
már annyira értem az angol nyelvet, mert igy megtud
hattam, mily kellemetlen az önnek, hogy franczia nőt 
kell közelében tűrnie. Azt is óhajtottam önnek tudtára 
adni, hogy még ma megszabadítom önt e kellemetlen
ségtől. Többé nincs szüksége ápolásomra.

Mária hangja remegett, midőn o szavakat ki
mondó.



426

— Ön meg akar fosztani engem a legjobb ápo
lónőtől ?

— Csak megkímélem önt a felmondás kellemet
lenségétől.

— Ön Francziaországba vágyik, — mondá Ed" 
vin — s felhasználja szavaimat, hogy szive sogalla- 
tát követhesse.

— Szivem sugallatát! — ismétlé Mária, s hang
jának hallatára Edvin meglepetve fordult feléje.

— Igen, hiszen az természetes, hogy hazáját 
óhajtja viszontlátni, s örömest megragadja az alkal
mat. Nem volt elég bátorsága nekem azt megmon
dani, a mig gondolta, hogy szükségem van ápolására.

— Soha sem lettem volna ily bátor, de ma hal
lottam, hogy jelenlétem kin az ön számára.

— De hiszen már tegnap értésemre adta, hogy 
távozni akar!

— Igen, de csak azért tettem azt, mert — 
mert — —

Mária elhallgatott.
A lord egy pohár vizet kért.
Mária oda nyujtá azt. Midőn a poharat ki akarta 

venni kezéből, megragadta az övét s röviden és hide
gen mondá:

— Feleljen nekem igazán és őszintén, miért be
szélt ön tegnap arról, hogy távozni fog, s visszatérond 
hazájába ?

— De nekemsoha sem volt szándokomazt tenni ; 
csak tudni akartam, óhajtja e maradásomat.

— Hiszen azt értésére adtam önnek ; hanem ön
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mégis azt monda, hogy nem fog már soká nál am 
időzni.

— Mert reméltem, hogy kérni fog arra, hogy ma
radjak.

Mária a pamlag támlájára támasztá lángoló 
homlokát, mintha attól félne, hogy Kaszterton láthatja, 
mint pirul el arcza.

— S ha azt tettem — ha mondtam volna : „Má
ria maradjon nálam, jelenlétét ép oly kevéssé nélkü
lözhetem, mint a levegőt, melyet beszivok,w mit fe
élt volna akkor ?

— Oh mylord, — hebegé Mária, nem bírván to
vább érzelmein uralkodni, — ha ön azt mondta volna 
akkor, öröme st fogadnám el legosekélyobbb szolgálója 
helyét s boldog, és háládatos lennék, de most — most 
tudom —

— Hogy ei akarom küldeni, hogy nem tűrhetem 
az idegen nyelvet s atöbbi.

— Igen, és azért megyek el.
Mária sirt.
A halk, elnyomott zokogás megérinté Edvin 

fülét; lehajlott a siró nőhöz, mondván :
— Ön sir ?
— Igen, sírok — mondá Mária, karját vissza

tolva, — sírok, mert fáj, hogy nem valék képes he
lyemet jobban betölteni ön mellett s igy ön elküld 
engem, sírok, mert látom, hogy képtelen vagyok oly 
beteg iránti kötelmeimet teljesíteni, kit úgy óhajtot
tam ápolni, hogy senki se pótolhassa helyemet, s végre 
sirok mert távoznom kell. Oh mylord bár meghall-
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nék o pillanatban, s ne kellene élnem azon tudattal 
hogy ön elutasított magától,

— S ha ön most meghalna, mi lenne az én 
sorsom ?

Mária remegett. De visszavonult, midőn derekát 
át akará karolni.

— Megszabadulna kínjától — suttogá.
— Oh te balga leány, ne vonulj vissza , hanem 

hallgas meg engem! Többet mondtál, minthogy elme
hetnél magyarázat nélkül. Foglald el ismét helyedet, 
s nem sokára érteni fogsz engem. Ma nyiltan meg
mutattad, hogy tulérzékeny kodélylyel birsz. Az 
oly szerencsétlenség, Mária, mely nem csak rád, de 
azokra is, a kiket szeretsz, nagy szenvedéseket hozhat

A lord hallgatott. Bágyadtan dőlt hátra a pam- 
lagon, Mária feltekintett, arcza színtelen volt.

— Mylord, ön roszul van ! — kiáltá ijedten, s 
és felakart ugorni

— Nem, rég éreztem magam olyan jó l , mint 
most, — viszonzá Kaszterton. — S egyedül öntől függ, 
Mária, hogy mindig ily jól érezzem magam, mint most. 
— Tőlem! Oh mylord, akkor soha sem éri önt fájda
lom !

— Bizonyos ön abban ? Tökéletesen meg van 
róla győződve, hogy nem fog nekem bút okozni ?

— Igen, épen úgy, mint hogy azt tudom, hogy 
örömest vállalok magamra minden fájdalmat, minden 
szenvedést, ha önt az által megkímélhetem tőle.

-  Bizonyítsd be Mária szavaidnak igazságát, s 
maradj nálam, raig szemeim világát visszanye-
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rem. Ha nem nyerem vissza soha, nem mégy el 
tőlem soha. Te lészsz aztán szemem világa, vigasz
talásom és éltem jó angyala.

Edvin forró csókot érzett kezén, s remegő hang 
suttogd e szavakat:

— Maradok, a mig el nem utasít!
Könnyű léptek siettek el, az ajtó megnyílt és

becsukódott.
Kaszterton egyedül volt. Midőn az ajtó bucsn- 

kodott Mária után, mormogd í
— Végre!
Mély sóhaj kiséré ezen szót.

Néhány hét múlt el azóta, midőn Mária megígérte 
Edvinnek, hogy maradni fog.

Visszatértek az előbbi szokásokhoz, a lord is
mét felvette büszke, tartózkodó modorát.

Senki sem hitte volna, hogy oly jelenet fordult 
elő köztük, mint a fentebb leirt, a ki látta, mily hideg 
és idegen volt a lord Mária iránt a következő na
pokban.

Gyakran ereszkedett beszédbe Máriával, de 
minden bizalmasság nélkül.

Inkább úgy látszék, hogy Kaszterton megfe
ledkezett a történtekről, miután megígérte neki, hogy 
maradni fog.

Egyszer, midőn Mária valamit felolvasott Vol
taire müveiből, Edvin valami észrevételt tett, Mária
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az ellenkezőt állitá, és hosszú, érdekes vita támadt 
köztük.

Kaszterton azonban e szavakkal szakitá azt
félbe.

— Az ön mivelt8ége már gyakran meglepett en
gem, Mária, ön tekintélyes szülék gyermeke.

— Nem, mylord, én a népből való gyermek va
gyok — feleié Mária.

— Az lehetetlen.
— De mégis igaz.
— Hanem azért mégis gondos és kitűnő nevelést 

kellett kapnia.
— Ha sok mindenfélének megtanulását értik a 

jó nevelés alatt, abban valóban részesültem.
— S hogy lehet az,, ha ön anépbol való gyermek ?
— Mások jóságának köszönhetem azt.
Rövid szünet állt be.
Kaszterton gondolkodni látszék, s egy idő múlva 

mondá:
— Engem nagyon érdekelne, ha valamit meg

tudhatnék, szüléiről és előbbi sorsáról. Egyszer azt 
mondta nekem, hogy a szerelem vitte önt a Krimbe. 
Nem beszélhetné el nekem élettörténetét?

— Igen, mylord, de nem most; majd ha visz- 
szanyerte szeme világát s búcsút veszek öntől.

— Hátha soha sem fogok látni, s ön sohasem 
vesz tőlem búcsút?

— Mégis teljesíteni fogom kívánságát.
S miért nem most?
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— Mert most nem mondhatnám el az Igazat, és 
mást nem akarok mondani.

Kaszterton másról kezdett beszélni.
Midőn Mária néhány nappal ké őbb hozzá belé

pett, azt mondd:
— Az orvos légváltozást rendelt nekem s azt 

határozá, hogy a jövő hóban tengeri utazást tegyek. 
On, remélem, hü maradt Ígéretéhez s el fog kisérni.

— En nem szegem meg szavamat soha; de — 
— Mégis jobban szeretné ha visszaadnám szavát,

nem úgy van ?
— Nem, én csak azt óhajtanám, hogy ne hagyná 

el Kasztertonhouset, félek az utazástól.
— Ön e szerint inkább itt maradna ?
— Igen, ha ön is úgy akarja.
Egy szolga lépett be s jelenté, hogy egy utazó, 

egy franczia tiszt, szólani óhajt vele, de csak magának 
a lordnak mondhatja meg nevét. Azt állítja, hogy közöl
ni fog valamit a lorddal, mi lady Kasztertonra vonat
kozik.

Edvin azt mondá, hogy vezessék be az idegent.
A jövő pillanatban belépett — Ström Arvid.
A két férfiú soká beszélgetett együtt, s a száza

dos csak este, miután a lorddal ebédelt, hagyta el 
Kasztertonhouset.

Az egész idő alatt, mig Ström ott volt, Mária 
nem mutatta magát. Midőn a vendég elment, Edvin 
hivatta őt de Mária sem szobáiban, som a kertben nem 
volt található.
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Már egészen beesteledett, midőn az olvasó-szo
bába lépett.

Kaszterton nyugtalankodott, s ide-oda lépkedett 
a szobában.

Mária lépteinek neszére kiáltá:
— Ön azMária ?
— Igen, mylord! De miért van ön egyedül, s 

nem vezetteti magát senki által ? — mondá Mária, — 
mily vigyázatlan ön! — tövé hozzá szemrehányólag s 
melléje állt.

— Ez az ön hibája, Mária, — feleié Kaszterton, 
kezét vállára téve. — Mindenfelé keresték, a nélkül, 
hogy megtalálták volna, s türelmetlenségem nem en- 
gedé, hogy veszteg maradjak.

— Csak nem gondolta, hogy elmentem ?
— Valóban nem tudtam, mit gondoljak.

— Lord Kaszterton, hiszen megígértem, hogy ma
radok. A mig cl nem küld, addig nem megyek.

— Adjon kezet rá !
— Itt van. —
Mária az övébe tette kezét s Kaszterton szomorú 

mosolylyal mondá:
Most az egész életre hozzám van kötve, mert én 

s o ha  sem fogom mondani, hogy m e n j e n !
Ismét elmúlt egy idő, s Kaszterton megint a 

régi volt, — hideg és büszke.
Egyszer, julius vége felé, mondá:
— Egy hét múlva elhagyjuk Angliát. Svéd

országba akarok utazni, boldogult nőm jószágra. Ön 
el fog kisérni.
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— E n ! — kiáltá Mária ijedten.
— Mit, ön visszavonul ? Koszul ismerném önt, ha 

azt kellene gondolnom. Különben ne is szaporítsuk 
a szót; egy hét múlva utazunk.

Kaszterton többet nem szólt utazásáról ; midőn 
oly határozottan nyilatkozott, Mária alázattal hajtá 
meg fejét.

Egy hét múlva útnak indultak.
Ugyanezen nyár elején lord Kaszterton udvar

mestere Timaszjőbo érkezett.
A lord rendelete szerint elbocsátá az egész cse- 

cselédséget s kifizette nekik az egész évi bért.
A lordnak szándoka volt Timaszjőbe jönni, s 

nem akart senkit találni, a ki neje idejében ott szol
gált.

A jószágigazgató és Lotta Altorpba költöztek át.
K . . . . Armida kisasszony mogkéretett, válasz- 

s/.on más lakhelyet, mert Timaszjőben nagy változá
sok fognak történni, az évpénzt azonban, melyet El
vira az ő számára rendelt, ezentúl is huzni fogja.

Az udvarmester Stokholmból hozott magával 
néhány u j szolgát, a többi a lorddal jövend Angliából.

A jószágigazgató lakása a lord titkára és udvar
mestere számára rendeztetett be. Azon mellékszárny 
pedig, hol Lotta lakott, egészen ujonan bebutorozta- 
tott Brow asszony számára; minden órában várták 
megérkeztét.

Az angolnő átvette a háziasszony szerepét a 
gazdag lordnál.

Nagy készületeket tettek az ő és az angol cse-
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lédek megérkezése után, hogy minden a lord ízlése 
szerint legyen elrendezve, s úgy látszék, hogy hosszabb 
ideig fog ott maradni.

Az egész vidéken csak a lord megérkezéséről 
beszéltek és csodálkoztak azon, a mi Timaszjőben 
történik.

Egy este, május vége felé, Ström is Szkoghofba 
érkezett, miután félévig távol volt fiatal nejétől.

Martha egyetlen egyszer sem hagyta el Szkog- 
hofot férje távolléte alatt.

A szép fényűző Martha tökéletesen elszigelton 
élt az egész télen át.

Nem fogadott el sem ni látogatást s nem hagyá 
el a házat, csak midőn kikocsizott, hogy a fris levegőt 
élvezze.

Martha iszonyodott az idegenektől, mióta férj
nél volt s nem akarta a kérdéseket hallani, melyeket 
férje hirtelen elutazását illetőleg tennének.

Ezért Armidát sem fogadta el, s hasztalan be
szélte rá atyja, hógy legalább Stokholmba tegyenek 
kirándulást néhány napra s jó zene hallgatása által 
derítsék fel magukat.

Martha elientállt minden kisértésnek, s folytatá 
magányos életmódját.

A rokonok és ismerősök nem tudtak eleget 
csodálkozni Martha viseletén. Kényök-k^dvök szerint 
rágalmazták, s a legtarkább híreket koholták Marthát 
és férjét illetőleg.

Nem sokára az ezredes fülébe is eljutottak e
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kósza hírek s ő Marthával közle azokat, más élet
módra akarván őt bírni, de ő azt feleié :

— Hadd fecsegjenek ! Csak én ne legyek kiván
csi kérdéseiknek, kémlelő tekintetöknek és kétértelmű 
mosolyuknak kitéve.

így múlt el a tél.
Martha egyetlen levelet sem kapott férjétől.
Ő nem tudta, hol tartózkodik, hová utazott, s 

őszintén megvallva, keveset is törődött vele.
Pedig folytonosan gondolt rá, — úgy mint va

lami súlyos szerencsétlenségre gondolunk.
Miután Ström elutazott és Martha Kasztorton- 

nak Elvirához irt levelét elolvasta, úgy érezte magát, 
mint egy súlyos beteg, ki veszélyes műtéten esett ke
resztül.

Ez megfosztá őt a bátorságtól, erőtől és re
ménytől.

Az életet tehernek tekinté, melyet alig birt to
vább viselni.

Az egyetlen férfi, kit valaha szeretett, játéksze
rül használta fel, palástul, mely alá szerelemféltését 
és megcsalt reményeit rejté.

O játszott vele, szerelmesnek mutatta magát, s 
Martha azon hitben, hogy szerettetik, gonosz csele
ket szőtt s magát és másokat szerencsétlenné tett.

Ha Martha oly felületes érzelmekkel birt volna, 
mint Armida, s oly kicsinyes önző jellemmel, akkor kö- 
nyebben kibékült volna sorsával.

De Martha mélyebben érzett, s több büszkeség
gel és uralomvágygyal birt, s igy sehogy sem vigasz
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talhatta magát, s azon tudat, hogy ö semmi sem volt 
Kasztorton szivének, ép annyira kinzá lelkét, mint az, 
hogy egész életére oly férfihez van kötve, kit iszo
nyún gyűlt lne, ha nem félne tőle annyira.

A tavasz beálltával Martha gyakran hosszú sé
tákat tett.

A termek „szép királynője^ a mint őt egykor 
nevezték, órákig vándorolt magányosan az erdőben.

Hosszan ült néha valamely kópár halmon s át
engedte magát a kétségbeesésnek, vagy szomorú pa
naszba tört ki sorsa ellen, de soha sem igyekezett az
zal kibékülni.

Ezen magányos séták alkalmával történt, hogy 
néha találkozott Brogren lelkészszel.

Különös, de mégis igy volt, hogy Martha köze
ledett hozzá először.

Első találkozásuk lanyha lavaszi estén történt.
Martha egy kövön ült nagy fa alatt, midőn 

Fredriket meglátta. O megemelinté kalapját s tovább 
akart menni, de Martha felkelt s megszólitá őt.

Brogren Fredrik ama szeretetreméltó igazi lel
készek égyike volt, kiknek viseletében a természetes 
szelidség és nyájasság az ifjúság üdveségével és eié- 
gültségével egyesül, mi akaratunk ellen is megnyer, 
és tiszteletet gerjeszt.

Látszék rajta, hogy hivatását szereti, s helyesen 
fogja fel és érti a tanok szellemét, melyeket hirdetett, 
s e szerint elnéző volt mások, és szigorú saját hibái 
iránt.
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Miért közeledett Martha hozzá, azt tán ő maga 
sem tudta volna megmondani.

Másodszor május végével találkozott vele.
Martha egy halomra ment fel, honnan szép ki lá

tás volt a tengerre, s ott találta Fredriket.
Most is Martha kezdé el a társalgást.
Fredrik elkiséré őt haza, s Elvirára és sorsára 

vitte a társalgást.
Néhány vonázsal rajzold Elvira jellem ét s annyi 

barátsággal és részvéttel nyilatkozott felőle, hogy 
szavait hallgatva, Martha szinte roszul érzé magát, s 
midőn Fredrik Szkoghof mellett búcsút vett tőle, mégis 
szerette volna folytatni a társalgást.

Midőn Martha fáradtan haladt a házhoz vezet, a 
fasoron keresztül, valaki eléje jött.

Martha megállt, midőn a magas, daliás alakot 
megpillantá. Aztán keblére szoritá kezeit s mormogd:

— Tehát visszajött!
Ström néhány pillanat múlva megfogta neje ke

zét s mondá:
— Itt vagyok hát! Nem is mondhatom, meny

nyire örvendek annak!
Martha arczából minden szólt, csak öröm nem.
Magányos életének ideje alatt azonban más né

zetei lettek helyzetét illetőleg s tudta, hogy fékeznie 
kell indulatait,

E szerint elnyomta a kellemetlen érzelmeket, 
melyek férje láttára lelkében feléledtek és színlelt 
nyájassággal üdvözlé őt.

De Ström éles szeme azt rögtön észrevette s igy
29
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eltűnt a nyájasság, mely üdvözletében volt, és a szo
kott hideg modornak adott helyet.

Néhány kérdés után karját nyujtá Marthának, s 
mondá:

— Atyámat elhoztam magammal. A mig Svéd
országban időzünk, ő is nálunk fog maradni. Remé
lem, Martha, tejó leánya lészsz. Annyi nehéz szenvedé
sen ment keresztül, szüksége van a gyöngéd ápolásra.

Martha néhány összefüggés nélküli szót rebegett.
Úgy látszék, férje kivánsága nem tetszett neki, 

s midőn a házba értek és Ström őt atyjához akarta 
vezetni, megállt azon szobának ajtaja előtt, melyben 
ő volt, s majdnem könyörgő hangon mondá:

— Arvid, most nem mehetek hozzá. Elő kell ké
szülnöm e találkozásra.

— Az fölösleges,—viszonzá Ström, ő nem tud 
s e mmi r ő l ,  a mi téged illet. Egészen elfogulatlanul 
üdvözölheted, s különben is ő jónak találta tervemet.

Ström kinyitá az ajtót s bevezette Marthát.
Nagy támlányban ült egy öreg ember, ki inkább 

múmiához, mint élő emberhez hasonlított ,* oly sárga, 
sápadt és kiaszott volt bőre, oly kísérteties arcza s oly 
merev tekintete.

Hosszú, fehér haja, mely arczába lógott, rongyos 
halotti lepelhez hasonlított.

Tekintete elárulá, hogy szemeinek fénye örökre 
kialudt s hogy az aggastyán fölé örök éj borult.

Ström hozzá lépett, Marthát kezénél fogva ve
zetve.

— Itt van nőm, Stangenszkjöld Martha, —
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mondá, gyengén megérintve őt, — üdvözölni akar té
ged, édes atyám.

Az agg kinyujtá kezét, s gyenge, remegő han
gon mondá:

— Martha, Martha, oh mily emlékezetes e név 
fülemnek s mily kedves szivemnek. Jer ide, leányom, 
hadd öleljelek és hadd áldjalak meg.

A büszke, szívtelen Martha volt-e az, ki most 
ezen emberi romra hajolt ? . . .

Azt alig hinné, a ki e remegő halvány nőt látná, 
kit az öreg karjaiba zárt. Martha ajkaihoz emelé az 
aggastyán hideg kezeit.

Midőn felemelkedett és szemeit férjére függesztő, 
úgy látszék neki, mintha a megkérlelhotlen igaz
sághoz hasonlítana.

Ström lehajolt s valamit súgott az öregnek, az
tán kérte Marthát, maradjon atyjánál, míg ő égy- 
ről másról rendelkezik.

— Arvid — suttogá Martha, hevesen megra
gadva férje karját, — légy irgalmas, bocsáss en
gem k i!

— Te beszélsz az irgalomról? e szó itt nincs 
helyén. Nem sokára alkalmat lelhetsz annak ismét
lésére, most itt maradsz atyámnál, én akarom úgy !

Ström kiment s felkereste az ezredest.
Ez utóbbi másnap reggel elutazott Szkoghofból 

Dolga volt Stockholmban, de a nyár folytán visszaté- 
rend Szkoghofba.

29*
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Augusztus közepén volt, midőn Ström egyszer 
hosszú sétalovaglásból tért vissza.

Azonnal felkereste Marthát, ki az udvar bán egy 
lugasban ült.

Ström melléje ült.
— Már hallottad, mily változások történtek ta

vasz óta Timaszjőben ? — kérdé.
— Hiszen te beszélted el nekem.
— Lord Kaszterton egy héttel azelőtt oda érke

zett. Azt is hallottad ?
— Azt nem tudtam.
Martha arczát láng boritá el.
— Azt mondják, egy franczia nő kiséri a lordot, 

ki őt az almai ütközet óta ápolta— folysatá Ström,—• 
Midőn megérkeztek, sűrűn be volt fátyolozva, s ha a 
lordot nappal sétáiban kiséri, szintén úgy jelenik 
meg. — Mindig mellette van! Igaz, hallottad-e azt, 
hogy lord Kaszterton életveszélyes sebeket kapott, s 
hogy — megvakult ?

— Megvakult ? — kiáltá Martha felugorva.
Most ép oly halvány lett, mint a mennyire előbb

elpirult.
— A lord szerencsétlensége fáj neked,nemde ? — 

mondá Ström, Marthára tekintve.— Azon nem is cso
dálkozom, miután annak igazi oka te vagy.

— En ? — hebegé Martha s visszahanyatlott a 
székre.

— Igen, mert ha nem tévedek, te és egy bizo
nyos K . . . Armida kisasszony volt az, kik oly módon 
működtetek, s annyira vittétek a házasok közti vi
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szályt, hogy mindakettő a Krímbe ment, hol Kasz- 
terton szeme világát, neje pedig életét vesztette el.

Kaszterton azonban vigasztalás lel t unokanővé
rében, Mourville grófnőben, mert a fátyolos ápolónő 
nem más, mint első szerelmese. Ámbár ez titok, me
lyet csak én tudok. Megpillantottam őt, midőn a lor
dot hazajöttöm előtt Angliában meglátogattam.

— Te Kaszterton-houseben-voltál ? — vágott sza
vába Martha.

Kezei annyira reszkettek, hogy a töt nem tudta 
tartani.

— Igen, némi felvilágosítást sikerült kapnom 
lady Kasztertont illetőleg, s kötelességemnek tar
tottam azt a lorddal közölni. Akkor már majd egé
szen felgyógyult, s nála találtam a szép ápolónőt. 
Midőn beléptem, ő azonnal távozott, hanem egy pil
lantásra megismertem a szép grófnőt, kivel elég gyak
ran találkoztam Párisban.

Mily kegyetlenséggel forgatta az éles fegyvert 
Martha sebzett szivében !

Még egy ideig beszélt Kasztertonról s mindent 
elmondott, a mit szép ápolónőjéről tudott.

Most azonban rá bizzuk, hogy nejét tovább is ki- 
kinozza, s Timaszjőbe rándulunk.

Néhány hét múlt el, mióta Kaszterton Timasz
jőbe érkezett, Mária- orvosa- titkára- és egész sereg 
cseléddel.
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Az utazás javára szolgált, Edvin egész lénye 
ismét visszanyerte előbbi ruganyosságát.

Orczái pirosak, s ha a fekete szalag nem lenne 
szemein, senki sem venné észre, hogy hónapokig nagy, 
testi és lelki kinokat állt ki.

Vonásainak kifejezése is szelidebb volt s ajkai 
körül sem volt azon szigorú vonás, mely azelőtt so
hasem tűnt el onnan.

Arcza azért nem vesztette el a hajthatlan 
szilárdság jellegét, néha azonban megtörtént, hogy 
mosoly derité fel.

A lord semmiféle látogatást sem fogadott el, 
Ström századost kivéve.
« A parkba, udvarba, kertbe idegennek nem volt 

szabad belépnie, sőt a cselédek is csak akkor jelentek 
meg ha parancsot kaptak.

A kertészek csak hajnalban és késő este dolgoz
tak, de napközben nem mutatták magukat sehol.

Ha valami kiváncsi szem a lordót csodálatos 
társnőjével megpillantotta, akkor csak egy erőteljes 
férfialakot látott egy nőre támaszkodva, ki egyszerű 
sötétszinü ruhát és széles karimáju, sűrű fátyollal el
látott kalapot viselt, úgy, hogy lehetetlen volt kivenni, 
hogy néz ki a lord ápolónője.

Egyedül az angol cselédek, mrs. Brow, a titkár 
és az öreg komornok látták Máriát fátyol nélkül.

S ezeken kívül nem is volt szabad valakinek a 
lord lakásába jönni, mig ő ott időzött.

Ha Ström meglátogatta Edvint, Mária soha sem 
volt jelen. Ha akkor jött, midőn sétáltak, bejelentette
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magát s midőn oda vezették, a hol épen voltak, egye
dül találta a lordot, társnője már eltűnt,

Mária iránt Edvin viselete nem változott meg, 
most is parancsolón, röviden szólt hozzá, s ámbár vi
lágosan mutatta, hogy nála nélkül nem tud élni, de 
szavaiban és viseletében nem áruiá el azt.

Egyszer a terraszon telepedtek le, hol Edvin ké
nyelmesen nyugodott nagy támlányában.

Mária alacsony széken mellette ült.
Az ifjú nő széles kalapja mellette hevert a fű

ben s a nyári szellő szép fürteivel játszott.
Épen elvégezte George Sand egy regényének 

olvasását. A könyv még térdein nyugodott, s ő gon
dolatokba látszék elmerülni.

Hosszú szünet állt be.
— Mondja meg nekem, Mária, — mondá Kasz- 

terton, — miféle érzelem köti önt hozzám ?
— A ragaszkodás, mylord!
— Ragaszkodás ? a férfihoz vagy a beteghez ? — 

kérdé Edvin, kezét a fekete szalagra téve.
Mária elpirult, ámbár senki sem láthatta.
— Ha a beteghez ragaszkodom, akkor a férfi 

iránt is barátságot kell éreznem. Az egyiket nem le
het elválasztani a másiktól.

— Sőt igen, azt mindjárt bebizony itom önnek.
Ön egy súlyosan sebesültet ápol, s fáradhatlan

gondviselése által megmenti életét; látja, mint üdül 
fel lassankint, s egészségének visszanyerése az ön 
müve, a czél, melyre hónapok óta törekedett.

A gyámoltalan beteg, ki csak az ön kezéből ka-
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pott könnyebbülést és enyhítést, ily módon saját lé
nyének egy része lett és benne szereti a művet, me
lyet véghezvitt.

Legyen ezen beteg öreg vagy fiatal, szellemdus 
vagy korlátolt eszű, az nem hatott önre : ön ápolta, 
mert szüksége volt segélyére s azért ragaszkodik hozzá, 
mert ő volt a tárgy, melynek minden gondviselését, 
figyelmét szentelé.

A  férfi iránt csak akkor érezhet hajlamot, ha 
oly tulajdonokat födözött fel benne, melyek tisztele
tére és rokonszenvére méltók.

Most hát az a kérdés; érzett volna-e lord Kasz- 
terton iránt olyan barátságot, a milyennel, állítása 
szerint, most viseltetik , ha soha sem lett volna 
beteg, ha őt mint egészséges embert ismerte volna 
meg ?

— Hiszen akkor nem ismerkedtem volna meg ön
nel, mylord, — hebegé Mária, — s attól tartok, hogy 
nem m e r t e m volna egyebet érezni őn iránt a tisz
teiéin él.

— Őszinte ön most?
Edvin oly heves mozdulatot tett kezével, hogy 

«s fekete szalagot élmozditá helyéből.
— Merem állítani, hogy ön nem őszinte!
Mária hallgatott.
Heves, de félig elnyomott sóhaj emelé keblét.
Miután Edvin nem kapott feleletet, ismét folytatá
— Ön egyszer azt mondta: „Boldognak érez- 

ném magam, ha mint legcsekélyebbszol gálója közelé
ben maradh atnék.“
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Mennyi rejlenek e szavakban, ha szívből jönné
nek s nem csak az ajkról! Ön hallgat! Azt kell-e 
hinnem, hogy e szavak csak pillanatnyi felhevülés su
gallata voltak, s hogy most megbánta azokat ?

— Nem bántam meg azokat; szivem legbensőbb 
mélyéből fakadtak s mondták ki, a mit szivem érzett, 
a mit e pillanatban is érez és mindig érezni fog, — 
mondá Mária, szelíd, csengő bangó n

— Akkor, Mária, — mondá a lord, közelébb ha
jolva hozzá, — ön nem ragaszkodik hozzám, hanem 
— szeret!

Kaszterton átkarolta Mária derekát s hozzá-
tevé :

— Te szeretsz engem s az csak mese volt, hogy 
a szerelem vitt téged a Erimbe.

Mária nem vonta vissza magát ölelésétől, nem 
remegett, midőn karja átfonta, hanem ugyanazon tiszta 
szelíd hangon feleié, mint azelőtt:

— A szerelem volt az [és csupán csak a szere
lem, mely engem a csatatérre vitt.

— S ki iránti szerelem ? Nevét akarom tudni, 
most vagy soha !

— Kaszterton Edvin! — suttogá Mária.
dvin szorosabban zárta őt keblére, de a jövő

pillanatban elbocsátá, mert egy hang szólalt meg az 
üvegajtónál:

— Ström százados ur látni óhajtja önt, mylord 1
Mária gyorsan felkelt.
A lord komornoka állt a küszöbön.
— Mindenkor szívesen látott vendég, csak e
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pillanatban ne jött volna! ..........— mormogá Edvin,
s a támlányban hátradőlve mondá kedvetlenül-:

— Kérd meg a százados urat, hogy fáradjon ide.
A komornok távozott.
— Ön elmegy, Mária? — mondá Kaszterton. — 

Adja nekem kezét, mielőtt távozik!
Egy piczi kéz simult az övébe, Edvin ajkaihoz 

szoritá azt.]
— Ezer köszönet ezen óráért! Ön nem sejti, 

mennyit tartalmazott az számomra!
Léptek közeledtek és Mária eltűnt,
Edvin másnap hallgatag és zárkozott volt. Büsz

kébbnek látszék, mint valaha.
Néhány nap múlva, midőn délutáni sétájokból 

visszatértek, mondá a lord:
— Szándokom van, öntől ma ragaszkodásának 

valódi bizonyitékát kérni. Nem fogja azt tőlem meg
tagadni ?

— Ha hatalmamban áll, szivesen.
— Ön igér, s nem tudja, miről van szó, — nem 

tudja mire akarom önt kérni.
— Lord Kaszterton csak olyan kérést fog hoz

zám intézni, melyet teljesitenem lehet; — viszonzá 
Mária komolyan.

— Igaza van, én nem kérhetek öntől olyat, a 
mi önt megsérthetné. Óhajtásom könnyen teljesít
hető, s abból áll, hogy ma este, mig néhány vendéget 
elfogadok, ön a nagy teremben maradjon.

— Mylord, ön megígérte, hogy-----------
— Önt megkímélem azon kellemetlenségtől, hogy
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idegenekkel találkozzék. Igen, s nem is akarom sza
vamat megszegni. Én azt óhajtóm, hogy látatlanul le
gyen a teremben.

Vendégeim csak akkor jönnek, ha a szobák ki 
lesznek világítva. A vastag selyemfüggönyök lebo
csáttatnak, s ön az ablakfülkében foglalhat helyet. A 
függönyök mögött nem leend észrevehető s mégis je
len lesz.

Ne kérdezze, miért óhajtóm, hogy ott legyen, 
a rejtvény még ma este meg lesz fejtve. Teljesíteni 
fogja óhajtásomat ?

— Már mondtam, hogy teljesíteni fogom mylord 
óhajtását, — feleié Mária.

— Köszönöm ! Akarja a vendégek neveit tudni ?
— Az engem nem érdekel, hiszen úgy sem isme

rem őket.
— Még egyet! — szóla Kaszterton, midőn Má

ria távozni akart.
— Viseljen ma világos ruhát! —
— De mylord, nem értem . . . .
— Mire való az?—vágott szavába Kaszterton,— 

Mária, az csak szeszély, ötlet. Úgy szeretném önt kép
zelni, a mint ott ül minden szem elől elrejtve, azon 
szépséggel, melylyel a természet önt megajándékozta, 
világos, derült színekbe öltözve.

— De nekem csak sötét ruháim vannak.
K aszterton egy ideig hallgatott, aztán mondá«
— Hát tegyen, a mint akarja! Ez csak szeszély 

volt tőlem, melyet nem kell tekintetbe vennie. —
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Küldje fel Brow asszonyt s jöjjön egy óra múlva hoz
zám a nagy terembe.

Mária egy óra múlva a terembe lepett.
Világos, könnyű nyári ruhát viselt, mely felleg- 

ként lebegé őt körül.
Midőn a lord elé lépett, mondd :
— Itt vagyok, mylord, s ámbár nem láthat en

gem, mégis teljesítettem óhajtását, s világos ruhát 
öltöttem.

Kaszterton megtapogatta a kelmét, megsimmitá 
Mária haját s aztán mondá :

— Most valóban fáj, hogy önt nem láthatom. 
Ön bizonyára nagyon szép most. Epén ma akarnám 
önt látni, hogyan illik önnek a világos ruha.

Csak két nőt ismertem, kiknek arczait soha 
sem feledhettem e l ; az egyik unokanövérem, Mour- 
ville grófnő, — miért vonul vissza Mária ? — a másik 
még kecsesebb, s az l a d y  K a s z t e r t o n  volt 
Ön bizonyára hasonlit valamelyikhez.

— A kocsik az udvarban vannak, mylord, — 
mondá mrs. Brow, ki épen belépett.

Mária elfoglalta helyét a középső ablakfülkében 
az angolnö óvatosan összevonta a függönyöket.

Midőn az ablaktól távozott, jelentették.
„Stangenszkjöld ezredes és Ström százados ur 

nejével.
Edvin felemelkedett, midőn a vendégek beléptét

Ballá.
A százados a lordhoz lépett, nejét kezénél fogva-
Martha magatartása büszke volt.
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Mindazon boszuság, melyet érzett, midőn vi
szontlátta azon férfit, ki őt játékszerül használta fel, 
arczában tükröződött.

A szánalomnak egy árnya sem mutatá, hogy 
némi részvétet érez a lord szerencsétlensége iránt.

Martba bensejében csak egyetlen érzelem műkö
dött, tudnillik az, hogy ama férfit látja maga előtt, ki 
szerelmet szinlelt, hogy hajlamát álnokul megnyerje.

A lord udvariasan üdvözlé vendégeit.
Edvin és az ezredes, miután a közönséges udva

rias frázisokat kicserélték, a háborúról és a politikai 
eseményekről kezdtek beszélni.

Martha nem vett részt a társalgásban, hanem 
feszesen és egyenesen ült ott, mint egy szobor.

Egytagú feleleteket adott, midőn rurs Brow őt 
megszólította; úgy látszék, hogy büszkesége sértve 
érzi magát, mert e födél alatt kell időznie, hol Edvin 
oly nővel éli napjait, mint az említett franczia nő, ki
nek állása több volt, mint kétértelmű.

Martha nem foghatta fel, mi okból hozta őt férje 
Timaszjöbe, s először életében haragudott atyjára, 
mert ő is ott volt, és közreműködött férjével.

Ström délután felkérte Marthát, öltözködjék, 
mert látogatást fognak tenni az elhunyt prépost öz- 
végynénél.

Az ezredes is el fogja őket kisérni.
Marthának nem volt semmi ellenvetése, s tolje- 

sité férje kívánságát.
Ott időztek néhány óráig, mialatt Ström majd

nem kizárólag Fredrikkel társalgóit.
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Miután kávéztak, Ström egy ablakba vonult 
vissza Fredrikkel s ott halkal beszélgettek.

Az értekezlet után a százados felkelt s az ezre
des búcsút vett a prépostnétól, mire — a mintMartha 
gondolá — haza fognak menni.

Hanem a kocsis nem Szkoghof, de Timaszjö fele 
haj tott.

Midőn a kocsi megállt, Martha kijelenté, hogy 
ő nem lépi át e háznak küszöbét.

De midőn az inasok kinyitották a kocsi ajtaját, 
Ström kiugrott, s kiemelte és bevitte Marthát a házba.

Az ezredes követé őket s Marthának el kellett 
fogadnia férje karját, ha nem akart feltűnést okozni, 
s igy jutott ama gyűlölt házba.

Most, miután ott ült, és az urakat közönyös dol
gokról hallá beszélni, szüntelen kérdé magától, mi ok
ból követelte férje, hogy ő látogatást tegyen a lordnál.

Ha Ström keblében a szeretetnek csak egy árnya 
is létezett volna, akkor nem hozta volna össze Marthát 
azon férfival, a kit ő szeretett, s legkevésbbé a jelen 
körülmények közt.

Midőn a theázást elvégezték, Ström félbe szakitá 
az előbbi társalgást, mondván:

— A pillanat megérkezett, hogy ipámnak és 
nőmnek megmagyarázzam, miért beszéltem őket rá, 
hogy engem ide kisérjenek.

Legyen olyan szives, mrs. Brow, és ízárja be a 
mellékszobák ajtait! — fordula az angol hölgyhez. 
— Szükségtele», hogy hívatlan fülek meghallják a ma
gyarázatot, melyet én adni fogok.
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— Az ok, mely minket ide hozott, — ladyKasz- 
terton.

Az ezredes e név hallatára összerezzent székében.
— A véletlen, — folytatá Ström, — mindenfé- 

ével megismertetett, a mi őt illeti, s miután lady Kasz- 
terton családi viszonyai összeköttetésben állnak Stan- 
genszkjöld ezredeséivel, e szerint nem akartam a lord
dal közölni, a mit tudok, ipám és nőm jelenléte nélkül.

Ström hallgatott.
Az ezredes pödörte ősz bajszát, székén fész- 

kelődve.
— Megvallom, édes vöm,—mondá,— viseletedet —

— Igen c-zélszerünek találja, atyám, — vágott 
szavába Ström.

Azt tudtam, s ezért kértem lord Kaszterton en
gedőimét, hogy mindazt, a mit tudok, az ön jelenlé
tében közöljem vele.

Ön az egyetlen, ki annak igazságát bebizo
nyíthatja, a mit mondani fogok.

Én magam nem vagyok oly szerencsés, egész 
biztonsággal Ítélhetni felette, mert azt, a mit tudok, 
egy most már holt egyéntől hallottam.

— Akkor, — vágott büszkén szavába Martha — 
meggondolatlanságnak vélem, olyat elbeszélni, a mi
nek igazságáért magad nem állhatsz jót.

— Mindenesetre, ha az, a mi szóban forog, kósza 
hír lenne, vagy árnyat vethetne lady Kaszterton em
lékére ; de egészen más az, a mit mondani akarok, 
mert az csak szüléit illeti, s annak egy részét a t y á m 
t ó l  tudom.
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E szavakra az ezredes visszaült székébe és 
Martha kendőjével torié arezát.

— Ön, ezredes ur, és nagysád, természetesnek 
fogják találni, hogy engem minden fölötte érdekel, a 
mi lady Kasztertont illeti, s azt annál inkább elhihetik 
ha mondom, hogy soha sem szerettem nőt oly mélyen, 
mint ő t ; — inondá Kaszterton.

A középső ablak függönyei megmozdultak, — a 
szél lebegtető.

De ezt egyedül mrs. Brow vette észre.
— Miután a százados ur ily zárt körben, mint 

ez, nőm családi viszonyait le akarja leplezni, úgy hi
szem, közlései nem tartalmazandnak semmit, a mi az 
ezredes urat vagy Ström asszonyt megsérthetné. A mi 
e falak közt elmondatik, az köztünk marad.

— De, mylord, — szóla Martha, ki most először
szólitá meg Edvint, — miután férjem értésünkre adta, 
hogy oly családi titkokról van szó, melyek a Stangen- 
szkjöld-családot is illetik, úgy látszik, az illem kí
vánja, hogy senki: azokat kivéve, kik a Stangensz- 
kjöld és lady Kaszterton rokonságához tartoznak, ne 
avattassák e titokba. — Mrs. Brow nem tartozik tud
tommal a rokonsághoz, és mégis-----------------

— Itt van,— vágott szavába Kaszterton. —Kérem 
nagysád, tessék elhinni, sokkal több tisztelettel visel- 
tete azon nö iránt, ki nevemet viselte, semhogy 
i d e g e n e k e t  avatnék be családi viszonyaiba. De 
mrs. Brow nem idegen s én óhajtóm, hogy jelen legyen 
miután nőm boldogult atyját ismerte.
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Az ezredes felkelt székéről és újra leült. Úgy 
volt, mintha az utolsó szavak megégették volna.

— Ezért megbocsátják, — folytatá a lord, — ha 
mrs. Brow jelen marad, mint hallgató.

Szünet állt be.
Martha szemei sötét, haragos tekintettel nyugod

tak a lordon.
Oh, mennyire utálta e pillanatban!
Az ezredes nyugodt, büszke tartást akar felvenni, 

de nem sikerült neki; hamuszin orczái és nyugtalanul 
bolyongó szemei nagy ellentétet képeztek azzal.

Hosszú szünet után kezdé el a százados:
— Ezen TimaszjŐt, mintegy 30 évvel ezelőtt, 

egy bizonyos gyártulajdonos, Harlen vette meg, ki 
már azelőtt is bírta a nagy gyárat Forszvikban.

Harlén tisztességes nemes, de vagyontalan szü
lék fia volt, 8  munka, okos kereskedés és rendkívüli 
ügyessége és szorgalma által sikerült neki, hogy sze
gény fiúból igen gazdag férfiúvá lett.

Ő büszke volt saját ereje által szerzett gazdag
ságára, az általános tiszteletre, önmagára, és munkájá
nak eredményére.

Ifjúságát kizárólag a munkának és erélyes tö
rekvésnek szentelte , hogy anyagi függetlenségre 
jusson

„A szegény, bármily becsületes legyen is, min
dig rabszolgája marad az anyagi viszonyoknak", — 
igy szólt Harlén, s ő megszabaditá magát minden ilyen 
függőségtől.

Ezen ernyedetlen törekvés a gazdagság után
30
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melynek ifjúságát szenteld, volt tán oka, hogy csak 
40-éves korában gondolt a nősülésro.

Gazdag ember akart lenni, mielőtt a házi bol
dogságot megizlelé.

Stangenszkjöld Martba kisasszony lön neje. — 
Ez egy törvényszéki ülnök leánya volt, s oly családból 
való, mely általános tiszteletben részesült.

De a húszéves menyasszony nem hozott egye
bet még egyszer annyi idős vőlegényének, mint ifjú
ságát, szépségét és mindazon élvek utáni vágyat, me
lyeket a gazdagság nyújthat.

A gyártulajdonos házassága elég boldog volt. 
Imádta fiatal nejét, s ez teljesen élvezé azon gyönyört, 
hogy minden szeszélyét kielégíthesse.

A  telet a fővárosban, a nyarat vagy utazással, 
vagy Harlén jószágain töltötték.

így múlt el három év, midőn Martha egy leány- 
nyal ajándékozta meg férjét, kit Agdának keresztel
tek. Két évvel később még egy leány jött a világra, 
de születése anyjának életébe került. A  fiatalabbiknak 
neve Nina volt.

A gyászoló atya azonnal elküldé a leányokat 
Förszvikba, hol hajaton nővére felügyelete alatt 
növekedtek, ő maga pedig hosszabb utazást tett a 
külföldön.

Két évig maradt el, és Forszvikban telepedett 
le; miután a kereskedéssel felhagyott, kizárólag a 
gyárnak és a gaszdászatnak szentelé idejét.

Tevékeny és ernyedetlen szorgalmú lévén, va-
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gyona annyira gyarapodott, hogy a kot leány igen 
gazdag örökösnőnek tartatott.

Midőn a tanulás ideje megérkezett, egy franczia 
nevelőnőt fogadtak a házba.

A gyáros nem gondolt vele, bármibe kerüljön 
is, csak leányai olyan nevelést kapjanak, a milyen va
gyonukhoz illik.

Hanem leányai iránti szeretete egyoldalú volt, 
minden gyöngédségét az idősebbre pazarlá, úgy, hogy 
a fiatalabb számára alig maradt valami.

O általánvéve büszke, szigorú jellem volt, s a 
kiket nem szeretett, azokat távol tarta magától, s igy 
v olt Ninával is.

Azt nem lehetett mondani, hogy valaha kemény 
vagy rósz lett volna iránta, de tartózkodó volt, s a 
leány végre annyira félt atyjától, hogy szólni sem 
mert jelenlétében.

Példáját követte a többi is : a nevelőnő, a nagy- 
néne, a cselédek, valamennyinek kedvencze az öregeb
bik leány volt és Ninával nem törődött senki sem.

A  leányok kedélyei is különbözők voltak, s még 
inkább azzá lettek egyenlőtlen állásuk által az atyai 
házban.

Agda derült, jó, meggondolatlan és nyiltszivü; 
Nina durczás, irigy, elzárkózott, gőgös és ingatag jel
lemű volt.

Mind a kettő szép volt, de Agda ebben is előny
nyel birt.

Agdának jó feje és gyors felfogása volt, de gon
dolatai ellebbenők és kedélye rajongó volt.

30*
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Nina rest volt a tanulásra és]lassú a gondolko
dásra, s a rajongásnak minden nyoma nélkül.

A pénz iránt nagy előszeretettel bírt, s mig Agda 
mindent könnyelműn szétosztogatott s elpazarolt, a mit 
atyjától kapott, Nina gondosan megtakarított mindent 
és csak értékes tárgyakra adta ki pénzét,

A nővérek egymáshozi viszonya minden benső- 
ség nélküli volt.

Agda úgy fogadta el a kedvencz szerepét, mint 
ha ez joggal őt illetné, és Nina irigyelte nővérétől, a 
mennyire csak visszaemlékezett, hogy mindenki sze
rette.

Gyermekkorukban Nina legnagyobb öröme volt 
Agdával czivakodni s őt boszantani; ily módon hideg 
viszony támadt köztök.

Harlén Forszvikban tölté a telet, de nyáron min
dig Timaszjőben volt.

És akkor csak nővérét és leányait vitte magá
val; a nevelőnö, tanító, komorna és a többi cselédek 
Forszvikban maradtak, mert Timaszjőben külön cse
lédeket tartott.

Timaszjőben nyílt házat vitt s úgy látszék, hogy 
ezen hónapok csupán mulatságnak és szórakozás
nak voltak szentelve.

Az évek múltak és a gyermekekből felnőtt ha- 
jadonok lettek.

Agda tizenhét és Nina 15 éves volt, midőn elő
ször léptek az Ur asztalához.

Ezen ünnepélyes jelenet után atyjok Timaszjőbe 
utazott velők és nővérével.
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Előttevaló őszszel uj jószágkezelő jött a régi, el
halt helyébe, s Harlén ur odaérkeztekor idegen arcz- 
czal találkozott.

Az uj kezelő neve Dahlström volt, mintegy 40 
éves lehetett, egy leánya és egy fia volt.

A  leány azonban nem volt honn, nevelőnő 
volt egy előkelő családnál, mely a külföldön élt.

A fiú, ki a festészeti képezde növendéke volt, a 
nyarat szülei házánál tölté.

Dahlström egy hajós fia volt s ügyessége által 
gazdászati felügyelőből a jószágkezelői állomásra 
vergődött.

Huszonnyolcz évig szolgált gróf H . . . nál s on
nan jött Timaszjőbe. Gróf II. -  nak halála és jószágá
nak eladatása miatt költözött el onnan.

Még mint felügyelő vett nőül egy csinos, kedves* 
de szegény leányt.

Dahlström Greta igazszivü, munkás jó nő volt, 
ki házát rendben tartá, s gyermekei leikébe köteles
ségérzetet oltott.

Dahlström sem volt valami finom ember, de he
lyes eszü és szigorú becsületességü.

Mindig az vala törekvése, hogy egykor függet
lenné legyen.

De ámbár elég jó alkalma volt, szigorú becsü
letessége nem ongedé, hogy mellékutakon valamit 
szerezhessen.

Gyermekei nevelése is sokba került. A leány 
már most magáról gondoskodott, a fiú is nemsokára 
azt teendi.
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A  fiú azonban még csak 20 éves volt, hanem 
rendkívüli művészi tehetséggel birt.

Ágoston azon időben élénk, heves, indulatos ter
mészetű ifjú volt, és vakon hitt annak sikeré
ben, a mire vállalkozott. Könnyelmű és pazar volt 
és sohasem gondolta meg cselekvéseinek következmé
nyeit.

Agda rövid ideig volt Timaszjőben, midőn 
Ágostonnal egy séta alkalmával találkozott.

Egy 17 éves leány és egy 20 éves ifjú könnyen 
megismerkedik egymással s az ismeretség könnyen 
ölt bizalmas jelleget.

így történt most is, s maguk sem tudták hogy, 
de rövid idő múlva oly bizalmasak voltak, mintha 
együtt nőttek volna fel.

A nyár vége felé Ágoston annyira szerelmes 
volt Agdába, hogy e titkot nem tarthatá meg magá~ 
nak, hanem közié vele — és Agda örök hűséget es
küdött neki.

Ugyanaz nap, melyen ő azt igéré Ágostonnak, 
hogy sohasem leend másnak neje, Harlén ur felszó- 
litá a jószágkezelőt, hogy fia rajzórákat adhatna leá
nyainak.

Agda egyszerre szenvedélyes rajzoló Ion és Ni- 
nát is érdekelni látszék e tanulmányozás.

A leányok már azelőtt is rajzoltak, de most a 
táj- és alak-rajzolással is foglalkoztak.

Ninának nagyobb tehetsége, Agdának több 
szorgalma volt, s mindakettő szép előmenetelt tett. g

Harlén ur megdicsérő a tanitót és a tanulókat
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eszébe sem jutott, hogy ezen tanórákban némi veszély 
lehetne a fiatalokra nézve.

A jószágkezelő fia és az ő leányai nem zavar
hatják meg egymás nyugalmát.

A parkban elkezdődött szerelmi szövetség ezen 
tanórák alatt komolyabb jelleget öltött, s a kölcsönös 
hajlam mélyebb gyökeret vert.

Ágoston soha sem volt meghiva Harlén úrhoz, 
ha idegen vendégei voltak, hanem olyan alkalomkor 
mindig megtörtént, hogy Agda eltűnt a fényes társa

ságból, s néhány szót váltott szive kedvenczével, s 
megujitá a hűség Ígéretét, mert a féltékenység majd 
őrültté tette az ifjút, ha arra gondolt, hogy mindazon 
előkelő urak Agda kegyének megnyeréséért verse

nyeznek.
A kötelék ez által erősebben lett összefűzve, s 

midőn az ősz beállt, szorosabban érezték magukat 
egymáshoz kötve, mint ily fiatal korban közönsége

sen lenni szokás.
Midőn Harlen családja visszatért Torszvikba 

Agda megváltozott, sokkal komolyabb lett.
Karácsonyra, a többi vendégek közt, egy unoka

fivér is érkezett anyai részről. Százados volt, — ke
resztneve Károly volt.

Húsz évvel idősebb volt Agdánál, külseje min
dennapi vala,

Károly már azelőtt is többször tett látogatást 
Torszvikban, de unokahugai akkor még gyermekek 
voltak, s igy nem mutatott irántok különös érdekelt
séget.
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Most másként volt. Agda kifejlett tizenhét éves 
szépség vala, s oly vagyonnal birt, mi könnyen kisér
tésbe hozhat egy szegény katonatisztet.

Harlén ur meghitta unokaÖcscsét, hogy a kará
csonyt és a telet is Forszvikban töltse. Károly elfo
gadta a meghívást, még mielőtt unokanővéreit látta, 
kiszámította, hogy legalább százezerre lehet őket be
csülni s igy bizonyára méltók hódolatára.

Legnagyobb kívánsága az volt, hogy hangzatos 
nevéhez nagy vagyont csatolhasson.

Szép soha sem volt s külső jelensége által nem 
számolhatott rá, hogy valaki szivét megnyerje, azért ki- 
válólag csak eszélyességére, jó hangzású nevére és 
Harlen gyengédségére számított, melyet neje rokonai 
iránt tanúsított.

A  37 éves százados azonban komolyan belesze
retett Agdába.

Két hónapi időzés után szerelmi nyilatkozattal 
állt elő és megkérte Agda kezét.

De szerencsétlenségére Agdához fordult és — 
kosarat kapott.

Agda szemei közé nézett s nyíltan kijelenté, 
hogy neki bizony olyan férj nem kell a ki atyja le
hetne.

Károly most atyjához ment, de azon kevéssé 
vigasztaló feleletet kapta.

„Én fölötte óhajtanálak téged mint vömet lát
hatni, mert még szorosabban szeretném nőm család- 
át az enyémmel összekötni, de ha a leány nem szeret, 
akkor nem tehetek semmit.
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A tavasz megjött és a szegé ny Károlynak el 
kellett utaznia, azon remény nélkül, hogy Agda va
laha visszaveszi azon kosarat, melylyel őt egyszer 
megajándékozta.

Harlén Timaszjőbe ment családjával és Agda 
viszontlátta kedvesét, kivel egész télen át levelezett 
volt.

A levelek Lotta, Agda komornája kezei által ju
tottak hozzá. Lotta egykorú volt úrnőjével s úgy szól
ván, vele nőtt fel.

Ágoston levelei Lottának voltak czimezve, és 
Agda feleleteit ő küldte el.

Hanem daczára ezen bizalmas visszonynak, Lot
tának sem volt szabad úrnőjét Timaszjőbe elkisérni.

Az első hetek álomként tűntek el a szerelmesek
előtt.

Harlén igen nyájas volt Ágoston iránt és Malin 
kisasszony, valóban szerette a derült ifjút.

Ilyen viszonyok közt múlt el a nyár, már 
augusztus hóban voltak, midőn Harlén egyszer azon 
szobába lépett, hol a hölgyek Ágoston felügyelete 
alatt festeni szoktak.

Ninát egyedül találta s Agda hollétét tndakolá.
Nina nem felelt, de midőn atyja ismétlé kérdését, 

mondá:
„Agda lement a parkba Dahlströmmel, a tenger

öblöt veszik fel.a
„Mert nem akarják,hogy én is ott legyek,ha a ter

mészet után rajzolnak."
Harlén lement a parkba.
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Ott találta a fiatalokat egymás mellett ülve, 8  
fellegvárakat építve a jövőről; arról is beszéltek, 
mennyire szeretik egymást.

Harlén haragja nem ismert határt, s közel volt 
azt tettleg is megmutatni, midőn Agda közbelépett.

Másnap elhagyá Timaszjőt családjával, miután 
előbb a jószágkezelőnek felmondott.

Forszvikba egy hóval előbb érkeztek, mint más
kor, s Harlén oly indulatos és bőszült hangulatban 
volt, mint még soha nem látták.

Viharos jelenet fordult elő Agda és atyja közt, 
s az utóbbi kijelentette, hogy soha sem egyezik bele 
a leánya és Ágoston közti frigybe s kitagadja őt, ha 
arra még csak gondolni is merne, sat.

Az eddig annyira elkényeztetett kedvencz most 
atyja haragjának tárgyává lett. Minden benső béke 
eltűnt.

Agda ezen jelenet után még hevesebben szerette 
Dahlströmöt, mint azelőtt, s minél kegyetlenebb lön 
atyja, annál szilárdabb lön elhatározása, hogy soha 
sem leend más neje, csak azé, a kit szive választott.

Hogy az elkeseredés mérlegét színig megtöltse, 
Károly is megjelent karácsonra s ezen telet is Forsz- 
vikbau vala töltendő.

Nina közié vele a történteket s ő felhasználta az 
atya és leány közti meghasonlást s rábeszélte az előbbit, 
kényszerítse leányát, hogy kezét neki adja.

Károly addig ingerlé az a nélkül is felbőszült 
atyát, inig ő végre Agdát magához hivatta s azt 
mondá neki, válaszszon a kettő közül vagy
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azonnal eljegyzi magát Károlylyal, vagy clküldetik a 
házból.

E gy havi határidőt adott neki.
Midőn az a nap elérkezett, melyen Agdának fe

lelnie kellett volna, Agda eltűnt az atyai házból.
Ström elhallgatott.
A hallgatók egyikének sem volt kedve a szüne

tet félbeszakítani, mely most beállt.
Midőn Strőm elbeszélését folytaié, hangja metsző

volt*
— Megfeledkeztem egy személyről szólni, ki 

Agda sorsának kifejlődésénél nem csekély szerepe^ 
játszott. Bromér Aront értem.

Áron egy szegény özvegy fia volt, ki dolgozott 
nélkülözött s arra törekedett, hogy fiának nevelést 
adjon. Szerencséjére még elég jókor meghalt s igy 
kikerülte a bánatot, melyet fia különben neki oko

zott volna.
Br omér még mint ifjú, igen szenvedélyes játé

kos volt, s egészen átengedő magát e haj
lamnak.

A véletlen úgy akarta, hogy mindig szerencséje 
legyen, s ezért arról kezdett álmodozni, hogy egykor 
sikerülend neki a játék által vagyonhoz juthatni.

Kevéssel anyja halála előtt alkalmazást kapott 
Harlén irodájában, ki akkor még nagykereskedő volt.

Pontos volt hivatalában, de az éjeket a játék
asztalnál tölté.

Anyja halála félbeszakitá ezen szokását, mert 
őszintén gyászolá őt, s néhány hóig nem játszott.
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Midőn ismét kezébe vette a kártyát, a szerencse 
hátat fordított neki.

De ez korántsem riasztá vissza, a játék most 
valódi őrjöngéssé vált nála, s egyszer, midőn már sa
ját pénze elfogyott, főnöke pénztárába nyúlt, — rajta
kapták és elkergették.

Harlén azonban kegyes volt iránta, s nem 
jelentette fel mint tolvajt.

Bromérnek egy idő múlva sikerült egy gazdag 
családnál, mely a külföldre utazott, mint tolmács állo
mást kaphatni. További sorsáról csak annyit tudok, 
hogy d’Orbeau segédje volt, ki nagy játékbankot tar
tott Párisban, s bizonyára egyetmást elkövetett, mi 
nem egyezik meg a becsület fogalmaival. — Mindez 
a szerencsétlen játékszenvedély következménye volt.

T íz évi távoliét után oly nyomorult állapotban 
jött vissza, hogy koldulnia kellett, mig távoli roko
nát, Dahlströmöt felkereste, ki akkor H . ♦ . gróf szol
gálatában állt.

Ily helyzetben jött egy este Forsz vikba.
Agda, akkor 14-éves, jó és könyörületes volt.
A szegény nyomorult ember kinézése megha

totta őt.
Harlén nem volt honn és Agda rábeszélte nagy- 

nénjét, engedje meg a szegény embernek néhány na
pig Forszvikban maradhatni, hogy pihenjen és jó éte
lek által kissé megerősödjék, mig Ő meleg ruhát szerez 
neki.

Malin kisasszony maga is jószivü volt, s igy 
könnyen beleegyezett Agda kérelmébe.
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De Bromér az első éjjel, melyet Forszvikban 
töltött, idegiázba esett.

Két hóig nagy beteg volt, s Agda ezen idő alatt 
a legnagyobb szivjósággal bánt védenczével, s arról 
gondoskodott, hogy a legjobb ápolásban részesüljön,

Már lábadozni kezdett, midőn Harlén hazajött 
utazásából.

Ő nem helyeslé, hogy olyan kalandornak men- 
helyet adtak a háznál s a szegények házába akarta őt 
küldeni.

De előbb maga akarta látni a beteget, s megis
merte egykori Írnokát, kit lopás miatt elkergetett.

O maga szigorú becsületességü lévén, ki soha 
sem követett el igaztalan tettet, nem volt elnéző má
sok hibái iránt. Midőn Bromért felismerte, azt akará, 
hogy rögtön hagyja el házát. Mit sem akart tudni ar
ról, hogy oly jellemű ember az ő födele alatt időzzék.

Hasztalan kérte őt Maiin kisasszony és Agda; 
hasztalan kérték az öreg urat, változtassa meg e szi
gorú Ítéletet; Bromérnek mennie kellett, a mint csak 
képes volt az ágyat elhagyni.

Harlén megengedte Agdának, hogy pénzzel ellát
hassa, mert különben nem hagyhatta volna el ama 
helyet.

De Agda meleg részvéttel viseltetett védencze 
iránt. Midőn atyja kinyilatkoztatta akaratát, elment az 
emberszerető jámbor lelkészhez, s tanácsot kért tőle, 
hol lelhetne Bromér valami állomást, ha Forszvikból 
távoznia kell.

A prépost meglátogatta Bromért és soká beszél
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getett vele, azután megígérte Agdának, hogy magához 
vendi és mint felügyelőt alkalmazni fogja *

A jó Agda most meg volt elégedve.
Bromér a lelkész-lakba költözött, de csak azon 

ígéret mellett, hogy a télen át ott maradhat.
Midőn Forszvikból elment s ifjú párto 1 ónőjétől 

búcsút vett, igy sz ólt hozzá :
„Ha a kisasszonynak valaha szükség e leend 

olyan emberre, a ki magát érte feláldozza, akkor em
lékezzék meg Bromér Áronról. u

A prépost házánál kifogástalanul viselte magát, s 
midőn a tavasz beállt, azon ajánlatot tette neki, hogy 
maradjon s valami csekély fizetést is adott ne ki.

Bromér karácsonyra és mindenszentekkor min
dig valami ajándékot kapott Agdától. Soha sem feled
kezett meg róla, kitjegyszer kisegített a nyomo rból.

Evek múltak el, é3  Bromér még mindig a prépost 
házánál volt; mint ügyes és hasznos ember nélkülöz- 
hetlenné tudta magát tenni.

Agda ezalatt gyönyörű hajadonná fejlődött.
Kevéssel Agda eltűnése előtt, Lotta egy este 

észrevette Bromért, mint bujkált a nagy fasorban, fél
vén, hogy meglátják.

Lotta, ki úrnője védencze iránt szánalmas érde
ket érzett, hozzá sietett, mielőtt Harlén meglátta volna?

Bromér levelet adott Lottának, mely A gdának 
szólt, s kérte, juttassa azt rögtön úrnője kezeibe.

E levél Dahlströmtől volt, melyben tudtára adta 
Agdának, hogy közelében van, s atyja rokonánál*
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Bromérnél tartózkodik, s azért jött, hogy vele szól
hasson.

Arra kérte, találkozzék vele a parkban, midőn 
bealkonyodik,* ha azt nem teszi, akkor Ágoston tovább 
nem akar élni, s elszánta magát arra, hogy a tenger 
hullámaiban keresse sírját.

Agda utolsó levele kétségbe ejtette öt, mert azt 
irta neki, hogy atyja kényszeríteni akarja, nyújtsa 
kezét unokabátyjának, Károlynak.

Agda elfogadta a találkát.
Bromér őrködött felette, hogy a szerelmesek ne 

háborgattassanak, s Ágostonnak sikerült az ifjú leányt 
rá beszélni, hogy az atyai házat hagyja el s menjen 
vele.

Két nappal ezután Agda eltűnt.
Annyi bizonyos, hogy a levél, melyet Agda a 

következő nap atyjának irt, őt kiengesztelte volna, ha 
Károly ott nincs, hogy az atya haragját a becsületé
ről megfeledkezett leány ellen felingerelje, s ki azon 
igyekezett, hogy megszökésének hírét minél jobban 
elterjeszsze.

Malin kisasszony kérelmeinek nem volt eredmé
nye, miután Károly azt mondta a gyártulajdonosnak, 
hogy már az egész környék tudja Agda eltűnését, s 
nem is beszélnek egyébről, mint arról, hogy Agda 
kisasszony atyja jószágkozelőjének fiával megszökött.

Harlén jfeleleto az volt, hogy Agdát kitagadta. 
Ezen kegyetlen levélhez egy utalvány volt csatolva, 
mely Agdát feljogosította, hogy az őt illető gyermek- 
részt felvehesse, a mint férjhez megy.
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Ez a könyvek szerint kiszámítva, 50,000 tallér 
volt, Harlén e pillanattól kezdve ezen összegnek ka
matját íizetendi neki, s ha megesküdött, felveheti a tő
két is. Hanem azon feltéllel, hogy többé soha ne lássa 
őt s ne halljon felőle, s kinyilatkoztatta, hogy többet 
ne is várjon tőle soha.

Midőn Agda e levelet olvasta, megbánta lépését. 
Azonnal visszautazott Forszvikba, hogy atyja lábaihoz 
boruljon s bocsánatot kérjen tőle.

De Károly tudósította Harlént megérkeztéről, s 
igy nem akarta őt látni. Károly által azt izente neki, 
hogy ha rögtön nem távozik, elkergeti őt a cselédek 
által.

Atyai házától a lelkészlakba ment. A jámbor 
lelkész elment Forszvikba, de ő sem láthatta a felbő
szült atyát, Károly elutasította őt, ki dühös szerelem- 
féltésében meggátolta a kibékülést az atya és leány 
közt.

Midőn a prépost hazatért, másnap levelet kapott 
Harléntől, melyben kinyilatkoztatta, hogy minden kí
sérlet hasztalan őt a megbocsátásra bírhatni, s azt 
követeli Agdától, hogy ne gyalázza meg őt tovább 
jelenléte által.

Továbbá arra kérte a prépostot, ne avatkozzék 
családi ügyeibe s távolítsa el Agdát ezen tájról, hol 
oly nyilvános botrányra adott okot.

Midőn a prépost e levelet Agdával közölte, a 
szegény leány Bromér kíséretében elutazott a lelkész
lakból.

Bromér visszakisérte őt azon özvegyhez, kire
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Ágoston bízta volt, midőn az atyai házat elhagyta 
vele.

Két héttel ezután Dahlström és Agda megesküd
tek Kopenha'gában.

Onnan Párisba utaztak Bromér kíséretében, ki 
szolgálatát felmondta a prépostnál; ott akartak egy 
ideig maradni, hogy Ágoston művészi tehetségét kiké
pezhesse.

Házasságuk első félévében oly boldogak voltak, 
hogy Agda egészen megfoledkezott bánatáról, s egé
szen átengedte magát a szerelem boldogságának.

Bromér volt tanácsadójuk, barátjok és szolgájok.
Olyan okosan rendezte be kiadásaikat, oly he

lyesen vitte a háztartást s oly takarékosan, hogy jól 
kijöttek jövedelmükkel.

Egy félév iefoiyta után Agda egyszer olvasta 
egy svéd lapbau, hogy . . . .  Károly őrnagy nőül vette 
Harlén Nina kisasszonyt. —

Egyidejűleg levelet kapott Malin nénitől, mely
ben szomorú szívvel tudtára adta neki, hogy Harlén 
Nina menyegzőjének napján egy okmányt mutatott ne
ki, melyben Ninának biztosítja egész vagyonát és Ag- 
dát egészen kitagadta.

Malin nagynéno levele szomorú gondolatokra 
hozta Agdát, és azon tudat, hogy atyja még most sem 
bocsátott meg neki, ürmöt csepegtetett öröme kely- 
hébe.

Ágoston gyakran könyben úszva találta őt, bá
natos arcza kinzá és vádolá őt egyszersmind.

Ágoston hangulata is megváltozott, s oka anyja
31
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halálának híre volt, mely Malin kisasszony levélével 
egyszerre érkezett.

Az öreg Dablström azzal vádolta fiát, hogy ő 
oka anyja halálának, mert fölötte busult azon, hogy 
Agdát rábeszélte az atyai ház elhagyására.

Ennek következtében búkórba esett, s azon 
gondolat gyötré folytonosan lelkét, hogy fia, miután 
lábát egyszer a rósz útra tette, addig fog rajta ha
ladni, mig a végromlás örvényébe sülyod.

A munka nem nyújtott Ágostonnak többé szóra
kozást, s midőn Agda ajkai sem mosolyogtak többé 
oly szeliden, mint azelőtt, a szerelemben sem leié 
fel azon vigaszt, melyre annyira szüksége volt az 
önvád elnyomására.

Ágoston azonban nem tartozott azok közé, kik 
képesek a benső szenvedést elviselni a nélkül, hogy 
ellenszert használnának s a kellemetlen érzelmeket 
uj benyomások által elűzzek.

Legjobbnak tartá utazást tenni és a hely és kör
nyezet megváltoztatása által távolítani el saját és Agda 
bús hangulatát.

Valamely német fürdőbe akartak menni, hogy 
Agda arczára ismét visszatérjenek a rózsák, melyek 
onnan eltűntek vala.

Bromér más tanácsot adott Ágostonnak, azt 
mondá, jobb lenne, ha Olaszországba utaznának, de ő 
art feleié, hogy előbb fürdőre kell menniök s aztán 
Svájczon keresztül Olaszországba utaznak, hol a telet 
töltendik.

Baden-Badenbe utaztak.
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Csak rövid ideig voltak ott, midőn a fiatal 22 
éves férj nejét és mindent elfeledve, a játék ingereinek 
engedte át magát.

Midőn Bromér a zöld asztal közelébe jött, azon
nal megragadta őt régi szenvedélye s az által Dahl- 
strömöt is magával ragadta amaz őrült mámorba, mely 
a játékos fejét elkábitja.

Két havi időzés alatt Baden- Badenben Ágoston 
elkártyázta nem C3ak Agda hozományát, de egy te
temes pénzösszeget is, melyet atyja küldött neki, s ki 
tudja, el hagyta volna-e akkor is a zöld asztalt, ha 
Agda kétségbeesésében nem fordul vala Bromérhez, 
őt vádolván, hogy férjét a romlás örvényébe ragadta.

Arra emlékeztette őt, hogy egykor azt Ígérte, 
miszerint kész mindent feláldozni boldogságáért s 
most ellenkezőleg mindent elkövetett, hogy őt a nyo
morba lökje.

A fiatal elhagyott nő könyei észrehozták Erő
mért ; belátta, mily roszul hálálta meg jóságát, midőn 
szenvedélye által szegénységbe döntötte.

Bromér tudta, hogy Ágoston minden pénzét el
játszotta s borzadva gondolt magaviseletére.

Másnap délelőtt, miĝ  Ágoston aludt, Bromér 
még egyszer elment a játékterembe, azon szilárd el
határozással, hogy ha a szerencse most kegyes lesz 
iránta, soha többé nem fog engedni a kisértésnek.

Bromér játszott egy óráig és nyert, azután ha
zamért.

Annyit nyert, hogy visszautazhattak Svédor
szágba. Heves szóváltás után Ágostonnal, ki nem akart

31*
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távozni, mig a szerencse legalább egyszer nem moso
lyog rá, Bromér mégis rávette, hogy útnak indulja
nak Svédország felé..

Az öreg Dahlström egy kis majort vett haszon
bérbe a főváros közelében, miután Timaszjőt el
hagyta.

Bromér komolyan inté Ágostont, hogy legelső 
kötelme, Agdát az Ínségtől megmenteni.

Az egyetlen ut, mely erre nézve előtte nyitva 
áll, az, hogy Agdát atyjához vigye, mig ő képes leend 
munkája által független állást szerezni magának.

Egy év múlva tökéletesen tönkre jutva tértek 
vissza Svédországba.

Ágoston az egész utazás alatt mélyen megbánta 
cselekvéseit.

Szégyenlé magát saját maga előtt s azt hitte, 
annyira vétett neje ellen, hogy azt soha sem teendi 
jóvá.

Bromér is érzé, mily nagy súlyt vetett előbbi 
vétkeinek mérlegébe.

Minél busább volt Ágostont, annál gyengédebb, 
odaengedőbb volt Agda. Vigasztalta, bátorította őt 
s biztatá, hogy csak most lesznek igazán boldogok, 
ha dolgoznia kellend érette.

Midőn Stokholmba érkeztek, Ágoston atyja jött 
eléjök.

Midőn fiát meglátta, homloka sötét, tekintete 
szigorú volt, de nem szólt semmit, hanem kivezette 
őket kis majorjába, moly oly igen közel volt a város
hoz, hogy gyalog is kimebettek.
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Szkálby szép, kies hely volt.
Ágoston atyja, bár nála is szűkén volt a pénz, 

két szobát rendeztetett be a lakház első emeletén.
Csinosan voltak bútorozva s mindazon apróság

gal és kényelemmel ellátva, a mihez egy gazdag 
hölgy szokva van.

Ezen lakásba vezeté fiának nejét.
Megölelte és megáldott*, öt, s lát szék rajta, 

menyire érzi, mit vétett fia a sze gény gyermek ellen, 
ünnepélyesen fogadá, hogy mindig szerető atyja 
leend.

Miután Agdát ily módon üdvözölte volt, hosszú 
értekezést tartott fiával, melyben kinyilatkoztatta 
hogy a nőért, kit ő már elég szerencsétlenné tett, kész 
mindent megtenni, de fiát nem fogja segiteni. Tőle 
szorgalmat és komoly törekvést vár, hogy jóvá te
hesse azt, a mit vétett.

Bromér mindjárt megérkeztök után búcsút vett 
a fiatal pártól, s kenyérkeresés után indult.

Kevéssel azután Agda Szkálbyben egy fiúnak 
adott életet, de majd a magáéval fizeté meg azt.

Az öreg Dahlström most irt Malin kisasszony
nak s kérte, adná Harlén urnák tudtára, hogy Agda 
anyává lett s oly veszélyes beteg, miszerint kétséges, 
elhagyja-e a betegágyat vagy nem.

Az öreg remélé, hogy ezen hir kiengeszteli Har- 
lént s megbocsát leányának.

Malin kisasszony felhasználta az időt, midőn 
Károly és Nina nem voltak honn, s akkor lépett be 
bátyjához, a kitagadott gyermekért esedezve.
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Kérelmének sikere volt, az öreg atya hallgatott 
szavára s végre arra kérte őt, látogatná meg Agdát 
és gyermekét.

Erre azt felelte Harlén ur, hogy majd meggon
dolja a dolgot s aztán visszavonult szobájába.

Délután parancsot adott, hogy minden 'kész le
gyen reggelre, mert elutazik.

Malin sejté, hová lesz az ut, s örvendett benső
jében, de öröme rövid volt.

Estefelé hazajött az őrnagy fiatal nejével.
A fővárosban voltak s ott újdonságokat szedett 

össze, melyeket most Harlénnal közlő.
Dahlström Ágostont illették azok.
Agda jelenleg az öreg Dahlströmnél van. Ágos

ton elkártyázta neje egész hozományát Baden-Baden- 
ben s most elhanyagoltan, rongyosan kóborol Stok- 
holmban.

Az öreg Dahlström úgy nyilatkozott valahol, 
miszerint reméli, hogy Agda atyja segíteni fog rajtuk 
ha megtudja, hogy Dahlström — fiának nejét magához 
vette.

Sőt Agda is mondta volna, ha atyja megtudja, 
mily nyomorban van, okvetlen segíteni fog rajta.

Malin nem volt jelen, mi Ion az őrnagy mindezt 
előadta, de észrevette, hogy a szokott módon feluszi- 
totta Harlént Agda ellen, mert hallá, midőn bátyja az 
inasnak mondá, hogy nem utazik el reggel.

Másnap Harlen nővéréhez jött s átadott neki egy 
1000 talléros váltót, a szavakkal:

„Malin, küldd el neki ezen pénzt, de úgy, mintha
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tőled jönne, és most hallgasd meg, a mit mondani fo
gok : én nem akarom többé nevét hallani. Ha azt még 
egyszer teszed, akkor örökre elválunk.u

Malin nehéz szívvel küldte el a pénzt Agdának.
Az Öreg Dahlström posta fordultával visszaküldte 

a pénzt, a gyártulajdonosnak czimezve, azon magya
rázattal, hogy leányának nem a pénzre, hanem atyja 
bocsánatára van szüksége, s miután azt megtagadta 
tőle, akkor a pénzt sem fogadhatja el.

Agda ismét egészséges lön.
Kis fia az ő és Ágoston öröme volt. Az eltűnt 

boldogság ismét visszatért.
Ágoston egész nap dolgozott a városban s este 

visszatért az egyszerű kies otthonba, hol családjával 
tölté az estéket.

Lotta, Agda egykori komornája, alig tudta meg 
Malin kisasszonytól, hogy úrnője visszatért hazájába, 
midőn kilépett a szolgálatból Forszvikben, a fővá
rosba sietett, hol Agdát felkereste és hozzá szolgálatba 
kínálkozott.

Agda örömmel fogadta Lottát, és az öreg Dahl
ström dajkának fogadta Őt unokája mellé.

Egy boldog év múlt el békével.
Néhány nappal az után, midőn Agda kis fia 

egyéves lett, torokgyuladást kapott s három napi be
tegség után meghalt.

Szüléi mélyen gyászolták haiálát s a bu ismét 
visszatért hajlékukba.

A gyermek halála után bekövetkezett a viszon
tagságok egész sora.
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A termés rósz volt, a marhavész megfosztá az 
tfreg Dalhströmöt marhájának nagyobb részétőlés ama 
kereskedőház, melynek gabnát szállított, megbukott, 
s így nem kapta meg pénzét.

Ennek következtében nem fizethette meg a ha
szonbért és halasztást kellett kérnie.

A tél szomorú és gonddal teli volt az öreg em
berre nézve, és Ágoston, ki bizton számított rá, hogy 
egy képet, melyen majd az egész éven át dolgozott, 
el fog adhatni, egy napot a másik után láttott eltűnni, s 
reménye nem valósult.

Ezen szomorú körülmények közt bizalmas vi
szony fejlődött közte és egyik társa közt; ez a fiatal 
torzképfestész D . . . . volt.

Egyszer, midőn Ágoston levertebb volt mint 
máskor, D . . . azt kérdé tőle, mi baja ?

Ágoston elbeszélte neki, hogyan követte egy 
csapás a másikat, s atyja kénytelen leend a jövő ősz
szel a bérelt jószágot visszaadni, ha nem lesz képes 
részletfizetését letenni.

D . . . érdekkel hallgatta végig s midőn Ágoston 
elmondott mindent, igy szólt: Ö talált módot, hogyan 
lehet gyorsan pénzt szerezni; csak attól függ, van-e 
Ágostonnak bátorsága, akar-e valamit koczkáztatni, 
hogy sokat nyerjen. Ezen esetben együtt dolgoz
hatnak.

Ágoston kedélye nem volt azok közül való, kik 
megadással viselik a viszontagságot és nélkülözést, s 
ezért örömest koczkáztatott mindent, csakhogy ama
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komor kisértőtől, kit pénzszükségnek neveznek, meg
szabadulhasson.

Nem vala sem türelme, sem kitartása arra, hogy 
a szegénységgel és nyomorral megküzdjön ; s meggon
dolás nélkül ragadt meg minden alkalmat, mely által 
e gondtól megszabadulhatna.

T> . . . ajánlata elfogadtatott s nem sokára együtt 
dolgoztak.

Ágostonnak rövid idő múlva több pénze volt, 
mint a mennyit a múlt évben látott. Mindent beszer
zett, a mi szükséges volt a házhoz s megigéré atyjá
nak, hogy a fizetés határidejére megszerzi a szükséges 
pénzt.

Ág oston azon ajánlatot tette atyjának, adjon 
D . . . nek lakást, mert ő szeretne falun szobát bérelni.

Szkálbyben volt egy kis melléképület, két szo
bával ; ez nagyon tetszett D . . . nek, s miután Dahl- 
ström úgy sem használta, tehát teljesítette fia kíván

ságát.
D . . . nem sokára beköltözött»
Most napokon és éjjeken át dolgoztak Ágoston

nal együtt.
Rajzokkal foglalkoztak, melyek egy krpes könyv 

számára karácsonyra voltak meg rendelve; — igy fe
leltek, ha Agda és Dahlström kérdezték, hogy mit 
dolgoznak.

Hanem Agdának úgy látszék, hogy férje ezen 
idő alatt rendkívül izgnlt, nyugtalan és roszkedvü volt.

A legcsekélyebb dolog miatt indulatba jött s 
minden köznapi esemény nyugtalanitá öt.
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Egy napon, októberben volt, kocsi gördült az 
udvarba, melyből Bromer szállt ki. Som Agda, sem 
Ágoston nem tudtak semmit felőle, mióta tőlük elvált „

Csinosan volt öltözve s azért jött,  ̂mint mondá, 
mert látni akarja, hogy van az ifjú pár*

Agda megkérdezte, hol volt azóta, s ő elbeszelte, 
hogy egy ideig gyárban dolgozott, jelenleg pedig 
könyvvivő egy bérkocsi-tulajdonosnál.

Ágostonnal hosszú értekezése volt Bromérnek 
négy szem közt, s midőn Szkalbyt elhagyni készült, 
arra kérte Dahlströmöt, küldje el D . . t mielőbb, sőt 
legjobb lesz, ha mindjárt másnap teszi azt.

„Én nem tudom, mi van vele, — mondá Bromer, 
— de a rendőrség szemmel tartja őt. 0  bizonyára va
lami csínyt tett s nem szabad itt maradnia; különben 
bajt hozhatna az egész házra.“

Ámbár Dahlstrom nem sokat adott arra, a mi t 
Bromér beszélt, de most mégis nyugtalanították sza
vai s még aznap este felmondott D . . . nek.

A jövő nap D . . . elutazott Szkalbyből és Ágos
ton nem dolgozott többé a kis épületben.

Néhány nappal ezután azt indítványozta, hogy 
Agda kisérje el Őt a városba. Most veendi fel diját.

Nagyon jó kedve volt s azzal biztatta atyját és 
nejét, hogy ezentúl jobb időket fognak élni.

Agda is derült vala, midőn férje reménysugárzó 
arczát látta. Hiszen már annyi idő óta szomorú, levert 
és szeszélyes volt!

Szép, verőfényes novemberi délután volt, midőn
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Agda es férje a házat elhagyták. Gyalog mentek a vá
rosba, ámbár az Öreg Dahlström be akart fogatni.

Ágostan egy csinos kis lakba vezette nejét, hová 
szállni szokott, ha éjjelre is a városban maradt.

Agda azonban fölötte csodálkozott, midőn hallá, 
hogy férjét Friesznek nevezik. Okát kérdé tőle.

Ágoston azt feleié, ez azért van, mert sok torz
képet rajzolt, melyek majd karácsonykor megjelennek 
s ő nem akarja, hogy a kiadó valódi nevét tudja, ezért 
vette fel a Friesz nevet.

Néhány órával megérkeztük után, 500 talléros 
bank-jegyet adott nejének, s kérte vásároljon be min
dent, a mi a háztartáshoz szükséges, a holmit reggel 
majd kiviheti a tejeskocsi.

Agda tán 50 tallért adott ki, a többit visszaadta 
férjének.

Másnap délelőtt zárt bérkocsit hozatott Ágoston s 
együtt mentek ki a többi szükséges vásárlásokat megte
endők. A kocsi a nyugati hosszu-utczán gördült végig 
s egy ctivattár előtt állt meg.

Ágoston ismét 500-talléros bankjegyet adott 
neki, azt mondván, hogy inig Agda a boltban lesz, ad
dig ő másutt elvégzi dolgait. A kocsit tartsa meg, s 
ha addig nem jön vissza, mig ő a boltban elvégezte 
vásárlását, ne várjon rá, hanem menjen haza egyedül.

Midőn Agda a boltba lépett, Bromérrol találko
zott, ki épen kijött onnan.

Agda köszönt neki menet közben, s aztán kel
méket nézett, melyek közül választani akart.

Mig Agda ott foglalkozott, egyszerre feltekintett
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s egy kistermetű urat pillantott meg, ki szintén vala
mit vásárolt s épen a visszakapott pénzt olvasta, mi
dőn szemeik találkoztak.

Agda megismerte Károly unokabátyját s gyorsan 
megfordult, a kereskedőnek nyújtva azon bankjegyet, 
melyet férjétől kapott.

„Ötszáz tallér nagy pénz4* — mondá a keres
kedő. — Nincs kisebb bankjegye?44

„Nincs, — hebegé Agda, kit a rokonávali talál
kozás nagyon felizgatott.

„Ne fogadjon el 500-talláros bankjegyet szigorú 
vizsgálat nélkül! — jogyzé meg Károly úgy téve, 
mintha Agdát nem ismerné. — Tegnap óta két hamis 
bankjegyet hoztak a bankba.44

Agda borzadott, midőn látta, hogy a kereskedő 
a bankjegyet a világosság felé tartja.

E pillanatban eszébe jutottak Bromér szavai 
D . . . . t illetőleg, úgy mint annak és férjének titkos 
éjjeli munkái.

Agda az ajtó felé fordult s megpillantá Broraért, 
ki a küszöbön állt, Közelebb lépett hozzá s mondá:

„Mentse meg Ágostont!44
Agda ezen mozdulatára a segédek egyike átug

rotta az asztalt, s becsapta az ajtót főnöke intésére.
Bromér ezalatt észrevétlenül eltűnt.
A bankjegy megvizsgálása nem volt kielégítő.
A kereskedő Károly jelenlétében kérdezte Agdá- 

tól, hogy jutott ezen bankjegyhez ?
Az őrnagy néhány szóval megmenthette volna a 

szegény nőt, ha azt mondja : „Ezen hölgy sógornőm,
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Harlén gyártulajdonos leánya,a a kereskedő bizonyára 
nem tett volna további kérdést s visszaadta volna a 
bankjegyet.

A halálsápadt fiatal nő nem felelt egy kérdésre 
sem, melyet hozzá intéztek.

A rendőrségért küldtek s két rendőrszolga kísé
retében azon kocsiba szállt, melyben férjével idejött, 
s visszavittetett lakására.

Ott több különböző értékű hamis bankjegyet ta
láltak, és a fiatal nő a börtönbe vitetett.

— Mit gondol ön, ipám uram, nem érdemelné-e 
meg Károly a büntetést ? Ön bizonyára szigorú birája 
lenne. Midőn é n ezen történetet hallottam, azt gondol
tam magamban, Károly szánalomra méltó leend, ha én 
találkozom vele! — s ez még csak kezdete annak, a 
mit ő elkövetett.

Ström visszavonta kezét ipja válláról, és járkálni 
kezdett fel s alá a teremben.

Martha feszesen, halványan ült ott, nagy szemeit 
atyjára függesztve, mintha o tekintettel azt akarná 
mondani, hogy ő, bármilyen legyen is ezen történet 
vége, őt még sem fogja elhagyni.

Igen, ő szeretni fogja akkor is, ha kénytelen 
leend őt tettei miatt megvetni.

Miután Ström lecsillapította felindulását, ismét 
folytatta elbeszélését.

— Mig ez a boltban történt, Bromér óvatosan 
eltávozott Agda szavaira s az utczán felfelé sietett.

Nem haladt messzire, midőn megpillantotta 
Ágostont, ki egy kapu alatt lesben állt.
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Bromér hozzá ment és ezt sugá neki:
„Nődet elfogták; a bankjegyet felismerték mint 

hamisat; ő küldött hozzád, s kér, hogy menekülj \“
— De Agda ? — mormogá Ágoston,
— Menekülj, mondom! — suttogá Bromér. — 

Atyja majd megszabadítja őt, én azonnal Timaszjőbe 
megyek. Ha téged elfognak, minden veszve van.

Ágoston elrohant s egyenest a lübeki gőzhajóra 
ment, mely 12 órakor volt elindulandó*

D . . . . tán már egy héttel azelőtt elhagyta 
Svédországot.

Bromér kocsiba ült s egyenest Timaszjőbe haj
tatott.

Az első napon nem voltak képesek Agdától ne
vét és származását kicsikarni.

Egyedül azon nő, kinél lakott, adott némi felvi
lágosítást.

Hanem az is csak annyit tudott, hogy Agda fér
jének neve Friesz és Strengnaszből való.

Ezt néhány levél is bizonyitá, „Friesz A . . nak 
Strongnaszben “ czimezve, melyeket egy hátrahagyott 
tárczában találtak, de hová menekült Friesz, arról 
semmi tudomást nem szerezhetett magának a rend
őrség.

Másnap névtelen levelet kapott a rendőr
főnök, melyben Ágoston igazi neve és lakhelye fel 
vala jelentve, úgy mint kimondva azon gyanú is, hogy 
a gonosztevőnek sikerült tán a német gőzösön meg
menekülni.
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Azonnal távirtak Lübekbe és a rendőrfőnök 
maga ment ki Szkálbvbe.

Ott kihallgatta az öreg Dahlströmöt, ki mit sem 
tudván a történtekről, egyszerű és igaz feleleteket 
adott a hozzá intézett kérdésekre.

Különben másnap megidézték az öreg Dahlströmt 
a kihallgatásra, hanem azt el kellett halasztani, mert 
Agda beteg volt.

Bromér ezalatt Timaszjőbe ért, hol Harlén idő
zött, s leánya megmentésére akarta őt bírni.

Bromér nem is képzelte magának, hogy, Harlén 
nem fog mindent elkövetni szerencsétlen gyermeké
nek megmentésére, de csalódott.

Harlén azzal fogadta Bromért, hogy a házból 
kiutasította.

Károly őrnagy előbb érkezett meg, mint ö s már 
elbeszélte volt Harlénnak, mennyire sülyedett Agda, 
ő terjesztette a hamis pénzt, melyet férje gyártott.

Ő tehát részese volt azon gonosztettnek és Har
lén mit sem akart felőle hallani, ámbár Bromér tud
tára adta, hogy minden órában várja lebetegedését.

Egy hét múlva csakugyan egy leánynak adott 
áletet a fegyenczház falain belül, s ő maga néhány 
órával később meghalt.

Lotta, a hü cseléd, engedélyt kapott, hogy mel
lette lehesen, Bromérnek is szabad volt őt meglátogat
hatni.

Ez alkalommal megígérte neki, hogy gyermeke 
felett Őrködni fog, s nem engedi azt át Károly őrnagy
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hatalmába, hanem úgy fogja nevelni, hogy sohasem 
tudandja meg anyja szomorú végét és atyja bűntettét*

Midőn Bromér ezen ígéretet tette, jobban tudtar 
mint a szegény anya, hogy Harlén nem fogja sohasom 
engedni a pénzhamisító gyermekét unokájának ne
vezni.

„Mylord — mondá Ström, Edvinhez fordulva,—  
lady Kaszterton volt az, ki oly szerencsétlen körül
mények közt pillantá meg a napvilágot.

Lotta átvette a gyenge gyermeket a birák ke
zeiből, ő is megigérte, hogy ápolni fogja a kisdedet 
és őrködni fog fölötte s nem tudatja vele soha, kik 
voltak szüléi.

Miután Agda gyermekét a hü szolganőnek át
adta, kilehelte lelkét, még halála órájában férjéért 
imádkozva, ki őt oly boldogtalanná tette és oly aljasan 
bánt vele.

Malin kisasszony, ki hasztalan tett kísérleteket 
fivére szivének meglágyitására, annyira megharagu
dott irgalmatlansága miatt, hogy elhagyta házát és a 
fővárosba költözött.

Egy nappal Agda halála után érkezett meg.
Ő gondoskodott róla, hogy Agda tetemét a 

Szolna-temetőben eltemessék.
Ágoston atyja azelőtt néhány nappal halt meg 

szélhüdésben.
Nem élhette túl a gyalázatot, melyet fia büntette 

nevére hozott.
Egy sírban nyugszik Agdával és Malin kisasz- 

szony egyszerű emléket emeltetett arra.
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A inig Malin kisasszony élt, majd mindennap 
meglátogatta a kisElvirát,[meg akarván róla győződni, 
hogy nem szenved ő Elvira valamiben hiányt.

Malin levél által, tudtára adta Harlennak hogy 
ugyanazon Bromér fogadta örökbe Agda gyerme
két, kit ő egykor lopás miatt elkergetett s később 
nem akart födele alatt megtörni.

Malin kisasszony levele e szavakkal végződött :
„És ezen megvetett Bromér azt mondta: „Az 

atya büntette megrabolta gyermekét nevétől s any
jának atyja elvette tőle vagyonát, hanem az is épe11 
oly bizonyos, hogy én, a szégeny megvetett tolvaj és 
játékos, addig nem szállók a sirba, mig Harlén Agda 
leánya számára pénzt és nevet nem szereztem !a

Ezen levél azonban sohasem jutott Harlén ke
zébe, mert Károly elsikkasztotta azt és midőn az öreg 
ur egy idő múlva megbízta vejét, tudakolja meg, mi
lyen sorsra jutott szegény kis unokája, Károly azt a 
hirt hozta a fővárosból, hogy a leányka hihetőleg 
anyja halála után szintén meghalt, mert nyomtalanul 
eltűnt.

Károly ezentúl minden levelet feltöretlenül kül
dött vissza, melyet Malin kisasszony irt, ez által el 
akarta venni kedvét a levelezés folytatásától.

Félévvel ezen meghasonlás után ama hir jutott 
Forszvikba, hogy a szelíd jámbor Malin kisasszony 
meghalt.

Most elszakadt az utolsó kötelék is, mely Agda 
gyermeke és atyja közt létezett,

Károly most gátolatlanul űzhette játékát.
32
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Egy évvel ezután Harlén elhagyta Svédorszá
got, de előbb vejénok ajándékozta Timaszjőt s ren
delkezésére bocsátotta Forszvikot.

Mig ezek Svédországban történtek, Ágoston 
szerencsésen Angliába menekült, hol nővére évek 
óta élt.

Dahlström Karolina egy svéd családot kisárt el 
Angliába s ott egy angol nejévé lett, ki Briszior grófnő 
jószágkezelőjo volt.

A mivolt, finom Karolina nem sokára a grófn ő 
k edvenczo Ion s egész napokat töltött társaságában, 
ha a grófnő Hartancourtban időzött.

A büszke angol hölgy és a jószágkezelő neje 
közt oly bizalmas viszony fejlődött, a mint különböző 
társadalmi állásuknál fogva csak lehetséges volt. K\- 
rolina melegen ragaszkodott a grófnőhöz.

Midőn Ágoston megnősülésének hírét vette s 
atyja által tudósítva lön a történtekről, elbeszélte az 
egészet a grófnőnek, úgy mint azt is, a mit atyja irt 
neki, hogy Ágoston eljátszotta neje-hozományát s egé
szen pénz nélkül tért vissza Svédországba.

Ezen szomorú híreket némi örvendetesobbek 
követték.

r
Ágoston majd sohasem irt, de annál gyakrabban 

az öreg Dahlström. Leveleiben mindig Agda jóságá
ról és szeretetéről szólt, úgy hogy Karolina valódi 
érdekkel viseltetett ismeretlen sógornője iránt.

Két év múlt el, midőn Karolina egyszer fekete 
pocsétü levelet kapott Svédországból.

Két gyászlevél volt , melyek atyja és sógor-
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nője halálát adták hírül, de minden további részletes 
leírás nélkül.

Karolina azonnal irt Svédországba, közelebbi tu
dósítást akarván nyerni ama szomorú eseményekről, 
de mielőtt feleletet kapott, azoknak szerencsétlen oko
zója személyesen érkezett hozzája.

Komor, őszi est volt, midőn egy rongyokba bur
kolt szerencsétlen jött Hartancourtba s utána kérde
zősködött.

Karolina 16 éves korától nem látta fivérét. Azóta 
8 év múlt el. Hanom daezára annak, felismerte őt a 
rongyos koldusban.

Nem szükséges a bekövetkezett jeleneteket le- 
irnom, csak az eredményt kell elmondanom.

Karolina a grófnőhöz ment s közölte vele a szo
morú titkot.

Férjének nem merte megmondani, mert az fö
lötte szigorú becsületességü ember volt s neje iránti 
tekintetből sem engedte volna, hogy egy pénzhami
sítónak segélyezést adjon.

Ágoston minden pénz nélkül érkezett nővéréhez, 
sőt egy pár nap óta alig evett valamit, s igy hát a 
legszomorubb állapotban volt.

Midőn Karolina a grófnővel közölte a történte
ket, melyek annyira vitték fivérét, a grófnő megígérte, 
hogy segíteni fog rajta.

Ágoston egy pár hétig Hartancourtban maradt. 
De midőn Karolina Bromér által atyja és sógornője 
halálának körülményeit megtudta, úgy miot azt, hogy

32*



488

Agda gyermeke most Bromér fogadott leánya, akkor 
Ágoston közel volt az őrüléshez.

O volt tehát atyja és neje halálának oka s any- 
nyira vitte, hogy leánya jövője a megvetett tolvaj és 
játékos kezére volt bízva.

A legerősebb természet sem képes ily erkölcsi 
csapások hatásának ellentá’lni.

Ágoston veszélyes agyvelő-gyuladásba esett s 
úgy látszék, hogy követni fogja szeretteit a sírba, — 
de a sors másként határozott.

Egészséges lett és Francziaországba óhajtott 
menni, hogy az algíri háborúban részt vegyen.

A grófnő lord Kaszterton WiHiamhoz fordult, 
kinek neje által összeköttetései voltak Francziaor- 
szágban, s kérte őt, ha védenczének ez óhajtását előse- 
gitené.

A grófnő által pénzzel és ajánlólevelekkel el
látva, elutazott Ágoston Hartancourtból, miután ün
nepélyesen megígérte, hogy előbb nem látja viszont 
gyermekét és hazáját, mig jóvá nem teszi elkövetett 
bűneit, becsületes, szigorú élet és törekvés által.

A grófné igy szólt hozzá, midőn búcsút vett :
„Én irgalmas valék ön iránt, mert jót véltem 

azzal tenni. — Ön fiatal, s a pénzvágy által mogva- 
kitva vétett a törvény ellen; tegye azt jóvá azzal, 
hogy tisztességes nevet szerez magának, melyet egykor 
leányának adhasson a helyett, melytől megrabolta.u

Francziaországban ismerkedtem meg Dahlström- 
mol és együtt mentünk Algírba, hol mint bajtársak 
szolgáltunk s egymás mellett harczoltunk.
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Három évvel Dahlström menekülése után, azt 
olvasták a svéd lapokban, hogy ama fiatal pénzhami
sító Dahlström Ágoston, ki szerencsésen elmenekült, 
Algírba ment és ott egy csatában elesett.

Én mellette valék, midőn elesett. Rövid, de szo
morú élot-drámájának vége lön; de ő halála órájában 
lelkemre kötötte, boszuljam ]meg Agda szenvedéseit.

Én elfogadtam végrendeletét, s úgy hiszen, meg
lehetősen végre is hajtottam.

Most még csak azt kell hozzá tennem, hogyan 
alakultak az események a még élők számára.

Harlen ur folytonosan a külföldön élt. Igen rit
kán irt az övéinek és akkor is csak üzleti dolgokról.

Olaszországban tartózkodott és Károly svédek
től, kik Harlénnel találkoztak volt, megtudta, hogy 
más nevet visel s egy magányos. villában, egyetlen 
szolgával, nagyon visszavonultan él.

Egyszer — épen egy évvel azután, midőn Elvira 
Brogrén asszony növoldéjét elhagyta — Harlén ur egy 
megbízottja látogatást tett Károlynál.

Levelet hozott Harléntöl, melyben némi felvilá- 
gositást kért Bromért illetőleg. Bizományosát, úgy 
mint Károlyt is, felszólította, tudják meg, hol tartóz
kodik Bromér s van-e igazán leánya?

A bizományos minden felvilágosítást megszer
zett, a mit csak kaphatott, a megtudta, hogy az isme
retes uzsorás egy ideig Párisban volt, hanem onnan 
egy német fürdőro utazott, hihetőleg Wiesbadenbe.

Károly, attól félvén, hogy ipja lelkiismereto oly 
módon ébredhetne felérni saját előnyét veszélyeztetné,
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szintén tudakozódni kezdett, 8 hasonló eredményre 
jutott.

Károly nejének, ki néhány év óta valami sor
vasztó bajban szenvedett, azt rendelték az orvosok, 
látogasson meg valamely német fürdőt, és Károly 
Wiesbadenbe vitte családját.

De ő maga csak addig sz ándékozott ott maradni, 
mig meggyőződik, alapos-o aggálya, s felkeresi-e ipja 
Bromért, hogy Agda gyermokét tőle visszakövetelje.

Alig volt néhány napig Wiesbadenben, midőn 
megtudta, hogy Brornér csakugyan ott van leányával.

De Harlenr Ől még nem tudott semmit.
Midőn egyszer az olvasó*szobába ment, egy 

öreg ember vonta magára figyelmét, ki egyszerre fel
kelt, a lapot eldobta és svéd nyelven felkiáltott: „Mily 
aljas hazugság!u 8 azzal kisietett a szobából.

Károly felvette a lapot s utána sietett, mert — 
megismerte Harlént.

Károly ;Utólérte, s jól színlelt meglepetéssel és 
örömmel üdvözölvén, kérdezte, megkapta-e a levelet, 
melyet Bromért és leányát illetőleg nem rég irt neki.

Harlen nem kapta meg a lóvéiét, mert az soha som 
volt írva; hanem most mégis elbeszélte tartalmát, 
mint találta fel nyomát, és hogyan kérte Harlént, 
tegyen valamit ama szerencsétlen leányért, kit ő 
annyi fáradsággal felfödözött.

Mig erről beszélt, azt is ki tudta fürkészni, vala-e 
az öregnek alkalma a fürdövendégck heti névjegyzé
két látni.
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Miután Károlynak sikerült az öreg urat egy 
szobába zárni, mely az övé mögött volt, s melynek 
ablakait belülről deszkákkal beszögezte, — s miután 
azt mondta neki, hogy ha segélyért kiált, ez életébe 
fog korülni, — kihirdetette a svéd újságokban, a 
mint azelőtt már a német lapokban közölve volt, hogy 
a gyártulajdonos, Harlén, ki évek óta Olaszországban 
lakott, egy magányos villában megöletett és kirabol
tatott, és pedig mint gondolják, saját inasa által, mert 
az nyomtalanul eltűnt.

Nina Kopenhágában halt meg, a nélkül, hogy 
férjét viszontlátta volna, ki többé nem hagyá el kis 
jószágát.

Nina halálos ágyán megkérte Brogrén Károlyt, 
emlékeztesse férjét arra, milyen kötelmei vannak ki
tagadott unokahuga iránt s kösse lelkére, adná neki 
vissza az Őt illető vagyonrészt. Ezen titok ismerőse 
oly hatalmat kölcsönzött Brogrénnek, melynél fogva 
Nina férjét arra kényszerité, hogy őt a választott pá
lyán pártolása által elősegitse.

Két évvel ezen események után jöttem én Svéd
országba s akkor felkerestem Elvira egykori dajkáját, 
Lottát, hogy Dahlström barátom utolsó kérését telje
sítsem. Elvira menyegzőjének napján Broroért is fel
találtam Kopenhágában s tőle is nyertem felvilágosi- 
tást.

Egypár pillanatra látni ongedé nekem Elvirát, 
ki az ablaknál állt, — e pillanattól fogva szivem a 
fiatal nőhöz volt csatolva. Ennek következtében fel
kerestem Lottát.
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Midőn bizonyos volt a felöl, hogy nem látta, 
azonnal készen volt tervével, s a véletlen elősegitéőt.

Hazug jelentésének befejezése után kérdé, va
lami különös okból utazott-e Wiesbadenbe? s midőn 
az öreg azt feleié, hogy ő csak unokája felfödözése 
végett jött, Károly tudtára adta neki, hogy Bromér 
valóban ott volt leányával, hanem ismét elutazott, mi
után egész vagyonát elkártyázta.

Károly hozzá tette, hogy ha a véletlen nem hozta 
volna össze ipjával, ő már elhatározta, miszerint Bro
mér után Svédországba utazik s elveszi Agda leányát 
méltatlan ápoló-atyjától, ki most bizonyára szépségé
vel fog uzsoráskodni, miután tönkre jutott.

Szóval, Károly oly melegen védte a szegény 
leány ügyét, hogy ipját tökéletesen tévútra vezette.

Harlén visszaemlékezve a múltra, nem tudott 
kételkedni veje szavaiban, s megígérte, hogy mindent 
elkövet Agda leánya javáért. Erre volt Károlynak 
szüksége, hogy tervét kivihesse.

A vagyont már úgy is magáénak tekintette, hi
szen elég bűnt követett el annak birhatásáért — s 
most az öregnek szeszélye miatt a vagyon fele ama 
hamisitó gyermekének jusson ? Nem, annak nem sza
bad megtörténnie.

A gyártulajdonos úgy nyilatkozott, hogy már 
másnap szeretné Wiesbadent elhagyni és Bromért 
Svédországba követni, miután Károly bizonnyal tudta, 
hogy oda utazott.

Miután vejével ezen tervét közölte, Nina hogy- 
létét tudakolá; Károly azt feleié, hogy ő is Wiesba-
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denben van, s rá akarta beszélni az öreget, hegy még 
néhány napig maradjon az övéi körében.

„Nem, — feleié, — holnap utazom ! Ninával 
nem vagyok megelégedve, mert ő volt az első, ki nő
vérét elárulta. Mondd mog neki üdvözletemet s azt is, 
hogy a lapok hamis hirt közöltek. Inasomat ölték meg, 
nem engem. u

„ Megölték! —Hát az állt az újságban ? — Károly 
alig bírta örömét elpalástolni. Úgy látszék, mintha 
maga a pokol is szolgálni akarna tervének.

Másnap reggel Károly Harlénhez jött, azon 
ajánlattal, hogy őt elkíséri.

Harlén azon név alatt utazott, melyet Olaszor
szágban felvett, mert Svédországban csak akkor fogja 
magát megismertetni, midőn unokáját feltalálja.

Este volt, midőn Stokholmba érkeztek s azonnal 
kocsira ültek, mely ökot, Károly tanácsa szerint, A l- 
torpba viendi, hol Agda leánya neveltetett. Brogrén 
prépostné által könnyű lesz megtudni, hol van most a 
leány.

De miután már nagyon késő volt, midőn Al- 
torpba érkeztek, nem lehetett látogatást tenni, e sze
rint az ezredes jószágán, mely Altorp közelében volt, 
töltendik az éjt.

Károly a házba vezette ipját, hol egy kiszolgált 
katona lakott évek óta mint felügyelő. Károly meg
mentette őt valami elkövetett csiny következményei
től, benne tökéletesen bízhatott, mert hatalmában volt. 
Ez volt az egyetlen, ki látta, hogy Károly az öreggel 
megérkezett.
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Beszélgetés közben azt emlité Lotta, hogy Ká
roly soha sem távozik a jószágról, hogy Timaszjőt 
eladta sat.

Én gyűlöltem azon embert, mert oly kegyetlen 
volt a szegény Dahlström asszony iránt, s elhatáro- 
zám, hogy kifürkészem, miért tartózkodik Károly 
folytonosan e kis tanyán.

Néhány hétig a vidéken időztem, szilárdan el
szánva magamat, hogy e titkot felfödözöm.

Nem tartozik ide a módot leírnom, miként sike
rült Fűnktől megtudnom, hogy Károly egy esto vala
mi öreg emberrel érkezett meg a tanyára, s az öreg 
azóta nem hagyta el a házat.

Ez után Olaszországba utaztam, hol kutatásai
mat folytattam, s végre azon eredményre jutottam, 
hogy Harlén nem halt meg, hanem veje fogva tartja 
őt, mert annyi bátorsága nincs, hogy meg Ije, de in* 
kább elevenen eltemette. Ennek s még más egyebek
nek tudása hatalmamba adta Károly szabadságát, be
csületét és földi jóllétét, s igy lettem az öreg ember
nek megszabaditója. De a sötét fogság megfosztotta az 
öreget szemefényétől, s annyira megzavarta elmé
jét, hogy egészen gyermekes lett. Hogy a nyilvános 
botrányt kikerüljem, sikerült nekem Harlent rá be
szélni, hogy ha sírját elhagyja és ismét emberek közt 
fog élni, mint a t y á m  lépjen fel.

Az öreg embernek egyetlen óhajtása az, hogy 
unokáit megölelhesse és Agda leányát közbenjárá
som által, őt törvényesen illető jogaiba visszahelyez
hesse.
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Nina leányát megölelte, — de Agda leányát 
a halál elragadta.

Martha kezeire támasztá fejét. Az ezredes úgy 
fázott, hogy fogai vaczogtak. Lord Kaszterton a fe
kete kötésre tette kezét.

— Most, mylord — folytatá Ström rövid szü
net után, — csak nehány szót kell még hozzá tennem, 
melyek egyetmást megmagyaráznak neje viseletében. 
De mit használna az most ? Ö meghalt s vele a múlt 
is el van temetve. — így hát arra szorítkozom, hogy 
egy levelet adok át önnek, mely mylordo iileté, ha
nem egy titkos kéz elsikkasztotta azt. E levél szír 
Szidneytől van s akkor irta, mielőtt Brogrénnol meg
vívott.

Ström egy feltört levelet nyujta át Edvinnek. 
Martha kendőjébe rejté arczát.

E pillanatban meg volt büntetve, bármennyit 
vétkezett,

Ström még menyegzője napján hatalmába kerí
tette ezen levelet, úgy mint Martha minden iratait.

— Azonban legyen szabad, — kezdé ismét 
Ström, — az itt jelenlevők előtt kinyilatkoztatnom 
hogy lady Kaszterton soha sem szeretett mást mint 
férjét, szive a legmélyebb, legbensőbb szerelemmel 
ragaszkodott hozzá; aznap, melyen ő és a lord har 
madszor és utoljára elváltak, a lady levelet kapott 
Brogren Fredriktől, melyben kérte, jönne el Al- 
torpba, mert most már közölheti vele ama felvilágosí
tásokat szüléit illetőleg, melyeket a fiatal lelkésztől 
nyerni kívánt, midőn Timaszjőbe érkezett.
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A mint Altorpba érkezett, Fredriket a kertben 
találta a ő közölte vele, a mit kifürkészett, tudniillik, 
hogy atyja bankjegyhamisító volt, s anyja irántai 
szerelemből — vagy tudatlanságból kiadta a hamis 

pénzt, mire elfogták s a börtönben meghalt.
Ez volt oka, mylord, hogy neje Altorpba ment.
Ön néhány órával azelőtt Szkoghofba kocsizott, 

egy levél következtében, melyet nőm irt önnek, lady 
Kaszterton születését illetőleg.

Mi történt önök közt, midőn ismét találkozott 
a lady vei, azt nem tudom, csak annyit tudok, hogyan
nak következtében ön, mylord, a Krímbe utazott. Azon
ban attól tartok, hogy nőm idézett elő valami meg- 
hasonlást azon kívánsága által, hogy önt lady Kasz - 
terton származása felől felvilágosítsa.

— Nem, százados ur — viszonzá Kaszterton — 
azon felvilágositások, melyeket kedves. neje nekem 
adni akart, egészen fölösek voltak, mert elhunyt nagy- 
néném, Briszier grófnő halálos ágyán elbeszélte ne* 
kém Elvira szüléinek történotét. Nagysád bizonyára 
emlékezni fog, — teve hozzá a lord — hogy akkori 
látogatásomkor csak azon szándokból jöttem Szkog
hofba, mert tudtára akartam adni, hogy Elvira szár
mazása nem titok előttem. Sőt még olyan bátor va
lók és én egészítettem ki levelét, tudtára adván, 
hogy lady Kaszterton Stangenszkjöld kisasszony uno
kanővére.

— Azt nem mondtad nekem angyalom — szóla 
a százados, Marthához fordulva — de most no beszél
jünk erről, hanem fejezzük bo értekezletünket, mely
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nek czélja az volt, hogy megismerkedjünk egymással; 
e szerint csak azt kell még hozzá tennem, hogy Ström 
Arvid Algírban elesett, és hogy Dahlström Ágoston 
az ö nevét felvette. — Én vagyok tehát Agda elszö
kött férje, a nyomorult, a ki annyira sülyedt, hogy 
bűntettének felelősségét nejére tolta. Én, Stangensz- 
kjöld Martha férje, nem vagyok más, mint Dahlström 
a bankjegy ham isitó.

Siri csend állt be. Martha ott ült magasra emelt 
fővel, villogó szemmel és halálsápadt arczczal. Az ez
redes annyira összee telt, hogy csak árnyékhoz hason
lított.

— S miután most már tudják, ki vagyok én, még 
Brow asszonyt kell bemutatnom. — Ő nővérem, Ka
rolina, lady Kaszterton nagynénje, s e közeli rokon
ság miatt ajánlá Briszier grófnő lord Kaszterton- 
rak. adjon 4nejének Brow asszony személyében oly 
társalkodónőt, ki érdekei felett híven őrköd fog.

Nővérem ébersége által sikerült a lordnak neje 
fellépését a színpadon meggátolni, az ő {őrködése álta 
értesültem ama fondorkodásokról, melyeket leányom 
ellen szőttek ; nővérem volt az, ki Elvirát felvilágo
sította, mint ámította őt el Armida kisasszony pénz- 
vágy-és szorolemféltésből, nővérem mondta meg El
virának, hogy a grófnő származását ismeri, s elkísérte 
őt a Krímbe, midőn Elvira odament, hogy férje ve
szélyeit megoszthassa, vagy vele meghaljon. 1

Elvira meghalt és azon házasság, melynek szet- 
rombolására annyit elkövettek — feloldatott. Lord 
Kaszterton visszanyerte szabadságát, de boldogság
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kiséri-e azt, csak ő maga tudja. Es most — nincs 
többé mit hozzá tennem!

— De nekem van mit hozzá tennem! — vágott 
szavába Edvin s egész nagyságában felemelkedett. — 
El ezen kötéssel, el a vak szerepével,Jmelyet játszot
tam ! — Es ezzel lerántá a fekete szalagot szemeiről.

Edvin szilárd léptekkel ment azon ablak felé, 
hol Mária el volt rejtve, Félretolta a függönyöket, 
karjaiba vette a világos ruhába öltözött nőt, a szoba 
közepére vitte s őt erős karjain tartva, kiáltá:

— Lady Kaszterton nem halt meg, ő él, hogy 
saját anyja ellenségeinek megbocsásson!

Leette a könnyű terhet s kezeit melegen ajkai
hoz emelve mondá:

— Oh Mária, én az első pillanatban megismer
tem Elvirát ; bocsáss meg, hogy vaknak tettem ma 
gam, mert próbára akartam tenni azon szivet, melyet 
bírni vágytam, hogy olyan napon, mint ez, megtud
hassam, mennyire szeret engem.

Keblére szoritá őt s aztán Strőmhhöz vezeté.
Azon pillanatban, melyben a bűnbánó atya leá

nyát először szoritá szivére, az ezredes Martha kezét 
megfogva mondá:

— Jer, menjünk el innen! —
Felkelt, néhány lépést tett, ingadozni kezdett és 

szélhüdés következtében összerogyott.

Az éj leteritette sötét leplét a földre*
Ugyanazon szobában, hol Briszior grófnő kile-
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helto lelkét, feküdt most Stangoaszkjöld ezredes. Az 
orvos, Martba és StrÖm virasztottak a betegnél, ki esz
mélet, s a mint látszék, fájdalom nélkül feküdt.

Ström tekintete nem fejezett ki többé szigort, 
hanem részvétet és szánalmat.

Ström azon pillanat óta, melyben ipját összeros- 
kadni látta, egészen megváltozott, részvétteljes és nyá
jas volt a beteg és Martha iránt.

Azonnal rendelkezett, hogy a betegnek orvosi 
segélye legyen, minden lehető gonddal ápolta őt, s 
Marthát is vigasztalá és megnyugtatta.

Az ezredes reggel felé visszanyerte eszméletét. 
Az orvos reményt adott, hogy életben fog maradni, de 
attól tartott, hogy béna lesz.

Egy héttel ezen események után, lady és lord 
Kaszterton Svédországot elhagyni, s Angliába vissza
térni készültek, hogy ott háboritlanul élvezzék a bol 
dogságot, melynek birtokába végre annyi viszontag
ság után eljutottak.

Mrs. Brow, Elvira nagynénje, szintén velők
utazik.

Elvira vak nagyatyját is magával óhajtotta 
vinni, de az öreg Martha férjénél, Timaszjőben akarta 
utolsó napjait átélni, mert Strörnnek köszönheté, hogy 
mint szabad ember halhat meg.

Lord Kaszterton Elvira atyjának ajándékozta 
Ti más zj öt, és mindazon vagyont, melyet Bromér El
vira számára gyűjtött.

Armida megtartotta, Elvira kérőimére, minden
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gonoszsága daczára, az évpénzt, melyet ő számára 
rendelt.

Lotta Altorpot kapta ajándokul, mint csekély 
jutalmat nvindazon szeretetért, melyet Agda leánya 
iránt tanúsított,

Edvin ősi birtokán, Kaszterton-houseban, nagy
szerű készületeket tettek a lord és báláidból feltámadt 
neje fogadására.

Mintegy két hóval ezelőtt hagyta el uradalmát, 
s most visszatérend, a telet ott töltendő.

A lord ohajtá, hogy méltón fogadják lady Kasz- 
tertont; midőn az igazgatónak irt, hozzá tette, hogy a 
lady halálának hire tévedésből támadt.

A  szeptemberi nap derülten világitá meg Kasz- 
terton-house magas ablakait és a parknak százados 
fáit, midőn a lord négylovas hintája az udvarba gör
dült, hol az ünnepiesen öltözött cselédség fel vala 
állítva az úrnő elfogadására. Az előcsarnok és a lép
csők virággal és lombbal voltak diszitve. Mindennek 
ünnepies kinézése volt és Elvira másodszori bevonu
lása ezen ősi lakba oly szívélyességgel üdvözöltetett, 
mi ép annyi örömet és boldogságot ígért a jövőre 
nézve, mint a mennyi bánat és félre értés komoritotta 
el a multat.

A cselédség nem csekély meglepetéssel ismerte 
fel lady Kasztertonban, a lord ápolónőjét, — Máriát

Este felé ugyanazon olvasó-teremben találjuk a 
boldog párt, hol utolszor a lordot és Máriát láttuk.
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Elvira elfoglalta régi helyét az alacsony széken 
a pamlag mellett. Karjai férje térdein nyugodtak, s 
szemléié arczát, melynek férfias szépségét a kardvá
gás homlokán korántsem csonkitá, sőt inkább emlelé.

Elvira tekintetében a szerelem egy egész világa 
rejlett.

Kaszterton keze fején nyugodott s mélyen tekin
tett a szorelemteljes szemekbe, hogy annál jobban ol
vashasson belőlök.

— Most, kedves, szerotett Elvirám, — mondá 
Edvin, — oly felvilágosítást fogok neked adni, melyre 
soká kellett várnod, s melyet annyira óhajtottál. Szán
dékosan halasztottam azt el az első estére, melyet 
o t t h o n u n k b a n  töltendőnk. Mily szépen hangzik e 
szó: „otthonunk", s mennyi ideig kellett várnom 
azon pillanatra, midőn mondhatom : most enyém vagy !

— De ezen szerelem, Edvin, mindig szivemben 
lakott, — viszonzá Elvira, — s épen azon körülmény, 
hogy úgy szerettelek, a mint bebizonyítottam, idézte 
elő mindazon tévedéseket és félreértéseket.

Edvin megsimitá tiszta homlokát s mély komoly
sággal mondá:

— Nem, Elvira, nemate szerelmed volte bajnak 
oka, hanem a ferde állás, melyet elejétől fogva egy
más irányában elfoglaltunk.

Edvin megcsókolá homlokát, kivett egy levelet 
zsebéből s folytatá:

— Mások fondorkodásai mindent elkövettek, 
hogy sziveinket egymástól eltávolítsák, s lohetetlenné 
tegyék, hogy a bennünk égő szerelemben egyesülhes

33
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senek. — Azt legjobban bizonyítja ezen levél. Ha az 
előbb jutott volna kezemhez, akkor azonnal meg
értettük volna egymást, s én soha se vettem volna 
részt a krimi háborúban.

Szétbontá a levelet, és Elvirának nyujtá azt, 
mondván :

— Ismered Szidney Írását?
— A jó, nemes barát! — suttogá Elvira megin- 

dultan s ajkaihoz szoritá a levelet. — Miért nem hall
gattam inkább az ö szavaira, mint sértett büszkesé- 
gém sugallatára!

— Akarod-e olvasni utolsó sorait ?
— Nem, olvasd fel te ! — mondá Elvira, fejét 

férje mellére támasztva.
Edvin olvasá:
„Lord Kaszterton ! Azon teljes meggyőződéssé 

ragadom meg a tollat, hogy ez leend az utolsó levél, 
melyet te az élotben tőlem kapni fogsz. Óráim meg- 
számlálvák, s mielőtt a nap újra felnyitja szemét, az 
enyém örökre lecsukódik.

„Jól van, ha úgy történik — de ha mégis a sors 
másként intézte volna el, akkor lady Kaszterton meg
bocsát nekem, hogy Ígéretemet megszegtem, melyet 
neki tettem, midőn őt Timaszjőben meglátogat
tam.

„Azért árulom el most, a mit akkor rám bízott, 
mert tökéletesen meg vagyok arról győződve, hogy a 
holnapi nap már nem talál engem életben.

„Ha titkát magammal vinném a sírba, az annyi 
lenne, mint ha az ő és a te boldogságodat eltemetném
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s óhajtani, hogy legalább halálom legyen hasznára 
azon egyetlen nőnek, kit szerettem, és azon férfiúnak, 
kinek mindig barátja valék.

„Midőn Timaszjőbe jöttem, hogy magyarázatot 
kérjek lady Kasztertontól, a következő vallomást 
tette előttem, melyet az Ő tulajdon szavaival közlök 
most veled.

„Azon gyermekes óhajtással utaztam Wiesba- 
denbe, hogy fényes házasságot kössek, s oly nevet 
kapjak, mely ép annyira tisztelt és tekintélyes, mint a 
milyen roszhirben álló volt atyámé. Akkor gőg és 
hiúság tölté el lelkemet. Egy heti időzés után atyám 
azt mondta nekem, hogy egy előkelő lord nejévé lehe
tek, ha akarok. A lord hihetőleg látott engem, mert 
d'Orbeau urat felszólította, mutassa be őt nekem. A 
színházba mentem, fejem teli volt gőgös gondolatokkal. 
Láttam lord Kasztertont, és azon óhajtással hagy
tam el a színházat, bár név- és rang-nélküli férfi lenne 
ő s én elég merész lennék őt szeretni. A lord már a 
következő nap megkérte kezemet, én boldognak és 
boldogtalannak éreztem magam egyszerre. Úgy rém- 
lott előttem, mintha akkor szerettem volna őt, s mintha 
rangja útjában állana boldogságomnak. Azonban oda 
ígértem neki kezemet, — szivem ráadásul ment. A 
lord elutazott s én megismerkedtem önnel. A barát
ság, melyet ön iránt éreztem, szelid, — a fejlődő sze
relem jövendő férjem iránt, oly heves érzelem volt, 
molytőim egijodtem. Úgy óhajtottam volna őt szeretni, 
mint önt szerettem, de mégis inkább meghaltam, mint 
azon boldogságról lemondtam volna, nejévé, és ezen

33*
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nyugtalan, feleimet gerjesztő csodálatos érzelem ha
talmában lenni, mely keblemet eltöltő, — Megesküd
tünk, és előttem nem létezett más férfi az égész vilá
gon ; de a mint szerelmem fejlődött, épen azon mérv
ben vettem észre, hogy ő nem szeret, s végre hallot
tam is, midőn ő azt Ön előtt kinyilatkoztatta. Megbán
tott, sértett szivem, elhatározásom, hogy azon férfiú
nak ne legyek terhére, a kit szeretek, büzkeségem ,s 
minden arra késztetett, hogy uíainkat szétválaszszam. 
Közel vagy távol, életben és halálban — soha sem 
szeretnék más férfit, de inkább hasadjon meg szivem, 
mielőtt azt neki bevallauám, ki engem csak önző szá 
raitásból vett noül.u

„Ezt vallá meg Elvira előttem, s én megígértem 
neki, hogy híven megőrzőm titkát. Moőt azonban elá
rultam azt, mert azt hiszem, hogy jót teszek vele.

„Még egyet.
„Midőn nőd az olasz operában fel akart lépni, az 

azért történt, hogy ezáltal felszabadítson téged azon 
fogadás alól, melyet haldokló nagynénédnek tettél, 
tudniillik, hogy soha sem oldod fel a köteléket, mely 
téged Elvirához fűz.

„O ez által el akarta veszíteni a jogot, hogy ne
vedet viselje, a nélkül, hogy méltatlan legyen rá; ily 
módon akará neked szabadságodat visszaadni, hogy 
egykor Marthával élvezhesd a boldogságot, melyet 
nála nem találtál fél.

„A svéd követ estélyén a hangverseny alatt ér
tekeztünk, s akkor vallá be ezt nekem.

„Most, Kaszterton, tudod, hogy nőd téged sze
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rét; hogy te őt féltékeny szenvedéllyel szereted, — 
azt én tudom.

„Miért nem nyilatkoztek hát [egymás előtt ? Az 
áldás és boldogság oly közel fekszik. Nyújtsd ki ke
zedet, s birtokodban leend.

„A mit még mondanom kell, az Stangenszkjöld 
Marthát illeti.

„O Elvira legkegyetlenebb ellensége.
„Tapasztalt ravaszságával kifürkészte, hogy én 

Elvirát szeretem, és azon ámítással, hogy ő engem vi
szontszeret, arra akart birni, hogy a becsület hangján 
kivül más szózatra hallgassak.

„De azzal egyedül azt nyerte, — hogy szándé
kát átláttam.

„Most ismét közeledtem Elvirához, s ő úgy nyi
latkozott előttem, a mint neked elmondtam.

„Ha holnap Brogrén golyója mellemet átfúrja 
akkor elégülten halok meg, mert magammal viszem a 
sírba azon tudatot, hogy mint becsületes férfi szeret
tem és szerelmemet nem pazaroltam méltatlan tárgyra, 
mert a nő, ki szivemet birta, méltó legjobb barátom 
szerelmére.

„Isten veled lord Kaszterton! Üdvözöld őt, ki
nek képe a halálba fog engem kisérni, s te élj és tedd 
öt oly boldoggá, a mint én óhajtottam. Szeresd őt 
épen oly szentül és mélyen, a mint szerette becsü
letes barátod Lembourn Szidney.u

Ezen levél felolvasása után mély csend állt be ; 
mind a kettő emlékébeu felmerült legjobb legnemesebb 
barátjuk.
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— Minden szó e levélben,— mondd Elvira,— 
hű tükre magasztos jellemének,Oh szerelmesem, letu
dod, mennyi hálával tartozom neki; ő födözte fel lege
lőször, hogy én az olasz operában fel akarok lépni, ő 
vezeté mrs Browt az igazi nyomra, s végre ő volt az, 
ki M. asszonynyal beszélt, hogy a válságos pillanatban 
ell épjen.

— Tehát ő volt az, ki engem visszarántott amaz 
örvény széléről, melybe majd mind a kettőnket dön
töttem,

— De még azt nem értem — kezdé hosszabb szü
net után Elvira, — miért mentél a háborúba ? A ct most 
már nem tudom, hogy annak nem származásom titká
nak volt oka, a mint akkor gondoltam.

— Azt könnyen megmagyarázhatom, — mondá 
Kaszterton.— Midőn Armida utasítása szerint Altorpba 
hajtattam, az alkonyat kétes homályában egy férfi 
mellett láttalak ülni, kiben B rogrén Károly t véltem 
felismerni.

Közelebb vonultam, hallgatózni akarván. Ámbár 
nem beszélem a svéd nyelvet, mégis raegériettem, mi
dőn e szavakat mondtad ; „Férjem lábaihoz borulok 
s bevallom előtte gyalázatomat. O tán elüzend magá
tól, de meg fog bocsátani.u

Erre valamit mondtál a szerelemről, moly a 
bűnre vezetett, hihetőleg anyádra vonatkozólag, ám
bár én azt hittem, hogy az czélzás volt ama gyalázatra, 
melyet azelőtt említettél. —

Lehetetlen a benyomást leirnom, melyet ezen 
szavak rám gyakoroltak. Több óráig bolyongtam az
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erdőben, s midőn éjjel Timaszjőbe visszatértem, el 
valék határozva tőled harag és botrány nélkül elválni 
örökre, — és elutazni.

Midőn sebesült állapotomban rád ismertem, azt 
hittem, a bünbánat vezetett téged hozzám, s elliatá- 
rozám, hogy addig nem adom tudtodra, hogy ismer
lek, mig arról meg nem győződöm, miféle érzelem 
vezetett téged a Krimbe.

Midőn szetngyuladásom megszűnt, megkértem 
az orvosokat, tartsanak téged folytonosan azon hitben, 
hogy szemem világa oda van.

Brow asszony és komornokom által — mert 
egyedül ők ismertek téged Kasztertonhouscban, meg
tudtam, hogy te eltiltottad nekik, engem kiléted felöl 
felvilágosítani, mert te azt mondtad, hogy lady Kasz- 
tertont lőtték agyon, nem az irgalmasnöt.

— Igen, arra használtam fel Mária halálát hogy 
megszabadítsalak azon nőtől, ki miatt te a halált 
kerested.

— Kit épen ott találtam fel ismét, szerelemmel 
és önfeláldozással, a mint szivem álmaiban megjelent 
előttem, — mondá Edvin, karjaiba zárva Elvirát.

A boldogság, moly annyi ideig távol volt a há
zasoktól, ezentúl Ilii maradt hozzájuk éltük fogytáig 
s a bu egy feliego som boritá a derült eget •

Edvin ezentúl is kitüntet© magát mint híres par
lamenti szónok, és Elvira két fiúnak adott életet, kik 
még fokozták szüléik boldogságát.

Többször meglátogatták Elvira atyját Svédor
szágban, s örömmel vették észre, hogy az ezredes be
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tegsége, mely több évig tartott, mig a halál őt meg- 
szabaditá, közelebb vonta egymáshoz Marthát és fér
jét, úgy hogy legalább nyugalom és béke uralkodott 
házuknál, ha nem is a valódi boldogság.

Strőm ép olyan jó és részvétteljes Ion a kemé
nyen megbüntetett nő iránt, a milyen szigorú és meg- 
kérlelhctlen volt boszujában.

Két évvel ezen események után halt meg Harlén 
ur, Csendeson, fájdalom nélkül szenderült el s azon 
sirkertbe temették el, hol Briszier grófnő porai is 
nyugszanak.

Lotta Altorpba költözött, hol békével és elégülten 
élt s mindennap hálát adott az égnek azon boldogságért, 
melyet Elvira élvezett, és a sorsért, mely ő neki jutott.

Vége.
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«CSALÁDI KÖR «

s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .
Tizedik évfolyam.

Melléklet: tíz kötet válogatott regény.
E r e d e t i  n é g y s z ö g - m i n t á k k a l ,  70)—800 női 

munkarajzzal, havonkint egy természeti nagyságban kivágott ru
haszabással, havonkinti szinezett divatképpel. Havonkint egy kő
rajzi arczképpel.

, Az eddig megjelent tiz kötet regény, melyeket a t. előfize
tők szintén kaphatnak, a következők. I. és II. kötet „A vén kis
asszony titkai,u a világhírű Maríntól. III. és IV . kötet: „A  régi 
szép napoku Balázs Sándortól. V. kötet : „A szép rabszolga-leányu 
amerikai regény. V I. kötet: „A Duval-ügy44 franczia regény. VII. 
és V il i . kötet: „Két házasság44 angol regény. IX . és X. kötet: 
„Fekete árnyak44 angol regény.

Első félévi mülapunk pedig :

„Lorántfy Zsuzsanna a iia.:ai tudománynak áldozik.“
czim alatt a hazai történelem olyan mozzanatát örökitendi meg, 
melyre századok múlva is méltó büszkeséggel hivatkozhatnak a 
magyar hölgyek; és a mülap kivitele méltó tárgyához.

Előfizetési dij : évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész 
évre 12 frt. A ki pedig a könyv- vagy mülapjárulékokat is óhajtja, 
az fizet azonfelül mindeu egyes kötet könyvért 10 ki-t.

A könyvek meghozatala egész évi, a mülap megho
zatala félévi járatási köteleztetést foglal magában a lap irányában.

Végre bárminő háztartási vagy divatezikkre volna t. elő
fizetőimnek szükségük, csak forduljanak hozzám, én lehetőleg 
gyorsan és jutányosán megveszem és megküldöm azt nekik.

D V  Gyűjtőimnek végre következőleg viszon- 
zom szives buzgóságukat : egy uj előfizető után, tetszés szerint 
bármelyik mülapuiikat ; három uj előfizető után tetszés szerint, 
tiz kötet könyvet és három mülapot ; öt uj előfizető mind a 
busz kötet könyvet és tetszés szerint hat mülapot ; nyolez uj 
előfizető után a liusz kötet könyvet és tetszés szerint kilcncz 
mülapot; tiz uj előfizető után végre : huszonhat kötet köny
vet és a tizenkét mülapot ingyen küldjük meg.

Emília,
kalap-utcza, l7-dik szám.
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«CSALÁDI KÖR«
s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .

Tizedik évfolyam.

Melléklet: tíz kötet válogatott regény.
E r e d e t i  n é g y s z ö g  - m i u t a k  k a i ,  70)—800 női 

munkarajzzal, liavoukint egy természeti nagyságban kivágott ru- 
haszabással, liavoukinti színezett divatképpel. H av0ukint egy ko- 
rajzi arczképpel.

Az eddig megjelent tíz kötet regény, melyeket a t. előfize
tők szintén kaphatnak, a következők. I. és 11. kötet „A  vén kis
asszony titkai,M a világhirü Marlittól. I I I . és IV . kötet: „A  régi 
szép napok- Balázs Sándortól. V. kötet ; „A  szép rabszolga-leány- 
amerikai regény. V I. kötet: „A Duval-ügyw franczia regény. V II 
és V il i .  kötet: „K ét házasság1* angol regény. IX . és X  kötet 
„Fekete árnyak" angol regény.

Első félévi mülapunk pedig :

„Lorántíy Zsuzsanna a hazai tudománynak áldozik.“
czim alatt a hazai történelem olyan mozzanatát örökitendi meg, 
melyre századok múlva is méltó büszkeséggel hivatkozhatnak a 
magyar hölgyek ; és a mülap kivitele méltó tárgyához.

Előfizetési dij : évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész 
évre 12 frt. A ki pedig a könyv- vagy mülapjárulékokat is óhaj tja 
az fizet azonfelül miudeu egyes kötet köuyvért 10 krt.

A köuyvek meghozatala egész évi, a mülap megho
zatala félévi járatási köteleztetést foglal magában a lap irányában.

Végre bárminő háztartási vagy divatczikkre volna t. elő* 
fizetőimnek szükségük, csak forduljanak hozzám, én lehetőleg 
gyorsan és jutányosán megveszem és megküldöm azt nekik.

ÍPF* Gyűjtőimnek végre következőleg viszont
zom szives buzgóságukat ; egy aj előfizető után, tetszés szerint 
bármelyik WÜlapunkat ; három uj előfizető után tetszés szerint 
tiz kötet könyvet és három mülapot ; öt uj előfizető mind a 
busz kötet könyvet és tetszés szerint hat műlapot ; nyolcz uj 
előfizető után a busz kötet könyvet és tetszés szerint kileiicz 
mülapot; tiz uj előfizető után végre : huszonhat kötet köny
vet és a tizenkét mülapot ingyen küldjük meg.

kalap-utcza, 17-dik szám.
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«CSALÁDI KÖR«
s z é p i r o d a l m i  d i v a t l a p r a .

Tizedik évfolyam.

Melléklet: tíz kötet válogatott regény.
E r e d e t i  n é g y s z ö g - m i n t á k k a l ,  70)— 800 női 

munkarajzzal, havonkint egy természeti nagyságban kivágott ru
haszabással, havonkinti szinezett divatképpel. Havonkint. egy ko- 
rajzi arczképpel.

Az eddig megjelent tiz kötet regény, melyeket a t. előfize
tők szintén kaphatnak, a következők. I. és II . kötet r A vén kis
asszony titkai,u a világhírű Marlittól. II I . és IV . kötet! „A  régi 
szép napok1* Balázs Sándortól. V. kötet : „A szép rabszolga-leány“ 
amerikai regény. V I. kötet; „A Duval-ügyu franczia regény. VII 
és V i l i .  kötet; ,,Két házasság1* angol regény. IX . és X. kötet . 
„Fekete árnyak44 angol regény.

Első félévi míílapunk pedig ;

„Lorántíy Zsuzsanna a hazai tudománynak áldozik.“
czim alatt a hazai történelem olyan mozzanatát örökitendi meg, 
melyre századok múlva is méltó büszkeséggel hivatkozhatnak a 
magyar hölgyek; és a mülap kivitele méltó tárgyához.

E lő fiz e t é s i  d í j  : évnegyedre 3 frt, félévre 6 frt, egész 
évre 12 frt. A ki pedig a könyv-vagy mülapjárulékokat is óhajtja, 
az fizet azonfelül mindeu egyes kötet könyvért 10 krt.

A könyvek meghozatala egész évi, a mülap megho
zatala félévi járatáéi köteleztetést foglal magában a lap irányában.

Végre bárminő háztartási vagy divalczikkre volna t. elő
fizetőimnek szükségük, csak forduljanak hozzám, én lehel őleg 
gyorsan és jutányosán megveszem és megküldöm azt nekik

W "  G yűjtő im n ek  'égre következőleg viszont
zom szives buzgósagukat ; egy uj előfizető után, tetszés szerint 
bármelyik mülapunkai ; három uj előfizető után tetszés szerint 
tiz kötet könyvet és három mülapot ; öt uj előfizető mind a 
busz kötet könyvet és tetszés szerint hat miilapot ; nyolcz uj 
előfizető után a busz kötet könyvet és teiszés .szerint kik néz 
ülőlapot; tiz uj előfizető után végre : huszonhat kötet köny
vet és a tizenkét mülapot ingyen küldjük meg

Emília
kalap-uteza, 17-dik szám.










