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A segédtitkár ur.
Málcsi és Bandi. Az egyik uri hölgyike, a másik mezitlábos, pityerfészek-kalapos parasztgyerek. Málcsika van vagy négy esztendős; Bandi hozzá képest már felnőtt siheder, - tizenkét éves.
Málcsi papája a méltóságos gróf úr kegyelméből ugyanott tiszttartó, ahol a Bandi íd’sapja vörös zsinóros atillába bujtatott urasági hajdu. Málcsikát selyembe, bársonyba járatják. Bandi gyereken meg legdrágább ruhadarab a szép fehér vászongatya. A kisasszony, mint aféle uri dámához illik is, finom, elegáns, kényes. A Bandi gyerek meg, ahogy egy parasztkölyöknek dukál: szegletes, szégyenlős, alázatos, akire nézve kitüntetés-számba megy ha a tiszttartó-kisasszonyka kedvéért meghenteredhetik a porban.
A kisasszonyka mondja:
- Bandi, gyere játszani!
És Bandi játszik, mig csak a hölgyike meg nem unja.
A kisasszonyka mondja:
- Bandi, gyere hintálj!
És Bandi felülteti a hölgyikét a kötélen lóggó deszkára, aztán hajtja; huzza a hintát, mig a hölgyike szöszke buksija bele nem szédül.
A kisasszonyka mondja:
- Bandi, almát szeretnék!
És Bandi macskamódra fölkuszik a vén fára; kimerészkedik a legsudarasabb ágára, csakhogy lehozza Málcsikának a piros almát, amelyik olyan kivánatosan mosolyog rájuk a zöld levelek közül.
A kisasszonyka mondja:
- Bandi, fogd meg a pillét, aki emitt cicáz a rezeda-bokron. Szeretném, nagyon szeretném.
És Bandi fut, szalad, elbukik meg fölkel; tüskébe lép, megvérzi a lábát. De a pillét megfogja. Od’adja a kisasszonykának. A kisasszonyka örül a lepkének; a parasztkölyök meg annak örül, hogy a kisasszonykája is örül.
Málcsika mondja:
- Bandi, ni csak, sáros lett a cipellőm. Kikapunk a mamától.
És Bandi lehajol a kisasszonyka elé és vászoninge libegő ujjával fényesre pucolja a kisasszonyka cipellőjét.
Az adott viszonyok között hát elég szépen megfértek egymással a tiszttartóék kényes kisasszonykája meg a sárgazsinóros urasági hajdu mezitlábos magzatja.
A nyár vége felé, mikor már le volt szedve minden piros alma, meg volt fogva minden cifraszárnyu pipilló; a hintakötél is levásott az eszterhaj mestergerendájáról: a Bandit ünneplőbe öltöztették. Csikorgós csizmát huztak a lábára, árvalányhajat tüztek az uj kalapja mellé; begyömködték a tisztáját meg egy cifra cihás vánkost, dunyhát a tölgyfaládába. A ládát föltették hátul a kasba; Bandit is fölparancsolták az ülésbe, oszt’ meg se álltak vele Fehérvár városáig.
Bandi nem tudta mire vélni a dolgot? Mód nélkül tetszett neki a sok szép kondignációs ház, miket eddig csak meséből ismert. Estére kelve, szemei belefáradtak a sok nézésbe, bámulásba. Lábain hólyagot tört a csikorgós csizma. Álmos lett. Még a mákos pogácsa se izlett, amit az íd’sapja kék zsebbelijébe kötött be otthon sirva-ríva az íd’sanyó!...
Más nap bekovártélyozták Bandit egy ókulás asszonyság szobájába. Elvitték a fehér reverendás papokhol. Ezek elszedték-vedték a Bandi keresztelő levelit. Aggatták-faggatták egy és más iránt; beirták a nevit: Tüske Andrást (hej, de beföllegzett neked Bandi!) holmi nagy protokulumba, amilyenbe odahaza a tiszttartó úr iródeákja szokott firkálni. Végezetül egy öreges forma fehér reverendás tisztelendő imigy szólt neki:
- Jól viseld magadat gyerek, tanulj! Nehogy sárba dobja apád a keserves keresményit!
A sárgazsinóros urasági hajdu meg átemelintette fölső testit a bal lábáról a jobbikra:
- Hallod-e, mi vár rád? Csókulom a kézit tisztelendő ur: sziveskedjék csak rövidre fogni a kölöknek az istrángját. Ha rászolgál, meg is lehet bátran pöcögetni a bottal. Nincs elkényeztetve, nem olyan ez, mint az uri gyerekek!
Bandi, - azaz hogy Tüske András gymnázista diák, - szörnyü zavarban volt. Mi lesz eztán, mire jó mindez, minek az a sok könyv, amit a hóna alá gyömöszöltek? Azt meg éppen nem értette, hogy miköze ő neki az apja keserves keresményéhez?
*
Nehéz napok virradtak Tüske Andrásra. Egyedül ebben a nagy városban. Egyes egyedül! Azaz, dehogy egyedül. Ott az a módnélkül való sok könyv. Akkora gondot adtak ezek Tüske Andrásnak, hogy éppen csak annyi ideje maradt napközben, amennyit az otthon maradtak felől való morfondirozásra fordithatott. Ugyan mit csinálhat most a tiszttartó-Málcsi? Hát biz az játszik tovább. Kerestek számára játéknak egy másik cselédgyereket, aki csakúgy megfelelt fontos tisztének, akárcsak a Bandi. Cselédgyerek meg cselédgyerek közt nincs külömbség. Mindannyia mezitlábos, kócos, alázatos. Egyik is csakúgy meghentereg a porban, akár a másik. Azaz, hogy mégis van egy kis külömbség köztük. Nem mindegyik tudja a legszebb piros almát lehozni a fáról, nem mindegyiket lehet a pillókok után uszitani, úgy mint a Bandit. Nem mindegyik tudja a hintát olyan ügyesen hajtani, mint hajtotta a Bandi. Aztán nem is alkalmatos mindegyiknek az ingujja arra, hogy letörülje vele Málcsi kisasszony cipellőjéről a sarat. Hogy miér’nem alkalmatos? Hát azért, mert egyikétől-másikától még szutykosabb lenne a kis cipellő, mint a sártól.
Tüske András gymnázista egyszer azt irta az apjának, hogy ne küldözgessen neki eztán pénzt, megél ő már a saját emberségéből is. Egy öreg kanonok oda vette maga mellé. Kosztot, kovártélyt, ruhácskát, mindent, de mindent, még jó szót is kap. Ezért a sok mindenféliért nem tesz egyebet, mint ebéd meg vacsora alatt az öreg urnak olvas fön’szóval; meg ha néhanapján a nagyságos ur gyalog kisétál, hát velemegy.
- Könnyű hivatal, könnyű, - mondá apó, mikor az gazdasági irnok ur felolvasta előtte az irást, - úgy látom, megemberüli magát a Bandi.
A nagy vakáció elején megjöttek Fehérvárra az édes szülék, hogy hazavigyék a gyereket. De nem vihették. Az öreg nagyságos ur akarta, hogy vele maradjon tovább is. Vele is maradt, még pedig nyolc hosszú esztendőn keresztül...
Nyolc év sok idő. Nyolc évig csak nyolcszor láthatta az édes szüléket, mikor ezek ősszel a konvenciót eladni bejöttek Fehérvárra. E hosszú idő alatt Tüske András letette szépen az érettségi vizsgát; aztán berukkolt a regimentbe önkéntesnek. Olyan helyre katona lett belőle, hogy a fehérvári szép lányok bezzeg elpirultak, ha szemközt jöttek az utcán frejvilliger Andreász Tüskével. Hogyne, mikor olyan szépen megfeszült formás testén a sötétkék angyalbőr? Hát még az a néhány szál bajusz, - ami ott feketéllik Andreász Tüske görögmetszésü orra alatt - hány kisasszonykának zavarhatta meg gondteli koponyácskáját?!
A karácsonyi ünnepekre Tüske András államköltséges baka-önkéntes urlaubot kapott. Volt valamelyes kis pénzecskéje. Vett egy ezüstkupakos tajtékpipát; egy faintos báránybőr sipakot; egy Szüz Máriaképes brosstűt ezüstből, meg egy fejre való meleg kendőt. Egy alsóvárosi fuvarossal megalkudott. Fölöltötte az eksztra-vaffenrokkot; fényesre, ragyogóra tisztítatta a gyiklesőt. Föltelepedett a kocsira és meg se állt, migcsak el nem ért - hazáig...
Anyó el se akarta fogadni fiának:
- Ne bolondozzon velem az urfi, ne keseritse a szivemet. Hunnan is lenne nekem ilyen fiam? Szegény cseléd asszonynak ilyen gyöngyharmatpottyantotta gyereke?! Hunnan, hunnan?...
Hát még a majorbéli cselédség?!... Jézus, ez volna a Tüskéék Bandija? Nyilván a tiszttartó ur vendége a szép katona. Szent igaz, hogy a tiszttartó ur akarja megtréfálni a vén Tüskét! Mikor aztán megbizonyosodtak felőle, hogy testestül-lelkestül a Bandi gyerek, - Uram bocsá’, minek is kéne hát igazságszerint tisztőni? - ez az uri képű, szép szavu katona: összecsődült az egész major a csodájára. Még a tiszttartó úr se röstelte a fáradságot.
- No Bandi, ugyancsak megnyujtottak a városban, - mondá kezet nyujtva neki, de hirtelen a nyelvébe harapott, - bocsásson meg kedves öcsém, hogy megbotlott a nyelvem. Lássa, mi még mindig a régiek maradtunk!
- Ugy mint én, - felelé Tüske András haptákba vágva magát, - akinek mindig jól esik, ha Bandi gyereknek szólitják azok, akik nem feledték el az egykori kis cselédgyereket!
Ünnep másnapjára Andris önkéntest ebédre hivták meg a tiszttartóék. Az öreg hajdu majd hogy nem sirt a nagy megtisztelés okozta örömében. Az ő fia, egy szegény urasági szolga fia a tiszttartóék asztalánál törülheti meg a száját. Álomnak is bolondság!... Pedig hát nem álom.
Tüske András a városban egyik-másik iskolatárs jobb módu szüleinek házánál is megfordult. Imitt-amott ellesett valamit a sima modorból, úgy hogy a tiszttartóné tekintetes asszonyt egészen meglepte bátor, elfogulásnélkül való könnyed modorával. Olyan elegáns ritmikussággal szaladt ki száján a kezét csókolom, hogy senki se mondta volna, hogy nem uri familia gyereke.
Az ebédlőszobában fogadták Andrást, azaz hogy Bandit. A kis benyilóból, amit szalonnak használt a tekintetes asszony, zongorahangok verődtek ki. Akkorát dobbant a Bandi szive, hogy maga is megijedt tőle. Elpirosodott, mert biztosra vette, hogy még a hátulsó udvarra is elhallatszik a szive verése. Abban a korban volt, mikor a legényke bomlik a lány után, de csak - titokban. Valójában pedig, ha leány elé kerül, fél, mint a vackából kirezzentett süldő-nyúl. A szalonban is tudták, hogy ki van most az ebédlőben. El is hibáztak egy-két skálát. Bizonyosan az Erbár-pianinóban volt a hiba. Kiváncsiak voltak od’benn, valjon milyen is egy eleven bakancsos katona? Valójában olyan szép-e, amilyennek a konyhában a cselédek állitják? (Hej Bandi, ha tudnád, milyen kinos tépelődés forrong most miattad valakinek a szivében?!)
A tekintetes asszony csakhamar segitett az imitt és amott duló rendellenes állapotokon.
- Jöjjön Bandi, bemutatom a Malvinnak.
Teremtő Atyám, ki lehet ez a Málvin? Honnét szakadt ide ez a Malvin? Nem él-e eleven embernek a husával ez a Malvin? Hát a Málcsika hova lett?... Malvin lett belőle! Szőke haju, sudár testü leányka, kinek a ruhácskája még csak a cipője száráig ér. Bakfis lett a torkos, nyughatatlan, siró-rivó pirinkó jószágból, akinek a szeme dehogy birná kiállani az előtte hajlongó, kisztihandozó vitéz katona gyilkos tekintetét. Legalább is száz ágyu rettenetes torka kandikálhat ki egyik-egyik szemhéja alól! Aztán kezet fogtak az ellenségek. Málvin kisasszony kerekedett felül, ő volt a bátrabbik.
- Jaj, de megnőttél Bandi! Bajszod is van! Nem szégyenled magadat, hogy bajszod nőtt? No én bizony nem szeretném, ha ilyen cicafarkak kelnének ki az orrom alatt.
- Ejnye Malvin, illik egy fiatal emberrel igy csúfolódni? - korholta mosolyogva a mamus, - majd szép hirt visz felőled Tüske úr a városba.
- Hát ez nem a Bandi, hanem Tüske úr? - felelé elszontyolodva Málvin kisasszony, - ne haragudj anyuskám, hogy megint előbb járt a nyelvem, mint az eszem! Tud-e maga zongorázni Tüske úr?
Tüske ur meg-meg a sarokba lett szoritva. Most rukkoljon ki hát a tudományával; bizonyitsa be, hogy nem hiába fizetett érte a kanonok öt évig zongoramestert!
- Tudok, de csak valamelyest.
- Halljuk! - hangzott a halálos itélet.
És Tüske András levetve az eksztra fehér keztyüket, szivszorongva belekapott a drága hangszer billentyüibe. Divatos csárdásokat játszott. Hanem Malvin kisasszonyt nem lehetett aznap az Erbár elé ültetni. Dehogy teszi magát nevetségessé ez előtt a bajszos bakancsos katona előtt, aki nemcsak almát szedni, pillókat fogni, hintálni, háboruskodni, hanem zongorázni is úgy tud, hogy tanulni is lehetne tőle...
*
Egy év mulva Tüske Andrást Pesten találjuk, még pedig elég sanyaru viszonyok között. Az öreg nagyságos úr meghalt. Szüleitől nem várhatott semmit s igy korrepetitoroskodott, zongora- meg francialeckéket adott, hogy a jogot tanúlhassa az egyetemen.
Haza csak olyankor irt, mikor egy-egy vizsgán szerencsésen túlesett. És a vizsgák szaporodtak, a tanulmányi évek meg fogytak.
Mikor az abszolutorium a zsebében volt, még egy évig Pesten maradt, hogy a doktorátust is letegye. Milyen szépen fog majd hangzani: doktor Tüske András! Azaz, hogy mégse egészen jól hangzik. Az András egy kicsit durván ejtődik. Talán szebb lenne Endre? Igen is igy lesz: doktor Tüske Endre, a jog- és államtudományok tudora.
Ezenközben ismét öt év pörgött le az idők rokkáján. Eszébe jutott, hogy a megboldogult nagyságos úrnak egy levele van nála, melyben meghagyja neki, hogy öt év mulva a káptalani levéltárnoknál jelentkezzék keresztelő-levelével és egyébb, személyazonosságát igazoló irataival.
E miatt a levél miatt már sokat agságoskodott doktor Tüske Endre. Miért kell neki jelentkezni? Bizonyosan azért, hogy az összegeket, melyeket hajdanán az istenben elhunyt nagyságos urtól kapott, most, mint végzett ember, kamatostul visszafizesse a végrendeleti örökösöknek. Bizonyosan ezért. Hát’szen vissza is fizetné jó szivvel, de miből, mikor még nem lehet?! Mindegy, azért eleget tesz néhai jótevője parancsának és valami uton-módon időhaladékot kér tartozása törlesztésére.
Egy uj, előtte ismeretlen kanonok volt az arkivum direktora. Jóképü, fiatal pap, ki megnézte a doktor ur iratait s aztán egy ötpöcsétes levelet adott neki, melyet ott stante pede fel is bontottak.
A boritékból egy sárgás lapocska hullott ki legelőbb, melyre öreges betükkel, fakó irással volt irva: »Kedves fiam, azért vártam e kis summának átadásával ez ideig, hogy megtanitsalak a magad lábán járni. Ha megmaradtál annak, akinek ismertelek: tudom hogy ember lett belőled. A mellékelt betéti könyvecske tizezer forint gazdájává tesz. Jól esik majd pályád kezdetén. Vedd hasznát és ne feledkezz meg soha az istenről!«
- És a megboldogult, kegyes férfiuról, ki megkönnyitette önnek az élettel való küzdelmet és a pályaválasztás nehézségeit - tette hozzá a jó kanonok, kinek finom kezeire csakúgy harmatoztak a hála és meghatottság könnyei doktor Tüske Endre úr szemeiből... Támolyogva, kábultan ment ki az isten mosolygós ege alá az arkivum dohos levegőjéből...
*
A keszthelyi prakszi-bálra dr. Tüske Endre miniszteri segédfogalmazó úr is kapott meghivót.
Elmenjen, ne menjen? Elment. Miért is ne ment volna, hiszen szokás-mondás, hogy tánccal kezdődik az élet. A vége... a vége?... Ki gondol huszonötéves korában a végére, pláne ha az ember még hozzá miniszteri segédfogalmazó is?...
A bálozó hölgyikéknek feltünt a szögszinhaju, magas homloku, plasztikus idomu fiatal ember, ki most lépett a terembe s rövidre nyirt szakállát cirógatva körül-körülnéz a társaságon, mintha keresne valakit. Súgtak, búgtak, kérdezősködtek, ki ez az elegáns, feltünően szerény modoru, distingvált fiatal ember? Egyik rendező végre kielégitette az általános kiváncsiságot. Lerántotta Tüske Endre inkognitóját. Néhány pillanat alatt az illatos termen csak ez a név forgott közszájon: doktor Tüske Endre miniszteri segédfogalmazó.
A nagy kelendőségnek örvendő név viselője pedig még mindig csak nézdel, szemlél, hol ide, hol oda. Majd hogy bele nem botlik a tiszttartó urba...
- Te Bandi, te - csipte karon a piros, gömbölyü képü öreg ur - mióta az ugorkafa csúcsán üldögélsz, felénk se nézel? Haragszom rád, gyerek.
A segédfogalmazó ur majd kipattant örömében a frakkjából:
- Hisz épp a Málvint keresem... de aztán hirtelen elnémult. Megijedt, mint az in flagranti nyakoncsipett tolvaj. Biztosra vette, hogy a tiszttartó ur rögtön, itt ezen a szent helyen agyoncsapja, mint a legyet, a melyik a cukros falat körül zümmög, röpköd. Ő volna tudniillik a légy, a cukros falat meg az a bizonyos valaki, akinek a nevét az imént elég vakmerő volt a száján kiereszteni. No persze, még csak az köllene, hogy egy Bandi a legszebbik lány nevét csak úgy ejtse ki, hogy: a Málvint keresem!
De a tiszttartó ur másként fogta fel a dolgot. Okos ember volt, aki tudja, hogy a segédfogalmazóból valamikor még kegyelmes úr is lehet. Már pedig az nem utolsó dolog, ha egy leányból, - még ha tiszttartó is az apja, - kegyelmes asszony lesz. Milyen szépen hangzik:
- Az én Málvin lányom, a kegyelmes asszony...
Okos ember a tekintetes úr, akinek elég egy elejtett szó is, hogy a többit hozzá kombinálja.
- Hát a Málvint keresed te fajankó? Hát nem látsz a két szemedtől? No nem hiába viselsz üveget az orrodon! - dohogott tréfásan a tiszttartó ur.
Igaza is volt neki. A szép leányt nem kell keresni, hanem azt meg kell látni, de azonnal. Pedig Málvin ezen az estén oly sikerülten öltözött, olyan szép, hogy neki van a legnagyobb udvara. Fiatal dzsentrik, tisztek, prákszik mind a Málvint ünnepelték. Ő a társaság fejedelem-asszonya, kihez alig hogy utat tudott törni a tiszttartó ur:
- Málvin, rá ismersz-e erre a fiatal urra? kérdé tőle.
A tiszttartó-Málcsika egy kissé megzavarodott. A legyezőjét is elejtette, pedig most igen jó hasznát vette volna.
- Igen, ni csak a Tüske ur! Hogy kerül maga ide? Ugye, nem gondolta, hogy bennünket is itt talál?
- De igen, biztosra vettem nagysád, - felelte a doktor ur - azaz hogy gondoltam, illetve reméltem...
- Hogy kertül a kópé, hogy elcsereberéli a szavakat, hogy takargatja a gondolatait! - kéjelgett magában a tiszttartó úr a fogalmazó úr trémáján, - no de majd kiugratlak én a bokorból, várj csak tapasztalatlan tapsifüles!
De ezuttal nem volt szükség a tekintetes ur vadásztudományára, hogy kiugrassza a bokorban félénken meghuzódó nyulacskát. Kiugrott az magától is. Még pedig akkorát ugrott egyszerre, a mekkorát más emberfia hónapok, sokszor évek alatt szokott ugrani.
A polka franszé alatt a fogalmazó úr egyszer csak ráveti tekintetét a karjain libegő leányra és elkezd motyogni:
- Málcsika!...
- Mit mondott? Szólt valamit?
- Lehet; de nem emlékszem rá, hogy mit.
Amodébb megint:
- Málcsika...
- Szólt valamit Bandi?
- Bandi-e? No most már elárulom, hogy az imént mit mondtam kétszer is. Azt, hogy Málcsika...
- És az előbb miért nem akarta elárulni, hogy mit mondott?
- Mert Tüske Endrének nincs joga ahhoz, hogy kegyedet Málcsinak szólitsa. Ez csak a Bandinak szabad.
- No hát tisztelt Bandi ur, - felelt kacagva a szép leány - ha ez magának ugy tetszik: a régi jogon ezután is Málcsikának hivhat. De csak négyszemközt ám!
- Pedig én az egész világ fülehallatára is csak azon a régi, azon a szebb nevén szeretném szóllitani!
A leány nem volna igazán leány, ha nem volna diplomata. Ha nem tudna a sorok közt olvasni. Ha bele nem látna még a fekete frakkon keresztül is a férfi szerelmes szivébe.
Épp abba hagyták a túrt. Malvin egy forró tekintetet vetett a mellette haladó fiatal ember boldogságtól sugárzó arcába s igy szólt neki:
- Maga az engedélyt oly szélesre akarja kiterjeszteni, hogy egyedül nekem nincs jogom azt megadni. De ha papus, meg anyus nem ellenzik, legyen meg a maga akarata Bandi ur!
* * *
Doktor Tüske Endre miniszteri segéd-titkár úr Budapest legboldogabb embere. Cserfes kis feleségével minden másodnap kilátogatnak Monorra az öreg Tüskéékhez, kiknek a tizezer forinton - mit a kanonoktól kapott - egy igen szép kis fekvőséget vásárolt.
Málcsi mondja:
- Bandi, szeretnék almát!
És Bandi fölkapaszkodik a nagy fára, hogy lehozza a legszebb almát!
Málcsi mondja:
- Bandi, pille vagyok, fogj meg!
És Bandi tüskén-bokron hajtja a pillét, míg el nem fogja a karjaival.
Málcsi mondja:
- Bandi, szeretnék hintálni!
És Bandi ölébe veszi a tiszttartó-Málcsit és úgy hintálja a - térdein...

A fernekági boszorkány.
Nedves, borongós az idő. A ködpárás levegőben lomha felhőket terel a vad szélroham, mely a sárvizréten hullámzó kákást végigszántva, a szikes zsombékokon tollászkodó zöldlábu gémsereget is fölijeszti. A tojásaikon ülő tunya lilikek is hápogva libbennek föl a fészekről és a sötét nádas tetején sűrű csapattá gomolyodva, fölkapnak a vihar hátára, mely aztán viszi őket be a zalapatakai fehérlő füzesek iszapos sürűjébe. Imitt-amott vadludak gágogása vegyül a szelek duhaj nótája közé, mely hangvegyülék és az ólomszinü felhőhegyek mögül ki-kicsattanó sávos villámok dörgése éppen alkalmas kisérteties muzsika arra, hogy minden jótét-lélek keresztet hányva magára, lecsukott szemekkel az Urat dicsérje.
A feketés mocsártenger sárga vizrózsákkal tarkitott tetején egy iromba csónak nyugtalankodik, melyet a bentülő teljes erejével a nádas keskeny sikátorába akar behajtani; de a szemközt jövő szélroham mindannyiszor másfelé forditja a ladik széles fejét, mire a csónakos boszúsan dobja le az evezőlapátot a lábainál nyöszörgő rozsdaszőrü vizsla mellé s kurta sürje-száru fapipáját kikapva sötétkék szoknyája derékráncaiból, kicsihol, aztán nótára gyujt:
Sárga lú, sárga lú,
Aran’ patkó rajta...
A szél is belekontráz a dalba, mire a kenderhajú leány mosolyogva tovább fujja a nótát:
E’megyek, e’megyek
A rózsámho’ rajta...
Más emberfia ilyen cudar zegernyés időben fél vármegyéért se bujik ki vackából, ez a leány meg itt a nádasok susogó labirintusában az elemek óriás harcán kacagva, istenkisértés-számba menő pokoli jókedvében a dúló förgeteggel versenyt dudorász!... Világos szőke haja lebontva, sovány, sáppadt arcán imitt-amott piros vére serken, mellén egy csomó vadzsálya, szájában füstölgő pipája, jobb kezével a ringó csónakban dideregve, a nyöszörgő vadászeb fejét simogatja. Tekintetes és nemes Balassa Dániel nagyuram unokájának lehet csak ilyen vad hóbortja, a hajdan gazdag göcseji komposszesszorfamilia egyetlen ifjú, de fattyúhajtásának, a Zsófinak, a fernekági boszorkánynak...
A háságyi ciheres felől, a sárréti ér alsó folyása mentén mintha emberalak közelednék a nádas felé. Magas, nyulánk testén sötétszürke, zöld hajtókás dolmány libeg; fején szőrös tiroli kalap van félrecsapva, vállán pedig finom duplacsövü fegyver lóg. Hosszú szárú bagariacsizmájával majd térdig gázol a békarokkás buja réten, melyet egészen fölütött a bugyborékoló fenékviz. Mire a nádasparti vén fűzhöz ért, a lány is kivitte a ladikot a partra, mit a vizsla meglátva, hirtelen kiugrik a csónak orráról s jókedvű csaholással rohan a zöldkalapos jáger felé.
A férfi a salomvári földesasszony pagonyerdésze, a fernekági boszorkány árnyéka, a mogorva Baán Imre. Mikor a legény már csak néhány lépésnyire volt Zsófitól, ez jobb kezét csipőre téve, igy kiáltott feléje:
- Hát magát mi hordozza erre, Imre?
- Tudhatja, Zsófi. A szivem meg az a kelekóla eszem, a mi mindig maga körül settenkedik.
- Bolondos; jobb lenne, ha a fatolvajokat rezzegetné, - feleli kaczagva a leány - de ha már itt van, vigye rá a ladikot az érre. Szeretnék mihamarébb hazaevezni, hogy öregapának vacsorát készitsek. Nézze, mennyi cigányhalat fogtam a békalencsésben a tapogató kosárral!
- Csak már egyszer nekem főzne vacsorát, - sóhajt az erdész, - de mit is beszélek ilyen dőreséget?!... Indulhatunk, üljön le, majd én veszem kezembe a lapátot.
Rövid félóra mulva a Balassa-kuria alján húzódó lucernáshoz értek, hol a leány kiugorva a csónakból, a vászontarisznya hallal befelé indul, de hirtelen visszafordulva, igy szólt a legénynek:
- Holnap valamivel alkonyat előtt a régi csőszputrinál várom; egy-két szóm lenne magához.
***
A Balassa-kuriáról is kellene valamit mondanom. A hosszú, fazsindelyes épületet már csak én is kuriának titulálom, nehogy a megboldogult tekintetes úr emlékét megsértsem azzal, hogy a néhai ősi fészket háznak csúfolom. Mert a derék tabuláris asszesszor szerint nemes ember kuriában lakik; a repedt sarkú zsöllér, meg az országfutó jöttment pedig házban vackol. Sit tibi domine spectabilis secundum verbum tuum...
Hej, sok szép görbe napot is látott ez a vakolatát hullogató rozoga kuria a negyvenes években, mikor a környékbeli komposszesszorátus s a megye urai a sedriákról idemenekülve, nem tettek egyebet, mint ettenek és ittanak! Tekintetes Dániel ur üstöke akkoron még koromfekete vala és drága hitestársánál módiasabb úrasszonyt keresve se lehetett vón’ találni hét vármegye területén. Boldog házasságukat az Uristennek egy lánykával tetszett megáldani, a Nellivel; a kit tizenhat esztendős korában a csopaki szüreti cécókról valami karikalábu vasasnémet lájtinánt ármányosan elszöktetett. Azóta se vettek hirt a Nelli felől, pedig eleget kurrentálták.
A nemzetes asszony kisirta a két szép szemét bánatában; a nemzetes úr meg úgy tett mérgében, - mint minden igaz magyar, kit csapás ér, - hogy borba ölte a keserüségit; aztán úton-útfélen pocskolta a kukacos németet mindaddig, mig őt is megcsapta a forradalom tüzes lehellete. A minek az lett a vége, hogy a nyolcszáz hold levásott nyomorúságos hatvanra. Ekkor aztán egy kukkot se eresztett ki többé a száján.
Ugy három év mulva a döcögős delizsánc-kocsin egy ruhácskáiból kiszakadt vézna porontyot szállitottak Egerszegből a Balassa-kuriára, a Nelli szerencsétlen szerelmének tiltott gyümölcsét, a kit az erkölcsös úrasszony sehogy se akart fedél alá fogadni. De az ura rávette:
- Egy-két csöpp van benne a mi vérünkből is, - mondá - az meg nem való a szemétre, a sárba. Fölneveljük annak a minek, oszt’ levan!
Mire Zsófia húsz esztendős lett, a fernekági úrilak asszonya alól kirántották a lepedőt. Dániel úr meg annyira megrokkant, mintha teljes életében kavicsot apritott volna az országúton. Igy aztán Zsófi lett a kurián a parancsoló, mely tisztének olyan pontosan megfelelt, olyan cifrán kisallangozta, teremtettézte a cselédséget, hogy azok jobban féltek tőle, mint a garabonciás diáktól. Valami különös kékes szeme volt ennek a leánynak, hogy a kire egyszer rápillantott: vagy meggyűlölte, vagy megszerette, de nem egyhamar tudta elfeledni a tekintetét. A Tassy-uraság fiatal számadója is ezeknek a nedves, kék szemeknek lett az áldozata. Csak egyszer találkozott a réten Zsófival, aztán éjjel-nappal ezen járt az esze. De nem sokára föl is kötötte magát a bükkösben. Azt mondták, úgy köllött neki, minek veti föl egy porban fogamzott paraszt úridámára a tekintetét?!... Majd hogy nem igy járt a lövői zsidófelcser is. Ezt a fakó képü cingár emberkét is megrontották a Zsófi szemei. Örökké felőle ábrándozott, kerülte a könyveit, sőt egyszer sachari albi helyett acidum arsenicumot praescribált a receptre. Zsófi csak mosolygott ezeken a kórságos bolondokon. El is bérmálták aztán fernekági boszorkánynak.
De senkit se tudott annyira megbabonázni, mint a salomvári jágert; igaz, hogy nem is szívelt senkit maga körül ezen a fekete szakállos vadon kivül.
***
A nap nyugovóra száll. Az egész vidék mintha aranytengerben fürödnék. A szomszédos hegyek ormai csak ugy bukdácsolnak a sárgafényű sugarakban, melyek még a zalapatakai csőszkunyhó szalmatetejére is rámosolyognak. De a kunyhóban beszélgetők rá se hederitenek a napkirály mosolyára.
- Hallotta-e Imre, - kérdi a kenderhajú boszorkány - hogy a lövői zsidódoktor százezer forint jusst kapott egy bécsi onklija után?
- Mi köze magának a felcser szerencséjéhez, Zsófi?
- Mi?... tudja mekkorát vétettem a családomnak a születésemmel?... Tudja, hogy e fölött való szégyenében herdálta el a jószágot nagyapa?... No lássa, én vagyok az oka, hogy a Balassa-címer koronás oroszlánja annyira összezsugorodott. Ha egy-két kövér falatot dobnék neki, ujra kiegyenesednék.
- Nem értem Zsófi az egészet.
- Akkor se érti, ha megmondom, hogy ez a felcser mindig a lábam nyomában szimatol?...
- Zsófi!
- No látja, hogy megértett. Ha ez a zsidó megmártaná a fejét a szenteltviztartóba: ujra a nagyapám ökrei szánthatnának azon a nagy darabon, a minek a termését most más arattatja. Nem jó a számitásom, Imre?
- Jónak jó, de nem becsületes. Keresztül is huzom ezt a számitást.
- Keresztül-e, aztán mivel?
- Három ólomcseresznyével, Zsófi.
- Hahaha, ha jussa van hozzá Baán Imre, el is kezdheti mindjárt a munkát. Itt állok...
Az erdész szemei vadul megvillantak. Válláról lekapta a puskát s a kakast felhúzva, lőni akart; de tekintete a leány delejes szemeivel találkozott s a következő pillanatban karjai mintha megfásultak volna. Lihegve dobta le a fegyvert a putri vesszőfalához.
- Most már én is elhiszem, hogy boszorkány vagy! - dörmögé a szabad ég alá kilépve.
- Ugy-e maga azt hitte Baán Imre, hogy velem is olyan könnyen végez, mint valami éhenkórász tikhordó kányával, hahaha?!... A zsidóra meg rá ne tegye a kezét, mert az az én portékám!
Harmadnapra Zsófi eltünt a fernekági kuriáról; a kis zsidó orvosnak is nyoma veszett. A lövői urak nevetgélve ujságolták egymásnak a bolondos fámát:
- A kis jordánt elszöktette a fernekági boszorkány; lovon vitte maga mellett Körmend felé.
***
Fél év mulva valami pesti prókátor-féle barázdabillegető érkezett a Balassa-kuriára, ki az öreg tekintetes úrral nem is komédiázott sokat, hanem fölpakolta egy nyikorgó tengelyű csézakocsira, aztán Egerszegig meg se álltak. Könnyü volt Dániel urat kocsira ültetni, mert hátul a kasban fityegett a cifra veszprémi csutora. Nehogy elfeledjem mondani: a hajdani nyalka tabuláris asszesszor ekkor már csak amolyan élő halott volt, a ki a boron kivül semmit se látott, a boron kivül semmi másnak nem érezte izét-szagát.
Mikor néhányadnapra Egerszegről megfordultak, a Balassa-familia elzálogositott szessziója vissza volt váltva. Tekintetes és nemes Balassa Dániel nagyuram egy kukkal se firtatta: honnét, miből, ki fiától-leányától került ide ez a rengeteg summa pénz; valamint azzal se törődött, hogy a kopott kuria oldalait, tetejét új gúnyába öltöztették. Egy alacsony, gerendás benyilóba vonult, hol egész nap csak feküdt, meg a torkát öblögette somlaival. Ide nem igen hallatszott be a kőmüvesek, ácsok kopácsolása.
Egy másik félév elteltével Lövő felől egy négylovas csukott hintó kanyarodott balra a fernekági puszta felé s itt a nyitva álló széles udvarkapun behajtatott. A kocsiból fátyolos nő szállott ki, a ki nagyon jól ismerhette itt a járást, mert a nélkül, hogy az eléje siető ugri-bugri pesztonkával csak egy szót is váltott volna: a pókhálós ambituson és a porlepte butorokkal rendetlenül megrakott szobákon keresztül egyenest a jó nemzetes úrhoz nyitott be, ki dehogy ismerte volna meg az ágyánál térdelő Zsófit. Csakhamar hire futott, hogy újra itt van a fernekági boszorkány.
Másnap kora hajnalban a salomvári vadászház ablakain kopogás hallatszik. Az erdész valami kerülő vagy pandúrfélét sejtve, ajtót nyit s ime, előtte áll Zsófi, ugyanabban a sötétkék lányos ruhában, melyet akkor viselt még, mikor a nádasba járt cigányhalakért.
- Ni a boszorkány?
- A kit a szive visszahozott tehozzád, Imre.
- Hát a jordánod?
- Elszáradt...
- El ám, de a karjaidban.
- Ha vonzódol hozzám, ne bolygasd meg sirjában azt a szegény zsidót, a ki jóformán még gondolatban se érintette meg tisztaságomat! Szabad vagyok ujra; a familiámnak is visszaadtam azt, a mit a születésemmel elvettem tőlük. Most, ha nem útálsz: testestül-lelkestül a tied vagyok.
- A lelked az ördögé már, legyen azé a tested is!
- Baán Imre?!...
- Golyót nem vesztegetek rád, mert nem becsüllek annyira sem, mint egy apró mezei vadat. Hanem a kopóim majd elbánnak veled, ha még egy szót is kiejtesz a szádon...
* * *
A fernekági boszorkány babonás erejét megtörte a férfi utálata, ki nem látta már annak kékes szemeiben azt a csalogató lidércfényt, a melyet azelőtt mindenhova álmodozva követett.
Tántorogva indult meg az ellökött leány a nyires felé s folyton a zsidófelcser viaszsárga alakját látta maga előtt libegni, a mint vigyorogva mutat a susogó nádas szomorú tájára. Mikor a parthoz ért, könnyes szemeit végighordta a széles levelű tavirózsák nyiló virágain, aztán belépett a sikátorba, melynek közepében a feneketlen viztölcsérben örökre elmerült.
A mocsár fényes tükrén széles vizkarikák futottak szét s csak néhány bugyborék siratta el a fernekági boszorkányt.
Reggel felé vad szélvihar kerekedett, mely az imbolygó nádbuzogányok erdején végig nyargalva, a zsombékokon tirózó gémsereget is fölijeszté csöndes tollászkodásukból; a békalencsésben bukdácsoló lilikek is hápogva ruccannak föl a vizről és sűrü gomolylyá verődve menekülnek a bokros füzek ölére.
* * *
Mikor a rákövetkező őszön a jó táblabiró remegő kezeiből a csontember kivette a boros kupát, a pápai tógátusok kántusa annak rendi és módja szerint elkisérte őt a sirig. Az újra megaranyozott ötágú koronát pedig a király szolgái leütötték a Balassáék ármálisán meztelen kardot tartó oroszlán bozontos fejéről és elcsukták mindörökre a fiskus nyikorgó vasládájába.

Fehér holló.
Ismeretlen szép asszony, bocsásson meg, hogy a nyilvánosság elé hurcolom! Lássa, mint aféle novellairó, nem birom megállani, hogy sorokba ne rójjam a maga emlékét.
Kegyed bizonyosan a fehér hollók familiájából való, ahol bevett szokás, hogy néha-napján emberi formát öltenek és megjelennek közöttünk.
Tudom, hogy el fog pirulni nyilvános szerepében. Hallom is, amint duzzog, hogy könyvet irok magáról. De lássa, olyan ritkán mutatja magát, hogy vétek lenne hirt nem adni mostani megjelenéséről.
Ne haragudjék hát szép fehér hollóm ez indiskrécióért!
*
Valamivel éjfél után a kis Bereteyné teázó-társaságából hazamenet, egy kisebb fajta vendégfogadó éttermébe vetődtem be. A nagy szobában egyetlen gázláng világitott, melyhez közel a borral összeáztatott teritővel födött asztalnál két fiatal ember dünnyögött-sugdosott. A mellettök levő teritékhez kellett ülnöm, ha csak nem akartam a sötétben maradni.
Egyiket falusi gazdálkodónak néztem; a másikat valami városi divatfigurának, ki rám meresztve cvikker mögé bujt szürkés szemeit, ásitva szólt a másiknak:
- Egy hete, hogy éjszakázom. Nem csuda, ha leragadnak a szemeim. Gyerünk haza Ferkó!...
- Jó falusi ember lett volna belőled az ebadtát, ki a tyukokkal megy aludni, - még egy üveg Mumm-ot rendeltem, ezt megisszuk, aztán nem bánom, legyen meg a te akaratod álmos fajankó. De hogy el ne aludjál, majd mesélek valamit egy szép asszonyról, fiatalról, jóról... egy heroináról... Hanem előbb kocintsunk a fehér holló tiszteletére!... Becsületemre mondom: megérdemli!

I.
Mint a *-ik honvédhuszár-ezred rezerv hadnagya az ősszel négy heti fegyvergyakorlatra vonultam be P...re, az ezred állomáshelyére. Ugyanakkor voltak itt az ekvitációra berendelt fiatal tisztek is. Nappalainkat elfoglalták a gyakorlatok, melyek sokszor annyira kifárasztottak, hogy alig vártam az estét, mikor a hat órai ebédről a mindig fidélis, mulatni vágyó gyerekek kompániájából szabadulva: félre vonulhattam a tiszti menázsi mellett levő nagy kávéház utcafelőli ablakába morfondérozni. Hiába no, vénülünk, mindennap csak vénülünk! Az évek szaporodnak, a frizuránk meg veszettül fogyatkozik...
Ha szép volt az idő: mindig csak úgy rajzott a kávéház villanyos lámpái előtt a publikum.
Sok szép asszonyt láttam föl s alá sétálni, amint kettesben-hármasban csicseregtek, beszélgettek s közbe-közbe némelykor keresztül villant a szemök tüzes sugara a kávéház üvegablakán. Mintha ólomból lettek volna a tagjaim: rá se hederitettem a kokett, kiváncsi tekintetökre. Hiába no, vénülünk... Ej, mintha innánk egyet!... Hol is hagytam el? - Igen: hát egy csipetnyit sem törődtem a sok szebbnél szebb asszonynyal-leánynyal.
Majd álló egy hétig tartott ez a splénes állapot. Nem érdekelt senki, semmi. Az unalom majd megölt.
Egy csunya, szeles, esős nap az ezredes pihenőt tartott velünk.
Ismerős házam - hova elmehettem volna, - a városban nem volt. A cimborák elől meg menekültem, mert untatott a férfitársaság. Olvasni kezdtem lakásomon, miközben olyan tunya bágyadtság lepett meg, hogy majd elaludtam... Látom, téged is az álom kerülget, igyunk!... Behunytam a szemeimet s aludni akartam. Félig ébren, félig alva olyan ostoba képek, bolondos viziók, hallucinációk kinoztak, hogy fölugorva a pokrócos taburettről, bekiáltottam legényemet s megparancsoltam neki, hogy nyergeljen.
Az eső eközben alább hagyott; a szél is valamennyire lecsöndesedett s én a sötétszürke, darabos felhőkből csöndesen szitáló harmatban kilovagoltam. Makrancos kincstári pej volt alattam, mely vitt, vitt egyenesen kifelé az egyik külvárosi részre, hol valami keskeny, sáros utcába forditottam be lovamat. Gondolom, a harmadik ház lehetett, hol a függöny nélküli ablaknál azt az asszonyt megláttam... az én fehér hollómat.
- Ugyis tudom a mese végét, - ásitott a cvikkeres gavallér, - megláttad, ő belebolondult a csinos huszártisztbe: a többi már aztán olyan sablonszerü valami.
- Ne kotyogj a szavamba, - torkolta le amaz, - kikérem magamnak, hogy az én fehér hollómat meggyanusitsa akárki is! Ne légy türelmetlen, mindjárt a végire érünk, aztán bámulj te vádaskodó jómadár!... Amint mondom, az ablaknál láttam ezt az asszonyt. Szomoru volt, szép volt; bátran lefösthette volna akármelyik piktor is mater dolorosának. Megálltam az ablak alatt és a nálam ilyen alkalmakkor szokásos tartózkodás nélkül való teljes bizalmas pajtáskodással mosolyogtam a nőre. Elpirult. Egy pillanatra lesütötte fekete szemeit; de aztán merészen, minden zavar nélkül állta ki tekintetemet. Ohó, szép vadmacska megvagy, - gondoltam magamban, - s nem akarva feltünést kelteni hosszas ottlétemmel, csókot intve a dacos jószágnak: hazafelé indultam.
Ugy négy óra felé lehetett délután. Ismét a kávéházban ültem szokott helyemen s azon tünődtem: folytassam-e a délelőtt kezdődött heccet?... Érdemes lesz-e az után a nő után csúszni-mászni? Nem-e valami szerencsétlen, tévelygő, akiért kár az időt pocsékolni?... De hátha mégis?!... Ilyen gondolatok keringőztek koponyámban, mikor az utca tulsó felén egy barna ruhás, vadász-kalapos nőt látok libegni, ki rám pillantva s még egyszer visszatekintve, valósággal provokált. Amint hogy tüstént utánna is mentem. Egyszerüen, de pompás raffineriával, haut chic volt öltözve. Széles csipőin csakúgy ringott a karcsu dereka. Vastag fekete haja olyan frizurába volt kötve, milyet még soh’se láttam azelőtt. Az egész megjelenése olyan nőé volt, aki tudja és akarja is a férfiakat bolonditani. Ugy intéztem, hogy a legközelebbi lámpánál elibe kerülhessek. Képzeld meglepetésemet: ugyanaz volt, akit délelőtt láttam ott kin’ a külvárosban!... Egy kicsit megundorodtam tőle. Soh’se szivelhettem az olyan nőt, ki a férfi után jár-kel. De olyan szép volt, hogy iránta támadt megvetésemről megfeledkezve, önkénytelen bár, de követtem.
Valami elhagyatottabb utcába értünk, mikor meglassitva menését, jóformán bevárt engem. E közönséges taktika még azt a csöpp kis illuziómat is tönkretette, melyet a bizonytalanság homálya érintetlenül hagyott lelkemben. Vissza is fordúltam volna, ha meg nem szólit:
- Ráismertem magára, tudom, hogy maga volt délelőtt az ablakunk alatt lóháton. Ismerem a férfiak logikáját: ma azzal a biztos önhittséggel távozott el szemem elől, hogy csak a kezét kell értem kinyujtani. De csalódik. Jó hogy megértett és utánnam jött, köszönöm a szives fáradtságát, melylyel alkalmat adott arra, hogy megkérjem valamire. Ne tegyen még szerencsétlenebbé, ne mutatkozzék többé körülöttem! Ne öntsön olajat férjem lángoló szenvedélyére, ki oktalan féltékenységével előbb-utóbb úgyis tönkretesz engem is, őt magát is. Ne puhatolja kilétemet, ne kutasson utánnam; hagyjon engem magamra szerencsétlen sorsommal!...
Aztán ott hagyott, anélkül, hogy egy árva szót is felelhettem volna ennek az ekzotikus fehérnépnek. Gondolhatod, mennyire fel voltam izgatva!
Eleinte hittem neki, szent igazságnak vettem minden szavát. De az ebéd alatt jobban utánna gondolva: csakhamar beláttam, hogy egy pokolian veszedelmes, ügyes Scillával van dolgom, aki talán a végletekig tudja ingerelni a férfi óhaját, aki a titokzatosság leplébe takaródzva, ördögi csalárdsággal tud maga iránt érdeklődést, üzleti reklámot kelteni; de vigyáz, nehogy kompromittálja magát. Boszankodtam magamra, hogy kidresszirozott nőbolonditó létemre felültem ennek a szoknyás krakélernek. De hiába, éreztem, tudtam, hogy ben’ vagyok a hálójába’.
- És a te szép tarantellád addig ki se eresztett onnan, - mosolygott álmosan a cvikkeres úr, - mig az utolsó cseppig ki nem szivta véredet? Te vén balek te!...
- Már az imént kikértem minden gyanusitást. Megiszunk még egy üveg sampuszt s mire ez elfogy: elfogy a mese is.
Vacsora után a bajtársak szinházba mentek. Engem nem hagyott nyugodni annak a nőnek a képe, mely olyan lemondásteli fájdalommal mosolygott felém bárhonnan, ahova csak néztem. Ej, megmutatom neki, - gondoltam hirtelen, - hogy nem vagyok az a buta kis őzike, akit lépre lehet csalni holmi kis zöldséggel. Bebizonyitom előtte, hogy ismerem a nőket; tudom, hogy ez a szavok: ne, - mindig biztatás az értök való küzdelemre. Megmondom neki, hogy értettem délutáni szavait, melyekre akkor elfeledtem válaszolni, de most itt vagyok és csak ki köll érted nyujtanom kezemet!... De nem nyujtom ki... Igy veszek, - tervezém, - délután megsértett hiuságomért elégtételt. Igy állitom vissza önmagam előtt asszonyismerő tehetségemnek már-már bukófélben levő reputációját...
A katona keveset gondolkodik, tűnődik, hanem cselekszik. Lecsatoltam sarkantyuimat, rövidre vettem kardom szijját s köpenyt öltve magamra: nekiindultam.
Félóra multával ott álltam az előtt a bizonyos ház előtt s jól tudva, hogy bolondságot cselekszem: mégis beléptem a kapuján. Az udvari ablakon nem volt függöny. A szobában egy törött buráju lámpa pislákolt. Az asszony varrógépe előtt üldögélt s ha jól láttam: fércet szedett ki valami ruhából. Előtte egy ütött-kopott külsejü, borotválatlan, sovány képü, fiatal férfi lármázott: Ilka, esküdj meg, hogy csak engem szeretsz! Hogy nem csaltál meg soha, hogy ezentul is hű leszel hozzám!... Ilka, édes egyetlen Ilkám, angyalom!... Óh, ha megtudnék valamit rólad, hogy csak gondolatban is vétkezel ellenem! Tűzes vassal égetném ki bünös testedből álnok szivedet!... Ilka te, te csalsz engem?... Nem is lehet, hogy te, az angyali szépségü Ilka szeress engem, egy ocsmány külsejü, elzüllött banditát!... Ugy-e igazam van?... Szólj, mert megfojtlak!...
És csakugyan ráemelte kezét a védtelen nőre. Ha hirtelen óvatosságra nem ösztökél zsenánt helyzetem s az a körülmény, hogy véletlenül és akaratlanúl bár, - de mégis az ablakjok alatt leskelődtem: istenemre mondom, rájuk rontok és millió darabra kaszabolom azt a himpellért. De szerencsére, nem is volt szükség közbelépésemre. Az asszony fölugrott helyéből s elháritva magától a feléje mért ütést, csititotta a gazembert:
- Jóska, te ismét sokat ittál! Hányszor fogadtad, hogy szesz nem fogja érinteni ajkadat!?... Hiszen tudod, hogy hű feleséged vagyok és az is maradok... Gyer’ Jóska, gyer’ feküdj le, majd levetkőztetlek. Holnap beteg leszel, ha nem fekszel le s hogyan mész akkor hivatalba? Gyer’ Jóska, feküdj le!...
A bitang, hát részeg volt. És ilyen semmirevaló pimasznak, ilyen rongyokból összetákolt madárijesztőnek a felesége ez a szép, ez a jó, ez a magasztos asszony? De hát ha nem is felesége?... Boszura gondoltam. Megszabaditom ettől a haramiától ezt az asszonyt. Elcsábitom, elszöktetem tőle. Bünnek, ocsmány dolognak tartom valaki családi életének összhangját illetéktelenül megzavarni, oda tolvaj-módra befurakodni; de most elhatároztam örök kárhozatom árán is e szerencsétlen asszony megmentését. Nincs tág lelkiismeretem, de soh’se éreztem volna önvádat ezért az egy csábitásomért...

II.
A fiatal ur itt elhallgatott.
Fejét lehajtotta mellére s óraláncával babrálva tudj’ isten, merre kalandoztak gondolatai?! A cvikkeres meg nagyokat ásitva, az asztalteritőre szórt szivarhamúval dokumentálta rajzoló tehetségét. De ezt csakhamar megunva, fölkelt helyéről:
- No én megyek, - mondá, - maradj magadra szép menyecskéd emlékével. Nekem már elég volt belőle.
A másik hirtelen föleszmélt e szavakra s megfogva a távozni készülő kezét, majd hogy nem rimánkodott:
- Hadd mondjam el végig a mesét! Valósággal kéjelgek, mikor róla beszélhetek. Csak egy-két szó van még hátra s befejezem a fehér holló meséjét...
Az udvari ablakon keresztül látott kinos jelenet után azonnal hazamentem s az egész éjjelt az asszony megmentésére szolgáló módozatok fölött való gondolkodással töltöttem el. Röstellem bevallani: a módok mindegyike önzésből indult ki. Mindegyik tervem azzal végződött, hogy a szép nőt részemre hóditom.
Másnap délelőtt, - mikor hittem, hogy az a himpellér nem lesz odahaza, - a feltünést kerülve, civilbe öltöztem s hogy az esetleges vizsgálódó szemeket még jobban elámitsam: egy kis kézi táskát vettem kezembe; olyat, aminővel utazó vigécek szoktak házról-házra járni.
Betoppantam a szép asszonyhoz.
Épp főzött.
Az egész lakáson a szükölködő szegénység, a nélkülözés nyomai látszottak. Fölismert azonnal.
- Úgy-e kértem, hogy ne zavarjon, - kezdé szemrehányó hangon, - maga is csak olyan, mint a többi férfi: ki akarja zsákmányolni az én nyomorúságomat.
- De asszonyom, hagyja el ezt a légkört! Nem magának való hely ez; jöjjön velem!...
- Nem értem magát: hogy merészel ilyen ajánlatokat tenni egy férjes nőnek?
- Nem érdemel a maga férje hűséget, én mondom.
- Nem is ahhoz a szerencsétlen, alaptalan gyanusitásaiból rögeszmévé nőtt betegségben sinylődő férfihez vagyok én hü, hanem...
- Hanem?
- Az eskümhöz.
- No jó. De legalább fogadjon el barátjának, vigasztalójának.
- Van én nekem már vigasztalóm!
- Ah?! Igen?!
- Igen. Az én vigasztalóm a mocsoktalan becsületem, mely türhetővé teszi sorsomat. Apám miniszteri előkelő hivatalnok volt. Engem, egyetlen leányát a legnagyobb gyöngédséggel neveltetett. De valami rendetlenséget fogtak rá irigyei s ő halántékon lőtte magát. Anyám velem együtt a legnagyobb nyomorban maradt. Ekkor ismertem meg Jóskát, a mostani férjemet, ki jogász volt az egyetemen. Őrülésig szerelmes lett belém s alig hogy ezt a kis állást kapta: feleségül vett. Még mindig nagyon szeret. De ez a határtalan szerelme féltékenységgé korcsosodott, melynek rabja, áldozata. Ennek a hatása alatt adta magát ivásra is. Most már tudja sorsomat s ha jót akar tenni velem: ne kerüljön többé elibém. Tovább is azon az ösvényen akarok maradni, amelyen eddig jártam.
Arcán olyan nemes büszkeség, olyan isteni megdicsőülés glóriája ragyogott, hogy nem éreztem magamat arra se méltónak, hogy a ruhája szegélyét megcsókoljam... Végeztem. Ennyiből áll a szép asszony története, ki emberi alakot öltött valóságos fehér holló. Mártirja a hitvesi hűségnek s ha ő volna az egyetlen az asszonyok között: akkor is megérdemelné neme, melyből ez a hős kikerült, hogy az egyedért az egészet tiszteljük... Most hát mehetünk haza. Köszönöm türelmedet.
* * *
Meglepett bennünket a hajnal, melynek rózsás pirjában ott láttam ragyogni a fehér holló álomszerü alakját, mely azóta oly sokszor vissza-visszatér képzetembe.
Ismeretlen szép asszony, bűbájos fehér holló, édes mártirom: bocsássa meg, hogy könyvet irtam magáról!...

A bölcső.
Akkor ismerkedett meg Takó Sándor a feleségével, mikor ez még a városban szolgált, az ő domború mellén még sárgapitykés, piroshajtókás katonablúz hetvenkedett.
Lassan, ajjal-bajjal ment az ismeretség.
A leány cselédképen kerülvén a városba, sok hasznos tanácscsal látta el anyó. Hogy igy, hogy meg amugy, sok mindenféle eleven kisértetnek van kitéve a szegény ember leánya. Igy aztán nem csuda, ha a Naca lány a keserves kis bérére kacsingató vitéz bakagyereket minden áron el akarta maga mellől terelni:
- Köll is nekem az ilyen kéknadrágos izé, a ki ma itt, holnap meg tudj’ isten hún-merre? Nem olyan portéka az én becsületem, a mit minden szire-szóra el lehessen kótyavetyélni, tudja?!... Azért jöttem én ide, hogy az anyó kis telkén fekvő adósságot kikeressem a tiz körmömmel. Mit, hogy nem hiszi?... pedig igy van, akár hiszi, akár nem.
A termetes, vállas infanteristának nagyot ugrott a szemebogara ezekre a kerge szavakra s mig a kaszárnya kapujáig ért, nem egyszer fordult meg az eszében:
- Nagyon henceg, még egy tiszt ur lányátul is sok volna. De meg hogy kutya mód zsugorog a pénzivel; nem olyan szives, mint a fajtájabeliek, kik az utolsójukat is megosztják az ember gyerekivel. Menjen is ám feléje a... ej uram bocsá’, majd rosszat mondat velem!
Aztán két-három hétig szüneteltek a találkozások. Hanem mikor a gemájner Takó blúzára két-két fehér csillagot biggyesztett a századsnájder, fölfortyant a lé a vastag nyaku legényben:
- Hordja el a tikhordó kánya, még az egyszer ellépek hozzá, - mondá kunkori fekete bajuszkáját sodorgatva, - legalább lássa, hogy káplárt nem kovászból gyúr az uristen!
De a soványképü, vékonydongáju leány savószinü szemeit nem vették meg a posztócsillagok. Egyszer-kétszer végignézte a legényt, aztán kezét könnyedén, ugy egy kicsit negédesen csipőre téve felelte:
- Bezzeg lesz aztán módja a kalapos kisasszonyokban. Nem is tom, minek csúsz-mász ilyen cseléd után, kinek a rajta valója mindene?... Vagy talán azt gondolja, hogy az ilyen szegényes teremtés csak arra való, hogy...? Mondhatom csunyaság, csufondáros csunyaság...
A hangjában, a szavaiban mély keserüség, valami szomoru lemondás-féle rezdült végig. Aztán hirtelen be akart surranni az ajtón, de a legény jobb karjánál elkapta s a meghökkent leány elé állva, vitéz káplár urhoz illő tüzzel szavalá:
- Hát izé... Naca aszondom, hogy most aztán vége legyen ám köztünk a sok ingyen szóbeszédnek! Törjük meg a kenyeret, hadd lám, jó szivvel van-e irántam? Izé... mit is akarok csak no?... egy év mulva kiszabadulok a fegyver alul. Nekem nincs semmim, hát tegyük össze a szegénységünket. A kezünk munkája után majd csak összekaparunk annyit, a mennyi elég lesz nekünk egy sütet czipóra, mi?...
A kartonruhás kis cseléddel mintha megfordult volna ez a parádés-palotás város. Az ajtókilincsbe fogódzott, nehogy elessék. Az ajkai mintha megrándultak volna. Csak alig-alig, hogy nagy nehezen vissza tudta tartani a pityergést... De nem is tudta... Halovány arcán végigperegtek a könyei és a sürü cseppeken keresztül olyan szivárványos, ragyogós glóriában látta a vörös sallangos katonamundért, hogy nem átallott nyomban ráborulni - zokogni:
- No mer’ hogy olyan jól esik a sirás!... De mikor én soh’se mertem volna erre az én buta eszemmel gondolni, isten bizony nem! Estére három stemplis levélben irom meg az anyónak a hirt, Csobokára. Csak aztán a pósta el ne sikkassza az irásomat!
- Majd inkább én irom rá az átreszt, nehogy valamikép másfelé vigyék. Meg talán jó lenne, ha én is firkantanék valamit a levélbe, hogy annál nagyobb legyen az ereje. Beletegyük, hogy még csak egy kurta esztendő, aztán...
- Aztán hazakerülünk anyó födele alá, úgy-e Sándorom lölköm? Addig meg én majd csak töpörgetem tovább is a garast garasra s alig vesszük észre, mikor lepörgött az esztendő.
- Mikor lefogyott az esztendő. Úgy-e Naca?
Úgy a’...
*
Három hosszu éve annak, hogy a Sándorbul meg a Nacábul egy pár lett Csobokán. Azóta sok jón-rosszon mentek keresztül.
Az adósság lefogyott a telekről. A ház tűzfalat, e hegyé a nádlás helyett cserepet kapott. Vagyonkájukhoz a szomszédéból is vettek egy darab belsőséget pajtafundusnak, meg istállónak, melybe két fajbeli fejőst, meg két java vonóstinót hajtottak haza a lendvai vásárról. Igaz, pirkadástól szürkületig huztak-vontak, de mindenütt szerencse kelt a kezük nyomában.
Boldogságuk ege még sem volt egészen derült. Két fekete felhő vetette árnyékát a Takó Sándorék tanyájára; két csunya felhő, mely alig rejteget jót a méhében.
Anyó az ágyat fekszi éj-naponta. Kamillás meleg vizbe fürösztgették; eret vágattak rajta, de csak nem érezte jobbulását. A tudós turozovai emberre se sajnálják a költséget, ki ráimádkozott anyóra; de ez csak fogyott, csak nyögött továbbra is, mert tüdejét nem hagyta nyugton a halálos kór. Egy reggelen meg olyan rosszul lett, hogy mikorra a tisztelendő előkerült, a jó asszony már túlesett minden földi bajon. Nyugodjék békével!...
Az egyik fekete felhő hát eltakarodott a fiatalok feje fölül. Nem kellett többé anyó kinjait tehetetlenül nézni, a mi pedig ugy fájt a szivöknek.
Hanem a másik felhő annál jobban terült, mindegyre komolyabban feketedett. Néha napján dörgött, villámlott is. Egyszer-másszor le is ütött, mire nézve szomoru bizonyság a Naca gyönge testén kéklő csikos folt, sajgó daganat.
- Ha ver is, - sirdogált, - azért ver, mert szeret. Bezzeg nem ver, ha már nem törődik velem...
De később a szomszédokba is áthallatszott ezeknek a menykőcsapásoknak a döreje, mert egyszer-egyszer az asszony a kölletinél is hangosabban talált visitani, sőt egy szombati alkonyaton meg, mikor már az egész falu födél alatt volt, az oktondi jószág kimenekült az istálló mögötti körtefa alá pityeregni. Hogy, hogy is nem, elég az hozzá, Samuné szomszédasszony épp akkor bolygatta kertjükben a koránérő krumplifészkeket. Dehogy tudta volna megállni a szót:
- Hugom te, megest rád rontott a férfi?
- Pedig mindenben a kedvit keresem.
- Tudod mit lányom, telekültesd nevire az épületet, meglásd, hogy mindjárt enged valamit a természetibül. Sokat vijódtam én is a megboldogultommal, az Isten nyugosztalja, mig eltaláltam a gusztusát, hogy ráirattam a jussomat felibe. Igaza is van; mert nem való, hogy a férfi csak olyan árendás-féle legyen a felesége fundusán, kinek mindenkor föl lehessen mondani a fertályt.
- Hát miért nem szól az uram, ha csak az a baj?
- Mert nem akar olybá föltünni, ki csak a kis jussodért vett el. Azért adott az Isten a fehérnépnek szemet, hogy olvasson vele a férfi szivében. Te bibaszt még ezt se tuttad? Ej-ej lányom, nem is gondoltam, hogy ilyen kurta a fölfogásod!...
A telekülés hát megesett. Átirtak mindent felesbe a Sándor nevire, de a kék sávok mégse koptak le a feleség testiről. Már a tisztelendő is beleártotta magát a dologba:
- Fiam, okos ember vagy; nem hiába tettek meg katonáéknál sarzsinak. Minek hát ütni-dobni azt a jóravaló fehérnépet?
A lepirongatott ember nagyot sóhajtott és kalapja peremét szemére gyűrve felelte:
- Szent igaz; de hiába, ha nem vagyok ura az akaratomnak. Mintha a rossz kommandirozná a kezem járását! Talán másképp lenne, ha gyereksirás keverednék a lármába, mert ez megtörné az erőmet, meglágyítaná a szivemet. Ej, minek áll bölcső a háznál, ha - üres?!...
- Tudtam, hogy itt a hiba. De türelem fiam: jó az isten, jót ád.
Csakhogy az istenáldás késett-maradt. Az asszony pedig nap-naponta sirt, bánkódott, mert az ember italra adta magát.
Tavasz derekán volt, hogy a menyecske eltünt a faluból. Senki se tudta, hova-merre vette utját. Elment szó nélkül, még Samuné szomszédasszonyt se avatta titkába...
*
A Takóék háza ugyancsak megvedlett. Nem meszelik, tapasztják. Az ablakokat meglepte a vastag por; az udvart kiverte a maszlagos dudva. A hófehér libák gágogása elnémult a kertvégi folyókában. A fejősök tudj’ isten hún-merre, kinek tejelnek. A vellás szarvu tinók árát is elnótázta gazd’uram a korcsmában. Pusztul, veszik minden. Az ember is szutykos, rongyos, mert nincs, aki gondozza. Az asszony, az a rossz, az a komisz asszony, az a hűség nélkül való fehérnép, itt hagyta az urát a faképnél.
- Miért, hogy utamba terelte az ördög valaha? Csak még egyszer kerülne a kezembe, nem bánom aztán, ha hóttig a börtönt is ülöm érte!...
Sándornak egyszer valami dolga akadt a biróságnál. Verekedett. A kapatos ember minden bolondságra hajlékony...
Hazaballagtában ugy délfelé járhatott az idő, mikor neki vágott a csobokai makkoltatónak, melyen túl már a kebelei gazdák kaszálói nyujtózkodnak. Az erdőszélen egy kissé ledült pihenni. Homlokáról csak úgy ömlött a tűzes veriték:
- Ej, hogy ezek a gondok folyvást abajognak a fejemben.
E közben a nap fölért a delelőre. Gömbölyü pufók arca csupa tűz, merő pirosság lesz, a mint egy ritkás felhőkendő mögül sanda szemekkel kacsingat le arra a majd térdig gyürőzködött piros szoknyás fehérnépre, ki amott a dombon, a kebelei határhajlásnál vigan gyüjtögeti a finom, pézsmaszagu sarjuszénát rendekbe.
Lábainál a csipkés levelű cicfark árnyában hűselő kabócák mintha neki kedveskednének sokhangu nótáikkal. A sárgaszemü pipitér-virágok is talán az ő tiszteletére hajtogatják apró fejecskéiket?...
Az erdőszélen nyugvó ember balga vágygyal szemléli a tőle három-négyszáz lépésnyire dolgozgató asszonyt és akaratlanul is eszébe ötlik elhagyatottsága, pusztuló hajléka, mely olyan, mint az üresen maradt fecskefészek, mit félig elmosott a zuhogó záporeső. Tekintete végigfutott szakadt ruháján, aztán dehogy hiszi el, hogy ő volna az a kényes Takó Sándor, akinek a fejebubján immár nyiladozik is a szürke mályva, a mi azt jelenti, hogy koponyájának azon a bizonyos részén gyérül-ritkul a - hajszál. Pedig annak idején hogy bomlott utánna vászonnép; hogy megbecsülte, szerette az a... a... a Naca!
- Csak legalább tudnám hun-merre keresni! Innen-onnan félesztendeje az elmenetelinek. Ugat a falu szája, hogy világgá üldöztem. Rám fogják, hogy csak a vagyonát akartam... Tűbe szakadjanak el az inaim, ha mégegyszer átlépem a falujok határát. Lesz a mi lesz.
A szellő megingatta feje fölött a tölgy leveles ágait; a szomszédos vadberkenye-bokorban csacska zöld kányák riogtak. Háta mögött megmozdult a sötét erdő s elkezdett suttogni, beszélgetni: volt egyszer egy gyönge testü fehérnép meg egy bolondos, goromba férfi...
A bolondos férfi szemeiből kifakadt a melegviz:
- Ostoba eszem te!
Aztán folyt a könye, folydogált, mignem a gondüző szender elapasztotta forrását.
*
Alkonyodni kezdett, mire a nehéz álom eltakarodott a pilláiról. Baloldalt fektében mintha hangot hallana mögötte:
- Csicsi baba, csicsi!
Talán még mindig álmodik? Nem. A mint fejét hátraforditja, maga mellett látja azt a szénagyüjtő, piros szoknyás asszonyt, kinek tejtől duzzadó fehér emlőin egy hajatlan kis kölyök lakmároz. Szakasztott olyan, mint a Naca volt. Szent Isten, valójában az is! Alig birja kiejteni:
- Naca te?!...
- Sándor, lölköm uram, de el vagy hagyatva!
- Hallod te, hunnan, kié, ki tücske-bogara ez, hogy a melleden neveled!
- A tied... az apjáé...
- Ne mond te, igaz te?
- Ha mondom. Bizonyság rá a jó isten meg a kebelei ángyi. Hozzá menekültem akkor... tudod, akkor, mikor... Ott született a gyerek ezelőtt hat héttel. Sándornak kereszteltük, mer’hogy egészen rád formáz.
- Naca te, megvan ám még otthon Csobokán a cifra bölcső a gádorhéban. Ne vinnénk haza a gyereket?
- Csakhogy előbb elköszöntsünk az ángyitul a sok szivességiért. Aztán ha megszivelsz: haza megyek; ugy se volt se napom, se órám, mikor a szivem nyugodni hagyott volna miattad.
A gyerek szemei oly huncutul nevettek az apára, hogy ez kikapva anyja kezéből a jószágot, csak ennyit tudott az örömtől majdnem fuldokolva mondani:
- Adszi! Neked ugyis nehéz lenne, majd én viszem... A nevetése azt mondja, hogy nekem is jussom van hozzá.
*
A másik fekete felhő is eltakarodott hát a Takóék háza fölül és kisütött helyette a fényes napsugár.
A falakat ujra meszelték; a vad paréjt kigyomlálták az udvarról. Egy év mulva a vellás szarvu tinók is visszakerültek friss szénára az istállóba. A kis tanyában alig fért meg a nagy öröm, mely a ringó bölcsőből áradt szét a hajlék minden zugára.

Klárika karriérje.
Gyimóthy Klári ideiglenesen alkalmazott polgári iskolai segédtanitónő Konkolyon. A papája számellenőr Pesten a miniszteriumban; a mamájának meg egy kis modiszt-boltja van a Baross-utca külső részén, közel a kálváriához.
Három testvére is van Klári kisasszonynak. Még pedig mind a három - leány. Kis leány.
Apuskát már nagyon megviselték a számosztály foliánsai, meg ezeknek az ifra-cifra rubrikái. A főszámtanácsos ur ő nagysága nem egyszer mondta is már Gyimóthy úrnak:
- Ugy-e táncolnak a numerusok öregem? Persze, persze...
Ez a hivatalos stilus prózai értelemben véve pedig nem tészen egyebet ennél:
- Megrokkantál vén csacsi. Megértél a nyugdijra...
A hivatalszolga is célozgat:
- Bizony édes tekintetes uram, nagyon megfakult már az iróasztalának a föstékje. Bizony isten, öregszik az ember!
Az ellenőr úrnak úgy reszket mérgében a kezefeje. Olyan idétlen, formátlan számok pörögnek le a tolla hegyiről... Ihol ni, ismét elhibintotta a rubrikát! No, ha ezt a számtanácsos úr megtudja, - pedig bizonyosan besugják neki, - hát penzió lesz a dolog vége.
- Minek is az ilyen vén csont a kényes tabellák mellé? - szöszörög pipája csutoráját szopogatva Gyimóthy úr, - de ha elmegyek, mi lesz a három kis apróságból? Az egyik tizennégy éves. A huga még tiz sincs. A legkisebbik meg, - szinte röstellem öregségemre bevallani, - alig mult hat esztendős.
A mama pedig a masamódboltban busul üzlete állapotján. Szigorú, de tárgyilagos kritikában veszendőre itéli a mai divatot, a mai csiricsári toque-kalapokat:
- A nyakamon hagyják az én plissé-csipkés remekeimet. Nem veszik, nem kell nekik. Persze, mert a mai uri dámák nem értenek a széphez. Én meg bizony nem tanulok vénségemre az ő szekánt gusztusuk szerint uj fazonu kalapokat teremteni!...
A déli harangszó összehozza az ellenőr urat mamzell Gyimóthyval. A legidősebb leány az iskolából éhesen hazaverődött csipicsókák asszisztenciája mellett megteritett az ebédhez, mit a vén cseléd nagynehezen fölliferál a harmadik emeletre.
Az étel az asztalon gőzölög. A gyerekek rögtön hatályba is léptetik ámbiciózus étvágyukat, produkálván mihamar három üres tányért. De az ellenőr urnak nem izlett a pempő. Leteszi kanalát és okuláréját az abroszba törölve, igy szól a mamához:
- Holnap tellik a vekszli. Honnan, miből?... Mondtam, ne öljük magunkat ekkora teherbe.
- Hát csak nem ereszthettük Klárit tisztességes ruha nélkül állomására. Egy diplomás tanárnő utóvégre is nem napszámba robotoló varrólány!
- Igaz. Ki kellett Klárit staférozni...
Aztán csöndes tempóban kikanalazzák a levest a csömpe szélü, repedt tányérokból.
Mire papa, mama az aróma nélkül fogantatott lével elkészülnek: a gyerekek már a főzelék fölött is napirendre tértek. A legkisebbik, a vértelen arcu fészekfentő addig-addig piszkálgatja az abrosz foszlásos rostjait, mig egyszercsak nekibátorodik. Kékesszürke szemeit az ellenőr urra vetette:
- Öt forint kell délután!
- Ö... ö... ö... öt-e?
- Hát igen. A szegény iskolások részére gyüjtünk krisztkindlire valót. Öt forint kell apa, öt.
- Talán kevesebb is...?
- Óh persze! A papa kollégájának a Marcsája is ötöt hozott. Csak nem nézeted le a kis mádikádat apikám?!
Apa, anya összenéznek. A legnagyobbik leány is beleszól a titkos konziliumba egy kérő szemhunyoritással.
Néhány percnyi csönd után meg lett hozva a határozat. Gyimóthy ur megnedvesitette gyürüs ujját és opálköves, legénykori emlékét lehúzva kezéről, od’adta a nagy leánynak:
- Majd elsején kiváltsuk.
*
Gyimóthy Klári kisasszony nagy háborúságnak lőn okozója Konkoly mezővárosában. A hölgyek ellene, az urak bele vannak háborodva.
Mióta Klári kisasszony a földrajzórákon az égi testek titkos utait, a Sziriusz és a ragyogó Alderabán tej-nagyköruti defilirozásait magyarázgatja Konkoly sarjadzó virágszálainak évi ötszáz forint fizetségért, - azóta asztronómiával foglalkozik Konkolyon minden valamirevaló, házasodni készülő kabátos ember. Mintha szuggerálva lennének.
A bérlőség sárga kamáslis ispánja még a répaföldeken se dudorász egyebet:
Nincsen annyi tengercsillag az égen...
A világ legkomolyabb férfia, a konkolyi járásbiróság albirája meg a nagykorcsmában leplezte le önmagát és ejtette bámulatba Konkolyt. Huzatott. Nótázott:
Hány csillagból van a szemed Klárikám?...
A kajla Rosthy Miska meg a szó legcsillagászibb értelmében csillagász lett; pedig alapjában véve annyit értett ehhez a szép tudományhoz, mint a grőnlandi eszkimó a villamos kocsik teoriájához. Egy csöndes éjszakán oda állitotta a konkolyi ázsófokat az ideiglenesen kinevezett tanitókisasszony ablaka alá. Ő meg a cigányok mögé rejtőzve, csillagászati tudományáról ezzel a szép operettáriával számolt be:
Ő a nap, én a hold...
Másnap délelőtt a konkolyi hölgyek, - már tudniillik az érdekeltek, - egy szálig együtt voltak a városi ügyészné lakásán. Konszesszust tartottak a pesti fruska fölött.
- A cudar, a legjobb partit csipi el a leányaink elől!
- Az ispánnal nem sokat törődünk. Mi egy ispán? Az albirót se sajnáljuk. Hanem Rosthy...
- Bizony a Rosthy! Milyen szépen eltarthat egy asszonyt a birtokából! Kár érte...
- De nem hagyjuk ám annyiban a dolgot. Fumigáljuk, nem vesszük be semmiféle társaságba ezt a bizonyos lényt. S ha a férfiak látják, hogy nem fogadjuk el, ők is balszemmel fogják őt nézni.
A diplomás kisasszony pedig nem tudta mire vélni azt a sok gőgös, fagyos tekintetet, amivel uton, utfélen találkozott az érettebb-korú hölgyek részéről.
Az öreg Becsák, a cseh kurazirból pedelussá lett Becsák e tekintetben csakhamar felvilágositotta:
- Nagysága, hej de gyenyerien is csinyata mutkor iccaka a Rosthy nagyságos úr. Hej, kennyi is annak notáznyi, kinek van akkora birtokocskája! Csak ippen, hogy felesig nincs nekije. De maj’ lesz, én mondok, hogy lesz nekije. Beszilnek is már rúla a városban.
- Ne hadarjon ilyen zöldeket itt Becsák, - mondá fanyar mosolylyal madmoázel Klári, - mi közöm nekem akárki birtokához? Mit törődöm én bárkinek a feleségivel?
Igy hát Klárika az ő tudományos kis eszecskéjével könnyen megtalálhatta a konkolyi corps des dames apprehenziójának Ariadne-fonalát.
- Hisz nem akarok én nekik bosszúságot okozni, - morfondirozott kis szobácskájában, - tehetek én róla, hogy az a kerge nálam alkalmatlankodott éjjeli cincogásával? Tehetek én róla, hogy bármerre megyek, hol egyik, hol másik kiállhatatlan férfi mindig utánnam kullog? Tehetek én róla?
Egy pillantást vetett volna csak a tükörbe: az onnan feléje pirosló hamvas arcocska, az e körül csintalanul kacérkodó szöszke fürtök, a mély tüzü szempár, az az ingó-ringó termet mind, mind azzal vádolták volna, hogy: bizony tehetsz róla, te vagy az oka mindennek!...
Leült alacsony ágyára s most érezte először, hogy nincs itt apus, anyus, kinek el lehetne panaszkodni. Vánkosába rejtette arcát, nehogy a folyosón járók meghallják zokogását:
- No, szépen kezdődik az én karriérem!
*
A pest-konkolyi vonat kupéjában két úr üldögél néma csendben. Csak az egyik igazi komilfó ember, a fiatalabbik. Az öreg valami műveltebb szanszkulottnak látszik. A vak is konstatálhatja a ruhájáról, hogy meg van forditva.
Egyik jobbról, a másik balról nézeget ki a vonat mellett elrohanó hólepte dombokra, sikokra. A gép gomolygó füstözöne fölijeszti a lepuskázott, de a koca-Nimród által meg nem talált nyulon reggeliző pápistavarjakat, melyek bosszús károgással röppennek beljebb a csupasz bükkösbe. Olyan borzalmasan édes, melankólikus hangulatot ébreszt a pusztaság téli panorámája!...
Tizenegy felé tabledóra invitálja a vasuti élelmező a két passasirt. A fiatal unalmas cammogással megy át az étkező-kocsiba. Az öreg siketséget szimulál. Csak igazi úrnak (no meg vigécnek) való a drága vasuti ebéd. De azért ő sem koplal. A vedlett plüss-cekkerből előszedi a hitvesi gondviselés testi szemekkel látható, harapható dokumentumait: a fél sült-libát, a dióspatkót, a kis borocskát, - sőt ni csak, egy üvegecske kompótot is dugtak a cekker aljába, - és amennyire rosz fogai engedik, élvez.
Nemsokára uj vonalszakasz következik. Az utasokat más konduktőr veszi át. A fiatal ur is helyén ül a kupé ablakánál és füstöl.
A jegyekért belépő kalauz először az öreg urét lyukasztja át s aztán sipkáját alázattal leemelve, a fiatal nagyságost is meginstálja. Ez előkeresi arany-monogrammos tárcáját s a jegyet kivéve belőle, észre se veszi, hogy valamit a teppikre ejtett. A kalauz se figyel rá. Az öreg udvarias készséggel hajol a kis papirlap után, hogy átadja a fiatal úrnak. De nem adta át...
Nézi, nézegeti a hamúszínü fényes lapocskát s egy perzekutorhoz illő raffineriával kérdi amattól:
- Hogy kerül ez önhöz?...
A fiatal ur meghökken. Elvörösödik. De aztán csakhamar sértett önérzettel vág vissza:
- Az ebadtát, mi jogon vallat engem maga?
Ez energikus föllépés annyira imponált az öregnek, hogy egy fél oktávval tüstént lejebb szállt az imént magas hanglétráról:
- Hát kérem... izé... mert nem akarom hinni, hogy ezt a képet úgy adták kegyednek.
A fiatal erősen fikszirozza az öreg arcvonásait. Aztán tettetett nonszalánszszal felelé:
- Eltalálta. Loptam; illetve lopattam.
- Köszönöm őszinteségét, melylyel megnyugtatott az iránt, hogy a fotográfia élőjének az én tudtom nélkül nincsenek tettei... Talán még gondolatai se...
A fiatal úr eleinte irigy pillantásokat vet a rejtélyes utitárs felé. De ennek ősz haja, hóditásra abszolute nem alkalmas külseje némileg eloszlatják gyanúját. Hanem azért nem állhatta meg, hogy egy ironikus célzást meg ne kockáztasson:
- Ah, tehát uraságod rómeóskodik? S még hozzá milyen biztosra veszi Juliája hűségét? Gratulálok.
Az öreg úr egyet nevetett a bajsza alatt. Aztán folytatá:
- Mint Rómeónak jogom van tudni, mire szükséges önnek Juliám arcképe?
A fiatal ismét kezdett gyanakodni. Talán a féltékenység vette ki egészen sodrából, vagy ez az impertinens faggatás, hogy fölugorva helyéről, idegesen kiáltson a tolakodó öregre:
- Csak nem akarja talán, hogy önt az én belügyeim elrecitálásával szórakoztassam? Furcsa ember lehet maga, hallja...?! Ha nem tetszik önnek, hogy e női arckép tulajdonomban van: ezer örömmel megverekszem magával tisztelt Rómeó, de e képet saját akaratomból nem adom senki emberfiának. Ha agyonvág, vagy agyonlő: megfoszthat tőle, de addig nem! A nevem Rosthy Mihály, földbirtokos vagyok Konkolyon.
Az öreg még egyet mosolygott a bajsza alatt:
- Tehát szerelmes uraságod?
- Az bizony, kegyes engedelmével!
- Szép... Hej, magasztos érzés is a szerelem!
- Persze, még csak az van hátra, hogy nekem itt a szerelem etikájáról tartson magasröptü disszertációkat!
Az öreg harmadszor is mosolygott a bajusza alatt:
- Nem fogom úntatni vele. Csak még egy kérdésemre kérek feleletet: beszélt-e ön már azzal a leánynyal, kinek arcképét magánál hordja?
- De kiváncsi egy öreg úr maga, hallja!... No de utolsó kérdésére nem maradok adós a válaszszal: még nem beszéltem vele, mert úgy elrejtőzik, mint valami félénk gyikocska.
Az öreg úr most odalépett a fiatalhoz:
- No hát édes öcsém, hogy ezért a hosszú zaklatásért valamivel kárpótoljam: mihelyt Konkolyra érünk, azonnal bemutatom annak, kit e fotográfia ábrázol.
- Klárikának?
- Igen, a - lányomnak. Én Gyimóthy, miniszteri számellenőr vagyok Budapestről...
* * *
Gyimóthy Klári diplomáját eltették örök emlékül a Rosthy-család levéltárába.
A függőpecsétes kutyabőr mellett olyan szerelmesen simul meg a rózsaszin pántlikával átkötött fehér papirlap, hogy a késő unokák mosolyogva mondogatják majd egymásnak:
- Ni csak, összeházasodott a sok száz éves kutyabőr-ármális a fiatal papiros-tekercscsel.

A nagyságos ifi’asszony.
Hat évvel ezelőtt még Holba Stefáni volt a neve és édességeket szolgált föl a köruti Gremen-cukrászdában. Nem volt valami szép lány. Mint egy kartonruhás, feketehaju, kreolszinü automata, járt a vendégek közt s egy mosoly, egy köteles udvarias szó nélkül hordta föl a krémeket s egyéb nyalánkságokat a kis kerek asztalkák körül ülő kundsaftok elé.
Nagy szempilláit félig lehunyta s mozdulatai, lépései is oly bágyadtak voltak, mint egy unalomtól vagy álmatlanságtól kimerült emberé. Pedig még fiatal volt; a cselédkönyvében tizenhat esztendősnek volt irva.
Egy alkalommal boltcsukás előtt néhány perccel, úgy kilenc óra felé egy szálas, negyven-negyvenöt éves férfi vetődött a boltba s cognacot kért.
A Stefánin már utcai ruha volt. Durcásan, kelletlenül tette le az italt a késői vendég elé, kinek révetegen forgó, csillogó szemgolyói, kipirult arca s bizonytalan poseja rögtön elárulták, hogy nem egészen józan. Lesült arca, keztyütlen, megbarnult szőrös kezei, szagos olajjal agyonlocsolt, őszülni kezdő haja s a nyakában lógó nagy opálköves aranylánc után itélve, a boszus cukrászlány alapos jóhiszemüséggel tarthatta valami falusi két ökrös uraságnak.
Lám, a lehelletfinomságu, vékony cognakos pohárkát is milyen ügyetlenül viszi a szájához. Mikor a csöpp itallal bepermetezte a nyelvét, vastag, fagotszerü hangon recsegte:
- Hej, nokámol! Még egyet! Poklot, nem egyet... tizet, százat egyszerre, legalább nem vásik el a sok ostoba apportirozásban a kisasszony cipellője!... Az áldóját csibém, olyan vagy, mintha csokoládból öntöttek volna formába! Igenis, valóságos csokolád-baba vagy. Kár érted, hogy nemsokára fölfalnak ezek az éhes pestiek... Kár... No rúzsám, lesz cognak?!...
- Uram csukunk, - sziszegte mérgesen a leány - az üzleti óra elmult.
A férfi az asztalba fogódzva, fölkelt székéről és szemöldeit összehuzva, büszke, gőgös tekintettel mérte végig az előtte álló, alacsony leányt:
- Mit, hogy becsukjátok a putikot? Nem rosz; uri parolámra mondom, előttem még eddig csak egy ajtót csuktak be szentem, de az sem volt ám ilyen cégéres boltajtó, vagy korcsmakapu, hanem egy izé... egy fehérbőrbe bujt nőstény ördög tanyájának az ajtaja!... Alighanem e miatt szürkült meg a hajam szála...
A csokolád-baba csak nézte, bámulta a dülöngöző férfit, kinek napbarnitott, izzadságtól fénylő arca egyik percben olyan bánatos, szomoru, a másikban meg hirtelen kiderül. Nevetve lépett a lány felé s hizelgőn mondá:
- Cicám, bocsásson meg az esztelenségeimért. Abady Kristóf már csak ilyen félnótás volt mindig s az is maradok, mig ki nem vágtatok szent Mihály arkangyal fekete pokrócos paripáján ebbül a bolondok hazájábul. Fizetem az italt...
A leány, ahogy az elibe dobott pénzdarabból visszaadott, félszemmel a különös emberre pislogott, ki szivarra gyujtva imigy folytatta a diskurzust:
- Hát nem itt lakik maga? Nem? Annál jobb, legalább együtt mehetünk. Tudja mit, egy fölséges gondolatom támadt: maga veszettül tetszik nekem avval a csokoládszinü fényes bőrivel, vacsorázzék velem! Gavallér szavamra mondom, még a haja szála sem görbül meg.
- Koldus, elhagyatott vagyok, mint a kiszáradt posványba rekedt hal, - vágott vissza mérgesen a leány, - de olyan koldus még se vagyok, hogy a maga vacsorájára éhezzem. Hagyja el az üzletet, az imént mondtam, hogy boltcsukás van.
- Szentem, még utóbb is elhiszem, hogy komolyan beszélsz, - próbálkozott tovább a becsipett ember, - egyébiránt tág a mező, terem ott több kökörcsin is. Istennek ajánlom kisasszony!... Szerbusz...
Mad’moiselle Stefanit egész éjjel nyugtalanitotta az eset. Szemtelenség, komiszság!... Azon gondolkodott, hogy otthagyja a helyét. Dehogy türne el egy másik, ehhez hasonló esetleges sértést. Reggel felé megéhezett s az éhség eszébe juttatta apátlan-anyátlan sorsát és kábultan bekullogott az üzletbe. A sok reggeliző vendéggel való aj-baj, lótás-futás lassanként elfelejttették vele a tegnap estén történteket, mikor ugy déli tizenkettő felé ismét betoppan a cukrászdába az a magas, szürkehaju bugris. Most teljesen józan volt s egy darabka hachén rágódva bevárta, mig egyedűl maradt a leánynyal.
- Kisasszony, - kezdé, - tudom, hogy tegnap este bitang módra viseltem magamat. Bocsánatot kérnék, de nem áll a nyakasságomhoz. Elégedjék meg hát vele, hogy beismertem a komiszságomat. Sajnálom. Haragszik-e még rám?
- Nincs időm magával itt beszélgetni. Szolgálhatok még valamivel? - felelé a lány ugy félvállról s a világért se nézett volna rá a gyülöletes emberre.
- Nincs ideje?... Pedig kell idejének lenni, én mondom Abday Kricsi.
- Ej, hát kicsoda maga, miféle nagyuri potentát, hogy igy parancsolgat?
- Hm, harmatos gyöngyvirágom, lássa én csak parancsolni tudok. Erre a tudományra is a béreseim, meg a többi cselédeim tanitottak meg. Kérni még nem próbáltam soha.
- De minek beszél nekem a cselédjeiről, mit akar velem?
- Azt, hogy elviszem innen magát a pusztámra?
- Ugy? Csakhogy én nem tudok ám krumplit kapálni, - viszonzá a cukrászkisasszony, kinek kezdett tetszeni a tréfa.
- Azt látom, hogy a krumpliföldön kevés hasznát vehetném a puha kezeinek. Nem is a kapa mellé szántam én magát!
- Hanem?
- Hanem a bolondos Kricsi mellé. Nem ismeri a bolondos Kricsit? No nézzen meg jól, legalább megismeri. Sok ostobaságot követtem el már világéletemben, most pedig meg akarom koronáztatni magamat a bolondok császárjának: megfeleségesedem. Hát ennek akarom én magát.
Stefani kisasszony hirtelen kiejtett egy nagy tortás tálat a kezéből.
- Jesszus!... Egy havi bérembe kerül az ára, - hebegé ijedten, - ezt is magának köszönhetem. Minek is hadar itt össze-vissza hetet-havat a fülembe?!
- Teremtette, oda se a bajnak rúzsám, - kacagott amaz, - ha én vagyok az oka: fizetem.
Ezzel belső zsebéből kopott bőrerszényét elővéve, egy kékes bankót tett az asztalra a leány elé.
- Mit akar a százasával, - kérdé ez fülig pirulva, - csak nem képzeli, hogy magától ajándékot fogadok el?!...
- Nem ajándék ez, hisz’ az elébb mondá, hogy én vagyok a kár oka. Megálljon csak, az ajándékról jut eszembe valami. Nézze ezt a gyürüt, az anyám, öreganyám meg a déd-anyám viselték. Silány portéka, értéke semmi sincs. De mindig a családom asszonyai hordták; tartsa az ujját, hadd huzom rá. Otthon majd megáztatja a papom egy kis szenteltvizzel a jegyváltásunkat.
- Ej, ne nézzen engem is bolondnak, ha maga százszor az is! Azt se tudom kiféle-miféle? Maga se látott engem soha ezelőtt és mégis ilyen...
- És mégis ilyen farsangi komédián jár az eszem. Nekem mindig van kedvem a jukszokra, ha akad hozzá való partnerem. Most az egyszer magát szemeltem ki kompanistának; igaz, hogy a legényéletem rí utánna, de ebura fakó!... Aztán meg, tudja, nem is egészen ostobaság ám Abday Kricsiné lenni. Ma délután négykor indul a vonat, addig összeszedheti a cókmókját, amit el akar magával hozni. A vadászom majd kiszállitja magával együtt a vasutra. Én akkorra a jegyeket megváltom. De most sietek, mert a gyapjus zsidómmal lesz még egy kis zenebonánk. Adja ide a kezit! Lássa csak, hogy ráillik a gyürü az ujjára. De nehogy elfeledje ám: félóra mulva a vadászlegényem itt lesz. Istennek ajánlom.
Stefani kisasszony megforgatta a kis topázköves aranygyürüt az ujján. Nagyot kacagott:
- Nem bánom, ha a poklok mélységes fenekére visz is ez az ember, utánna megyek. Csunyának nem is éppen csunya. Annyija meg csak lesz, hogy nem halok nála éhen. Meg ha nem lesz is, kinek mi gondja? Tetszik nekem, oszt’ addig van!
A melles fehér kötényt, a mi a Gremen-cég tulajdona volt, azonnal leoldotta magáról. Nem is ebédelt. Kontyára tűzte fehérfátyolos szalmakalapját, vállára kapta fakó selyemköpenyét s napernyőjét kinyitva, épp az utcára akart lépni, mikor egy fiatal, szürke ruhás férfi jött vele szemközt az ajtóban. Zöld hajtókás kabátján egy-egy aranyozott leveles-makk ragyogott.
- Az uraságom küldött a kisasszonyért, - mondá kalapját levéve, - itt a fiakker, a podgyászt is föltehetjük.
- Nem viszek magammal semmit, - felelt könnyedén a leány, - mert erősen hiszem, hogy csak bolondoz a gazdája. Merre van a nagyságos ur?
- Parancsára, a Pannoniában ebédel.
- Gyí hát odáig!
Vagy tiz perc mulva a hotel éttermében találkoztak. Abday Kricsi csak ugy falta szemeivel a csokoládbabát. Nagyon jól illett kisleányos termetére a libegő köpeny és a széles karimáju szalmakalap, melyre laza csokorban volt feltűzve a finom fehér fátyol.
- Pezsgős ebédet eszünk tubicám, - nevetett a leány tenyerébe csapva a nagyságos ur, - megtartjuk itt mindjárt a kézfogót kettesben. Igy la, ülj ide az ölembe! Mit, hogy röstelled ennyi ember előtt? Igyunk brudert!... Hogy is hínak gyöngyvirágom?
- Stefani.
- Stefani?... A pokolba a cifra neveddel?... Pistike leszel eztán. Szervusz Pistike!
- Szervusz Kricsi!
Még össze is csókolództak. A mellettök ebédelő két vidéki főispán azonnal fölkelt s eltávoztak, pedig még csak a leves után való fogásnál voltak.
Igy lett a Holba Stefaniból Abday Kristófné asszony, az ezerholdas csertetői pusztának urasszonya.
*
Két bolond egy pár. Az uraság hajnalban fölkelt, kiment az istállóba, belovagolta a legcsiklandósabb szőrü paripát, aztán fütyörészve, nótázva beállitott a nagyságos ifiasszonyhoz. Igy volt a kastélyban levő s ide bejáró cselédség előtt publikálva a cime. A nagyságos ifiasszony lábaira épp akkor huzta fel a komorna a sárga lovagló csizmákat. Az uraság sarkantyuinak pengésére a hölgy felugrik székéről s ajkait mosolyra csucsoritva s a belépő óriás előtt bokáit katonásan összeütve szalutált:
- Szervusz kis gazdám! Te édes!
- Hollá Pistike, kisztihand! A Nefelejts már nyerit ám utánad. Én ma az Abugrest lovagolom.
- Hollá hát kis uram, mehetünk! De előbb puszit Pistikének! No még egyet! Ej te lusta kutya te, no ni csak, hogy kináltatja magát.
Az óriás csak hagyta magát cibálni, cirógatni, csókolni. Mikor megunta a játékot, hirtelen balkarjára emelte a vézna kis jószágot s kifelé indulva, annak állát elkapta s izgalomtól égő szemeit rámeresztve dörgé:
- Most megfulladsz Pistike; kiszippantom a szádon a lelkedet!
A tőrbe került csokoládbaba kézzel-lábbal iparkodott kiszabadulni; kiáltani is próbált, de a férfi tömött, fekete bajusza, ugy rátapadt ajkaira, hogy alig tudott nagy nehezen egy kis levegőhöz jutni. Csak akkor szabadult ki a vaskarok közül, mikor az ambitus végére érve, a lovászgyerek Abday kezébe adta a Nefelejts kantárát s miután a pirinkó asszony-állatot föltette a nyeregbe, maga is lóra ült.
... Egy év mulva a nagyságos ifiasszonynak gyereke született. Nagy fejü, tenyeres-talpas jószág, akárcsak egy jól kifejlett medvebocs. A természete is olyan medve-passziókra hajlott. Két hónapos korában egy alkalommal ugy megcsavarta az apja sasorrát, hogy menten kipotyogtak tőle a nagyságos ur könnyei.
- Ebből lesz ám még csak igazi Abday, - mondá nevetve, - olyan Abday, mint azok a törökverő daliák képei az ebédlő szobánk falain. Büszke lehetsz Pistike a fiadra, én mondom!
Mikor a nagyságos ifi’asszony teljesen felgyógyult s arca ujra visszakapta azt a bizonyos halvány barnás szint: Abday Kricsi paszita ünnepre invitálta meg kastélyába az ismerősöket, kik közül egyet se látott, mióta asszony került a házhoz. Mutatja a feleségét, meg a fiát: hadd irigykedjenek amazok.
A mulatságra majdnem az egész vidék hivatalos volt. El is jött, aki csak tehette, mert a Kricsi háza hires volt a hejehujákról meg a - kártyakompániáiról.
A keresztelőt délután tartották meg. A kis medvebocsot, mint az Abday-familia ez idő szerint való első szülöttét, hagyományos családi szokás szerint Kristófnak irták be a matrikulába. Az aktus után az ebédlő és a fegyverszobában ezüstre teritettek. Az első asztalnál ölében a fiával Pistike ifi’asszony ült, mellette a kövér Kollárné földesasszony, meg a vármegyei első vicispán felesége. Aztán vegyest nők és férfiak, de mind ármálisos uri nép. A csertetői uraság nem szerette a kapaszkodó homo novusokat.
A legutolsó asztalnál, a macska-asztalnál egy-két puszipajtással Abday Kricsi ült és nagyokat kacagva az elmondott vad stikliken, folyton-folyvást kocingattak. Pedig mint aféle erősen vérmes embertől, az orvos a házigazdától eltiltotta a szeszes likvidumok bő élvezetét.
- Ebadta kórságos kirurgusa, - zsörtölődött Kricsi úr, - csak a saját girhes bőréről gondoskodjék! Én a magam életét majd csak elnyujtom addig, ameddig lehet; de nem medicinával, evvel ni!... Igyunk atyafiak, a borban van nemcsak az igazság, hanem az élet is! Igyunk a fiam egészségére! No még egyet az ifi’asszonyéra!...
Késő éjjelre járt az idő, mikor az elüszkösödött vendégek elfeküdtek, ki hova épp bebotorkált. A kompánia java, - természetesen mind férfiak, - a házigazda asztala köré telepedve, tovább folytatták az iddogálást s more patrio ütötték a parázs-csöndest.
Abday Kricsi egyre vesztett. Ez, és még legfőképp az is ingerelte, hogy a legnagyobb kasszákat a láposi uraság, a Kolos Feri söpörte be előle. Ez a Kolos Feri ahol csak tehette, boszantotta a csertetői birtok urát s nem is voltak valami nagy barátságban egymással, de mégis meg kellett hivni, mert anyai ágon távoli atyafiságban állottak.
Abday épp osztott. Kezei remegtek mérgében és a sok italtól, izgalomtól kidülledt véres szemei még jobban tágra nyiltak, mikor a másik két partner az osztás után eldobta a kártyát s igy ismét Kolos Ferivel került össze, kinek egy-egy ezresért adta a harmadik s a negyedik kártyát.
- Megadom Kricsi, - felelte csöndes gunynyal, - megadom, ha mindjárt a csertetői birtokocskádat hivod is meg!
- Ahhoz kutyaköze akárkinek, - vágott az vissza, kártyáiból föl se tekintve, - mert a birtok mai napon gazdát cserélt. A fiamé itt minden, én csak zsöllérkedem benne. Hanem azért ujra egy kék hasu nagy bankó!...
- Adom. Mi van érte?
Mindenki kiváncsian leste a játékot, mely most annál érdekesebb volt, mert tudva volt, hogy ők ketten rég fenik a fogukat egymásra.
- Bunda, - hebegé nagyot nyelve a házigazda, kinek szájából még a szivar is kiesett s forró homlokáról egy-két csöpp hideg vizgyöngy pergett alá.
- Nem ér semmit, - válaszolá Kolos Feri, - nekem több van. Ide nézz lölköm, cimborám, aztán fizess és fuss: girigári!
- Talán a sátán dirigálja a kártyád járását, - hörgé Abday, - vagy pedig még egy pakli van a zsebedben!...
Kolos Feri az asztalon heverő halom bankóra vastag pecsétgyürüjét rádobva, fölugrott helyéből:
- Csak komisz ember sértheti meg a vendégét! Talán bolondozni akarsz Kricsi? De akkor is kérlek, halaszd el máskorra a tréfáidat, most nem veszi be a gyomrom az effajta stikliket. Ha pedig komoly a gyanusitás: a házadban vagyok, fogass le a béreseiddel és vizsgáltasd át a zsebeimet. Most mindent tehetsz velem, a te asztalodnál ülök, a te borodat iszom.
- Nekem nincs kedvem a tréfára, - kiáltá neki tüzesedve Abday, - amit mondtam, most is állom.
- Akkor egy gazembernek nem maradhatok tovább a vendége!...
- Mit mondtál?... Gazember? - rikácsolta Kolos Feri elé ugorva, - te nyomorult, kit még verébijesztőnek se tűrnék meg a repcetábláimon, még te mered e szót a más ember fejéhez vágni? Te?
A két részeg oroszlán alighanem megtépi egymás sörényét, ha a többiek nem lépnek közibök s nem csititják őket. Különösen a házigazdában forrott erősen a méreg. Öten-hatan alig birták nagy nehezen addig fékezni, mig a másik eltávozott a borgőzös, dohányfüstös szobából.
- Megfojtlak te bocskoros, - epéskedett továbbra is Abday - ha még egyszer a kezeim közé kerülsz. A vizsláimnak vágok koncot a husodból te himpellér, ki csak dudvája vagy az uri osztálynak.
Kolos Ferinek több esze volt mégis, mert a szobából távozva, rögtön fogatott. Jól tudta, hogy az egész komédia csak olyan pityókos emberek föllobbanása volt, ami a mámorral együtt kiszáll a fejökből. Csak egy kevés utóiz marad utána, ez meg megéri azt a hatezer forintot, amire rádobta a monogrammos gyürüjét. Biztos pénz, nem köll félteni.
Abday Kristófot valósággal elöntötte az epe. Egy székre roskadt le s mindinkább gyengülő hangon szidta Kolos Ferit. Karjait fásultan lógatta le, tekintete megmeredt, arca hirtelen elkékült s mikor az ott maradt két-három cimbora megijedve, segitségért akart kiáltani, fejét lehorgasztva a székről lecsuszott s tompa puffanással vágódott el a padlón. Kéket, zöldet, halványpirosat játszó arca kinosan vonaglott és szemeit a belső szobák felé irányozva, vontatottan, suttogva ejté ki:
- Pistike... a gyereké mindenem...
Mire a nagyságos ifi’asszonyt föllármázták álmaiból, a csertetői uraság lelke már utban volt a másvilág felé.
A halála is stikli volt. Más embert órákszám fojtogat betegágyában a csontkéz; ő csutorával meg kártyával a kezében, káromkodva rugta ki maga alól ezt a nagy sárgömböcöt.
Irásos testamentumot nem találtak. Hogy az oldalági rokonok az asszonyt gyerekestül mégis nem dobták ki a birtokból, csak annak köszönhette, hogy az ura halálakor kiejtett utolsó szavakat a mellette állott urak nem felejtették el és meghiteltek rá a biróságnál.
*
Mikor Abday Kristóf mögött becsukódott a családi kripta vastag tölgyfakapuja: a nagyságos özvegy asszonyság azt se tudta, mibe kapjon, mihez fogjon? A rokonok gyűlölték, az ismerősök megvetették. Azt mondták róla, hogy a porból markolta föl a megboldogult.
A birtok kezelése teljesen egy ispán-féle valakinek szakadt a nyakába. Tapolcay Imrének hivták s nem régen még főhadnagy volt az Edelsheim-huszároknál, hol azonban az ezredessel való bizonyos afférja miatt kvietáltatták.
Mikor a megboldogult Abdayval való régi barátsága révén, még ennek életében a csertetői kastélyba került, hogy itt tartózkodásának legyen valamelyes titulusa, az uraság megtette ispánnak.
Tapolcay teljesen vagyontalan, szelid lelkü s alapos műveltségü ember volt, ki éppen nem illett abba a divatos, sokszinü panorámába, hol aranyzsinóron szokták az embert rángatni.
Az uradalom gazdasági kezelése teljesen a régi maradt. Ugy volt minden jó, ahogy a megboldogult uraság hagyta. A kastély szobáinak berendezését se bolygatták meg, mert igy rendelte az özvegy, kit a haláleset teljesen szótlanná, csöndessé tett. Hiányzott neki az a bolondos, különös természetü ember, ki az ő nyers, de nemes szivre valló modorával lassanként egészen betöltötte azt a helyet, mely Abdayné szivében az esküvőjük alkalmával még talán üresen maradt.
Abdayné először nem tudta, nem is kereste, hogy mi kapcsolta őt oly erősen az urához? Csak éltek napról-napra; csupa játék volt ez a másfél évi házasság, mely alatt a nagyságos ifi’asszony egészen elfeledte a Holba Stefanit és megvalósulva látta a gyermekmesék Álomországát, melynek ő lett a királynéja. Annál jobban fájt szivének, mikor a hüséges alattvaló elhaltával az ő királynésága is elfoszlott. Csak most tudta, hogy nagyon, de nagyon szerelmes volt az urába.
Egész nap a gyerekivel bibelődött. Ha ez sirt, ölébe kapta a nehéz fickót s átcipelte abba a szobába, melynek cseresznyefából készült ósdi, rendetlen butorzata, a falon függő puskák, vadászkések, a cimeres, öblös tajtékpipák, a nagy iróasztalon szétszórva heverő papirosok, könyvek s az asztal előtt álló vén karosszék nyilván vallották, hogy ez volt a csertetői dzsentri kedvenc oduja. Itt a gyereket térdeire tette s beleült a nagy párnás székbe s elénekelt egyet-kettőt azokból a bús, majd meg vigan csapongó melódiákból, a miket a bolondos uram azelőtt ő neki szokott dudorászni. És csodálatos, a medvebocs itt rögtön fölhagyott a sirással. Még az asztalon heverő, telefirkált papirosokhoz se nyult, hanem nagy, kékes szemeit anyjára függesztve, szájtátva hallgatta a nótákat addig, mig elaludt. Ilyenkor meg az anya kezdett rá a pityergésre. Ő se volt különb a fiánál.
Tapolcay naponként találkozott az özvegygyel, ki úgy akarta, hogy a Kristóf jóbarátja most is megmaradjon annak, ami azelőtt volt: a család bizalmasának. Vele ebédelt, vacsorált s hogy még se lehessen róluk valakinek ferde gondolata, az ura helye is mindig föl volt teritve, csak úgy, mint akkor... Közéjök képzelték az Abday erős, magas alakját, a mi éppen jó volt arra, hogy Tapolcay soh’se látta a nőt a vele szemben ülő asszonyban, hanem mindig a Kricsi feleségét, a kit csak tisztelni szabad.
A birtok jövedelmének miként való felhasználását a most már plenipotenciárius ispán belátására bizta az özvegy, ki Tapolcayn s egy, a kastélyban született és itt meg is vénült nőcseléden kivül senkivel se érintkezett. Ugy élt, mint a kék ködökbe temetkezett óriási bércek koponyáin remetéskedő hómadár.
Sokat tartózkodott a kastély tűlevelü fenyőkkel beültetett udvarán levő, mesterségesen készült romok között is, melyet sürün befutott a klemátisz indája. A bolondos uram kedvenc kutyája - egy boncos kis pásztoreb - mindig utánuk kullogott és egy nyikkanás nélkül türte a Kricsi gyerek Abday-hajlamainak sokszor heves megnyilatkozásait. Méla, okos szemeit néha-néha az asszonyra emelte, ki cirógatva viszonozta a hizelgéseket:
- Ugy-e a gazdát keresed? Nincs!...
A görhes kis állat mintha megértette volna. Nyöszörögve telepedett le urasszonya fekete ruhájának lelóggó uszályára...
*
Abdaynén özvegysége második évében olyan nagyfoku érzelgősség vett erőt, hogy Tapolcay különféle módokhoz nyult, csakhogy a nagyságos asszony kedélyének beteges hajlamait eloszlassa. Hosszu sétákat, társaságot, kocsizást, lovaglást ajánlott neki.
Az asszony lelkében mintha régi kedves emlékek elevenedtek volna föl az ispán szavaira. A férjével eltöltött kirándulások jutottak eszébe.
- Igaza van Tapolcay - felelé - fogok ujra lovagolni. Gondolom, megvan még a kis hátasom!... A szandlauferomat is előveszem, hisz’ az uram életében oly szépen tudtam már hajtani, hogy beillettem volna akár sport-dámának is. Okvetlen kell valamit tennem, ami elfoglalja testemet, lelkemet, mert érzem, hogy közel vagyok a megtébolyodáshoz. Hanem ki fogja most a paripámat reggelenkint belovagolni? Ez mindig a Kricsi kötelessége volt.
- Ha megengedi nagyságos asszonyom, - mondá Tapolcay, - én majd gondoskodom erről és ha elfogadja társaságomat, el is kisérem a kirándulásokra.
- Köszönöm Tapolcay. Bemegyünk a faluba is, hisz’ oly régen láttam már embereket. Kivánkozom közéjök.
Az ispán nagyon megörült, hogy szavai nem maradtak hatás nélkül s másnap reggel már, - nehogy Abdayné igéretét, esetleg mást gondolva, megtagadhassa - be is fogatott a könnyü parádés kocsiba.
Eleinte Tapolcay hajtott; de néhány nap mulva Abdayné vette kezébe a gyeplőt s olyan remekül vezette a két almásszürkét, hogy élvezet volt nézni, amint neki hevült arccal, villogó szemekkel, hevesen pihegő kebellel galoppiroztatta a fiatal, tüzesvérü állatokat. Egy hónap mulva már ujra a régi, vig kedélyü tréfálkodó modoru csokolád-baba lett belőle.
Kissé széles vállai, karcsu dereka, apró lábai ujra visszakapták igéző rugékonyságukat. Kreol-szinü arca ismét kezdett telleni; kékes szemeiből ismét az élet után való vágy sugárzott ki; nedves, piros ajkai közül ismét ki-kifehérlettek apró fogai, mikor egy-két csilingelő hang röppent el a torkáról. Abdaynét ujra besugározta az a hóditó nőies üdeség; ujra feltámadt idegeiben a szunnyadó életerő, mely zaklat és követel.
Az uradalmi cselédek, mikor az ispánt a földesasszonysággal annyiszor együtt látták, kezdtek suttogni, találgatni. Erősen hitték, hogy szeretik egymást s hogy nemsokára Tapolcay leveszi az asszonyról azt a fekete fátyolt, amit ez mindig az arcára tett, valahányszor hosszabb lovaglásra vagy kocsisétára indultak.
Mikor a tavaszi megyei gyülések megkezdődtek, az uradalom érdekében Tapolcaynak is be kellett mennie a vármegye székesvárosába. Abdaynét is megkérdezte, hogy nem volna-e kedve veletartani?
- Holmi apróbb toálett-cikkek miatt bizony nem ártana, ha én is bemennék. Kifogytam belőlük a két esztendő alatt. Azóta még divatlap se volt a kezemben.
- No meg aztán hadd ismerjék meg a megyebeli urak is a vármegye legkedvesebb asszonyát, - mondá mosolyogva Tapolcay, - ki arra való, hogy meglássák és ünnepelve hódoljanak neki.
- Ejnye Tapolcay, - felelé ujjával kissé kacér módra fenyegetődzve, - magát sokkal komolyabb embernek gondoltam. Higyje el, nem vágyom semmiféle ismeretségre, annál kevésbé feltünésre.
- Én meg azt gondolom, hogy a virágot az eleven szemek számára növeli oly szépre a természet keze.
- No maga egy paránynyal se külömb azoknál a piros szegfűs kis diákgyerekeknél, kiket leánykoromban ismertem. Ezek is mindig virágról, sőt uram bocsá’, még szerelemről is nyafogtak. A fiam... a fiam kiabál! Megyek, szaladok. A viszontlátásra!...
Tapolcay még sokáig ott maradt állva s folyton arra nézett, ahol az asszony elhagyta a szobát.
- Nem maradhatok tovább ebben a házban - tépelődött magában - érzem, hogy valami ostobaságot követnék el evvel az asszonynyal szemben. Ha a tavaszi mezei munkákat bevégeztem, átadom neki a további gondokat. Én megyek, mert nem kivánhatom, hogy ez a gazdag asszony csak egy pillanatig is komolyan foglalkozzék személyemmel. Nem birom tovább, hogy közelébe maradva, elfojtsam napról-napra követelőbben nyilvánuló érzelmeimet...
*
Másnap ezüstszerszámos négyesben hajtattak a székvárosba. A Griff-szállóban, hol szobákat váltottak, csakhamar hire futott a baba-asszony megérkezésének. Sok vidéki uri nép volt itt, kik mind kiváncsian tódultak az ebédlőbe, hogy szemtül-szemben láthassák a titokteljes származásu özvegy menyecskét.
A férfiak tetszését eleven, kisded termetével, fesztelen modorával mihamar megnyerte. Az asszonynép azonban ajkbiggyesztve fumigálta, keveselte s csak legyezőik mögül nézegették lopva, amint Tapolcayval bizalmas téte-á-tétet folytatva, mosolyogva, pompás étvágygyal evett-ivott.
- Szegény Kricsi, ha most fölkelne a sirjából - suttogták - s látná ezt a boszorkánypillét!... Ha tudta volna, hogy ily hamar elfeledik, aligha szedte volna ki ezt a hajdan tollatlan verebet csepüszálakból összetákolt fészkéből! Ni csak, milyen falánk tekintetet vet arra a piros nadrágból kiugrasztott parvenűre! Talán már az ura életében is viszonya volt vele?!
- Több mint bizonyos, - folytatták a szapulást a szomszédasztalnál - de hogy is lehetett olyan szamár az a szegény Abday, hogy effajta, utszélen született nációt telepitett örökébe, mikor elég magához való uri lányt is kaphatott volna?! Kár azért a szép birtokért!
A pletykának egy zömök testü, kövér, lesült arcu ur lármás belépése vetett véget. Inas, meg két hatalmas csehvizsla képezték mellette a staffageot. Ismerőseit zergeszakállos kis lodenkalapjával felületesen köszöntve, épp a terem közepén levő s néhány sárga kamáslis dzsentri által körülvett hosszu asztalhoz készült, mikor a nagy porcellán kályha mellett a Tapolcayval beszélgető Abdaynét meglátva, rögtön hozzájuk ment:
- Ohó, maguk is bejöttek? Jó napot szép asszony, jó napot! Az áldóját, most sokkal szebben fest, mint mikor először láttam, tudja ott a keresztelési murin! Teremtette tökfilkó Kricsije, ha akkor nem heveskedik, még most is ölelhetné a feleségit! Hát a kis kölykük megnőtt-e már nagyra?
- Köszönöm az érdeklődést Kolos, bizony jól megnyullott - felelé zavarodottan Abdayné - már javában lótfut meg beszélget.
- Csak aztán arra vigyázzon kis mama, hogy az apja hóbortjait kigyomlálja belőle!
- Miért? Én soh’se kivánom, hogy a fiam más ember legyen, mint a milyen a megboldogult uram volt.
- Vivát!... Látszik, hogy maga nem az apácák rántott levesén csöpörödött föl! Bravó szép asszony! Ki nem állhatom azokat a módikáló, nyafogó, piskótán nevelkedett divatfigurákat. Tudja mit: látom, hogy tul van már az ebéden, viziteljük meg a tántimat. Nagyon derék fehérnép, magát ismeri is már hirből. Egy himpókos miniszteri tanácsosnak a bubánatos özvegye már vagy tiz év óta. Egy nagy nóblis társaság lesz ma délután nála feketére. A cigányokat is oda rendeltem. Én majd elkisérem; az ispánja meg addig elvégzi a végezni való kommissiókat.
- Ne haragudjék Kolos, - szabadkozott asztalától fölkelve Abdayné, - hogy most nem fogadhatom el a meghivást. Mi már mindent elvégeztünk és rögtön indulunk is hazafelé. Aggódom a fiam miatt.
- Persze, csak ez köllene még, hogy maga annélkül haza megy, hogy a nénimet meglátogassa! Még a szemeimet is kikaparná a Zsuli tant, ha megtudná, hogy én magát ilyen könnyen kieresztettem a kezeim közül. Ugyis már régóta kiváncsi magára.
- De Kolos...
- Semmi de!... A lovak talán ki sincsenek fogva még a csézámból?! Felülünk, aztán egy-kettőre a tántiéknál leszünk. Ne fossza meg az áldott jó lelket az örömtől, hogy magát is szalonjában láthatja...
- Hanem azt előre kikötöm, hogy csak egy félórára...
- Ameddig jól érzi magát aranyos szép asszony! Nem is gondolja, mennyi sok szép fiatal menyecskével, leánynyal lesz most alkalma megismerkedni? Igy megyegyülések alkalmával a Zsuli néni szalonja a fiatal uri fehérnépnek valóságos herbergje. Szabad kérnem a karját?!
Abdayné kénytelen-kelletlen elfogadta Kolos Feri ajánlatát s Tapolcayra egy meleg, barátságos tekintetet vetve, távozott az étteremből. Nagyon bántotta, hogy ez a szeleburdi Kolos Tapolcayt nemcsak hogy meg nem hivta, hanem még el se köszönt tőle. Saját személyét is sértve látta Tapolcay ignorálásában s elhatározta, hogy legfölebb néhány percet tölt csak Kolos Feri nagynénjénél. Ugy se szivelhette ezt a hányaveti, föltünésre vágyó embert, kit különösen a férje halála óta gyűlölt és most, hogy Tapolcayval ilyen betyár-udvariassággal, ilyen kurtán bánt el, megneheztelt rá. De utóvégre is férje még a rokonságot tartotta vele, ő tehát nem viselhette magát úgy, mint idegennel szemben. Különösen pedig azért palástolta fölháborodását, nehogy ebből saját és Tapolcay személyét illetőleg valami ostoba mende-mondát szőjjenek.
A penzionált tanácsosné a legnagyobb nyájassággal fogadta Abdaynét s azonnal bevezette a kis szalonban összeverődött elite-kompánia közé, hol a keresetlen modoru, nyilt lelkü asszony csakhamar a társaság érdeklődésének központja lett.
Az üvegezett s tropikus növényekkel, széles levelü lobéliákkal megrakott folyosón ezalatt ráhuzták a cigányok. A divatos keringők és csárdások hullámos, csapongó, pajkos áriáinak hatása alatt a társaság mihamar feledte a noblevisite szertartásos feszességét s a szomszédos nagy szobában táncra kerekedtek.
Abdaynén kivül, - ki nem akart a hejehujába belekeveredni, - csak egy-két matróna maradt a szalonban. Kolos Feri észrevéve, hogy a csertetői baba courtisan nélkül van, mint vice-házigazda azonnal melléje ült s elkezdett neki módfelett udvarolni.
Az ifi’asszony mosolyogva hallgatta a bortól felhevült férfi képtelen, egy kissé merész bókjait és gondolatban összehasonlitá őt Tapolcayval. Mekkora a külömbség köztük?!... Ez alacsony, izmos, majdnem formátlan termet; amaz nyulánk, elegáns megjelenésü, szimpatikus külsejü. Kolos nehézkes, banális, majdnem drasztikus; Tapolcay tanult, művelt, könnyü modoru...
Annyira elmélyedt gondolataiba, hogy jóformán egy szót se hallott meg Kolos beszédéből. Csak akkor ébredt öntudatra, mikor jobb kezefején meleg lehelletet érezve, hirtelen elrántotta karját Kolos Feri mellől. De már későn, mert az egyik korosabb dáma is meglátta, hogy a férfi kétszer is megcsókolta Abdayné kezeit.
- Mit csinál, mit gondol maga? - mondá a haragtól elpirult asszonyka, - keressen mást, kinek szebb kezei vannak, mert az enyém...
- Mert a magáét csak annak a cselédkoszton tengődő himpellérnek szabad nyalni-falni, ugy-e, - hörgé tompán Kolos Feri, - de szavamra mondom, kikergetem a világból azt a poltron krumplicsőszt.
- Kolos, hát ezért hítt maga ide? Férfi maga? Mit szólnak a vendégek, ha megtudják ezt a goromba támadását?
- Mit szólnak? Bánom is?... Magát azóta, hogy először láttam, nem tudom elfeledni. Most az egyszer alkalmam van a szemébe mondani, hogy bolondulok magáért. Nem köll semmi, csak maga! Maga ha akarja, rám tiporhat, mint egy féregre. De mindenkit elpusztitok, aki a magához vezető utat el akarja vágni előlem. Értette Pistike? Pistike!...
- Hallgasson bolond, botrányt akar? - susogta Abdayné - nem látja, hogy figyelnek ránk? Eresszen, hadd futok ki ebből a házból. A tantija előtt mentsen ki hirtelen rosszullétemmel. Eresszen!
- Dehogy eresztem!... Kötözni való őrült lennék, ha most el hagynám röpülni az aranymadarat. Gyere Pistike, táncoljunk egy hosszu hopszpolkát! Vagyok olyan legény, mint az urad volt. Ne félj, megbir a karom!
Azzal a hirtelen meglepetés miatt tehetetlenné vált asszonyt fölnyalábolva s az utjába álló hölgyeket félretaszigálva, átrohant a tánchelyiségbe s a karjain ülő Abdaynéval olyan vad táncra kerekedett, a milyet legfölebb csak a sioux-indiánoknál lehet látni.
Az elájult Abdaynét csak a méltóságos tanti s még egy-két idegesebb hölgy sikoltásaira adta ki kezei közül s neki gyürkőzve, azon izzadtan fölkapott egy rizlinges bouteillet s egy nagyot huzva az édes borból, az üveget a cigányok közé hajitá:
- Dolgozzatok füstösök! Kolos Ferinek még soh’se volt ekkora harmatos jókedve!
Estefelé már az egész város erről beszélt. Egyik sajnálta Abdaynét, a másik meg kacagott a sikerült tréfán.
*
Másnap reggel Kolos Ferit erős dörömbölés zavarta föl mámoros álmából. Káromkodva tolta le a zárt az ajtóról. Azt hitte, hogy a hotelból került ide valamelyik részeg cimborája, ki a gyülések után az éjszakát átdorbérozta.
Majd elhült, mikor e hitében csalódva, két huszártisztet látott szobájába lépni, kik röviden Tapolcay nevében provokálták. Kolos Ferinek hirtelen eszébe jutott, hogy Tapolcayt a Zsuli tánt feketekávés zsurján a hölgyek előtt megsértette s hogy ebből folyólag becsületbeli kötelessége megverekedni. Meg is nevezte azonnal segédeit.
A fegyverbiróság pisztoly-párbajban állapodott meg, huszonöt lépésről öt-öt lépés avanszszal, kétszeri golyóváltással, husz másodpercnyi célzási idő alatt.
A párbaj a »Griff« télikertjében folyt le. Az első lövést Kolos Feri intézte, megtévén az öt lépés avanszot; ez után Tapolcay lőtt avansz nélkül. Az első golyóváltásnál mindketten sértetlenek maradtak. A második lövésnél a felek helyet változtattak s a lövések ez uttal majdnem egyszerre dördültek el. Kolos Feri ez uttal is sértetlen maradt, Tapolcay pedig szivéhez kapva, arcra bukott:
- Találva vagyok! Végem van!...
Az orvosok konstatálták, hogy a golyó valamivel a szivnél fölebb furódott a testbe s a nemesebb részek menten hagyásával a balkari lapcsontban megakadt.
Tapolcayt azonnal bevitték az egyik félreeső vendégszobába; Kolos Feri pedig stafétát küldött, ki a hirt megvigye Abdaynénak Csertetőre:
- Hadd tudja meg a galamb, - mondá kedélyes tréfával, - hogy a vércse szárnyait egy kissé megtéptük...
*
A baba-asszony a szomoru tudósitás vétele után gyermekestül még az este visszajött a városba. Fuldokolva zokogott, mikor az ágyon még mindig eszméletlenül fekvő Tapolcay szintelen, fehér arcát és a vért permetező sebhelyet meglátta.
- Tapolcay, édes jó Tapolcay, - mondá az ágyhoz térdelve, - ébredjen, nyissa föl szemeit, én vagyok itt Abdayné! Vigasztaljon, hogy nem fog meghalni! Istenem, hát már mindenkit elszóllitasz mellőlem?!...
Észre se vette, hogy Kolos Feri is a szobában van s az orvosnak segédkezve tépést áztat a jeges vizbe.
- Legyen nyugodt nagyságos asszonyom, - csititá az orvos - ha az esetleges seblázon túlesik, néhány nap mulva a golyót kivesszük testéből s három-négy hét mulva fölépül. Nagyságos asszonyom pedig legjobban teszi, ha a fölösleges izgalmakat kerülve, azonnal hazamegy. Ha parancsolja, naponként értesitjük Tapolcay hogylétéről.
- Nem, nem megyek haza, - felelé csipkekendőjét arcára fogva - itt maradok, mig teljesen meggyógyul. Ha én nem volnék, nem lőtték volna meg. Én is akarom hát ápolni...
Hasztalan volt az orvosok minden tiltakozása; végre is úgy sikerült a szobából kivezetni, hogy értésére adták, miszerint Tapolcay gyors felgyógyulására lenne hátrányos jelenléte; de azért nem ment haza, hanem az emeleten nyittatott szobákat és naponként személyesen vette át az orvosok értesitéseit.
Ötödnapra Tapolcay helyzete annyira javult, hogy a golyót kivehették testéből s megengedték Abdaynénak, hogy meglátogathassa.
Mikor Tapolcay meglátta a földesasszonyt, feledve minden baját, örömteljes, bár még gyönge hangon szólt:
- Mivel érdemeltem meg, hogy meglátogat?
- Megboldogult uramnak a barátja, hogy beszélhet igy, kinek én annyi jót köszönhetek? - felelé kezét nyujtva Abdayné - jól tudom, hogy miattam került ebbe a bajába is s én csak életemmel válthatnám meg a maga szenvedéseit.
- Hát a kis Kricsi gyerek?
- Azt is behozom azonnal. Ugyis minden nap kérdezősködik maga után. Hogy fog majd örülni, ha magát látni fogja?!...
Mire Abdayné fiával együtt visszatért, Tapolcayt harmadmagával találta. Kolos Feri ült ott ágyánál s egy galambszelidségü, fiatal szőke nő, - Kolos Feri legfiatalabbik nőtestvére, a legszebbik Kolos leány, - Eszter.
Abdayné nem tudott zavarában mit tenni. A pillanatnyi csöndöt Tapolcay törte meg.
- Ne lepje meg nagyságos asszonyomat e találkozás. Ferivel kibékültünk s ő a legnehezebb óráimban is éjjel-nappal mellettem volt. Nemkülönben a drága Eszter kisasszony is, aki Feri barátommal együtt mindent elkövettek, csakhogy minél türhetőbbé tegyék a seb okozta fájdalmakat.
- Haragszom magára is, meg az orvosaira is, - mondá Abdayné - amiért nekem nem engedték meg, hogy Kolos urral és kedves nővérével megoszthattam volna e nemes önfeláldozást.
- Csakis magát féltettük, - válaszolá Kolos Feri, - hogy innen távoltartottuk. Amilyen ideges teremtés, még megbetegedett volna; pedig a maga egészségére szüksége lesz önmagának, meg más valakinek is.
- Ugy bizony, szüksége lesz más valakinek is, - tette hozzá ártatlan célzással Eszter kisasszony, kire Abdayné olyan tekintetet vetett, mintha féltené tőle ezt a még most ismeretlen, de az édes sejtelem homályába burkolt valakit...
*
Egy esős, komor délután Abdayné azon szándékkal jött le a beteghez, hogy közölje vele hazamenetelét, mivel Tapolcay hogyléte már nem adott okot a legkisebb aggodalomra is. Néhány nap mulva az orvos állitása szerint bizton elhagyhatja a szobát.
Mikor belépett Tapolcayhoz, ezt szenderegve találta. Szive fölött tartott jobbkezében egy félig kinyilott Marechal-Nil rózsa volt. Nem akarva e jóleső pihenésből fölzavarni, lábujhegyen az ablakhoz ment s ott a kis consol-asztalkán heverő lapok közül egyet elvéve, leült olvasgatni.
A szobában nyugvó mély csend, a beteg takaróján levő rózsa erős illata s Tapolcay csöndes, monoton pihegése Abdayné kedélyére oly tompitó hatással volt, hogy az ujságot önkénytelenül a szőnyegre dobva s félig lehunyt szemeit az alvó férfi pirosodni kezdő arcára vetve, férje halála óta most először kezdte fontolgatni özvegyi állapotát.
Eszébe ötlött fiatal kora, a még előtte álló hosszu élet kietlen jövője s a’felől gondolkodott: valjon nem vétene-e az Abday Kristóf emléke iránt tartozó hála és kegyelet ellen, ha valakit, egy élőt ujra szivébe fogadna?!...
Ábrándozásaiból az ajtó nyilására rezzent föl. Kolos Feri lépett be.
Abdayné ujjával csendet intve, helyet mutatott neki a beteggel szemközt levő divánon; de Kolos Feri csak a botját és kalapját tette le a kijelölt helyre, maga pedig a babaasszonyhoz lépett és minden bevezetés nélkül megfogva annak kezeit, kérő, könyörgő tekintettel nézett szemeibe.
- Már ismét kezdi betyáros tempóit, a sértegetéseit, - suttogd Abdayné - nem volt elég a multkoriakért az áldozat?
- Az egész világot képes volnék rakásra ölni, - felelé halk, izgalomteljes hangon Kolos Feri - de magát még se hagynám másnak!
- De mondja, miért üldöz engem? Miért akarja lelkemnek békéjét, nyugodalmát megháboritani!
- Ne beszéljen igy velem! Ezen a cifra nyelven én nem értek. Pistike, az enyém leszel, vagy pedig -
- Vagy pedig az uram emlékéé! Igen... azé leszek örökre!
- Osztozkodjunk hát, nem bánom. Ne mondja Abday Kristóf a másvilágon, hogy Kolos Feri nem gavallér ember. Legyen az első uradé a gondolatod, én megelégszem a csókjaiddal is Pistike!
Abdayné hirtelen föl akart kelni helyéről, hogy ettől a rajongó bolondtól meneküljön. De Kolos Feri elkapta derekát, ölébe vonta s mielőtt a nő kiáltani tudott volna, ajkaival lezárta annak ajkát...
E pillanatban Tapolcay nagyot sóhajtva s álmában mosolyogva, olvatagon ejté ki e nevet:
- Eszter!... Eszter!...
Abdayné ezt hallva, egy pillanatra elsáppadt, s egész testében megremegett. De aztán heves öleléssel karolta át Kolos Feri erőtől duzzadó, vastag, férfias nyakát.
- Csak a halál vehet el tőlem - mondá még jobban magához szoritva őt Kolos Feri, - de még avval is birokra kelek, mielőtt letéphetne erről a kebelről, melyben első látásodra kigyulladt a szerelem gyehennája!
- Te haramia, te bandita, - nyögte lecsukott szemekkel, őrületes extazissal a csokoládbaba, - nem bánom hát, ha el is kárhozik testem, lelkem abban a lángoló tűzben, melynek pokla a te szived, te gyülöletes... te gyilkos... te édes... te örök szerelmem!
* * *
A csertetői és a láposi kastélyok ormain háromöles lobogók lengenek. A vén falak meg csak ugy nyögnek a tölgylevél guirlandeok sulyától. Nagy itt is, nagy amott is a hejehuja. Hogyis ne, mikor egyikben is, másikban is nászt ülnek?
Ott Kolos Feri meg a Holba Stefáni kezeit kötik össze a stólával; emitt a láposi gyöngyvirágot, Kolos Esztert vezeti el a kis házikápolna oltárától karonfogva Tapolcay Imre.
Hanem a csertetői násznépet ugyancsak felültette ez a félkerge Kolos Feri. Mikor a menyasszonytánc következett volna, mindenhol keresték a szép menyecskét a vendégek, de bizony sehol semmi!
Elszöktette előlük a feleségit a bolondos és nem is kerültek elő, csak egy félév leforgása után...

A libahadnagy.
Nyulánk, szőke fiú volt. Leányos arcán olyan finom szelidség mosolygott, mely akármelyik zárdanénikének is diszére vált volna. Tekintete bátortalan, viselete tartózkodó; szóval a modora után kolduló-barátnak tarthatta volna bárki is, ha nem csörgött volna az oldalán az aranybojtos, fényes huszárkard. A regimentnél csak libalajtinantnak hivták, mert soh’se ivott viznél egyebet, se nem szivarozott. A lovat pedig olyan gyatrán ülte meg, hogy a brigadéros egyszer valami parádé alkalmával a legénység előtt kiáltott rá:
- Mikor a hadnagy ur Zsembinszkyt nyeregbe látom, mindig sirhatnékom van. Ebadta, úgy gunyaszt ott a lóháton, mint valami szopós kölyök az öreganyja térdin. Sarkantyut annak a dögnek, aztán vágtasson hamar a balszárnyra!
Az agyonpirongatott kis hadnagy majd hogy le nem szédült a nyeregből. Arcát elfutotta a szégyen pirja s lovát a tábornok felé forditva szalutált, aztán elvágtatott, hogy átvegye a balszárnyon a harmadik szakasz kommandóját.
- Kár, hogy nem leánynak született a világra, - mormogá utána a brigadéros, - legalább most nem köllene miatta mérgelődnöm. Szalonokba, kényes uri dámák közé való csak az ilyen katona. Vagy talán még ott se szolgálna rá a huszár névre a gyámoltalan kölyök?!...
*
Azt a diviziót, melynél Zsembinszky mint az óbester adjutánsa szolgált, valami kisebb városba helyezték át, hogy ott a követválasztási forrongásokat lecsillapitsák. A legénységet polgárházaknál, az alantas tiszteket pedig a mennyire csak lehetett, jobb módú uri családoknál helyezték el. Az óbester a segédtisztjével, a libahadnagygyal együtt az urasági kastélyban kapott lakást.
A bekovártélyozást követő reggelen, mikor az ezredes elvégezte a lovasság fölött való szokásos inspicirozását, díszbe öltözött és levizitelt a kastélyban Csóromyéknál. Az uraság a legnagyobb szivélyességgel fogadta vendégeit. Elmondta, hogy ő is sokáig katonáskodott, s néhány év óta, a felesége halála óta lakik itt leányával s egy idősebb nőrokonával, ki a lány mellett a tante-gardedame szerepét viszi.
- Ejnye, most veszem csak észre, hogy Ella nincsen itt, - mondá a tisztekhez, - szeretném neki bemutatni önöket. Bizonyosan kint sétál az alléeban. Tudom, hogy örülni fog az urak megérkezésének: mert mióta itt lakunk, egészen visszavonultan élünk s nincs szegénykének társasága, hol amugy kedvére cseveghetne. Nem büszkeségből teszszük, hogy igy elzárkózunk; de hát tetszik tudni, nagyon kényes helyzetünk lenne e között a kisvárosi vegyes publikum között. Apropos, szeretik az urak a kártyát?... Igen?... tehát legyen szerencsém ma este néhány partie wisthre!
- Házigazdánk óhaja parancs, - felelé sarkantyuit összeütve az ezredes, - csak az órát kérjük meghatározni, mert imádom a pontosságot.
- Tehát nyolc órakor, ha az urak is beleegyeznek.
- Pompás, itt leszünk!
A tisztek ezután ép távozni akartak, mikor a folyosónál apró nőies lépések gyors tipegése s pajkos, gyerekes kacaj csengése hallatszott be a szobába.
- No, itthon van az én kis boszorkányom, - mondá Csóromy, - nem is képzelik, mennyi bajom van ezzel a csintalan leánynyal. Hiába, az anya helyét nem tudja sem az apa, sem a gouvernante betölteni.
E pillanatban kicsapódott az ajtó s egy tizenhat-tizenhét éves mollette lány toppant be hozzájuk. Lebontott, hosszu barna haja szilajul röpködött a homloka körül; egyik kezében kis kosárkát, a másikban pedig fátyolos kalapját tartotta. A tiszteket figyelemre se méltatva, egyenesen apjához rohant:
- Puszit apuskám, megérdemlem, hahaha! Képzeld, azt a torkos kis cinegét megfogtam; itt van a kosárban. Jaj, majd elfeledem mondani, hahaha, hogy bosszankodott a tante, mikor a park közepére állitott hókisasszonyon meglátta a selyem manteletteját. Hahaha!... de nevetséges volt, én majd halálra kacagtam magamat. Hallottad volna, milyen prédikációt tartott arról a csúf bon-tonról?! A Pisti inas el is bérmálta már bontom-dámának. Hahaha, a vén bolond!
- Csendesebben te cserfes rigó, - csititá mosolyogva apja, - lásd tiszturakat kaptunk a házba. Vendégeink lesznek egy-két hétig, Itt az óbester ur és adjutánsa Zsembinszky Béla huszárhadnagy.
A leány eleinte csak nézte, bámulta az aranyzsinóros embereket; de aztán csakhamar olyan fesztelen bátorsággal lépett elibük, mintha már régi jóbarátok lettek volna.
- Nagyon szép a bácsitól, - mondá az ezredeshez fordulva - hogy ellátogatott hozzánk. Majd megmutatom holnap magának is a hókisasszonyt. Igazán bolondos egy figura, akár csak a tante-om, hahaha!... Hát magát hogy is hivják? - kérdé a hadnagytól - ah igen, Zsembinszky... tehát monsieur Zsembinszky, tud-e maga hóval lapdázni? Lássa, az a haszontalan komorna mindig ugy visit, ha egy kissé megdobálom. Igazán kiállhatatlan teremtés. Remélem, maga nem fél a hógolyótól? Hát izé... lovagolni szeret-e, elkisér-e holnap a láposi csőszházig? Meglátja, milyen hercig kis hátasom van, Pepi a neve s ugy táncol alattam, mint a nyári forgószél. Ni csak, jó hogy eszembe jutott! Hamar kieresztem szobámba a madaramat, hadd szedje tele a kis begyét cukorral, szőllővel; aztán ujra elbocsátom szegénykét a szabadba. Pá apuskám, au revoir ezredes bácsi!...
Aztán kisurrant az ajtón s még a folyosó másik végiről is idehallatszott a lármája:
- Lallala, trallala, lallala...!
- No lássák uraim, - mondá mosolyogva Csóromy, - ilyen a lány, ha az apa neveli. Tele van mindenféle excentrikus ferdeséggel. De én nem tudnék hozzá mégsem szigoru lenni, mert megboldogult feleségemnek ő az egyetlen gyermeke. Tehát a viszontlátásra!
*
Ella és a hadnagy ezentul majd mindig együtt voltak.
- Most az én adjutásom lesz maga, érti, tehát szót fogadjon, - mondá egy délután a leány Zsembinszkynek, - itt van, hozza ezt a kosarat. Jesszus, maga ügyetlen, ne ugy tartsa, hisz’ kiforditja belőle a kenyérmorzsát meg a kendermagot!... Elmegyünk az alléeba s meglátja, mennyi madár repül majd hozzám, ha füttyentek nekik. De maga el fog valami fatörzs mellé huzódni, nehogy megijessze állatkáimat a kék dolmányával. Értette adjutáns?
- Parancsára, Ella kisasszony.
Aztán elindultak. A tante nem győzött titokban eleget hunyorgatni a leány felé; ha tehette, rá is szólt:
- Ugyan, ugyan ma chère nièce, te már nagy leány vagy, kihez nem illik férfival szemben az ilyen brusquet magaviselet.
- Hahaha, mit férfi...? ő most az adjutánsom, kinek akkor parancsolok, a mikor csak akarok.
Egy kora délután Ella a komornyikkal izent át a hadnagyhoz, hogy jőjjön le gyorsan az istálló elé, mert fölnyergeltette a lovakat s ki fognak lovagolni. A leány már várakozott Zsembinszkyre, ki észre sem vette mindjárt, hogy a nyergek föl vannak cserélve. Csak akkor látta a cserét, mikor a leány az ő lovának kantárját kikapva a groom kezéből, igy szólt a hadnagyhoz:
- Segitsen föl adjutáns. Én most a maga deresén fogok nyargalni, maga pedig az én Pepimen lovagol.
- De Ella kisasszony, felelé amaz elszörnyüködve, - az istenért hova gondol? Az én Alarmom csak közönséges katonaló, a melyik nincsen hölgykezekhez abriktolva. Makrancos, kemény száju jószág. Nem ajánlom kisasszony.
- Csitt! Elhallgat a hadnagy ur, mert rögtön elitélem két napi szobaáristomra. Most pedig mig meg nem haragit, felülhet a Pepire.
- A mint parancsolja kisasszony, - mondá a kengyelvasba segitve Ellát, aztán ő is felugrott a másik lóra; - csak arra kérem, jól tartsa a kantárt s a batonéttel rá ne üssön a lóra, mert nagyon csiklandós.
- Ej ne lamentáljon annyit. Majd megmutatom én, hogy a világon a legjámborabb állat a maga paripája. Hopp allons Alarm!
Azzal a kantárt erősen megrántva, a ló balcombjára ütött, mire az hátsó lábaival kirugva, fejét dacosan fölvágta s a szokatlan könnyü teherrel végig nyargalta az udvart, aztán a nyitva álló kapun mint a szélvész, sebesen kirohant. A hadnagy pedig utánna...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Már esteledni kezdett, mikor a mindenfelé küldött cselédség eredménytelenül visszatért; nem hoztak semmi hirt felőlük. Alkonyat lett, mire Ella lovával a hadnagy megérkezett. Feje, melyből a vér arczára serkedzett, egy csipkés battiszt kendővel volt bekötve; a leány pedig mellette ült a nyeregben. Mikor Csóromy meglátta őket, talán most először, de elhatározta, hogy megdorgálja a leányát. Hanem ez a lórul leugorva hozzá szaladt s megelőzte beszédében:
- Ne haragudj apuska, nem történt baj, csak a hadnagy ur lovának a lába ficamodott ki. Átadtuk szegény párát a kerülőnek. No meg a Bélának... izé akarom mondani Zsembinszkynek a feje egy kissé meghorzsolódott. Az ügyetlen, épp akkor ugrott a lovam elé, mikor az egy palánkon akart átröpűlni. Látta volna apus, milyen bátran elkapta a féket a Béla... akarom mondani, az adjutáns ur!... Hanem Zsembinszky, mostantól fogva cseréljünk szerepet; én leszek a maga adjutánsa s engedelme nélkül soh’sem ülök többé a lovára. Meglássa, milyen szófogadó adjutáns lesz belőlem. Áll az alku?
- Amint a kisasszony óhajtja, úgy fog történni; - felelé a hadnagy elpirulva. - Nos tehát szép adjutánsom, hadd látom, nem utasitja-e vissza mindjárt az első parancsomat, illetőleg kérésemet is: legyen a feleségem!
- Hallod apa, - kiáltott tapsolva a leány, ugy-e nem akarod te se, hogy ne engedelmeskedjem a parancsnak?
- Szó sincs róla te kis javithatatlan, - mondá Csóromy a leány arcát cirógatta, - csak aztán mindig szófogadó adjutánsa légy ám az uradnak!
- Az majd a mi gondunk lesz ugy-e Béla, - nevetett Ella a hadnagy karjaiban, - de most apuskám engedd meg, hogy a Béla fejét meggyógyitsam. Az uton megigértem neki, hogy a te beleegyezéseddel - megcsókolom. Ugy-e megengeded?
*
Az eljegyzést az egész tisztikar jelenléte mellett nemsokára megtartották. Mindenki bámulta Zsembinszkyt; de legjobban csodálkozott mégis a goromba századparancsnok:
- Da habt’sz Bua! Ki hitte volna, hogy a libalájtinántból valamikor huszár lesz.

Tom Tapestry.
Megbukott a cirkusz. A művészek és a sport-divák elszéledtek. Ki erre, ki arra. Télviz idején hajlék, kenyér nélkül maradt a magas lovagló társaság. A »lég királynője«, az »arany légy«, az epszom-dzsoki, a Dummer Auguszt, a bicikliző elefánt, a majmok, a kutyák meg a ballerinák mind-mind éheztek, fáztak. Szét is futott valamennyi, kit-kit merre hajtott az ösztöne.
A társaság zenebohócának, Tom Tapestrynek még annyija se volt, amennyin a maga és felesége számára vasuti jegyet vehetett volna. De Tom Tapestry azért nem esett kétségbe. Tudott fütyölni, hegedülni, okarinán, hárfán, piccolón, kézi és szájharmonikán, üres flaskókon, kis és nagy dobon, trombitán játszani. Tudott kukorékolni, ugatni, nyeriteni, bőgni, meg kacagtató grimasszokat vágni. Ugy el-el fintoritotta a pofáját, hogy az orra a homlokára szaladt, vastag szája meg elnyulott a füléig, melyet kénye-kedvére táncoltatott Tom Tapestry. Ennyi illusztris tehetség tulajdonában bolond lenne bárki is, ha kétségbe esnék ekzisztenciája fölött. A felesége is tudott valamit. Missz Blanknak szép trikói, formás bokái, karcsu dereka, vastag szőke haja, nevetős szájacskája meg huncutos szemejárása volt. Tudott táncolni, jódlerozni, meg a férfiakkal hamiskodni, cicázni. Tehát a Missz Blank művészete se engedi koplalni birlalóját.
A hónapos szobából, hol eddig megvonták magokat, kidobta őket a háziur. Minek tartsa potyára a jött-ment komédiásnépet? Az isten koporsóját se őrzik ingyér!...
Tom Tapestry egyet vicsoritott pudvás agyaraival, aztán összes zene-instrumentumait, felesége hús-szinü trikóit és kóc-frizuráit egy lötyögős, tarka-barka bohócplundrába csavargatva: egyik karjára az asszonyt, másikra meg a drága cókmókot véve: fütyörészve indult neki a nagy világnak, a művészek hazájának.
Mentek, mendegéltek, ázva-fázva, esőbe-sárba. Egy falat nem sok, annyi se volt még aznap a szájokban. De azért Tom fütyült, Missz Blank meg jódlerozott.
A legelső falunál rájuk esteledett. Sötét volt mindenfelé; a zsuppos viskók aludtak javában. Egy hosszu, sárgás falu épület ablakaiból derengett csak kevés világosság, minek Tom annyira megörült, hogy rögtön elkezdett a feje bubján pörögni. Miss Blank pedig egy-két ballet-szaltóval belibbent a sárgás falu épület udvarára. A sárgás falu épület a Kajla volt. A helység szállója, kocsmája, az intelligencia kaszinója, korhelyek tanyája, finom urak kávéháza, kapcabetyárok oduja; egyszóval minden, de minden egy rozzant tető alatt, melyet e soknemü alkalmatossága révén Kajla névre keresztelt az invenciókban nyakig uszó néphumor.
Az egyik téglás padozatu, kopott falu, gerendás szobában fáradt utasok horkoltak a kuckókban bundából hevenyészett almokon. A vastag tölgyfa-asztalon sercegő faggyugyertya illuminációja mellett pedig vidám legények itták a rabvallatót.
A másik szoba fáinabb volt emennél. A falak a legujabb divat szerint föstve: cinóber szinü festékkel ékesen teli permetezve. A plafonról petróleum-lámpa fityegett alá kormosan égő belével, és a feketés pára úgy megszállta a teritékek mellett iddogáló urak ábrázatát, hogy bátran beállhatott volna akármelyök Numbó szerecsen-császár ő felsége mellé személye körüli miniszternek. Az egyik asztalnál buttelia-bort ittak és szellemeskedtek; a másiknál teáztak és ánkettiroztak a falu legfrissebb pletykái fölött. A harmadiknál a huszonegy örvendett nagy népszerüségnek; a sarokban pedig a falu kabátos aranyifjusága a bandával tárgyalt holmi, hitelbe huzandó éjjeli-zene költségeit illetőleg.
A művészpár ide botlott be. Tom Tapestry fázott, Miss Blank éhezett. Tom nem fütyölt, inkább melegedni akart. Miss Blank nem jódlerozott, hanem enni valót parancsolt. Igenis parancsolt. Akinek pénze van: az kér. Akinek üres a zsebe: az parancsol. (Ugyis kidobják.)
*
Tom Tapestry majd kibujik a bársonygunyájából:
- Good by, de kutya meleg van!
Miss Blank nevetős szájacskája meg csak ugy fénylik a zsiros disznókarajtól, meg a tejfölös lében úszó lucskos-csuszától:
- Szanta mia Patróna del Kokoló, de jó laktam!
Bezzeg fölkerekedett a kedvök orkánja, mely bolondságok tulipiros tengerére ragadá a művészpárt. Megmozdult bennök merészen lüktető vénájok. Rájok mosolygott a Múzsa. Mire Tom Tapestry hegedült, sipolt, okarinázott, dobolt, trombitált, ugatott, harapott, nyeritett, rugott és teli flaskókkal játszott. Miss Blank pedig felölté hús-szinű trikóját, e’hegyé piros mollból készült kurta szoknyácskáját, fejére biggyeszté kócból Tizián-fürtökké preparált észbontó frizuráját, aztán a nobilis társaság viharos tapsai közt táncra kerekedék.
- Hajahaj!... igy kiáltott a társaság.
- I’ hob ti’ gére juhé, tu piszt mei’ Satz, juhé!... igy jódlerozott az aranyhaju Miss Blank.
- By love! - kukorékolt közbe Tom Tapestry, az amerikai király udvari bolondja.
Zöngött a szavok; pöngött a cimbalom. A bor meg patakokban ömlött Kárpátoktól Ádriáig.
*
A hajnal hegyibök pirkadt. Épp jókor, mert a petroleum-lámpa megszünt füstölögni. A kakasok kukorékolnak. Tom nem kukorékol. Tom összezsugorodva guggol a kuckóban. Pudvás fogait veszettül csattogtatja; pisze orra a homlokán üldögél; szája elszalad füléig, mely bájos kecsugrásokban mozog kopasz tarkója mellett. Tom szaval:
- Zatracine! Kutya meketyó!...
Tom Tapestry koponyájából csakúgy csurog a piros vére. Egyik ur a fejéhez hajitott egy boros palackot, mert jó kedvében meg akarta ölelni a bájos Miss Blankot.
- Coki plundrás! - mondta neki az egyik ur.
- Kusti csavargó! - förmedt rá a másik ur.
- Ki kő’ rugni! - elméskedett a harmadik, a legnagyobb úr, a falu nótáriusának piros nyakkendős jobbkeze.
Amint hogy ki is rugták Tom Tapestryt, aki immáron nem láthatta, hogy mily művészi leng-ugrásokkal szökken hitestársa egyik uréból a másiknak az - ölébe.
*
Reggelre kitisztult az ég alja. A nap mosolygott; a verebek csipogtak; a bubos pityer meg jókedvüen cepperlizett a kátyukban telhetetlen országuton.
Tom Tapestry is fölébredt. Kialudta mámorát. Megolvasta a sok szép nikkel csicsedlit. Megmosta a kutnál a véres koponyáját; előkereste Miss Blankot; hóna alá csapta a sok mindenféle zenei szerszámot. Rágyujtott a Szultán törökindulójára és fütyörészve nekiindult a világ meghóditására.
Ha azt mondaná valaki:
- Tom Tapestry, köll-e neked a perzsa trón?
Igy felelne rá:
- Köll a kutyának!...
*
A sáros országuton ketten baktatnak. Az egyik fütyöl, a másik meg jódleroz. Az egyik kopott bársonygunyában, a másik elnyűtt nyári toalettben, mely alól imitt-amott kipiroslik a hús-szinü selyemtrikó. Az egyik Tom Tapestry; a másik Miss Blank.
No mert hát a cirkusz télviz idején megbukott. A tagok meg széjjel futottak a szélrózsa minden irányában.
De jó az Isten, jót ád!...

Egy asszony megigazult.
Nappal van, és mintha mégse volna nappal. Az ég sötéthamuszinü; a levegő hideg, nedves... Távol a faluból tompa kakaskukorékolás hallatszik.
Az erdő levetette, elhullogatta sok millió levelecskéből, virágból készitett ruháját. A ruha millió meg millió darabra tépve, megfakulva, elsárgulva, a mohlepte talajon hever a hallgatag nyirfák, a szomoru gyertyánok lábainál.
Az ugarnak hagyott föld is az enyészet képe most. A nagyfejü pipacsok, a kékszemü vasfü, a többi virág árnyában meglapuló, ide-oda futó pénzike, a vastagszárú vadmályva az esőáztatta, nedves földön alusszák örök álmaikat. Csak a vadbodza vörhenyes sárga szára áll még itt-ott elszórva. Gyökereivel erősen belekapaszkodott az édes anya testébe. Nem birt vele a hegyen, völgyön, sikon futó szelek anyja, a halotti éneket dudorászó őszi szél. Meghagyta a télnek; ez majd elbánik a százujju, makacs kórókkal...
A halmos dülő uton, messze a vastag ködből mintha élő alak bontakoznék elő. Lassan lép, meg-megáll. Aztán meg siet, mintha kergetnék.
Ember... Paraszt...
Oldalán bőrtarisznya. Vállán vén kapszlispuska. Bizonyosan vadra indult. Feje lecsüggesztve, kezei zsebébe rejtve; pipája kialudva lógg szájában.
Mellette fogolycsapat ribben suhogó szárnycsattogással. Nem hallja. Előtte a csonka határkő mellől kövér süldőnyul ruccan föl és viszi a levelet sebes iramodással beljebb az őszi vetések felé. Nem látja.
Mikor a bundájára féltékeny tapsifüles szerencsésen elpolkázott a veszedelmet szóró szerszám közeléből, hátsó lábaira ülve, haragos pillantásokat vetett a vérengzésben kedvét kereső ember felé. Ha beszélni tudna, bizonyosan ezt kiáltaná neki:
- Kikérem magamnak ezt a vakmerő fumigálást! Derekam porhanyós voltára esküszöm: megérdemeltem volna, hogy rámduplázz és te néhány sörétre se találtál érdemesnek! Várj csak, a szószos tálba boldogult éd’s apám nagyfüleire mondom: még ma tönkreteszem tekintélyedet Nyulországban...
Bató Mihálynak kisebb gondja is nagyobb, semhogy lomha madarakra, hitvány nyulakra vesztegesse erejét. Pedig szeretne gyilkolni. Nem bánná, ha a tenger vérbül, a hegyek emberkoponyákból lennének. Kedve szerint való mulatság lenne, ha a föld visszájárul forogna; ha a tüzokádók lángokat lehelnének. Ha ő maga hétfejü sárkánynyá változva, belevághatná körmeit annak az asszonynak a husába s fölröpülve vele a felhők közé: onnan dobhatná bele a kénköves tenger öldöklő vizébe.
- Mer’hogy én csak a bolondja vagyok, - dörmögi, - én csak arra köllök neki, hogy legyen kit megcsalni. De ma számolunk.
Az eső kezd permetezni. A pirinkó vizgyöngyök áztatják Bató Mihályt. Egy-egy csöpp arcára száll. Fekete szakálla egészen átnedvesedik. Ruhája megnyirkosodik. Bató Mihály fázik, testén hideg borzongás fut végig. De nem a csunya idő mián’ didereg, hanem a rosz, a sötét gondolatok gyötrik. Ezek a lidércek cirógatják Bató Mihályt jeges ujjaikkal. Nem is a testét, hanem a lelkét. A szivét, azt a szivet, amelyikkel ugy kedvelte, szerette azt az asszonyt, ki pártot ütött ellene. Aki csalja, aki megalázza a mélységekbe...
- Hanem ma farkas lesz a türelmes bárányból, - kiáltott föl, - ma ölök, ma vért iszom; ma számon kérem tőle bepiszkolt becsületemet, lelkem fölkavart békességét.
A sáros, sikos mezei utak bevitték a vágásba. A faluból harangszó csöngése hall’szik; olyan méla, olyan csöndes, mintha a föld alul jönne, mintha sirbul törne elő jajgatva. Pedig csak delet huztak a toronyban.
Bató Mihály leült egy korhadt fatönkre. Fázott, majd meg olyan hőség kinozta, mintha a pokol kellő közepén ülne. Ott is ül... Körülötte ördögök. De nem feketék, hanem rózsás bőrü, mosolygós száju, csintalan szavu, gömbölyü karú, karcsu dereku szoknyás ördögök. Valamennyien őt csalják: mindannyian őt csufolják, nevetik lángnyelveikkel...
Az őszi alkony kezd röpködni hamvas szárnyaival. Sötétszürke lesz a táj. Éhes varjak károgva sietnek erdei tanyájukra. A csalitosból róka-ugatás nesze tör elő. Az erdők négylábu, lompos Mefisztója eleség után indul. Itt az est.
Bató Mihály is fölkel s vánszorogva megindul hazafelé.
Az asszony otthon el nem gondolhatja, hova lett az ura?
- Meg-meg rajt’ van a bónaóra, - motyogja magában.
*
Sötét este lett, mire Bató Mihály átlépte háza küszöbét.
Rebeka asszony meleg szobával, párolgó eledellel, mézes csókkal, édes szókkal fogadta. De mindez nem volt tetszetős most Bató Mihálynak.
Fegyverét ledobta a sarokba. Ő maga a kemence mellé telepedett. A feje szédült; belseje forrongott, égett, mintha mérget ivott volna. Rebeka asszony lefektette; betakarta és ijedezve nézte az ura vérben forgó szemeit, szederjes ajakát.
Az ura tarisznyája akadt a kezébe. Belenyult.
- Ma még nem evett semmit. Visszahozta az eleséget is, amit magával vitt. A ruhája csuronviz. Szent isten, mire vezet ez?
Éjféltájba Bató Mihály kiugrott az ágyábul:
- Fojtogatnak... a feleségem... Rebeka a torkomat markolászta... a szeretője... az Écsy Ferenc meg ni, hogy vigyorog a nyomoruságomon! Eresszetek, hadd futok el innét messzire, nagyon messzire!...
Neki ment a tölgyfa-asztalnak. Megütötte magát. Összeesett. Az orvos azt mondta: tifuszban van Bató Mihály...
*
Rebeka asszonyban megszólalt a lelkiismeret szava. Lármázott, kiabált benne. Minduntalan ezt kiáltá füleibe:
- Csalod az uradat!... Káromlod eskütöréssel istenedet!...
Olyan szeretettel ápolta az urát. Nappal, éjjel az ágyánál ült és leste minden gondolatát.
Ahogy Bató Mihály nehéz baja jobbra fordult, Rebeka asszony a bibliábul olvasgatott neki. Olvasta: miként fosztotta vala meg Ásvérus király Szuzán városában a királyi koronától az ő gonosz hitvesét, Vasztit. Olvasta: miként hirdették vala ki ezt az országban, nehogy a rosz királyné példája után a persák és médusok feleségei is kevésre becsülnék az ő férjeiket, és hogy Vaszti királynén okulva, mind a nagyok, mind a kicsinyek feleségei tisztességet tegyenek férjeiknek.
Bató Mihály csak nézte a Rebeka asszony pilláin ragyogó csöppöket.
Az asszony olvasá mind-tovább: Türhető minden seb, csak a sziv sebe nem; és minden álnokság, csak az asszony álnoksága nem...
Rebeka asszony lehajtá bánatos fejét ura vánkosára, és keserves könnyüivel áztatá ezt. Aztán ismét olvasá: Elrejtheti ember a tüzet keblében, hogy ruhái ne égnének? Avagy járhat-e eleven szenen, hogy meg ne égjenek talpai?
Az asszony ijedten kap ruhájához, hogy nem vetett-e lobbot rajt’ az ő gunyája? És megnyugodva nyul ura keze után, hogy csókjaival illetné azt. Aztán olvasá hovatovább: Az erős asszonyban bizik férjének szive és szerzeményekben nem szükölködnek.
Batóné asszony térdre ereszkedik az ágy előtt és hangos zokogással, keserves könnyeinek hullajtási közben olvasá a Zsoltáros szavait: Forditsd el orcádat büneimről és töröld el minden gonoszságomat... Vedd füleidbe az én szám igéit!...
És becsuká a szent könyvet és oly esennen néz vala urára, hogy ez megsajnálta őt, mondván:
- Legyen minden hibád feledve. Kedves leszel nekem eztán, mint akkor voltál, mikor az oltártul ide vezettelek. Az Ur is mondja: jobb nekem egy megtért, mintsem száz igaz...
És Rebeka asszony szive, miután megigazult volna, megtért az ő férjeurához, ki viszont meleg szeretettel fogadta őt keblére.
És Bató Mihály dehogy ment volna többé mezei vadakra puskával; inkább békességes estéken ül vala szivesen az ő hitvese mellett, ki olvas neki jámbor igéket az Irásbul...

Pödri Pista.
Bajusz!...
A bajusz a Tóth Pista büszkesége. Ennek a szálaihoz van kötve reménysége. Ezekben az apró, feketés sörtékben gyökeredzik a Tóth Pista jussa, hogy vasárnap délután bemehessen a nagykocsmába táncolni. Ez a fekete-fényes, tiz-husz izé ad neki hatalmat, hogy a hajadon fehérnép rá szólhasson a kapuból:
- Há’ vótál Naca? Hová igyekszöl Mári?...
Kényes is ám Tóth Pisti a legénytollára. Dolog után - ha ráér, - tüstént belekukkant a kis zsebbellibe: nem esett-e hiányosság a bajuszban? Mielőtt eszik vagy iszik; minek előtte dologhoz gyürkőzik; táncol vagy elővenné a pipakészséget: előbb mindig a bajuszához kap.
Ez volt a veszte. A Mátó Katica egyszer vasárnap vecsernyéről többedmagával jövet, a harangláb mellett gusztáló legények közt észrevette Tóth Pistit, amint a bajuszát huzogatja. A dévaj dehogy állhatta meg szó nélkül. Nevetve szólta le Pistit:
- Mit pödröd mindig a helyit?
Legények, leányok nevettek. Legények, leányok azóta sehogy se szólnak hozzá máskép:
- Ehun gyün a Pödri Pisti!...
Meg is átkozta Tóth Pisti még az első embert is, ki föltalálta a bajuszviselést.
Aztán, hogy ippen a Mátó Katának kellett a csunyaszájunak lenni, ki ezt a gyötrelmet beleoltotta szegény Tóth Pisti szivébe! Akárki inkább, csak a Mátó Kata ne vóna!...
- Nem szereti az ember azt, akit megcsúfol, - motyogta szecskametszés közben Pisti legény, - pedig én azt hittem, hogy Kati nem huzódik tűlem!
*
A falu kocsmájában szól a muzsika, dübörög a föld a legények patkóitól. Táncolnak. Kiki a maga párjával, amint dukál.
Legényt, leányt aranyért se lehetne ilyenkor otthon találni. Hatodfél napig huznak-vonnak, de a vasárnap délután az övék. Szógalegény, cselédlány még a béribe is bealkudja a vasárnapi délutánokat.
A Mátó Kati százráncos szoknyája ugy pörög a táncban, mint az ördög rokkája. Amint hogy az is.
Elforgatja ez a leány a szoknyája pávás pördülésivel a legény fejét ugy, hogy bölcs, tudálékos ember legyen, aki helyre igazitja.
Ha most látná a Katit a Tóth Pisti, amilyen puha szive van a legénynek: megbocsátaná neki, amiért hogy falu csúfjává tette.
De nem látja. Otthon maradt Pödri Pisti. Fáj neki, hogy bolondot tesznek belüle. Inkább kést döfnének a szivébe, csak ne mondanák:
- No Pödri Pisti, kicsirázott-e mán a bajuszod?
Pedig ha akarná, egy-két kézlegyintéssel elcsitithatná a pajkosokat. Erős, Mahomet-erejü volt a Tóth Pisti. De a szive gyökere nyulhájból táplálkozott. Békesség okáért türt...
Estefelére kelve, nagyot gondolt Tóth Pista. Rendbe hozta az istállót. Néhány marok zabot dobott a lovaknak; a fejősök elé egy nyaláb száraz takarmányt vetett a jászolba. Kitüzte bekecse zsebébe a cifrán mesterkélt keszkenőt. Rágyujtott a mult vasárnapról maradt félszivarra, aztán megindult a korcsma felé.
- Egy fordulóra talán engem is megemberül a Kati?... mondta.
Nem emberülte meg. Bele volt az a táncba úgy abajodva, hogy nem volt ideje Tóth Pistát meglátni, ki a söntés mellett iddogálta a féllitert.
Fél óra sem telhetett bele, mikor a szála tulsó felén valami kis csete-paté kerekedett. Abba hagyták a láncot. Kalikó esküdt Lajcsi fia vitte a szót:
- Mit, te engem kikosarazol? Te, te Mátó Kata?
Egy katonaviselt gyerek közberikkant:
- Ki kő táncoltatni a kisasszonyt!
Öt-hat legény belekontráz:
- Vigyük ki!
A leányok, kik nem nagyon kedvelték a Katát, alig várták a pillanatot, mikor kiteremtik a legények az udvarra. Aztán akár világgá is mehet a Kata... A Kalikó gyerek már rátette a kezét a leányra. Az egyik heves fejü legény meg mellbe lökte a szegényt, ki szégyenében majd hogy elsülyedt s könyörgő tekintettel nézett végig a legényeken: nincs-e a ki pártját fogná? Van.
Valaki elbőditette magát:
- Nem röstellitek? Ennyi disznó egy ludra!
Legények, lányok hátrafordulnak. A Kalikó gyerek röhögve vág vissza:
- Miutától lettél törvénybiró Pödri Pista?
Ez egyet köhint:
- Ne tréfálj komám. Inkább ereszd el azt a lányt.
- A te szavadra? Csak azért is ki visszük.
- Nem viszed azt koma, én mondom. Ereszd szépen utjára.
- Veled együtt kivisszük!
Legények, lányok kiáltották:
- Veled együtt Pödri Pisti!
Pista legény fölgyürte az inge ujját. A Kati csak bámulta: ni, még igy is tud ez?...
- No hát! - mondta Pista legény s hozzá nyult Katához, - fogjatok meg hires legények!
Legelsőbben a Kalikó gyerek emelt rá kezet:
- Koma, hát verekedünk?
- No nem bánom, - rikkantotta Pista legény.
Hát verekedtek. Hanem a Kalikó gyerek egy kicsit megsinylette a virtusságát. Oda vágták az asztal lábához. Eltörött balkezét teljes hat hétig ágyolták-pátyolták, mig kihámozták az orvosok a kemény kötésből.
Az összezörrenés után azt mondta Tóth Pisti Mátó Katinak:
- Most gyere; Pödri Pisti ha megmentett a szégyentül, emberségesen haza is vezet...
Őt is elvezették. De nem haza. A városba. Ott is abba a sárgára meszelt épületbe, a melyiknek olyan szigoru rácsos ablakai vannak.
Két álló hónapig nem látta a faluja bádogtetejü tornyát Pödri Pista.
Ezt se szenvedte hiába. Nagyra nőtt a becsülete legények, leányok előtt.
*
Mátó Kata esetit mihamar elfeledték.
Csak ugy pördül a szoknyája, mint annak előtte. Szint’ ugy bomlanak utánna a legények, mint annak előtte.
Tóth Pista, ahogy leszolgálta a kótert, csak mindig olyan jámbor állat maradt, ami volt az esete előtt. Pedig féltek tőle. A lányok is megtisztelték:
- Jó röggét István! Há’ megy kée István?
A katonaviselt gyerekek se rösteltek vele szóba ereszkedni:
- Szerbuc komám! - mondták neki.
Valaki még se becsülte. Valaki még csak kutyába se vette. A - Kata. A Mátó Kata.
A Kata szive inkább huzott a széleszü Kalikó gyerekhez. Vele táncolt. Vele cicázott. Vele ölelkezett a kertek alján...
Tóth Pistinek nem sokáig köllött irigyelni a Kalikó gyereket. István legényt beákszentálták huszárnak.
A Kalikó gyereket, a bitangot kiszuperálták.
Mégis az övé lett a Mátó Kata.
Mikor két év multával Tóth István huszárkáplár úr farsangra hazajött kurta szabadságra, akkortájt esett meg a Kalikó gyerek lakodalma Mátó Katával.
István káplár ahogy meglátta a násznépet a templomból való visszajöttében, megpöndöritette kacskaringós bajszát és csak ennyit szavalt:
- Több is veszett Mohácsnál!
Amint hogy igaz is.


