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Minden kornak meg vannak saját uralkodó di-

vat eszméi , melyek kisebb nagyobb körben forog-

nak s nem ritkán átalános érdek 6s közbeszéd tár-

gyaivá lesznek. Ilyenek példáúl az utóbbi é vtizedbôl

a lélekidézés , Pepitadüh, asztaltánez , ehloroform,

California , lôgyapot , rudnói pap, rébuszok eat. —

Mint divat üstökösök nehány hétig vagy hónapig

megjárják , aztán egy részük elkopik mint valamely

rigolettoi dal , más részüket a találó gunyor élezei

nyilazzák agyon.

Gyermekkoromból két en vogue lévô tárgy-

va emlékezem. Az elsô : a mopsz-faj pártolása ,

hizlalása és elbeezézése — amásik: uti leirások

közlése volt. Úton, útfélen, pamlagon és himzett

vánkoson és ölben és mindenfelé puezor gömbölyrt-

re hizott mopszli volt látható s' Ami vagy Pamina.
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gyakran több kedvezésben részesult s több költség-

be is kerult, mint sok szegényebb sorsú ember

egész évi háztartása ; más részt , ha valamely iró-

aspirans , p. o. olyan kinek már nehány rejtettsza-

vát vagy „a holdhoz" írt versét bámulta az olvasó

közönség , a harmadik faluba rándúlt : rögtön uti-

jegyzeteket, tapasztalásokat , benyomásokat, vázla-

tokat, naplót, sat. írt a „Hasznos Mulatságok" ha-

sábjaiba ; hiven elôsorolván , hol és mit ebédelt ,

minô fogadóban és ágyban aludott , miképen dôlt

fel, mily szivesen fogadták itt és ott s több hasonló

t.múlsiígos és életbevágó dolgokat. Emlékszem egy-

re , melynek ,,folytatása" igy kezdôdôtt: „Hajnali

édes álmomból a esordapásztornak ablakom alatt

megfútt kürtje ébresztett fel; felugrottam t e h á t

ágyamból sat."

Ezen úti-jegyzetek , benyomások sat. akkor

épen úgy elszaporodtak mint a divatos mopszok ; s

a méltán ostorozó gúny mindkettôt esakugyan addig

is esapkodta, mig számuk egyre fogyott s ma ado-

log már ott áll, hogy a mopszfaj tökéletesen kive-

szett s egy fenmaradt példány elômutatójának vala

mely dús angol különez nem tudom hány száz font



sterlinget igér; úti naplóját pedig esak az meri köz-

zé tenni, ki azt legalább is e hon határain túl hordta

magával.

Minthogy pedig én naplót nem viszek s múlt

nyári kirándulásom sem volt sokkal nagyobb út an

nál, melyet egy drezdai vagy lipesei új házaspár a

mézes hetek alatt a „säehsisehe Sehweiez"-ba szo-

kott tenni : ennélfogva — nehogy az e sorok fölötti

czím valakit tévútravezessen—e kis eloszóban meg-

jegyzendônek tartottam , hogy se utam leirását , se

saját viszontagságaimat , hanem oly eseményeket

vázolni szándékom: melyek nekem egy egy beszély-

ke vagy humoreszkkisérlet tárgyáúl szolgáltak.

Pest , aprilban , 1854.





I.

EGY TISZAI GOZÖSÖN.





A Missisippi ! a Missisippi !

Kiáltott volna fel valamely amerikai , ha múlt

juniusban a rendkivül megáradt Tiszán velünk teszi

az títat Szolnoktól Tokaj felé. Köröttünkjobbrabal-

ra mérföldnyi ár, szemfárasztó örökös egyformaság,

melyben legfölebb az volt változatos , hogy — a fo-

lyam kigyózása az ártengeren nem levén észreve-

hetô — az óranegyed elôtt jobbunk felôl látott tem-

plomtornyot óranegyed mulva már a bal oldalon

találtnk.

A rekkenô hôség mindnyájunkat a födélzetre

hajtott enyhülést keresni a kis szellôben ; s ez alig

is volt nagyobb annál, mit egy fölrebbenô sirály ver

szárnyaival. Lenn a közös kabinbanesak hatanma-

radtak : három kártyázó, egy ezeket nézô, egy nap
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számban olvasó B végre egy , ki egészséges mély

alvással volt elfoglalva.

Egyszer sem utaztam még gôzöson a nélkül ,

hogy egy mindig a l v 6 és egy mindenkivel i s m e r-

kedô egyén ne volt volna közöttünk. Most sem

hiányzott e példányok egyike is. Az imént említett

a l v ó n a k esnpán alakját láthatám , mert bunda-

ként mozdulatlanúl feküdt a kabiu sötétebb hátsó

részének pamlagán s még arezát is leboritá zseb-

kendôjével az alkalmatlankodó legyek eilen.

Az ismerkedô ellenben régi ismerôsünk ,

azaz nekem és azon olvasóimnak , kik az „egy für-

dôi évszak" ezimu beszélyembeh bemutatott Cz. . . .

pesti dandyre még emlékeznikegyesek. Azóta ô en

gem felhatalmazott jövôre neve elsô betüjét egészen

kitölthetni s igy én most bátran megemlithetem ,

hogy Czieraff is velünk volt a gôzösön s megjele-

nése elsô perezétôl számitott egy óra alatt az utazók

mindenikével beszélt. Már az ebédnél igyekezett

magát minden módon feltünôvé tenni ; kalandjairól

regélt fennhangon, az ételeket gyalázta, a pinezért

szidta , hatodik szomszédnôjének szépségeket kiál-

tottát, élezeket esinált, inelyek, nem mintha di
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esérni akarnám, de oly fejre esettek valának, hogy

szivbôl kellett nevetni rajtok. Egyik éleze a többi

közt igen roszul sikerült. A kabinban egy kurta lábu

öreg borzeb lopózott be s az étkezôk elôtt szép

esöndesen leülve, áhitatos bizalommal várt egy-egy

odadobott falatot. Czieraff paprikával tömött meg

egy darab kenyeret s azt megzsirozva a szegény

Figarónak vetette. Figaro egész mohósággal fel-

kapja , de esakhamar elkezd szörnyen tüszkölni ,

aztán esalódását keserves vonitással fejezve ki, fel-

szalad a lépesôkön a födélzetre ; s még onnan is

hallottuk lehangzani orditását s közben a hajo-ka-

pitány boszús mély hangú kérdését : ki merte bán-

tani kutyáját ?

Ebéd után a födélzeten folytatá Czieraff had-

muködéseit, ostromállapotba helyezvén a kit esak

elôkaphatott. Megkérdezte mindenkitôl , honnan jô.

hovamegy, mi járatban van , s viszont kérdezetle-

m'il ô is elmondta , hogy puszta idôtöltésbôl utazik,

mert van módja benne s hogy még soha sem volt

ezen az unalmas Tiszán. Továbbá, hogy gróf Lany-

házi és báró Endrei, kik e vidéki falusi jószágaikon

töltik a nyarat , neki különös jó pajtásai s már ré
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gen kinozzák ôt meghívásaikkal : töltene nálok ne-

hány hetet. De meg is látogatja ôket ; mindkettô

oly pompás fiu, kiváltkép az az Aladár ! (Megjegy-

zendô , hogy Czieraff az r betüt még mindig gyü-

löli s' igen szépnek hiszi, ha alsó ajkát kissé be-

kapva , azt v-nek ejti ki.)

Miután e grófi és bárói összeköttetéseit min-

denkivel közlé , azt hivé, hogy ô minden tekintet-

ben — társalgási könnyusége , élezei , nagyúri vi-

szonyai s külseje által — közbámulat tárgya lôn. E

külsô esakugyan vállalkozó is volt. Kerek fehér ka-

lapját öklével szépen behorpasztá, négyszegu szem-

üvegét bal szemgödrébe nyomá s a jobbal nagyokat

hunyorított. Tisztára kiborotvált álla szeretetremél-

tólag nyúlt ki a magas kemény apagyilkosok közul,

melyekbe eserepesik gyanánt feje belebbezve volt.

Bal halántékán mélyedt forradás nyúlt végig , mit

ô négy szem közt párbajban kapott seb helyének

lenni állitott , de melyet édes mamája egykor mint

görvély-kórt gyógyita. Az apagyilkosok alatt nyak-

kendôje óriási esokrokba volt hanyagúl megkötve ;

téli öltönye tömérdek zsebü zöld kabátból állott,

melyrôl természetesen a vállon átvetett újdonat-uj
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útitáska nem hiányzott. Oldalzsebében lévô órájá-

nak a gomblyukon átfuzött lánezáról esomó jou-jou

függött le s esilingelt minden mozdulatánál. A pa-

tsuli-szag már tiz lépésnyirôl dôit róla s egyesulve

a kezében tartott esibuk füstjével , szomszédságát

rendkivül kellemessé tevé.

Ö legalább ugy volt meggyôzôdve s igyekezett

is ebben mindenkit részesiteni.

Legelôször is egy Pestrôl Zemplmbe utazó

esaládhoz esatlakozott , melynek tagjai az apa és

anyán kivül két kis leány s egy négy éves fiueska

voltak. Ez utóbbi módnélkül eleven gyermek lévén,

a födélzeten szüntelen fel s alá szaladgált, minden-

ütt nyomban követve egy reá ügyelô 15—16 éves

e sinos pesztonka által. Ugylátszik, hogy ez külö-

nösen szemébe tünt a dandynek , mert azon ürügy

alatt, hogy a kis Bélával játszik, mindig a pesz

tonka körül forgott.

Egyszer azonban az elbeezézett fiueska , kis

szemöldeit összevonva , haragos képpel szalad szü-

loihez és sirankozó hangon panaszolja : hogy az a

jószagú báesi mindig bántja a Boresát , megesipte ar-

ezát, meg másutt is ; a gyöngyvirágot elvette mel
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lérôl, aztán meg akarta harapni a száját. A vádlott

épen az utolsó szavaknál lépett a nevetô szülôkhez

s az eszes kis kópfról valamit himezve-hámozvato-

vább sompolygott.

A felvont ernyô alatti zöld padok egyikén —

vonásairól itélve — zsidó nô olvasott szorgalmasan;

mellette tiz éves kis lány szinte könyvet tartott ke-

zében, de amint észrevettem, esak akkor nézett

belé, ha látta, hogy valaki reá tekint. Czieraffmost

ezekhez szegodött ; tôle tudtam meg késôbb , hogy

a kis lány Klopstoek Messiását, az anya pedigMon.

te-Chrlstot olvassa s hogy ez utóbbi szörnyü mi velt

s nem is akar máskép , esak franeziáúl beszélni ;

minélfogva dandym megszökött tôle.

A kormányos emelvénye alattleteritett köpeny

és úti vánkosokon néhány fiatal ember heverészett

szivarozva és beszélgetve; ezekrôl Czieraff, mint

bárdolatlan néprôl nyilatkozott. Alkalmasint lefôz-

ték ôt, midôn körükbe tolakodott.

Nem messze ezektôl két kisasszony ült, kik

kisérô nélkül utaztak, de utazhattak is, mert bizony

nem voltak már gyermekek. Hallották — habár ugy

tettek , mintha oda sem hallgatnának — a fiatal em
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bereknek gyakran kiméletlen tréfáit s pirúlva bár,

de esöndesen mégis megmosolyogták. Mindkettô ir-

tózalos terjedelmü harisnya kötéséveltöltötte idejét,

s az egyik nagyon is ismerhette az idô beesét, mert

keblébôl minduntalan esésze nagyságu tompak-órát

vonván elô, ezen vizsgálta a perezek s talán másod-

perezek haladását. Egy véletlen azonban elárulta ,

hogy nem egyedul e gépezet a kebel Iakója. A ha-

risnyából egy kötô-tu leesvén , a dandy épen ezért

bajlott le ; a tulajdonosnô azonban szinte lehajol-

ván, a mystieus kebelbôl egész tárháza omlott elô

a fésüknek, hajkeféknek, iskátuláknak és enniva-

lóknak , mik közt egy darab króji sajt is találtatott.

Czieraff segitett iölszedni s aztán egy házzal tovább

ment.

Más esoportozatban üzlet-emberek beszéltek

repezérôl , gyapjuról, gabonáról stb. Gömbölyü po-

fók izraelita volt közöttük a f<5 szóvivô, kinek ujjain

és mellen gyémántok ragyogtak, fehér ruhája azon

ban már sok napi szolgálatot tanÓsitott. Kôvér há-

jas fején könnyü házisapka ült lélrebillentve , mig

fényes piros arezairól izzadság szakadt. A dandy de-

mokratikus hajlamainak elismeréseül legyen mond
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va: ô itt sem tartotta méltósága alattinak közbe

szólni s a ezikkek árkeletérôl tudakozódva, egy-

szersmind sejtetni hagyá , hogy neki is több száz

mázsa vagy köböl lesz eladó.

Volt azonban e g y , kihez ismerkedônk min-

den igyekezete daezára sem férhetett : a hajó-ka-

pitány. Beesületes , de kissé mord magyar areza

még mordabb kifejezést öltött , valahányszor a dan

dy közeledett feléje. Lehet, hogy adivatbábinegély-

zett külsô nem fért össze rokonszenvével ; s talán

arról is ertesült , ki adott Figarónak paprikás ke-

nyeret. Pedig mennyire szerette volna mutatni az én

Czieraff barátom, hogy ô a kapitánynyal meghitt vi-

szonyban áll ! El is szánta végre magát s egy al-

kalommal a födélzeti hidon összefont karokkal álló

kapitányhoz közeledve , felkiáltott hozzá :

— Capitano ! miesoda falu az ott balra ?

— Kürü! felelte a kérdett s elfordúlt a kér-

dôtôl.

A beszédet természetesen folytatni nem lehe-

tett ; a dandy tovább ment , de óranegyed mulva ,

mialatt más tízzel kezde társalgást, isinét ott termett

a födeleket összekötô hid alatt s isnu't felkiáltott :
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— Hát az ott jobbra miféle helység, eapitano?

A eapitano végig nézte a kérdôt s kis szünet

után boszús hangnyomatékkal mondá :

— Kürrül s nehány dobogó lépéstmenve,

hangesövén a gépfutôkhöz intéze pár szót.

Új óranegyed telt el s a Tisza kigyózása az

imént látott helységet ismét a baloldalon tünteté föl.

A dandy ezt nem vette észre s ártatlanságában ret-

tenthetlenul harmadszor is megkérdé :

— És ez itt elôttünk miesoda falu , eapitano ?

— MondtammárrhogyKhürrü! dör-

gé le határozott boszusággal a mord kapitány s

hozzá tevé: mit jár annyit nyakamra az úr? ott lenn

a konduktor.

Az ostrom e szerint határozottan vissza levén

verve , Czieraff tanáesosnak hitte felhagyni a roha-

mok ismétlésével s ezeket inkább oly pont felé irá-

nyozni , honnan nem félhetett a kapitányéhoz ha-

sonló erélyes tüzeléstôl.

E pontot éles látásu szeme , melyen t. i. üveg

nem volt, hamar feltalálta. A nô-kabin tikkasztó

hôségét többé nem tlrhetve , ifju nôke jött onnan a

födélzetre s a gôzöst övedzô padok egyikén helyet

Vilig folyisa I. Mi. *
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foglalt. Szelid s/.i'p arezában nemesak semmi kihivJ

nem volt, sôt bátortalan tekintete ,melyyel a hátra-

hagyott hullámokra meredett, arra látszott mutatni,

hogy nem ohajt társaságot. A dandy azonban rög-

tön mellé telepedett, még pedig akként, hogy

s/.inte elzárta utját a tovább vonulhatástól. Megszó-

litá ôt s feleletét sem várva bemutatá neki vala-

mennyi szép tulajdonságát.

— Szegény asszonyka , mondá súgva nôm—

arezáról olvasom , mennyire szeretne ezen izetlen-

segektôl menekülni !

De nem menekülhetett. Egy óránál tovább tar-

tott a — hogy keményebb kifejezéssel ne éljek —

makaes ostrom.

Este felé végre Tisza-Bô elé értünk, hol gô-

zösünk a parthidhoz esatlakozott. Nehányan kiszáll-

tak , nehány új érkezett, kiknek láthatására az uta-

sok nagy része a gôzös bejárása elôtt esoportba

gyult. Az alkalmat felhasználva ide sietett az asz-

Bzonyka is s utána Czieraff, ki, mint láttam, karját

ajánlá , de ez vissza lôn utasítva.

Az újan érkezettek közt volt gróf Lanyházy

Aladar (ugyanaz , ki Czieraffot meghivásaival kí
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nozza , neki jó pajtása s oly pompás flu) nejével és

nôvérével. Amintazonban a iöllépôket a dandy meg-

pillantotta, egyszerre , mintha elsülyedt volna , el-

tunt a födélzetrôl. Láttam , mint rohant le hanyat-

homlok a lépesôzeten a köz kabinba.

A gôzös tovább induit; a gróf külön kabint

nyittatott maga és esaládja számára ; az asszonyka

félve tekintett körül és szinte könnyebben lélekzett,

midôn a dandyt nem látta közelében.

— Boesássanak meg önök nyiltságomért, szdlt

hozzánk vagy inkább karomon esüggô nômhöz : már

épen önök védelme alá akartam menekülni ndmi to-

lakodások elôl. Soha többé egyedul nem utazom.

Nôm szívesen elfogadá a mivelt modorú hölgy

társaságát s a folytatott beszélgetésben, mely isme-

retlenek között természetesen esak 'általános tárgyu

lehetett , elmondák egymásnak utjok ezélját.

Ó Szolnokról jött anyjától s Tisza - Fürednél

fog kiszállani , honnan saját lovain megy haza fér-

jéhez, ki sürgetôs mezei munkák miatt nem jöhe-

tett érte. Azt hivé , hogy e kis utat szobaleánya ki-

séretében is megteheti; többé azonban férje nélkül

nem mozdul ki hazulról.
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— Mi gömöri és zemplini rokonaink látogatá-

sára indultunk; de út közben, jegyzé meg nôm;

férjem egyik régi jó baratját is szándékozik meglá-

togatni s ez okból Rofnál kiszállunk.

Ezen általános , de nôi közlékenység által ér-

dekessé tett tárgyakról folytatott beszélgetésünket

különös jelenet szakitá meg. A köz kabin felsô tor-

náezának ajtajából borzas fô bukkant elô. Egyik ar-

eza sotét piros , a másik halavány , mindkét szeme

álomtól ragadozó s a világossággal küzdô volt.

— Közel vagyunk-e már Tisza-Bôhöz ? e sza-

\akkal esipte el az arra menô konduktort.

— Itt van elôttünk ; Iôn a válasz. Csak hogy

már e g y s z e r elhagytuk.

— Elhagytuk ! ? hogy hagytuk el ?

— Hát ugy , hogy a ki ott ki akart szállni, az

kiszállt.

— Tyühu ! hisz én is ki akartam szállni ! mi-

ért nem jelentették ?

— Boesánat , én kétszer is bekiáltottam a ka-

jütbe jó fennhangon , hogy : Tisza-Bô ! mondá a

konduktor; s úgy is volt; de az elkésett úr jó izut

aludván , föl sem ébredt mind addig, mig az Aladár
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pajtása elôl leszökô dandy , a kabin sötdtes hátsó

részében egy kiteritett zsebkendôre nem ült , mely

alatt azonban az általa észre nem vett alvónak orra,

szeme, szája, szóval, egész areza rejlett. Erre mind-

ketten ijedten ugrottak fei, rövid, de egy részrôljhe-

ves szóváltás keletkezett , melyet a dandy alázatos

boesánatkéréssel végezett be, a szerenesés álmutir

pedig fejlött megtudni, közel vagyunk-e már Tisza-

Bôhöz? — Mintbogy azonban ezen állomást elhagy-

tuk , kénytelen volt velünk jönni Rofig s ô nyugod-

tan meg is adta magát sorsának , elfoglalta elôbbi

fekhelyét s folytatta megszakasztott álmát.

— Egyébiránt — jegyzé meg valaki a födélze-

ten , hol az esemény felett nevettünk — ez nem elô-

ször történt most vele. Egy ízben Gönyônél akart

kiszállani, de elaludván az állomást, Pozsonyig

ment föl, honnan másnap a gôzössel vi*szajött

ugyan , de Gönyô mellett ismét Morpheus úr tartá

6t izmos karjai közt egész Komáromig s igy tör-

tént, hogy esak harmadnap érkezhetett megazigé-

ret földére.

A dandy nem mutatkozott többé a felsô társa-

ságban ; hihetôleg meg akarta mag ítól tagadni az
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örömet, hogy ott jó pajtásával Aladárral ta-

lálkozzék. Csak akkor láttuk ôt viszont , midôn a

közelgô ej s keletkezett szél a köz kabinba éji ta-

nyát keresni leszoritott. Erre azonban roszak voltak

a kilátások. Fekvésrôl szó sem lehetett oly sokan

valánk ; legfölebb ülheténk szorosan egymás mel-

lett. CzierafF hamis szemhunyoritással súgá nekem,

hogy ô mindamellett jó fokhelyre teend szert;

folséges m ó d o t tud hozzá ; esak vigyázzak

majd rá.

Elhelyhezkedtünk nagy nehezen; nehány fiatal

ember a hajó esúesában asztal körül kártyázott ; az

elkésett úr morogva panaszkodott , hogy az ember

a gôzhajókon ki sem alhatja magát ; az említett

gömbölyu izraelita kényelmesenlevetkôzve hálókön-

töst öltött s fejébe háló-sapkát húzott; mellette

Czieraff barátom ült, nem messze tôlök én.

— Ah muy szerenese , hogy nem nagyobb a

viz, külömben az ablakon jönne be! jegyzó' meg

naivul a dandy , hallván , mily közel az ablak alatt

mosódnak el a hullámok. Az ôszintén gondolt mon-

datot némelyek 6lez gyanánt nevették meg ; a kár
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tyásoknál az elfogott ultimo zajt ütött ; aztán las-

sanként elesöndesedett a zsibongás.

Gôzösünk kerekének moraja s a haboknak a

bajó oldalához esapkodása oly egyhangú volt, hogy

az ülô helyzet minden kenyelmetlensége mellett is

elnyomó félálom kezdett jönni szemeimre. Ebbôl

nemsokára sajátszerü hangok ébresztének föl , me-

lyeknek eredetét elsô perezre nem tudtam meg-

fejteni.

— Krrrr — hau ! hangzék nem messze tôlem.

— Mí az ? mi bhaja van az úrnak? kérdé rög-

ton a hálósapkás gömbölyu egyéniseg,

— Krrrrrr — hau hau, ham! ismétlé az eléb-

bi , kiben CzierafiFot már arról is megismertem, hogy

a sok r-ret nagyon v-szerüleg reesegtette.

— Az isthenért ! mi lelthe az urat? vagy ta lán

álmodik? iszonykodék szomszédja.

— Kilenez év elôtt vrszett kutya havapott

meg ; nem jól évzem magam — krrrr — ham ! is-

métlé ez harmadszor is s egyúttal a hálóköntös

felé kapkodott.

Ennek tulajdonosa azonban nem vette tré fára

a dolgot , rémülten fels zedközött s veszed clines
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szomszédja mellôl el- a lépesôzeten fei- s a födél-

zetre kirohant , mint esak birt. A megüresült he-

lyen a dandy végig nyújtózva , ezt sugta felém :

— Ugy-e , hogy jó gondolat volt !

— Eredeti ! feleltem én, bár már régen ismer-

tem az anekdotát , mit ô jelenleg esak alkalmazott.

Nem sokáig élvezhette azonban éleze hatását ,

mert alig telt el öt perez s a megfutamodott fél ki-

séretében a hajó-kapitány lépett a kajütbe , kije-

lentvén , hogy közbátorsági rendszabályoknál fogva

oly egyén , kin a düh kitörô félben van , perezig

sem maradhat tovább a hajón, annál kevésbbé ennyi

utas között; minélfogva az illetô beteg rögtön hagy-

ja el a kajütöt , elsô alkalommal partra fogván té-

tetni.

Hasztalan szabadkozott a mi dandynk , bogy az

egész esak tréfa volt , hogy, ha tetszik, vizsgálják

meg ôt tetôtôl talpig s nem találandnak rajta legki-

sebb marás-nyomot : a kapitány, kinek különben is

foga volt reá , kérlelhetlen maradt , és Czieraff úr

kénytelen volt a esellel kivívott fekhelyet elhagyni ,

s az idôt , további rendelkezésig , a födélzeten töl-

teni.
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Pedig ez nem volt a legkellemesebb idötöltés.

A szél felhôket vert össze s aztán elállt , eserében

a felhôkbôl permetezett alá apró de süru esô. Az éj

egyre sötétebb iôn, a gôzös esak lassan haladhatott

elôre. A kormányoson kivül esak az egyetlen dandy

volt a födélzeten s járt felalá nagy léptekkel , gon-

dolván , hogy igy kevesbbé ázik meg , mintha egy

helyben ül. Sokáig hallottuk lenn gyors léptei dön-

gését.

Tiz és tizenegy ora közt éjfél elôtt a kapitány

dörgô hangja szólalt meg oda fenn s hallatszott le

hozzánk az éji esendben.

— János, Péter! ti vagytok a legerôsebb fiez-

kók , szólt ez valószinuleg pár matrózhoz ; mihe-

lyest jelt adok , ragadjátok meg s dobjátok a vízbe.

— Jól van , kapitány úr ; de ba nem birunk

vele , elhívhatjuk-e Hanzit is ?

— Segithet ô is. Csak készen álljatok; tíz perez

alatt egészen sötét lesz , ha igy borúl ; akkor aztán

a jeladásra egy lökéssel a Tisza fenekén legyen.

Értitek ?

— Meglesz irgalom nélkül, kapitány úr; felel-

tek jó kedvvel a matrózok.
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Nekünk lenn a hátunk borsózott ezen iszonyú

paranes es készületek hallatára. Némelyek s köz-

tök a gömbölyü izraclita , azt hivék, hogy a dandyn

valósággal kitört a dühkór s ez az egyetlen mód

szabadulni tôle ; mások a kapitányt vádolák gyilkos

kegyetlenséggel s álliták, hogy itt közbe kellene

járni a tett meggátlására , de azért senki sem moz-

dult; míg nehányan sokkal nagyobb képtelenség-

nek tartottuk az egészet, mintsem tréfa vagy ijesz-

tésnél egyéb lehessen.

Egyszerre azonban a gôzös kerekének forgása

elállt ; a kapitány szóeeövén át jelt adott , mire oly

loesesanás következék, mint minôt nagyobb testnek

vizbe-dobása szokott eléidézni. Hajónk megállt s

perezig ugy tetszett, mintha visszafelé mennénk.

Sokan kezeiket összeesapva és szörnyüséget

emlegetve ugráltak fel megtudni a történteket , mi-

dôn egy tapasztaltabb utas ekként nyugtatá meg a

kedélyeket :

— Maradjanak az urak , nines semmi baj ; a

sötétség miatt tovább nem mehetvén, a kapitány

vízbe dobatta — a horgonyt. Ez az egész.
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Es lôn nagy nevetés , aztán fokonkint elesön-

desfilt minden ; a nagyobb reszt elnyomta az álom,

kik pedig ébren maradtak , hallhaták ama velôrázó

horkolást , melyet hálósapkás útitársunk kö ver tor-

kának furészmalmával elkövetett.

A gôzösön töltött júniusi éjeknek azon egyet-

Ien jó tulajdonuk van, hogy rövidek. Ejfél utánkét

órakor hajónk ismét elindult, három után bajnalod-

ni kezdett s négykor már fenn voltam a födélzeten ,

tanúja a nap keltének , mely a Tisza távoli árjából

látszott szakadozott felhôk közôl kiemelkedni. A lé

get az éj¡ eso felfrisité , a redôtlen sima folya m

piros hajnalhasadást tükrözte vissza, míg két old alt

hosszasan levonuló két habfodor, olyforma, mi not

a viz szinére hosszábanfektetettkötélokozna, a víz-

meder rendes széleit jelölé , melyeken túl a végte-

len ár ömlik el.

A gyönySru reggel kárpótolta a nyugtalan éjet.

Hat óra tájban mindenki talpon volt mar , kivéve a

Tisza-Bônél elkésett urat, ki az éjen át hely szuko

miatt esak keveset alhatván , helyre akarta ho zni
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az elmulasztottakat s a megürült pamlagon talán

eldorádói gôzös kényelmeirôl álmodott.

Fenn és lenn reggelihez tétettek készületek s

a köz beszéd a dandy mult éji esetérôl folyt. Maga

a hôs azonban nagy meglepetésünkre seholsem volt

látható. Az ifjak egyike a második helyet is össze-

kereste , minden zugot felkutatott , de a dandyt se-

hol sem találta. Á kormányos szerint partea senki

sem szállítatott. Нova lett tehát ? Voltak, kivált a

nôk között, kik komolyan aggódni kezdtek, hátha

esakngyan ô volt az éjiloesesanás alkalmával leme-

rult áldozat !

Hogy olvasóimat Czieraff barátunk sorsa iránt

tovább függôben ne tartsam , elmondom , hogy ôt a

mult éjen esakngyan víziszony lepte meg, mit benne

a kapitány erélyes intézkedése idézett elé. Egészen

ártatlan volt-e a kapitány s a pár matróz a tréfában,

vagy pedig a paranes ugy volt intézve , hogy azt a

horgonyon kivul más élô lényre is lehessen erteni?

mai napig sem tudtam elhatározni ; annyi azonban

bizonyos , hogy Czieraff azt kizárólag saját szemé
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lyére kiadottnak hivén , képzeletet meghaladó ré-

mület és iszony fogta el asötét eszmétôl, hogy „mi-

helyest besötétedik , három izmos matróz által ir-

galom nélkül a Tisza fenekére vettessék."

Fogai és térdei összevaezogtak félelmében; de

mégis megemberelte magát s a matrózok egyikének

sok pénzt igért , ha valami esellel megmenti vagy

elbujtatja ôt. A matroz vállalkozott s a dandyt,

elôre leûzetett husz ezüst forintért, a matróz-karám

egyik függô ágyának pakróezai közé rejté el. A

helyzet nem volt ugyan kényelmes , de annál ron-

dább és népesebb, mert a menekvô esakhamar min-

den oldalról kezdé érezni , mily jó volna most egy

fél-meszely persiai féregvesztô por ! Pedig , kivált

eleinte , fülig kellett takaróznia , nehogy kutatás

esetére iolfedeztessék ; a szuk sötét karám fojtott

legében esurgott róla a veriték , szive gôz-gép gya-

nánt dolgozott s e közben a loesesanást sem hal

lotta, mely talán enyhített volna méltó aggodal-
it

main. '

Ez volt tehát ama felséges mód, melylyel

ôjdfekhelyre tett szert. Az éj egyébiránt nem
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barátja az embereknek ; a reggel új reményt és bá-

torságot esöpögtetett belé , de ez valóban esöpen-

ként is tért vissza , mert hôsünk esak akkor mert

fektébôl mozdulni, midôn meghallá, hogy a rofi

állomáshoz közeledünk.

Rofnál kikötve , gôzösi ismerôsinktöl buesu-

zánk s különösen a szelid szép nôeskétôl , kivel

nôm legtöbbet s legörömestebb társalgott. A part-

ról még egyszer visszatekintve , egy alakot láttunk

a második helyi utasok tömegéböl kibontakozni s

egy kezében börönddel a másikban úti - táskával

kifelé törekedni. Alig , hogy épen ráért , mert ki-

lépte után a padlók rögtön bevonattak s a gôzös

tovább indult. A dúlt vonásu poros , borzas alak

Czieraff barátom volt , hirtelen megjelenése az uta

sok közt általános vidámságot idézett elé, mit még

inkább növelni látszott ama körülmény, hogy a

Tisza-Bônél elkésett nagy alvó ismét keservesen

nézett a födélzetrôl az elhagyott part felé.

Rof környékén töltött két kedves nap után

Lajos barátomhoz rándultam, kiRof és Tiszafüred

közötti falusi jószágán szenvedélyes gazda s év óta
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boldog férj. Elsô gondja volt nejét nekünk s min-

ket nejének beniutatni.

— Ah , mily derék , hiszcn mi már ismerjük

egymást! szólt esaknem egyszerre s meglepve a

két nô.

— A növeldébôl talán ? kérdé Lajos.

— Nem oly regen ; ezelôtt két nappal a gô-

zösön utazlunk együtt; mondá férjének a szelid szép

nôeske.





H.

A JÁTEKOS.

Vilig Telrisa I. U| 3





Gömör jó országutaí egyikén haladott szeke-

rünk , még pedig az elibe fogott négy pej daezára

meglehetôs esendesen. A júliusi nap sugarai velô

száritólag tuztek le a felhôtlen égbôl; s mi, t. i. Mu

riez barátom és én, ezek ellen felvonternyô aláme-

nekulve , felváltva tartók az életbiztosító intézetet.

Fedetlen koesisunk azonban s a lihegô négy pej esak

akkor jntottnémi enyhüléshez, midôn egy egy hegy-

oldal árnyas mélyületében vezetett utunk.

Estig szellô sem lebbent s az út melletti eser

és tölgyfák porlepett levelei ép oly mozdulatlanok

valának , mint a tajképek festett lombj.ii. Hat és hét

óra között nyugatról óriási felhô-várak tornyosultak

s mely szegélyeiket megaranyazá , elnyelék a tor-

kukba sietô napot. E pillanatban tikkasztó forró szel-

let snbant el fölöttünk ; a lombok , mint a lázbeteg

a roham jöttén, megrázkodtak , az eget fakó szinft

3*
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párázat borítá el s az imént oly fényes de hirtelen

elsotétült felleg-bástyázatokbólharagosvillámok ezi-

káztak eiô.

— Mehessônk hogy helyre eerjônk ; szólt

lovai közé esapkodva a barkó Esván, — mer nagy

.eegi háboraó lesz ebbej/ !

De már késô volt. A városka, hova szándéko-

yánk, még jó órányira, az eegi háboraó ellen-

ben már igen közel állt elôttünk s telegrafi gyorsa-

sággal közeledett felénk.

Móriez barátom még diák korából , midôn Lô-

esére ezen az uton járt iekolába , emlékezett egy

utszéli koresmára , melyhez , úgymond, már nem le-

hetünk messze. Csak oda érhessünk, van ottazud-

varban állás ; jó menhely, mig a fergeteg elvonúl.

Alig mondá ki s már is láttuk az igért menhe-

lyet fa esoportozat közul kifejérleni. De itt is volt

az ideje , mert a dörges perezrôl perezre közelebb

hangzott , a sötét felhô-tábor fejeink fölött terjesz-

kedett ki, a forgó szél a felkavart útiportszemeink

közé esapkodta s egy hatalmas dordülés után gyér

de nagy eseppeket éreztünk arezainkra hullani. A

perezben, midön az állás alá hajtattunk , bosszú
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reesegések között megindúlt a zuhogó zápor s Ьб-

rulünk , bár még esak hétre járt az ora , egeazen

beéjjeledett.

Félóra múlva szunni kezdett az omió zuhatag,

de azért az esô sürun hullott alá s mi elhatároztuk,

hogy ma nem megyünk tovább. A konyhából barát-

ságos tuz világolt elénkbe a sötétben; oda szalad-

tunk át esernyô alatt, meghagyván elébb Eavánr

nak , hogy etessen itasson annak rendi szerint, ma-

gának pedig kérjen vaesorát.

A konyha elôtti pitarban sajátszerü egyéniség

jöttelénk, kit mi elsо pillanatra valamely piper-

kôez pinezérnek voltunk nézni kenytelenek. Régi

szabású , kopott 6a zsírfoltos öltönyei daezára meg-

látszott rajta, hogy azokat némi gonddal illesztgeti

magára. Mind a tíz újja, még a kéthüvelyk is, gyü-

rükkel rakva: mellényén vastag óra-láne/ , kissé

szennyes ingelôjén ragyogó nagy melltu, mely ha

gyémánt , ezreket ér ; de a mely a többi ékszerrel

együtt esak ál s rézbe foglalt hitvány üvegdarab volt.

— Lesz-e szoba és egy kis harapni való"? kér-

dém tôle , készen a eseh vagy morva kiejtéeu vá-

laszra.
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— Leszminden; felelt ô édes mosoly közttisz-

ta magyarsággal , — esak tessék e szobába lépni ,

bátyám is mindjárt megjô.

S ezzel egy — a pitarból oldalt nyiló szoba aj-

taját táiva fel , ezen utánunk ô is belépett s azon-

nal gyertya gyújtáshoz fogott.

A megvilágitott szoba igenlakályos s épennem

olyan volt , minôt útszéli fogadókban szoktunk ta-

lálni Pamlag , falora , pár régi olajba festett mell-

kép, posztóval leterített asztal s ezen friss virággal

tölt edény tanúsiták , hogy nem úgynevezett ven-

dég-szobában vagyunk. A benyilóban kís gyermek

aludt ágyaeskája párnái közt.

A fogadós saját laka , gondolám , s ennek is

elég esinos és kényelmes. Már épen tudakolni akar-

tam, hol leend számunkra a nyughely, midôn a

pinezérnek nézett egyén , elôbbi édes hangján tár-

salgást kezde :

— Önök talán Pestrôl jönnek ?

— Nem egyenesen ; feleltem én kis vártatva ,

s figyelmesebben tekintve a kérdôre. Ez arez kife-

jezése meglepett. Öreg volt az, de nem évek száma

által. Halvány dúlt vonásain valamely szenvedély
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hagyhatta pusztitó nyomait s idô elôtt megérlelè"

elfonnyasztá azokat, miként a gyümöles elaszva

hull le, melyet a darázs megszúrt. A szenvedô arez-

ezal azonban kirivó ellentétben állt a negélyzett

modor , melyel ô kemény inggallérok közé szorúlt

fejét mozditá, tömött fürteit borzolá s gyurus új-

jait esillogtatá.

— óh én is sok évet töltöttem Pesten, folytatá

nagy szófolyékonysággal , — sok víg évet ; vissza-

vágyom most is , de bátyám nem boesát ; ah! pedig

esak ott van az élet. Szeret ön makaózni? tevé hoz-

zá, rám függesztve tekintetét, mely bár nyájas de

élesen átható volt.

Mielôtt e különös kérdésre felelhettem, vagy

a vélt pinezér szokatlan viseletét magamnak meg-

fejthettem volna, az ajtó nyílt s társaságnnk egy

ifju nôvel szaporodott, ki beléptekor szemeivel va-

lakit keresni látszott.

— Vineze ! szólt, lassu-szelid hangon a felta-

lálthoz s szavát egy szemrehányó pillantással kisd-

ré, mit ez rögtön megértett, mert, mint az állatse-

reglet tulajdonosának szavára a puszták vadja, meg-

bunyászkodva sompolygott ki a szobából.
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— Boesássanak meg, folytatá hozzánk fordúl-

va, ha, míg férjem megjô , kellô alkalmazásra nem

találnak. Itt van ô a szomszéd gazdasági épületben

s talán várni akar mig az esô eláll — de rögtön érte

küldök. — S ezzel kifordúlt.

— Csinos menyeeske a koresmárosné , jegyzé

meg Móriez — de hát az a másík, az a bohó Vin-

eze ki és mi lehet?

— Hihetôleg a ház rokona ; találgattam én; —

ki a pinezéri teendôket végzi s a rokonsági ezímen

sokat megenged magának a vendégek irányában is.

Oly halkan , hogy bejöttét észre sem vettük ,

ismét elôttünk termett a szóban forgó. Alkalmasint

esak a nô távoztát leste , hogy újra belopózhassék.

— Játszunk egy kiesit , szólt megnyerni akaró

mosollyal , mialatt egy játék igen szennyes és avult

kártyát vont elô zsebébôl; — majd én bankot adok.

E gyuruk itt a bank ; az urak tetszés szerint te-

hetnek.

— Nem értünk hozzá ; felelt Móriez s hámuló

szemeit az asztalra tett nehány garae értéku gyu-

rukrôl rám emele.

— Óh a makaó igen könnyu játék ; biztatott ô
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vidoran bennünket — mindjárt megtanulják önök ,

esak ide figyeljenek. Minden szem tizen éa hnszon

alól vagyjölul számol: a kinél több van, az a nyer-

tes. A kilenez szem nagy , a nyolez kis makaó s

felmutatva azonnal nyer. Például: a bankadó két

két kártyát oszt — s ekkor jartas gyors kézzel osz-

tani kezdett — egyszerre vagy külön, aztán

Ugy látszik, szegény Vinezére nézve a mai nap

nem volt a siker napja , mert a leghevesebb osztás

és magyarázás között ismét félbe lôn szakítva a házi

gazda megjelenése által. Sebesen összesöpörte ek

kor gyuruit és kártyáit s szó nélkül, ijedten távo-

zott a szobából.

— Habár esak a véletlennek köszönhetem je-

lenlétüket — kezdé az érkezett — legyenek szive-

sen látott vendégeim.

— Móriez ! mi tévuton járunk ; szóltam én

felelet helyett barátomhoz , elsô pillanatra meggyô-

zôdvén, hogy házi gazdánk nem koresmáros s mi

fogadó helyett valamely magánlakba tértünk. Móriez

azonban merúen szegezve reá szemeit e kérdést in-

tézte hozzá :
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— Nem Feldner az ön neve s tizenöt év elôtt

nem Lôesén járt-e ön iskolába ?

A kérdezett mindkettôre igen-nel felelt.

— S emlékezik-e még ön — folytatá barátom

— ama tanuló társára , ki az iskolai padon szom-

szédja s a kis diáki esinokban mindig hu pajtása

volt?

— Tökéletesen , mondá mosolyogva Feldner ;

— az i'n egykori tanúló társam arízemléke azonban

jobb mint az enyém, ki esak e figyelmeztetéa után

ismerek reá.

Szivélyes kézrázás után a tévedés megfejtésé-

ré kerult a dolog. Móriez jól emlékezett hogy e lak

egykor fogadó volt, de a tô szomszédságában lévô

ezer boldnyi gazdasággal együtt gróf S. birtokába

kerulvén, ez kasznár-lakká változtatta át s ezélsze-

rubb helyre más fogadót épített. Feldner , az ura-

dalmi kasznár , örömét nyilvánitá a fölött , hogy a

változás nem tudása minket vendégeivé tôn.

— Én már a juh-akolból hazajövet értesultem

e tévedésrôl — végzé szavait — mert koesisomat

nagy pörben találtam az önökével, ki természetesen

fogadói jogait akarta igénybe venni. Már elintéztem
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köztük az ügyet; — tevé hozzá megnyugtatólag ,

midôn rendet teendô ki akartam tekinteni.

A beszéd a hajdani iskolai évekrôl a gazdaság-

ra s egyéb általános tárgyakra fordúlt. Eközben va-

esorát hoztak, de sem a kasznárné sem Vineze nem

jelentek meg. Pedig ez utóbbinak egyénisége lélek-

tani szempontokból engem rendkivul érdekelt ; sze-

rettem volna róla bôvebben hallani , de iránta kér-

dést tenni gyöngédségbôlnemlehetett. Étkezésután

perezre magunkra maradva , használtam az alkal-

mat felkérni Móriezot, vezetné mint régibb ismerôs

Vinezére a beszédet.

— Önnek úgy emlékezem egy ifjabb testvére

is volt Lôesén ? kérdé ô késôbb szivarfüst között

házi gazdánktól.

— Volt , az az van még most is ; válaszolt ez

hirtelen elkomolyodva. — Ama szerenesétlen , ki

haza jöttemkor önöket itt kártyáival untatá ; monda

ismét kis szünet után.

— Szenvedélyes játékos talán? kérdém én.

— Volt; mint általában róla beszélve esakúgy

lehet szólani hogy — volt. Elméjében van meghá-

borodva. Nem tényleges ôrült ugyan, mert eszméi
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ben többnyire megvan a logieai rend, sot egyre

másra használni is lehet : de gyászos múltjának em-

lékét sötét daguerre-kép gyanánt viseli lelkén s ez

neki ama kiirthatlan rögeszmét tükrözi vissza, hogy

ô még mindig ama gavallér, világfi és vig ezimbora,

ki egykor Pest utezáin, társas köreiben s játék asz-

talainál hôsködött.

— Érdekes lehet története ! — jegyzém meg a

beállott s kissé feszult esendben.

— Mindenesetre szomorú. Elmondhatom. Ön

beszélyiró ; használja fel ha tetszik ; lesznek kik

tanulságot meríthetnek belôle.

Mondá Feldner s a következô történetet be-

szélte el.

Atyám , gróf S. gazdatisztje , korán halt el s

alig annyi vagyont hagyott maga után, melynek ka-

matjaiból özvegye takarékosan megélhessen s Vin'

eze öesém neveltetése költségeit fedezhesse. Én

épen a gymnáziumi éveket végzém akkor s kis gyer-

mek korom ota gazdaságipályáralévénszánva, rög-

tön mint irnok lt*ptem a gróf egy uradalmába.
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Miattam eszerint nein kellett aggódnia anyám-

nak s eleinte Vinezeért is keveset. Kisebb váro-

sokban végezve iskolai éveit, areá forditott költseg

nem kerult különös erô megfeszitésbe s e fölött

anyánk örömest is tett érette mindent , mert a szép

fiú kedveneze volt s korán fejlödô sebes észtehetsé-

geiért az ismerôs kör által már elsô gyermeksége

óta lángésznek tartaték. Atyám is gyönyörködött a

esakugyan tuzlelku fiúban; s midôn a szunnapokra

haza jöttünk, öesém mint elsô a jelesek közt, én

pedig az igen is középszeruek egyike , nem egyszer

mondá nejének : — meglásd anyjuk , e fiúból egy-

kor még nagy ember lesz. Most is emlékezem ,

mennyire fájt nekem a mellôztetés s alárendeltsé-

gem érzete.

Vineze tehátfolytatta tanúlmányait s mint tanuló

derekasan meg is felelt a benne helyezett várako-

zásnak. Anyám öröme s büszkesége nôttön nôtt,

midôn szeretô szemeivel e reményeiben nagyra me

t<endô fián függött.

A szomszéd mezôvárosban volt kis háza és

kertje , hol esendesen megvonúlva élt az áldott jó

nô s hol a takarékosság, tisztaság és rend mintaké
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pe gyanánt említteték. A ház kivul belôl mindig oly

tiszta volt mint a mosott pohár, a két szobáeska

padlóját túlgondosan minden kétj hétben suroltatá;

a harmadik , melyben eeak Vineze lakott a szunna-

pok alatt , minden reggel kiszellôzteték : abrosznak

ágyi ruhának hófehérnek s minden bútordarabnak a

maga helyéb kellett lennie ; a konyha edényei ra-

gyogtak , az udvar söpört , a kerteeske rendes, vi-

rág és zöldségdús s kedves tekintetu vala ; sôt sze-

gény anyám tisztaság szeretete annyira ment , hogy

még a háziállatok is maeskája és tehenei , fehérek

voltak.

Azért említem e részleteket , hogy kitunjék ,

inily szükséges volt mindez szegény anyámnakarra,

hogy évek óta megszokott házi körzetében elégedett-

nek érezze magát. Okos kiszámitása s gazdálkodási

rendszere által oda vitte a dolgot , hogy az alaptô-

ke minden esekélysége daezára nem esak szükséget

nem szenvedett, sôt a jólót bizonyos kényelmei

mellett, az elsô években kis megtakaritott össze-

geeskét is tehetett félre öregebb napjaira.

E kis évi felesleget azonban esakhamar igeny-

be vette a magasabb iskoláit járó Vineze, kinek ru
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házat és egyéb apró költségekre most már több kel-

lett, mint a kisebb tanévekben. De édes anyánk

nem sajnálta tôle a pénzt, bôt gyönyörtelljes büsz-

keseggel tekintett a gavallér jogászra, midôn ez a

szunnapokra haza kerulve , kétségtelenul a város

legszebb ifjának tartaték. Efölött — gondolá — nem

sokára majd maga keresi meg kenyerét, addig is kî5-

telességem minden lehetôt megtenni érette. Említe-

nem se kell , hogy én , az igénytelen falusi зrnok ;

öesémmel semmi tekintetben sem mérkôzhettem s

szükségeim is igen esekélyek lévén, szinte termé-

szetesnek találtam, hogy — mig Vineze százakba

kerult— én évenkint alig kapok nehány forintot.

Következett a megyei törvénygyakorlati év s

ez , miután drága szállás és élelmi bért fizetni nem

kelle, kevesebbet vitt ki, mint az elébbiek. Jurátus-

nak a kir személynök oldala mellé vetetvén fel Vin-

eze , az irodai jövedelem nem esak szükségeit fede-

zé , de képessé tette ôt mind magát órával , arany-

lánezal , melltuvel s más apróbb ezikkekkel ellátni,

mind pedig, törvényszünetekre haza jövet, anyánk-

nak ajándékokat hozni. A szegény asszony egész

anyai önteltséggel mutatta be ismerôseinek selyem
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ruháját , melynek kelméjét kedves fia hozta neki s

nem gyôzte diesérni a Pestrôl hozott milly gyertyák

szelíd nyugodt világát, minôkbôl tizenkét funttnl

Vineze fia lepte ôt meg sat.

Nem soká tartott azonban az öröm , hogy Vin

eze ezentúl már saját keresményébôl is megél. De

hiszon akkor ezen öröm nem is volt egészen tiszta ,

mert a szeretô anya szivét szinte bántotta a gondo

lat . hogy fia többe nem szorúl segélyére. S így —

midôn Vineze az ügyvédivizsgálatután Pesten mint

ügyvéd szándékozott megtelepedni — anyánk egész

elégulten látta el ôt minden szükségessel. Kiszámi-

tották mennyi fog a kezdô pályán az elsô években

kelleni s az összeg a esekély jövedelembôl némi

megszorításokkal épen esak hogy kitelt. A távozó ,

kinek .zsebébe a jó öreg ezenfelül még nehány meg-

zsugorgatott aranykát is dugott , nagy remények s

ama biztató kilátások közt hagyta oda a szülôi há-

zat , hogy két három év múlva, mint nevesebb pesti

ügyvéd , majd ô fogja anyját minden lehetô kénye-

lemmel elárasztani.

De ezen idô sohasemkövetkezettbe.— Vineze

elsô évi levelei, helyzetét mint épen nem irigylendôt
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festék. M. roppant gyakorlatú ügyvéd mellett mint

segéd temérdeket dolgozott s igen esekély fizetést

húzott. „Na de ez már igy van, minden kezdetne-

héz — irta — fônököm is igy kezdte pályáját huszon-

öt év elôtt s most három háza van Pesten." — A

levelek azonban egyre panaszosabbakká váltak s

nem gyôztek a pesti élet drágasága <ís sokféle szük-

eégeirôl eleget beszélni. Az év végével kitünt, hogy

Vineze nehány száz elôlegezett forinttal többet köl-

tött, mint számítva volt; anyánk a tôkéhez volt

nyúlni kénytelen s bár ezen érzékeny esorba esettô

— fija jövôjének elômozdításaért szivesen mondott

le némely megszokott kényelemrôl.

Második évben fokonkint sürubben jöttek a

pénzkérô levelek. „Nem vonhatja ki magát a társa-

ságokból — úgymond— s különben is egy ügyvéd-

nek ismerkednie s a világban forognia kell , hogy

boldogúljon. De erre pénz kivántatik." Majd ajog-

tndományi könyvek kerültek sokba; majd ismét nem

maradhatott tovább az eddig lakott szük szobában ,

hanem nagyobb szállást kellett fogadnia s ennek bú-

torzata igen költséges. De mikor ez is elkerülhet-

len ; mert a szegény környezetu ügyvédet szegé-

ViWg folyisa I. tôt. '*
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nyul fizetik a ô már ina-holnap aaját szárnyára fog

kelni , és így tovább ; minek röviden az lôn követ-

kezése , hogy szegény anyám tôkéinek nagyobb ié-

szét felszedte s annyira összevonta magát, hogy

elébbi meglehetôs kényelmu helyzete már nagyon

nélkülözOvé kezdett válni.

Egy ily aürgetô levél érkeztekor pár napra

épen hon valék. Vinezének háromszáz forint kellett,

még pedig rögtön, A pénzt semmi egyéb uton nem

lehetett kiegésziteni, mintha édes anyám utoláó te-

henét eladja. Csákót, a régi, szelid, megszokott ál-

latot annyira kedvelte anyám , hogy esak keserve-

sen birta magát eladására határozni. Вô tejébôl na-

ponkint eladhatott s ezenkivul még jó tejsüru ia ma-

radt kávéjához , mit szenvedélyesen szeretett a mi

fô napi táplálékát tevé. Éa most a szegény öreg

Csákónak mészároa kezeire kellett kerülni, mert

esak az volt hajlandó árát készpénzzel azonnal ki-

fizetni. Midön az alku után az új tulajdonos érte

jött , anyám szive bánatosan elszorúlt s a belsô szo-

bába ment , hogy kedves tehene örökre eltávozását

ne is lássa. De oda is behallotta az elvezetett s ta

lán vesztét érzô állat bôgését s erre nem tarthatta
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vissza kitörô könnyeit. Magam is elérzékenyultem ,

s a Vineze által igért jobb jövôvel igyekeztem ôt vi-

gasztalni. Ez nem vétette el hatását ; letörlé köny-

nyeit a jó öreg, kissé megkönnyult s még engem is

kedves jószivrt fijának nevezett. De aztán igen igen

gyakran találtam ôt könnyes vagy kisirt szemekkel.

A harmadik év meglehetôs esendesen folyt le.

Vinezc nem kért többé pénzt, irta, hogy dolgai job-

ban kezdenek folyni s rövid idôn visszafizetendi a

kapott összegeket. Sôt egyszer meg is lepte látoga-

tásával anyánkat, ki nem esodálhatta eléggé azt a

finom fehérnemut és temérdek selyem és bársony

holmit, melylyel fia uti böröndje tömve volt. Hát

múg az a sok gyuru , brilliant melltu és aranygom-

bú bot s általában az az úri külsô , mely szinte

tiszteletet paranesolt! Az egész városkabámulta ôt

mint valami felsôbb lényt s az ott lakó kir. taná-

esosné — mint mondták — kizárólag az ô kedveért

rendezett egy estélyt. Ki volt e diadal felett boldo-

gabb szegény jó anyámnál? minden ember örvende-

zését jelenté neki, hogy ily nagyramenendô derék

ifjut nevezhet fiának s ô teljesen megnyúgodott a

'Vineze által személyesen is ismételt igéretekben ,

4*
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hogy par hó múlva magához veendi ôtPestresélete

fogytáig gondtalan kényelmes helyzetet biztosít

neki.

A pár hó s utána más három elmúlt , de Vin-

eze nem hallatott magáról semmit. Pestrôl jöttek

beszélték , hogy látták ôt , de ô szándékosan vagy

szórakozottságból kerulte a találkozást. Kik meg-

akarták látogatni , egyszer sem találták hon. Hihe-

tôleg igen el van a sok munkával foglalva s ez ok-

ból talán el is tagadta hon létét.

A negyedik év kezdetén 184* február havábanr

következô tartalmú levél érkezett tôle : „A kétség-

beesés örvényszélérôl irom e sorokat. Ha édes

Anyám—az egyetlen ki e világon ôszintén szeret —

segélyével nem tart vissza , menthetlenul lebukom.

Egy vállalatom — melynek taglalásába itt hosszu

volna boesátkoznom — okvetlenul tönkre megy, ha

két hét alatt új tôkével nem tarthatom fel erejét ;

ezen új tôkével növelve azonban százszorosan fog

kamatozni s rövid idôn gazdag emberré teend. E

vállalattól függ — ne kérdje miként — beesületem

életem. S ha ezekrôl van szó , kihcz fordúlhatok

méltóbban , mint kitôl ez utóbbit biroin ? Röviden :
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nekem két hét alatt kct ezer pengô forintra van

szükségem s ha e határidô alatt az összeg nines ke-

zeimnél, véget kell vetnem s én véget vetendek

életemnek. A kérdés esak ez : fiától akar-e inkább

édes anyám örökre megválni vagy házától, mely

tudtomra két ezernél többet megér. A helybeli zsi-

dóorvosszívesen megad annyit érte s reménylem abba

is beegyezend, hogy édes anyám a megszokott lakot

berben tartsa egy ideig, mig majd — talán pár hét

múlva — hozzám költözendik Pestre. Ez esetben

rtgy is el kellene azt adni. Tudósitson kérem rögtön

elhatározásáról mely egyszersmind arról is fog ha-

tározni , hogy a legjobb anyának köszönje e másod-

szor is é l e t é t*— vagy hogy ez életnek golyó-

val vessen véget fia V i n e z e."

E szívtelen s a kegyetlenségig hideg és fenye-

getú sorok olvasásához esak akkor jutottam , midôn

már késô volt s anyám a házat — utólsó vagyonát

esakugyan eladta. Én e lépéstôl ôt minden áron

vissza fogtam volna tartani , mert , ha idôközben

nem hallottam volna is , hogy öesém szenvedélye-

aen és nagyban uzi a szerenese játékokat, egyszeru

természetes eszem azonnal belátta, hogy a levélben
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felhozott s százszoros kamatot igérô vállalat nein

egyéb szemfényvesztô hazudságnál s hogy az ön-

gyilkossággali fenyegetés egy romlott szív részvétet

alig érdemlô vég-fogása.

De mint mondám már késô volt ; anyám több

álmatlan kinos éj lelki hányódásai után a házat a

zsidóorvosnak eladta s én már mint bérben lakót ta-

láltam ôt ama szobáeskában , mely azelôtt Vineze

szünnapi laka volt. Az annyira szeretett kávéról is

végkép le kellett mondania s az anyagi nélkülöze-

sek a lélek bújával egyesülten nehány hét alatt több

évvel öregiték és gyengiték ôt meg. Egy gondolat

tartá ôt fenn : hogy ezt mind fiáért teszi kit ezáltal

a haláltól mentett meg. Midôn sajátérdekében ni"mi

bár kiméletes szemrehányásokat tevék neki , kese-

ruen kelt ki ellenem , hogy testvérem halálát hide-

gen lettem volna képes szeuilélui.

Diadala tökéletes volt par hét múlva , midôn

örömsugárzó arezezaljöttelémbe Vineze levelével,

melyben ez uti költségul száz ezüst forintot küld ne

ki a meghívja ôt Pestre magához , hol egy szobát

egészen az ô számára rendezett el. Hallgattam, de
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egy ösztönszeru érzet súgta, hogy e jövô nem oly

rózsaszinu , minônek elôtte látszik.

Fônökömtôl engedelmetnyervePestre kisértem

anyámat. Egy mareziusi napon délelôtti tiz óra

tájban érkeztünk meg a nekünk egészen idegen nagy

városba. A pályafôtôl bérkoesis vitt a bálvány ut-

eza 9-dik számú házához , melynek elsô emeletén.

volt Vineze szállása. Nemtaláltuk hon. Már kétéj-

jel nem aludt szállásán — mondá egy eseléd — de*

meghagyta, hogy ha várt vendégei megerkeznének,

egész kényelemmel foglalják el szobáit. Múlt éjjel

— folytatá az öreg szolga, miközben az ajtót felzárva

minket ezen bevezetPtt— nehány perezre haza jött,

irt valamit, aztán ismét sietve eltávozott. Igensok

és fontos ügyei lehetnek. Csak várjunk kissé , úgy

hiszi, mindjárt itthon lesz.

Anyám kérte a szolgát , ne szólna semmit itt

létünkrôl, mert megakarja lepni fiát. Szegény jó

öreg ! ezek voltak utólsó boldog perezei. Könyben

ÚBzÓ" szemekkel gyönyörködött az elsô tágas szoba

pompás bútorzatában, festményei tükrei és szônye-

geiben. Пy diszes termet még a gróf falusi kasté-

lyában sem látott. Ajobbra nyiló szobában az író
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asztal, könyvtár, arezkép - esoportozat , heverô

pamlag es dohányzó-készület férfi-lakra mutattak ,

mig a bal benyiló egészen nô számára volt rendez-

ve. Itt fogok tehát ezentúl lakni ; — mondá anyám

körultekintve — otthon is épen igy szögletben állt

ágyam s szinte feszület függött fölötte ; varró asz-

talora is igy az ablak mellett s az ablakban nehány

virág eserepem volt, épen mint itt; s mily ruganyos

e pamlag ! délutánokon itt fogok pihenni. Jer fiain,

ülj ide mellém — szólt hozzám — várjuk itt be Vin-

ezét, hogy esak akkor lásson meg, midôn e szobá-

ba lép. Na s látod , még is esak gazdag ember lett

belôle s gondoskodik , hogy kényelemben éljem le

hátralévô napjaimat :

Rövid óranegyed múlva a középsô szoba ajta-

ját hevesen rántá fel egy belépô , kiben — bár ôt

helyzetünkbôl nem láthatók — az anyai belsô ösz-

tön fiát ismeré meg. „Ez Vinezel" sugánekemoly

halkan, hogy szavainál jobban hallhatám szíve do-

bogását.

Az érkezett sebesen járt nehányszor fel s alá a

szobában , aztán hirtelen megállott. A esendben

hosszú mély fohászkodását hallók. Aztán ismét el
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indúit s pár perezig esaknem szaladó léptekkel járt

körul s ismét megállapodott. „Meg kell lenni !" mon

dá fennszoval vontatott rekedtes hangja s rá mind-

járt kettôs perezegést hallottunk , minôt a fegyver

sárkányának felhuzása szokott okozni.

Anyám felkelt s a szônyegen a benyiló küszö-

béig sietett , honnan , az átellenben függo tükörbôl,

kisértetszeru arezot látott reá meredni , melynek el-

torzitott vonásairól az ô viruló Yineze fiára nem is-

merbetett. Pedig Yineze volt ; háttal felénk a tükör

elútt állott s ebbôl ugyanazon pillanatban látott meg

bennünket , midôn jobb kezevel a pisztolyt fejének

szegezé. E kar azonban rögtön lehanyatlott ; aztán

hirtelen felénk fordúlva , dülledt szemei eszmétlen

bámulatával meredt reánk ; végre pár roskatag lé-

péssel egy karszékbe dôit sottlehajtottarezátmind-

két kezével elfede.

— A szentséges lsten szerelmeert ! tiam, édes

fiam Vinezém, mi lelt? — kiáltott reszketve anyám,

mialatt a karszékhez sietve , az ebben ülô elôtt kсЧ

térdre esett s fiának lehajtott nyakát átkarolá.

De ez nem felelt , nem mozdúlt s kifeszitett



58

tenyerei oly szorosan , mintha gép szoritaná, tapad-

tak arezához.

Anyám annál aggályosabbanrimánkodott hozzá

s midôn mi sem használt , keseru sirásra fakadt, és

esókjai s könnyeivel nedvesitc fía kuszált illatos

fürteit s az arez-elfedô kezeket.

— Ne több könnyet értem ; szólt végre a kar-

székbôl felkelve s anyámat magától elhárítva Vin-

eze ; nem érdemlek könnyet, se részvétet, nem er-

demlem hogy fiának nevezzen ; a mit érdemlek : az

büntetés , gyalázat , börtön. Ezektôl akartam én

menekülni — esak egy perez még — esak egy rövid

perez — s most meg volnék kimélve ez iszonyú e lé-

lekszaggató fájdalomtól.

Mondá 6 a kiszáradt torok tompa hangján s

üveges szemeit határozatlan pontra szegezve. Ar-

ezának ritka bôrzetét hamuszín sáppadtság boritá s

minden vonása a benn viharzó kétségbeesésnek volt

élô közlönye.

Anyám erôszakesan reszketett mint egy lázbe-

teg s szólani törekedett , de esak ez egyetlen szót

birta kiejteni : „Fiam "

— Nem vagyok en fia — vágott ez közbe ke
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sera daezezal — en a szégyen a bun fia vagyok, ki

beesületemet, anyámat, szerelmemet áldoztam fei

egy átkos szenvedélynek s most—most— mármeg-

halni sines bátorságom ; teve hozzá esüggedten s

kimerulve a karszékbe vissza roskadott.

Pár pereznyi feszult esend következék , mely

alatt mindhárman szobor-mozdulatlanok valánk. —

Anyám szólni nein biró remegô ajkakkal s össze-

kulesolt újjakkal állott fia elôtt ; bennem harag és

szánalom küzdött ; Vineze mint egy halott , kinek

szemei nyitva maradtak, mereven ult s bámúlt ma

ga elébe.

— Ha ! — jônek már — értem jônek ! riadott

fel egyszerre ültébôl s mintha rém üldözné, egy ab-

lak-mélyedésbe menekült, hol a függöny zsinórba

kapaszkodva terdei összevaezogtak , — ne hagyja-

nak — mondják hogy ártatlan vagyok — zárják be

az ajtót !

Azt hi vein, hogy e látszó ok nélküli összefüg-

getlen beszed és viselet örjöngési roham elsô jelen-

sége , de esakhamar meggyôzôdtem , hogy izgatott

idegzete érzékeit fokozá fel s ô jóval elebb hallá

meg a több lépés zaját , mely a lépesôkim felfelé s



60

az ajtóhoz mindinkább közeledett. Öntudata pedig

megsúgta neki , kik lehetnek az érkezôk.

Egy biztos lépett be , két megye-hajdu kisére-

tében.

— Szomoní kötelesseget kell teljesitenem , —

szólt az elsô — s ön megkimélend az okok elôso-

rolásától, melyekért önt foglyomúl kell kijelen-

tenem.

— Do ezt én nem engedem meg; ô az énfiam.

s nem gonosztévô ! sikoltá végerélyével anyám s

Vinezét testével fedezve , a biztosnak útját állta.

— Rendkivül sajnálom — viszonzá ez — hogy

a törvény paranesa az anyai leggyöngédebb érzés-

sel ütközik össze; de az elsônek engedelmeskednem

kell. Uram ! szólt Vinezéhez — ne nyújtsahosszabb-

ra e fájdalmas helyzetet.

Vineze— ki, mint láttnk, egy perezig talán el

volt határozva magát az élettôl megfosztani — e

perez multával a kétségbeesésbôl fokonként a meg-

törôdés érzékenyebb hangulatába esett s most ke-

serves zokogással borúlt anyja nyakába. A hosszas

szoros ölelkezést a biztos kegyelettel nézte.

Kibontakozott végre öesém az anyai karokból
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s miután kezet szorítva engem is megesókolt, szó-

nélkül az ajtó felé ment. A hajdúk követték.

Anyám arezának minden izma vonaglott; a mint

a távozó után meredt.

— Fiam ! Vinezém! mi soha sem látjuk többé

egymást ! kiáltá utána ; egy másodperezig ingado-

zott s aztán összerogyva , lelketlenul terult végig a

padló szônyegén.

De ezt már Vineze nem látta ; esak a börtön-

ben hallotta meg , hogy anyja életének szélhüdés

vetett hirtelen véget.

Utóbbi éveinek eseményeirövidre vonhatók ösz-

sze. Ügyvéd fônöke szigorú beesületes ember a

azoknak volt egyike, kiket az élet könyörtelenné

tesz. Valaha sok nyomort szenvedett a mert jelen

vagyonosságát kizárólag saját szorgalmának köszön-

heté , azt bitte hogy ezt másnak ia igy kell mege*r-

tlemelni. Лy elv által vezérelve, hidegen tudta néz-

ni , ha Vineze igen esekély havi dijért éjnapon át

dolgozik; de titkonöriilt azifju igyekezetének, nap-

ról napra több figyelem ésbizalomra méltatií a ase-

géd asztalának rendes vendége lévén, elnézte a közte

és egyetlen leúnya közt fejlôdô ártatlan viszonyt,
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sôt cgynapon egyenes nyiltsággal ki is jelenté neki,

hogy észrc.YPtte s nem ellenzi azt , de minthogy

leánya mi:g nem férjhez való, más részt Vineze tár-

sadalmi állása sines még megalapitva , pár évig —

mely a hajlam s «gyszersmind a jellemnek is leend

próba ideje — a surubb érintkezést megszakitaniok

kell.

Vineze félreérté és sima visszautasitásnak vette

t'ônöke ôszinte szavait s mdulatos lelke elkeseredett.

De feltette magában, hogy az eltávolitás által mind-

két részrôl esak szenvedélyesebbé vált viszonynyal

épen nem hágy fei; s hogy rövid idô alatt oly állást

vív ki magának minden áron, melyben az elôtte szii-

initónak látszó atya jóváhagyását is kinyerje.

A ezél , a szándék dieséretes volt, de a roszúl

választott eszközök tévútra vitték ôt. Egyike volt ô

ama temérdeknek, kik jó köriüme"nyek közt s kiser-

tet nélkül az erény utján haladnak, de kik a sikam-

lós pályán azonnal elesúsznak.

Az ügyvéd leányával, az ôt hévvel viszonsze-

retô Marival ezentxil esak estélyeken és társas kö-

rökben találkozhatott ; de a találkozások , kimért

tartalmú erszényéhez képest igen költségesek vol
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tak. Emellett hiúsága az öltözek és külsú esinban

nem akart hátra maradni s kiadásainak összege elô-

ször is ezáltal Iôn túlterhelve.

Más részt az ügyvéd segédkedés nagyon sová.

nyan jövedelmezett s esiga haladású pályának lát-

szott elôtte. Ugy hitte , hogy míg önállóságra ver-

gôdhetik, azalatt Marit atyja regen férjhez adta.

Terveken tépelôdött, mint lehetne gyorsabb úton

vagyont s szerenesét alapitani ?

Egy szerenesétlen esten , midôn Marit láthatni

reménye nem volt, egy ismerôséhez vetôdött, hol

kártyajáték folyt. Eleinte mint közönyös nézô ké-

sôbb szórakozásúl mint játszó vett részt a mulatság-

ban , mely kis összegeken kezdve , nagyokon — s

Vinezére nézve jó sikerrel végzôdött. Haza téret

eszébe jutottak a hallott példák oly emberekrôl, kik

kártyán egykor nagy ösazeget nyertek s ez lôn ké-

súbbi vagyonuk és jólétük alapja.

Ezen est ota rendes tagja , sût annyira rabja

lett a játszó körnek , hogy a reménylett találkozás

helyein Mari gyakran hasztalan várt reá. A játék

változó szerenesével folyt — s ezen év volt az ,
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melyben anyjához intézett pénzkérô levelei mind-

inkább sünldtek.

A megbánás sok keseru óráját élte át , midôn

gyakran utólsó fillérét is elveszté s öntudata azzal

vádolá , hogy jó anyját nélkülözésekre kényszeriti.

De a megbánás s a jó szándék esak az üres erszény

korszakaira szorítkozott; mihelyt alkalma nyflt, fe-

ledte a múltat , a jövôben reményei biztos teljesü-

lését látta — sa játékasztalhoz sietett. Még pedig

nem többe a régi ismerôsök körébe , hanem ezek

egyikével egy zárt szobába , hol minden éjjel nagy-

ban folyt a játék s hol nyerni vagy veszteni ezreket

lehetett. ó eleinte nyert ; sokat ; annyit, hogy sze-

rény szobáeskáját tágasb lakkal eserélheté fel s ezt

kényelmesen bútorozhatá. Azt hivé , szereneséje

meg van alapítva s ennek ezentúl igy kell folyni.

De , mint rendesen szokott, fordúlt a koezka :

s egyetlen éjen minden nyereményét, kész pénzben,

szerzett ékszerekben s bütorokban elveszté. Szen-

vedélye s a viszszanyerési vágy annyira ragadta ôt ,

hogy egy — fônöke által behajtás végett reá bizott

teljes biztosságú váltót a nyerôk egyikénél elzálo-

gosított. Ezen összeget is elveszté s következô nap
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szép butorzatn lakásából fogadói szobába kellett vo-

núlnia. Innen irta anyjának a kétségbeesett levelet

a két ezer forintért, mely neki az elzálogositott 8

behajtandó váltó visszaszerzésére kellett. A pénz

megjött , hamarább mint reméllé , de elég késôn

ügyvédi jövôjére nézve , mert a már régebben gya-

nakvó fônök nyomára jött segéde kártya-;5jeinek s a

váltó elzálogitásának. Rögtön s kírlelhetlen szigor-

ral elboesátá oldala mellôl a hutlent s megtiltá neki

többé leányára gondolni is.

A szegíny leány ezáltal többetszenvedett mint

a játék polyp karjai által lefoglalt s szerelmére rit-

kán gondoló Vineze. Megszunt ügyvédkedni ; ha-

tározottan kalandor játékossá Iôn ; a szerenese újra

kedvezett neki, többet nyert mint valaha s ekkor

erôsen feltette magában , hogy végképen lemond a

játékról s múltja tévedíseit jóvá tenni iparkodik.

Anyja számára kényelmes szobát rendezett , magá-

hoz hívta meg s a jövôrôl fényes képeket kezdett

alkotni , annálinkább , mert Mari nein eeökkend sôt

lángolóbb viszonszerelmérôl meggyôzôdni alkalma

Tolt.

De a sátán nem boesátja ki körmei közul mar-

Vilig folyisa I. kiil. °
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talékát. Nehány nap múlva Vineze ismét a játék

szobába lépett. Csak né!zni jütt ide, gondolá. Aztán

egy kis összegeeskét akart koezk.íztatni s ha ezt el-

veszti , többet semmi esetre sem. A esekélységet

azouban egy második és hannadik követte , mit az

tán visszanyerni ohajtott. De a szerenesétlenség

ni¡ikaes és áliandó maradt — s másiél <irai heves

játék ntán egy filler nem volt birtokában. Költsönt

kért — ezt megtagadták. Indulatosan rúgta ki maga

alól a széket s elrohant. Pénz kellelt neki minden

áron—bizonyosnak látszolt elôtte a vesztettnek visz-

szany erése. Egykori fônöke szállására sietett, kirôl

tndta hogy több nap óta Béesben idôz. Elébb azon-

ban egy pisztolyt dugott zsebébe. Esti tizenegy óra-

kor a szobaleány által hivatta ki Marit ; a háziasz-

szony szerepét vivö nagynéne mar aludt.

— Pénzre van szükségem : mondá gyors sut-

togással — sokra és rögtön ; öu teljesítheti kérése-

met ; ha szeret teljesitendi is , mert ha nem, ajtaja

küszöbén lüvüm magam fôbe. Jól tudom , hogy ön

atyja Béesben van s hogy szekrénye kulesait a nagy-

néiHTf bízta : e szekrénybôl ön számomra két ezer
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forintot kölesönözhet holnapig. Megteszi-e ? Mari!

életem függ válaszától , megteszi-e ?

Szegény Marî e távolról sem álmodott helyzet-

ben lázbetegként reszketett.

— Igen , de atyám hebegé.

— Holnap estejô meg; én holnap reggelvisz-

szaadem a pénzt utólsó durabig hasonló minôség-

ben s ô mit sem fog sejteni. —

— Nem tehetem — nem tehetem ! zokogá a

leányka.

Vineze miriden szo nélkül saját fejének irányzá

a esöret.

— Megálljon ! sipegé a szorongatott egy

elfojtott sikoltással s megragadta a felemelt kart.

Vineze juljátszá szerepét, mert félóra múlva

tírezájába tevé a két ezer forintot. Új félóra múlva

v t:ír« zában ismét egyetlen árva bankjegy sem ma-

r.ult. Mind elveszté.

Lángoló fôvel rohant haza szállására. Tollat s

rgy tiszta v¡Utot vett elô ; négy ezer forint összeget

irt rea s al.ija elfogadó gyanáut egy híteles kalmár

nevét, kinek aláirását egykor trefából tanúlmányoz-

ta. A váltót a játék asztalról félértékben zálogúl el-

r.*
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vállalták. E pénz szerenesét látszott hozni; Vineze

merészen elszántan játszott s nyert, folyvást nyert,

egész reggelig midôn a hajnal a gyertyák vllágát

már már feleslegessé tette — s nem volt ereje a já-

tékot abban hagyni. A kártyajárás ismét fordúlt ; a

mily határozott volt elébbi szereneséje , oly ôrülten

vesztett most — vesztett sokat — mindent —

Kimerulten, szaggatott lélekkel s a legközelebbi

jövô elôtt bensôleg reszketve, maga sem tudta mint

vetôdött haza ; útjában , az éjjel váratlanúl megér-

kezett M. ügyvéddel s a kalmárral, kinek aláirását

meghamisitá találkozott, eszméi végkép össze za-

varodtak s esak annyit tudott, hogy meg akar halni,

meg kell halnia.

Most már komolyan , fejének szögezé a pisz-

tolyt s a tükörbôl e végsô pillanatban látta ineg háta

mögött anyját és testvérét

A többit tudjuk.

A börtön magányában a buntudat s azelté vesz

tett pálya keseru szemrehányásai kisérték ôt.

— Én öltem meg anyámat! mondá onmagának,

számtalanszor ismételve s halk szóval, mintha, ez ön
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váddal a marezangoló lelkiismeretet akarná esilla-

p¡tani. Sirni nem tudott többé.

Másfél évet töltött elzártan s néha hetekig

sem szólt egyetlen szót. Legfölebb számokat idé-

zett , miként ha pénzösszegek vagy kártyatételek-

kel foglalkoznék. Látogatásim alkalmával — mon

dá elbeszélônk — gyakran panaszkodott , hogy a

kártya mellett töltött napok és éjek feszultségc

számuzhetlenul tapad lelkéhez s bar mint törek-

szik is egyébre gondolni, eszméi öntudatlanúl visz-

szatérnek a fôtárgyra : egész napokon át játszik

gondolatban, sôt még nyugtalan álmainak sinese-

nek egyéb változatú képei.

E lélekfárasztó egyhangúság lassanként rög-

eszmévé változott. Másfél év múlva a fegyenezbôl

kórházi beteg Iôn. A kórházból kissé javúlva , oly

állapotban kerult ki , minôben önök 6t jelenleg ta-

lálták

Másnap hajnalán, mely a múlt esti zivatar

ntán fris ragyogássol derult fel , mialatt koesisunk

fogott, a ház melletti kertben tevék egy fordulatot.
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A reggeli esendben m:ir messzirôl szaggatott be-

szélgetést hallottam. Közeledve , elfedô bokrok

mögul Vinezét pillantottam meg. Egykerti kôasz-

talnál ült egyedul ; szennyes kártyáit keverte es

osztotta s mintha négyen öten játszanának, beszélt

képzelt játéktársaival s felelt önmagának.



III.

A BARADLÁBAN.



\



I.

Társuságunh. Еgу his topogruphia es elmèl-

kedés. A Baradla-tetô. Salto mortule. Petôfi után-

%öi. A boldog Leptodyrus. Bemegyünk.

„ a negyed-órányira fekvô falubol

rövid gyalog-ösvényen érve a barlang-száj elébe ,

várnunk kell a szekérre, mely a fáklyákat, lajtorját,

híd-padlókat a expeditiíink egyéb kellékeit, nem fe-

ledve ki ezek közul a barlangban elköltendö ebédet,

bozza a hosszabb szekér-uton.

Társaságnnk eközben kissé megszakadoz.

Két entomolog társunk a környezet szikláit és

bokrait veszi figyelmes szemle alá s gombostuzi fel

irgalmatlanúl vagy veti borszesz-palaezába a talált
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rovarokat, még pedig — talán azon elvbôl indúlva

ki, hogy „Deus inaximus in minimis" — annál dia-

dalmasb örömmel , mentul piezinyebb az áldozat;

Ödön a barlang térképét teríti ki egy kôlemezre s

tanuhnányozza , merre. viend a rögös pálya : Berezi

szokott laza tétlenségével végig hever egy gyepe-

sebb helyen s a derult szép augusztusi ég , melyre

oly ájtatosan mered fel tudja mirôl áhiiodozik ; az

aggtelki derék lelkesz , e valóságos ötszáz mester ,

ki az ora hajszál.rugóktó'l aszövô-székig mindenhez

ért, nyers ágakból kézi gyertyatartókat rögtönöz,

mik majd a sötétségországábanszolgálatott"^yenek;

a kalauzok szíverôsitôt reggeliznek egy kotyogó ku-

laesból ; en pedig egy emeltebb helyrôl e esoporto-

zat rajzát s — olvasobn engedelmével — a követ-

,kezô topographiai rövid vázlatot jegyzem köny-

vembe.

Gömör délkeleti határszéleirôl Tornan keresz-

tul Abaújba hosszas alakú mészhegyek lánezolata

nyúlik. E hegyek nyugati oldala itt ott ritkás tölgy-

erdôvel vagy bozo t tal van bevonva , teteje azonban

s a déli napnak kitett része oly kopár , hogy a szik-

láe alapot alig egy ujjnyira fedô sovány földben még
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az ördögborda és szainárkenyér is nyomorú teng-

éIctre van kárhoztatva.

E hegylánezolat ama feiais ikon veszi kezdetét,

melyre amégGömörbenfekvrtAggtelekhelységet épi-

ték esekóly igényu telepítôi. A falu fölött közvetlc-

nul e me'szképletíl hegyek egyike vonúlkeletnek J6-

r.safô felé ; gerinezén visz ,ít a kassai út s midôn ¡tt

az utas meglepetve hallja , hogy a lódobogást és

^zekérzörgést a szirtes talap helyenként pinezesze-

ruleg viszhangozza, a vidéken jártas a talányt azzal

fej ti meg, hogy a szeker most a Bar adía fölött

halad , inely a hegy roppaut ürében egy merföldnél

hosszabb vonalú.

Az üres hegy esonka homloka, az úgynevezett

Baradla-tetô, nyugatra néz. Mintha természet fölött!

hatalom egyetlen esapással szelte volna le a doin-

.bornlatot, egyenesen mered itt fei huszonhét ölnyi

magasba a hoinorú sziklafal. Mcltó sfrköve lehetne

ez , az egykor olympust ostromlott gígászok egyikí-

nek. Rovatékaiból, inely a bérez sima lemezénnein

tabíltátölclhPtôistápot — kúszó növenyzet esügg alá

kétségbe esett karokkal ; raíg egy egy vadvirág-bo-

kor, melynek földét és magvát szélvihar hordta a
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kis repedésbe, biztonsága imér/.etében büszkén mo-

solyog le a magasból; tudja, hogy hozzá esak szár-

nyakon juthatni , de hiszen a lepke nem kalandoz

ily messzire a föld szinétôl, a véresefaj pedig, mely

a szomszéd odúkban ütötte fel tanyáját, nein ellen-

sége az egyszeru kék vagy sárga virágnak.

A sziklafal egyetlen hasadéka a barlang egyet-

len nyilása. E Baradla száj hat láb magas s így

emelt fôvel mehet be rajta mindenki , ki mint Tha

ekeray egy ölnél magasabbra nem nôtt. Oly keskeny

azonban a nyilás , hogy a szirthomlokzat roppant

arányában elvesz s alig észrevehetô. Elótte szikla-

tömbek hevernek, miket vagy még az elemek utólsó

forradalma tett mostani helyére , vagy a lesülyedt

domborulat maradványaiként tart itt a mozdulatlan-

ság , mit egyébiránt , a barlang eredetének történe-

tével együtt , kutatni a geogenia Mveinek hagyok

fen.

Én, a beszélyiró, természetesen esak a hagyo-

mányos népmondák és regékre tartok hajtó vadásza-

tot , melyeket hosszú téli estéken a nagyapa mesél

térdén ülô unokáinak a Baradla esodáiról , rejtel-

meirôl , tündér lakóiról. Már benn a faluban kezdém
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tudakozásaimat. Hasztalan ! Nines egyetlen emlék,

hagyományos adat a múltból , nines egy feljegyzett

esemény vagy rege a harezias századokból , minôt a

Rajnapartjain, Sehweiezban, Németországban min-

den lépten hallani kénytelen az utas. — Itt min-

denki legfölebb esak azt tudja elmondani, hogy a bar-

lang új-ága huszonhét év elôtt fedeztetett fel ,

hogy az ó-ágban kerékvágások kövületei látha-

tók, ínibúl gyanítható, hogy az egykor lak- vagy

menhelyul szolgált; hogy e gyanitásban megerôsit

az emberesont halmaz , mely a denevé r-á g b a n

ma is látható ; s a kalauz intésul még azt adjahoz-

zá, hogy vezetô nélkül bemenni nem tanáesos, mert

az ember ugy eltévedhet a szerte ágazó sikátorok

közt, hogy soha többé ki nem talál; példa erre egy

angol, ki több év elôtt egyedul ment be a barlang-

ba és soha tobbé ki nemjött, esaknehány év múlva

akadtak történetesen szétmállott ruhái közt esont

maradványaira. sat.

Ennyibôl vagy hasonlókból áll az egész barlan-

gi mythosz. — Képzelô tehetsége s népköltészete

szegény-e a magyarnak, vagy a mindennapi élet ko-

mor valóságával küzdve ábrándképekre nem hajlan
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dó-e, vagy nem viseltetett soha kegyelettel múltja

története s hagyom.ínyai iránt s feledésbp engedé

menni az ôskor esemenyeit, regéit?"

E kérdéseket jegyeztem a sikertelen keresett

népmondák számára készített lapokra s látván a várt

szekér megérkeztét , a gyülekezô társasághoz sipt-

tem. Ez — Berezi kivételével, ki még mindig a gye-

pen henyélkedett - a fo kalauz Szegho bajos urain

körul esoportosúlt s ennek elôadását hallgatá.

— 8 mindkettônek vége volt ? kérdé . epen

oda érkeztemkor , Ödön.

— Azonnal. Egy szikra diet sein maradt egyik-

ben ¡s. Mit gondol uram , huszonhet öl magasból e

szirtre hanyatt hoinlok lezuhanai nein tréfaságl ma-

gyarázta tovább a kalauz.

— Ah ! gondola m — igazságtalan valéka rege

ineddôse'gre nézvfc; ez bizonynyal vége egy helybeli

mesének, melynek elejét nein hallhatám. Epen e/.t

akartam már kérdeni , midôn Ödön közbe szólt :

— S mi történt aztán a lmllákkal ?

— Az egyiket elástuk; a másikat megnyúztuk,

megsütöttük és megettük! felelte Szeghô.
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— Megették Ч от lehetlen ! ? kerdém én nagy

szemeket meresztve.

— Sôt igen s mondhatom, életemben sem ettem

jobb ízu sultet ; erôsitc az elébbi.

— Nem é.tem: mikor s valóban történt-e ez?

kik voltak a lezuhaut szerenesétlenek ?

— Kik ? hát egy nyúl meg egy kopó. A kopó

a nyulat fenn a hegyháton üzôbe vette s erre i< Ba-

radlatetô felé kergeté. Ugy hiszem , hogy valamint

a nyúl nem, úgy r.tána a kopó som jószántából ug-

rott le a nyaktörô meredekrôl.

Megrallom , e perezben inkább szerettem vol-

na. ha nehány század elôttegy boldogtalan szerel-

mes par p. o. a büszke várur leánya az eluzött ap-

róddal követi el a kétségbeesési tényts halhatlanitja

szomorú történetével e helyet ; mint pedig , hogy e

nyul-kopó tragoediával lôn feszult várakozásom ki-

ábrándítva.

E tragoedia azonban a közfigyelmet smindnyá-

junk tekintetét a magas sziklatetô felé irányzá.

— Sokkal nagyobb az , mint sem az ember

hinné ; jegyzé meg a lelkész , — a szem esal, mert

gyor.s pillanata sokkal könnyebben esúszik fel, mint
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ha az arányt egyéb tárgyal p. o. kôvel mérjük. A

barlang tömérdek látogatója kisérté már meg, követ

dobni fel a tetôre s annyi közul esak egyetlen egy-

nek sikerult ez.

— S ki volt ez ? kérdék egyszerre többen.

— 1844 év május havában — PetôT< Sándor ;

felelte a lelkész.

E nevet hallva Ödön barátom még egyszer a

esúesra tekintett, aztán a földre, hol alkalmas

követ keresgélt. Vetélkedô szelleme másodiknak

lenni ösztönzé ôt. Neki gyürkôzött , kellô távolság-

ba s állásba helyezkedék , pár lépést tôn elôre, tel-

jes erejébôl vetette fel a követ s ez — a magaslat

fele útjából szárnyszeggetten hullott vissza.

A vállalkozô' areza az erôfeszítés vagy talán a

bukás miatt kissé kipinllt.

— Soh*se restelda dolgot Ödönkem; biztatáôt

szokott gúnyos modorával Berezi a gyeprôl, — nem

egy magad ülsz a szégyenpadon. Sokan kisértették

ezt már meg — verssel s esufabbúl jártak.

— Rosz volt a kô , mentegetôzék Ödön.

— Szerénységed diesérendô , folytatá Berezi ;

mert amazok nem akarják ily ôszintén bevallani ,
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hogy — rosz volt a vers. Egyébiránt erô — erô kell

oda barátom , ha ez hiányzik, nem fogsz verset esi-

nálni — akarám mondani követ találni, mely jó le-

gyen!

E közben , entomolog társaink jutalmat tuzve

ki a kalauzoknak a barlangban találandó L e p t o-

dyrus-ra, e esodabogárnak , mely eddig esak az

adelsbergi barlangban találtatik, alakját, külsejét

sat. magyarázgaták.

— E rovar , mondák , arról nevezetes , hogy

örökös sötétség levén hazája, a neki anélkül is szük-

ségtelen szemek nélkül jô létre s látó tehetség nél

kül keresi meg mindennapi kenyerét.

— O bámulandó keze az alkotó természetnek,

sohajték én fel , — mily igazságos vagy te , midôn

lényeidet a felesleg érzékektôl megkiméled; s meny-

nyire igazságosabb volnál még , ha egy igen nagy

részét ama rovaroknak is , melyeknek a természet-

tanban ember a neve , hasonló sorsban része-

sitenéd, vagy legalább fogak és gyomor nélkül

szerveznéd fel a iöldi pálya megfutására!

Szeghô Lajos uram azonban ily kegyes elmél-

Vilif folyíja I. Mi "
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kedésekre nein engedett idôt sabemenetelt sürgeté.

A fáklyák meggyujtattak , a kalauzok a terbet r

mely a lajtorjából, a rögtönzendô hidak pallói-

ból s az ebédbôl állott , egymásközt feloszták ,

nem kis vita nélkül ugyan, ment mindegyik in-

kább a kenyeret és kulaesot akarta vinni mint a

lajtorját ; Berezi nagy nehezen fölkelt édes hever-

tébôl s vállára vette utitáskáját, — szóval mind

a tizen , a négy kalauz s a hat vállalkozó, együtt

valánk, mi utóbbiak újra kijelentve erôs határo-

zatunkat , hogy eoûte que eoute Európa leg-

nagyobb esepegôkü barlangján e mai nap végig

fogunk haladni.

Erre ugyan Szeghô a fôkalauz oly seeptieus

mosollyal vonított vállat , mintha a primae mi

nus korában valaki azt merte volna kétségbe von-

ni, hogy nem az lesz az alispán kire ô szavazand

s mellesleg hidegen megjegyzé , hogy sokan indúl-

tak már itt be hasonló erôs eltökélléssel , de az út

fáradalmaitól visszarettenve úgy vélekedtek , hogy

„a ki megtér az üdvezul"; — szerinte évek óta

nem ment senki a pokolba (ez a barlang vég
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pontjának a neve) sôt az idén még az új-ágba

sem merészkedett eenki.

E szavak (Mön vetélkedô szellemét természe-

tesen fe lingeriek s minden további szó nélkül ô

lépett be szövétnekével elsô a sötétség országába,

bova mindnyájan követtük ôt, még pedig emelt

fôvel , miután egy Thaekeray sem volt közöttünk.

6*
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Emlék utáni toll-rajzok a Baradlából. Nagy-

templom. Virágos kert. Hóreb hegye. A ta. Тиn-

dérek vára. Jupiter trónja. Proserpina háló sto-

l'ija. Лз arias. Medea szobra. Apollo terme és Pe

toft lantja. A Czerbervs. A bálcány nagу osilopa'

Ganymédes kútjai. A pokel.

Az óramutató kilenezen s a nap magasan állott

már, midôn oda léptünk be, hova ez utóbbinaksu-

garai még sol¡a sena hatottak ; s mire a szabad ég

alá ismét visszaértünk, errôl az éjkirálynéja tekinte

le reánk esillag miriádjai közul. Az idô éjfél körul

volt. Tizenöt órát tölténk az alvilág siri esendében,

mozdulatlan légzetében, az örök sötétségre kárhoz
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tatott vad tájképek s a természet szeszélyes alkotá-

sú esodamuvei közt.

Sehezerádnak kellene lennem , hogy ezeregy

éji tündér regéket mesélhessek , miknek a képzelet

а В aradla rejtelmeinél alkalmasabb szinpadot alig

találhatna.

S midôn a látottakat némi rendszerbe akarom

önteni: tollam elakad. Csak arra emlékszem , hogy

midôn a hegy gyomrából a holdfényes éjre kiléptem,

úgy tetszett , mintha álomból ébrednék fel , mely-

nek nehány perez elôtt még élénken érzett változa-

tos képei hirtelen összefolynak. Félóra múlva már

távoli emlék gyanánt, úgy feküdt mögöttem az alig

múlt idô , miként ha félszázad válasziana el tôle.

Egyetlen, de eltörulhetlenbenyomásmaradtlelkem-

ben, minút az oly izgalmas lázálom szokott hárra-

hagyni . melyben a beteg egy túlvilági éden mosoly-

gó varázslatai közul hirtelen tátongó mélység sötét

orvényeibe bukik , hol a rea meredô ezer szörny-

alak a következô perezben ismét ugyanannyi szár-

nyas angyalfôvé változik át.

Ily álom elmosódó képei gyakran évek múlva

homályos sejtelemként suhannak el mellettünk; s mi
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alig tudjuk, álmodtuk-e , valósággal átéltük-e, vagy

talán ezred év elôtt egy más esillagzatban láttuk

azokat ? — igy vagyok én baradlai emlékeimmel ;

idézô szómra nem engedelmeskednek , de koron-

ként hivatlanúl jelon meg egy kép s én sietek azt

letartó rámába foglalni :

Roppant terem; körvonalai a hat fáklya fényé-

nél ködös homályban mutatkoznak. Л magas szik-

laboltozat alá az ország nagyobb egyházainak bár-

melyike elférne. A szirtfal redôs komor homloka ez-

redévekrôl beszél s a kiejtett szót boszús viszhang-

gal, a lövest körben járó ezerszerezett dörgô reese-

géssel löki vissza. Közepén egy óriási arányú kô o l-

tárt képez ; körule stalagmit szobrok állanak s

ezek közt egy olyszeru, minôt olasz városok tereln

a Szentháromságnak emelnok. Ezen ür ne

ve : nagy templome valóban a s ъ ô s z é k sem

biányzik belôle , mely a szikla oldalából kimered.

Lépteink elhangzanak ; a esend visszaáll s az örö-

kös vaksötétség és némaság fogalommal sem bir

arról , hogy az ôt lezáró bérez fölött Isten ragyogó

napja világol s a kék ég alatt paesirta zengi bangos

dalát.
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Sík ter , — patak folyja halk morajjal végig.

A patak partjain s tovább is mindenfelé fehér virá-

gok nônek ki a kôpadolatból — a képzelet legalább

reá fogja , hogy virágágyak a mészkô esepegésbôl

támadt esipkézett szélü alaesony kövületek s e he-

lyet virágos kertnek nevezte el. S im itt to

vább szekérnyomok haladnak több öl hosz-

szaságban , majd — elvesznek és ismét elotünnek.

F.z is a természet játéka-e, minek szinte esak a kép

zelet ad határozottabb alakot ? Nem , nem ! a kettôs

kerékvágás kövülete minden helyen , a fordulónál is

párhuzamosan szalad ; kétségtelen , itt egykor —

századok elôtt szekérnek kellett járni. De miként

jött az be ? más tágabb nyilása volt-e akkor a bar-

langnak, mely azóta beomlott? vagy szétszedve

hozták e be s itt állitákismét össze ajármüvet?kik,

mikor , mi okból? A torténet elveszett, a nép ajkán

nem él hagyomány s esak a sejtelem regél harezos

idôkrôl , tatárjárásról, midôn a vad ellen duhe elôl

ide menekult a környék lakossága s a szekér talán

egy nagyapát vagy beteg nôt hordozott erre

Nem Csoltó vitéz szomorú árnya lappang e amott az

fireg rejtelmes homályában ?
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A megváltó kinszenvedése óráiban, midônnap

és hold elsötétult, Golgotának nem lehetett zordabb

rémesebb areza , mint e vadregényes foknak , hova

omlatag kôhalmazok közt fáradalmas kúszással tö-

rekedtünk fel. Itt az elhibázott lépés életveszely.

Alattunk harminez ölnyi mélység, melybe a barlan-

gon átfolyó Styx és Aeheron egyeslit patakja

szikláról sziklára vad ugrásokkal zuhog le ; minde-

nik szikla egy hegy s szabálytalan tömegekben egy-

másra tornyosultan mered a sötét boltozat felé, hon-

nan vészterhes felhôknek látszó szirtlemezek t;s bar-

na stalaktit esapok minden pillanatban leszakadás-

sal fenyegetnek. A lenn hagyott kalauz fáklyájaho-

mályosan pislog , mint magános esillag ködös ôszi

éjjelen ; ôt magát törpe árny gyanánt hitj uk a zu-

hatag partján állani. A velünk jött kalauz mutatja a

helyet, hol sok év elôtt egy esontvázra akadtak. El-

tévedett, szövétneke elfogyott, sötétben, éhhel, re-

ménytelenul, kétségbeesetten veszett el! Mily iszo-

nyuaklehettek végórái! Aborzalmasemlékmégkörul

lengi e helyet — siessünk le Hóreb hegyérôl!

Szük alaesony sikátor , a levegô fojtott és hi-

deg , a léhlzet elszorúl , a szem balsejtelemmel te
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kint a boltozatról lefüggô kôszálakra, melyek közul

ha esak egy leválna is, a visz-út örökre elzárva van

— bujkálva haladunk elôre a im a tér a kilátás tá-

gúl , a boltozat ismét magas lesz s egy földalntti

kls Veleneze , egy — tömör sziklafalak közé esator-

nákba szorúlt tóáll elôttünk. melynek nyugodt moz-

dulatlan szine szövétnekeink fényét s alakjainkat

visszatükrözi. Itt az 6 ág vége s bogy a huszon-

hét év elôtt felfedezett új ágba juthassunk, e

esatornákon át kell haladnunk. Ah de bol itt a Ponte

Rialto ? Ezt kalauzaink hozták el a lajtorja s a pad-

ldk alakjában , mikbôl ingó s könnyen elesúszható

bidat rögtönöznek. De a túlpart, bol a sziklasik.ítor

szögletet képezve más irányt vesz , oly keskeny,

hogy esak bárman férünk el a vizbôl kiálló esúeson

s egymásba és a bérezfalak rovatékaiba fogózva vá-

runk , míg a kalauz a rögtönzött hidat a második tó

medenezén áthelyezve , ezen a már ott szélesebb

partra átkelhetünk

Ezentúl a vad tájképek a mesék esapongó kép-

zeményeivel , minôkre a gyermekkorunkban hallott

aranyvárakról s gyémánttermekrôl emlékezünk, sü-

run váltakoznak. Itt még kevesebb ember járt ,



tehát kevesebb a rombolás ; a földbôl felmoredô

(stalagmit) a a boltozatról lefuggô (stalaktit) esepe-

gô kô alakzatok épek, hófehérek s világitást nyervo

szemfényvesztôleg ragyognak.

S mily bámulatos esoportozatokat rak le a foly-

vást muködô természet szeszélyes keze !

Megdöbbenve látunk a bomályban elveszô bol

tozatról egy idomtalan kôszirtet leboesátkozni , mi-

ként ha levegôben függne. A azirt lemezeirôl eso-

dás alakok tekintenek le. Egy tevehátú és sárkány-

fejü szôrny védeni látszik a kaput , mely a hosszan

elnyúló bástyázatba nyílik. Abástyákról góthkúpok,

tornyok emelkednek; egy oszlopzatos kioszkhozlép-

esôk vezetnek , túl rajta alabastrom medenezébôl

szökô kút sugars lövell fei; a háttérben harezi men

ágaskodik , mig távolabb dárdák és lándzsák hegyei

villognak — s mindez mozogni pizsegni látszik , a

mint a feltartott fáklyák világa a fehér, sárga és ve-

reslô esepegô kövekrôl millió és millió esillámban

verôdik vissza. Eza tündérek vára. Távoz-

tunkkal minden elsötétul , mintha a tündérek esu-

pán kedvünkért tárták volna fel pompájokat.

Belebb haladva egy fehér domb elôtt állunk
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meg , melynek tetejét trónszeru alkotvány foglalja

.el. A bôven lefolyó esepegés a dombot egyre növeli

s as emelvényt bársonysimának látszó lemezekkel

vonta be. A szék karjairól lefüggô világos sárga esa-

pok az arany rojtozatot, a villogó fehér és vereskés

gömbök az ékköveket , mikkel a bársony kivarrva

van, képviselik. Nem a barlang-király szokta e osz-

tani innen paranesait a gnómoknak , kiket jelenlé-

tünk rejtekeikbe vissza riasztott ? — A kalauz J u-

piter trónjának nevezi e helyet.

A barlang oldalába aleove szerumélyedésnyu-

lik be. Elôtte sugár obeliszkek emelkednek, nehány

több öl magasságban a boltozatig. Ezekrôl , mint a

menyesetes ágy oszlopairól függönyök simúlnak le ;

a redôk , az árnyalat, minden oly természetes. Ez

Prozerpína hálószobája. Csendesen lopó-

zunk tovább, hogy fel ne költsük az alvilág uralko-

dójának benn szendergô nejét.

Utunkat egy 6 r i á s álija el. Kiterjesztett ka-

rokkal fenyegetôleg áll egyedul a széles eötét ür kö-

zepén s kihivólag várja vakmerô jöttünket. De nem

mozdúl , tehetlen dühvel kell turnie végzetét s várni

a varázsszó megszuntét , mely ôt e roppant idomú
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veres kôszoborrá buvölé. Jaj ha a körülötte hever&

sziklatömbek egyikét felkaphatná. . . .

Vagy talán épen az volt vétsége, hogy erejé-

vel visszaélt s ô vitte végbe e rombolást , melyet az

i5riás kôszobron túlhaladva szemlélünk? Sisiphusi

szirtek tonílnak egymásra , a megoszlott patak ki-

gyói tekervényekben esörög el közöttük, — itt egy

rablóvár omladékának körvonalai sejthetôk, amott

egy svajezi vad tájkép bontakozik ki zivataros éj-

bôl; ott ismét egy rómaiamphitheatrum esonkatört

oszlopai beszélnek egykori nagyságról. Minden lé

pes , összerogyott s a boltozatról leszakadt stalak

tit szobrok közt vezet; mindenfelé romlás és pusz-

tulás , de viszont mindenfelé új növések , új alaku-

lások , mikbôl a folytonos esepegés rövid idô alatt

ismét új esoda muveket képez.

Ez itt M e d e a s z o b r a. Hosszú nyak nyúlik

le a boltozat hasadékából s ormótlan fôbe végzôdik.

E fôhalántékait afeites kigyói marják, a sötét szôrny-

arez merev vonásaiban a gyermek gyilkos anya kín-

jai kövultek meg; a tátott sárkányszáj stalaktit fogai

dühben viesorognak. Hiábamereds/. reánk kiülô sze
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ineiddel leánya Hekatének, nines köztünk hutlen J á-

z o n o d !

Kristálypalotába léptünk. A magas boltozat s

a falak esillám káprázatban tündökölnek, mint az

izekre tört tükör apró darabkái. Karesu obeliszk er

dô nô ki a sima padolatból , ezüst tölesérek ezrei

függenek le a magasból. Egy ily tölesér a íöldig si-

múl le , hol a esepegés által a talapzathoz forrott.

Legalúl gyermekkéz ujjai átfoghatják; s arányosan

terjeszkedve , fölul már torony szélességu. Bámu-

lnnk , hogy aaját terhe alatt össze nem rogy. Veze-

tônk Apollo termének nevezi az alvilág e mu-

zeumát.

De . , halk! ... mi túlvilági hangok ezek ! ? —

Memnon szobra szóialt-e meg, vagy aeol hárfa húr-

jaiba kapkodnak oly fájdalmasan a vihar ujjai? Mi

nô mystieus , zilált, vad, elhaló panasz ? E zurhan-

gokban sapphoi lágyság Cassius lángoló honszerel-

mével s egy haldokló számkiüzött végbuesújával ol-

vad össze megkapó bánatos zenóvé mi varázs

hangszer ez itt a hegyek mély rétegei alatt?

A talány fejtve van. A bérezfal egy kidombo-

rúló polezáról félkorben stalaktit esapok függenek
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je , párhuzamosan egymás mellett, mint egy uôfésu

fogai. A kalauz egy más stalaktit darabbal végig

von a esapokon s e kôhúrok adják ama sajátságos

— a balotti esendben oly megdöbbentô zenduletet.

— Ez Plútó or go n ája: jegyzi meg eiee-

rdnénk.

— Nem , nem ; kiáltunk mi — ez P e 1 6 f i

lantjal Lehetne-e ennek méltóbb helye másntt

mint Apollo termében ? — A vezetôk örömmel igé-

rik jövôre e népszeru néven ismertetni a látogatók-

kal a baradlai hárfát.

Még egy kép — utólsó itt s utólsó a barlang

hosszú folyosójában.

A mélység és magasság közötti sötét ürben el-

törpülnek a sziklatorlatok szabálytalan körrajzai. A

teremtés elôtti ehaosz zavart rendetlensége vagy az

apoealyptiens napok szomoní feloszlási elôképe bo-

rong-e elôttünk a suru homályban ? Nem az utólsó

emberek fenmaradt egyike-e ama félelmes sápadt

arezu alak , kit a végpusztulás színterén nesztelen

remegô léptekkel árnyék gyanánt látunk lappanga-

ni? Szövétnek által rémesen világított vonása¡ról

alig Ismerünk társunkra benne. A léptek zaja, saját
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aEavunk hangja elvesz a száz rctre szakadott patak

esörtetésében, melynek zunogó beszédét az odú si-

ketitó viszhangja ismételi. Az esésben megtört viz-

sugarak lenn közös mederben találkoznak s a száz

testvér egy folyammá egyesulten ôrult elszántsái»-

gal rohan a barna sziklafalnak, mely ôt iovár kéjjel

— nyeli el. Mózses varázs vesszeje egykor a szirt-

bôl nyitott forrást Izrael szomjú népe számára, —

itt ellenkezôleg a szirt megnyílt torkába tunik s vész

el az omló zuhatag; ô tovább folytathatja földalatti

vándor-útját, nekünk zárfal a meredek magas bérez-

tömeg.

A Czerb e>rus ból a fô*nebb megszakadozott

patak ágain átkelve, havasoktövébenállunk. A mész-

kô-szivárgás sima, fehér, süppeteg réteggel vonta

be a három sziklahegy felszinét. Ezek közt a közép-

sô a legmagasabb , legselejtesebb. A völgyület om-

ladványai közt egy kerülettel a havas megmászható

oldalához érünk. A sikos lejtôn folkapaszkodva , a

havas félmagasságában nyugvó pontra találunk egy

a hegyoldalból tálezaként kinyúló terjedelmes szirt-

lemezen, melyen azalvilág legnagyobb alkotmánya,

aBálvány nagy oszlopa áll. E két ölee
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átmérôju testszinu stalaktit torony a fölöttünk tíz

ölnyire függô boltozatot második Atlaszként tartani

látszik. Hol a Sámson ki az oszlopot megrázva s

megtörve , magára döntse Baradla sötét palotáját ?

A Bálvány nagy oszlopánál a legtisztább s

leghidegebb viz gyul a körülötte lévô kisebb na-

gyobb medenezékbe. E medenezék fehér alabastrom

edényekként emelkednek ki a talapzatból s esipkés

arabeszku széleik kékes gyöngyház bágyadt fényé-

be játszanak. E gyönyöru mestermuvek újra és újra

tanúi annak , hogy az emberektôl elhagyott helye-

ken a természet keze bámulatosan remekel. A my.

thoszt annyira kedvelô táj-neveipô Ganymédes

kútjai névvel jelölé e medenezéket.

Az oszlopot megkerulve, széditô magasságból

tekintünk szét. A merészen felhajló boltozat elvész

я szem elôl ; fölöttünk holdtalan gyászos éj , mely-

nek soha nem volt és nem lesz bajnala ; alattunk

tátongó öböl , az ismeretlen mélység sötét kormá-

val. A kalauz levilágit s mi a röpkedô homályban

az öblöt a levonúlu bérezfalak között mindig keske-

nyebb torkolatba futni látjuk ; míg egy kéményszo
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ros mély üreg függôleges irányban visz a barlang

vég-kamarájába , melynek neve — p o k o l.

Felidézett emlékem meg most is e szuk torko-

lat fölött látja a szavakat, miket a világ legnagyobb

költôje az „Inferno" kapuja fölibe irt :

Per rae sl va nella eittá <lulente ,

Per me si va nelГ eterna dolore ,

Per me si va tra la perduta gente.

Ez út visz a fíjdalmak városába ,

Ez iit visz az íirük kinszenvedisbe ,

Кг lit visz a kárhozott пeр eoräba.

Vilig foliasa . к i.



III.

Világosság. Kollészet és prosa. Beszêly a

zuluin pamlagáról. A Baradla - капуr és a ma

gyar irólt.

Rajongó ifjuságom aranyálmai ota solta a nap-

sugárt ragyogóbbnak , az eget kékebbnek, a léget

enyhébbnek , a madárdalt vidámabbnak , a virágot

illatosabbnak ncm tapasztaltam, mint következô nap

reggelén, midôn szives húzi gazdánk az aggtelki

derék pap kertjébe lementem. Pedig alig esak hu-

szonnégy órát töltck a sötiítség mély esendében s

már is annyira érzém a világosság, a földi nesz jó-

tékonyságát
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Szegény Homér, gondolám, ki dúsgazdagkép-

zeted fényes költôi képeivel nepesitéd szemeid örö-

köe sötétét ! Fájdalmad édes s élved fájdalmas lehe-

tett óráiban az ihletett költészetnek , melynek atyja

levél. Unokáid eliltt még most is fel-feltunik az álta-

lad müvészi hüséggel festett de nem láthatott:

„ felhótlen ég ,

Mosolyg6 sima tengerarez ,

Klénk , verófényes vldék —

és ismét:

Kék fátyol messze bérez fokán —

Aran y haji'i , mely futva szegdel

Bibor habot "

„Ott kékiTi a Zeüsz-lakta domb !

Itt zölden a nyájas sziget :

Fíilötte lomb , alatta lomb ,

Árnyas berek , zengó llget , —

llullám raosott gazdag vlrány

Fehérjuhak s tulok sereggel —

Minó kép ez ! . . . . — ■ "

Minô kép ez ! sohajt fel méltó unokád, ki látja

a színvegyületet , mit neked esak a teremto szellem

7*
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eesetelt a lezárt szemek fekete vásznára ; — s „fáj

neki e rajz" mert „enyészô népet, ki méla kedvvel

múltján borong" lát atájképen Nemnagyobb

és szentebb-e az ô fájdalma , mint a tied volt , me-

lyet annak tudata enyhitett, hogy van nép körulted

Graeeián „melyet felgyújts énekeddel !"

Hosszas elmerengésembôl Berezi esengô szava

vert fel. Beszédünk tárgya természetesen a tegnap

lôn. Hideg gúnyos eszrevételei merô ellentctet ké-

peztekazelragadtatással, melylyel én a Baradla eso-

dáiról emlékeztem. Szerinte en költôi szemüvegen

tekintém a tárgyakat ; holott az tfgésznek varázsa

esupan a környezô sötétségben ail , melyben a ját-

szi képzet teremt magának nem létezô meséket.

Egyetlen — a barlangot megvilágositó napsugár e

varázst eloszlatná s mi bámulnánk , mit tudtunk ez

össze vissza hányt tömegen bámulni. Fájdalom, tevé

hozzá, hogy így vagyunk az életben mindennel;

minden esak addigszép miglogfölebb félhomály bur-

kolja; az ismeretlenért lelkesulünk sa megismerttôl

legjobb esetben közönyösen fordulunk el. S e való-

ság , e kiábrándulás az élet átka.

— Melyet te inkább magadra erôltetsz , jegy
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zém meg én , mint valóban érzesz. A természet , a

tarsadalom olyan mint minden könyv: hatása legin-

kább a kedélyhangulattól függ, melyben azt olvas-

suk

— Igaz, esakhogy ha a könyvet ama meggyô-

zôd<íssel vesszük kezünkbe , hogy a mi szép benne

az nem valu , s a mi való az nem szép : az itélet

elôre kimondva van. Aszépség, mondják , nema

tárgyakon de a nézô szemeiben rejlik. Mi egyéb ez

esalódásnál ? S ha az életben leginkább ez boldogit,

miért, hogy most tal a harminezon ¡6 izut nevetünk

a húsz év esalódásain?

— Nevetünk talán blazirozott barátom — de

nem ohajtjuk-e vissza ?

— Tévedünk, ha ezt teszszük. A kedély nyu-

galma az izgalmak s kiábrándulás árán eléggé drá

gán lôn megvásárolva, miért kezdenók újra a vásárt,

ha tudjuk, hogy a vevô , az élet , nem adja meg a

mit igér ? Én részemrôl örömest lemondok a költôi

szemüvegrôl, melylyel egykor a világot s a—Barad-

lát tekintém.

— Talán szinte esalódásaid e korába esik ama
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epízódja életednek, melynek elmondását tegnap a

zultán pamlagánál igérted ?

— Tökéletesen. Halld ezt is egy bizonyitéka

gyanánt ama hitemnek , hogy az élet mindig kine-

veti az érzelemvilágot s hol a próza a költôivel, az

anyag a szellemmel jô összeütközésbe , mindig az

elsôbb a gyôztes.

— Tíz év elôtt; kezdé történetét Bereziakerti

méhesben, hol szivarra gyújtánk s kellôleg elhelyez-

kedénk , ô beszélôi én hallgatói minôségbe — tíz év

elôtt Budán a kormányszéknél tiszteletbeli hivatalt

viseltem. Két testvérem a megyét szolgálta , a har-

madik a gazdaságot vitte atyám mellett , ki azt ki-

vánta, hogy én, a legifjabb, e pályán alapítsam meg

jövômet. Mennyire igyekezett ennek a húsz éves

tiszteletbeli fogalmazó megfelelni , arról az öreg ta-

náesos tehetne legjobb tanúságot, ki mindannyiszor

megfeddett , a hányszor esak a bureauban megje-

lentem s ez körülbelôl minden két hétben egyszer

történt meg. Saját házánál azonban igen szives volt

mintam ; s ha ô maga hivatalos munkálatimról hall-

gatott is , de tanáesosné ô nagysága annál nagyobb
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diesérettel volt kegyes emlékezni a divatlapokban

megjelent verseimrôl.

— Hogyan?te verseket is írtál, te, hôs lovagja

a prózának? szakitám fclbe az elbeszélôt.

— Alnév alatt; melyrôl szokás szerint az egész

világ, értem a lap nehány száz olvasóját, jól tudta

ki rejlik alatta. IIúsz éves voltam akkor s ki nem

írt húsz éves korában verseket ? Aztán a tanáesos-

nak szép szoke leánya volt ; s az angyalarez és ke-

belharez , a rózsaszáj és szivem fáj , a kék szemek

es kegyetlenek , az égi kéj és bánat éj oly készen

esengettek egymásra. Pedig ôszintén és diesekedés

nélkul bevallva logkisebb okom sem volt akár a túl-

áradó érzelmu Hermin ábrándos kék szemeit kegyet-

lenséggel, akár saját sorsomat a bánat-éj gyászával

vádolni, mert a tanáesosné sürun hivott meg ebédre,

a tanáesos arról kezdett beszélni, hogy pár év

múlva tiszteletbeli titkárságért kellend folyamod-

nom ; Hermin pedig a tôlem kapott virágokat egy

napig keblén viselvea hervadókat gondosan bepré-

selte. Szeretném tudni mi sorsra jutott késôbb fü-

vész-könyvi gyüjteménye?

Annyi bizonyos , hogy a ház minden tagjának
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kegyeiben állék — s Hermin hat ifjabb testvére, kü-

lönösen az apróbbak , látogatásim alkalmával szó-

hoz sem engedtek jutni , mig valamennyi zsebemet

a benn található ezukroeskák végett ki nem kutat-

ták. Ezeket telwit a ezukor nyerte meg s a papa és

mama kegyeltjévé is aligha személyes tulajdonaim

tettek , mint inkább ama körülmény , hogy ha nem

is elsô de utólsó' sem voltam ama partie-sorozatban,

melyet tanáesosné ô nagysága a házasulandó ifjak

neveibôl, a vagyon és jövô légmerôje szerint készí-

tett. MiHermint illeti, 6 mindig engedelmesjóleány

volt s mamája szavát szentirásként fogadta.

Mondanom se kell , hogy e megjegyzések ké-

sôbbi keltuek. Kinek jutott volna eszébe akkor , a

bástyai sétány ¡Hatos ákáezai alatt , a város legün-

nepeltebb szépével karján , egyébre mint a perez

boldogságára gondolni? S ez valóban annyira el is

foglalt, hogy állandóvá kötésére nem is eszméltek

az édes jelennek élô ábrándjaim s én két évi hódo-

lat alatt nem esak a szülék elôtt nem nyilatkoztam,

de a köztem és Hermin közt levô érzelmekrôl is ed

dig esak szemeink és kezeink találkozása beszélt.
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Kellett-e nekem több , mint e fellengô üdv bizo-

nyossága ?

Nem így a tanáesosék; ôk a jövôre is szerettek

gondolai. Hermin, bár meg esak tizennyolez éves,

h é t testvér közt volt a legidôeb ; s én az apa

és anya méltó aggodalmait most már természetesek-

nek találom. Akkor elég bárgyú voltam meg nem

érteni a ezélzatokat, mig egy döntô ok nem lôn a

mérlegbe vetve — egy vetélytárs alakjában.

E vetélytárs egy kançzellariai fogalmazóból

helytartósági titkárrá nevezett fiatal ember volt, kit

megérkezése elsô hetében módnélkul szép ís szere-

tetre inéltónak kiáltott ki a budai közvélemény. Ma-

gam is annak tartám ôt a perezig, melyben Hermin-

nek kezdett udvarolni s esak ekkor láttam, hogybiz

ô inkább szikár mint karesú, vonásai inkább kiéltek

mint finomak , szemei kifejezéstelenek , hangja kel-

lemetlen, inodora köznapi, egész lénye kiállhatlan s

megfoghatlanná vált elôttem , mit találnak és kap-

nak rajta tanáesosék ?

Számításuk nein esalt; én féltékeny lettemsa¿

elsô magán találkozást felhasználtam Herminnel a

jövôrôl komolyan szólani. Válasz helyett a nagy kék
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szemekben a boldogság könnyei ragyogtak s a sze-

gény lányka talán nyakamba is borúl, ha kis öeesei

a mellék szobából át nem szaladoznak. Súgva mon

dá , hogy a titkár már beszélt is nôszülési szándéka

mint szüléivel . kik azonban határozott választ nem

adtak neki s igen esodálkoznak mélyhallgatásomon.

Nem maradt tehát egyéb hátra , mint a taná-

esostól megkérni Hermin kezét. Öt hat nap múlt el,

mig erre kedvezô alkalom nyílt s eközben egy hazúl-

ról érkezett levél jelenem s jövômben nagy válto-

zást idézett el5. Atyám írta, hogy egy vesztett jog-

per következtében birtoka felétol esik el, s e fölött

több egymásra következô rosz év, bukott szeszgyári

vállalat s az ôsi adósságok felhalmozódása birtok

viszonyait annyira megrongálta , hogy eddigi jöve-

delmének nyolezadrészere kell szoritkoznia , ha a

esôdöt kikerulni akarja, mit máskülönben — bátyám

az alispánságból kimaradvan — semmi sem lesz ké-

pes feltartóztatni. S igy most nekem is választanom

kell a kettô közul: vagy eddigi évi budgetemet

nyolezadrészre leszállítani , vagy ha ezt nem tehe-

tem — falura hazavonúlni.

E hir e perezbenannál leverôbben hatottreám,

^
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mert a tanáesos elôtt, leánya keze megkérésénél

kényes helyzetbe s annak szinébe hozandott, mintha

engem e körulmény határoznaalépésre. Deeztnem

halasztám tovább s egyszersmind teljes ôszinteség-

gel átnyújtám neki atyám levelét. Még most is látom

a tanáesos arezát, a mint ez minden sor olvasásá-

nál komorabbra változott ; visszaadván azonban az

átolvasott levelet, kis vártatva mondá, hogyezinit

sem változtatirántami nézetein s e levél nélkul isaz

lctt volna válasza , mi jelenleg: mindketten fiatalok

vagyunk még s par év múlva — mi alatt én fizetés-

be léphetek — elég idô lesz a tárgyról szólani.

Ez engem akkor megnyugtatott , bár most vi-

lág0s elôttem , hogy e kitérô szavakkal a kosarat

már akkor fonta meg a h é t gyermek apja , ki e

pénzügyi fordulat nélkul bizonnyal mint kedves ve

jo tölelt volna össze vissza.

Atiszteletbelititkárságnak istenhozzádot mond-

tam s szorgalmas hivatalnokká váltam, hogy az elsô

valóságos fogalmazói állomást elnyerhessem. Erre,

é\i jövedelmem ötszáz forintra olvadván le , most

már szükségem volt. De azért boldog valék , vagy

hittem hogy az vagyok ; Hermin szeretett s ez el
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oszlatta azáltal felköltött aggodalmaimat , hogy a

titkár látogatásai egyre sürubbek lettek, iníg én gyé-

rebben részesultem az ebédre hívatás szereneséjé-

ben ; hogy lyánkámat gyakran busongva , sôt néha

kisirt szemekkel találtam s bogy a mama — nem úgy

mint ezelôtt — gonilosan és ügyesen gátolta a ma-

gunkra maradást.

Mint örultem minden alkalomnak, mely az dgy-

nevezett „zöld"-be rándulások alatt ajánlkozott ! Нy

szép napra volt egy izben kilátásom a Budapest fö-

lötti Dunaszigetek egyikén , hol — nagyobb s ren-

desen elszóródó társaságban — egy nyári délutánt

és estet s talán nehány élvezetes magán perezet va-

lánk töltendôk. E szép nap délelôttjén azonban

szomorú levelem érkezik. Atyám halálán van. Vég-

perezeiben látni kíván. Siessek azonnal haza.

Alig értem rá elbnesúzni s a könnyezô Hermint

alig nehány perezre láthatám. A tanáesosné lat

számra kimért részvétérôl biztosított, fônökôm hide-

gebb volt mint ily alkalommal várhatáni; — nehány

reménylett szép órától el- s haza gyászos napokra

mentem ; s mindezek osszehatása folytán meglehe
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tus lehangoltkedélylyel indúltam ki késô délután Pest

utezáiról.

Fogadott szekeresem Új-Pesten etetni szándé-

kozott , bogy aztán egész éjen át mehessen. A vá-

rosból kiérve elore küldém ôt az állomásra, hol be-

várand: én gyalog a Duna partján folytattam uta-

mat. Az alkony , a tájkép gyönyöru volt. A városl

nesz ehialt a távolban, körulein méla esend, a tukör

sima folyamon a nyugvó nap sugarai vetettek át bi-

bor dárdákat. S ott a középen a lombos , a mesés

árnyú sziget ! Ah hisz épen ez vont ide ! Ha átlát-

hatnék a lombokon — s ha talán épen a titkár kar .

ján látnám ôt!? óh az a titkár! —

Aszellô lebbenés egy kar-dal el-el kapott távoli

hangjait hozta hozzáin a partra. A dalt több nô és

férfi éneklé. Hermin kedves hangjátszinte küsmerni

véltem a/, elhaló dallamból s komolyan haragudtam

a szellôre , ha feszult figyelmemnek mit sein hozott

rest szárnya. Az elkapott töredékekbôl az ismert

szöveget összeállíthatám — végreelesöndesult a szi-

geti ének s én még sokáig ott merengtein a parton

várva ismétlését , de hasztalan ; esak füleimben
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esengett az s mindenmvé , távollétem egész ideje

alatt hun követett

Haza szomorú napokra érkezém — atyámat

gyászravatalou találtam. Testvéreim az eddig egy

tömegben kezelt birtok osztályát sürgeték s az osz-

tályozási felmérések több hetet vettek igénybe. E

munkálatok közben egy vasárnapon a közel fekvô

Baradlához tettünk kirándulást s nagy társasággal

mcntünk be a barlangba.

Akkor még birtam ama hangulattal , melytôl

— mint mondád — fôképen függ az olvasott könyv

kedvezô hatása ; akkor még minden tárgyat az áb-

rándok tarka himporában s a esalódás világitásában

látta a bennem pezsgô élet. Az atyám elvesztése

fölötti fájdalom még hajlandóbbá tôn az érzelékeny-

ségre , a távollét s egy kis adag féltékenység növe-

lék a lángokat; Hermin képe szuntelen szemeim

elôtt lebegett, a szigeti dal szuntelen füleimben

esengett — szóval, szcrelmesebb valék, mint a plá-

tói fellengô szerelem apotheozált hôse — Lamartine

Ráphaële s szivemben nagyobb ürtéreztem, mint

maga a Baradla. Ha ha ha! (nevetett fel elbeszélôm,
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bár nekem úgy tetszett, mintha nevetése kissé erôl-

tetett volna) mint lehet ép eszu ember ily dôre !

A barlang közepe táján jártunk, midônegyug-

rásban lábain elesuklott s én képtelenlettem a tovább

haladásra. A társaság belebb folytatta útját s én —

visszajötteig megpihenendô — egy égi5 gyertyával a

zultán pamlagára telepedtem , melynek kö-

zelében a bal-lépés történt.

A magas folyosó közepén lévô hosszas és fel-

hajló szirtemelvényt, melyre a mészszivárgás szô-

nyeg- és párnaszeru fehér domborulatokat rakott le ,

fölibe pedig a esepegés Stalaktit rojtozatú redôsfüg-

gönyt vont — kis akarattal nem nehéz pamlagnak

képzelni . kivált ha a kalauz elôre kikiáltja , hogy

ez a zultán pamlaga. Most az egyszer azonban én

foglaltam el ô fels ;ge helyét s ha ruganyosnak nem

is , de fáradt és sértett lábam miatt eléggé élveze-

tesnek találtam.

Az elsô érzet, mely a társaság léptei és beszé-

de zajának elhangzása után ellepett — a koporsói

esend , magány és elhagyottság nyomasztó érzete

volt. Gyertyám gyér világa a barna szirtfalakra

óriási árnyakat rajzolt, fejem fölött szabálytalan
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sziklafelhôk függöttek , az itt esendes folyású patak

nesztelen suhant el mellettem, jobbra balra sötét

sikátorok s mélyedések nyultakbe: megvallom, hogy

akkori izgatott hangulatomban nem lettem volna

rendkivul meglepetve , ha valamely törpe kobold

vagy gyönyöru kis gnomída tekint elô a kétes ho-

mályból hegyi birodabna bitorlójára. S valóban már

esaknem egy ily hegyrém megjelenésére adott jel-

nek véltem ama sajátszeru, félig füttyentô féligesat-

tanó hangot , mely egyszerre közelemben megesen-

dult. Feszülten hallgatóztam több perezig, a esat-

tanó fütty ismételve lún a boltozatról a patak

vizébe esô esepp okozá azt s a barlangi ür adá neki

ama sajátszeru viszhangot.

Midôn belyzetem kissé megszokottá vált, a

testi fáradtság s kimerultscg kezdte jogait igenybe

venni. Gyertyámat két kôdarab közé szorftva, lehetô

kényelembe helyezkedém s behúnytam szemeimet.

Igen de a behúnyt szemek sotétében nekem hetek

hónapok óta mindig Hennin jelent meg s most is

százszoros bájban láttam ôt. A boldog két év emlé-

kei egyes napok, úrák , találkozások képeiben

tünedeztek fel ; a kis evôdések , édes kibékülések,
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a szigeti dal, a titkár, jövôm aggályai ез reményei

tarka jelenetekben váltakoztak, mosódtak el és hul-

lámoztak tovább, mint egy alföldi sikság kalász ten-

gere

Egyszerre úgy tetszett, mintha Hermin s a gyu-

lölt titkár ia az eltávozott barlangi társaságban vol-

na. Lelkemet keseruség és féltés szállotta ineg. 0

a titkár karján tovább ment, hidegen, részvétlenul

nevetve s egyetlen sajnáló pillantás nélkul ! Ez hát

a huség deah! vállamat egy kéz érinti ,

visszatekintek , Hermin apró lágy keze az, ô hoz-

zám hajlik s mondhatlanúl szeretô hangon ezt

eúgja:

— Megszöktem a társaságtól s vissza siettem

hozzád édes mindenem — igy nevezlek , mert hi-

szen e pereztôl kezdve nem vagyunk-e örökre egy-

mis6i?

— Azok vagyunk örökre , elválaszthatlanúl ;

momlám én elragadtatva s túlvilági üdváradattal

karolva át karesú derekát.

— Itt fogunk élni, folytatá 6; mindenható szerel-

münkben boldogan , távol az emberek és világ vá-

aári zajától

Vilag folyiia I. bul S
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— Senekünkteremtettmenyországot soha sen»

hagyjuk el többé ! tevém én hozzá.

— Soha! sipegé ô hozzám simúlva; ne "rabolja

el boldogságunk egyetlen perezét is hivatlan tanú s

a mi szivünk világában ezred év is esak egy perez.

Karöltve indulánk el megtekinteni új birodal-

munkat. Lehelletének illata , karjának gyöngéd sú-

lya villanyos meleget önte el ereimbe. De én fele-

dém az anyagot, felfokozott szellemem halhatlan-

nak tudta magát s az idô, tér, halál eszméje fehér

lappá vált hitemben.

Mit mondott ô, mit beszéltem én — nem emlé-

kezem , esak azt tudom , mit éreztem : az örökké

valóság élvét egy rovid perezben. Körulünk mindeu

oly fényes oly ragyogó volt s mi egy aranyutezábói

a másikba andalogtunk a túláradri kéjmámor ontu-

datlanságában

Hirtelen sötétedni kezdett, meredek szélén ál-

lottuk meg , fejünk fölött egy denevér esapott el ;

ösztönszeruleg összerezzenénk.

— Hova jutottunk ? ismeri ön e helyet ? —

kérdé megváltoztatott hangon Hermín s imént fény-

körben sugárzó areza sápataggá Iôn.



— Nem s azért térjünk ragyogó termeinkbe

vissza ; feleltem én nem minden aggály nélkul.

De a ragyogó termek eltuntek , mindenfelé sö-

ti"t sikátorok ágaztak szét s mennél inkább kerestük

a kivezetô utat , annál mélyebben bonyolodtunk a

tömkelegbe.

Az idô tér es halál eszméje, az örökkévalóság

és halhatlanság nehány perez elôtti érzetét egy esa-

pással összezuzta a meggyôzôdésnél, hogy eltéved-

tünk , hogy örökre , reménytelenul ide vagyunk

zárva.

Hermin könyekre fakadt, kpseru szemreh ínyá-

sokkal illetett, hogy én vezettem ôt ez iszonyú sír-

ba ; a kétségbeesés szokatlan vad szavakat adott

reszketô fehér ajkaira s eltorzitá elébbi szelíd szép

vonásait.

Én megsemmisulten , szó és mozdulat nélkul

meredtem nehány lépésnyirôl a szétomlott fürtei

közt kuszáló Erynnisre

Ekkor távolról egy dal hallszott — férfi hang

énekelé — oly ismerôs , a szigeti dallam volt az :

mindinkább közeledett s amegmentésreményéthoz-

ta. Végre belépett a sikátorba egy szövétnekkel ke

8*
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zében — a titkár. Herinin örömsikoltva szökött mel-

léje , karjába fogózott s mintha nem is létezném ,

figyelmére egy szavára sein méltatva , ment kifelé

a szabaditóval, ki reámegy^kárörvcndôgúnyos pillan-

tast vetett.

Lábaim a szirt talapba gyökereztek — ujjamat

sem valék képes mozditani. Lépteik elhangzottak ,

a világosság elveszett , körulem koromsötét éj ter-

jedett , Hermin vetélytársammal boldog leend s ne-

kem itt egyedul , elhagyatva, nyomorún kell vesz-

nem ... Az örökkévalóság kinjait egy rövid perez-

ben szenvfidtem át — agyam szédult , a föld lesü-

lyedt alattam és —

Felébredék. Annyi bizonyos volt, hogy köru

lem koromsotét éj terjedett (a két kôdarab közé he-

lyezett gyertya hihetôleg egy inozdulatom által ei

dôlt s kialudt) de hogy én és Hermin , Hermin és a

titkár, a menyország, az eltévedés, a dal, az elha-

gyatás és az itt veszés — hogy mindez álom volt-e

vagy valóság , iszonyú rémes valóság ? ezt az elsô

perezben s mindaddig nem tudtam meghatározni ,

mig az elébbi esattanó fútty az elsôbbrôl nem gyô-

zött meg.

Л,
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A sötétben e végzetszeru álom fölött tépelôd-

ve , félszázadnak tetszett , mig a visszatérô társa-

ság közelgését hallva , újra feléltem.

Hat héttel késôbb visszatértem Budára; a szi-

geti dal még mindig l'üleimben esengett s lelkemben

ott volt a barlangi álom árnyrajza. Megérkezésem

elsô órajában tanáesosekhoz siettem. Az cbédlôben

senki sem volt, a mellék szobában Hermin e*iieklc

igen sok érzés és kifejezéssel a — szigeti dalt. Bal-

sejtelemmel léptem be. Hermin kissé elhalványúlt

látásomra s alig talált egy szavaeskát. Balsejtelmem

nôttön nôtt — jobb szerettem volna ha inkább elpi-

nil s balkan felsikolt. Alig üdvözölhetém , midôn a

tanáesosné is beevezett. Mint régi jó ismerôst nagy

zajjal és örömmel fogadott s örömében esaknem meg-

ölelt. Tudakozódott mint létemrôl , szegény atyám

végóráiról , testvéreimrôl , utazásomról , szivélye-

sen, részvéttel, kezemet megesókolt ujjai közt tart-

va s felelethez alig engedve jutni. Balsejtelmeim

oszlani kezdtek.

—A többi közt, kérdé, bizonnyal hnllotta mar

édes В . . . hogy lányom menyasszony ?

Szerettem volna kérdeni , bár jól tudtam hogy
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ki — a boldog vôlegény, ha egyetlen be tut isbirok

kiejteni.

— Épon mához egy hétre * * * titkárral lé-

pend az oltárhoz. Reméllem , hogy mint házunk jó

barátja eljövend az esküvôre ?

A tanáesos házának jó barátja azonban más-

nap beadta hivatalróli lemondását s harmadnap a

bureau-asztaltól az eke szarvához sietett.

Eddig van történetem. A próza nem esak az

álomban de a valóságban is gyôzött a költeszeten ;

s te azt kivánod hogy a Baradlában még költôi ké-

peket lássak ? Ismétlem s hidd el , hogy ez is esak

olyan mint az élet , addig szép, m(g a esalódás fél-

homálya burkolja. Szivaraink kiégtek, menjünk fel !

Fenn többi társainkat a Baradla-könyv körul

találtuk, melybe a barlang látogatói 1834 óta ne-

veiket jegyzék. Mily kevés ¡smert névre találtunk

itt ! S mig egy egy Montmoreney, Paget, Ashburne

s számtalan más angol , franezia , szász , porosz ,

olasz sat. utazó neve ötlött szemembe , lapokon át

alig akadtam elvétve egy magyar tudós , müvész

vagy író nevere , pedig — mint állíttatik — a ki
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esak húsz év óta megfordúlt a Baradlában , az mind

ieljegyezte ott létét az emlék könyvbe.

Ez, a mai nap mar kérlelhetlenné vált Berezi-

nek új kikelésre nyújtott alkalmat.

— A magyar irónál , szólt ô kissé magasra

vont szemöldekkel , a leglényegesb hiányok egyike

az, hogy keveset utaz és forog a világban s e miatt

látkore szuk, tapasztalása korlátolt, benyomásai

egyoldalúak. S igy a helyett , hogy a teljes em-

beréletbe markolna és onnan venne ismert, hu

egészséges alakokat , kénytelen a szoba négy fala

közé szorúlt elméletbôl elvonni okoskodásait, vagy

a phantasiát boesátani gyakran túlesapongó szár-

nyakra. A túlnyomó többség nem esak a külföldet

nem , de saját honát sem ismeri s az életbôl esak

annyit tud, a mennyit abból városa utezáin vagy

faluja esendében mindennap lát.

Nem mintha e mindennapi élet nem nyújtana

lflgalkalmasb tárgyakat a tollnak : de az egyhangu-

ság és megszokás közt elzsibbadt szemlélô ero elôtt

nem tunnek fel egyes vonások , jellegek, helyzetek,

inikbôl változatosb lét surlódásai s összehasonlitá-

sok talán fénypontokat alkothatnának. Valamely
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philosoph egykor azt állítá , hogy a földnek a nap

künïli forgása roppant zajt okoz , mit azonban mi

— e folytonos és mindig egyenli5 zajban születvén

— észre sem vehetünk. Én — végzé speeehét

szigorú barátom; ezt mindössze esak hasonlatúl aka-

rom felhasználni s hiszem hogy ez esetben a hason-

lat sokkal kézzel foghatóbb mut az eredeti állítás.



IV.

SZILICZE.

(Tündérrege.)





Honalapító Árpád a vérrel szerzett új hazában

táborjárást tartott s a kijelölt határpontokon a föld-

be leszúrt dárda azt jelenté : ne bántsd a magyart !

E tábortjáró esapatok egyike forró nyári nap

estéjén Sajóvölgyében amartos folyó partján ütötte

fel tanyáját s mig az öregebbek Вors az öreg vezér

körul gyülekeztek , az ifju hôsek kisebb esoporto-

zatokban a közel lefolyt harezias idôk eseményeirôl

beszélgettek harmatosúló illatos füvön a esillagos

ég alatt.

A leventék zajos vidám sorából Kelemér nem

esak feltünô delisége , de búskomoly hallgatagsága

által is kivált. Elso volt ô a esatákban , de utólsó

az áldomásoknál , hol többi társai a harez torát ví-

gan ülték meg. A szuzeknek érte hasztalan epedô

serege „bús dalia" néven ismeré ôt.
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Komolyságánakokakövetkezô volt. Születésekor

a legöregebb táltos, egy köztiszteletben álló galamb-

ôsz agg , azt jóslá fölötte , hogy ha esak fei nein

találja ama hajadont „kit nem apa nemzett s kit még

halandó szeme nein látott" szivét a legbájosabb

hölgy sem fogja szerelemre indíthatni. De hogy e

választott merre és hol legyen feltalálható , ez több

volt, mint a mennyit a táltos a jövôben olvashatott.

E jós-szó súlyát Kelemér esak ifjuvá serdülte-

kor kezdé érezni , akkor , midôii a szerelein szük-

sége keblében felesirázott s e titkos bensô ösztön-

nek megfelelô lényt találni képes nem vala. S lehe-

tett-e legkisebb reménye is párjáúl oly szuzre akad-

hatni „kit nem apa nemzett, kit halandó szeme még

nem látott?" Egyéni bátorságán kivul e végzete fö-

lötti kétségbeesés vitte ôt a esaták legelszántabb

rohamába s ugyanez tette ôt búskomolylyá ott , hol

mások víg kedv zajának éltek.

Most is e hideg közönyössegbe sülyedve szót-

lanúl hevert a rögtönzött gyeptanyán s alig ügyelt a

körulte zsibongô élénk szófolyamra , mfg figyelmét

egy vidékbeli pupos félszemu törpe öreg sajátszeru

elôadása nem kötötte le. A púpos ember a körbe
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gyult vitézeknek helybeli szokásokról , életmódról ,

eseményekrôl érdekes dolgokat beszélt s különösen

e szavai ébreszték fel Kelemórt néma elmeren-

gésébôl:

— „Orizkedjetek ô hôs lovagok, szólt a púpos,

a Borzova köruli hegységet hold töltekor éjféli idô-

ben megközeliteni. E hegyek egyikének teteje mély

katlanná van behorpadva s lenn a tágas mélyületben

egy iszonyú öblu barlang elôtt legforróbb nyárban

óriási jégesapok függenek , valamint a bejárás is

alól felul jéggel van bevonva. Nehány lépésnyire

be lehet a jég-esarnokba menni , de aztán merede-

ken s zugosan hajlik le a síkos út, melyen lemenni

akarni annyi volna mint bizonyos halál torkába ro-

hanni. — Ha a hold telik , éjfél tájban megragadó

buvös dal hallszik a mélyületbôl. Ki ezen távolból

Uígyszelíden hangzó éneket hallja, legottan legyôz-

hetlen szender által nyomatik el s álmában a gyö-

nyöru énekesnôt kítja. Amde hajnalban felébredve,

soha többc álom nem jô szemeire s a leglángolóbb

szerelem és kínos álmatlanság közt rövid idôn ha-

lálra kell epednie. S azért orizkedjetek 6 leventék a
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borzovai hegyek vadjainak üldözésétôl, bogy az átok

alá vett hely közelébe ne tévedjetek !"

A hallgatók egy része az egész jégbarlangot .

éneket és álmatlanságot mesének vette ; a masik

rész ármányt s titkolózási érdeket vélt alatta rejln-

ui ; voltak kik némi hitelt adtak a púpos szavainak.

de nem törôdtek tovább a hallottakkal ; esak Kele-

mér tépelôdött nyugtalanúl s ébren egész éjjel a lát-

hatlan énekesnô által felgyújtani szokott szerelenv

eszméjével.

Következô nap pihenés es áldomás napja volt

s a „bús dalia'* a vigadók sorából ellopózva , teg-

zével és gerelyével az erdôs hegyeknek vette útját.

Az éjen át határozattá ért benne a szándék meg-

hallgatni a buvös dalt s aztán meghalni, ha kell, de

legalább — rövid ideig bar és birhatlanért — át-

érezni a szerelem üdvét , kínját.

A lombkoronás esererdôk magányában a púpos

jött elébe , ki a táborból tegnap észrevétlenul ve-

szett el. Kelemér rendkivul inegörult a találkozás-

nak g kérte a törpét, jelölné ki neki a borzovai

hegység barlangjához vezetô legrövidebb utat.

— S ismered-e ifju magyar hôs az általad ke
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resett hely veszélyeit? kérdé félszemével hunyKm*tva

a púpos.

— Hallottam tegnapi elôadásodat s el vagyok

határozva ! felelte a dalia oly szilárd hangon, hogy

a púpos minden további szót feleslegesnek tartva ,

vezetôul ajánlkozott. Ritkán járt erdei ösvényeken,

hol a soha meg nem riasztott ôzike is bátor szemek-

kel bámult reájok , baladva : mint a nap nyugodni

szállt s keleten a hold telô areza meruit fel , egy

magas hegy tetejére ertek. A hegytetô lapos kopár

sík volt, hol zöldet esak a földbôl kinôtt nagyobb

kövek mohain látott a szem.

— Közel vagyunk leventém, szólt itt az egész

úton hallgatag törpe kalauz , — közelebb, mint vél

ned. Csak nehány lépést még — így — s most te-

kints le !

Borzasztó meredek szélén állottak. Lenn a tá-

gas mélyületet köröskörul egyenesen felnyúló tömör

sziklafal foglalta be. A völgy sürl vad fákkal volt

ellepve melyeknek sötét zöld lombjai — bar legki-

sebb ezellô sem lengett — bánatosan suttogtak. A

letekintôk arezára alúlról hives légvonal tolúlt.

— E vad elzárt völgyben van a jégbarla ng,
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melyrôl tegnap beszéltem. Ha áll határozatod s kö-

zelébe jutni ohajtasz , elvezetlek az egyetlen lejá-

ráshoz.

Kelemér szó nélkül követte vozetôjét a helyig

hol a rézsút lenyúló szirten, bokrokba s ág-bogak-

ba fogózva leboesátkozni lehetett. A púpos ittkissé

gúnyos hangon sok szerenesét kivánt az ifju hôsnek

s hirtelen eltávozott : a szerelmet keresô ifju pedig

rettenthetlenul kezdé meg a vakmerô utat.

Fokonkint, a mint leebb jutott, hidegebb Iôn

körulte a liîg ; bár ô a szellet hus legyintését esak

izzó arezain érezé , sôt még jótékonyan hatott az

reá a bensô titkos tuz ellen, mely ereiben elömlött

s mely megóvta ôt a téli dermeteg befolyás ellen,

midôn a esodás barlang torkolata elôtt állott meg.

A púpos elôadása eddig szóról szóra valósúlt.

A falegyenes barna szirthomlokzatba sok öl magas

és roppant széles torkolat nyilt, melyben kékes

ködpárázat röpkedett. A félkörben lehajló boltozat-

ról óriási jégesapok függöttek , mint megannyi he-

gyével lefordított torony. A homályos esarnokból

fagyos légzet esapott fol ; s midôn Kelemér a sima

jégpadlón nehány lépést tôn, benézett ama merede
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ken lefuto jégsikátorba, mely az egy arasszal tovább

haladót örökre , menthetlenul elnyeli.

A völgykatlan perezrôl perezre sotétebbé vált

s míg fenn a béreztetôn a buesúzó nap végsugarai

ragyogtak, lenn mar éji homály terjengett az egy-

másra hajló s összeölelkezô ágú fagyalfák vad su-

rüjében. Egyszerre azonban bágyadt ezüst világos-

ság ömlött el a sudarakon — a nap uralmát a teli

hold vette át s bánatos arezával mélán tekinte le a

barlang elôtti vén iharfa alá telepult leventére.

Ez , soha nem tapasztalt feszülésben érzé tág

mellét elszorúlni , mi félelem épen nem , de ama

közönyös nyugalom se volt , mely eddig ezen érez

mell alatti ßzivet soha szokottnál sebesebben dobog-

ni nem engedé. Sejtelme mondá , hogy végzetszeru

sorsa megfejtéséhez áll most közel — s ki marad-

hatna ilyenkor nyugodt ?

Midôn a hold az ég gyér esillagú boltján oly

magasra lépett, hogy a völgykatlanba függôlegesen

tekintene le s itt a fdk sudarai árnyat sem vetnének:

Kelemér egy távoli mondhatlan édes hangot halla

megesendulni s elmaradó léhlzettel erôszakosanlük-

tetô szivére szoritá kezét. E dal elhaló rezgése oly

Vilig folï»Ji I. Ul. У



i 30

tundén volt, mintha a hold ezüsthúrokká vált sugá-

rain játszanék a szellô ; oly andalitó oly megkapó

folyamú , hogy mennél közelebbrôl hangzott, annál

széditôbben hatott az érzékekre s midôn végre hatá-

rozott pontként a jégbarlang mélyébôl származása

kétségtelenne Iôn , a buvös kéjmámorban ringatózó

ifju szemeit lankadtan lehúnyá , ámúlt feje kezérôl

lehanyatlott s eszméletct vesztve mély álomba me

ruit

Világos nappal volt mire felébredt; elôtte pedig

a púpos állott, hosszú karjait mellén keresztbe fon-

va s még gúnyosabb kifejezésselesúfvonásain, mint

midôn távozék.

Na s mint elégitett ki az álomlátás daliám?

kérdé gonoszúl hunyorítva félszemével.

Ö az! ô az ! kiáltá, inkább az álomesz<nÄ»

ket folytaMag mint a törpének felelve Kelemér —

ô az, „a nem apától nemzett, a soha nem látott"

a kgdiesôbb , legbájosabb szuz , ki szívemet lán

guló , elhamvasztó , ôrült szerelemre birta !

— Ezt mondta még eddig mindegyik, kinek ál

<nában a kis boszorkány megjelent ; jegyzé meg vi-

gyorogva a púpos — s miután egyenkint valamennyi
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ohajtá birni ôt, úgy hiszem te sem lész roszabb a

többinél ?

— Igen, biroom kell ôt, mondá hévvel s el-

ragadtatva az eddig érzéketlen s most egyszerre túl-

áradó szerelmu levente , — de hajh ! tevé hozzá

szép fejét busan leesüggesztve , hol , mikor és mi-

kép találhatom fel ?

— Errôl majd késôbb szólunk; most jer elébb

a tudd meg tôlem ki és mint jutott ide a bájos tira-

dér, ki egész lényedet oly hatalmasan megigézte-

Aztán nyilatkozz, el akarod-e fogadni a hozzá ve-

zetô eszközöket azon az áron , melyet ezért dn ki-

vánandok ?

—S tehetnéd-o ezt? hatalmadban állana e mód?

kérdé kétkedôleg az ifju s feltekinte a törpére — de

ez nem volt többé látható, helyette egy bozontos

hajú és szakállu óriásra esett bámuló nézelete.

— Válaszom ez; szólt az átváltozott— nevera

Baradla , a természet titkai buvészetem elôtt tárva

vannak. Jer , kövess ! — s ezzel kézen fogva a le-

ventét , szélsebesen vitte ôt magával lakába , mely

egy hegy roppant ürege volt s ma is Baradla név

alatt ismeretes.

9*
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— Messze innen , a föld északi végesúesán .

hol a nyugvó nap tuzkoronát visel s utána az ég

ezer színben lángoló sátorrágyúl ki — kezdé beszé-

dét a buvész ; a fagyos tengereken felhôkig nyúló

jéghegyek emelkednek sezek közt lakik tündérszol-

g Л korében a jég-király. S z i i - nek az ôsz jégki-

rálynak sok századévvel ezelôtt egy gyönyöni lánya

volt, kit ô azonban a legmagasabbjéghegy bástyá-

zatai közé magányba zárt el, mert szabályúl az állt

a jégországban , hogy a második ivadékát megérô

király uralmát veszti a más lép helyébe. A szép

Szili tehát örökös magányra volt kárhoztatva s

unalmas egyhanguságban , de soha nem öregedve

epedte le a századokat. Történt, hogy egy hajnali

szomorú sétája közben hófehér s édes illatú jégró-

zsára talált. E pillanat ota szíve titkos vágyai e ro-

zsában öszpontosúltak. Ezt ápolta , ölelte esókolta

ô egész szerelemmel. E fölött a virág kristály leve-

lein minden éjen át ragyogó mézédes harmat gyult

s izlelése Szilinek részegitô kéjérzetére Iôn. Egy

este azonban a jégrózsa eltunt — Szili pedig egy

esodaszépségu kis leánygyermeknek lett anyjává.

Az uralmát vesztett jégkirály bôszültségében fene
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ketlen mélységbe taszitá le leányát; unokáját pedig

a kis S z i l i e z é t túl a tengereken egy számára

alkotott jégbarlangba zárta. E jégbarlang az, mely

elôtt te egy egész hónapig aludtál; a jégkirály báj-

ban mindent felülmúló unokája az , kinek ónekct

hallád , kinek képe álmodban megjelent. Halandó

szeme soha még nem látta ôt ; temérdek ifju álmat-

lamll sorvadt el már miatta , még több — ki segé-

lyemmel képes Iôn a rejtekbe hatni, nem sietve kel-

lôieg , mielôtt hozzá érhetett volna , jégszoborrá fa-

gyott. S ezt elôre mondom , hogy tudjad , mily ve-

szélyes útra vállalkozol.

— Az árt ! az árt ! — Kiálta nyugtalanúl az

ifju, — kivánd bár véremet, életemet az üdv egy

rövid perezeert !

— Csendesen ; szólt Baradla , ki e közben le

met elébbi púpos törpe alakját ölté magára; sem

egyiket se másikat nem kivánom — egészen. Mind-

ossze esak nehány évet kérek, mely a te életedbôl

az enyémhez fog esatoltatni. Mert látod, minden

hatalmam mellett eként kell tengetnein lételemet. S

most, elôször is adj fürteidbOl egy szálat és ereid-

bôl bárom esepp vert.
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Kelemér minden habozás nélkül teljesité a pa-

ranesot.

Baradla a hajszál végét a földbe ülteté, az ifju

vérébôl három eseppel megöntözé s im szemláto-

mást zöld novéimyé terjedett az, melynek bokrosodo'

ágai rügyezni , leveleket hajtani kezdtek ; s perez

múlva már a kis fa tele volt apró vérvörös bo-

gyókkal.

— E bogyók , szólt a púpos , utat fognak ne-

ned nyitni a barlang mélyébe vezetô s különben jár-

hatlan sikátoron. Minden leszakitott s magad elibe

vetett szem alatt gránitlépesôvé vál a meredek sima

jég. A lépesôzeten lehaladva , hosszu jég folyosó-

kon fogsz végig menni, míg a pompás terembe

i*r.sz, hol a gyönyörü s örök fiatalságban élô tündér-

leány lakik. Fogd ôt kezénél s vezesd ki börtönébôl.

De kettôre teszlek figyelmessé. Elôször : oly siet-

séggel járj , hogy egy óra alatt visszatérve ismét

künn Icgy , mert a granit lepesôket ezen idôn túl

megmászhatlan jéglemez vonja újrabe s akkor benn

rekedsz mint már sok elôtted: másodszor ; tudd meg,

hogy e vérvörös bogyók mlndenike egy egy hó éle-

tedbôl, mi általad leszakítva ée elvetve, azon esetre,
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Ъa a barlangbóltöbbet visszanem térnél, az énnap-

jaimat növeli. — Ezek a feltételek ; ha all az alku

tord le tövérôl a fáeskát, vidd maggaddal s kisértsd

meg szerenesédet. —

Kelemér a buvész elôadásából meggyôzôdvén,

hogy a neki szánt bájdús hölgy „kit nem apa nem-

^ett s kit halandó szeme soha ne¡n látott" a jégbar-

lang fogoly tündérnôje : elszánt bátorsággal ment

sorsa elébe s minden válasz helyett letörte tövcrôl

az apró vérvörösbogyókkalsürunmegrakott fáeskát.

Az alku e szerint meg volt kötve s Baradla a

törpébôl ismét óriássá nyúlva, még sebesebben mint

jövet vitte magával a leventét s tette le a sötet völgy-

katlanban a kék ködpárás barlang-torkolat elôtt.

Gúnyos mosolya most már valóságos hahotába tört

ki , melyet a völgy még rögtöni eltunte után is visz-

hangozott. A káröröm sátáni gúnykaezaja volt az ;

a buvész j6l tudta az ifju elôtt elhallgatott ama ki>-

rülményt, miszerint Szllieze barlangja olyszeru va-

rázs alatt áll, hogy minden oda belépô, mielôtt

még a tündért megláthatná,jégszoborrá meredelébb

utô*bb a szerint, a mint életeben több vagy kevesebb
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hölgyesókot élvezett. Eladott életct pedig aztán az

álnok és esábitó Baradla örökli. —

Ismét oly holdfényes éj következék mint elsô

alkalommal , épen egy hi5 elôtt, bár az ifju ezt esak

tegnapnak hive. Éjfél tájban ismét megzendult atá-

voli halle , andalító ének , de hatása többé nem

álomhozó , sôt ellenkezôleg buzdító , lelkesitô volt.

Kelemér határozottan a ködlô esarnokba, a me-

redek jégsikátor szélére lépett, habozás nélkül sza-

kíta le egyet a bogyók közul s maga elibe veté. A

belyen , hova az esett , vörös kô-lépesô pattant ki

a vasta g jéglemezbôl. Az elsôt második harmadik

negyedik követte — az ének fokonként tisztábban s

közelebbrôl hallszott s az égô vágy által ragadott

ifju nem elégelte a lassú haladást , marokkal szórta

maga elébe a bogyókat , esak hármat hagyván meg

a fáeska ágain. Az élet nem kimélt hónapjai árán

ogy perez alatt hatszáz granit fokú lépesôzet esava-

rodott le a mélységbe ; a delejes erô által vont le

vente amásik perez alatt lesietett ezen eleérve, egy-

m.ísba nyiló magas fényes termeken s ezeket össze-

kötô folyosókon ment végig, nem ügyelve a mozdu-

latlan jégszobrok merev szemekkel reá bámuló alak
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jaira, melyek mellett minden lépten elhaladott. Ama

szerenesétlen ifjak szobrai voltak ezek , kik S z i l

az egykori jégkirály által e helyre tett varázs követ-

keztében , ezélhoz érhetés elott jéggé v¡íltoztak s

kiknek életét most a esalárd púpos élte. Jelmezeik

arra mutatának , hogy különbözô nemzetek és szá-

zadok gyermekei.

A „bús dalia" keblét azonban lángolóbb tuz

hevité , mint valaha s fei nem tartóztatva lépett a

legékesebb legtündöklôbb kristálypalotába , hoi a

jégkirály unokája, a leirhatlan bájában mindent fe-

lulhaladó szuz , kezében hófehér liljomot tartva ,

egy trón-emelvényen ult.

A szeme fényét vesztô s túlvilági kéjben úszó

levente a trón elôtt féltérdre esve, esak ennyit

mondhatott :

— Fölleltelek végre , téged , a nekem igértet

„kit nem apanemzett, kit halandó sze

me soba m é g nem látott'M

Szilieze pedig lélekbe rezgô hangon ezt vála-

szolá :

— Eljôttél végre , szívem rég várt , rég epe-

dett ifja ; te a nekem szánt , az e g y e 1 l e n „k i
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nek ajkain sohamég nôeaokjanem

^gett"!

S ezzel leszállva magános trónjáról , szeliden

felemelte a térdelôt , és egy kezével ennek kezét, à

massal még mindig a liljomszálat tartva , kifelé in

dúlt véle a földalatti esillámló termekbôl.

A jégszobrok mellett elmenve , Szllieze ezek

mindegyikét a hófebir liljom szál végével érinté s

tüstént mindenik visszanyerte egykori testalkatát ,

vérét, életét, és hódoló tisztelettel követte az ifju

párt; annyira, hogy midôn a már már jegesülô gra

nit lépesôzeten fel a nyílt esarnokba értok , e kisé-

ret háromszáz megmentettbôl állott.

A pillanatban , midôn ezek közul az utólsó is

fel Iôn a varázstól szabadítva, távoli tompa dördu-

let volt ballható.

— Baradlát, a gonosz buvészt elérte méltó

büntetése; szólt környezetéhoz Szilieze —ahegynek

ama végesúesa, melynek ürében lakott, vele együtt

örökre elsülyedt. Századokon át bitorolta ô a tôle-

tek elesalt életet 8 ez most reátok visszaszállván,

neki egyetlen pereze sem maradt. — O volt nagy

atyámnak azon lrfgy ellensége, ki a buvös jégrózs¡ít
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anyám elibe játszá , hogy megrontsa véle 6t s az

öreg jégkirály uralmát. Ez engem , a jégtündérek

honából számuzöttet , e palotába oly titkos határo-

zattal zárt el ; hogy esak oly il'ju mindent feláldozó

szerelme hozhasson kl innen, ki soha még— tett-

leg , vágyban , gondolatban vagy álomban nôt nem

esókolt ; más lemerészkedô pedig lelketlen tömeggé

jegedjen , mig az engem kotô varázs megszunté vel

élctet visszaadhatom. E varázs megtört régen várt

jöttöd által szerelmes , tiszta , hôs leventém , ki a

boldogtalan tündérleányt boldog halandúvá — mert

núddé s elsô esókodra érdemessé teszed !

Mondá Szilieze s a jégbarlang torkolatából a

völgy pázsitára lépve , kezéból a liljomszál ezüstlö

köd gyanánt enyrszett el — Kelemér pedig mennyei

üdvtôl feszülô keblére ölelé a föld legbájosabb

hajadonát.

A háromszáz — bolgár és szláv, morva és kha-

zar, hun, avar és esabamagyar ifjakból a jéggé vál-

tozás hosszú korszaka alatt kihult az ôrjöngô láng

s megmentôik iránti mély hálaérzetbôl ezentúl urok

és úrnôjükkénttisztelékôket. Egy részük nem messze

a jégbarlanghoz , hol elbuvölve valának , — más
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részük pedig alábba Sajóvölgy egy erdôs vadregé-

nyes zugában telepult meg s az új telepeket boldog

ût-éa úrnôje neveirôl Szilieze és Kelemér-

nek nevezt el.

Mindez ôsidôkben , midôn e földet még tündé-

rek is lakták, közel ezredéve törtent s mint régi do-

logról mondani szokás : talán már nem is igaz.

Annyi bizonyos , hogy a hegytetôbe horpadt mély

völgykatlan s ebben a jégbarlang , a torkolat bolt-

iverôl nyárközépen lefüggô óriási jégesapokkal s

úgy mint azt e rege folyamán tájképezni igyekvém,

mai nap is látható Torna megye Borzova és Szilieze

helységei közt.



ELET-UTAK.



— — ihr himmlischen Mäohte !

Ihr führt ins Leben uns hinein ,

Ihr lasst den Armen sehuldig werden

Dann überlaset ihr ihn der Pein

0 Ol h с



Hat év elôtt X. mezôvárosban , mely a hason-

nevu megyének székhelye , hölgyek- és férfiakból

v<'gyes társaság beszélgete végzett ebéd után kü-

lön esoportulatokban.

A novemberi nap kudos homálya az estet stat

tete s mielôtt ennek rendes órái beköszöntenének, a

h.ízi úr jónak látta világot hozatni s játékasztalokat

rendezni. Ez asztalok egyikét rögtön körülülték ; a

másodiknál hiányzott a negyedik a whisthez.

— M .... et inkább halálnak választanám, mint

ügyvédemnek, szólt türelmetlenul , sôt talán kissé

boszúsan a esonka whist-partie egy kövér tagja, kü-

lönben törvényszéki fizetéses táblabiró , — szörnyu

pontatlan ember, többnyire várat magára.

— Késedelme eddig ha megfejthetô volt is, ma

már nem az ; felelé egy más a kártyát keverve; ed
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dig rend szerint védenezénél idôzött es maradt el ,

de miután ez tegnap már meghalt, ugy hiszem nines

többe mit értekeznie véle.

— Ugy látszik azonban , utolsó perezig nem

akar tôle megválni ; jegyzé meg egy harmadik , ki

ablakmelletti állásából az utezára tekinte ki — im

nézzék önök.

A beszélgetôk az ablakhoz közeledtek.

Az átelleni megyeházbólnégy rab hozottki vil

lain egy festetlen deszkakoporsót , melyet két fegy-

уeres megyehajdún— a rabok ônzetén kivül, egy

<5sz hajú , görbedt termetu agg s egy ifju kisére.

— Fogadni mernék, eszébe sem jut , hogy mi

itt várunk reá s a temetôbe kisér egy bünöst , kit

halál-itélete ellen megvédeni akart, de nem birt, —

mondá kikelve a szenvedélyes játszó , a koporsót

követô ifjura ezélozva.

— Valóban , ma késôn fog megalakúlhatni a

partie, szólt, a kövér úr türelmetlenségével mint-

egy ingerkedve, az elébbi; M a roskadozó öreg-

nek nyujtja karját támaszúl , ki nem bitte volua ,

hogy unokáját ô temesse el. De hogy ez bunös volt-e

és ha igen, mennyire kárhoztatható —jegyzé meg
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a törvényszéki táblabiró szavaira vonatkozólag, azt

már most ama legfelsobb törvényszék itélendi el ,

melyhez ügyét a halál fölebbezé.

— A szántszándékos gyilkosnak Istennél sines

kegyelem; veté oda egykedvun emez. Fogat fogért,

szemet szemért , már szent László királyunk törvé-

nye volt, mit ha a polgárisulás szeliditett is , min-

dig fenmarad : életet életért ; ki ellenkezôleg itél, a

bünt legyezi, a merényt bátoritja.

— Csakhogy a törvény nem gyutaes , melyet

minden fegyver gúlájára egyaránt lehessen alkal-

mazni : s ha valaha, ez esetben merulhetett fel a

kérdés : egy romlott, gonosz életért vethet6-e a

mérleg másik felébe egy jó, erényes, de szerenesét-

len, melynek minden hibája az : hogy a viszonyok

hatalma által s ugy szólván isten eszközekéntkény-

szerült a gonosz kioltására ?

A törvényszéki táblabiró perezre feledé a whis-

tet s különben sem halvány areza még jobban ki-

gyúlt. Meg kell jegyeznem , hogy az ô szavazata.

volt épen a tegnapi ülésben elhatározó ama pallos-

itéletre nézve, mely egy gyilkossággal vádlott ellne

Vilig Myin I. köl. 1"
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hozatott, ki azonban ezen itélet eШ ugyanazon nap

reggelén , a természetes halál kapuján megszökött.

— E szerint ön tagadja a szabad akaratot s

azt , minek a szabad akarat esak kifolyása , az észt?

pattant fel most már határozott boszusággal ; ugy

inditványozza ön a világ minden fenyitô törvényszé-

kének feloszlatását , mert akkor az emberek ép oly

kevéssé lesznek okszeruen büntethetôk, mint az

állatok.

— Ez sok esetben áll is ; védé makaesúl álli-

tását az elsô, — mert ott, hol e fennhiresztelt isten-

adomány, az ész — a ferde nevelés, gyermekkori be-

nyomások, túláradó véralkat, szenvedélyek, elôité-

letek, balfogalmak s a hatalmán kivíil fekvô esetle-

gesség ezernemü alakja által tévútra vezettetek, o£t,

a szabad akarat rögtön megszünt muködni s a biró

itélete nem bunt torolni, hanem irányadólag javita-

ni van hivatva. E hivatás pedig azonnal eltörpül ,

ha elvül állittatik fel : életet életért." —

A kövér úr hihetetlenül rázta fejét, divatszerü

philantrop nézeteknek mondá a felhozottakat, miket

sok évi törvényszéki gyakorlata megezáfol.

A vita mindig élénkebb és hevesebb lón s a
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másik asztalnál whistezôk figyelmét fölgerjesztve ,

ezeket is a vitatkozók körébe voná. A nôk szelidebb

hajlama a philantrop pártjára kelt , ki a hatalmas

aegis alatt még inkább neki bátorodva, állitásaiban

mindig merészebb , a táblabiró pedig mindig inge-

lultebb lôn.

Elmondá, hogy nines könnyebb, mint törvé-

nyek ezikkeire , pontjaira s az istentôl nyert ész- és

szabad akaratra hivatkozva , a szerenesétlen tevedô

fölött kimondani a „bünöst", megitélni a börtönt ,

botot, akasztófát ; kivált ott, hol a nyomor rongyai

közt a legkisebb vétek is szembe tünô.

Elmondá , hogy nines könnyebb, mint lueullusi

ebéd ntán ruganyos pamlagon heverve, az éhes ké-

regetôt száraz röviden oda ntasitani : hogy dolgoz-

zék s majd lesz mit ennie. Ellenben , legtöbb eset-

ben igen nehéz volna a válasz, haajóllakott tanáes-

adót kérdeni menu; az éhes : vajjon mit dolgozott

hatô?

Elmondá , hogy ninee könnyebb , mint puha

pelyhek között születettnek , ki mióta járni megta-

nitották , sima virágos pályán halad , utálattal for-

ddlni el attól , ki selejtes útra szoritva , midôn a t»

10*
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vist akarta kikerulni, göröngyben botlott el a besa-

razta magát. Azt sem volna azonban nehéz sejteni,

meddig birna e könyörtelen utálkozó megállani a si-

kamlós uton , melyen ez sok évi küzdés és sinlôdés

után esett el.

Elmondá, hogy a szigorú erkölesbirói rendsza-

bály : „ki mint vet, ugy arasson" — már alapjában

hibás , miután a vetôk egy rószenek magva hálás

köver földbe hull, mig a másik résznek esak szikla-

rétegek jutottak, melyek közt a legjobb akarat mel-

lett is , a mag nem fogamszik, vagy konkolylyá vál,

s igy a birónak , pálezatörés helyett inkább a telek

mivelhetôvé tétele van kötelességeul kituzve sat.

A törvényszéki rendes táblabiró e szavakat, ha

nem is saját személyére vonatkozóknak, de legalább

körébe vágóknak hiv«n, fokonkint ingerültebb lôn s

hogy a vita ezúttal kellemetlenebb fordulatot nem

vett, M beléptének voltköszönhetô , ki, az

arezán olvasható fájdalmas megilletôdést ál-mosoly-

lyal eltakarni hasztalan igyekezve , vegyült a tár-

sasíígba.

A fájdalom legfôbb kiváltsága az , hogy bár

mily forrásból származzék , mivelt lelkek által tisz
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teletben tartatik; — sa jelen levôk tudván azt, hogy

M et ifjukori barátság esatolá ahhoz, kinek bün-

tetôpörében védôleg a legbuzgóbb erômegfeszités-

sel lépett fel s kit most örök nyughelyére kisért —

a tárgyat tovább nem érinték.

Nehány nap múlva azonban a pbilantrop, a kö-

vetkezô történetet olvasta fel a kandalló körul gyult

s jelenleg hallgatósággá alakúlt whistezôk elôtt, kik

közul ez alkalommal a törvényszéki tag hiányzott.

E történetet részint az alperesi védelemben

felhasznált , részint az elitclt által ügyvédé vel köz-

lött adatokb<íl szerkeszté össze az elbeszélô.

A gyerinek-k orból.

1835. év nyarán, egy alföldi nádfödelu ház

alaesony szobájában háromegyén ült különbözô fog-

lalkozásba merülten, mindhárom szorosan egy esa-

ládhoz tartozó , de különbözô életkoru, érdekü s ke-

délyzetü mindegyik.

A esaládfo hetvenen túli agg ; egykori izmos
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szálas termete kisé meghajlott az évek súlya alatt ,

kopasz feje fényes bôrérôl nehány téveteg ôsz szált

lenget a nyitott ablakon be suhanó szellô ; areza ,

melyen tömött bajusz és szemöld ezüstlik , a ma

gyar faj elvitázhatlan typusa. Felöltönye, a zsinóros

dolmány , fogason esügg; alatta szalma karszékben

az öreg ül , ezifra fokosnyél vésésével bibelédve s

a széles ingujjak alól látható karok erus idegei, a

száj nyilásakor elôfehérlô fogsor s arezának ép szine

még sok erére mutatnak.

— Na s Gábor! szólaltmegmélyrezgésuhang-

ja, a szunnapoknak fele már elmult s te még sem

látogattad meg a nagyságos urfit.

— Ki az a nagyságos urfi? — felelt a megszó-

lított, a nélkül hogy a kezében tartott régi bôrkö-

tésu könyvbôl felpillantana — nagyságos urfi! ismét-

lé keseru gunynyal, mondtam már nagyapám, hogy

e ezím országunkban esak mágnást illet , ô pedig

tanuló mint én s épen oly nagyságos mint én.

— Jô, jé, Gábor! esillapitá ót az öreg ; ez már

régi szokás nálunk , apám is igy hivta mar az urfi

szép apját, mostani földesurunkat pedig mindenki

igy nevezi s e kivul ne feledd , hogy ô jótevônk is !
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— Jótevônk?! riadt fel a nyitott ablak melletti

ülésébôl , kihez e szavak intézve valának s fekete

szemeinek vadul lánguid pillantását az aggra pzöke-

zé ; s az apa jótevôjének nevezheti azt, kinek ke-

zébôl saját édes fia halált vôn ? Szegény vagyok ,

de atyám gyilkosának kezét mint jótevômét, nyalni

nem fogom.

E szavak annyi gyulölséggel, annyi határozott-

sággal voltak mondva , mennyit az alig tizenöt éves

ifjonezban senki nem keresne. Ott állt, mellén ke-

resztbe font karokkal , domboru fehér homloka rán-

ezokba vonult s balvány areza , melyrôl tanulás és

gondolkozás által korán kifejtett érleltség tekinte le,

oly sötétkomor kifejezést ölte , hogy az öreg félig

zavarodottan emelé le róla szemeit.

— Tudod fiam , szólt ez engesztelôleg , hogy

szegény apád halálát véletlen s nein szánt akarat

okozá

— Emlékezem , jól emlékezem! vágott közbe

az ifju, hiszen már akkor hét éves voltam ; túzok

vadászaton a nagyságos úr , ispánját a falkát meg-

kerülni küldte s mit gondolt ô vele , hogy ez épen

átellenében állt, midôn a felkászolódó túzokesapatra
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lOni kedve jött s mit tehetett arról , hogy a golyó

túzok helyett embert talált, ki történetesen épenaz

¿»'atyám volt? ..

— Igaz , vigyázatlanság volt , nagy vigyázat-

lanság— de jusson eszedbe, hogy 6 hibáját jóvá

enni igyekezett s ate és Klárika nevelésére jószán-

tából ad évenként —

— Kétszáz ezüst forintot, melylyel egy em-

beréletet fízet ki s jószántából , mert mint veletlen

esetért fölmentetett a törvény , ugyanazon törvény

által , mely, ba ez eset megforditva i0!, atyámat

legalább több évi börtönnel fenyitette volna. A kü-

lombség esak az, hogy ô Muray Miklós , húszezer

hold birtokosa, atyám pedig szegény ispán volt,

kit ha készakarva öl meg, sem torténik nagy baja.

Az öreg, tört sugáru s két könymaradványban

úszó szemeit az égre emelé. — „És boesáss mog a

mi büneinkért, valamint mi is megboesátunk az el-

lenünk vétetteknek" idézé áhitatosan az imádság

szavait. — Isten látja lelkem , én megboesátottam

neki!

— Én nem ! dörmögé Gábor alig hallhatólag ,

nem akarván öreg apja buzgoságát sértenl.
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Csend állott be , mint ott szokott , hoi a vitát

egyik fél sem akarja folytatni; az öreg munkáját

szemlélgette , unokája az imént letett bôrkötésu Ta-

eitust vette ismét elô; hihetôleg azonban mindkettô-

nek gondolati másutt révedeztek.

E jelenet szinhelye ama egyszeruen tiszta la-

kok egyike , melyekben a szegénység szemérmesen

fedi el meztelenségét. Az idôbarnult gerendázat ala-

esonysága által még téresebbnek látszik a négyszfigu

szoba, r<"gi alaku butorai kopottak s esak a szüksé-

get fedezik. A kimeszelt liasas kemenezét fa pad ve-

szi körül , három szögletben kartonnal letakart há-

rom ágy , a negyedikben mult századi pohárszék. A

falon fa rámás avult festvények közt nehezékes óra

ketyeg , közepen kerek fenyôasztal, rajta két virág-

gal telt pohár , a bárom ablak közül kettô orsz'ág-

utra , a harmadik virágos kis kertre nyilik , honnan

illatos lég járja át a szobát. Ennek széles párkány-

zatán nehány könyv van felállitva s papiros és

egyéb irószerek láthatók. Az ajtó melletti vasfoga-

son ôzlábnyelü ostor , kulesok , régi rovások, légy-

esapó függenek, mik közül ez utolsó itt legszüksé-

gesebb háziszernek látszik.
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Az utra nyiló ablakok egyikének üvegén átkis

lánygyermek, talán kilenez tiz éves, igyekezett va-

laini festvényt utánrajzolni. E munka annyira elfog-

lalá, hogy az elébbi beszélgetésre legkisebbet sem

ügyelve , rajzónt tartó kezét kivéve , nem is moz-

dult; most azonban készen lehete, mert a viasz-

esomókat, melyekkel saját papirszeletét a képhez

ragasztá, leszedve, egy ideig édes gyönyörrel szem-

lélte müvi't, azt ín szabad kézzel kisértett meg rajta

némi árnyéklatokat, végre midôn ezzel is elkészült,

röpült inkább, ment ment a könyvébe mélyedt Gábor

mellé s rajzát örömtelten elébe tartá.

— Gábor báesi, édes Gábor báesi, nézze esak,

nem jól vettem le e kastélyt, e fákat , e két embert?

Oly jól esett a feszült esendnek e gyermeki vi-

dám hang általi megszakitása, hogy Gábor arezáról

szinte látni lehete a sötét eszmék elszállását , —

fokonkint derült fel az , mint a föld , ha egy ideig

felhô takarta el a naptól.

— Ugy-e tetszik, úgy-e szép? folytatá ez ese-

vegését, — mosolyogjon esak, lássa , igy sokkal

szebb , mint ha oly komor

S valóban az ifju vonásai e rövid perez alatt az
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elôbbitôl egészen különbözô kifejezést nyertek. Hom-

lokáról eltünt a redôzet, szemeibôi a vad tuz, ehe-

lyett szeretô szelid tekintet, ajkairól nyájas jóság

mosolygott le a kis leányra , kit balkarával átfogva,

magához ölelt.

Az elsô pillantás e kfttôre együtt, megmondá

bogy testvérek. Ugyanazon magas fehér homlok ,

ugyanazon eseresznye feketeségu fényes szemek ,

rövid egyenes orr s bájos hajlatú ajkak; ugyanazon

hollóbarna haj, esakhogy Gáboron tömött rendetlen-

ségben s göndören árnyékló a halvány halantékokat,

ennél pedig sima lemezekben simuló a piros an-

gyalarezra.

— Klárikám , ez meglehetôsen , esinosan van

utánozva , de esak utánzás , felelt ez kis hugának ,

kieértsd meg egyszersaját erôdet, majd foglak tani-

tani. Különben ez esak mellékes mulatság , szólj ,

elvégezted feladatod ?

— Még délelôtt, mikor Gábor báesi sótálni

volt, mindjárt elôhozom ! s ezzel egy összevarrt pa

piros könyvért szaladt.

Gábor átvizsgálá az irásgyakorlatot s nehány

megjegyzést tôn.
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— Ezt majd kivülrôl is meg kell tanulnod,

mondá végre.

— Óh már tudom is , hiszen oly szép versek ,

hallgassa esak :

Hazídnak rendúletlenül

Légy hlve óh magyar ,

BöleeSd ez s majdan slrod is

Mely ápol s eltakar.

Az ifju esókokkal halmozá a kis szavalét s hosz-

szan nézett a kebléhez simuló szép fôre.

— Oh bar tehetnék örömet a szegény árva te-

remtésnek; sohajtá, inkább önmagához szólva.

— Hiszen tehet Gábor báesi, esak akarjon —

hizelgett ez félénken.

— Szólj , mivel , kis tündikém ?

— Kálmán urfi multkor, báesi hon nem létében
' a

ide nyargalt s azt izente , hogy látogassa meg ôt ,

akkor majd küld nekem is festéket , meg képes

könyvet, miben minden állat megvan

— Igen igen szólt közbe a nagy apa , kinek

épen malmára beszélt esevegô unokája ; aztán még

azt is mondta, hogy miután oly nagy könyvmoly
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vagy, választhatsz ott magadnak a könyvtárból ked-

ved szerint, neki ugy sem kell.

Nagyapja kivánságának eleget tenni , Kláriká-

nak örömet szerezni, vagy a tiszaréti dús könyvtár

által vonzatva, vagy végre mindezen okok összeha-

tásából-e ? eleg az , hogy következô nap hajnalán

Gábor útban volt a pár órányira fekvô Tiszarét felé.

Az ottani földesúr , Muray Miklós fia Kálmán,

iskolatársa volt a ezelotti években a szünidô nagyobb

részét nála tölté. Ez a kisebb iskolai évek után tör-

tént, luiciôn még a gyermeki lelkek természetes egy-

máshozi ragaszkodásába nem vegyültek seinmi rang

és vagyonkülönbségi nczetek. Akademiai magasabb

osztályba lépve azonban Kálmán lassanként elvált

elébbi játszótársától a a hozzá hasonló úrfiakhoz

esatlakozott ; Gábor fájdalmasau ¿rzé mellôztetését,

de sokkal büszkébb volt, bogy sem tolakodjék. Az

íírfiak választékosan öltöztek, reggelenként fodrász

járt hozzájok ; költeni , mulatni volt pénzük elég :

ô egy asztalosnál volt szálláson, kinek fiát tanitotta

élelemért, durva posztóban járt s nem volt annyi

filière , mint azoknak forintjok s e mellett a mi pén-

zeeskét öszszezsugorgatott , azt könyvekre adta. —



158

A magányban , hova a megaláztatást elkerulni

vonúlt , olvasás, tanulás, tudás Ion életszomja,

ezzel hitt és remélt a születési rang és gazdagság

iölött elônyt nyerhetni. Az egyetemi könyvtár nyitva

állt elôtte s ô minden rendelkezése alatti idejét ítt

tölté. E mellett az ingyen tanitott rajzolás- és nyel-

vekben kitunó. elumenetet tôn s midôn nem egyszer

virasztó gyertyáját hajnali fény homályositá el, azon

öntudat adott uj erôt lankadó tagjaiba: hogy többet

tud saját emberségébôl, mint menynyit fizetett mes-

terek tölthettek az urfiak agyába.

Igy mult el a törôdés s tanulás fáradalmas éve,

s végeztével Gábor , ki eddig az alsóbb osztályok-

ban a jelesek közt mindig elsô volt s e helyet mint

kétségentúl ôt illetôt , követelnie természetesnek

vélte: tapasztalá hogy hátravettetett s helyét Muray

Kálmán foglalta el, Kálmán, kirôl meggyôzôdése

mondá , hogy tudás dolgában nem érdemes saruja

sziját megoldani.

A gyermek természettôl feltörekvo lelkének sé-

relme keseru könyekben tört ki s midôn ezek leesil-

lapúltak, titkos harag maradt ott a rang- és vagyon
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aristoeratia eilen, melynek ô eddigi mellôztetése't

tulajdonitá.

Kálmán ugyan elég szivélyesen hivta ôt meg a

szünidônek szokás szerint Tisza-réten töltésére , de

Gábor , bár a meghivást nyiltan vissza nem utasi-

totta , azt el sem is fogadta. Érzé , hogy érdekeik

a éltük útjai különbözô irányuak a büszke lelke mi-

tôl sem rettegett ugy, mint a megaláztatástól. Haza

ü ent nagyatyjához a komor Iôn és magába zárko-

zott. Az öreg , még a múlt századnak egyszeru val-

lásos embere , nem volt kedélyéhez mért társaság s

a gyermekifju lelki fensôbbeége rövid idôn feltünô

iôn. Minden szeretete testvérében Klárikában köz-

pontosúlt; ez volt az emberek közt az egyetlen lériy,

kibez vonzalmat , ragaszkodást érezett.

Anyját mégtestvére születésekor veszté el; aty-

jának szerenesetlen halála pedig jól tálált ok volt,

melyet a Muray-esalád vagy is inkább az aristoera-

tia elleni boszúa indulatának ezimeul felhasználjon,

mint ez már fönebbi párbeszédébôl öreg atyjával

észreveheto Iôn.

Most ia ily eszmékkel eltelve haladott elore a

harmatos gyepen s szemeinemlátták akörule terjedô
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nyári hajnal és tennészet szépségeit. Szavait, mikkel

az úri kastélyba lépend , méregette, hogy ezek kel-

leten túl alázatosakká ne törpüljenek ; végig néze-

gette aggodalmasan szegényes öltözékct s félt az

elienté ttôl , mely a kastélybeli úri alakok és saját

viseltes durva ruházata közölt feltünô leend s ezt a

harmat és úti portel megkimélendô , lehúzott saruit

s gondosan összehajtott felöltôjét kezében vitte.

Mar látszott messzirôl a tiszaréti esillagos

templom-torony s a kastélyt környezô sugár nyárfa-

esoportozat, mely közül a reggeli napsugár fel fel

esillámlott az úri lak rézfödelén.

Elláthatlan sikról kóbor folyam kanyarog le ,

legnagyobb az e bonban születôk és elhaldk közt; a

folyam , melyrôl a dal azt mondja, hogy „a ki vizét

issza , vágy annak a szive vissza"; a szôke folyam,

melyrôl a közmondás azt tartja , hogy „a ki belôle

nein ivott nem magyar az."

Kigyózó s örökös nagy S betu alakú útját tör-

pére vágott s medrébe nézô fuzfák jelelik; fölötte

egy egy sirály vagy halász-madár esap el , vagy a

szomszéd kiöntés nádasából felrebbent vadlúdesalád

repulí át.

Felülrôl álmos-renyhén úsznak alá szállitó
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talpak, gazdájok deszka viskója alá búvik a naphó-

ség elôl , vagy fürödni tér az apály esekély vizébe.

a sima fövényu partra s a viz folyását esak a kor-

mányrúd iránya jeleli , oly lassú esendes az.

A partokon jobbra balra , egész odáig bol a

fold az éggel borúl össze , tarlók , kaszálók . gyep,

«jan szántott földek terülnek el ; itt ott látható egy

egy karesn kútágas , vagy vakolatlan esárda, a kö-

rülötte elhintett s hónapok uta söpretlen szalma

alommal , melyen fürge verebek esiripeluek.

A íaluból jókor munkára indúit parasztok tú-

/okesapatot vernek fel , melynek fehér begyü baj-

szos egyénei nehány lépést szaladnak elôre , mig

szárnyra vergôdve , eleinte nehezkesen, aztán min-

<lig biztosabban szállnak arra, bol semmi magasabb

pontot nem Шnak s mindig kisebbé válva , végre a

léggpl összefolynak.

Az ekés parasztok azonban közelednek.

— Jó nap' isten földi ! szólitá meg Gábor az

oisôt — bova lesznek ?

, — ílát esak repeze alá forgatni tartunk, volt a

válasz.

— Ki emberei ?

Vilig Mi».a I. kol. * ■
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— Muray Miklós ô nagyságaé , szólt ez , vé-

gig mérve a kérdôt , hát ki máséi volnánk ?

— Se földek itt ?

— Mind övé ha még annyi volna is , — dej-

szen uraeskám , jó darabra ellátni innen , de nem

oly inessze , hol nem a mi urunknak teremne ez

istenáldott föld.

Gábor keseru hangulatának ez ismét igen al-

kalmas tárgy volt , hogy borongó eszméit abból to-

vább szôje. Mi igazság, gondolá magában , adhat

egynek annyit , mennyi százaknak volna elég, hogy

veres verejték helyett nyugodt elégedettséggel egyék

kenyerüket? mi joggal hajthatók dologra ezeren ne-

hányak kényelmeért ? s kl állithatná viszont azt ,

hogy az alkotó természet e nehány kiváltságosnak

ereibe nemesb folyadékú vért öntött, testeikct fino-

mabb agyagból gyúrta , agyukat magasztosb velô-

vel tölté meg , mint azokét, kik e test és ver javá-

ért izzadva törôdnek ? — A régi Spartára gondolt ,

törvényeire , szokásaira , intézvényeire s esak az

nem jutott talán eszébe , hogy e dieso köztórsaság-

nak rabszolgái is voltak.

Eszméit — a sik téreken messzirôl elhallatszó
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lódobogás s vidám szóváltás hangjai verték el. Hátra

tekintett s nehány száz lépésnyi távolban három úri

lovagot látott , ugyunannyi lovász által kisérve, se

bes lépésben utána közeledni.

A nap mar jó magasan volt, a lég ködtelen

tiszta s ô a lovagok egyikeben, kiknek lehajtott an-

gol esizmáikat s vadász öltönyüket jól kivehette ,

Kálmánt velte megismerni. A más kettô társai lehet-

tek s hihetôleg reggeli agarászatról , vagy sétalo-

vaglásból tértek vissza.

Még nehány perez s ntól érnék , felismernék

ôt, ki ffiradtan , izzadtan , porosan , saru és felöl-

töny nélkül, külsejére nézve a lovászinasok bárme-

lyikével sem állhatná ki a hasonlitást. O gyalog ,

azok paripan — igy nem akart elôttük megjelenni.

Habozni nem volt ideje. A kastély messzireki-

nyúló kertje s parkja jobbra terrtlt el az országút

mellett , hirtelen letért ô errôl s átszîikve a kerités

árkán s élôsövényén, a tövér fu sfák közé Sietet^

elveszni az dton közeledôk látása elôl. —

Hôség és fáradság miatt lihegve , megpihenni

egy fa alá ült , hol egyszersmind dúlt öltözékét \a

rendbe hozza. A körtefának egy sárgnló gyümökü

11*
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esel terhelt ága oly barátságosan hajlott le kiszáradt

ajkaihoz, hogy a természet e nyájas kinálását epedô

szumja vissza nem utasithatá. Leszakitá a zamatos

gyümölesök egyikét s a legjobb lelkiismerettel és

étvágygyal fogott izleléséhez.

Alig teheté ezt azonban , midôn hátulról egy

vasmarok által nyakon kapatva, e szavak dördültek

füleibe: Megvagy végre gaz tolvaj, no hiszenmajd

kapsz te a körtéhez mogyorót is !

Mielôtt az e szavakat követô jelenet elôadásá-

ba kezdenénk , elôre kell boesátanunk , hogy a kert

tulajdonosa Muray Miklós szenvedélyes gyümöles-

tenyésztô volt. Külföldön s leginkább német tarto-

mányokban jártakor tapasztalva, hogy ott az utólsó

földmives kertje is a legszebb legnemesebb gyü-

mölesfajokkal bôvelkedik, iuig nálunk s legkivált

minden egyéb terménynyel áldott alföldünkön a leg-

silányabb gyümölesök kerülnek úri asztalokra. —

Nagy gond- és költséggel hozatta meg a logkitünôbh

fajak ágait, sôt a kellô földetis hozzájok s órtelmes

kertész által növeltette, ápoltatta beeses oltványait.

Az elsô gyümöles nagyobb örömére volt, mint ha

a búza tizenöt magot adott s mig ezzel ha a gazda-

.
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tiszt kezén poesékra ment is , nem sokat gondolt ,

amazt féltékeny gonddal ôriztette.

Történt , hogy ez év épen igen kedvezô volt a

gyümölesre s hogy a falubeliparasztifjnság eztigen

izletesnek találva , túltette magát a különbségen ,

hogy az nem az ô szorgalma eredménye s túltette

magát egyszersinind nem ritkán a kert keritésén is.

Muray Miklós úr rég volt oly indulatban, mint

mikor kisült, hogy kedves gyümöleseit lopják. A

kertészen kivül egy külön eeôszt is állitott ki ôrül ,

s niidôn e esôsz daezára is logyott a gyümöles java,

ezt is gyanúsitá s már inogyoróval is fenyegeté.

Pedig a esôsz beesületes ember volt , esak-

hogy a gyümölesösi dilettansok szemesebbek voltak

nála. Nehány nap óta azonban éjnap lesben állt s a

mogyorótúli félelme buzgóságának Gábor Iön áldo-

zata, ennek, kit holmi vándorlegénynek nézett,

kellvén mások büneiért meglakolni.

Örvendve , hogy végre valakit tetten kapott ,

sita boszús úr elé állithatja , lopózott a mit sein

gyanitó ifju háta megé s keményen nyakszirten ra-

gadva , igéré az ura által neki szánt mogyorót.

— Kiagaz tolvaj? pattant fei dühösen Gábor,
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egy pillanatra kiszabadúlva a esôsz fojtó újjai kö-

zul, do a következôben már ismétkaron szorittatva

általuk , mik e rég lesett z'sákmányt semmi kinesért

sem voltak hajlandók elboesátani.

— Ki a körtét , aimát lopja ; esak elôre szép

szerivel nagyságos urunk elébe , nojszen majd les«

hadd el hadd !

Gábor elôtt a kép, Murayék eié tolvajként ve-

zettetni . a borzalom minden szineivel egy másod-

perez alatt kiszinezve állott. Határozottan vonako-

dott a esôszszel menni, ellenben ennok Bzándéka is,

rabját diadalmenettel bevinni, szinte határozott volt.

Küzdésre , ölre került a dolog , minek az Iôn ered-

ménye , hogy az izmos vállas esôsz a legyömrözött

ifju kezeit vékony kötéllel hátra s midôn még igy

sem akart menni, ôt egészen a kérdéses kürtefához

kötözé , maga pedig jelentést tenni a kastélyba

nient, melyet innen a park s gyümölea fái fedtek el.

A lekötött ifju kedélyállapotának festésébe nem

merünk boesátkozni. Kinos elegye volt ez a harag,

düh, fájdalom s a legközelebbi jövôtôli rettegésnek,

mi száz balálnál iszonyúbb kétségbeesesse össze-

fulyva keringett lázas rohamokkal vérében, keblé
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ben, agyában; vonásai eltorzúltak , szerte zilált

fürtei alól nehéz izzadság-eseppek gördultek le, or

ra a küzdés alatt kapott ütéstôl feldagadt s az ebbôl

eredô vér összevegyült a kékült ajkain felhabzó taj-

tékkal. — Kötelékét igyekezett eltépni , de ez mé-

lyen vágód va keze esuklójába , nem tágúlt. Végre

kimerülten, azon ágak bus lombozata közé rejté ar-

ezát, melyek az imént oly barátságosan kinálták

gyümölesesel.

Orökkévalóságnak tetszô óranegyed után lép-

teket hallott közeledni ; Kálmán jött két barátjával,

kik. épen midôn az udvaron lovaikról szállanának

le , hallották meg a kertesôsztôl az esetet s a tény

színhelyére siettek.

Gáborban megfagyott az elébb lázongó vér,

midôn a vig beszéd hangjairól a jövôkre ismert s

esüggeteg fejét még inkább elforditá.

Végre a három úrf< mögötte állt sa esôsz ezek-

tól tiszteletteljes távolban.

— Na s fiezkó , jó-e a körte ? kérdé nevetve

Kálmán, aztán nézz már egyszer ránk is, ne esak

mindig a tiltott gyümöles köze' !

E trefás szavait lovagostorának egy rövid su
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hintásával kiséré. A esapásra Gábor vállai közt át

futó éles fájdalmat, lelkében ôrjöngô dühkitörést

érze. Arezát hirtelen sértôjére forditá s ez hátra hük-

kent ennek e pillanatban valóban sátáni kifeje-

zésétôl.

Szólani akart volna , de subesen reszketô aj-

kaít nem birta elhagyni a visszafúló hang , szemei-

nek villáma megtört a két nagy könyben , mely for-

rását elhagyva sargás barázdákat mosott vonaglo*

ábrázatán.

— Az Istenért! hiszen ez — Kékl Gábor! kiál-

tott fel a kétkedés nehány másodpereze utá'n K.íl-

mán , — hallja kend esôsz , kend orszigos gazem-

ber, mit mlvelt itt kend ? oldja, vágja el Misté nt e

köteleket

A esôsz, bámulva és dünnyögve, hogy köteles-

sége teljesitéseért gazembernek neveztetik, szaba-

ditá el foglyát.

— Hogy történhetett ez — vagy te vagy-e az

valóban , sztflj Gábor? ! folytatá ezalatt az elébbi.

— Igen — én vagyok , felele' ez hangját visz-

szanyernl kezdve , látogatni jöttem s ily fogadásra,

Пy vendégszeretetre találtam !
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— Ez esak e vén zsivány hibája , ostobasága,

igyekezék a vádló szavakat engesztelni Káimán,

na de hiszen majd meglakol érte. Most, jer, jer

bo a kastélyba, pihenj meg , öltözz át, jóvá teen-

dünk mindcnt !

Qábor keseruen rázta fejét. —

— Mindent? szólt halkan, — nem lehet. E

szegény embernek itt, ki mint sejtem, esak paranes

szerint tette a mit tôn s most lakolással fenyegette-

tik , megboesátok ; de a lovagostor vágása —

— Nem tudta , kire száll , arezezal el valál

fordúlva, gyaníthattam-e

— Mindegy ; alakomról látható volt , hogy

ember vagyok , kit esak azért , mert ruhája ko-

pott s külseje nyomorú , a gazdagnak nines Joga

barommá alaesonyitani. Ember és barom nem egy

fedél alá valók. Isten velünk !

Mondá s gyorsan megfordúlva elsietett s nem

ügyelve Kálmán tartóztató szavaira , átkelt a kert

keritésén , ki a gyepre , az országútra , hol a tik-

kasztó hôség daezára addig ment, mig haza érve,

az atyai haz küazöbé*n léhl és erôïogyottan roska-

dott össze.
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Kálmán , a törtcntek fölött kissé megilletôdve

s inkább boszankodva , ment vissza a kastélyba két

barátjával , kiknek elménezkedése s víg megjegy-

zéseik között esakbamar visszanyerte jó kedvét s

még a sértett fél nem messze lehetett, midôn б saj-

nálattal bár , de mégis nevetgélve mondá el benn a

jelenetet.

Két nappal késôbb délezeg négyes fogata hintó

állott meg az öreg Kéki egyszeru báza elôtt s az

uraes-koesis a valódinak adva át a gyeplôt, leugrott

a bakról , kisegiteni a benn ülôket.

Elôször is, hat évu kis lánykát emelt le , ki

piperés fehér ruhájában s gömbölyü piros arezaival

szerfölött hasonhtott az oltárok mellen látható an-

gyalszoborkákhoz. Aztán éltesb hölgynek nyujtá ke-

zeit , és karját s mindhárman a lak ud varába lépve

nyájasan köszönték az öreget, ki levett kalappal

jött ki a váratlan magas látogatók elé s nem gyôzé

elégszer ismételni, mily nagy szerenesének tartja 6

a nagyságos asszonyt és úrfit szegény hajlékában

tisztelhetni s mennyire fogja a hon nem levô Gábor

e szerenese elmulasztását sajnálni.
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Muray Miklósné kegyes leereszkedô asszonyság

volt s örömestebb állott szóba jobbágyaival , kikkel

fensôbbségét éreztethette , mint mágaásokkal , kik-

nél egy hajszálnyival sem akart alább állani. E rész-

ben tökéletesen magaévá tevé forje gondolkozását.

Ez , régi esaládi nevénél fényesebbet nem ismert e

honban s egyike volt azoknak, kik magukat a ne-

mesi renden felülemelni ohajtva, a polgári osztályt

lenézik, a mágnásokat gyülölik. Ennél sajátszerubb,

gôgösebb születési aristoeratiát a középkori Spa-

nyolország sem mutathat fel.

Muray Miklósné e fölött kiss.* elôitéletes hölgy

is volt s különösen hitt ama megtorló fátumban, mi-

nek képviselôjeul a régi pogányok saját Nemesia-

nek nevezett istennel birtak. Igy már akkor, midôn

ispánjuk a túzok-vadászaton férje által történetesen

meglövetett, kezdett ô tartani valami osztóigazság

kfzétOl s ezt megengesztelendô birta roá férjét az

,'irvak részére szánt kétszáz forint évi díj fizetésére.

Most ismét e meglôtt ispán fia általuk ily kegyetlen

bánásmódban részesulvén , félelmei felujultak s a

bajt jóváteendô oly szándékkal jött, hogy a sértett

ifjut házához vegye és saját fiával együtt neveltesse.
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Nem tudjuk , minô eredménye lett volna rábe-

szélft tehetségének s ha az ohajtott (min kételke-

dünk) , mily fordnlatot veendett Gábor élete? annyi

azonban bizonyos, hogy midôn ez este baza vetô-

•lött s a látogatás éa az ajánlatrólértesült, haragtói

piruló arezokkal s oly szavakkal utasitotta vissza ,

hogy készebb éhen halni , mint Kálmán inasává ,

mivé ôt tenni szándekoznak, törpülni. Nem lehetett

vele e tárgyról szólani.

Azt azonban , hogy a nagyságos asszony Klá-

rika neveltetése gondjait elvállalja , rövid meggon-

dolás után nem ellenzé, mert, Muray Miklóenénak

az eleven szép kis leány szerfölött megtetszvén, ezt

¡s magához kivánta s ajánlá , hogy miután árva ro-

kon-húga a hat évu Kl o tibi nak különben is neve-

lônot tart a háznál , Klárika majd ettôl tanúlhat.

Ezek után faggatni kezdé az öreg Kéki unoká-

játa két nap elôtti eseményekrôl, miket ennekbüsz-

kesége senki, még 6reg atyja elôtt sem vallott volna

ki s miket az öreg elôször esak Muraynétól hallván

mellesleg és sajnálkozólag említtetni , a nagyságos

asszonyt pedig kérdezgetnl nem mervén , tisztán

mindeddig nem tudott.
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Gábor a fôbb vonásokat elhallgatva adta elô a

gyümölesösi epizódot s az öreg sokkal kevésbé volt

emberismerô, hogysem e lángba borúlt arez zavart-

sága- s vonaglásából sejthette volna , bogy az el-

mondottakon kívül még egyéb is tortént.

Az egyszeru ház szokott esendét azonban Klâ-

rika ujongó ugráló öröme fölélénkité. A kis lány fe-

jeeskéjében rajzottak az új változatos jövô remé-

nyei , hol majd játszótársnéja, szép ruhái, könyvei,

képei leendnek s a nagyságos asszony igérete sze-

rint, idôvel zongorázni is tanuland ; Gábor pedig

szorgalmazá hugának minden szükséges ruhákkali

ellátását . nehogy koldusként kerüljön az úr¡ ház-

hoz. —

llyszeru készületek közt folytak a napok ; hét

hét után mult s МuraynéШ még mindig semmi hir

sem jött. Klárika arezát minden este a esalt vára-

kozás borúja lepte el, annálinkább, mert Gábor

hajlandó volt hinni , hogy az egesz igéret feledésbe

ment, vagy megbánták. — E hitében naponként

erôsödve , 6 maga is letett a lesben állásról , mert

feledôk mondani , hogy Kálmánnal vagy szülôivel

minden áron akarva kerulni a találkozást, egy ideig



174

folytonosan figyelt minden szekérzörrenésre, nehogy

véletlenul hon lepessék.

Egy délntán, szokott helyén a kertre nyiló ab-

laknál Taeitusába elmerulve uit , mirfôn Klárika

örömsikoltasára még elég ideje maradt az alaesony

ablakon ugy kiugrani , hogy a perez niúlva belépô

Muraytól e szökés észre ne vétessék. A kertet el-

hagyva , kibarangolt a rétek- és tarlókra , s esak

akkor tert vissza, midôn a Tiszarét felé haladó hin-

tiît a távol országaton megpillantá.

A szobába lépve , szemei kis hugát keresték s

esak nagy apját találták fel, ki szalma karszékében

ülve a ezifra fokosnyelen véseit.

— Klárikát elvitték , szólt mély rezgésu bari-

tonja; s neked izenik , hogy mielébb látogasd meg

testvéredet.

Gábor szót sem felelt , hanem régi helyét el-

foglaWa, szemeibôl válni nem akaní pár könyun

át nézett a régi bôr kötésu könyv lapjaira.
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T í z é v malva.

1845 év telén a Lipót-város lakói elôtt feltünó

volt egy új ház harmadik emeleti ablaka , melybôl

rendesen esak késôn éjfél után enyészett el a sötét

utczára leszolgáló világ. Az estélyek és tánezvigal-

mak látogatói , midôn szemeiket hazatéret önkény-

teleníil magára vonta a homályos sorból kiváló vi-

lágitott négy szög, perezig töprenkedve kérdék ma-

gukban , szorgalom vagy bánat, vagy beteg ágya

mellutti mées viraszt-e mögötte ? — Nehány lépés-

sel tovább azonban feledték , mint ez természetes a

nagy városokban , hol annyi a virasztó bánat , és

életemésztô szorgalom , mit a nagy tömegnek esak

parányi része ismer. Kinek is volna kedve , ha rea

érne is , mások inségével vagy bújával torôdni ?

Ellenben azt igen jól tudták e városrész lakói.

hogy ugyan-e ház egész elsô emeleti osztályát ,

melynek belrendezésén heteken át annyi kéz foglal-

kozott, Muray Kálmán lakja , — mert ki a fényes

készületeket , a párisi Gobelin-gyárból érkezô szô-

nyegeket, a mahagoni fájú dús butorzatot, abéesi
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hintókat , az angol faj-lovakat , az óriási tükröket

4e hereulánumi disz-edényeket , vagy ama napon-

kint szállitott fényüzési ezikkek egyikéttörténetesen

meglátta , melyeknek roppant árát a reájok eso elsô

pillanat megmondá, természetes érdekeltséggel kér-

dezé: kinek élvezeteul van e pompa-körzet szánva?

s nem volt nehéz megtudnia, hogy mindezeket Mu-

ray Kálmán ur hozatja nem esupán saját , hanem

menyasszonya kedveért is , kit, mint rövid idôn ne-

jét, a ragyogó kényelem minden ismert nemével

ohajt elárasztani s boldogitani.

A mindennapi élet ama tragie us oldala, hogy

alig örulhet egy, másnakkönye nélkül, leggya-

koribb ott, hol a polgárisulás áldása vagy átka töm-

érdek egyént szorit egy aránylag szuk térre épult

kôhaloinba. E tragieus szempont jelenleg is össze-

függô érdekkel vezetfel az elsôemeletisybaritalak-

osztályból a harmadik emelet szük szobájába.

Gábort találjuk itt egy jamuíri estén. Tíz év

inúlva is azonnal rá ismerünk. A korán s határozot-

tan fejlôdött vonásokat az évek-folyása esak edzhe-

ti, de kifejezésükön alig változtat. Igy látjuk ezt

Gáboron is — tíz vagy több évvel idôsb gyermeknek
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m'ondahók 64. Ugyanazon magas fehér homlok, me-

lyen az eszmélet ránezai meghonosúltak; a eseresz-

nye-feketeségu szemeknek bizonyos pontra meredô

erôs tekintete a régi , esakhogy e szemek most mé-

lyebben vannak gödreikbe esve , s a zárt szájszélek-

kel.összehangzólag a lélek határozottságára és —

szenvedésére mutatnak , melyet a sovány sáppadt

arezra erôtetett apathieus nyugalom s a rendetlen to-

vér hajzat kora ôszülése meg nem hazudtol, sôt ta-

nusit az összevont szemhéjak és ajkak körül elter-

jedô ama reszketegség, mit keseru mosolynakis alig

mernénk nevezni s mely rajtuk néha néha— a mint

az eszmék felhôi lelkületén átvomilnak , tudtán ki-

vül s hatásra nem számitva felküzd.

Mellen összefont karokkal néz ki s le az átel-

leni házon levô lámpára , melynek fénye a körüle

terjengô ködhomályt gyengén szuri át ; majd végig

simitva homlokán , mintha a benn rajzó eszméket

akarná elriasztani , sebes léptekkel jár fel s alá a

keskeny mély szobában , — de az eszmék oly tola-

kodók , oly elutasithatlanok , \így égetik a velôt !

Asztalához egy székre ül s lekönyökölve, kezétizzó

homloka- és szemeire szoritja s a feledés vagy esz-

víi<( iiipn i. ui 12
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méletlenség azon országába szeretne stilyedni, hot

as agyban nines gondolat s a szivben nem él érse-

mény. Hasztalan ! a szcnvcdések emléke oly beszé-

dee , a letarolt jövô oly kietlen néma , hogy as til-

dözott léleknek nines menekvési útja 9 midôn aman-

nak kínzó ördögci elôl futni akarna , ennek jut ki-

halt világába , hol az élve eltemetettre a kétaégbe-

esés ôrtiltsége vár. —

Boldog , ki a zuzott kedély ily hangulatát nem

érti , mert az életben nem voltak perezei , melyek-

nek mindegyike szás halállal ér fel. — Gáboi lelki

laza asonban ily jellemu S magyarázat.íul szukség a

közelebb mnltba röviden visszapillantanunk.

Oábor lelkébe a gyermekkorielsô fájdalmasbe-

nyomások maradandó árny-rajzot vetettek. Félékeny

és zárkozott s épen azért bizalmatlan és hideg au-

radt a nagy tömeg elott. Igen kevésnek nyilt meg s

ezek kozul ismét ke vés tudtafelfogni és méltányolni

a mély , magasztos s minden szep , nagy és diesô-

ért hún lángokl jellemet. Legtöbben yadnak , né-

melyek különeznek , a legjobbak rajongónak tarták
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A világ vásári érdek-népe ritkán érti az elvek szi-

goro emberét.

Legboldogabb napjai ama polgári esalád koré-

ben folytak el , melyben gyermekbôl ifjuvá növeke-

dék. Mint tanuld jött б még házához a Ferenez kül-

városi asztalosnak, kinek két fiátszállás-és élelem-

ért oktatá. Pontossága , beesületessége, ügyessége

annyira megkedvelteték ôt a háziakkal , bogy pár

év múlva a esalád tagjaként tekinteték. Az asztalos,

értelmes ipar által évrôl évre jobb létre s Pest gaz-

dagabb polgárai sorába emelkedék. Két fián kivül

volt még egy — a fiúknál ifjabb lánya is. Teréz ,

ki midta emlékezni tudott, Oábort szüléi s testvérei

által mindig az erény , értelem s minden szép és jd

mintájaként hallá emlittetni , testvérinek látszd ra-

gaszkodással esüggött az ifjun. S e bizalmas ragasz-

kodást a hosszú megszokás szemeivel még akkor is

testvérinek tarthatá mindenki , midôn a tizenötödik

évét meghaladott hajadon szivének dobogása mcg-

szunt gyermeki nyugalmu lenni. Azok közt, kik ezt

gyanithaták , Gábor volt az utolsó , bár sem a szü-

lôk sem más, sôt talán maga Teréz sem sejté, hogy

\1*
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tanitója iránti érzülete több mint puszta baráti von-

zalom , hogy az — gyökeret vert szenvedély.

A nap , midôn a titok zárja felpattant , bekö-

vetkezék.

Közben meg kell emlitenünk , hogy Gábor az

alku szerinti élelem és szálláson kivul, mit sem

akart elfogadni házi urától ama szivesség-jelek kö-

zül , mikkel ez 6t túlhalmozni kivánta. Mit kiérde-

melt elvevé , de félt a lekötelezettség eszméjétôl.

órákat adott inkább más házaknál s e jövedelemmel

fedezé egyéb szukségeit.

Igy törtcnt, hogy az utóbbi években magyar

nyelv, történet és irodalom tanitására szólitatott

fel egy fôrangú háznál. Tanitványai, három ifju

lányka voltak s ezek közt Klotild , kit egykor mint

apro gyermeket látott Tiszaréten s ki mellé akkor

eaját testvére Klárika vétetett játszótársúl. Nehány

even át nevelônô volt falun mellettük , késobb a ne

vólés tökéletesb befejezése végett Klotild egy más

nagynénjéhez jött Pestre Muraynétól; Klárika pedig

úgynevezett társalkodónô vagy házikisasszonyi mi-

núségben Tiszaréten maradt.

Gábor a perezig, midôn tanitóként lépettKlo-

--
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tild nagynénje házába , az asztalos esaládbelieken

kiväl alig beszélt életében más nôvel. Természetes

volt tehát elfogultsága , midôn a három életvidor

hamis lánykával egy asztalnál foglalt helyet. Men-

nél inkább akará ezl s ebból származ6 szögletes mo-

dorát palástolni, annál inkább elotünt az, aôt gyak-

ran zavarában egy balfogásbi5l másba keverte magát.

Hyenkor bár mélyen pirúlt arezát az elôtte fekvô

könyvbe soté is, alkalma volt észre venni ama fed-

d6 vagy megrovó tekintetet, mit a komolyabb Klo-

tild a balfogáson mosolygo' két társnôjére vetett. E

védelem elsô alkalomkor megnyerte neki Qábor haj-

lamát. Figyelmesebb lett Klotild, mint más két ta-

nitványa iránt s ezt, bár mily apróságokban tortént

is , észre kellett vennie az illetônek. Ez viszonfi-

gyelmekre vezetett, mik ismét Gábort örvendeztet-

ték meg kimondbatlanúl. Igy multak hetek , hóna-

pok s az ifju alig tudta, hogy a legôrjöngôbb sze-

relem esirázik fel eddig illetetlen szivében, esak azt

tudta , esak azt érezte, hogy mennyei üdvérzet vil-

lanyozza fel ereit ha szemei Klotildével egy másod-

perezre öszszevillannak , ha keze történetesen talál-

kozik kezével , vagy ha esak ruháj.it érinti, vagy
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ba mosolylyal ajkain kérdést intéz hozzá, — ilyen-

kor a világot érzé önmagával egy kéjérzetben fel-

fordulni s szólt es felelt és nem tudta mit. Ébredéfe

elsô szivdobbantó gondolata Klotild volt 8 nyugta-

lanságafokozatosan növekedett, a mi©t az órа, mely-

ben tanítványát látandja, közeledek.

Egy alkalommal a szokott óránál nehány peres-

czel korábban jött s az elsô magányos szobán átha-

ladva épen a másodiknak ajtaját volt benyitandó ,

mldön belülrôl vidor nevetés közt saját nevét halija

kihangzani. Szoborrá fagyott s az önkénytelen hall-

gatózó szerepébe esett. Klotild társnôi, kik Ga

bor érzelmeit a nôкnek saját tapintattal sejteni kez-

dék , faggatóztak rokonukkal.

— Boldog Klotild ! sohajtá tréfásan az egyik

— ily lángolva hódoló szivet birhatni !

— Ah, én haragezom mellôztetésünkért, mon

da a másik , — ha mindjárt féltékeny lennél is Klo-

tildkám !

— Mily jól fog majd hangzani : Kéki nyelvta-

nitónô ô nagysaga ! jegyzé* meg, ál-páthoszszal han-

goztatva a végszavakat az elsô.
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— De azért esak nem fogsz lenézni minket ?

szabddék enyelgve a másik.

£ szavaknál Gábor kénytelen volt benyitni,

mert a küleô ajtón szinte a azobába lépett egy ko-

moma, ki elôtt mint hallgatózó nem akart tetten

kapatni. A két evôdô lyánka arezain ijedségi pirt ,

Klotild szemeiben könyet talált. Az óra zavarban

tölt el, elôadó és hallgató másfelé gondolt, mlntaz

elóadott vagy hallott tárgyra. Végeztével s miután

Gábor távozék , az órához késobb megjelent giu-

vcrnante nem gyôzött eleget esodálkozni mindnyá-

jak feltünô szórakozottságán.

Gábor elôtt a köny feledhetlen maradt. Epedô

vágya a rokonérzelemelvitázhatlanjelének tartá azt,

mely feltdrt , midôn a titkos szent érzelem , enyel-

gés de guny tárgyává tétetett. Klotild viszonozza

rejtett drzelmétl Ez feledteté vele mindazon lehetlen-

ségeket, miket egy higgadt tekintet a jövôbe fogott

volna felmutatni; d Klotildban esak az egyszerú sze-

retô gyermek leányt látta s nem a fdrangn dnegaz-

dag esalád ivadékát , ki tôle De biszen ô a jövi*>

elôtt behunyta szemeit s boldog volt a perez ámu.

latában.
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E fölött határozott jellemek — minô Gábore*

volt , többnyire végleteken járnak. Az erôa teatal-

katut az idegláz hevesebb rohammal lepi meg é»

igázza le , mint a gyöngét , melynél a veszély eae-

kélyebb , az üdülés könnyebb és sebesebb. Igy van

az a szerelemmel is. Az ép szilárd lelket, kiváltha

ez, mint Gáboré, a szenvedély e neme körül any-

nyira iameretlen , százszoros fokozatban járja áta

hóditja meg mint a hajlékonyt , mely könnyebben

gyúl , könnyebben feled.

Igazolásaúl mondhatjuk , hogy keble lángjait

napról napra nem alaptalan képzemények, de a gyú-

anyagot növelô bátorítások terjeszték alig oltható

égéssé. Klotlld a kihallgatott faggatást követo na-

poktól kezdve nyájasabb Iôn az ifju irányában mint

azelôtt , szemei gyakrabban keresék a találták meg

tekintetét , ma egy sajátkezu rajzoeskával ajándé-

kozá meg , holnap egy rózsát tuzött öltönyere a Gá

bor ugy érzé mintha a fel tuzô kéz édes kéjjel égej-

né mellét melyen perezig nyugodott a mintha agom-

bostu öltönyén át szivéig hatna, — majd egy lopott

alkalommal a puha kéz gyönge szoritását vélte érez-

ni 8 igy tovább. Ily esábok tapasztaltabb hódolót
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fogtak volna elvakitani — Gábor a szellemi kéjit-

tasság boldog mámorában szedelgett.

Ez idôpontra esett épen , hogy a polgárnak ál

tala oktatott s nevelt fiai az utolsó tan-évet bevég-

zék. Gábor, vagy mert gondolá hogy feleslegessé

vált , vagy mert keble óriása magasabb vágyakra ,

merészebb jövôre buzditá, válását jelenté a család-

nak. Ez általános elszomorodást idézett elô , annál

inkább , mert ismerék hajthatlan természetét a ked-

veneznek , kit megszoktak fia és testvérként te-

kinteni.

S az elszomorodás e fölött kettôs Ion. A szü-

lôк megrémültek leányuknak, az egy idô ota némán

sejtô Teréznek e birre erôszakosan elôtörô könyein

s fuldokló zokogásán, mit rövid idôn heves göresök

követtek. A leány átszürt flnom alkata s gyönge

melle már azelôtt aggodalomra adának okot. Orvos

hivatott. Az orvos ismeré a esaládi viszonyokat, jól

sejte s közlé sejtelmeit. Az anya leányához fordult

— s ez feltárta érzelemvilágát a szeretô szülónek.

A gazdag polgár mindent elkövetett Gábor meg-

tartására s midôn ez , a valót nem is gyanitva, fol

íatele hez ragaszkodék, Teréz állapota pedig napról
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napra veszdlyesebb lôn , egyenesen leánya kezével

kinálta At meg, melyet, mint mondá, mar regen

ezelôtt neki szánt. Gábor a gyöngéd lélek fájérzeté-

vel, a legkimélôbb modorbanutasitávisszaaz aján-

latot , haj thatlan maradt s — távozék. Sisemei elfitt

folyvást Klotild areza lebegett. —

Szegény Gábor ! ha sejtbette volna mily ke-

gyetlen játék uzetik hivô tapasztalatlan szivével!

Hamis két tanltványának faggatózásai az eleô na-

pokban boszanták Klotildot , késôbb — tán hogy

ezektôl meneküljön — a játékba egyezett 8 elvállalá

a viszon-érzeleni ál-szerepét. Az ember és kedély-

ismeretlen pajzán lánykák ezt nom tarták puszta já-

téknál egyébnek , melynek minden pillanatban vége

szakitható — s nagyokat kaezagtak az elámitott sze-

relmes égô tekintetén , sohajaln , zavartságán s eb-

b6i eredô szögletes modorán. Nem tudták, hogy egy

kebel oltárának szentségét zúzzák és tiporják össze.

De Gábor errôl nem is álmodott. Hitt , remélt

és szeretett, vakon, buzgóan, lázasan s ama földet

tnlszárnyald szent áhitattal, mely égbe emel és

fidvtfzit.

Tenni , hatni , emelkedni akart , hogy vágya
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pályadiját megérdemelje s erßt érze raagában. Egy

akkori hires lapban névtelenül raegjelent kozérdekü

ezikkek s közben egy fontos kérdést fejtegetô röp-

irat általános figyelmet sót izgalmat okozának. Vi

ragos elragadó irmodor , merészség a gondolatok-

ban, ügyes felfogása a viszonyoknak, mathematieal

következetesség az észlelésben , eró és tisztaság a

kivitelben jellemzék az iratokat s a nagy tömeg ma-

gát a szerkesztôt gyanitá irójuknak. Revesen tudták,

hogy ezek egy ifju ember sok évi alapos tanulmá-

nyának elsô eombination s hogy ezen ifju jelenték-

telen neve — Kéki Gábor.

Az uj kör s a esirájából gyorsan emelkedô hir-

név segélék kifejteni lelke ruganyosságát, bátrabbá,

elfogulatlanabbá alkoták át s az ez által változott

viselet , modor, külsô, elônyére szolgált. Klotild az

egy éven át uzött játék után komolyabban kezde

gondolkodni , kénytelen Ion belátni , hogy ily oda-

ad6 , beesületes , forró' szivveli bábuzás : vétek ;

megbánta tettét s ki ismeri a noi sziv rejtelmeit és

ki tudja, mi történik? — ha egy uj szereplô nem lép

közbe a kis dráma szinpadára.
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Ez uj szereplô Gabor életének örtikös átka ,

rosz szelleme volt.

Egy napon a rendes szivdobogással ment ren

des déli órájára. Az elsô szobában a komorna utját

állta s nein akarta tovább boesátani , mert , mint

mondá , látogató van benn. Gábor lelkét névtelen

fájérzet — talán elôsejtelem nyilalta át. Kérdé a lá-

togató nevét — a komorna nem tndta. E pillanatban

nyilik az ajtó , melynél állottak s ô be- a bennlé-

vôk kilátnak.

— Ah Kéki úr , szól kilejtve tanitványainak

egyike , — ma nem vehetünk leezkét , majd hol-

nap

— Pardieu , hiszen ez volt ispánunk fia s így-

kori iskolatársam ; mondá Klotildnak, kivel épen

beszélgete , egy magas , gyönyörü s tetotôl talpig

választékos divatöltözéku finta! ember s a leánytói

Gábor felé közeledék.

— Na s domine Kéki , hány hét a világ? is-

mer-e még? mit esinál? hallom hogy újságiró, —.

kérdé , Gábor vállára ütve s ama nagyúri kiesinlô

modorral, mely kérdez, anélkül hogy feleletet vár-

na , Muray Kálmán. — Be irigylem szép tanitvá



189

nyait, folytatá egy lélekzetben, — tudja mit, amiee,

lépjünk szerzôdésre , én majd átveszem az órákat ,

maga pedig húzza a fízetést , Mi ? na s mit monda-

nak erre kedves eousine-jeim ?

— Most az egyszer esak Kéki úr mellett ma-

radunk , válaszolá enyelgve az egyik — 6 azonban

megboesátand , ha ma felmentjük sulyos hivatásá-

m

S ezzel a vidácn kis társaság , mielôtt Gábor

szóhoz juthatott volna, elfordulva tôle folytatá meg-

szakitott beszélgetését , melynek fonalát leginkább

a pár évi külföldi utjából tegnap visszaérkezettKál-

mán vivé játszi könnyüséggel.

Gábor , szivében a mellôztetés , gerjedô félté-

kenység és rangkülönbség keserü érzetével távozék.

Elszenderült gyülölete újra felcbredt Kálmán ellen,

kitôl az életben mindig esak megaláztatást kelle

szenvednie. Álmatlan éj után jelent meg másnap az

órára. Ez feszült komolysággal folyt le. Klotildet

ovatosabbnak, visszavonóbbnak találta mint ezelôtt.

A még esak tegnapelôtti üdvérzet helyett pokoli kin

lepte el látásakor. Ez igy ment három napon át , a

negyediken kis levelkét kapott a gonvernante-tól ,
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mely havi diját в a tudósitást tartalmazta , hogy ta-

nitványai hálás köszönetet mondanak a tôle nyert

iemeretekért s fáradozásait továbbá nem veendik

igénybe.

X. megye tieztujitáe küszobén állott. Az ellen-

zék az ujdonatuj 1844-ki törvényt, mely a nemne-

meseknek is adott hivatalviselési képességet , elsft

akarta foganatba venni. Az eddig példátlan eljárás-

ban azonban ovatosnak s ana kelle tekintettel len-

nie , hogy a hivatalra kijelölendô nemnemes , mind

beesületessége mind szellemi tehetségeire nézve ki-

fogáson feluli legyen. Nehányan, az e körbeni ezik-

kei által elismerô közbeesülést nyert K¿ki Gábort

inditványozák s az ifju meghivatékPestrôl a megyei

fôügyvédségre , mely itt szinte választás alá esett.

Oábor , ki magát ekkor még mindig szeretve s

ügyét esupán jelentéktelen állása miatt hátravetve

hittc , pályát látván nyilni maga elôtt , mely nagy-

rato'rô álmaiban talán ezéljához vezetônek nmtatko-

zék — elfogadá a megbivást , megjelent a megyei

-
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székvárosban s az ellenzék által a fóügyvédségre

jelöltetck ki.

A kisebbségben levô másik fehértollas párt

azonban , melynek — közbenvetôleg mondva Muray

Kálmán volt alispáni jelöltje , ügyesen basználá fel

as ellon-izgatásokra ajánlkozó alkalmat. A esatto-

gón felhordott okok , hogy egy nemnemesnek hiva-

talra alkalmazása a nemesi szabadságon sérelmet ,

a nemesi jogokon esorbát ejt, hogy ez a nemes

atyafiak mellôzése sôt meggyalázása volna, mélyen

hatottak a szüzvállasakra s dieséretükre mondhat-

juk , bogy tobb egyént , kirôl a szabad evés ivás

és tiz pengôs diurnum igérete különben iepattogott,

az Uy okokkal rátukmált indignatio teritett meg az

ellen tábornak. Az áttérés óráról órára nott.

Gábor ezen izgatásokról mit sem tudott , mert

a kortes-tanyákba nem vegyüle, mások pedig a ké-

nyes természetu ügyrôl gyöngédségbôl hallgattak

elfttte. — A nagy nap elô estéjén legjobb remények

közt beszélgetett szállásán nehány elvbarátjával ,

kik kó'zt M ügyvéd is volt, a jog-egyenlôségrôl,

melyet a múlt országgyülés oly erélyesen kezde-

ményezett. A pezsgó zajgó utezákról ezigányzene ,
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rekedt dana, éltetések , vad kurjongatások hang-

zottak.

Gyertyagyujtás idejében a ezigányzene, daloló

ujongató esapat által követve közeledék Gábor ab-

lakához s megállapodék alatta. A zene elhallgatott

s egy kortes-vezér szólni akart. Gábor a vélt meg-

tiszteltetésre kinyitá ablakát.

A tömeg nehánybor- és lármától rekedt „hall-

juk"-a után a kortes-vezér harsány hangja e ryth-

must szavalá :

Nagype'nteki bñjteles ,

Nem kell nekünk nemnemes ;

Hogy ha fejcro áll is ,

Nem lesz Kéki flsoális.

A rythmust a tömeg orditó bruhahája s irtóza-

toe maeskazene követte s a rögtön betett ablak üve-

gét nehány záptojás zúzta be.

— Igy érti és magyarázza tehát önök népe a

diesô jogegyenlôséget? — mondá a méltatlanul sér-

tett, sápadt arezú ifju, vendégeihez , kik az egé-

szet Muray Kálmán izgatására a esak egy kia rész

otrombaságára igyekeztek tolni s nem sokára a fe-

szültté lett helyzetbôl egyenkint távoztak.
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Gábor daezolni akart a sértô demonstratiókkal,

bizton hivé , hogy idôvel legyôzendi a nemesi elô-

jttílett'k hydrafejét s hogy épen azoknäk, kik ira ent

leorditozák ôt , szeretetét , beesülését vivandja ki.

Ejfél elôtt, ily eszmék közt feküdni készült,

millôn az épen együttülô ellenzéki oonferentiákból

hozzá küldött négy tag lépett beajtaján. Aküldött-

seg sok szép , hizolgô , kimélô szóárba burkolva

adta elô küldetése ezélját, mely röviden nem volt

egyéb, mint Gábort a jelöltségrôli önkénytes lemon-

dásra sajnálkozva felkérni , mi u tan a nemtelen iz-

gatások kövftkeztében oly e/nkadás elôre láthr.tó ,

mely az egész ellenzék bnkásat fogná kétségkivül

okoxni.

Gábor elfojt.í a lelkében felküzdô keseru iro-

niát, nyugodtan jelenté a küldöttségnek, hogy le-

mond s hogy rögtön elutaz.

Kora hajnalban már szekeren ült , de a nemes

atyafiak ma még korábban keltek vagy is inkább

le sem feküdtek s egy tanyán , mely mellett a

szekérnek el kellett haladnia , észrevették a távo-

zót , kinek lemondása már köztudomásu volt; ', Gá

bor a tanyára tekintve , Muray Kálmánt pillantá

Vil.» folíi.t 1. k6i. **>
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meg, ki épen egy nyakban lévô eortes urambátyám-

mal ölelkezett.

E perezben a tegnap esteli harsány torok, ntá-

oa rikkantá a rögtönzött rythmust :

KiSki uram rtfgja a port ,

Igyunk erre egy iteze bort.

А pór koesis ösztönszeruleg vágott nyuzga lo

vai közé, a szekér kidöezögött a városból , honnan

a eortestanyák vadzaja a mezôk hajnali esendéb»

messze kihallatszott.

Gábor nagyatyját ment meglátogatni, kihez rég

látott testvérct akarta rövid idôre kihozatni. Kl.íri-

kát azonban a tisztujitási vendégektôl pezsgô tisza-

réti kastélyból , hol a felügyelés teendôi épen most

voltak legsürübbek , nem akarták elboesátani.

Fásultabb kedélylyel mint valaha tért vissza

Pestre 8 utjában hallá, hogy a tisztújitáson az el-

lenzék kevés szavazattal , de — gyôzött.

Pár nóval ez esemény után Gábor leverô tndó-

eitást vôn. Testvére Klárika, kitôl már hosszabb

idô óta nem kapott egy sor levelet , hirtelen s egy-

ezerre eltünt Tiszarétrôl , hol annyi éven át álta-

lánosan szeretve és tisztelve vitte a felügyelô házi
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kisasszony szerepét. Нoта ment? mi okból távo-

zott ? ezt nem emlité a Muraynéhoz intézett búesu-

zó s hálás köszönet közt boesánatért esdó1 néhány

eorában. Minden, mit Gábor a helyszinén tett után-

kémlésekbôl kitndhata, annyiból állott, hogy egy

pdr fuvaros szállitá ot egy éjen a kozeli székváros-

ba , mely a pesti gyorskoesi utjába esik. A gyors-

koesizási intézetnél tett tudakolások eredménye,

mely szerint a szekér X. mezôvárosban esakugyan

vett fel s épen a kérdéses napon egy ntazó nôt ,

megerôsité ôt hitében , hogy testvére Pestre jött,

bar rögtöni távozása oka s az , hogy At Pesten fel

nem kereste , mindig megfoghatlan maradt. Igaz ,

hogy szállását rövid idô elôtt változtatá , de hiszen

— mint emlékezék — errôl is értesité Klárikát.

A fôvárosban minden lehetôt elkövetett az el-

tuntnt'k nyomába vezetô fonál föllelésére ; hónupo-

kon át tudakozódott, kémlelt, kutatott — eikertelen.

Mintha a föld nyelte volna el , vagy a tenger mélye

rejtené az elveszettet. Fájdalmát a bizonytalanság ,

a védetlen sorsa fölötti aggodalom s az eredmény-

telen keresések napról napra élesebbé ingerlék. O

Klárikát, mint egyetlen védôje a világon, esaknem

13*



186

atyai önzetlen , mély , vérségi hajlammal kedvelé ,

s fájdalma e szeretettel volt arányos. Tiszarétrôli

távozására esak egyetlenokotgyanithata, dee.gyanú

oly szörnyu volt , hogy nem mert neki szavakat ad-

ni , mert érzé , hogy megszilárduláscával a boszú-

érzet rettentô szélsôsegre vezethetné.

Egyéb körülményei sein voltak olyszeruek ,

hogy bennök s általok szórakozásra találjon. — A

polgár, kinek lánya folyvást szenvedô állapotban

lézengett, bezárta ajtaját elôtte, mint hálátlan s ke-

gyeire érdenietlen önzô elôtt. Pedig Isten látta lel-

к¡Ч, m^nnyirr- nem volt az s mennjire fájt neki az

önkénytelenul adott és vett seb.

Klotildot ritkán láthatá , de soba sem mulasz-

tott el egy erre nyiló alkalmat. Нy napoй ha nem

boldogabb , legalább nyugodtabb volt. Kezdé be-

látni , hogy indulata ôrültség , de nem birta , nem

akarta kitépni szivébôl, hol az mindig erôsebb gyö-

kereket vert. Érzé , hogy esak ez egyensúlyozza

dletvágyát , mely a neki ezéltalanná vált létpályán,

reménytelenul bar , fenninaradt. Vagy tán még sem

reménytelenul, mert hiszen az igy szeretô lélek elôtt

a pont, melyhez lét-íöltételét köté , soha sines a

i
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lehetlensíg elérhetlen távolában s ha a kedvezôtlen

való feuyes, mint a nap, behúnyja szemeit a vakító

sugarak elôtt.

E íölött még mindig hivé hogy szerettetik s ki-

vánt-e 6 ennél többet? Féltékenységét is alaptalan-

nak kezdé belátni ; Muray Kálmán , az alispáni je-

löltségben megbukván, pár hóval késöbb Peetre

jöttlakni, és sokkal gyérebb látogató volt Klotild

nagynénje házában , sem hogy hódoló vetélytársat

láthatott volna benne.

Igy múlt el nyolez hónál több a tisztújitás óta.

Egy reggelen Gábor arról értesült , hogy a háznak,

melynek ô egy harmadik emeleti szobáját lakta,

egész elsô emeleti osztályát Muray Kálmán bérlette

ki. Másnap a feesegô házmester már azt is tudta ,

hogy Muray ô nagysága nôt hozand a pompás uj la-

kásba s harmadnap a házmesteren kivul az egész

város beszélte , hogy e boldog no a szííp Klotild

leend.

Gábort villáinesapásként érte e hir.

• Mint annak , a ki kedves betegét menthetlenul

elveszendônek tudja s mégis ha a g; íszos perez be-

következék és az ajk néma, a szem fénytelen, a kéz
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hideg lôn — fájdalma nem sejtett fokozatban tör kl;

ébredt fel Gábor egesz kétségbeesése és gyülölete ;

amaz a vélt hütlenség vagy kényszer , de minden-

esetre Klotild elvesztése fölött ; ez Kálmán ellen ,

ki elete ntjait mindig és mindenütt oly feledhetlenul

érzékeny vonalokkal ezikázta át.

A menyegzô napja azonban kitüzetett , kozo-

ledék s Gábort már esak egy éj választá el amattól,

melyen a gondolataiban is imádni alig mert hölgyet,

leggyülöItebb ellensége fogja méltatlan keblére

«Ielni

Ez ¿jen találjuk ôt — a fönebbiek szerint —

szobájában; ezen események vetnek világot kedély-

világára; e multak eluzhetlen rémképei tolong-

ják Ct körül s mint forgószélben elsodorva viszik ôt

egy közel jovô fclé , bol azámára sôtét ür tátong ,

melynek örvényébe lerohanni vágy , hogy ott esz-

mélni , érezni , szenvedni feledjen

Kopognak ajtaján — egy ifju orvos , ismeroje

lép be. Alig ismernek egymásra. Ez , mert alig bir

erôVel ónsúlyú eszméletét öszpontositani ; az érko-

гб , mert a zilált bajzat alatti lángoló doit vonások,
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egészen különbözôk Gabor areza ezokott nyugalmu

kifejezésétôl.

— Beteg ön? kérdiaz orvos, — vagy talán—

tudja már ?

Gábor nem is gondolva , bogy egyébrôl , mint

a végzetszeru holnapról lehessen szó, a kérdôre me-

redve , fejével lassu igent int.

— S nem siet ön haldokló testvéréhez ? foly-

tatja ez kiméletlenul.

— Testvéremhez? Rlárika— haldoklik? szent-

séges isten és büntetô hatalma , — hol van ô У —

riadott kinos elroerültségébôl hirtelen felrezzenve

az ifjo.

— A Rókus-kórházban. Jôjjön azonnal velem

— a szerenesétlen nô látni ohajtja önt — holnap

már ezt nem tehetné ; — tevé hozzá tompán a lá-

togató.

Gábor rögtön stovábbi szóndlkul öltSzék. Men-

tek s gyorsan áthaladvaahólepettntezákon, nehány

perez múlva a kerepesi út komor külseju szomorú

bázába s ebben egy beteg nô ágya eli' léptek, kinok

haldokló pirtól kigyúlt arezán gyenge örömjel su-

gárzott fel az érkezGk látására.
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Klárika történetét, melyet ô, az orvos távozta

után , kifogyó léhlzerével esak röviden mondhatott

el testvérének , szinte esak fôbb vonásaiban adjuk.

Napjai , a Muray-háznál derulten és nyugod-

tan folytak mindaddig , mig Kálmán külföldi utjából

visszaérkezett. Keveset igényelt s ez . alárendelt

szerepe súlyát érezni nem engedé.

Kálmán visszatértével azonban minden mi>g-

változott. A szülôi által bálványozott fiú volt ur a

háznál , hol mindenki kedvében járni igyekezett. ó

azonban ez általános kedvezést szivesen eserélte

volna fel Klárika egyetlen — fölébredt vágyainak

megfelelô pillantásaért. Ez azonban nem jutott ré-

szeul. A leány j<íl tudta, hogy, ha érezne is viszon.

hajlamot, oltár elôtti fri.yre gondolni képteíenség

— egyéb viszonynak pedig eszméjétôl is visszabor-

zadott. Az urli hiuságát e visszautasitás módnélkül

boszantá s fölterte magában, hogy az európai salo-

nokban tett hóditásai diesôségét, e falusi egyszerü-

ség nem homályositandja el.

A dolog végre annyira ment, hogy Klárika, az

anyához kényszerült biztonsága :rt folyamodni. Kz

igérte fia megfeddését s ezt a legbeezézôbb modor
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ban meg is tevé. Kálmán hizelegve eltréfálta, elta-'

gadta az ügyet s merész ostromait tovább folytatá.

Klárika ismételt panaszát Murayné kedvetlenul vet-

te s képzelôdô hiu teremtésnek nevezé ôt.

A védetlen leány ezentúl némán turt , sirt és

szenvedett. Egy éjen, szokotHmája után alig szen-

derült el , midôn ajkaira tapadó forró esók ébreszté

fel elsô álmából. Az irtózat kétségbeesésével szö-

kött fel és siklott ki az ôt ölelni vágyó karokból s

egy másodperez alatt a felszakasztott ablak pár-

kányzatán állt , leugorni készülve , ha Kálmán rög

lon nem távozik.

A korlátlan szenvedély és sértett hiuság által

egyiránt zaklatott ifju — ki minden áron ezélhoz

jutni akarva , már több óra elôtt Klárika elsô eme-

leti elkülönzött szobájába záratá magát s ott elrej-

tôzött — most szintoly korlátlan düh-kitöréssel tá-

vozott , elébb azonban ünnepélyesen megesküvék ,

hogy bármint védje magát, bárhová buvjék e föl-

dfjn elôle , mindaddig nem szünend meg üldözni ôt,

mig elébb vagy utóbb áldozatává nem teendi.

Klárikát szemérem ésildomosság inté hallgatni

az esetrôl. -— Másnap azonnal visszamenni kivánt
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nagyatyjához , de Murayné, ki Mötte mint örökbe

fogadottja iölött , némi jogokat igényelt , nem bo-

esátá. Testvérének Gábornak irt ekkor titkon s kérto

gondoskodnék számára Pesten helyrôl, bol mint ne

velo- felügyelô- vagy társalgónô alkalmazást nyer-

hessen.

Nem sokára két levele érkezék ; az elsô Gábor

rövid válasza s ajánlata volt elfogadni a tárealgónôi

helyet , melyre a másik levélben egy tisztes özvegy

asszonyság hivta meg illô föltételek ala«. E level-

ben fel volt jegyezve az nteza , báz-szám , emelet,

ajtó , bova Pestre feljö vet fordulnia kell.

Nem habozott soká, könyek küzt irt Murayné-

boz nehány búesuzó sort , melynek okát ez jól ért-

beté, aztán egy estve a pórfuvarossal észrevétlenül

a székvárosba s innen gyorskoesin Pestre utazott.

Elsô dolga volt testvérét fölkeresni — ez nem

rég költözött el szállásáról , senki sem tudta hova.

A neki egészen ismeretlen városra éjhomály kezdett

leszállani s ô legjobbnak vélte azonnal értekezni az

ajánlott hely iránt s hihetôleg azt mindjárt el is fog-

lalni. Egy bérkoesi a király-uteza végére a kijeMt

számu báz elé vitte.
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Az asszonyságban , Id, mint mondá, mar vár-

та várta ôt, a legszivélyesbb, legelôzékenyebb nôt

találta. Ez bietositá ôt, hogy saját leányaként fogja

tekinteni , bogy nem leend panaszra oka, hogy test-

vérét itt akár naponkint fogja láthatni sat.

Igy mnlt el a behelyezés aprófoglalkozásaik6-

zött két bárom nap s Gábor még mindig nem jött.

Klárika nyugtalankodni kezdett s engedelmet kért

asszonyától 6t máanap fölkeresbetni. Ez esodálko-

zott Gábor banyagságán, igérte hogy utána küld s

hnzá halasztá a dolgot. Este theáztak. A thea után

Klárikát szokatlan álom lepé meg s midôn ennek

szorongató képleteibôl fölébredt , a lámpa-gömb vi-

lágánál Kálmánt látta ördögi kár-orvendô mosoly-

lyal arezán hozzá hajolni — álom és való egy le-

lektépfl érzetbe folyt össze elájult.

S itt — bar tán fölösleges — megemlitjük, hogy

Gábor a levelekrfll soha sem birt tudomással. Klári-

káét több mint valószina Kálmán fogta fel , — az ô

válasza jól utánzott irásn hamis levél volt s esak az

ajánlatot tcvô kárhozatos nô sorai valódiak.

Borzasztó napok következtek. A szereneeétlen

Iány felváltva ment át az ôrjöngô kétségbeesés , az
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elhagyottság sivár érzete, az öngyilkolási sötét esz-

mék kínain , miket a naponkint megjelenô Kálmán

látása esak növelt. — Sok héü szenvedése után a

letiport kedély elveszté ruganyosságát. Többé nem

hatott rá fájdalom , megszunt akarattal birni. Fé-

lénk lett, mint egy gyermek, szótlan, hideg mint egy

szobor, nem volt könye , nem panaszn s élô gép-

ként Iôn igazgatható.

A romjaiba temetkezett szellem még egyszer a

végtelen kinérzettel akkor mozzant fel — midôn

anyának érzé magát. A különben oly boldogitó elsô

tudat — rémemléku gyilok-döfés volt keblének. Ve-

szedelmes beteg Iôn — forró lázban veszté eszmé-

letét. A mellette virasztó nôrselédet ezer rémalak-

bau festé a lázas képzelet. Iszonyodott tôle s egy

éjen , midôn ez kimerülten elaludt — az ablakon és

kerten át megszökött. —

Hajnalkor napszámosak öntudatlanul találták

meg a hideg kövezeten s a közeli Rókns kórbázba

vitték. Orvosi segély és a természet esodás mukö-

dése kimenték a lázból. Ezt azonban gyorsan vág-

tató sorvadás követte. A kórházi orvos-segéd, ki
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elôtt esaládnevét az utósó mpokban történetesen

emlité a beteg , ismerte Gábort ; a többit tudjuk.

De e történet végrészét Gábor m r esakaz or-

vostól hallá; testvérét elbeszélés közben erôs vér-

roham lepte meg, mely nehány perez múlva, a szen-

vedô léleknek a szenvedô testbôli elröppenésével

szíint meg ömölni.

Midön Gábor éjlél után a Rííkus-kórházból a

puszta sötét kerepesi utra lépett ki , ajyában a ve-

I6t, ereiben a vert s szivében a poklot érezte égni.

Muray Kálmán szép menyasszonyától búesu-

zék s a puhafehérkéz megesókolása után az ábr.ín-

dos sötét-kék szemekbe tekintve , jelentékenyen

hangoztatá a boldog ma szavaeskát. Joggal mond-

hatá, mert midôn udvaron váró hintójába ült , az

idô késôn volt éjfél után.

Haza érve s az alaesonbroughamból kiszállva,

a lépesôzet-alj árnyékából e;ry alak lépett elô s ke-

zét a felmenni akaró vállára tevé. Kálmán a téli öl-

tönyön át érezé, hogy a vállára nehezedô kéz jeges

és reszketeg. Visszafordúlt.
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— Muray ur, egy rövid szóm van önnel; szólt

tompán a kéz tulajdonosa.

— Bolond gombát evett ön amiee Kéki, mordait

reá Kálmán , hogy ilyenkor akar velem szólani ?'

Jöjjön holnap—vagy máskor, majd haérkezésemlesz.

— Ügyem nem tur halasztást ; felelt sötét-ko-

moran ez s még egyebet is mondott, de szavaitsug-

va ejté ki , hogy a közelálló inas alta! hallhatók ne

legyenek.

Kálmán kissé megsápadt. — Kövessen szobám-

ba , majd végezzünk ; mondá kis vártatva.

Felmentek s be a harmadik negyedik — Kál

mán hálószobájába. Az inas gyertyákat bozott s ura

intésére távozék.

— ön mindent tud , kezdé ez hirtelen , össze-

vont szemhéjak alól tekintve Gáborra — mindent

tud , de mit sem bizonyithat ; azt azonban tudja ,

hogy jelen körülményeim közt az e história fölött

ütendô zaj nekem igen alkalmatlanúl jône s e hely-

zetemet ügyesen felhasználja. Jó. Vegye-e tárezát

s ballgasson. Száz annyit talál benne, mint a meny-

nyit irka-firkái által egészéletében — ha egy száza-

dig élne is — megszerezhetne.
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Gábor dühöscn löke vissza a felé nyújtott

tárezát.

— Rabid vagyok-e, kerdé villámtekintettel be-

esett szemeibôl — ki erszény vagy «let közt enged

választást? A történtek utón, ugy hiszem, ez utdb-

biról lehet esak szó.

S ezzel fölvevé az ágy melletti asztalkán fekvfi

pisztolyok egyikét. — E másik az öné, ezólt az ajtd

elé állva — s oné az eljdség is.

— Csakhogy nekem, ugy látszik beesesebb az

élet, mint önnek, felelt erôtetett nyugalommal Kai

mán,— s igy mit szólna ön, ha válaszúl inasaim által

dobatnám ki , vagy mint djjeli megtámadót a rend-

drségnek adatnám át?

— Akkor még a menyegzô óraja elôtt köztu-

domásra lenne minden , — volt a hideg megjegyzés

— egyébiránt elsô mozzanatára , én lövök elôször.

— Ha máskentnem szabadulhatok öntôl, legyen

mint kivánja , — mondá pereznyi fontolgatás után

határozottan Muray s Tálemelé a fegyvert. — Gyor-

ean tehát — folytatá — foglaljon állást — igy —

egy — kettd —
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A „három" szó a pisztolydurranással hangzott

el egyszerre , Gábor összerogyott.

— Ennek vége van, szólt mellé hajolva; ago-

lyó jobb mellébe furódott. S most mihez kezdjuuk ?

ha! szereneses véletlcn! — végzé s letérdelve, a

Gábor által imént földre lökött s ott heverô tárezát

ennek oldalzsebébe dugá.

Az inasok még e mutét alatt érkeztek az ajtó-

hoz , mely elöl , hogy bejöhessenek , Kálmánnak

elébb el kellett vonni a látszólag élettelen hullát.

— E szerenesétlen itt, szólt a belépôkhez ,

megrabolni akart s életével adózott. Vigyétek fel

süállására s törüljétek fel a vért

A zajra a házbeliek közul többen oda tolakod-

tak. Egyikük az elnyúló tetemben még éleiet vélt

észrevenni s orvost sürgete. Tanáesára Gábor kór-

házba viteték, hol gyorsabb segély- es ápolásra szá-

molhat , mint magányos szobájában.

Két életveszélyes hô után , mely alatt Gábor aj-

kait egyctien szó nein hragyhatá el, az orvosok kije-

lenték a reményt megmaradhatásához. Egyike volt

ez ama ritka seb eseteknek , melyek halálosaknak
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tartatnak s melyek kigyógyitásában az orvosi tudo-

mány ambitióját helyezi.

Gábor, midônelôször jött eszmélethez, körülte-

kintve a helyet ismerôanek, már egyszer láttottnak

gondolá a késôbb meggyôzôdék , hogy ugyanazon

ágybanfekszik, melyben Klárika mult ki. Behúnyta

szemeit s visszaohajtá eszméletlenaégét.

Hetek múlva a gyógyulás gyorsabban haladott.

Künn tavasz, az égbolt derült, a lég enybe volt s az

orvos mármár a napról kezdett beszélni, melyen szo-

báját végkép elhagyhatja. Midôn azonban ez bekövet-

kezék, törvényszéki tiszt visolo lepett be hozzá a tud-

tául adá, bogy, mint büntetôper alá fogott vádlott a

kórházat megyeházi börtönnel eserélendi fel. Gábor

nem érté a tisztviselôt. Ez röviden az éjjeli megtáma-

dásra s Muraynak nála talált tárezájára hivatkozott.

— Tehát beeaületem is kellett neki : mondá ekkor

keseru mosolylyal, mint olyan, ki jövôjével, bár mily

legyen az, nem sokat gondol — igaz, hiszen szüksége

volt reá, saját gyalázatát eltakarni vele.

Az utszákon, a megyeházig két hajdu kisérte —

az emberek megállottak s tóbben, kik hallottak a do-

Vilig hlyáM I. köl. J4
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logró], elmondák a körülállóknak : im ez az a rabió, ki

az ifju Murayt oly vakmeron ki akarta fosztani.

Utjában a börton felé, gyászmenettel találkozott.

A koporsó szemfödelén fehér koszorú feküdt, oldalára

szögekkel kivert betukkel ez volt irva : Meghalt élte

17-ikévében; a másik oldalon levô nevet Gábor nem

láthatá, dekitalálta, midôn közvetlen a gyászszekér

után a siránkozú asztalosesaládot látta menni.

Földre süté szemeit, hogy a bámész tömeg ne lát-

hassa a benn feltolúló könyeket.

A vádlott kevesebb mint egy év mulva szabadon

boesátatott. Mondják, hogy a kiállott szenvedések

betudáeán kivül más egyéb okok is folytak be ¡télete

szeliditésére. Mert, bárakirály-utszaiasszonyságel-

tunt, Klárika meghalt s igy Gábornak egyetlen tanúja

sem voltmentsége vagy ellenvádja támogatására, az

ügy még is oly hihetü árnyéklatokkal birt, melyek a

birák magán meggyôzôdésére nem maradtak hatásta-

lanúl.

Kire e tény szinte nagy hatást gyakorolt : az Klo-

tildvolt. óperezigsem kétkedett, hogy aGábor elle
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ni rablás-vád igaztalan; de atényt egészen más szem-

pontból fogta fel s önmagának tôn szem<'ehányáso-

kat. A menyegzô a közbejött kellemetlen eset miatt

továbbra s innen ismét addig halasztatott, mig végre

egészen abbanmúlt.

Gáborról a börtönszak után sok ideig senki sem

tudott legkisebbet is. Mint késôbb mondá , pusztá-

kon élt, hol nem ismerek , hol nem látták rajta a

gyalázat bélyegét, mely által a társadalomból kitil-

tottnak hitte magát. Különben is esak egy élet-ezélja

maradt s ennek várta teljesithetését.

Egy késô r>szi éjen , évek óta nem látott nagy-

atyját lepte meg. Sokáig s derulten beszélgetett vele

a multakról. Aztán lefeküdt a helyre, hol mint gyer-

mek aludta háboritlan édes álmait. Nehány órán át

nyugodtan aludt. Reggel erzékenyen buesúzott el az

öregtôl; a székvárosba, a megyeházhoz ment s mint

gyilkost adta fel magát. Az illetôk bámultak , mert

esak pár óra mulva jött tudomásukra, hogy a tisza-

réti kastély a mult éjen megtámadtatván , rablás

ugyan nem történt , de Muray Eálmán ur a gyümöl-

esösben egy körtefahoz kötözve , szivében golyóval

találtatdtt.

14*
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A gyilkossági büntén} fölött, mitaz önkénytesen

bevalló esak oda módositott, hogy folytatása volt ez a

másfélóv elôttmegkezdett párbajnak s hogy a hullá-

nak akörtefáhozi kötözésére ôt egy. gyermekkorból

származô megtorlási vágy ösztönzé — a fenyitôszék a

törvények világos értelmében itélt. ltélete , M

mindent elkovelî alperesi védelme daezára — palios.

Iôn, demidôn ennek felolvastatasa végetl az itélt a

törvényszék ele hozatni rendelteték, a poroszlók esak

holt testet leltek abörtönben. A mell-sebbôl eredett

tüdôvész hirtelen fejlôdéssel menté meg At borzasz-

tóbb halálriem elôl.

E torténet elmondásával - - jegyzé eg a társa-

ságnakaz elbeszélô — egy szerenesítlen emlékének

s a fennmagasztalt szabad akaratot oly gyakran korlá-

toló' esetlegességek elism^rísenek tartozám s végul

még a sors ama keserfi ironiâja4 emlitem meg , mely a

nyolezvanon felftli aggot a földhen. nyugvó ifju diet

sirján gyászoló szoborkdnt mutatja.

Vége az I kötelnek.
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I.

Nógrád megye déli vegrésze a Nasszál s a

diósjenôi hegylánez közé szorultan keskeny esúesba

fut le a Dunáig.

E két hegylánez közötti völgyrónán , mindket-

tôtôl alig félmérföldnyire kerek szikladomb emel-

kedik, tövében kis mezôváros házai esoportosúl-

nak , tetején Nógrádvár romjai merengenek a múlt

harezias századokról.

Az ötszegu erôs bástyák nagyrésze még fenn-

áll daezolva idôvel és fergeteggel ; egy egy évtized

alig bir néhány lemezt a szilárd bomlokzatról le-

bontani. Csupán a keleti oldal , honnan egykor a

menedékes völgyre kapu nyilt, van egészen össze



rombolva, s érthetôen beszéli, hogy itt a pusztitás-

ban az elemek dulakodásán kivül más egyéb hata-

lom is muködött.

A nyugat-éjszaki másik kapunak omlatag bolt-

íve téres udvarra visz , hol az elszórt kövek hal-

mazai közt a vadrózsa terjengô bokra, a papsajt és

ördögszekér évrôl évre háborgatlan parajzik fel.

A szögletekben tágas vizgyüjtô medenezék

nyomai látszanak , s egy beomlott mélyedésé , mely

roppant munkával rézsut furatva a hegy szikla-

gyomrába , hajdan rejtekfolyosó s menekvô ut volt,

a vár megszállása és reménytelen védelme esetére.

A vár közepén magas romszál küzd az ôt tor-

kon ragadó szelekkel ; alig képzelhetô, mint állhata

fen ily sokáig. Kürze te alul igen keskeny, s mennél

magasabbra nyúlik , annál inkább nyer terjedelmé-

ben, annyira hogy az egész tölesér-alakot képez s

az ember félve áll meg közelében, minden perezben

várhatván összerogyását.

1685-ben e romszál büszke toronyként nézett

le a vidékre ; fényes rézfedelérôl s a fölötte ragyo-

gó félholdról vakitólag verôdtek vissza a nyári nap

sugarai. Öt emelete volt akkoron ; a legfelsô a to
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ronyôr éjnapi tanyája, a három középsô diszes lak-

szobákból állott, melyekbôl esigalépesô vezetettle

a legalsô, fürdôhelynek használt osztályba. Ennek

ajtaja kôfallal elkeritett virágos kertbe nyilt , bol a

eylizus, rózsa és jazmin-bokrok közötti gyepágyakra

terepélyes hársak vetettek sötét hives árnyat.

E kényelmek élvezésére azonban az akkoriidô-

szak nem volt legalkalmasabb. Csatazaj hangzott

mindenfelé, s ez, kivált a várakban, minden perez

éber figyelmét s készültségét kivánta meg. Dunán

innen Károly herezeg támadta és verte folyvást a

törököt, s Esztergom és Visegrádot még a mult év-

ben megvévén, most Érsekujvárt szállotta meg , tul

a Dunán és Horvátországban Leszlei táborozott ; a

felvidéken pedig Sehultz és Caprára tábornokok

mindig szükebbé váló térre szoritották ellenségüket.

A tiz év elôtt sok szerenesével megkezdett Tökölyi

forradalom s vele a töröknek uralma végére járt.

A mondott év augusztus 16-kán lebbentjük fel

e torténet függönyét.

Nagy mozgásban volt e napon Nógrád várá-

nak töfök ôrsége ; minden kar minden erô oly-

szeru készületekkel foglalkozék , mik a várnak erôв



6

védelmi állapotba helyezése által arra mutatának,

hogy e munka épen oly szükséges mint sürgetôs.

Lenn a várat környezô barminez láb mélységü

sánez munkára hajtott magyar parasztok által —

fenn a gyöngébb falzat helyenkint értô kezekkel ja-

vittatott, mig ismét mások hangya szorgalommal

épiték a magas tölgykarózatot, mely a hegy tovében

lévô födött kúthoz nyulva le , megvédendô volt az

innen felszolgáló vizvezetéket.

Az ejszaki kapun kenetlen hosszu szekereket

vuntattak fel iszonyu nyikorgás közt a vidékbeli

pórok sovány gebéi és ökrei , némelyekrôl minden-

nemu élelmi szerek rakattak az éléstárba, másokról

hadi készleteket , fegyvert, lôport, ágyugolyókat

emeltek le s raktak gúlákba a katonák.

A keleti kapu, mely oldalról a vár legkönnyeb-

ben volt megtámadható , roppant terméskô dara-

bokkal falaztatott el , kis nyilás bagyatván esak mit

szükség esetére rSvid idô alatt lehessen végkép el-

zárni.

Ezek a lô-réseket erôsiték , azok öreg vagy

imént érkezett ágyukat tisztitottak, mig egy harma-

dik és negyedik esoport a már alkalmasokat szöge



zé ki a bástyafalakon s kellô készletet horda kö-

zelükbe. Az átalános zajon át, távolból elhaló sza.

kadatlan ágyudörgés volt már tobb nap óta hallható.

A fô , mely e szervezést fegy- és muértelem-

mel rendezé , felváltva minden munkás esapatnál

megjelent, paranesot osztva itt, korholva, biztatva,

diese'rve ott.

Hafiz bég volt ez , az ifju várparanesnok , Ab

durrahman budai pasa kegyeneze.

Könnyü arabménen ülve, a keleti bô kaftán

nem födheté el annyira termetét, hogy ennek

delisége a karesu paripán feltünôvé ne váljék. A

munkamenetétintézôjobbkezében rövid kis pálezát

tartott; bogláros ovébôl pár ékköves pisztoly-agy

nézett elô ; oldalán görbe kard lógott, mely ha né-

ha néha érzékenyebben érinté a vérló oldalát, ez

délezeg szökésekkel ágaskodott ismert terhe alatt,

ki azonban kantárfogó baljával játszva adott irányt

a tüzes állatnak, mindamellett , hogy e balkézrôl

a mutatóujj egészen hiányzott , miért is a mellék-

neveket adni szeretô magyar népség ô4 Csonka

bégnek nevezte el.

HóTehér esalma ült az emelve hordott fôn , s
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még inkább kitünteté a déli nap által elsütött ar-

ezok férfias barnaságát. Ez arez vonásai egyenként

és összesen szabályosak, nyugodtak és paraneso-

lók; a merészen domborult szemöldivek alól pár

sötét szem tekintete sugárzik, melynek baragos vil

láma megdöbbent ; elégült mosolya megnyer, meg-

ragad, kivált ha ilyenkor a kellemes hajlatu aj-

kak nyilása a benn ragyogó fogsort is láttatja. E

szép arezélnek nemes kifejezését azonban ama rö-

vid egyenes orr adja meg, melynek léhlzôi a szen-

vedély hullámzásáVal tágulnak vagy huzódnak ösz-

sze , s mely alatt keskeny vonalu bajusz foly le a

szénfekete fényes szakálra.

Ilyen volt Hafiz bég, ki huszonnegyedik szü-

letésnapját még nem érte el , midôn két év elôtt,

Abdurrahman által Ntfgrádvár paranesnokává ne-

veztetett.

A megtömött éléstár kapuját bezáratván, a

délkeleti bástya azon helyére szökelt büszke harezi

ménjén, hol az ágyuk körül sürgött forgott a le-

génység. Nagyobbára magyar fiúk voltak ezek , ve

res zsinóros kurta megyszin zekében , ezombokhoz

szorult bakanesba futó nadrágban , számra mintegy
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harminezan. Közejök ittott egyegy komoly muzul-

man vegyült, nem elegyedve a munka közben paj-

zánkodók vig beszédfolyamába.

— Na s Bangó, szólitá meg a tüzérek fôbbjét

tiszta magyarsággal Hafiz bég , surun szól-e még az

ágyu Esztergom felôl '/ —

Dél óta gyérebben hallani, de közelebb : felelt a

kérdezett; azt hiszem végeztek már valamit, s

aligha rövid nap raj tunk nem lesz a sor beszélni.

— Nem lehetlen , mondá félhangon s inkább

önmagának a paranesnok , ki imént érkezett futár

által jól tudta már azt , mit a tüzértiszt még esak

sejte, hogy t. i. a budai pasának Esztergomot os-

tromló serege az esztergomiaknak segedelmül jött

esászáriak által szétveretett s hogy a Dunántulról

ballszó és közeledô gyér dörgés esupán a hátsereg

fedezô néhány ágyujából szóll.

— S mily kedvvel néztek e beszéd elé, ha

erre kerülne a dolog ? kérdé tovább , mialatt lová-

ról leszállva a kiszögezett ágyukat rendre gondo-

san vizsgálá.

— Hát mi egyébbel mint a legjobbal; voltké-

szen Bangó válasza ; hisz megposhadunk különben
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e heverô életben, mint amaz esôviz ott a meden-

ezében. Minden jól menue, esak urunk Derenesényi

Parkas volna itt ; tevé hozzá halkabban.

Hafiz ugy tôn, mintha nem hallaná az észre-

vételt.

— E sugár-ágyu itt rosz helyen van ; szólt

végig tekintve a hosszú esövön; ha az ellenség,

mint hiszem, ama domb alá sánezolja el magát , e

helyzetbôl mit sem árthatunk vele , mig oldalvást

a legjobb kereszttüzet fogja szórni. Tegyétek am-

oda a hatodik lôrézsbe , s huzzátok helyébe ezt a

batfontost.

Mialatt e esere megtörtént, az ifju bég a meredek

bástyafalról el-szétnézett a vidékbe , melyre a le-

шenô nap veté aranypárás sugarait. Csapongó te-

kintete egy Diósjenô felôl közelgô ponton akadt

meg, mi eleinte határozatlan porfelleg volt , s mi-

bôl perezrôl perezre a várnak tartó lovagesoport

körvonalai bontakoztak ki.

Szépareza pillanatra kigyúlt, s néhány ren

delet kiosztása után lovára pattanva ott hagyá az

utána meredô magyar tüzereket.
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Megjegyeznünk kell itt, hogy e korszakban

Tökölyi Imre a törökkel Leopold ellen szövetkez-

vén, e szövetség birtokában lévô várak ôrsége ve-

gyest magyar es török katonákból állott. Ilyen volt

Nógrád is ; esak hogy itt az ozmanok száma aráay-

talanul meghaladta a magyarokét , miután ezeknek

hadnagya Derenesényi Farkas, egyike Tökölyi leg-

buzgóbb párthiveinek s barátainak kétszáz vitézt vitt

el innen Tokaj alá a hanyatló vezér seregébe: s mind-

össze harminez tüzért s tizenkét huszárt hagyott

a várban. A többi ôrséget kétszázötven török tevé,

naponkint váratván Budáról még egyszer ennyi.

Hafiz biíg, maga után intve kiséretét, az éjszaki

várkapnn esendesen kilovagolt , s a hegy tovében

találkozék a bástyáról megpillantott lovagesapattal.

Tizenkét huszár és négy spáhi között, nyugodt

lépésu ló hímes nyergében féloldalt ifju nô ült;

hosszan lefolyó mély gyászruhája esak két kis ke-

zet s a gyönyörü arezot engedve láthatni. Mellette

jobbról vén férfi szolga, balról nôeseléd haladott,

szinte lóháton, mindnyájan szó nélkül, némán, esak

a patkók esattogása bangzék a szirtes talapon.
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A béget meglátva kétfelé nyilt a környezet,

utat engedve neki a körbe jöhetésre.

Hafiz kezeit mellén keresztbe foná, aztánjobb-

ja két ujját ajkaihoz vivé , s a legnagyobb tisztelet

kifejezésével hajlott meg a gyászos nô elôtt.

— Üdvözlöm kegyelmedet, szólalt meg érezes

hangja magyarul s a sötét szemeknek egy végtele-

nül nyájas tekintete simult az érkezôre ; üdvözlöm

kegyelmedet Nógrádvár határvonalai közt, hol ok-

vetlen nagyobb biztosságban leend, mint Diósjenôn,

a védtelen faluban.

— Feleljen Hafiz bég mindenek elôtt e kér-

désemre : hogy mint vendég vagy mint fogoly lé-

pek-e a várba ? kérdé a hölgy sebesen és komolyan.

— Nem remélem , viszonzá a bég egy átfut.ó

vad pillantást vetve a kissé hátramaradó kiséretre,

hogy küldötteim viselete legkisebb okott adott vol-

na az utóbbit gyanitani ? különben hisz ezek férje

huszárjai, kik jól tudják , mivel tartoznak tisztelve

szeretett urnôjöknek.

— Nines panaszom ellenök , mondá szeliden

a szép lovagnô ; de a kalitka, ha aranyos vesszôkbôl

van is fonva, kalitka marad.
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Hafiz bég, ki már elsô üdvözlô szavainál a nô

jobbján vôn helyet, hirtelen megállitá lovát.

— Tapodtat se menjünk tovább, szóla elboruló

arezezal, ha kegyed nines meggyôeôdve arrrtl, hogy

egyéb igényein kivül maga aDerenesényi

n é v is elég hajának minden szálát életemmel meg-

védenem.

— Kegyelmed jó barátja férjemnek, s biszem,

hogy nekem is az leend; mondá engesztelô mo-

soiylyal ajkain Derenesényiné, s kezét bizalomjelül

nyujtá , mit az ifju török gyöngéden érinte.

— De szóljon, folytatá, miközben a várba fel-

kanyarodó uton elôre haladtak ; mi fontos ok vihet-

te önt arra , hogy ipam s második atyám uj sirja

mellôl ön védszárnyai alá hivjon meg? Igaz volna

a kósza hir ?

— Fájdalom, nagyon is igaz. Károly herezeg,

Budának tavali sikertelen ostromáért Érsekujvár

megvételével akart elégtételt szerezni, s körülkerité

azt. Abdurrahman ez idôpontotlegalkalmasbnak hivé

Esztergamot megszállani, de ulig sánezolá el magát,

midôn hátulról az érsekujvári ostromtábor segélyül

érkezett feles elölrôl az esztergamiak által egyszer
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re támadtatván meg, öldöklô kereszttüzben s rop-

pant vesztességgel volt elvonulni kénytelen. Most

már az elszigetelt Érsekujvár sem tarthatja magát

sokáig , s mint értesültem , ezután rögtön Nógrád,

Drégely, Gyarmath s a Buda elôtti várakat fogják

a esászáriak megszállani, s igy a középponton esô

Diósjenon, a Tökölyiek ellen felbôszült németektôl

Derenesényi Farkas esaládja mi jót sem várhatna.

— S Nógrádvárt biztosnak biszi kegyelmed ?

— Ibrahim nagyvezir már utban van nyolez-

van ezernyi haddal, egyébiránt , ha megszállatnánk,

a közel Budáról is várhatunk fel mentô segélyt.

— A felvidékrôl, férjemrôl mit hallani ?

— A kállói szerenesétlen ütközet óta, hol De

renesényi — mint ez kegyelmednek is irta — bal-

karján esekély sebet kapott , semmit. S épen ezért

tartok tôle, hogy ügyeink ott sem állanaklegjobban.

— Istenem! emelkedék mély sohajtással a

hölgy kebele , — ô minden órán minden perezben

veszélyben, s én nem lehetek mellette ! határozott

akarata volt, hogy beteg atyja mellett maradjak,

hogy a táborba semmi ürügy alatt ne kövessem.

— Ezt én sem turtum tanáesosnak , mert az



15

út veszélyeit a mostani zavargós idôkben nem szá-

mitva , a hôs bátorsága is elveszti felerészét, ha

szüntelen kedveseért kell rettegnie. — Atyja halá-

láról mar értesült ?

— Igen ; de követem még nem érkezett vissza

a válasszal. Ha szabad akarätom, mint ön enrôl biz-

tositott, meghagyatik, e választól függesztem fel itt

maradásom idejét.

Mondá határozottan Derenesényi neje, s köny-

nyü mozdulattal szállt a földre aranyhimes nyergé-

bôl a rártorony elôtt , hova e beszélgetés közben

felérkeztek.

A paripák kantár szárait rabszolgák vették át,

— Hafiz a torony lépesôin kisérte fel bájos ven-

dégét.

— E lakosztály kegyelmed rendelkezésére van,

szólt, midôn egy szônyegekkel födött s keleti pom

paval butorzott terembe léptek, — a mellékszobák-

ban nô eselédje s ha tetszik, az öreg szolga lakha-

tik. A huszárok alól tanyáznak , s test-ôrségé4 ké-

pezendik. Keresztény szakáesról is gondoskodtam.

Dereneeényiné meleg szavakkal köszöné a pa
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ranesnok figyelmeit s egy ablakszárnyat feltárva,

ezen tekinte ki.

— Ah mily gyönyörü , mily édes illatu kert ez

itt alant ! kiálta fel meglepetve.

— Itt mulatása ideje alatt egészen használa-

tára leend az, senki sem fogja magányát s kényel-

mét háboritani ; jegyzé meg Hafiz, láthatóan örölve

hogy vendégének tetszik a lak-rendezés.

— Most azonban a hosszabb lovaglás után

nyugalomra lesz kegyelmednek szüksége. — Allah

vegye oltalmába! mondá, s a szokott üdvözlésl mo-

dorral hajtva meg magát, magára hagyá a terem uj

lakosát.



Yilág folyá'. " kül.

II.

Ez alatt a nap a jenei hegyek mögé bukva át

adá ura lmá t a kele tről felmerülő holdnak ; a vidék

re rüpkedö fátyolu éj eres zkedett, s a távoli utol só

Ilgyu-moraj is elnémult . A várparancsnok még egy

szer megjárván a té rt s megvizsgálván a körül el

helyezett őrszemeket lakrészébe vonula, mely a ke

leti bástyafalhoz ragasztott épületek egyikében,

épen a börtönök felett katonásan egyszerű négy szo

bllból állott .

Ezeknek elseje s legtágasbika a kihallgató és

gy ű l é sterem volt , hova az altlszt ek jövő éji és napi

utasitásaikat venni egyenkint összegyülekeztenek.

Ez utasitás rövid , pontos parancscsal kiad
2
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va lôn; — mindnyájan távoztak, esak egy fôbb tiszt

s a porkoláb maradtak.

— Paranesodat várjuk, hatalmas bég ! szólt az

elsô, a tegnapi kém iránt.. Megfojtassék ?

— Nem : felelt komolyan Hafiz ; hajnalban Bu-

dára indultok vele. Ha valóban árulö' , bünhödjék

ott. Te Jusszuf! ezen iratot a hatalmas pasának

adandod át, s élô szóval is fogod mondani mind

a kém esetét , mind a naponkint sürgetôbbé váló

szükseget a várorség erôsbitése iránt. Jelentsd mély

hódolatomat.

Kezével inte ekkor s a terem üres lôn ; ô pe-

dig a benyibjkon át az utolsó szobába menve , itt

egy szônyeggel bevont ajtón háromszor zörgete s

oda hajoltan mondá ki e nevet : Fatime !

A szônyegajtó azonnal megnyilt , s a bég be-

lépve távozást inte a két rabnônek, kik itt úrhöl-

gyüket énekkel, mandolinjátékkal, gyöngyök, ék-

szerek s más eseesebeesék kirakosgatásával igye-

keztek mulattatni, de látszólag sikertelen, mert Fa

time gyermeteg arezán ború ült , s nem ügyelve a

rabnôk esevegéseire, egy pamlag felhalmazott ván-

kosaira állt fel s az ekkép elért kerek ablaknyiláson
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át az udvarra nézett ki folyvást egész a perezig,

midon az ajtón hárinas kopogást s nevét a jól is-

inert hang által kimondatni hallá.

Egy szökéssel ugrott le ekkor az utána hulló

pamlagvánkosokról s engedelmes állásban hajlott

meg a belépô elôtt, ki ôt kezénél fogva egy dagadó

kerevethez vivé. Fatime azonban nem ült le mel-

léje , hanem a padló szônyegín két térdre omolva

arezát a bég ölébe temeté.

— Mért e szokatlan viselet , Fatime? kérdé ,

magukra maradván, lágyszeliden az ifju , — vagy

ellenére van t ín szultánámnak hogy ez uj ilakásba

toszomszédomba , szi vendiez közelebb hoztam vt V

— Nem, nem nem ! igyekvék zokogását elfoj-

lani a nô.

— Mert hát e panaszos hang ? vagy tán rab-

nôid ügyetlenek s megsértének ?

— Oh Hafiz ! hiszen nekem panaszra nines

joge.m, s tôled nékem a fájdalom is édes.

— Én okozomtehátfájdalmadat? Allahramon-

dom, akaratlanul. Bzólj : mi által? folytatá kérdéseit

a beg, s gyöngéden emelve fel ölébôl a nô finoni
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iíllát, ennek hosszasra hasadt s most . könyekben

uszó szemeibe nézetL

— Mondád, hogy ez nj lakásomban szivedhez

vevél közelebb, felelt kisvártatva s félçkeny hang-

rezgéssel, melyen azonban rejtett szRinrchányás fo

líala vomilt át, Fatiine : óh Haüz ! én épen attól ft'-

, lek, hogy szivedtôl távolabb estein, s ebben helye-

met, régi toronyszobámmal együtt in ¡i s foglalta el.

, . — Bolló gyerinek ! féltékenységed alaptalan,

.«zólt engesztelôleg a bég, s szcretet-sngárzó tekin-

tete a eserkesz any¡ítól öröklött vonások varázs szi;¡¡-

fiégében fürdött; — tudod-e ki ezen in.í s?

— Egy büszke bájos magyar hölgy : valaszolá

sebesen a féltékeny, — óh, jól láttain ez ablakból,

, inlly nyájasan bántál vele, mily hódolattal kisérted

i3t fel a toronyba, honnan uekem e nô , miatt kellett

kiinennem г : , ,

— E nô barátomnak, Derenesényi, Farkasn.ik

iioje, ki esak egy idôre vendégein s ki —

i. i ,7— Ki téged szeret, vagy szeretnl fog,; zokofrí

faja indulatosságával a eserkeszvér:, s ezt, én nem

fogom esodálni , inert hiszen te a iegszebb ferfi, я

prófeta képmâsa, te félisten vagy Hafiz , kinek sze
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relmet birni a hetedik menny üdvössége , elveszteni

<>zer halál kárhozata.

— Ne vétkezzél Allah hatalma ellen, gyermek,

szólt elkomolyodva a paranesnok; a fsendesülj с

l.izas rohamból. Derenesényi neje szentebb elôttem,

mintsem gondolatban is vetélytársaddá tehetném.

— Szereted tehát ôt mégis ? riadott fel sért-

ve emez ; óh vedd el elôbb életemet , mivel külöm-

ben is tartozom , mit egykor vesztemre megmentél,

vedd el inkább ezt, mint a mai napig kizárólag ne-

kem adott szerelmedet. S te szereted e hitetlent ?

— Igen, Fatime, de egészen más, nyugodt ne-

mével a vonzalomnak , mely az irántad hiven lán-

golót soha perezig sem fogja meglohasztani : mon

da a bég, miközben az epedve bugó galambot keb-

lére voná. Eskümet kivánod? te eddig feltétlenül

hittél szavamnak

Fatime, az ôt ölelô karok közé, a széles meu

re simult s még egy pillanatig kétkedôleg , aztán a

szemeiben maradt ragyogó könypáron át mosolyog-

va tejrintett szerelmes ifjára.



III.

1685-ik év szent István napján Abdurrahman

budaí pasa a fôkapu fölött egy magas póznára tü-

zette fejét Kurd agának, ki az ersekujvári három-

ezernyiôrségbôl alig két század magával szabadult

vissza Budára.

Minden hibája az volt, hogy az Esztergam fel-

mentése által megíélemlett érsekujvári paranesnok

feliér zászlót tüzetett ki veIe a falakra, miro azon-

ban az ostromlók nem ügyelvén a vârat rohammal

bevették, s az ôrseget leôlvén с nevezetes ponttal

kilenezvenhárom ágyut foglaltak el.

Abdurrahman dühe nem ismert határokat leg-

csekélyebb vetseget, hiányt, mulasztást kegyetlenül
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büntete ; a várban mindenki rettegett s nyakát ta-

pogatta.

Egy részrôl a düh , másról a rettegés napról

napra nôtt.

Napról napra uj veszteségek hirei érkezének,

s mindegyik uj ürügy volt a pasának Esztergam alól

hoz ott szégyenét másokkal éreztetni.

A félénk hanyag Ibrahim nagyvezér folyvást

habozott s késett az igért segéllyel. Tökölyi Imre

szereneseesillaga lemeno félben volt ; Toknjt , Kál-

lót, s hosszabb védelem után Eperjest elvesztv<ín,

fôserege Кassa falai közé szorult, mit Sehultz és

Caprára gyôzelmek által vérszemet kapott hatalmas

erôvel vett körül.

Nem lehetett kétkedni , hogy Kassa elestével

Buda ostromához fognak a minden oldalról elôre

nyomuló esászáriak s itt az ôrség annyira le volt

hangolva már, hogy a pasa esak rettegtetéssel birta

fentartani a rendet és fegyelmet.

Augusztus 20-an a rekkenô hôség elôl fôter-

mének hives boltivei alá vonult az élet és halál ura

Abdurrahman, kit a nép röviden Abdi pasának ne-

vezett ; elôtte durva rajzu térképek feküdtek kite
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barátságban él ; a magyar ôrséget kitünteti s több

kedvezésben részesiti mint az igaz hitüeket , mi az

utobbiak közt mar is elégületlenséget, zúgolódást

szült.

— Jól teszi, jegyzé meg most az egyszerhajt-

hatlanul a pártfogó ; többet is érdemlenek e bátor

kitartó fiezkók, mint azok a gyáva nyomorult ku-

tyák, kik ha esak mtikonytól nem részegek , az elsô

kartáeslövésre szétfutnak, mint egy esirkehad.

A pasa itt a még fris emlékü Esztergam és

Ersekujvárra gondolt.

— Mi származását illeti, szólt tovább, o még

gyermek korában tért a nagy próféta igaz hitere, s

nem elsô példa, bogy renegat jobb szolgálatokat

tôn a esatatéren, mint a legôsibb muzulman.

Ahmed, mintha találva érezné magát , ajakta-

lan szájszélébe harapott, s hamuszinu areza zöld

lett az elfutó epétôl.

— En teljesitém kötelessegemet, mondá fon

dor alázatossággal , s nem leend részem a támadha-

tó bajokban. Egyébiránt volt okom nem hinni a vál-

tozô kegyu embernek , ki nem irtózik magas szár-

ínazásu nejét bazarban vásárlott rabnôvé aljasitani.

4
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— Mi az ? riadott fel rövid egykedvüse*gébôl

a budai várur; Fatimérôl, leányomról beszélsz ?

— Igen a nagy Abdurrahman leányáról , ki-

vel egy méltatlan boldogittaték , s ki most mellôz-

ve , elfeledve, eltaszitva sirja le napjait.

— Adatokat ! adatokat ! kiáltá az atya , tigris

vad tekintetet szögezve a eselszövôre. Ez örülve,

hogy a tapió végre szikrát fogott , szinlett nyuga-

lommal folytatá:

— Hafiz bég szive egy dzsaur nô felé hajlott ;

jónak látta oten apokban a várba hozni ; s a torony

legdiszesb serail-osztályába helyezve ôt, jelenleg

mindazon kényelem- es kegyben részesiti, mit a

rabnôkkel egy kamrába zárt Fatime könyek közt

nélkülöz. Ha szavaim hazugbeszéd : itt a fejem, szö-

geztesd ki az agáé mellé.

Ahmed e végsôt merô vád után játékát nyerve

lenni bitte, s méreg és félelem forrt benne , midôn

reményében esalódva a pasa felindulását esillapulni

látta.

— Mielôtt ezt tenném, szólt ez, meg fogok gyô-

zôdni a valóról. Elsô a hivatalos ügy. Még ma in-

duljon az Érsekujvárról menekült kétszáz ember, s
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Vigyázat és szigorú büntetés a vétkesekre. La illah

il Allah ! Sietve. Ibrahim nagyvezir."

— Sa segélyhadról egy szó, egy emlités, egy

gondolat sem ! orditá keseru váddal Abdurrahman ;

ott tétlen hanyagság, itt lehangoltság es árulás : igy

vesznünk kell ! — s vérben forgó szemeivel az asz-

talon heverô fermánra meredve, hüvelyes kardjával

oly erôvel esapott le rá, hogy a megpattant hüvely

esörömpölve hullott le a damaszki aezélról.

A titkár ravasz arezán alattomos öröm deren-

gett, s mialatt a széthullott fermán darabjait szede-

geté, mitsem-tudást szinlelve szóllt :

— Árulás történt, nagyságos uram ? legkevés-

bé sem volnék meglepetve, ha e szót Tökölyi Imre

s párthivei nevével egyszerre hallanám kimondani.

— Te imént Derenesényit emlitéd : dörgöttreá

a pasa ; ki ez a Derenesényi ?

— Hafiz bég testi lelki barátja , felelé gyors

készséggel a kérdezett ; Tökölyi leghivebb embere

s a nógrádi ôrség hadnagya.

— Olvasd a fermánt ; paranesolá az elôbbi s

egy alaesony kerevetre veté magát.

Ahmed szörnyu alázatos képet vágott a jól is
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inert tartalmu irat olvasasához , s bevégeztével so-

hajtva mondá :

— Regen tartottam ettôl ; bár alaptalan gyanúk

lettek volna igaz okaim. Most már Buda elôvára

Nógrád is komoly veszélyben forog. Hafiz magyar

születés, a keresztyén ôrségnek az ozmanlik mel ,

lôzésével kedvez, megtagadja az Esztergam ala kért

segélyt, a várba magyart hoz, ki talán Tökölyi kül-

döttje is lehet, leányoddal rabnôként bán , meghitt

ezinkosa az áruló Derenesenyinek : ez mind össze-

vág s gyors eljárást kiván , külömben ismét nem

leszek meglepetve, ha par nap mulva német ôrség

lesz az úr Nógrádon.

— Igazad lehet, Ahmed ! szólt bôszülten a lá-

bairól levett ingatag ; tégy vizsgálatot s rendelkez-

zél mint jónak látod.

— Teljhatalommal ? kerdé ez feszült arezéllel.

— Teljhatalommal ; lôn a kedvetlen válasz.

— Megyek ; mondá örömvigyorogva a titkár,

a kigyót, mielôtt harap, kell eltiporni.

— Megállj , kiáltott utána Abdi s mintha a

titkár végszavai régi emlékeket költenének fel lel-
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tott feszengéssel ; megszegjem-e Allah szent nevé-

re tett eskümet.

— Egy eskü nem foglalhat magában minden

esetet; okoskodék rábeszélô modorral a soványem-

berke ; s e fölött meg sem szeged azt, ha a véderek-

lyét az én birtokomba boesátod.

— Vedd, mondá Abdurrahman oly hangon,

mely az erôködésbe kerülô eltökéléstôl szinte ne-

hézkes volt, s kiesided ébenfa szekrénykét nyujta át

titkárjának : ha ezt Hafíznak elômutatod, tudni fog-

ja hogy kezemet levettem életérôl. De vissza ne élj

vele, ember! mert ha esak puszta gyanura s ¡írrat-

lan eilen használod , Allah legyen kegyelmes nyo-

moru lelkednek.

Ahmed alig hallá e szigoru dörgésü végszava-

kat, annyira elfoglalták a legközelebbi jövô eszméi.

Gyôzelmes arezezal vevé át az aranyzott arabeszkü

tokot, s millôn a pasa változékonysága elôl elsietve,

födelét szobájában kivánesian felpattantá , perezre

visszadöbbent tartalmától.

Emberi kézrôl tôbôl levágott s gémberedett

mutatóujj volt ez , mely balzsamozottan évek elôtt

tétethetett a tok selyembélésü ürébe.

Tilig folyi.ii II. kit. 3
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— Ez tehát a esonka kéz kiegészitô része ; jó,

elviszem neki , hogy mindene együtt legyen a fel-

támadás napján: gondolá, s bosszuvágyó képzelmé-

ben a mutatóujj egykori tulajdonosának véres fejét

is maga elôtt látta.



IV.

Ezalatt Nógrádvár fölött esendese vonultak

el a hô nyári napok.

Hafiz bég óránkint várta a kért ôrséget , s tá-

voli sejtelme sem volt a Budán történôkrôl.

Derenesényiné megnyugodott xij helyzetében

9 szép vonásain a mosoly gyakrabban megjelent ;

mert azonkivül hogy a paranesnok leggyöngédebb

figyelemmel elôzé meg legkisebb vágyát. pár nap

elôtt követe is visszaérkezék ierjétôl s levelet ho-

zott, melyben ez irja, hogy a kormányzó részére új

sereget gyüjteni , rövid nap eljövend Nógrád vidé-

kdre s ekkor llózsájnt is magfíval viendi.

Csak Fatime, a szerelmes epedô gyermek volt

3*
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nyugtalan ; borongó elôérzetei mondák , hogy nem

tarthat sokaig boldogsága, mi eddig Hafiz egyetlen

nejének részeül jutott. Tudta ugyan, hogy az iz-

lam megengedi a soknejüséget , de minthogy ez en-

gedélyt Hafiz soha nem vette igénybe, a megszokás

lelki követeléssé lôn, s mióta Derenesényi neje a vár-

toronyban lakott , keblét féltés gyötrelmei pihegte-

ték. A bég megnyugtatá ugyan a szenvedély-zakla-

tottat, de mihelyest távozott , az irtott polyp annál

terjengôbb karokkal ágazott szét.

Szobájának magas, kerek ablaka a vártorony-

ra nyilt ; ennél lakolt ô szüntelen , s boms szemek-

kel leste, mikor teszi a magyar hölgynél látogatását

szivének ifja.

Épen az ablaknál állt egy reggelen a perezben

is , midôn Hafiz a virágos árnyas kertben szent

könyv olvasásánál lepte meg a vetélytársának hitt

nôt. Derenesényi Rózsa a nagy ezüstesatu bibliát

ôlébe tevé le, s nyájas beszédet folytata a béggel.

Mennyire szerette volna a szegény Fatime hallani

ezt ! Azt hivé , hogy minden szó , minden pillantás

egyegy szerelmi ömlengés kifejezése , mi jogaival
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együtt lelkét ia mélyen sebzi. Gyötré a látvány s

nem birt tôle elszakadni.

A toronyôr hosszu vontatott kiáltással jelt adolt

a magasból, hogy a váron kivül különösnek kell tör-

ténni. E jelre a bég röviden buesúzott a hölgytôl,

s a délkeleti bástyafokra sietve, Nasszál felôl por-

felhôt látott balra tartó irányban s mindig közelebb

felkavarodni a több hét óta esôtlen földrôl. Ez a

Budáról érkezô várt erôsbités volt.

Ora mulva Hafiz és Ahmed szemközt álltak az

elfogadó teremben, s ez utóbbi esaknem kirivó kár-

örömmel mondá el Tökölyi árulását, fürkészô

szemjárattal kémelve az elôbbinek vonásait , ki már

nyilt ellenségének várarlan megjelenésébôl mi jót

sem jósla s most ez uj kedvezôtlen hir hallatára

rendkivül megütôdött. Csak azon egy körülménynek

örült titokban, hogy Derenesényi Farkas , kit nem

hihetett árulónak, nines a várban s igy még mene-

külhetését reménylheti.

Ahmed mindenek elott a magyar ôrség lefegy-

verzését s Budára kisérését sürgeté.

— MU? kiáltá fel Hafiz, s szemei baragos tüz-

ben villantak meg; katonáim legjobbjait, az ügyes
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magyar tüzé<eket s huszárokat veszitsem el , s he-

lyüket tudatlan állatokkal pótoljam, kik e fölött egy

ostromolt s elfoglalt v árbol félelmet hoznak lelkük-

ben, s azt a többiekébe is elöntik? Ez nem keve-

sebb , mint a vár.it az elsô megszállónak önkényt

kezére játszani !

— Igy és nemkülönben, szól a hatalmas pasa

fermánja, mely ismét esak a nagyvezir paranesát

foglalja magában : felelt hidegvéruen Ahmed.

A paranesnok jól tudta, kivel van dolga, sej-

teni kezdé az ármányt, s azt , hogy legkisebb ellen-

szegülés által életével játszik. Nehéz szivvel bár,

de teljesitenie kelle a rendeletet. A fegyverek azon

ürügy alatt, hogy uj kiosztás fog történni , besze-

dettek , az egész ôrség felállittatott a várudvaron,

az uj kiosztás megkezdetett , a hiányosak helyett

épek adattak s midôn már minden törük el volt fegy-

verrel látva, a puszta kézzel álló magyarok felszól-

littattak, hogy hasztalan ellentállás nélkül adják

meg magokat.

Bangó tüzérei e nem várt kifejlés által meg-

lepetve, védtelen helyzetükben egyszerre körülfogva

s négyszeres számtól elnyomva U'nek. A kör szé
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lén álló tizenkét huszár azonban , hirtelen felesz-

mélve a ló-ólak felé rohant, s az általános zavarban

sikerült is küzwlök ötnek Iura kapni , s elgázolva a

gátolni akarókat, nyereg és kantár nélkül kiszágul-

dani. Az utánuk vágtató spábik fáradtan tértek meg

a sikertelen üldozésbúl.

Ahmed könnyebben lélekzett, midôn a harminez-

hét összebilineselt kezü magyart Buda felé kisér-

tetni látta ; Derenesényiné pedig, ki ablakából néz-

te s nem érté a történteket , szorongo kebellel sie-

tett a béghez felvilágositásért.

A bég s Ahmed közt épen heves vita folyt , *

magyar hölgy megjelenésekor.

—Eztehátaz ok, mutatott abelépôre Abdi tit-

kára, melyért te a torony megvizsgálása ellen tilta-

kozol ? Ki e szép teremtés ?

— E nô sajátom, jogszeru sajátom , rabnômr

kit életveszély nélkül kivülem senki nem illethetj

felelt rögtön s kitérôleg Hafiz , nem akarva Deren-

esényinét kilcte elárulásával veszélyezni.

A nô azonban a török nyelven mondott, de

megértett szavak hallatára elsápadt , s a magyarok
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elfogatásából keletkezett gyanuját igazolva hivén,

léhlszakadva sikolta fel :

— Nem igaz ! nem igaz ! én nem raimô , én

szabad magyar asszony, Derenesényi Farkas neje s

itt vendég vagyok , és kérdezni jöttem , mi jogtalan

eljárás ez férjem embereivel ?

— Igen ? vigyorgá sátáni "mosolylyal Ahmed,

Hafiz bég tehát árulók nejeit akarja elôlem rejte-

getni? Bájos hölgy! e pereztôl kezdve egymásnak

leendünk rabjai; s apró szemeinek bujatekintetével

kigyujtva Rózsa tejvér arezait, szemtelenül keze

után nyúlt !

— Vissza ! riadott rá keményen s kôzbelépve

Hafiz ; mig én vagyok Nógrádban paranesnok , ad-

dig a benlevôkkel Allahon kivül más nem rendel-

kezhetik. Asszonyom , folytatá a nôhöz fordulva

magyarul, térjen vissza lakába nyugodtan s a meg-

gyôzôdéssel, hogy mig élek, lebelletének sem leend

porszemnyi bantalma.

Derenesényiné, a nôknek saját finom tapintat-

tal tüstént belátá , a kettô közül melyik ellensége,

s bár fel nem foghatá a tényeket , gépszeruleg en-

gedett Hafiz bizalomgerjesztô szavainak.
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Távoztával Ahmed jónak látta elfojtani gyü-

löngô dühét, s .modort változtatva engesztelôleg

szólt:

— Igazad van Hafiz , kár volna egy hitvány

némberért barátságos egyetértésünket megzavarni.

A dolog jelen állása azonban mindenesetre megki-

vánja, hogy e magyar nô gondos ôrizet alatt tar-

tassék.

Hafiz bég sem ohajta egyebet, vendége szemé-

lyes bátorsága tekintetébôl is, s paranesot adott,

hogy a nô a toronyból ki , s viszont hozzá a szol-

gálattevô rabnôkön kivül senki ne boesáttassék.

A két halálos ellenség aztán egymást szem

elôl elboesátani nem akarva, tovább is együtt ma-

radt. Hafiz méltán tartott a fondor eszü titkár alat-

tomos muködéseitôl, ez pedig amannak népszeruse-

gétôl. Ahmed nappal kezdeni nem merve , az éj le-

szállt.;t várta pokoli terve kivitelére.

Igy ültek sokáig szemközt s mindegyik más

ezélpontot keresett nézetének mintellenénekarez.ít.

A esendet alig szakitá meg néhány közönyös kó'r-

dés s kelletlen válasz.

Kimenni a kiállhatatlanná vált délutáni hôség
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miatt nem lehetett. A világos kék égbolton parányi

felhôfolt sem mutatkozott ; a megsürudött léget leg-

esekélyebb szellet sem ingatá, a madarak elültek,

esak a naptányér feküdte meg gyulasztó sugaraival

az izzó földet és falakat. Egyike volt ez a magyar

égalj ama forró napjainak , melyekre az égiháboru

kimaradhatlan.

A toronyôr esak néha bujt elô rejtekébôl, szét-

nézni a környéken , s midôn egyszer igy tôn , alig

nehány száz lépésnyire lovagot látott meg szélse-

besen száguldani a vár felé.

Mire a lovag a bennülôknek jelenteték, ez már

a várkapun nyargalt be. Hafiz szive hangosan do-

bogott a kaftán könnyü szövete alatt; mitôl tartott

bekövetkezék : a lovag Derenesényi Farkas volt.

— Szerenesetlen! gondolá, a belépô szálas ter-

metre esvi"n tekintete : balsorsod hoz ide a hyéna

torkába.

— Bég ! esengett az ifju szilárd érezes hangja ;

mióta lett az jog és igazság, hogy más emberek ne-

jét rabúl zsarnokold magadnak , s hogy Magyaror-

szág kormányzója Tökölyi Imre vitézeit kopóként

összefüzve hajtasd Budára ?
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— Nôd nein rabom, de tiszteletben tartott

vendégem : felelt Hafiz telhetô nyugalommal ; mi az

ôrséget illeti, erre nézve én esak a fermánnak vol-

tam végrehajtója.

— Mely egyszersmind azt is rendeli, szóltköz-

be Ahmed, hogy az áruló Tökölyi és ezinkos társai

fogságra vettessenek.

— Ki mereszeli itt Tökölyit árulónak nevezni ?

riadott elôre lépve az ifju, mialatt válláig omló fekete

fürteit veritékben fürdô nemes arezáról félre simitá.

— Én, rikáesolá felugorva Ahmed; Derenesé-

nyi Farkas, a felséges szultán kegyelmére add meg

magad !

— De ki itt hát az ur ! kérdé ez , kardja

markolatához kapva ; Hafiz , nem vagy többé Nóg-

rád paranesnoka?

— Csendesülj Farkas, mondá komolyan a bég

— az egész félreértés lehet ; de moet javadra kér-

lek, ne szegülj az erô eilen , s add át nekem kar-

dodat.

— Soha, oesmány rablók ti ! kiáltott a lovag

végsôig elkeseredve : ti gonoszul költött ürügy alatt

szabadságomtól akartok megfosztani. hogy a véd
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telen árva nônek senkije se maradjon , ki megbo-

szulja — de elébb látjátok véremet s én atieteket!

végzé , kirántott kardját halálos esapásra emelve.

Mielôtt azonban az izmos kar levághatott vol-

na, a bekisérô esauszok által hátulról megragadta-

ték az. Pár pereznyi kétségbeesett védelem után

Farkas hátrakötött kezekkel s szótlanul lihegve ál-

lott bakói közt.

Hafiz bég nem titkolhatá el arezán és hangjá-

ban a levertséget, melyel a fogoly számára a bör-

tönt kijelelé.

Az udvarra kiérve, Derenesényi saját nevét

hallá egy szivrázó sikoltás kiséretében élesen fel-

hangzani. A vártoronyra, honnan a sikoltás jött, te-

kinte s nejét látá , szôke hajának sze4ömlô tenge-

gerében a széles ablakpárkányzatra roskadni.

— Rózsa ! kedves édes Rózsám ! kiálta fel

hozzá a fogoly; é1 még az igaz Isten fölöttünk!

Többre nem volt ideje , mert a feltárult bor-

tönajtó rozsdás sarkain esikorogva esapódott be

mögölte.



E napon-augusztus 22-ike volt ez — szokott-

nál korábban s mielôtt a nap lemenne, beesteledett.

A keletrôl es nyugotról szemközt érkezô vészterhes

fellegek okozák ez idôelôtti éjt, melyek két elen-

séges táborként közelegve egymás ellenébe a nyo-

masztó légkörben üték fel roppant idomu sátoraikat.

A megtört napsugarak eleinte aranyos biborral sze-

gélyezék a felhôtorlaszok szabálytalan prémeit, ké-

sôbb ezek is elenyésztek a sötét lepel fölött , mely-

lyel az elterülô légi tábor az eget bevoná.

A fényeben imént ragyogó természet oly szo-

moru, oly halottias Iôn; lenn egy egy szélroham söp-

rötte végig portverö szárnyaival a vöIgyrónát :
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fönn szemvakitólag ezikázott a futosó villany , s a

nasszáli s diósjenôi rengeteg távoli dörgéseketvisz-

hangozott.

Mennél közelebb jöttek e dörgesek, Fatime

annál szorosabban olvadt a gondolatokba mélyedt

Hafíz kebelére. Gömbölyü karjait a bég nyakán

kulesolta át, fél fekvô helyzetébôl édes odaengedes-

ben tekintettek fel ábrándos nagy szemei ifjának

borongó arezára, mintha a but, a gondokat akarnák

onnan lágyszeliden elsimitani. A boltiv közepérôl

haimas vékony lánezolaton függô edényben keleti

Hiatos ambra égétt , s ennek rózsaszin lángja kéte-

sen világitá meg a félhomályos szoba körvonalait.

— Boesáss meg Hafiz , sipegé a tölgy dere-

kán reszketô folyondár ; boesásd meg szerelmemnek

ha talán nuUtatlan aggodalmakkal kinoz. Szólj , mit

vétett e férj иs no, hogy egymást.'il ily kegyetlenül

szakasztatnak el? Ablakomból híttam a lélekrázó je-

lenetet, s félig nyugodt vagyok, mert bensemmond-

ja, hogy esak a legmagasztosb , leghübb szerelem

sikoltbat igy fel, midôn kedvesét veszélyben tudja.

Szólj Hafiz, miért történt ez, s téritsd meg vesztett

nvugalmam másik felét is.
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A bég, mintegy gondolatiból feleszmélve, mély

han grezgés sel mondá:

— Fatime, tôled függ e nôtférjének, azéletnek

a szabadságnak visszaadni.

A eserkesznô hosszan kérdôleg meruit a ko-

mor vonásokra , mintha mondaná : — Nem te vagy

e itt az egyetlen ur és paranesnok ?

— Figyelj reám Fatime , folytatá a bég , s fe-

lelj mindenek elôit, emlékszel-e a napra, melyen

elôször láttad arezomat ?

— S melyen életemet mentéd meg ? vágott

közbe élénken Fatime; sok sok éve már, s igen ki-

esi voltam még akkor , de ugy emlékezem mint a

tegnapra. Anyám, a szépZulima, Abdurrahman elsô

hölgye, sétálni vitt a pasa sztambuli kertjdbe, ör-

vendve futostam a vmígbokrok közt , midôn ezek-

bôl egy irtózatos rövid kigyó felsziszszenve üldö-

zôbe vett, s már mar belémereszti halált hozó mér-

gét , ha e pillanatban a mellék bokor mögôl egy

gyennek ifju elô nem ugrik, s merész elszántsággal

kapva fel a szörnyet, ennek rút fejét saját kezé-

vel nem zúzza szét. E védangyalom te voltál Hafiz, s

eletemet majdnem sajátoddal váltád meg ; a kigjo
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balkezed ujját marta meg, te azonban, mielôtt a mé-

reg elterjedhetne , tôkére téve egyetlen esapással

vágtad le azt tövérôl. Atyámnak tudtára esett s

rendkivül tetszett e hôsies viselet, kegyeibe foga-

dott, neveltetett, pártfogóddá Iôn , s a megmentett

leányt késôbb neked adá boldogitani. Oh Hafiz,

örök idôkig élve nem feledhetném e napot !

— Emléked hu, Fatime , mondá a bég — az

enyém is. az. Tiz nappal azelôtt atyám halálos

ágyánál térdeltem. Tudod, hogy atyám és én is e

magyar hazának voltunk fiai ; történetem részletei

azomban ismeretlenek elôtted. Fölvevén az Izlamot

nem szerettem ezekrôl szóllani, s most is esak az

éri említem, mert tervem indokolására szükségesek.

Atyám Székhegyi Mojzses egyike volt azon protes-

tans papoknak, kik a keresztyén számitás szerint

1673-ban, az az tizenkét év elôtt, a esászár elleni

izgatásokról s a törökkeli titkos egyetértésrôl vá-

doltatván, gályarabságra itcltettek. Ezen iszonyu

sorstóli megszabadulását egy jó barátjának s az ál

tala nyujtott azon alkalomnak köszöm* , melyel a

büntetés elôl törökföldre menekülhetett. Engem, kit

akkor tizenötödik évembe léptem,magával vitt; hií
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e>u nôvéremet Rózsát pedig barátjának gyámke-

zeire hagyta. Fáradalmas hosszu úttal érkeztünk

Sztambulba : bennem az erоЧ ifju vérem fris pezs-

gése hamar megujitá, az övé végkép k¡ volt meritve.

Lefeküdt s többe föl sem keltbetegségébôl. Haldok-

16 árájában egy nevet kötütt lelkemre, barátja meg-

mentôje nevét, s könyeim közt , térden állva kelle

igérneni, hogy e név ir;ínt az élet minden viszonyai-

ban háládatos leszek. E név : Deren с sényi.

— A lovagé, ki most itt alattimk , a börtönben

senyved? kérdé esodálkozva Fatime.

— Igen; ô árulás vádjával terhelto: Ik , s In az

Ahmed által bozott elfogatási paranesot nem tclje-

sitem, én is sorsara jntok, s mindketten veszve va-

gyunk. Igy azonban még megmenthetem; meg fo-

gom menteni atyám jótevôjénék fijáts férjt*t — hu-

gomnak.

— A vártoronyban lakó magyar hölgy tehát ....

— Testvérem, egészité ki Hafiz; de nemtudja,

nemsejti, hogy az. Az öreg Derenesényi fölnevelte s

fijához núül adta ôt. Végzetem az Izlam hitéhez és

honához köt, minek felujitani a régi emlékeket ? E

fölött irigyeim . kik bennem a magyar születésut

Yilíg folyisa II' Mi. 4
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gyülölik, folyvást kutatnak , ninesenek-e hazámhoz

vonzó kötelékeim? Ezektôl s közöttük a kigyó-ravasz

Ahmedtôl ôrizkednem kell. Nem kétlem , ô most is

lesben áll , s ha az ôrök által környezett toronyba,

honnan Rózsát azonnal el kell hozni , mennék , ez

gyanút gerjesztene, s könnyen meghiusithatná szö-

késüket. Es ez a pont az, hol segédkezet nyujtva

bebizonyithatod Fatime , hogy omlengéseken kivül

szerelmed áldozatra is képes.

— Bebizonyitandom, felelt határozottan a nô ;

mutass alkalinat, paranesolj velem Hafiz !

— Vedd tehát kiséretül rabnôidet, menj velük

a toronyba Derenesényinébez, s mondd neki nevem-

ben, hogy ha férjét s mindkettôjök szabadságát visz-

szanyerni óhajtja, eserélje fei rögtön öltönyét veled,

igy bántatlanul fog jöhetni hozzám ; további sorsa

az én gondom leend.

Fatime, rabnôit elôintve, menni akart.

— Még egyet,hivta vissza Hafiz az indulót, —

ha kétkednék, ha ez ajánlatot ujabb eselnek tartana,

add át neki e fél arany sziveeskét s mondd, hogy

bizalomjelül küldöm. Midôn egész volt , anyánk vi
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selte azt , halálakor gyermekei megosztoztak az em-

léken.

Ez utóbbi szavait már esak inkább önmagához

mondá, mert Fatime néhány lépéssel az ajtó felé

haladott. Itt azonban megállt , visszatekintett, aztán

nyilsebesen repült a bég kebelére, s fuldokló zoko-

gás között borúla reá. Deperez mulva erot vett magán

s nebéz sejtelmektôl szorongó szivével elsietett.

Hafiz bég ekkor egy szekrénybôlkules-esomót

s fáklyákat szedett elô, s az ambra mécset leboesát-

ván, lobbadozó lángjainál meggyujtá azokat. Künn

a vihar sebeeen kôzelgett,a szélborzasztóanüvölte,

s úgy tetszett , mintha a süru villámlásokat követô

bosszu reesegések alapjaikban rengetnék meg a

szikla-falakat.

Rövid óranegyed mulva nyilt az ajtó s ezeд

lefátyolozott töröknô lépett be, a Fatime által viselt

bô fehér muslin nadrágban, s kék szövetü felöltöny-

ben.

— Fatime ! kiálta a bég.

— Derenesényi Rózsa vagyok, igazitá ez meg,

elháritva fátyolát — hittem szavaidnak, s a küldött



szent emléknek. Szólj, az égre ! mint jöttél ennek

birtok.íba.

.— Nines idô , nines egy veszthetô pereas most

erre felelnl, késôbb — miískor — szólt az elobbi;

— fogja kegyelmed e két szövétneket s jöjjön vt'-

lem. S ezzel a szobapadlónak szônyeggel bevont

egy lapját, hol nyilást a legfiirkészôbb szem sem

birt volna kikémelni, ismerô fogással ftlrántva, az

alatta levezetô Jíeskeny esigalépesôre világitott.

— Hová visz e rejtek-ut ? kérdé letekintve a nô.

— Abörtönökbe — lerjéhez — ki a várból, fe-

leltgyorsana bég;l teuére, kibenhisz. kitôl üdvét

várja, kérem, ne habozzon e határozó perezekben ;

isy-igy — menjen elôre, én követem.

A hölgy elôre tartott fáklyákkal kúszott le a

szük lépesôzeten; Hafiz elolt.í a mées híngjait;

utána ment, s leboesátá a padló lemezt, mely

elóbbi helyébe ismét tökéletesen viszszaillett,

mint egy mestermü szekrénybe tolt sejthetlen

fiók.

Alig hangzott el a mélyedésben a ritka'n tapo-

dott lépesôzet nyikorgd nesze, midôn ezt a lakosz-

tály ajtaja mögol hallszó inoraj váltá fel. Az ajtó
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hirtelen felszakittaték, s szövétneket tartó két mu-

zulman nyomában , más négy jött kivont karddal ;

közöttök Ahmed, balkezében a kis ebenfa tokot , a

jobban ezüst tíüezát tartva, melyen veres selyembôl

fonott zsinór volt kör.rétegekbe. összehajtva.

— Hafiz bég ! rikáesolá a küszöbön ; jelenj

meg elfogadni s megérteni a hatalmas pasa aján-

dokait !

Semini válasz, semmi hang nein joven a felhi-

vásra, kellô óvatossággal a második, harmadik, az

utolsó szoba, a rabnôk kamrája is átkutatva lôn —

sikertele.n, mind üres volt, s a keresett vad sehol.

Ahmed elsô eszméje Derenesényiné s az va-

la, hogy a bíg loppal ennek ment látogatására. Meg-

bizottait elôre paranesolva, a vártorony Celé rohant,

s az elsô ôrt, ki a bemenetet utasitásához képest

gátolni akará, szó nélkül leszurva, a vendég által la-

kott szobákba rontott.

A rabnôk ijedve futottak szét elôtte, esak egy

füzött magyar mellény- és hosszan lelolyó szoknyá-

ba öltözött asszony lépett bátran elôre.

— Dzsaur nô ! kiáltott erre Ahmed ; a bégnek

nálad, e szobában kell
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A szó torkában fuit el, midôn a dzsaur nônek

vélt alakban Fatimét lsmeré meg.

— Itt sem dzsaur nô, sem a bég nem lakik, —

mondá ez, Ht a hárem van — távozzál !

A titkár, gyanitani kezdve a valét, legott De-

renesényibörtönét rendelé megnyittatni, s maga lé-

pett be elsô. A penészes falak közt azonban egy lel-

ket sem talált ; a földön leoldott bilinesek hevertek,

s a büzhödt léget szurok füst tevé még nehezebbé.

— Megszöktek! orditá perez mulva sakál-dü-

hosséggel az udvaron ; még nem messze lehetnek,

utánnuk minden irányban ! tiz erszény piasztert an-

nak

Orditasa elveszett a menydörgés bérezrázó

ropogásában. , . . .

— Tiz erszény piasztert annak, ismétlé, ki él-

ve vagy halva visszahozza a hitetleneket ! lóra ti

lomha kutyák — gyujtsatok fáklyákat — fel a ka-

puval ! vesszek el , ha e nyomoru ebek kisiklanak

kezeimbôl.

A hang- s tett-zavar a sietségben átalános lôn.

Arasznyira sem lehetett látni a pokoli sötétben, s

több idôbe telt, mig a fáklyák meggyujtattak. Aztán
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a vészes égen felkigyózó villámszalagoknak.

Fatíme lelkében ezalatt két ellekezô erzelem

küzdött. Bánatos kétely volt az egy , mit újolag éb-

redô féltékenység költött fei benne, azt sugván neki,

hogy Hafiz elbeszélése a nôvérrôl talán nem egyéb

mese-ürügynél vele megszökhetni ; a másik remegft

félelem vala ifjának az üldözés által veszélyezhet6

életéért.

A küzdésben ez utóbbi lett erôsebb , s a felál-

dozólag szeretô nôkebelben elhatározás fogamzott

e kedves életrôl minden áron elháritani a fenyegetô

esapást. Miként teendi azt? maga is alig tudta még,

s a zajgó tömegben egy égô szurokfáklyát ragadva

fei, avárkapu felé sietett, melyalôportárközelében,

az üldözni kííszülôknek épen akkor nyilt meg.



VI.

A esiga-lépesô melyen Hafiz Derenesényint"t

kisérve a mélyedésbe tünt , nehány lépésnyi Uerek

térre vezetett le, hol erôs pántokkal elrekesztett vas

ajtó volt a sziklafalba alkalmazva. Ez ajtó, a börtön-

nek hátsô kijárása, régi idôk óta egyedül a várpa-

ranesnok által ki a kulesokat magánál tartá ismer-

ten, rendszerint esak akkor nyilt meg, midôn a be-

kötött szemü bakó a halálra szánt fogoly itéletét

végrehajtani s hulláját elásni sziíllt alá.

— Várjon itt kegyelmed kis ideig , szólt ide

érve Hafiz a nonek : s ha majd kijövünk, mérsékelje

és lehetôleg fojtsa el örömét, hogy zajt ne üssünk s

idot ne v szitsünk.
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A vas pántok leemelése s a mesterséges zár

felnyihísa után a bég egyetlen rántással tarta fel az

ajtót, hogy a feltárulás nesze mentül esekélyebb s

rövidebb legyen. Fáklyájának gôzkörben uszó fénye

penészlepett falakra s a fogolyra veté ködös világát,

ki a nyirkos szalmán félkézre támaszkodva , tenye-

rét a szemeibe ütôdô szokatlan világosság ellen tar

tá. — Eletemért jöttök ? kérdé keserüen , nem hit-

batva a belépô arezát.

— Igen , életedért , hogy megtartsam azt ha-

zád és nôd számára, felelt a bég; gyorsan, kelj

fel Derenesényi , e kules felzárja békóidat.

— Minô rejtély ez ? szólt az , miközben hosz-

szu bilinesei leoldatának ; elébb zsiványként elfo-

gatsz, s most magad, a viír ura, titokban jösz sza-

baddá tenni ?

— Ne kérdezz, siettetc Hafiz, a várbanjelen-

leg nem én, de a eselszövô Ahmed az úr — men-

jünk, nehány perez mulva minden késô lehet.

— Es nôm , szegény elhagyott nom? veté köz-

be nyugtalanul az elôbbi; nélküle tapodtat sem me-

gyek , 6t nem hagyhatom itt a farkas torkában —

vesszek inkább !



— Nôd künn vár s veled , velünk jô

E szavak villanyos hatást gyakoroltak ; a fo-

goly a szövetnek után tapogatózva elhagyá büzhödt

üregét, s megdöbbenve hátrált a törökmezu hölgy

látására.

— Derenesényi ! tört ki ebbôl egy remegô si-

koltás ; jól mondád , hogy él még az igaz Isten

fölöttünk.

— Feleségem, édes szép Rózsám — viszonzá

aférj, forran, szorosan borulva össze nejével, —

e nap eseményei oly sebesen, oly meglepôleg köve-

tik egymást , hogy alig tudom , mi tört énik velem.

Hafiz bég ezalatt ismét bezárta s elrekeszté a

börtönajtót , aztán kardja markolatával kezdé ve-

regetni körül a falakat, élesen figyelve az okozott

hangra, s midôn ezt a többinél kongóbbnak tapasz-

talá, feszült erôvel dölt a kijelelt helynek, mintha

a sziklából akarná azt kimozdítani.

A feszitett lap ropogott ugyan, de keményen

daezolt az erôködéssel. Hafiz kénytelen volt az ölel-

kezôk viszontlátási örömét zavarni , segélyre hiván

fei Derenesényit. — Vastag tölgy ajtó ez itt , mon

dá neki , mit a leesorgó nedvek penészburka a szir
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nem volt nyitva már , de most kell hogy táguljon ,

— ez az egyetlen menekvést nyujtó rézs.

A két férfi homloka gyöngyözô veritékesep-

pekben fürdött , mire , már esaknem kétségbeesett

munka után, a siker megnyerve lôn. A tölgyajtó re-

esegve fordult befelé — sa menekvôk az elôbbinél

még fojtóbb légkörbe léptek.

Ama fúnebb emlitett földalatti út volt ez, mely

a megszállt vár reménytelen védelme esetére végsô

eszközül tartatott fen, s melynek nyomai ma is lát-

szanak, mindavárban, mind a diósjenôi hegyek

lábát képezô völgyek egyikében, bol az akkori ki-

járás most több ölnyi barlangként nyulik be a domb-

oldalba.

Eleinte esak lassan és vigyázva lehetett halad-

ni a meredek kanyarulatú folyosón , mely ô't lábnál

nem volt magasabb , s oly keskeny , hogy a három

egyénnek egymást kelle követni. Pedig a sima kô-

lemezek a lépteket könnyen elesúszhatókká tevék ,

s e fölött a fáklyákra is szorgosan kelle ügyelni, mi-

után ezeknek sestergô szurok tüze minden perez
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ben kialvással fenyegetett a ritka levegôben, s a

füst is kiállhatlanul fulasztóvá kezde gyulni.

Azonban a ter egyszerre tágasabb lôn és ma-

gasabb, s hogy itt a természetnek is kelle segiteni,

bizonyiták a esepego stalaktitek, miknek szögletei

a feltartott szövétnek fényénél millió brilliantként

ragyogtak.

Itt nnír két egyén is mehete együtt , — Hafiz

elôre tartott, Derenesényi s neje követték, szag-

gatott beszélgetésben mondva el egymásnak távol-

létük idejének történetét, mita lovag azzal végze

be , hogy nejének Nógrádon létérôl s a magyar ôr-

ség lefegyverzésérôl a várból kitört huszárok egyike

által értesült.

A stalaktit sikátorból ismét más szükebbe ér-

tek, melynek domborúbb boltozata emberi kéz mu

vere , a köveeaes fal és földréteg pedig arra muta-

tott , hogy mélyen a hegy alatt kell lenniök. A hi-

deg fokonkint érzékenyebbé vált, még inkább nö-

velve a föld nedvessége által , mely a néhol felszi-

várgó forrásvíz által okozva, helyenkint meggyült,

s átgázolást igényelt.
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Itt már esak tompa morajként hallszék a ha-

ragvó ég dörgô szózata.

Majd — ujra változott föld és légzet , amaz

szarazabbra , ez lanyhábbra, a mint a mélységhôl

fölfelé vezetett , a mindig lágyabb alapot nyerô ut,

mig végre egészen egyenessé s pinezeszerüve lôn ,

hol léhlt könnyebben venni s járni is biztosabban

lehetett.

Félóráig haladtak igy , midôn Hafiz elôre tar-

tott szövétneke kemény földhalomba ütôdött, mely

a tovább mehetést végkép elzárta. — Czélnál va-

gyunk, szólt ekkor, itt nyilik a völgyi kijárás,

mindössze fcl ölnyi agyag választ el tôle , melyel

az, hogy észrevehetô ne legyen kivülrôl, beraka-

tott. At kell furmink ezt , im itt az e végre mindig

készen álló eszkö-.ök. Fogjunk az utóbó munkához,

Derenesényi !

A férfiak felfogták a szögletben álló esákányo-

kat, s erôs vágásokkal esaptak a könnyen engedô

agyagba , — a nú két kezében fáklyákkal világitott.

A esákányok nem sokára fagyökereket metszettek

át, annak jeléül, hogy a felszin nines messze mar.

S valóban ez , hamarább mint remelték , beomlott,
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— a nyert nyiláson tiszta fris levegô-vonal folyt a

benlevôkre , kik a kellôleg tágitott résen át esalitos

völgy-hajlásba léptek ki, hol a vak éjszakábanesak

az egymást szakadatlanul felváltó villámlások fé-

nyénél tájékozhaták magukat.

Elôttük mint egy sötét rém a diósjenei renge-

teg , viszbangozva a sürün hulló menykövek esat-

togásait, mögöttük kis félórányi távolban Nógrád

tornyai és bástyái voltak minden égnyiláskor látha-

tók a reájok nehezedô vibar-zilált felhôk alatt.

— A zivatar nem tarthat sokáig, tanáesolnám,

hogy várják be esillapultát kegyelmetek , kezdé ko-

moran Hafiz ; üldözéstôl e helyen s idôben nem le-

het tartani. Merre veendik tovább utjokat?

— Huszárjaim a jász-teleki esárdánál várják

jöttemet, onnan Széesény vidékére megyünk, hol

Petneházy új sereget gyüjt a kormányzónak, vi-

szonzá Derenesényi.

— Tökölyi, mint kormányzó, nem létezik többé,

mondá halkan a bég.

— Másodszor hallok ilyszerüvonatkozást, szólj

Hafiz , mit jelentsen ez ?

Hafiz bég röviden elbeszélé , mit Tökölyi Imie
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árulására nézve Abdurrahman fermánjából tudott ,

de nem végezheté be elôadását , mert a kormányzó

hive indulatosan vágott szavába: — Rágalom, ezu-

dor kokolmány az egész , melylyel titeket jégre vit-

tek , hogy Tökölyi buktával uralmatok is gyengül-

jön. Ti elhittétek s magatok vertétek le általa Buda

tornyairól a félholdat. Es ti elhihettétek , folytatá a

meggyôzôdés keseru szemrehányásával , hogy Tö

kölyi Imre, ki, midôn három év elôtt Ibrahim akkori

budai pasa s Apafí által szultántok nevében Fülek

alatt magyar királysággal kináltatott meg, ezt hatá-

rozottan visszautasitá: hogyez a Tökölyi Imre most

vert ebként meghunyászkodva , alaesony árulással

kegyelemért folyamodjék? Rajtatok a szégyen és kö-

zelgô romlás, ha elhittétek — mert utánna vesztek !

— A nógrádi bégnek nines joga fejtegetni, s

esak kötelessége van hinni a fermán szavait, atöb-

bit az idô választja meg, felelé söté ten Hafiz. Most

válnunk kell , talán örökre ; égáldása reád nemes

hölgy , isten veled Derenesényi , vezéreljen jó sors

mindkettôtöket !

— Nem, igy nein válhatunk, kiálta Derenesé

nyi megragadva karját a távozni akarónak, hogy ne
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vidJ magaddal örök hálámatnômmegvédése éssza-

badságunkért.

— Igy nem válhatunk , mondá férjével egy-

szerre a hölgy; mieltitt nem fejtenéd meg a fél arany-

sziv történetét. Mint jött az birtokodba?

— Egy magyar ifjutól , ki tizenkét év elôtttö-

rök földre bujdosott; Ion az elfordult fovel adottvá-

lasz.

— Ezek atyám és testvérem voltak ; atyám el-

halt, Pálról azota legkisebb hirt sem hallék ; mint

válhatott ô meg e beeses anyai emléktôl, s mint

tudhatád te , hogy az engem érdekel ?

Hafiz , a kérdezôtôl még mindig elfordulva ,

hallgatott. Ez , mintegy sejtelemlepetten } eléje ke-

rült, s egy kezét vállára téve, a massai a bégjobb-

j¡ít erôsen szoritva , melyen hosszan nézett szemei-

be , s lélekbe ható szózattal kérdé :

— Szóllj , az ég nevére kérlek , felelj nekem, ki

vagy te llniiz ?

— Bátyád, Székhegyi Pál! tört ki ebbôl arég

lejilezett indulat szava.

A testvérek egymás karjaiba omlának, Deren-
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esényi a nem várt kifejlés által meglepve , meghat-

va lépett a villámfényben magát sajátszerüen raj-

zoló jelenethez.

— Pál , gyermekkorom barátja ! szólt, Uy ké-

sôig birtál elôttünk rejtekezni ?

— Gzéltalan , sôt veszélyes leendett felfedni

kilétemet , engem tôletek más irányban ragad vég-

zetem; mért okoztam volna akkor e fájdalmas sza-

kadást? most, mert hiszem hogy utólszor láttuk

egymást , nem tagadhatám meg lelkem vágyának e

boldog perezet. Isten veletek, Isten veletekl — s

ezzel kifejtekezni igyekvék az ôt ölelve tartó ka-

rokból.

— Nem boesátlak , tobbé nem válunk el , ve-

lünk kell maradnod Pál— esdeklett szenvedélyesen

Rdzsa , — nem e g y hazának , nem e g y anyának

vagyunk-e gyermekei? nem egy Istent imádtunk-e

egykor buzgó ájtatos énekkel ?

Hafiz szomoruan rázta fejét.

— Atyám gályarabságra ¡téltotett. mondá, mit

várhatna fija ? Tökölyi s véle a remény más jövôre

elenyészett — nekem az eddig futottnál egyéb pá-

lya nem marad. E fölött , raig Ndgrád falai fennál-

vn<t мфш n №. '.'
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lanak , férfiúi önérzetemen kivül esküm is kötelez ,

azokat utolsó véreseppig oltalmaznom.

— Vedd fontolóra Pál, jegyzé meg Derenesé-

nyi , hogy alig ¡titkolható részessi*ged szökésünk-

ben ha kiderül , léted veszélyezve van.

— A jövôt Allah tartja böles kezében ; jôjjön

minek jönnie kell, a legroszabb ellen Abdurrahman

pasánál lévô talizmánom biztosit ; s mit elébb kel-

lett vala emlitenem , fenn a várban van egy élet ,

mely nélkülem a fájáról letört ágnál nyomorúbban

hervadna el ; egy esak szerelmében élô sziv , me-

lyet eltépnem lehetlen.

— A szép török leány , ki velem ruhát eserél-

ve , oly hô szavakkal beszélt nemes lelkedrôl? mon

dá Rózsa , — óh bátyám , láttam e nô szemeibôl s

areza minden vonásáról, hogy téged végtelenulkell

szeretnie

E pillanatban siketitô hosszas ropogás , me!y

az ég dörgô szavát meghaladta, a vidéket több mér-

földnyi körben rázkodtatá meg, — a menekvôk

mellszoritó légnyomást éreztek, s elfogódtan hall-

gaták a zajt, mit a körülök rövid idôszakonként ma-

gasból hulló kôdarabok okozának.
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Pár perez mulva sebesen terjedô lángnyelv

gyult ki keletrôl , s rémes világitással szinezé Nóg-

rád halvány romfalait.

— A lôpor-torony légbe röpült , volt elsô Ha

fiz , ki megszóllalt, — Nógrádvárnem létezik többé!

— És igy nines , mit oltalmazni esküd kötelez

— tevéhozzá Derenesényi; testverünk, Pál engedj az

ôrködô végzet intésének , s kövesd a rokonvér sze-

retô szavát!

Hafiz bég esüggedten , mint a fészkét vesztett

madár , tekinte fel a lángoló tetôkre.

5*



VIL

A törökök baljóslatunak tartották s tartják

mostan is a helyet , hova a villam ütött le és igy

(mert átalánossá a most is fenállóvá lôn a hit, hogy

a lôpor-bástya ez által lobbant fel) az ôrségnek élct-

ben maradott része rögtön kivonúlt az égni hagyott

s szétrombolt várból.

Másnap hajnalban , midôn Hafiz Fatime sorsát

megtudni felmerészkedett , puszta volt az már : az

elharapózott lángok gátlan dulakodtak, a varudvar-

ban a szétbomlott s vetett falrészek miatt járni nem

lehete.

Egy töröktül , ki sulyos ütôdés által eszméle-

tét vesztve a holtak kozt maradott , annyit tudha-

tott ki Hafiz , hogy az utolsó perezekben egy ma

gyar öltözekü hölgy láttatott égô fáklyával kezében



e lôpor-bástya felé sietni s itt Ahmed által üldözve

hirtelen eltünni.

Ezek voltak Nógrádvár végnapjai , miket De-

renesényi , ki Tökölyi Imrét drinápolyi fogságába

önkeny követte , hiven jegyze fel.

1685-ik évi augustus 23-a óta esak a napsu-

gár és vihar , s a multak emlékein merengeni sze-

retô látogatja meg a kerek szikladomb romjait.

Hafiz bég vagy Székhegyi Pál további nyomai

elvesztek Magyarország történeteibôl , esak a nem-

zeti muzeum bir egy név és esztendô szám nélkül

latin nyelvenszerkezett kéziratot, mely Csonka bég-

rül mint Nógrádvár utolsó paranesnokaról tesz em-

litést s tôle származtatja a gróf Szeekenberg esa-

ládot.





TALÁLKOZÁS A VEZÚVON.
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1804 év eleô napjait, irja egy nagybátyám

ki sokat utazott és jegyzett, jegyzeteibôl azonban

— minthogy akkor még hazánkban gabonán kivül

egyebet s kivált utleirást nyomtatni épen nem volt

szokásban — sajtó útján egy betüt sem közlött s

hátrahagyott irományaiból ezt tehetni nekem tartá

fel; 1804 év elsô napjait Nápolyban s vidékén töl-

tém , még pedig igen kellemes társaságban , egy

franezia utazóéban , kivel négy hét elôtt a római

Doria képesarnokban ismerkedtem meg.

Idegen és utas lévén , mint magam , e fölött

életkor és hajlamra is meglehetôsen hasonlók, esak-

namar egyike alakult közöttünk ama barátságos vi-

szonyoknak , melyek minden igény nélkül a multból

vagy a jövôre , utazás közben oly rögtön s esupán
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a jelenre szövôdnek s utófájdalommal nem zavart

kellemes emléket hagynak magok után.

Uj ismeroraben a franezia közlékeny jellem

megtagadta magát ; inkább magába zárkozó volt ô

mint beszédes — észrevételein azomban s mindeu

szaván magas szellemi mireltség , tiszta kedély s

nem ritkán költôi magasztosság ömlék el. Politiká-

ról, hazájáról nem örömest beszélt s rögtön más

irányt adva a társalgásnak , sejthetô Iôn , hogy az

ottani viszonyok nem épen ínye szerintiek. En egyi-

két gyanitám benne ama fôbb ranguaknak , kik a

Bourbon-házhoz hiven , Bonaparte uralmát jogbi-

torlásnak tartják , s vagy mert e kormánynak ma-

gokat alárendelni nem akarják, vagy kényszerüség-

bôl, utaznak.

Minthogy kilétét kissé titkolni látszék , ezt kéz

alatt is feszegetni gyengédtelenségnek hivém irá-

nyában , s bár igen sokszor volt módomban nevét

az utazók jegyzékébôl vagy a rendôrséghez látta-

inozás végett küldött útlevelébôl kitudni : ezt , vl-

szontlagosságból (minthogy ô sem tudakolá kiléte-

met) vagy talán hogy ismeretségünk különszerusé-

gé t tovább is fenntartsam, soha sem tevém. Egyéb
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iránt ez nem is tartozott a dologhoz, annyit tudtam,

hogy franezia , ô hogy én magyar vagyok , mind-

ketten : bogy a elassieal föld szellemi kiaeseit ki-

bányászni , nevezetességeit megszemlélni , vidékei-

ben gyönyörködni , szóval utazni jöttünk. A bér-

szolga, pinezér, eieerone stb. mindkettônket: „Sig

ner" , a lazzarone: „Eeeellenza" mi pedig egymást

„Monsieur" ezimeztük.

Rómát nehány nappal hamarább hagyván el ,

mint ô , a nápolyi albergo lioneben egy szobát fog-

laltam le számára, hova ô, igéretéhez képest s nem

esekély örömemre az év els6 napján meg is érke-

zett. Nem esekély örömemre , mondom , mert mar

ehese B. . . kihez ajánló levelem volt , nem lévén

épen akkor Nápolyban , egészen ismeretlenül állot-

tam a roppant vároe tömkelegében s igen jól esett

valakivel bizalmasb szót válthatnom. E perezben,

talán az dientet által kiemelve , ugy tetszék, mint-

ha három hét elôtt elôször látott franeziámat évek

óta ismerném.

— Hozta Isten, kezdém, szivélyesen kezet

rázva az érkezettel; a Vezuv már napok óta erôsen
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füstöl, mintha esak önre várna , hogy magát egész

nagyszerüségében mutassa.

— S hiszi ön, hogy még mindig oly udvarias

az öreg ur a franeziák iránt? *) Ah hisz ez diesô

volna : felelt ô ; mint tetszik önnek Nápoly ?

— Alig volt még idôm körültekinteni ; s esak,

átalában tapasztalám,hogy elüt minden eddig látott

olasz varostól, épitészetben ugy mint szellemben.

— Hogy ne ? Görög a régi rómaiak idejében ,

azóta szaraezén és norman , franezia es spanyol és

német volt, minden korból felvett és megtartott va-

lamit, s mig a középkori Italiában a Guelfek és

Gibellinek pártjai mindenügyet tôrheggyelvégeztek,

addig Nápolyban s egész Sieiliában a lovagiasság a

jellemmel volt összeforrva , s még a néplázongás-

nak is meg volt saját hôsies szinezete.

— Hát a velenezei ¿s génuiai dógék s a ferra-

rai és milanói herezegek ?

— Nagy emberek lehettek és lángeszek; azok

valának iróik és müvészeik tengerészeik és keres

*) 1798-ben , ípen midôn a franeziák Nápolyban voltak, a

Vezilv erбзen lmnyta a tuzet.
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kedôik is , ott van Grimaldi és Gradenigo , Seali-

gieri és Spinola , Dante és Petrarea , Maehiavel és

Cardan, Miehel-Angelo és Raphael, Tiezián és

Correggio és a Médieisek , s ki ne ismerné Ugolino

és Franeeseo di Rimini , Romeo és Othello kaland-

jaikat ; de hol van ezek kö/.l Tanered és Tasso, ki-

ket Nápoly mond magáéinak, hol van Mazaniel és

az utolsó Guise herezeg , és nápolyi Johanna , ki ,

mint történetüket érdeklô , nem kétlem , töhb ma

gyar dráma vagy regényben szerepel.

Hogy úti társam magas fogalmait irodalmnnk

állásáról megezáfolni ne legyek kénytelen , örömest

más térre vivém a beszélgetést. Kirándulási terveit

kérdém , ô közlé s felhivott ezekhez esatlakozni ,

mibe én szives örömest egyezém.

Másnap reggel a muzeumot látogattuk meg,

hol a fatörzshez támaszkodó Hereules, aztán Ve

nus és az afrikai Seipio szobra , a festvények közt

Raphael anyjának fia által, s Miehel-Angelonak

önkezuleg feetett arezképe , továbbá Armida és Re

naud, remekmüvek.

Délben Puzzola és a Solfatare vidékére koesiz-

tunk ki. Megállottunk a nagy latin költô sirjánál.
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— Nézze ön, szólttársam atávolból elôfeherlô

Sorrento felé mutatva ; Virgil sirjáról Tasso bölese-

jére látni el I

Megnéztük aztán Neptún és a Nymphák temp-

lomainak romjait, s a helyet holegykor Cieero háza,

melyet ô Puteolánjának nevezett, késôbb pedig

Adrián esászár pompás palotája állolt. Ezek helyét

most gyümölesös kert foglalja el. Itt egy harmadik

látogatóra bukkantunk , kivel én már pár nap elôtt

Liternumban ismerkedtem meg ; s ki magát nekem

akkor rögtön bemutatá , mint egy németországi

egyetemben volt tanárt , több tudós társaság leve-

lezô vagy tiszteletbeli tagját, orvos és bölesészet

tudort, vegyészt, zoologot, ornithologot , entomo-

logot, mineralogot, botanieust, természetvizsgá-

lót , régisegbuvárt sat. s ezt mind saját zömök kö-

vér személyében.

Most is épen egy régi siremlék elôtt állott , s

az avult felirást igyekezék arról lebetuzni.

— Nem hajborzasztó hálátlanság-e ez , szólt

hozzánk fordúlva; mit az utókornak az emelkedô

tudományok nevében és érdekében nem kellene tur-

ni ; méltatlansága egy fejedelemnek, ki, hogyörök
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ké nem élhetett , az orvosokon s ekként tölté bo-

szuját !

Mi , nem értve e kikelés okát, kérdôleg tekin-

ténk egymásra.

— Ez itt Adrián síremléke ; szólt közbe a ma-

gnnkkal hozott eieerone, ó itt halt meg , s végren-

deletileg e szavakat véseté sírkövére :

Turba medieorum regem interfeeit. *)

— Dr. Katzenau ur ! vevém át én a szót , be-

mutatva társamnak a német tudóst , — több tudós

társaság tagja.

Katzenau ur nzonban fölmentett a fáradságtól,

ezimeit s tulajdonait elôsorolnom, s látható nemkis

öntetszéssel maga tevé azt, a nélkül, hogy viszont-

bemutatásra legkisebb igényt látszanék tartani. Az-

tán ismét valamennyi orvos társa nevében a sirkô'

felirás ellen protestáit,

— Sôt én az ellenkezôt tartom , engesztelé ôt

franeziám , s azt hiszem , hogy e felirás legfénye-

sebb tanubizonysága az orvosi tudományok azóta

*) Оrvosok serege «He meg a kirílyt.
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történt elôhaladásának. Бy epitáph jelenleg nem

volna többe alkalmazható.

— Kivált XVI. Lajosra; súgtam hozzá ha-

jolva.

Katzenau ur ezzel hozzánk esatlakozott , s oly

hévvel és oly kifogyhatlanul ömlött belôle a tudo-

mányos handabanda, mint a Solfatare (kén-mezô)

forrásaiból az elôbugyogó hévviz. Ily emberek ele-

inte mulatságosak , kivált ha Katzenau urnak nem

mindennapi külsejével is birnak, késôbb azonban

borzasztô" unalmasokká válnak azon örökös egyhan-

gu esevegés által, mely a hévriz források egyhan-

gu morajaként fárasztó a fülnek s a szemre álmot

hoz.

Miután már Katzenau ur külsejét érintém, nem

lesz felesleges azt nehány tollvonással vázolnom: —

Egy5 jó serérôl hires német tartománynak le

vén gyermeke, hazája fô terményezikkét pártolni

annyira kötelességének tartá , hogy ez viszont há-

ládatosságból termetét esaknem oly szélesre terjesz-

té , mint a minô alaesony vala az. Az olasz égalj

alatt azonban nélkülozni kényteték az áldott italt ,

mit néki a legjobb laerima Christi sem pútolhata ki.
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Egy pohár ebbôl tökéletesen nyakba ejté ôt , mig

ellenben a jóféle Doppel- vagy Marzenbierbôl tiz (i-

zenöt iezeze mindennapi rendes mennyiségül jártki,

vagy inkább be. E hiány — mint nekünk mondá —

igen érezhetôleg hat alkatára , mely napról napra

fogy s jelenleg mar esak két mázsát és negyven fon-

tot nyom , holott tiz hó elôtt kedves hazájában há-

rom mázsát ugy felbillentett mint a semmit.

Megvallá egyszersmind , hogy a serhiány s

rendkivüli nyári hôség káros befolyásán kivül még

egy szellemi búja is van, mi lelkét szüntelen epeszt-

ve , testét is módnélkül apasztja. Másfél év elôtt

megházasodott , házi boldogságát azonban nem él-

vezheté sokáig , mert szegény kedves Pepikéjét há-

rom rövid hó mulva elragadta mellôle — egy utaz¿

angol, s bár mennyit járt és kelt is utánna azóta

mindeddig nyomába nem akadhatott. Leirta ezután

kedves Pepikéje sok szép és szeretetremélté tulaj-

donait , tizenkilenez évét , nagy kék szemeit , ten-

gernyi szôkehaját, jóságát, szelídségét melyel atyja

akaratának hódolva kész Iôn ôt boldogítani. S ô va-

lóban boldog is volt s az is marad egesz életén át ,

ha az az átkozott angol lord nem vetôdik városuk-

VMág lolyiu II. kol. 6
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ba, kl, hu életpárját kétségkivül erôszakkal ragadta

el , s most bizonnyal fogva és rejtve tartja a Franez-

lljához vissza epedôt. — Ezen emlékezésoknek ke-

serusége két almányi könnyet sajtolt ki tudósunk

crzékeny szürke szemeibôl.

E jelenet tragi-eomieai hatással birt. Minden

részvétünk mellett is alig nyomhattunk el egy fel-

küzdô mosolyt németünk boldog hitén , ki Pepiké-

jét erôszakkal elragadottnak s hozzá visszavágyó-

nak hivé. Ezt , esak egyetlen tekintéssel a döezögô

serhordóra , képzelni lehetlen volt egy tizenkilenez

éves, szôke haju, kék szemu szép nôrôl , ki minden

kétségen túl esupan szülôi paranesszónak engedhe-

tett , midôn Katzenau ur által oltár elé hagyá ma-

gát vezettetni. A dologban az volt a legbámulatosb,

logy három hónapig is kitartá mellette.

Mert — fclre té ve minden hizelgést — rgy bi-

val bornyú alakján több kellemet lehete fölfedezni

mint tanárunkt'n. Areza terjedelmérôl . esak annak

lehet fogalma. ki saját magáet nagyitó tükörbôl mar

Htta. Ez arezon nem volt soha egyetlen szál szúr

de volt annál több himlôhely, s hihetôleg ez gátolta

*x etóbbinek kinôhetését. Tapasztalás szerint, ж
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nagy himlôt szerenesésen kiállott egyének rendesen

szerfölött egészségesek szokván lenni, ez Katzenau

urnál sem hiányzott , sôt hallatlan étvágygyal is pá-

rosult. Rémületévé lôn az olaszvárosi fogadók table

d'hôte-jainak , mert azon asztalnál, hol ô ebédelt,

az utolsó négy számára mindig ujra kellett tálalni.

De volt is látszatja; két pofájaugy kihizott, mintha

mindig trombitába fújna , s tökéletesen eltemeté a

kis galuska orrot, mely ugy nézett ki, mintha esak

ugy véletlenül pottyant volna oda areza közepébe.

Hát még mikor nevetni kezdett : apró szemei egy-

szerre elvesztek , ugy elfödék arezainak feltoluló

dombjai , s esak gyanitani lehetett hova bújtak el.

Orr, szem, egyaránt láthatlanná lôn s egyedül a

száj-barlang szerepelt , melynek két vége ilyenkor

a veres fül-tányérok tövéig nyult el. Nyaka szinte

nem létezett vagy legalább szerényen elleplezve rej-

tôzött az arasznyi toka alatt , mely mellére lógva

le , elsô pillanatra amaz optieai esalódást idézé elô,

mintha ez embernek kettôs areza volna. Ily terhe-

ket kellvén ezipelnie , nem esoda ha szünet nélkül

izzadott, s hármat szusszant addig, mig egyet »zolt.

6*
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alkalmazást, a harmadik — mint mondák — már

korán napkölte elôtt ment fel egy dottore tedeseo-

val.

A peres ügy kiegyenlítése után a kiesiny asz-

szonyka a magas úr karjába esimpeszkedett, a ei

eerone három öszvért nyergelt meg s vitt vezetéken

elôre, az inas a negyedikre ült , s a kis karaván

utnak eredett. Mi még maradtunk , reggelizni vagy

talán hogy ne kelljen érintkezésbe jônünk a magá-

nak is elég házas vagy szerelmes párral.

Óranegyeddel késôbb mi is indulánk. Az elein-

te eléggé széles út magas nyárfákkal szegélyzett

szôllôk közt vezete, miknek élôsövényzetében itt

ott egy egy aloe mutatkozott. Késôbb , a mint egy

nyilt térre értunk, megszünt minden növényélet,

egyetlen madár sem volt látható , mindenfelé kopár

sivatag , melyen a szél halvány felhôket kerget. —

Ezeken át fel-feltünik a Vezúv két esúesa , balra a

Somma , jobbra a mostani tuztorkolat , elôttük ama

falszeru láva halom, mely Hereulánumot temette el.

Szótlanul merültünk az annyira emlékdus lát-

ványba ; képzeletünk azon idôpontra szállt vissza ,

midôn a most megkövülten elterülô réteg tuzfolyam
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knit ömlött alá a hegyrôl s eltemette a két virágzd

várost.

— Nem, nem, szólt társam, itt a képzelet

szárny-szegetten hull alá. Oly hideg lehet az a va-

lóhoz képest, mint e lávatömeg most, a kitörée

perezében voltához képest. Dante-nek látni kelle

ily kitörést, midôn „Poklában" amaz égô fövenyt

vagy örökös lángokat festi , melyek lassudan és né-

mán folynak alá :

Arrivammo ad una lamia ,

Che dal suo letto ogni pianta rimove.

Lo spazzo er" un' arena arida e spessa

Sovra tutto "l sabbion d" un eader lento

Pioven di fuoeo dilatata, e falde ,

Come di neve in Alpe sanza vento. *)

* Egy térre érkezénk

Hol a fenyéren nem terem növény;

Köröskörül meddô kopár homok

Lassu eséssel hull égô fövény

Terjengô tuzpelyhekben , miként a

Hd hull szélesendben havas tetején.



Perezre megnyiltak a felhôk s gyönyöru szem-

léfengedenek az alattunk elterülô tájképre. A sima

tengeren száz és száz halászhajó dagadó vitorlája

fehérlett; Portiei, Caprea, Isehia, Pausilippe ki-

bontakoztak a reggel ködébôl; balra a nápolyi öböl

tünt fel árboezos hajóival s naranesfa szegélyü part-

jaival ; az egész — mint társam mondá : — para-

diesom , a pokolból nézve.

Tovább haladánk öszvéreinken , mig nem a

meredek hegyesúes aljához értünk, hol le kelle

szállanunk ; a vezetô bosszu botokat adott kezeink-

be , melyek segélyével s a meredek sikamlós tala-

pon sok helyütt kúszva jutánk fel a esúesra. A hi-

deg fokonkint elesebb , a köd sürubb s homályo-

sabb Iôn.

Az elôttünk megindult társaság egy részét, az

az a magas urat és kis szôke nôt, pompás persa

szônyegen lehetô kényelembe helyezkedve találtuk.

A esipôs hideg eilen amazt fényes asztrakán béllésü

köpeny, ezt a legfehérebb és puhább hermelin

prémzetu bársony kaezamajka védte ; elôttök válo-

gatott hideg étkek közôl pár sötét palaez nyujtotta

fel hosszu nyakát. Az inas és a eieerone tisztelet
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teljes távolban állongtak , mig uraik az izlelés élvét

vidám beszéd- és nevetéssel fokozák.

Röviden köszöntôk ôket , s inielo tt a eraterbe

lemennenk, nagyobb kôdarabokra pihenni ültünk.

A magas ur magához szólitá inasát s ez halk han-

gon kapott utasitása szerint , egy palaez s két kis

pohárral közeledctt felénk.

— A kegyelmes herezeg — szólt — azt hiszi,

hogy e nyirkos légkörben nehány korty rosztopesin

nem teend rosz szolgálatot. Azonban , ha szarvas

gomba-pástétomját nem utasitanák vissza, utánna

elsô minôségu malagával is kedveskednék.

Köszönetünket fejezôk ki a herezeg figyelme-

ért s egyelôre a rosztopesinnal is megelégedénk ,

melynél — közbevetôleg mondva — jobbat sem az-

elôtt sem azután nem izleltem. Módjában is volt az

illetônek a javából tömni meg pinezetokját , mint-

hogy az , mint ezt késôbb tudtuk meg , Cs eff

orosz herezeg volt.

— Messieurs, szólt ô , a karjára fuzött nôvel

felénk közeledve — önök valószinuleg a eraterbe

szándékoznak leboesátkozni , mi is ; ha ugy tetszik

együtt tehetjük a partiet.
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— Legalább , folytatá feleletünket sem várva

be s vidor mosollyal az asszonyka , ha egy szeszé-

lyes kitörés lenn a mélyben ér utól , társaságban

teendjük a hosszu utat — a más világra.

— Akkor is esak mi nyernénk, válaszoltam éa,

bár ily bájos Aegid alatt nem lehet veszélytôl tar

tanunk. De nagysád nem fél a sötétség országát

meglátogatni ?

— Ah, Josephine! vette ata szót a herezegs

büszke gyönyörrel tekinte végig a nôeskén , — Jo

sephine ily vállalatoknál a legbátrabbakon túl tesz

s nem ismeri a remegést. Sehveiezban hajborzasztó

merényeket vitt végbe s oly keskeny magas sziklák-

ra hágott , hol eddig esak gazella járt.

— S aztán annak , ki Aetnáról jô, Vezuv esak

egy kis vakandtúrás : tevé hozzá tréfásan negélyzett

fitymálással a hôsies Josephine , s nagy kék sze-

meit oly nyájas esintalansággal emelé ránk, mintha

már régi ismerôsei volnánk.

A kék szemekben rendesen méla ábránd s nem

ritkán érzelgôs kifejezés szokott epedni , de itt el-

térés volt a szabálytól, s bátran mondhatom, hogy

a legfeketébb olasz szemekbôl sem láttam annyi
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gyújtó erôt, annyi villanyos tüzet elôsugárzani. Tár-

salgásunk kezdetén elsô rendu kaezérnak hittem e

szemek szép tulajdonosát , késôbb tapasztaltam ,

hogy azok ugy születtek s nem is tudnak másként ,

mint hóditóan pillantani.

E közbena torkolat szélétjártukkörul, keresve

a helyet, hol a lemenet legkevésbé meredek. Aei-

eerónék esakhamar oda vezettek.

— Corpo di mezze luna! kiáltott fel az egyik,

a eraterben látogatókra fogunk találni. Ez itt Gia»

eomo köntöse, ki még tegnap este jött fel a dottore

tedeseoval , bizonyosan lenn vannak : — szólt, mi-

alatt levetett felöltönyét s kalapját pajtásának meg-

ismert ruháihoz tevé le.

— Ki az a dottore tedeseo ? kérdé hirtelen a

bájos Josephine.

— Nevét nem s esak annyit tudok , hogy mi-

dôn nehány hét elôtt én vezettem a hegyre fel s a

eraterbe le , a legiszonyúbb félelem és szorongás

között tökéllé el magát a leszállásras miután ötven-

szer is megkérdezte volna , nem tarthatni-e valami

véletlen kitöréstôl ? Mikor pedig már lenn valánk ,

a legkisebb kôgördulésre , mely lábaink alól a
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mélységbe hullva" neszt okozott, halálra rémüle

s nyakrafôre igyekezett fölfelé, azt hivén, hogy

mar kezdôdik a kitörés. Pedig igen nehezen mozog,

minthogy boldog testalkatából négy oly egyénkitel-

nék mint magam : — felelt a bGbeszédü de sovány

olasz.

S valóban, a mint hosszasban letekintve, sze-

meink a homályt kissé megszokták, lennpármoz.

gó alakot véltünk megkülönböztetni.

A hölgynek azonban bátorsága vagy kedve a

vállalathoz esökkenni látszék ; visszatérést emle-

gete , okul vagy ürügyul azt hozván fel , hogy nô-

ruhában illemsértés nélkül lehetlen e meredeken le-

esúszni , s hogy még egyszer és ekkor férfiruhában

jövend.

Mi nem halaszthatuk máskorra a torkolat meg-

tekintését s már épen az elôrementvezetôutánaka-

ránk boesátkozni, midôn nehány lépésnyi távolság-

ról e szavakat: „Te be sure, here they are Mylord!

(kétségkivül, im itt vannak ôk Mylord!) hallottuk

elôhangzani. E szavakat rögtön három férli követto

kik a síirü ködbôl kibontakozva elôttünk állottak meg.

— Reméllem, Monsieur le due, s ön is Mada
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me , emlékeznek még vonásaimra ! kezdé az erke-

zettek egyike , merôn tekintve a megszólítottakra.

— Ah Mylord , mily véletlen találkozás ! si-

pegé , elfogulatlanságot akarva erôltetni szavaiba ,

Josephine. Arezáról azonban minden pirosság , a

természetes azzal együtt mit a hus Iegzet szítt fel ,

egyszerre eltünt.

— Önnek az, de nekem nem: felelt nyugodtan

a lord ; öt hét óta várok már e szerenesére. Her-

ezeg ! ha ugy tetszik végezhetünk.

A két férfi több lépésre távozva, élénk pár-

beizédet látszék folytatni, — Josephine némán ma

ga elé meredett , s szemeibôl és ajkairól a mosoly

is az arezok pirja után ment.

A lordot hirnévbôl mar ismerém, legalább nem

kételkedtem , hogy 6 ama különez angol , ki Ná-

poly legszebb hotel-jának elsô emeletét egymaga

számára öt hét óta béreli, komornyikján kivül más-

sal nem beszél, egész napokon át alszik, sehová

nem jár , mit sem olvas , kivévén az érkezett ide-

genek jegyzekét , mit minden reggel és este a foga-

dokból rendesen és pontosan elhozat. Személyesen

azonban esak most láttam elôször s franeziául mon
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dott nehány szavának angolos kiejtése nélkül is

azonnal kitaláltam volna, hogy alehajtott szárúesiz-

mába s borsózöld makintoshba öltözött szikár ember,

kinek ules vonásu bajusztalan areza alig látszik ki

a szemöldekig lehúzott kalap s nyakára burkolt ken-

dôk közül , nem lehet egyéb mint valami utazó lord.

Jötte ezélját is esak akkor kezdém sejteni, mi-

dôn Josephine pereznyi feszült esend után véletlen

hozzánk fordnlva minden szentre kért, igyekeznénk

a két vetélytárs közötti ügyet lehetôleg kiegyen-

liteni.

Hogy e kiegyenlítés eszközölhetô legyen, mind-

ezek elôtt a viszály okát kellett volna tudnunk , de

ezt mar kérdeni is késô Iôn , mert a herezeg és a

lord sebes léptekkel közeledve félbe szakiták akez-

dett beszédet.

— Uraim, önök gentlemanek — szólt hirtelen

a lord — s igy nem kételkedem válaszukról, midôn

a köztem sa herezeg közötti ügy elintézésére párbaj

segédekül kérem fel.

— Készségüket annál kevésbé lehet kétségbe

vonnunk, folytatá a herezeg , ha kijelentem, hogy

a viszály tárgya e bájos nô.
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A bájos nôn látszék, hogy szeretno nagyot si-

koltani vagy elájulni , de hogy egyikét sem tenni

fontos okai vannak. Jobbnak látta , némán esdô ar-

ezát ránk emelni.

— Uraim , felelt kis vártatva utitársam a fran-

ezîa ; elvonva attól , hogy ez ügy , melyért önök

életükkel játszanak , elôttünk egészen ismeretlen ,

s hogy mi ezt a helyzet gyöngédsége miatt nem is

tudakolhatjuk: be fogják önök látni, hogy ily hirte-

len , távol minden orvosi segélytôl. . .

— Semmi kibuvó ajtót uram, én el vagyok tö-

kélve : vitatá a lord.

— Nekem pedig a kihivást el nem fogadnom

nem leh<'t : erôsité a herezeg.

— E fölött, folytatá mylord, komornyikom Ja

mes a legügyesebb borbély , vérzést elállitani, se-

bet lekötni , senki sem tud jobban , s erre minden

kellékkel el van látva. Holla! James ! ide a szek-

rényt !

James, ki a kalauzul jött portiei-i fogadóssal

esekély távolságban hátramaradt, kis szekrénynyel

kezében elôre jött. A lord átvevé tôle , felnyitá s

két pisztolyt vôn ki a tokból.
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— Im uraim , sziveskedjenek egy perezre át-

venni a fegyvereket, aztán a herezeg választ, önök

meghatározzák a barrieret s jelt adnak.

Vonakodtam a nyujtott pisztolyt elfogadni; kü-

lönféle ellenvetésekkel iparkodván elháritani a kel-

lemetlen szerepet. Arra ohajtám birni ôket , hogy

halaszszák másnapra a párbajt.

Sikertelen. Az eleinte hideg nyugodt angol,

fokozatosan tuzbe kezdett jönni, s még inkább elle-

nünk mint vetélytársa eilen.

— Az ügy huszonnégy óra mulva is épen ugy

fog állani mint most — viszonzá keserun , — aztán

regényesb helyet sem választhatnánk meghalnimint

Vezúv tetejét.

— Ugy van , mondá egykedvüen az orosz her-

ezeg , s ha ezen urak nem akarják kötelességüknek

ismerni a segédséget ily gyöngéd ügyben, nélkülök

is végezhetünk. Lôjjünk kendôn át — akármelyik

inas vagy eieerone is tud számolni jelül: egy, kettô,

bárom.

— 36 , lôjjünk kendôn át : fogadá el mohón a

lord az ajánlatot.

— Szent szuz segits! kiálta fel most a kis
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szôke nô , siránkozólag fedve kezeivel arezát —

még meglövik egymást!

— Ne féljen Madame, vigasztalá ôt ô kegyel-

messége , egyikünk esak életben marad ki ont bir-

tokába vegye . önnek pedig ugy látszik mindegy ,

akár melyikünk leend a szerenesés.

Soha sem volt azelôtt fogalmam , hogy valaki

Uy szenvedélytelen hidegvérrel ölni vagy balni akar-

hasson. Láttam hogy itt minden további szó a pusz-

t iba hangzik el , s emberi kötelességemnek tartám

közbenjánísunk által a halál esetét legalább kevés-

bé valószinuvé tenni. Röviden értekeztem errôltár-

- unmal , s elfogadtuk a felhivást.

Átvettük a fegyvereket s megvizsgálók a töl-

tíst. Az orosz herezeg az én pisztolyomat válasz-

tá s véle engem segédének. Franeziám tehát a lord

részére jutott. Erre kimértük a távolságot, mely

nem lehete nagyobb a köd miatt tizenöt lépéenél ,

ennél elôbbre lépni azonban nem volt szabad.

Josephine a szinhelytôl el a erater feié fordult,

bol a krt eieerone , ugyanannyi inas s a portiei-i

Togadas suttogó esoportozatot képeze. A lord ko-

Vilig folyiu II. Ul. 7
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mornyikja tépést s köteléket szedett elô , a fogadós

egy kôpalaez vizet húzott ki oldalzsebébôl,

A szegény nôeske e készületeket nem nézhette

«römest, mert szemeit behunya s alsó ajkát be-

Larapva , füleit két mutato újjával bedugta, s e fe-

szült helyzetben várta a sorea fölött határzó dur-

ranást.

Az elsô lövés természetesen a herezegé volt.

Ez röviden ezélzott s kissé magosan , mert golyoja

a lord feje fölött négy hüvelknyire ennek kalapján

fúrt lyukat.

Ö lordsága ezt érezhete , minthogy kalnpj.ít

rögtön levéve , megnézte az okozott eredmenyt.

— Damned ! kiálta fel , Nápolyban az ember

beesületes új kalapot sem vehet !

Erre ismét feltevé a megsebzettet , állást vôn,

biztos kézzel ezélzott s — lôtt.

Ellenfele rendületlen állt helyén.

— Na s my lord Duke, hogy érzi magát? kiál

ta rea.

>— Tökéletes épségben , felelt ez , esak balfü-

lem esong kíssé , igen közel talált mellette elmenni

ön golyója. Kivánja ön ujra kezdeni ?
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— Of eourse ! kezdjük ujra ; — mondá bámu-

landó hidegen a lord.

Mi azonban a sértett beesiüetnek már eleget

ti' ve hittünk lenni, s határozottan tiltakozánk az

ismétlés ellen.

— Csakhogy itt nem esupán sértett beesület-

rôl , hanem arról is van szó , kié legyen a pályadíj,

melyet mindkettônk magának igényel : jegyzé meg

a berezeg.

— S ez esak akkor lehet eldöntve , ha egyi-

künk meghalt : mondá az angol,

— Én , bár esak sejtem a viszonyokat , igaz-

ságosabbnak találnám, ha maga a nô választana

önök közt : igyekvék középutat találni segéd eol-

legám.

— Mit gondol ön ? veté ellen mylord ; egy mi-

velt nôt ily választás kényszerusége által zavarba

hozni , gyöngédtelenscg volna. Aztán , en bele sem

nyugodnám ha nem engem választana , nekem el-

vitázhatlan jogom van hozzá, mintán egy férj-ször-

nyetegtôl, egy valóságos rhinoeerostól mentvén meg

ôt , örök hálával adósom.

— Ne feledje Mylord, válaszolá az orosz, hogy

7*
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ily, mint ön mondja, rhinoeerostólszöktetniôtineg,

alig nevezhetô erdemnek ; mig ellenben én , ki ôt

ily tökéletes és szeretetre méltó védnöktôl, mint

Mylord , megfoszthatni szerenesés valék , inkább

számithatok bensô hajlamára.

— Ön se feledje my dear Duke, hogy e nô en

gem önkényt követett, mig ön — legszelidebb kife-

jezéssel élve — ellopta ôt tôlem. Egyébiránt ne

vesztegessünk szót — uraim,önök sziveskednek ujra

tölteni.

A helyzet kellemetlenségétôl egy közbejött vé-

letlen szerenesésen fölmente , mi egyszersmind a

vetélytársak közötti makaes vitának ,« általuk épen

nem remenylett módon vete véget.

Kevéssel a lövések után, a erater mellett kiál-

tás , jajveszéklés , káromkodás és kaezajból össze-

vegyülô zaj kezde támadni. Elôször esak két húsos

kövér kéz volt látható , mely alulról a torkolatból

felnyúlva , könyörgô szavak által követteték , húz-

nák fel ôt a felszínre a erater szélén állók , miután

«, t. i. a mozsár-kezek tulajdonosa minden erejébôl

kifogyván, nem képes felvergôdni, a kitörés pedig

már készülô félben van. Alatta, a eieerone biztatta

N
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az illetut s mert ez nem használt, káromkodott is;

felül az inasok s a mi kalauzaink kaezagtak, s nem

esekély erölködéssel esakugyan felhúzták ôt , ki e

felvilágra érkezése elsô perezében lelketlen tömeg-

ként rogyott össze.

— Az Isten szerelmeért, ne tréfáljanak önök ,

hanem vigyenek biztos helyre , különben mindnyá-

jan itt veszünk ! könyörge, a fáradság által kettô-

zött szuszogás közt dr. Katzenau , mialatt vérbélu

görögdinnye arezáníl veritékesermelyek szakadtnk.

— De hát mi oka van önnek, Signor, a Vezúv

kitörésétôl tartani? kérdé a portiei-i logadós.

— S nem hallották volna önök ide fenn ama

kettôs tompa morajt , a kitorés világos elôhirnökétv

én jól hallottam , s azért — mindenre kérem —

siessünk.

— Dehogy nem hallottuk mi is, esakhogy azok

pisztolylövések voltak : magyarázá egy eieerone.

— Itt van ni ; morgá az ki a dottore-val lenn

volt a eraterban ; engem pedig ijedtében ngy meg-

rugott , hogy tiz napig fog fájni bele oldalam.

Alig ballotta meg Katzenau ur, hogy mit ô

lenn tompa morajnak hallott , az itt fenn pisztoly
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esôvekbôl származott , midôn félelem által paraly

zant tagjaiba a bátorság fokonkint vissza kezde jön-

ni. Кét kalauz segitségével szerenesesen feltápász-

kodott , s személyes meggyôzôdést szerezni a pár-

baj szinhelye felé tipegett, hoi open az ismétlés

forgott kérdésben.

A szép Josephine, az az : minthogy valóságos

kilétét nem titkolhatjuk többé — a német doetor

Pepikéje két tuz vagy is inkább három praetendens

közé szorult, találós eszeeskéje azonban rögtönbe-

látta , hasonló korШmények közt mit lesz legezíl-

szerubb tennie.

Elhatározta magát s a vele szemközt jövô Ka-

tzenau karjaiba rohant.

— Frantz! mein lieber alter Frantz! ismered-e

még kedves nôeskédet?

— Mi ez? jól látnak e szemeim? tördelé ez ;

hiszen ez az én Pepikém , az én szivem édes kis

Pipszikéje I Istenem , Istenem , mily szerenesés ve-

letlen találkozás !

— Az ám ; sohajtá Pepike , — de mennyire

megsoványkodtál édes ôregem!

— Ugy-e ? sóhajtá viszont emez megtekint
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getve saját alkatát; látod, utánnad búsultam, s

már sorvadástól kezdtem tartani. De hol veszed itt

magad ?

— Uraim ! szólt a sajátságos jelenethez köze-

ledô lord- es herezegnek Josephine, — van szeren-

esém önöknek kedves férjemet doetor Katzenaut ,

kittil a viszonyok hatalma által oly sokáig voltam

elválasztva , bemutatni ! — s ezzel kendôjét arezá-

hoz vivé , hogy arról valami nedvet li4örüljön,

melyrôl mai napig sem tudom , öröm- vagy bánat-

köny volt e , vagy a férje arezáról esókolás közben

rá tapadt veritékesepp. A kendô megôl azonban

egy egy hamis pillantást vetett elébbi pártfogóira.

Ezek egymásra néztek s — hangosan felne-

vettek.

— Sok szerenesét doetor ur, az elvesztett de

ismét feltalált paradiesomhoz ! mondá nem minden

gúny nélkül az angol.

;— Nos Mylord! lövünkmeg? kérdé a herezeg.

— Azt hiszem felesleges

— Ugy van s mi ezentúl legjobb barátok ma-

radunk.

— Itt a kezem ; de egy feltétel alatt —
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— S ez leime ?

— Hogy doetor ur házi boldogságát ezentúl

egyikünk sem zavarandja.

— Elfogadom — s mozt köszönjük meg ezen

urak szivességét.

Mosolyogva hajtottuk meg magunkat a vetély-

társakból ily hirtelen jó barátokká váltaknak. Ka-

tzenan ur , ugy látszék , megboesáta a lordnak ,

mert egyetlen szóval sem tett neki szemrehányást

neje erôszakos elragadásaiTt, vagy talán, hogy a

jelen perezben boldogságán kivul egyébre nem is

volt képes gondolui.

— Adieu Madame ! szólt még egyszer Pepiké-

hez az orosz herezeg; málháját és szobaleányát

sziveskedjék holnap délig elvitetni az albergo ingle-

se-bôl mert délután tovább utazom. .

Ezzel a lord a herezeggel, kellô kiséretben le-

felé induit a Vezúvról ; a boldog Katzenau szinte

vissza igyekezett édes hu nejével Nápolyba , hogy

onnan a legrövidebb uton térhessen haza esendes

tuzhelyéhez.

Én és franezia társam a eraterbe boesát-

kozánk le.
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Késô délután volt mire ismét feljövénk, s meg-

lehetôs sötét midon a Vezúv esúesát messze ma-

gunk fölött hagyva , a hegyoldalban egy fáktól kör-

nyezett gunyhóhoz érkezénk.

A remete lakása volt ez , ki a tuzhányó hegy

tövében , viharok közepette , ütötte fel tanyáját. —

Kijött elénkbe a nyilt arezu magas ôsz, s szivélye-

sen hivott be az éjen át megpihenni. Betértünk az

egyszeru hajlékba , hol , rövid beszélgetée után , a

szél üvöltése s a hereulánumi partokról ida halló

távoli tengerzugás szemeinkre esak hamar álmot

hozott.

Másnap reggel almát , tojást, kenyeret, vizet

tett elénk a remete, aztán egy könyvet, melybe az

idegenek emlékiratokat szoktak jegyezni. Ezen em-

lékiratok közt alig találtunk egy önálló eszmét,

többnyire esak a látogató neve , az év , napszám

kiséretében volt feljegyezve, néha egy egy rosz rim

mel a vidék vagy a remete dieséretére. .

Figyelmeztetém e körülményre uti társamat.

— A nagyszeru tárgyak — szólt ô — kevéssé

alkalmasak nagy eszmékkel ihletni a lelket , miután

nagyszeruségük már magában oly kitünô , hogy
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mindon, mit az ember még hozzátenni akarna, esak

kiesinyithetné. A naseitur ridiculus mus

minden nagy hegyrôl áll.

Házi gazdánk irószereket hozott elô s moso-

lyogva kérte társamat : gazdagitná e való megjegy-

zéssel az emlékkönyvet. Ez átvevé a tollat, s míg

en feszült kivánesisággal vártam mi lesz az aláiran

dó név, ô a fönebbi sorokat franezia nyelven iktatá

be , s az év éa napkölte után e nevet irta : Cha

teaubriand.

Félévvel késôbb Párisban s egy estén a Gran

de operában voltam. Felvonás közben a zsúfolt ház

tarka közönségén járatám szemeimet , midôn ezek

egy szinpadi páholy szögletében ülô kis szôke höl-

gyün akadtak meg , kiben látesôvem segedelmével

azonnal a német doetor Pepikéjét ismertem meg. A

másik szögletben azonban koránsem az én Katze-

nau barátom ült , hanem egy ragyogó brillant mell-

tus tekintélyes ur.

Mellettem lévô ismerômtôl kérdezém kiletet.

— Van Niven, dúsgazdag hollandi bankár,

volt a felelet; mint mondják fél millió frankért vette



107

egy tönkre menô pazar bojártól szive mostani pa-

ranesnokát. Ismeri ön talán e kaezér nôeskét?

— Egy kiesit , viszonzám ; különösen egy ta-

lálkozásra emlékeztet a Vezúvon. De a töbhi közt ,

szóljon ön , itt van e jelenleg Párisban honuk nagy

fia, Chateaubriand?

— Dehogy van ! meredt ieám nagy szemekkel

szomszédom ; Bonaparténak mar több év elôtt oka

volt benne nem egészen bizni s e végbôl a jelenték-

telen tlorenezi követséghez küldé ; Enghien herezeg

kivégeztetése után azonban Chateaubriand ur nyil-

tan szakitott az elsô eonsullal, számkivetette magilt

s a Bourbonokhoz esatlakozott.





DIDIER.

(TORTÉNETI.)





1825-ben — írja ugyan azon kéz , mellynek

úti jegyzeteibôl az elôbbi történetet közlém — Pá-

ríst s szeretetreméltóan könnyelmu népét olly szán.

dókkal hagytam el , hogy Szavóján , Sveiezon és

Bajorországon keresztul, több év óta nem látott ho-

nomba térjek , hova , esaládi érdeken klvul , a na-

ponkint fontosabbá váló pozsonyi országgyülés is

vonzott.

Qrenoble-ig gyorsszekeren jöttem ; innen a

havasokon át Szavojába esak rögtönözve fogadott

alkalmakon lehete utazni s ez alkalom ia mindössze

két sovány öszvérbôl állott , mely egy fonott kasú

pórszekerkét ügygyel bajjal húzott a kôsziklás mere-

dek hegyi utakon s lépéseinek minden szilárdsága

mellett sem biztosithatott olly bnjok ellen , miknek,
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ha nem is veszély , de legalább boszantó kellemet-

lenség a nevük.

S esakugyan, alig hagytuk el a franezia határ-

szt4t , midôn egy völgybe legördülô szekerünk —

veséket rázó zökkenés után egyszerre megálla-

podott.

— Mi baj Pierre ? kérdém az öszvérek sopán-

kodó hajtríját, kiugorva a féloldalt hajló jármubôl.

— Az elsô kerék tört össze , felelt ez a szent

szuzet híva segédul , — még pedig olly irgalmat-

lanúl, hogy minden küllôje széthullott s összekötés-

vagy kifoldásról szó sem lehet. Uj kerék nélkül ta-

podtat sem mehetünk.

E szerint nem maradt egyéb hátra, mint hogy

Pierre az egyik öszvéren a legközelebbi faluba ke-

rékért menjen , én pedig a béna szekeren a másik

öszvér s málhám mellett ôrul maradjak.

Mire azonban Pierre jó három óra mulva egy

fakó kerékkel visszakerült , már akkor a nap lebu-

kott volt az imént hátra hagyott magas hegy mögé,

keletrôl pedighollószárnyú fellegek boritván el mind-

inkább az eget , körülünk hirtelen szuroksötét

éj lôn.
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Illy körülmények közt utunkat folytatni annak

lett volna megkisérlése , vajjon nyakunk szintoly

töredékeny-e , mint ama kerék, melynek nem a

szekérhez arányos utóda sehogy sem akart egyetér-

.tésben forogni többi három mostoha tesívérével.

Az augusztusi éj azonban langyos volt, a

völgykatlan — melyben valánk — megóvott a ke-

letkezhetô szelektôl , s az ember utóljára is azzal

vigasztalta magát, hogy lehetne eset, midôn az

éjet még roszabb helyzetben is kellene tolteni.

A jámbor Pierre haraszt almot hordott egy te-

repélyes fa alá, az alomra mohot szedett s kész

. volt a legfrissebb ágy, melyen én köpenyembe bur-

koltan esakhamar elaludtam , s még talán álmom-

ban is hallottam a falombok suttogását s mintesen-

dül meg közbe közbe a gyér füvön rágódó öszvérek

mela hangú esengôje.

Almomból kézérintés ébreszte fol.

— Indulunk Pierre ? kérdém rögtön fölkelve ,

de hiszen még oly sötét van , mintha farkas torká-

ban volnánk ?

Az elôttem álló alak , kit én az elsô perezben

hibásan tarték Pierrenek, ismét vállamra tevé kezéí.

ViUjfolytsa И к«. 8
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— Pszt! suttogá, siessen, fusson On! ön ül-

döztetik , fejére jutalom van téve , itt egy pereze

sem biztos !

— Uram , akárki ön, de mindenesetre téved a

személyben, feleltem én meglepetve s alig tudva,

nem álmaim folytatása-e még e jelenet — én mit

sem követtem el, amiért üldöztetni s igy futni volna

okom.

— Pszt! ismétlé 6, jól tudom ki ön s hogy

van oka elôttem titkolózni , mert ön engem kémnek

hisz, — nem esoda, hiszen az egész világ annak

tart. Pedig lássa ön nram , én ez eszmetôl is bor-

zadok, mort jól tudom azt is , hogy a kemet isten

átka kiseri hatodiziglen , s inkább ezerszer gyilkol-

nám meg magamat, mint sem feladjam önt. Higyjen

nekem , kövessen , s ôrülésben kárhozzam el , ha

meg nem mentem életét.

.— Köszönöm jó akaratját, de nines szüksé-

gem reá; válaszoltam én, határozatlan gyanúra

kelve a magát feltoló ôr-angyal eilen.

A hold e pillanatban egy szakadó felhô mögul

iéveteg sugarát az idegenre veté s egy rövid perez-

re láthatóvá tevé sajátságos alakját. Szétmállott
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öltönye rongyairól, miket egy ezafrangos kendô-öv

esak lazul birt összetartani, — hosszú esavarokban

lelóggd bozontos hajáról sévek ota nyiratlan szaká-

láról itélve , e nyomoní s vadkülseju embert bátran

haramja gyanánt lehetett volna megragadni, ha

aszott arezának némi fájdalmas vonása , s beesett

szemeinek ama kifejezéslensége, melly néz , annél-

kül hogy alvd tüzu tekintetében lélek volna jelen—

egy bcnsô ösztönnek azt nem súgná, hogy egyike

ama szerenesétleneknek , kit sinlô testükben meg-

bomlott szellemet vonszolnak a jótékony sirig.

— De én kényszeritni fogom önt, hogy velem

jôjön , mondá s karomat átfogta ; mert lelkemet po-

koltüzként egetne a tudat, hogy megmenthettem

volna önt s nem tevém. Ont pallossal fognák kivé-

gezni , s vére rám száradna huh !

Az erdszakos megrázkodást , melly ez utóbbi

.«/avait követte, arra használtam, hogy karomat

markából kifejtve , hátralépjek.

— Jô , ön nem hisz nekem , ön kémnek tart ,

mint mindenki , folytatá búskeseru mosolylyal ; s ha

már épen nein akar velem jôni, kövesse legalább

tanáesomat s ne menjen Saint-Sorlin- d" Arve-ba ,

8*
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inert ott a fogadós istentelen gazember , ki feladnn

S elfogatná önt, hanem tartson inkább mindigbalra

Svekz felé, s ha talán meg volna szorulva pénz dol-

gában , fogadja el tôlem e esekélységet.

в ezzel egy nehéz bôr zaeskót teve kezembe

megfordúlt s oly gyorsan ment tova, hogy mielôtt

utólérhettem volna , eltunt az èj sötétében.

Fek-helyemhez visszatéret e különös kalandon

s azon tünôdtpin , hogy az elsô helyhatóságnál hv

teendem a szegény ôrültnek nálam hagyott pénzét ,

millôn e fáradságtól ama tapnsztalás mentett föl ,

hogy a zaeskó tartalma nem egyéb vertpénz ala-

kú és nagyságú vékony kôlemezeknél , minôket и

vidék sziklás rétegei bôségben mutatnak fel.

К közben hajnallott s most en költem fei az

ôszvirhajtót , ki a nap fáradalmai után s jó lelkiis-

meretével oly тdiyen aludt , hogy az éji kalandról

Jegkisebbet sem sejtve , azt mód nelkül megbámul-

ta. Azt hivé, hogy látogatóm bizonnyal maga a

saint-sorlin d" arve-i logadós volt, kirôl erre jártá-

ban hallá , hogy ôrülten tébolyog ide s tova.

Utunk az épen most nevezett falún vitt kereszr

tul. A szurtos pórviskók közôl, melyek a franezia
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falnk rendes szép házsoraitól annyira elütôleg, mar

a szavójai nyomor jellegét viselik , egyetlen maga-

sabb , eserépfedelu ház vált ki : a fogadó , azaz ,

mely több év elôtt szerepelt e minôségben, mert

jelenleg repedezett deszka kapuja zárva volt; az

eli~tte levô tért paraj verte fel, szennyes ablaküve-

gei megvakúltak vagy sötétkék szinbe játszottak

vagy összetöredeztek, szabad bejárást engedve a'

szélnek s madaraknak , falairól az esô a vakolatot

leverte . szóval egesz külseje romlatag elhagyott-

s¡ígra mutatott.

Abból , mit Pierre e puszta lakról mondani tu-

dott; esak annyit értheték meg, hogy az átkozott

ház , melyet még a gyermek is kerül ; a legköze-

lebbimezôvaros Saint-Jean-de-Maurienne-benazon-

ban , mialatt alkalmat váltanék , következô részle-

teit hallottam e ház egykori lakosa történetének.

Nyolez év elôtt 1817-ben a saint-sorlin d* ar-

vei koresmának még nem volt eserépfödele , s a

többi háztól ilüg különböztetc meg egyéb mint a

homlokzatról lelóggó forgáes-ezégér, mely alól tárt

ajtajó tágas ivóházba lépett a gyéf vendég.
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Az órányira fekvô Maurienne mezôváros ven-

déglôje több kényelemmel láthatá el az utast, s így

ide esupán az tért be , kit fergeteg vagy elkésés

gátolt a tovább mehetésben. A helység szegény la-

kói szinte keveset költhettek italra , annyira , hogy

Balmain esak nagy nehezen birta összeverni az évi

esekély haszonbért , s alig maradt annyija, mennyit

esaládja legelsô szükségeinek fedezése megkivánt.

E esalád egy szelid szôke nô s két göndör fürtü

fiúból — kik közul az öregebb nyolez az ifjabb hat

éves volt — állott. Az apa szivét, ha a gyermekek

jövôjére gondolt , keseruség fogta el , s esak a sze-

retô kedves nô biztató éa kitürésre intô szavai tar-

tották vissza, hogy midôn e haszonbérbe lépésper-

ezét átkozá , egyszersmind saját éa gyermekei fo-

gantatása perezét rl ne átkozza.

Egy estén Balmain a közel Mauriennebôl, hova

esekélységeket vásárolni ment volt, tért vissza. Az

eléje sietô gondos feleség némi eszme általi elfog-

laltságot vélt férje arezáról leolvashatni , s miután

a szobába léptek s az apa esevegô két fiát magához

emelve megesókolá , kissé kandian kérdé tôle :

— Na s mi ujság a városban Balmain ?
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— Hm anyjuk , felelt kis vártatva s gondola-

tokba merülten a szep barna férn, — ha isten is

ugy akarná, még gazdagok és elégedettek lehet—

nénk s e fiukból is válhatna ember.

— Hogy hogy kedvesem? kérdé termeszetes

érdekeltséggel az anya.

— Ilalld mindenekelôtt , mik torténtek ismét

nagy Franeziaországban , mondá fontosan Balmain,

s egy Maurienne-bôl hozott hirlapivet , mi ott sok

olvasás által elrongyollott s moeskolódott, húzvaki

zsebébôl, annak egy ezikkét fennhangon olvasni

kezdé. Nejo figyelmesen hallgatá , a iíúk pedigját-

szani sompolyogtak ki a szobából.

A ezikk igy hangzott :

„Május 4-ke éjén Franeziaország belnyugal-

mát olyszerü merény fenyegette, mely ha rögtön

elsô esirájában el nem fojtatik, ismét számtalan bé-

kés polgár vére-, vagyona-, életébe fogott volna

kerülhetni. Hála azonban Donnadieu tábornok és

Vautré ezredes erélyes föllépésének , a lázadás,

melyrôl mondanunk sem kell, hogy tisztán bonapar-

tista érdeku volt, tökéletesen elnyomatott, a fô
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ezinkosok egy resze a esatateren maradt , ? a na-

gyobb fogva van, i5s méltó buntetésre vár.

„A. tény röviden következô :

„A mondott éjen Grenoble felé három-négy

ezer fegyveres lázadó közeledett, Didier egykori

grenoblei tanár vezérlete alatt, s „Vive l'empe

reur !" kiáltások közt mar épen a várost volt meg-

rohanandó , mldon a hôs Donnadieu tábornok hirte-

len összegyüjtve a benn tanyázó ôrséget , Vautré

ezredessel együtt a lázadókra kirontott , s elsz¡ínt

véres harez után szétverte s vad futásnak inditotta

ôket. A diesôség, a nevezett fôtiszteken kivül . a

dlsérei zászlóaljat s a szajna-dragonyosokat illeti .

kik a futamlókat pár ó-rányira üldözve , részint le-

ölték, részint elfogták.

„Az elsôk közt van Ivannini lázado kapitány :

fogai közt egy félig elharapdált papir-szelet találta-

tott , melyen az összeesküvés fôrészesei följe-

gyezvék.

„Az utóbbiak között Drevet, Buisson, Dufres-

ne, Guillot, Julien, Goly a nevezetesbek, többnyire

Bonaparte egykori seregében ezolgált s most fél-

zsolddal hazaboesátott tisztek.
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„A lázadás és oszeesküvés fô-vezetôjének ,

Didiernek azonban , mindamellett hogy a ló kilöve-

tett alóla , sikerült megszökni.

„Szemi?lyes leirása alább közöltetik. Annak ki

ôt megfogván az illetô hatóságnak átadandja. husz-

ezer frank jutalmat igér a kormány.

„Személyes leirása: Szikár magas termet,

mely a hatvan év súlya alatt görnyedten jár ; bo-

rotvált arezának vonásai finomak és élesek, szemei

szürkék s nyugtalanok, orra hajlott, ajkaí véko-

nyak , hozszú haja egészen ôsz , hangja metszô, s

szavait mindig heves kézjárattal kiséri."

— Na s asszony , mit szólsz ezekhez ? mondá

a bevégzett olvasás után ; ha az isten úgy akarná ,

hogy 6n lennék elfogója . szerenesénk meg volna

alapitva.

— A jó isten ilyet nem akarhat; viszonzá

esendes áhitattal a nô , — s te is Balmain , esak

mondod , de nem tennéd meg.

— S mért ne tenném? pattant fel kisse' boszú-

san a koresmáros , — talán bizon gyermekeidnek

felesleges volna a húsz ozer frank ?
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— Azért, mert nem lenne rajta istenáldás,

mondá nyugodtan neje.

— Asszdny-beszed , balga elôitéletek ! morgá

elkomorúlt arezezal Balmain , — hagyj fel az ily

botor feesegéssel , különben azt hiszem, jobban

szereted egy ismeretlen vén ember redves életét,

mint saját férjedet és gyermekeidet.

— Épen mert üteket szeretlek végtelenül, be-

szélek igy. De mért pörölnénk oly tárgy fölött,

melyre eset sem fordulhat elô ? szólt , engesztelô

mosoly közt karolva át férje nyakát, — jer kedve-

sem , pihenj kissé , én majd behivom a gyenneke-

ket , S aztán feltálalom a kis vaesorát.

S ezzel a rövid vitának vége szakadt.

Par nappal késôbb , a débitán legrekkenôbb

órájában s muhïn a saint-sorlin- d'arve-i fogadós

legkevésbé remélt vendéget, egy utas lépett a hus

ivóhásba.

Aж utas gyalog s messzirôl érkezhetett, mert

fáradtan és verejték-lepetten ereszkedett egy festet
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len fájú' szalmaszékre , mint olyan , ki már állani is

alig bir.

Szikár s görnyedtsége daezára is magas öreg

ember volt ez , tépett , poros ruhában. Halantékai-

ról hátrasimitott haja galambfehér fürtökben folyt

le vállaira , napok óta borotválatlan sovány arezán

az ôsz szakál tarlója ezüstlött. Egyik szemét fekete

tapasz fedte , a másik szürkén világlott elô a tömött

szemöld alól s félig rejtôdzô félig fürkészô pillan-

tással járta be a szobát , mindamellett , hogyamin-

den tagján látszó kimerültségben ajaktalan szájszé-

lei is szinte remegtek.

Kevés ételt kert jó fizetésért s mindenek elôtt

ágyat , hol nehány órán át kinyughassa az uti to-

rôdést. Eközben letevé kopott kalapját hogy ahom-

lokáról szakadó izzadást letörülje az elôvett kendô-

vol . melyen bar gondosan volt összehajtogatva ,

vúrfoltok voltak észrevehetôk.

A fogadósné, ez idegen látására szivét erôsza-

kosan megdöbbenni érezé , rögtön férjére tekintett

s aggódva látta, hogy ennek szemei kémlôleg van-

nak az érkezettre szögezve.

— Az etel a feleségem gondja , felelt az öreg



124

kerésére , — ágyat majd esak találunk a vendeg-

szobában. Ha úgy tetszik önnek , kövessßn oda.

Az utas fölemelkedett ülôhelyébôl s esak most,

midôn az elôremenô logadós után vánszorgott , volt

látható, hogy egy lábát nehezen s fájdalmasan

vonja.

— Ha szives lesz ôn némi ebédet késziteni ,

szóla menet közben a nôhöz , majd esak pihenés

után fogom kérni , most oly bágyadt vagyok , bogy

lehetlen volna bármit Izlelnem.

Balmain egy vendégszobának nevezett kamrába

vezette vendégét, ki ott rögtön a pokróezos ágyra

dôit s alig öt perez mulva mélyen elaludt. A loga

dós azajtónál ballgatózott s midôn az alvónakhosz-

szú mély lélekzését hallá , ovatosan kétszer forditá

meg a kulesot zárjában , halkan levonta s elsietett.

— Készits a Iegjobból mid van , a szegény

öreg számára , szólt tettetett közönnyel nejéhez a

konyhában , — tôlem jó bort kért , majd kimegyek

a külso pinezébe , hol azt a kevés bordeauxlt tarto-

gatom s hozok neki.

Ezzel, minden további szó nélkül, kalapját,

botjat véve , távozott. , . .
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A nô azonban megtanult férje lelkében olvas-

ni , s fokozottan látván feltünni arezán ama szelle-

mi elfoglaltságot, mely a minap szinte egy kis vita

okozójává lôn , nem hitt szavainak. Aggályos sej-

telmének meggyôzôdést szerezni , észrevétlenül

utána lopózott, s látta, hogy a külsô pinezével

egészen ellenkezô irányban fekvô Maurienne város-

ka felé , hol akkor esendôr-esapat tanyázott, esak-

ncia futva halad.

A szegény nô kinosan összeszoruló szivére ta-

pasztá kezét s szemeiben két nagy köny tört fel. De

mialatt ezeket letörlé , lelkében egy elhatározás fo-

gamzott 6s érett meg.

Visszarepült a hazba , a vendégszobához. Ezt

zárva s gyamiját alaposnak találta. Mar az ajtó mi-

kenti befeszitésérôl gondolkodott , midôn eszébe

ötlék, hogy a kamra ablaka a kertbe nyilik s bár

kissé magasan van a föld szinétôl, de épen azért

ráestalan s lajtorján elérhetô. Ezzel induit tehát

tüstént a kertbe , az ablak ahí illeszté , s lölment a

hágesókon. Az ablakszárnyakat , t¡ín hogy a zárt

ezag helyebe friss lég toluljon, örömére tárva lelé;
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nem habozott , s a következô perezben a szobába ,

az alv6 idegen mellé lépett,

Megfogta az öreg leesüggô karját s gyengéden

megrázta. Ez azonnal az erdei vad éberségével rez-

zent fel.

— Ön Didier — személyes leirása után ráis-

mertek önre — a esendörök nem sokára itt lesznek

— még van idô menekülni — siessen s egy perezet

se veszitsen hadará a nô egy lélekzetben.

Utolsó szavainál Didier már a zárt ajtónál volt

s minden erejét megfeszité hogy felrántsa.

— Arra nem mehet ön , az ajtót kivülrôl be-

zárta férj rázárták önre — folytatá vörösre pi-

rulva Balmainne , — hanem itt az ablakon át laj-

torján a kertbe — s onnan a szomszéd havasra sza-

badúlhat ön —

Perez alatt mindketten lenn voltak a kertben.

— Mi tartomány fekszik a Chavas ótlsó olda-

lán ? kérdé feszülten Didier.

— Franeziaország ! volt a leverô válasz.

De habozni , ke'sni nem volt idô , az öreg em

ber héwel szoritá meg a nô kezét, s köszönetül e
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szavakat mondva : Az ég hálálja meg nemes tettét,

asszonyom ! — utolsó erejével a havasnak tartott.

A fogadósné utána nézett mig láthatá , aztán

szobájába vonult , ott lcült s férje arezképére me-

redve várt és gondolkozott , maga sem tudta mit

vagy mirôl ?

E lelki zsibbadtságból fegyveresörrenés riasztá

fel ôt. A esendôrök jöttek férjével s állottak meg a

kamra elôtt , melynek ajtaját vezetôjük felnyitá.

A esendôrök az üres szobában bámulva néztek

körül. — Balmain képébôl kikelve orditá :

— Megszökött ! — aztán az ablakhoz ugorva,

midôn az ott feledett lajtorját megpillantá, növekvô

dühvel tevé hozzá : — feleségem szökteté ôt meg !

— Igen , én szöktetem ôt meg , szólt elôlépve

hideg nyugalommal a nô.

— De a húszezer frank ! asszony , te szeren-

esétlenné tettél engem , magadat , gyermekeidet ,

kiáltá Balmain , s két karjánál ragadva meg ôt, vil-

lámló szemekkel kérdé : szólj azonnal , ôszintén ,

merre , hova ment?

— Azért mentettem volna meg ? Iôn a szilárd

határozottsággal mondott válasz.
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— Vessz tehát , beestelen teremtcs ! ordítá az

ôrjöngô düh legfensô fokán az elôbbi , s a gyenge

nôt oly erôvel lökte el magától , hogy ez egy szög-

letbe ütôdve összerogyott.

— Férjem! — volt az egész szemrehányás, mi

a fájdalmasan összeharapott ajkak közül elôtöredez-

hetett, mig a halálsápadt arezon lefolyó nagy köny-

pár mosott magának sárgás esatornát.

A két gyermek, ki a katonák látására s a zajra

olôjött , a lerogyott anyához simula , s felô nedves

tekintettel nézett fel igy me'g soha .nem látott

atyjára.

De ez nem ügyelt tobbé semmire s ott hagyva

a fuldokló esoportozatot, a esendôrökkel a szoke-

vény üldözesére rohant.

Sikertelen kereses után , ejfél tájban tért visz-

sza a káremkodó esapat, — Balmain nagy meny-

nyiségben felhordott borral vendeglé a esendôröket

s szóval sem ellenkezett , midún ezek nejének, mint

a megszuktetési tényben bünösnek, fogva elvit ele
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rôl beszéltek. — Nem is tudta , hogy a szegeny

nô heves göresök közt , félig öntudatlan fekszik

ágyában.

A esendôrök шár épen menni készültek , mi-

dôn egy pór lépett az ivóházba sjelenté, hogy az

üldözött rablót vagy gonosztevôt, kinek vétkérôl

tudomása sem volt, a havasról letántorogni s egy,

a falu szélén levô pajtába menni látta.

A nyomozó had rögtön fölkerekedett s a pór

után a kijelölt helyre sietve , zsákmányát a pajta-

beli szalm:ín fél-holtan találta.

Didier testi ereje a meredek havas mászásában

végkép megtörött: Ыba, mely a grenoble-i éjiharez

alkalmával, az alóla kilôtt lónak rá dôlése általte-

temosen megsérült, nem birta tovább vinni ôt, s

iszonyu kinokat okozva , ájulásba ejté az éhszomj

es fáradság által külonben is kimerült öreget.

Midôn ájulásából a havas hideg nyirkos földén

feloesúdott , halála óráját vélte közel lenni. Mihez

kezdjen ? ha a hegyeken át birna is haladni , Fran-

eziaországba jut , hol a veszély még bizonyosabb.

Tap és nyugvás után epedve , az éj leszálló ködé-

ben visszakúszott a falu felé, s egy szánakozó pór-

Tilíg fol<iia II. köl. 9
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nôtôl darab kenyeret kapva , ezzel egy pajtába vo-

núla , a ott lihegve a szalmára terült.

Elszenderülni sem volt még ideje , midôn a

esendôrök rajtaütöttek s kötözve vittck Maurienne-

be. Innen, orvosi segély által kissé fölépürvén ,

Turinba , s a piemonti kormány által vissza Gre-

noble-ba szállitatott , hol aztán a lázadas szinhe-

lyén pallos alatt hullott el ôsz feje.

Halála elôtt megvallá , hogy nem Bonaparte ,

de Orleans herezeg részére , bar ennek tudta és

részvétele nrlkül , akart forradalmat kezdeni , s a

bonapartista érdel¿ esak a fél-zsoMdal hazaboesá-

tott tisztek megnyerése végett volt kitüzve.

Balmain Párisba utazott, s mire a húszezer

frankkal visszatért, nejét halotti padon kiteritve ta-

lálta. A szegény nôn teljesült az , mit sokan mesé-

nek hisznek — a szive szakadt meg.

Férje köny nélkül temette ôt el — ez ember

elfeledte a sirást. vagy talán önmaga elôl akarta

elvitázni lelke titkos vádját ?

Aztán háza épitéséhez fogott, s fogadót, mely

a manrienne-it mindenben meghaladja , kivánt fel-

szerelni , bogy az utasokat oda édesgesse.
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De az utasok kerülték házát, hónapokon át

sem volt vendége ; — a falu népe pedig inkább mér-

földet ment , sem hogy Balmainhez térjen be szom-

ját oltarii.

Nem társalgott vele senki , még eselédet sem

kapott s az utolsó pór sem akart vele szóba állaní.

Fiait a többi gyermek kizárta játszókörébôl,

esúfnevekkel gunyolta es ingerlette , — s hazatér-

ve , komor s könnyen dühre kelô atyjuktól nyertek

nem ritkán szidalmat , ütleg«U , kivált ha anyjuk

sirját merték meglátogatni.

Egy este végre nem jöttek haza — any ii rol.o-

naik egyikéhez szöktek s többé semmi áron sem

akartak az apai házhoz visszamenni.

A fogadós napról napra embergyülölôbb lôn ,

mint lesz mindenki , kit az emberek gyülölnek. Da-

ezolt velük, s mert hozzá nem közeledett senki, ô

sem közeledett senkihez.

Sokszor hetek multak el , hogy nem is látták ,

s ha megjelent az ntezán , kalapját mélyen levonta

összehuzott szemöldeire , s fel sem tekintve ment

elôre.

Egyszerre azonban— midôn már esaknem holt-

9*
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nak hitték, oly rég nem látta senki —. modora egé-

8zen megváltozott, vonásairól eltünt a gyülölet ko-

mor felhôje , s bar ott , hol több ember volt együtt,

nem mutatkozott , de minden egyest megszólitott ,

s titokteljes suttogással segélyét ajánlá fel az álli-

tólag üldözöttnek.

Megôrült ; s most a megmenteni akanis rögz-

eszméjével tébolyog ide s tova a hegyekben.

A tôle kapott bôr-zaeskót a pénz alakú kerek

tavksesal —. e történet s az éji kaland emlékeül

magammal hoztam.



EGY ZSIDO

A Xlll. SZÁZADBAN.

(TORTÉNKTI BESZÉLY.)





I.

Azon idôben— irtak vala pedig Krisztus urunk

születése után ezer két száz es harminez egyet —

Magyarországon második Endre király , Endre ki-

rályon Dénes nádor , mindkettôjükön pedig Dávid

ben Gábael dúsgazdag zsidó uralkodék.

Endre király nagyon istenfélô és kegyes úr va-

la. Minélfogva ô hevítve szent buzgalomtól , atyja

fogadását beváltani elment Palaestinába , s nagy

sereget vitt magával az istentelen pogányok ellen ,

s három hónap múlva visszatért kiesire olvadott

sereggel.

Itthon az országot igen siralmas helyzetben

találta. Távolléte alatt a nemesség pártokra szakadt,

Ualies trónjáról Kálmán fija elüzetett , akinestári

ládának egész feneke kilátszott , a fôispánok és más

fônemesek a királyi várjavakat elfoglalták , a köz
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nemességet elnyomták; a zsidók és izmaeliták a né-

pet adószedéssel s pénzváltással sanyargatták, s

mig ne"hány gazdagnál egész esztendôn át hegyen

völgyön flit a lakodalom, addig a szegény adóz6

nép sok helyütt a szrf legbaromibb értelmében maga

húzta a jármot, hogy éhen ne kelljen vesznie.

Endre nem tudván , a sok baj orvoslása közül

melyikhez fogjon elébb ? egyikhez sem fogott. Ha

a várjavakat akarta visszafoglalni, a nemesség kelt

felellene; ha a zsidókat akarta korlátozni, ezek

dugták el erszényeiket , pedig nfluk volt a pénz ,

minek Ö minden perezben oly roppant szükségét érzé.

Dénes nádort pedig legkevésbbé bánthatámeg.

A nádort egykor Dénes diáknak nevezték , ki

azonban ôt a régi multra legtávolabbról is emlékez-

tetnimerte, jóltevé, ha elébb saját nyakát meg-

tapogatá. Pedig büszke lehetett volna rá, hogy

diákból nádorrá emelkedék, ha ez emelkedést eszén

kivul nem egyszersmind a sziv 6s lelkiismeret hát-

térbe szoritásának köszönheti. Némelyek ugyan vi-

taták , hogy ô ilyesmit soha sem tôn , miután a ne-

vezett ezikkekbôl egyikkel sem birt. Annyi bizo-

nyos , hogy ô maga legalább az elsôt dobogni , a
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másodikat megszólalni soha sem érezé. Azt hivé ,

bogy pénz hozza a hatalmat, s a hatalom a pénzt,

e kettô pedig a lét-ezél, melynek elérésére semmi

eszköz sem lehet eléggé kemény. — Czinkosai Bert-

holdbán, és Sámuel kinestárnok voltanak; közös

jelszavuk : mindent a magunk hasznáért.

Hat év óta nádor, a kinestárnokságban , mit

azelôtt visel vala, Sámuel váltá fel ôt, ki titkos

gyanúban állott , hogy az ismaelitákkal a nép zsa-

rolásában nemesak egyet ért , sôt alattomban az

utóbbiaknak szertartásaikboz szít. Ez volt Dénes

nádor legbensôbb barátja , s bár kortársak valának,

leányát bozzá m* ¡il adai készült. Egyet értve , az

ingadozó királyt, nem volt nehéz lábairó! leven-

niök, a így törlént , hogy az ország közjövedelmeL

zsidókn.'ik adattak bérbe; ók szedték be az adót,

kezelték a sót , váltották be a pénzt , birták a har-

minezadokat: némelyek hivatalra, mások nemes-

ségre emeltettek ; az adózók sôt a nemesek fölött

ia gyakorlatilag megalapitott elGjogokkal bírtak.

A nádor pártoltjai legkitünôbbjének David ben

Gábael , vagy mint a neveket összevonni szeretô

nép nevezé : Bengabál Dávid, spanyol zsidó
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tartaték , bár jól értesültek a viszonyt megfordítva

s inkább a nádort állitáklenni a zsidó kegyenezének.

Dávid gazdagságáról meses hirek szárnyaltak

nem esak a vidéken , de az egész országban , sôt a

szomszéd tartományokban is. Beszélték , hogy a

haz alatti terjedelmes pinezékbe már nem fér a tem-

érdek arany és ezüst , mi ott részint kádakban és

hordókban , részint rudakban hever; hogy gyéinánt-

jai és egyéb ékkövei értékének felével kifizethetné

az országot ; hogy a törvény ellenére birt házainak

számát s földeinek mennyiségét nem is tudni ; hogy

a külföldi fejedelmek roppant összegekkel adósai ,

Endrét nem is emlitve, ki mar akkor, midôn a szent-

földi hadjárat költségeitkelle fizetni, s kevéssel után-

na, midôn Haliesból eluzött Kálmán fiát akarta trón-

ra visszahelyezni , reá szorúlt s azóta évenkint köl-

esönzött tôle i vissza pedig soha egy filiert sem fi-

zetett , hagyván a magas kamatlábu tôkét elérhet-

len fokra emelkedni. Hát még a számtalan fô és kis

nemes , ki Bengabálban hitelezdjét süvegelte ! alig

élt a vidéken egy birtokos , ki e Dáriusnak legalább

nehány márkával ne lett volna adósa.

Spanyolországból , honnan , mint rebesgeték ,
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nem épen jó szántából távozott , még ifju korában

költözött Magyar honba. Mindjárt elsô föllépése

figyelmet gerjeszte. Az ország akkori fôvárosában

Esztergomban telepedvén meg, rövid idôn otthonos

lôn III. Béla es késôbb Imre király udvarában. Ki-

nek izletes rakatú gyémánt-esat , kereszt , boglár ,

gyuru , kardmarkolat , vagy bármi remekmívü ék-

szerre volt szüksége , a király s királynétól kezdve,

mind esak Dávid ben Gábaelhoz fordúlt. Mór ké-

seitményu áruezikkei, miknek egész tárát hozta ma-

gával Granadából , keresve kerestettek ; muértôk

itéletéhez képest ezeknél diszesebbeket egész Zaea-

tinban nem lehetett volna találni. S e mellett vég-

telenül lekötelezô modorral is bírt az eszélyes kal-

már , a mennyiben nem ritkán hitelbe is adta por-

tékáit , sôt , ha kivántaték , ráadásul pénzt is köl-

esönze a nemes lovagoknak. Mi áron? ehhez az

illetôn kivül senkinek sem volt köze , annyi bizo-

nyos , hogy befolyása naponkint nôtt , s nem egy-

szer történt meg , hogy ki a királytól néini kegyet

akara megnyerni , elébb Bengabálhoz folyamodott ,

szólana érdekében pár jó szót. Késôbb megenged-

tetett neki házat vehetni Esztergomban, ezt nem
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sokára egy második , harmadik s több követte Fe-

hérváron, Kassán, Nagyváradon s egyéb népesebb

városokban.

Endre hanyag s örökös pénzzavarban lézengö

kormánya kellett esak , hogy az ügyes tôzsér töké-

letesen felhasználhassa ildomosságát. Nem sokára

felhagyott az ékszer-kalmársággal, miután vagyonát

annyira szaporítá, hogy neve keleti Európa elsô

tôzséreként említtetnck.

Kivitte, hogy — a világos értelmü törvény

daezára—nemesi jószágot birhasson; maga Dénes

nádor adta el neki, Sopron megyében közel az oszt-

rák határszélhez fekvô uradalmát , mit ô aztán év-

rôl evre új vételekkel nagyobbított.

Az ország közjövedelmeit ô tartotta bérben; a

többi adószedô mind az ô embere volt , a harmin-

ezadi vámokat ó' kezelte, sót esak általa lehetett

kapni.

A nádor hihetôleg e példából jött a meggyôzô-

désre , hogy pénz = hatalom , miután Dávid e ha-

talommal oly hatályosan tudott éluí es visszaélni.
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Hazánk jelen térképén hasztalan keresnék ol-

vasóim Fertôvárt az alatta elterülô mezAvárossal ,

mely a tizenharmadik század elsô tizedében telepit-

tetvén, a másodikban nevezetesen gyarapodott, s

a harmadik végén az ország legjelentékenyebb he-

lyeinek volt egyike. Az osztrák határszélhezi közel

fekvésefôkereskedôi rakhely- és piaezezá alkotá, —

emelkedését azonban leginkább földes urának kö-

szonheté , kit a vidék Bengabál Dávidnak nevezett.

A több mérlöldnyi sfknak, melyen e népes me-

zôváros délkeletrôl a Hanság és sásos tavak, nyu-

gotéjszakról pedig a Fertô-patak és ritkás füzerdô

által környezve feküdt , esaknem kellô közepébôl

nôtt ki egyetlen kerek domb , melynek alakzatát

vulkáninak lehetne inondani , ha esúesa mint a kí¡-

zépen levágott ezukor süvegé , nem hiányzanék. E
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dombháton épült, itt eddig nem látott izlésben, s mit

sem kimélô költséggel Gabael palotája— Fertôvár.

Kik a szentföldi hadjárattal Palaestináhan megfor-

dultak , e vár épitészetében az ottani modorra vél-

tek ismerni. Bengabál Granadából, mely ezen idô-

tájban az európai miveltség-, tudományok- és mü-

vészetnek volt gyúpontja , hivott meg egy hires mór

épitészt, elküldé ôt keletre , s az onnan hozott raj-

zok terve szerint fogott a büszke vállalathoz.

A kivitel meghaladta a várakozást ; az épitész

maga bámulta kész müvét , mit a tulajdonosnak el

kelle zárnia a messze földrôl ide rajzók tolongá-

sa i'liil.

A Carrarából hozatott fehér márvány merész

hajlatú ívekké boltosúlt a magas nyílt esarnokok fe-

lett , miket légben függeni látszó folyosók kötének

össze. A sárga rózzel bôven megfuttatott kúpozatok

egymásra hajlának , s messzirôl tekintve az egész

egy oly tömör esoportozatot képeze , minôt a jeru-

zsalemi vagy betlehemi régi épitmények rajzain ma

is láthatunk. Közelrôl azonban e esoportozat min-

den egyes része önálló format ölte s nyiltan mutatá,

hogy a mór müvész hazai elôszeretetétôl nem birt
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egészen megválni. Az oszlopzatokon nyugvd torná-

ezok , a kúpba menô termek aranyzott arabeskjei ,

a inozaik rakatú padlózat, a szeszélyes állatszörny-

fejekbôl alakított kutak, melyekbôl a felszökellô

vízsugarak téres medenezébe hullottak vissza, min-

den az 6 mór-spanyol izlésre s ennek fôremeke- az

Alhambrára emlékeztete.

A palotát Fertô-várnak nevezé el birtokosa , s

két öl magas bástyával keritteté be, melynek külfa-

laiboz négy oldalról hosszú széles gránit lépesôzet

vezetett fel, a domb oldalait ellepô kertligetek közt.

Bengabaï méltán elmondhatá , hogy Európa

fejedelmei közul,az egyetlen granadait véve ki, egy-

nek sines az övéhez hasonlitható hajléka.

A bástya-falakról letekintve , egy pillantással

át lehete nézni a mezdváros többnyire új fehér há-

zait. Ezek nagyobbjai iemét a vár úráé s többnyire

so- vagy harminezadi raktárak, adószedôi, pénzbe-

váltói s más ily épületek valának , keresztyén pór

és nemes munkásokkal , kik esekély bérért , vagy

adó és tartozás lerovására dolgoztak a nap huszon-

négy órájából tizenötön át , zsidó felügyelôk vizsga

drszemei alatt.
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A fô felügyelést azonban maga Bengabál vitte,

naponkint megjelenvén munkásainál , s ki arezvo-

násait ilyenkor figyelemmel kiséré, tapasztalhatá

az ezeken néha élesen rajzolódó gúnyörömbôl

azt , hogy ô nem annyira az üzletet szemmel tarta-

ni, mint inkább gyönyörködni jô , mint hajol meg a

büszke keresztyén az utált zsidófaj elôtt.

Ily kedélyhangulatban állott ô történetünk meg-

nyilásának reggelén, a mezôvároson kivül fekvôegy

roppant raktára kapujánál. A esendes lépísü nagy

meklenburgi faj lovat, melyen ide lovagolt, szolgája

jártatta vezetéken a ritkás fuzerdô gyepén , mig ô

aranygombu nádbotjára támaszkodva , majd a rak-

tár körül nyüzsgô népen hordá meg szemeit, majd

ismét a inessze simuló rón.ír.i nn'lazott, láthatólag

nem figyelve a féloldalt mellette álló rôt hajú fel-

ügyelô szavaira, ki, hosszú rovással kezében, a

rábizottakról tôn pontról pontra számadást.

A felügyelô észrevevén , urának hihetôleg is-

mert szórakozottságát s azt, hogy esak az üres lég-

nek beszel, óvatos esenddel elódalgott s magára

hagyta a gondolatiba inerultet.

Hoszu esend után a tôzsér lehetôleg felegyene
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Bedék dôlô helyzetébôl , lehetôleg ismételjük, mint-

hogy magas alakja a derékban meghajoltan ekkoris

görbe maradt. E gorbeség nem testi bajnak, de hosz-

szú megszokásnak volt eredménye , mint ez szikár

magas termeteknél nem ritkán az eset. — Tisztán

keleti vonású areza ifju korában szép lehetett, mi-

dôn még az arezbôr nem volt oly hervatag sárga, a

domború homlok nem oly barázdás , a hosszas vá-

gatú két nagy szem nem oly kiülô üvegu , a hirte-

len hajló orr nem oly esontszeru , s az akkor tan

kellemes görbületu ajk nem oly kemény zárt kifeje-

zésü , mint jelenleg.

Pedig e dúlást nem kor vitte vegbe , — lien-

gabál alig volt még ez idôben ötvenöt-éves ; sem

testi torôdés vagy nélkülözés gondjai ; — hanem egy

merész röptu vágy , mely mint a délponti napsugár

Sahara izzó homokját, olthatlanúl s évek óta égeté

sovár lelkét ; egy óriási eszme , mely minden egyéb

gondolatot és érzeményt magába nyelve , tetteinek

titkos rugója Iôn ; egy elsô esirájában óriás fogam-

zatu terv , melynek kivihetôségét mennél valóbb-

szinuvé emelé az ébren és álomban egyaránt ápolt

remény s az elômunkálatok sikere , annál terjen-

УЩ foly«» II. kul. Ю
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gôbb gyökerekkel fogódzott az lelkcbe : e tényezôk

összehatása volt az, mi a tôzsér homlokán, halán-

tékain , szemei körül az elmelís összevont ránezait

maradandókká tette , termetét meggörbíté , arezát

elfonyasztá, elôre dülledô szemeiben a szünet nélkül

számító gondolkozás baljóslatú fényét meghonosítá.

— E faj nem veszhet el : szólalt meg lassu

hangon s gyors mozdulattal emelve fejét , melynek

a bajuszszal összefolyo. vörnyeges szakálla két rét-

ben lengett kaftánszerü velenezei selyem könfusére

— e faj , mely annyi századon át türt , szenvedett,

üUlö/.tetett, irtatott , s nein esak nem fogyottel,

nem esak nem esüggedett , de hu maradva az irás

mlnden betüjéhez , a esaládi élet minden legkisebb

szokásához, eredeti vérébôl fél eeeppet sem vesz-

tett , s ha szelleme nem ugyan az, mely egykor Ju-

dából osztá paranesait, ezt esak a világ minden ré-

szében reá nehezedô elnyoinásnak tulajdoníthatja :

e hu , ez okos , e kitartó faj nem veszhet el , mint

Abron patakja elvesz a holt tenger iszapjában. Ls

átok arra, ki elszóratásunkat átoknak mondja ! Mi

vagyunk-e az elsô nemzet , melyet az események

batalma megtört? azok elinosódtak a századok bul
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lamzatában, mi élünk es clni fogunk, és Jerikó Га-

lai egy más világrészben még magasabbra epü-

lendenek !

A kiülô kék szemekben ez utolsó szavaknál

szokatlan tuz villant meg , mely onnan ismét fokon-

ként enyészett el, a mint tulajdonosuk vakmerô esz-

méit tovább füzte.

— Türelem, még par evig türelem, s a gyü-

inöles érett leend; e fölött turni sem oly nehéz mar.

mint volt esak par evtized elôtt is. A veszendô or-

szág itthon árulókkal , künn ellenséggel környezi

magát: benn pártviszályok ilúlnak, künn alkahnas

perezre vár nem egy vetélytárs; ezek úgy mintazok

lekötelezettjeim , több mint ez , béreseim : ezek

örülni fognak, ha a lerovandó tartozáson felül arany-

nyal dugoin be szájaikat s mi hátráltat ekkor,

hogy Mi У a nép! a nép! mely gyülöli fa-

junkat. mely nehezebben sinníl szokásainkhoz , hi-

tünkhez , mint a nemes osztály ; a nép , mely ben-

nünk a nyomor vészhozó daemonát látja es gyülöli.

Jó, ha gyülöl rettegjen is. A nép! lelketlen tömeg,

forgatható gép. Endre alatt rosz kerebztyen . mért

ne lehetne a jövô nemzedék mar

10*
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Gondolati menetét, közvetlenül háta megül

hangzó lódobogás , egy , vállára kisse sulyosan esô

kéz , s e szavak szakiták meg,

— Jo nap Isten, Dávid szomszéd neked is !

A zsidrt, sertett büszkeség mord kifejezésével

fordult az érkezôhez , s boszút lövellô szempárral

mérte végig az ôt oly könnyedén szomszéd nak

szólítót, s midôn ebben Dants Simon lovagot ismeré

meg, leggyülöltebb ellenét, az egyetlent, kielôtte

az országos hirü tôzseT , fôadószedô , tisztelt és ret-

tegett iír elôtt sol¡a meg nem hajolt; a makaes föld-

birtokost, ki a tôzsér uradalmának es.tknem köze-

pén bírt nehány száz holdjától megválni semmi áron

nem akart , s véle hol esak lehetett daezolt és ki-

esinylôleg bánt : a felküzdô harag szavai már m¡ír

kitörô félben voltak ajkain , midôn szokott lelki ere-

jével lefojtva a szenvedélyt, jobbnak látta ennek

nyilaihelyett epés mosolyu gunyorral felelni:

— Köszönöm nemes lovag, szólt kis vártatva.

köszönöm kegyességedet, melyel megengedni mél-

tóztatol, hogy az laten ragyogó napjából az en mél-

tatlan fejemre is jusson egy pár téveteg sugar. Mi

neit tulajdonitsa esekélységem e leereszkedést ! Ta
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lán ama kis összeget hoztad meg, melyet nem vetet-

tél meg erszényembôl kölesön elfogadni , midôn az,

fiadnak a pogány rabságbóli kiváltására volt okvet-

len szükséges ?

— Emléked hu , David szomszéd : válaszolá

lováról eközben leszállva az ôsz Danta Simon ; de

ha te jól megjegyzéd magadnak szent Jakab napját,

melyet Isten kegyelmébôl épen ma élünk, láthatod,

hogy én sem feledtem el. Tévedsz azonban, ha az

egész összeget emlited, holott részletes fizetésre al-

kuvánk oly feltiHellel: hogy az utolsó részlet lefize-

tésekor adandod vissza azon ezer márkáért zálogba

boesátott ôsi gyémántjaimat.

— Gyémántjaidat ? he he! mily jó kedved van

tréfára ily szomorú idôkben ! nevete a legsikerul-

tebb tettetéssel a tôzsér , — hiszen jobban tudod .

mint en , hogy szemem világának soba egy gyémán-

tod fényén sem volt alkalina gyengulni. Talán esak

álmodtál e gyémántokról ? vagy valóban léteznek

otthon, valahol dugaszban? ha igen, esak szedd

elô , jó lesz túl adni rajtuk illendô áron, ha külön-

ben nem tudnád két ezer márkámat lefizetni.

Az oreg lovag arezát elfutotta a vér , s talán a
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feltoluló hoség miatt emelintve fôvegen, egóazen

láthatóvá teve a tisztes fôt, melynrk hátrafésült

fürtei épen úgy ezüstlöttek,mint a sas-orralatti vas-

tag bajusz es terjengô szakál vadona. Aztán, ko-

moly méltoságú szemeit, melyek fehérében afmom

hajszál-ereeskéket verrel íuttatá be a kor , a szóló-

ra szögezve , mély rezgésü hangon viszonzá :

— A zálogot eltagadni, tartozásomat ketto-

zöttnek hazudni , s az egészet alkunk ellen rögtön

követelni — ezt mind egyszerre akarod átkozott

zsidó ?

Bengabált , e néki szokatlan ezímre , düh fogá

el ; két rétu szakálla úgy reszketett , hogy a kaftán

selyem szövetéhezi surlódása hallható Iôn. De is-

niét mérséklé indulatát s mint olyan , ki ellenfele-

nek tekintetével fél találkozni , oldalt pillantva ,

dörmögé :

— Tartsd magadnak az átkozást, nekem pedig

lizesd le a kölesönt , mely nélkül egyetlen fijad ma

is Syriában sinlenék.IIajószerivelnem fizetsz, majd

tesz rola a nádor, kit minden órán várunk törvény-

napot tartani.

— d kinek segedelmével ezelod ugy-e engem
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ily alávaló modon kiturni szemedet szúró birtokom-

ból , mit mar a gyémántok helyett kivántál inkább

zálogba, — s hitetlen lábaiddal tapodni aföldet,

melyben apám és anyám és oseim esontjai nyugosz-

nak ? Ez ezélod úgy-e ? de esküszöm , elébb meg-

hal egyikünk , mint teljesul az.

— Kár esküdnöd jó vitéz , mert bele sf<lsz , s

ha fizetni nem tudsz , megéred, hogy ama birtokod-

nak nevezett vakandtúrást az én ekémfogja ez ôsz-

szel felszántani. En azonban elore is engedelmet

adok, hogy a nagy beesü esontokat e földbôl kiás-

va , akár aranyba foglaltasd.

Simon, bal kezével lova kantárát tartva, a

jobbal minden szó helyett széles kardját ragadta meg.

Bengabál Dávid, e mozdulatra faja ösztönszeru

megrettenésével hátrált par lépést.

— Vesztedre használd kardodat vén lovag !

kiálta rá, kezét védôleg elôre tartva ; — tudod vagy

tudhatod a királynak törvénynyé vált határozatát ,

mely szerint a zsidó gyilkosa vagy megvérzôje feje-

vel és jószágvesztéssel bunhödik !

— Ne reszkess kardom elôtt, farizaeus , dörge

megvetôlrg Dants; nem fogom azt vereddel moes
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kolni , reszkess majd akkor, ha a bakó pallosát lá-

tod megvillanni. S el se is bizd magad azért , hogy

zsebedben van minden fô úr, él még :mnyi igazság.

mennyi az en ügyemnek elég. Vannak tauúim —

van egy igaz lsten az égben, kinek haragos villáma

szakadjon rád.

S ezzel minden további szó nélkül lovára veté

magát.

— Igen , a magas égben uralkodik Izrael iste-

ne a nagy Jehova , ki választott népét nem hagyja

el ! szólt az égfelé emelt szemekkel Dávid , — Ma-

gyarországon pedig Dénes nádor ! gondolá hozzá, a

mint a füzes törpe lai közt mindig sebesebb lépés-

ben tovahaladó lovag után tekintett.

Aztán szolgájának inte , s ennek segedehnével

a nagy meklenburgira ülve, palotájának deli lépesô-

zetéhez esendesen ellovagolt.
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A lépesôzetnél gyaloghintó várt reá, s ô ennek

utreehti bársonynyal vánkosozott belsejébe vonúlva,

egyszerre lépô négy hordár által felviteték.

A fô bejárásnál álló két alabárdos ôr mély tisz-

telet kifejezésével hajlott meg s tarta fel az ajtót az

érkezô elútt.

— Küldjétek Corzailt , azonnal jôjjön ; — pa-

ranesolá rájuk sem tekintve , s a tág teremnek egy

magas hátú mély karszekebe ereszkedék.

Nehány halotti esendü perez telt el igy ; Ben-

gabál mintha nem is lélekzenék , szobor mozdulat-

lansággal mereszté szemeit az ajtóra, mely épen

azon perezben nyilt meg , midôn a váró , látszólag

türelmét vesztve , ingerülten kelt fel székébôl.
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l Magas szikár alak lépett bu , kinek barna fé-

nyes arezbôre afrikai származásról beszélt.

— Él-e még Salamon az alharminezados? kér-

dé tôle rögtön s minden elôzmény nélkül.

— Él ; volt az egytagu válasz.

— S meg meddig viheti ?

— Bizonytalan ; eseppjeim használatával még

talán három negy hétig eltengetheti lételét.

Rövid szünet következék; — Dávid kézenfogá

a mórt , s maga melle , egy kerevetre voná.

— Corzail ! szólt merôen szemébe tekintve: te

böles ember vagy , s át fogod látni , hogy ily nyo-

morú kórságosnak az élet kín es nem jótétemény.

Vond meg tôle eseppjeidet vagy eseréld fel inkább

másokkal , mik szenvedéseinek elébb véget vessenek.

A mor kérdôleg függeszté fehér alapjukból ki-

ragyogó szemeit paranesnokára : — ez megérté a

néma kérdést.

— Reá nezve három héttel elébb vagy utóbb

egészen közönyös : felelé , — reám nézve nagy kü-

lönbség. Hiszen ismered a köztem és Dants közötti

ügyet , megbizottja vagy gyülöletemnek , terveim-

nek. Salamon az egyetlen érvényes tanú, s bárkü
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lönben áldozatkész szolgája ügyünknek, de tartok

tôle , hogy a halál küszöben álló einber nem birna

el^g erélylyel , ha vallomását esküvel kellene erô-

sítnie. Pedig a nádort e hét folytán várom.

— Úgy lesz , mint kivánod ; szólt értôleg hu-

nyorítva emez. Cseppjeim elfogynak , s velük fogy

el Salamomból az élet.

— A második tanú, folytatá, e tárgyat bevég-

zettnek tekintve az elébbi ; a második tanú , kl any-

nyiban veszélyes lehetne , minthogy pár hó elôtt

hitünkre téTt át : Czenki Jób. Jelenlétében történt

a kölesön s a zálogos gyémántok átadása. Ha kikér-

deztetvén, ez utóbbiakról semmit, s esak az elsô-

rôl akar tudni és vallan! : kináld neki nevemben a

Salamon halála által megürülendô alharminezados-

ságot. Ha vonakodnék , emlékeztesd arra, bogy ha-

talmamban ¡ill.

— Czenki Jóbról nines kétsegem : morgá Cor-

zail, ô az intést paranesnak, s az ajánlatot kétkéz-

zel veendi. S a harmadik tanú ?

— Keresztyén; zsidó elleni ügyben tanúsága

nem érvényes. S így az ügy rendben , s az otromba

kevély nemes végre inegtörve leend.
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Bengabál szemeiben ¡smet megvillant ama szo-

katlan baljóslatú tuz, mely tekintését ilyenkor esak-

nem kanesallá tevé. — Gondolati azonban hirtelen

más irányt vehettek , mert e kárörvendô sátáni kife-

jezés mintegy varázs által illetve eltünt vonásairól ,

s egy az elébbivel egészen ellentétes , aggódó ko-

molyságnak adott helyet. Bozontos szemöldei mé\y

homlokbarázda alatt vonultak össze; s hangjaszin-

te reszketett , midôn pereznyi esend után kérdé :

— A legfontosabbat utóljára hagytam , hogy

annál bôvebben szólhassunk róla. Van-e már hatá-

rozott véleményed egyetlen leányom, szememfénye.

Ráehelem állapotáról ?

— Tôle jövök, s eddigi sejtósem meggyôzô-

désse érett: felelte határozottan a tudós mór orvos.

— Beszélj : mondá az apa , s behúnyt szem-

héjjait kezével eHödve , hátradôlt helyzetbôl figyelt

л S7.616 minden hangjára.

— A baj titka , mit kit hosszú hó óta kutatva

sikertelen kuruzsolnak , min a kerek világ minden

füve nem segit , s minek orvossága még is oly egy-

szerü , oly természetes, az: hogy Ráehel nem gyer-

mek többé. A bimbót, a benn muködô nedvek ereje
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hajtja fei a tôrôl, de ha az anya-természet már

annyira nôvelé, hogy esakazöld burok szoritja ösz-

sze a tágulni vágyó levelek kelyhét , ekkor harmat

kell néki í?s napeugar , különben hasztalan ápolod

arany edényben s épitesz alája oltárt ; napfény és

harmat nélkül idétlemll satnyuland el , vagy kora

féreg evôdik belsejébe. E feselni vágyó s nem biro

virág-kehely korában van leányod ; e napsugár és

harmathiány Ráehel bajának titka , s okozza ama

méla epedést, mely a változatlan élet unalmai közt,

rajongásának tárgyat keres , vagy — talán talált is.

— Bölesesscged most az egyszer tévuton jár ,

Corzail barátom , szólt kételkedô mosolylyal Dávid;

— kivüled s a szolgákon kivul, kikrôl volt gondom

hogy egytôl egyig esúfak legyenek , leányom férfit

sem bított s igy fogalma sem lehet arról, mirôl te

imént oly sok szép szóval beszéltél s mit röviden

szerelemnek nevez az ifju kor ôrjöngése. Csalódol

ureg.

— Mondám-e , hogy azon epedésnek , m 'ly a

testet maga után vonva kóranyaggal tölti el, ismert

vagy nem ismert tárgya okvetlen élô lény ? Nem

elég-e egy álomkép , mibe az égô vágy lelketlehel,
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mit a képzemény formaba ont, kiszinez, életre

emel, hogy a megnevezhetlen tünôdésnek legyen

mit bálványoznia ? Vagy példátlan-e az , hogy a

nyilást keresô ömlenges másnak hiányában egy esil-

lag , vagy virág , vagy eg) éb lelketlen tárgyat vá-

laszszon eszményévé, mi aztan az elôtörô köny és

sohaj közt megszunjék Ienni puszta játszó szer ?

— Leányom alig mult tizenhárom éves : szólt

inintegy ezáfolatúl s elgondolkodva az apa.

— S számitod-e te nagy és diesô tervedben az

éveket s tespedni hagynád-e azt, ha bizonyos év

szánt letölte elôtt megérnék ? Nézd meg Ráehelt, с

keleti faju növényt, mely hirtelen hajt levelet, bim-

bót, virágot: évei daezára nem tizennyolez évu

hajadonhoz hasonló-e? Ismétlem, David, leányod

нem gyermek többé , a bábuzást megunta , adj neki

szélesebb kört, e szükben lélekzete ful el.

— Se szerint , tanáesod ?

— Az , hogy tégy vele kis utat , melynek vál-

tozatos újságában a lélek szórakozást találand , —

vicld Esztergomba, a király udvarába , vezesd iîj

életbe , xíj körbe, hol Ben Gábael leánya leend a

központ, s különbséget tndand majd tenni azôthó



150

dolattal körülrepkedôk közt; adj tápot a i n*> i hiú-

ságnak, élesitsd diesvágyát, költsd fel büszkesé-

gét, avasd megbizottaddá ; meglátod, hogy íelgyó-

gyúl, s te Ráehelben nemesak gyermekednek, ha-

nem nagy ezélod egy leghatalmasb eszkSzének is

fogsz örulni.

— Lelkembül szólasz Corzail . viszonzá Ben-

gabál; mindezt számtalanszor en is átgondoltam

mar : de szétágazó gondolatimból mindig azon esz-

me riasztott fel, hogy ily tanok mellett s e ezélokért

leányom boldogsága eshetnék ¡áldozatúl. Pedig, tu-

dod , ez áron nem alkuszom. Ù egyetlen örömem .

bálványom, gyonyörüsége szivemnek. Az ô boldog

sága az enyém is , — boldugtalanságát látni gye-

henna tuz volna nékem. Válaszsza férjul azt, a kit

szive szeret , Bengabál Dávidnak lesz annyi hatal-

ma, hogy vejét ama polezon lássa, melyrôl a leg-

magasabbra esak egy szerenesés lépés kell.

— Ugy legyen : mondta reá Corzail , fölkelve

helyérôl. S most eredj leányodhoz , érintsd neki a

tervezett változást, s ha örömre derul általa, ne ha-

laszd soká, mert esak a varázs-regék országába

tartozik ama e sodás ereju balzsam. mely a megher
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vadt virágnak új életet ad. Ügyelj rea , hogy Rá-

ehelnek ily balzsamra szüksége ne legyen.

A mór távozék , Bengabál pedig óvatos körül-

tekintés után , mely meggyôzé , hogy egyedül van

a teremben, rejtett lapot nyitott fel a szônyegfalon,

s maga után zárva azt, keskeny folyosón át egy

ablaktalan négyszögü kamrába lópett, melynek kör-

vonalait középrôl vékony lánezolaton lefüggô lámpa

világítá meg.

A meztelen falakat vaskos szekrények környe-

zék , a középen pedig , a gyér világú mées alatt ,

nehéz márvány asztal állott , melynek egy üregébôl

a tôzsér kules-esomót , egy pergament tekereset ,

egy kis kôedényt s rá illô aezéllapot vôn elô. A kô-

edénybe egy üvegesébôl nemi folyadékot tölte s ezt

a méesbôl kölesönzött tuzzel meggyújtván , a kamra

egyszerre oly vakitó fényu világgal Iôn elárasztva ,

hogy a meggyújtó hirtelen elfordulni, s szemeit a

fény eilen kezeivel védni volt kénytelen. Pár perez

múlva, midôn az összevont szempilláknak a szokat-

lan ragyogvány kissé turhetobbé vált, a vékony

aezéllapot a kôedényre s ennek tartalma fölé jillesz-

>



161

té , úgy hogy ez a fehér lángnyelvet lezárván, a

kamra ismét a lámpa által nyerte esak világát.

A vékony aezéllemez azonban rövid idôn piros-

lani kezdett s kevesebb , mint öt perez alalt tökéle-

tesen izzóvá lôn. Az alatta égô folyadék amaz ola-

joknak volt egylke , miknek vegyrészeit s készitési

inóilj¡ít esak a mór tudósok ismerck , kik azt kelet-

rôl , a gúlák honából hozták magukkal , s kikkel e

vegyületek tana sok egyéb esodaszerüvel együtt el-

veszett. Ez olajok némelyike elolthatlan s oly eros

tüzn volt, hogy arany-olvasztáshoz használtaték.

Bengabál nyugodtan bovárva, mig a lemez az

izzás tetôfokát ele*rte , a pergament tekereset bon-

tá fel:

— Itt az alkalom, szólt esendesen önmagához;

probára tenni , nem puszta meséket tartalmaznak-e

ezen hyerogliphek, miknek,mint Egyptom legrejtet-

tebb tanai könyvének , birtokához oly roppant árért

jutottam. Igen , folytatí kis vártatva, miután a per-

gamentbe mélyedve, a jeleket kellôleg értelmezé: e

pont azt tartja , hogy a valódi gyémánt az izzás bi''

zonyos fokán nyom nélkül enyészik el. Kisértsük

meg.

Vilig f¡lyiia II. kôt. 1 i
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S ezzel a vaspántos szekrények egyikének zá-

rát felnyitva, belsejébôl jártas kézzel kis tokot emelt

ki , felbontá azt , s tartalmát balkeze marMba for-

ditva, keserü mosolylyal szemlélé. Két rezgô tu,

két gyüru s egy kereszt volt ez , melyeknek arany

ágyából legtisztább vizu esiszolt gyémántok villog-

tak ki. A tôzsér azonban piezi vesut fogott elô , s

gyors ügyességgel , mely elárulá , hogy élete na-

gyobb reszét ékszerekkeli bibclôdéssel kellett tölte-

nie, szedte ki a köveket az arany foglalatból.

Midôn e mutéttel készen iôn , ismét balmarká-

ba onté a kivájt gyemántokat s rendre és nmertôleg

szemlélgeté.

— Veszszetek ti esillogó játékszerek , beszélt

hozzájok mintba szavait általuk érthetôknek binné ;

semmisüljetek meg , ha nem esalás az egyptomi pa-

pok mystériuma; s ne váljatok kövekké , mikben a

teendô eskü alkahnával a gyarló öntudat megbotol-

hatnék.

Mondá s eloször is a legnagyobb gyémántot a

vérvörösen izzó lemezreboesátá, mely onnanugyan-

azon pillanatban eltunt , legkisebb füstöt vagy jelt

vagy hamvat sein hngyva maga után. A siker áltaH

Л
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meglepetés elsô pereze után , hasonlóan tôn a má-

sodikkal , harmadikkal s a többivel is , még mindig

ama keserü kifejezéssel a mutet közben kigyúló

aszott vonásain.

— Ha ha ! nevete iöl , midôn a nemes kövek

az utolsóig a légben oszlottak fel , — van-e , ki az

értéket ily könnyü ily megvetô lélekkel semmisítse

meg ? s a világ mégis fukarnak tart és zsarolónak ;

s a világ mégis azt fogja hihetni , hogy e gyémán-

tok megtartásának vágya birt az esküre, mit hamis-

nak lenni gondoland ! Ha ha ! a vilác; bnta és rö-

vidlátó !

11*



IV.

Bengabál David , . Európának a tizenharmadik

században leggazdagabb tùzsére, az aranyban a ha-

talom eszközét, leányát azonban, mint végezélt

bálvánj'ozá. Ha véletlen sorsesapás egy perez alatt

minden kinesétôl az utolso fillerig fosztotta volna

meg , romjain ama reménynek , mely nem volt sem

több sem kevesebb , mint egy új zsidóországnak ál

tala leendô alkotása , az életvágyat képes leendett

benne fentartani egy pillantás imádott Ráehelére :

6t vesztve , a fényes eszme elhomályosúlni , erélye

megtörni, s az örömtelen e4et elviselhetlenné fogott

volna válni.

Nem ritka az eset, hogy emberek, kiknek aezél

^rzektelensegerôl egy egesz világ jajkiáltása nyom

nélkul simulna le, kiknek szemeikben könny, ajkai
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kon mosoly soha meg nem jelen , kiket az élet sze-

retni nem , esak gyülölni tanitott , hogy ily embe-

rek gyakran egy eb , egy Ió , vagy lelketlen tárgy

birtokán gyermeteg fanatismussal függenek ; David

legalább jobb volt ezeknél, mert, habár a szivte-

lenségtôl kezdve a világ minden büne fejére volt is

róható , maradt egy érzelem , mi sivár lelkületét

megközelithetôvé tette : az apai , még pedig a leg-

tillzottabb vak szeretet.

Szerette egyetlen gyermekét , mint a hyéna ¡s

szereti sívó fajzatát. Anyját e leánynak nem szere-

lem , de amaz ôt eszközül használó számitás tette

nejévé , hogy gyermeket adjon neki , kiben ezéljai

vagy talán már ezek sikere, tovább éljenek. E n&

Ráehelnek ada lételt , s — meghalt, A sírba férjé-

nek egyetlen sohajtása sem kisérte , sôt inkább el-

fojtott boszú , mért nem szült fiat. A kis lány t elsô

évein át alig látta nehányszor , haragudott az ártat-

lanra , s alig merték ôt szemei elé hozni. De midún.

egy izben külföldi hosszú útból térve meg , a négy

éves gyönyöru kis lányka apja ele szaladt , lábaiba,

aztán nyakába esimpeszkedett, arezait összeesókol-

ta , s oly kedves gyermeki kaezérsággal tudott neki
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ezer dologról esevegni : a tôzsér hideg szivében a

vérség rokonszenvi érzete fölmelegedett , sejteni

kezdé, hogy ez érdektelen s nein szinletthajlamnál

beesesebbet nem bírhat , s viszonzása hirtelen sar-

jadású és mérhetlen fokozatbati novekedék.

A kaukázi faj eredeti jellege Ráehel arezain

napról napra szebbülô vonásokban virúlt, s talán ez

is egy okkal több volt még inkább megnyerni neki

az apa beezézô szeretetét. Tapasztalt dolog , hogy

a szülôk több gyermekük közöttigengyakranaszeb-

biket szeretik leginkább : hát még hol e gyennek

egyetlen , s oly esodásan bájos volt, mint Ráehel?

Dávid , ha szemeit néha hosszú perezekig leá-

nyán felejté , a jövôben el kinézo álmaiban király-

nôt láta benne. Miért ne lehetne azzá , gondolá ,

oly dús hozománynyal es szépséggel ininot Európa

egy nemesnôje sem mutathat fel ! — Késôbb azon-

ban, midôn részint Izrael fajának hatalma és be-

folyása Magyarországon , részint már is roppant va-

gyona aránytalanul emelkedék , elsô eszméjét még

merészebb váltá fel. Mert , bár akkoriban nem esak

az adózók , de a nemesség részérôl is a zsidó hitrei

áttérések igen gyakoriak valának , az még is leg
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alább valo'szinütlem<ek látszék , hogy leánya birha-

tásáert uralkodó herezeg szegôdjék a Talmudhoz ;

pedig vakmerô ezéljainak kiváló központja az volt,

hogy Ráehel leendô férje Júda elvesztett s újra ki-

vívandó koronáját viselje fején.

S most, midôn annyl év küzdelmét, munkála-

tát , terveit ezélhoz közeledni s leányát is ama kor-

ba lépni látta , melyhez édesen táplált reményeinek

valósulása nines messze már : most e leányt élet-

kedvhagyottan s megmagyarázhatlan kórban sinleni

tudva, az apa lelkct komor bú és aggodalommal

tölté el.

Corzail , sarja ama régi héber esaládok egyi-

kének, melyek még amoriszkók elôtt telepedtekmeg

déli Spanyolország tartományaiban , s késôbb a se-

gédül behivottafrikaimór mozlemekkel összeelegyed-

ve , velök egy fajt képezének, — tudós orvos s Ben-

gabál titkára , barátja , jobb keze , Ráehel baját

eleinte ama kora érettség mulékony következésének

tulajdonitá, melyel a tizenharmadik évét megha-

ladott leány , a gyermekkorból hirtelen fejlôdéssel

bontakozott hajadonná. Az életnedvek e gyors mü
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ködese délkeleten természet rendje , s Ráehel a

délkeleti égalj forró vérének volt esemeteje.

Hetek , hónapok múltan azonban a böles Cor-

zail a kór titkos okát a kedélyben fürkésze , s meg-

gyôzôdvén sejtelme alaposságáníl , azt a gondos

apával közölni sietett.

Kövessük ezt, midôn a gyémántok megsemmf-

t^sének mutéte után kineses kamráját oda hagyva ,

legfôbb kinesét megy felkeresni ; s meglepni vagy

talán meglesni kivánva ôt , lmlkan nyitja be leánya

lakosztályának ajtaját.

Templomszerü magas esarnokba vitt ez , mely

a keletre nyiló kerek ablaksoron kivül a bolt-ív

üveg kupozatából nyerte bô világát. E kupozat kü-

lönbféle színü üveg lemezekbôl volt akként össze-

állítva, hogy a délpontra hágó nap ezeken át az

egész termet a legváltozatosb színpompával árasz-

t.í el , festett sugarai az alanti kristálymedeneze

négy irányban felszökellô víz-oszlopalban törve meg,

mik ragyogó szivárványként , halk inorajjal hullot-

tak vissza a lenn ezikázó s íel-felbukó arany halak-

ra. A medenezét lágy zöld moha, színpompás ten-

geri kagylók s alabástrom edényekbôl felvirágzó
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áloék és eaetuszok környezék ; a tágas terem többi

részeiben egész sorok ésesoportozatok valánakren-

dezve naranes- és ezitromfákból , oleander, jázmin

és egyéb keleti tenyészetu növényzetbôl , melyek

alkalomszerüleghozatva és váltatva fel ujakkal, ágai-

kon zamatos gyümölesesel vagy mosolygó virány-

nyal kinálkoztak, lombjaik közt pedig esevegô piezi

madárkák találtak új hazát. Egyszöglet friss pázsi-

tán szelíd ôzike tanyázott, s meghitt viszonyban élt

egy jo természetü majommal, békén türve el, ha

e:z hátára kuporodva, vele mint paripájával méltat-

lankodék.

A terem bútorzata , a márvány padlóra terített

persa szônyegek, és virágos szövetu kereveteken

kivül , egy aranyzott fájú hárfa s két asztalból ál-

lott, melyeknek mozaik rakatú lapjain ezer apró-

ság, hölgyi ék- és játékszer volt oly szeszélyes gond-

talansággal elszórva, mintha virágról hullottakvol-

na le köröskörül a levelek ; nyilvános jeléul annak,

hogy az , kit mulattatniok kellene, megunta s unal-

mában hanyagolta el.

A tizenkét fehér márvány oszlop körul, melyre

az aranyzott arabeszku boltozat nehezedék , kettô
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rôl veres selyem zsineg függött le, nyugágyat tartva

közepén , melyet a légben esekély mozditás ringat-

hata, s ilyenkor lágy szellôt vert szárnyaival az élô-

hez hasonló kit hattyú , mely a hintát két oldalról

tartani s röptében vinni látszék.

E ringó nyng-ágy párduezbôr teritékén feküdt

Bengabál leánya; lemínyt szempillái sötét félkör-

ben simúltak halvány fehér arezára , melyre néha

néha éjfekete fürteinek egyikít tette le s kapta fel

ismet a játszi szellet. Az odaengedett fekvô hely-

zet mozdulatlansága halottinak látszhatnék, ha a

gyöngén pihego kebel koronkint magasabban nem

emelkednék , így azonban azt gyanitatja , hogy a

szökô kút egyhangú loescgága, a eolibrik esevegé-

se s a hígy ringás szendcrrel lepte meg a gyermeteg

lyánkát.

Ezt hivé az öreg nô , Ráehel dajkája is, ki egy

közeli kerevetrôl hintázta eddig aszunnyadót s most

lábújhegyen akart tova lopózni.

— Márta ! hangzék a hintáról ; hova mégy ,

mért hagysz egyedul ?

— Maradok édes üdvem, maradok, felelt a

dajka, gondolám kissé nyugodni fogsz.
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— Hlszen aludtam és álmodtam is, vagy talán

ébren valék , magam sem tudom; s oly szépeket ál-

modám , te Márta, oly szépeket !

— Beszéld el kis zengô madaram, kirôl mirôl?

— Ah ha tudnád ! de te öreg vagy s nem is

tudod , mily jókat lehet álmodni. Hát úgy volt mint-

ha magam pihentem volna ott az erdôben , hol mi-

nap

— Csitt ! szakitá ôt félbe a duenna , errôl be-

szélni , emlékezni sôt álmodni sem szabad !

— Ah te oly unalmas vagy ; nem hogy magad

beszélnél , sôt engem sem hagysz szólani arról ,

mirôl legjobban szeretek. Most haragszom. Állitsd

meg a hintit ; kiszállok.

Márta úgy tôn, mint a kis szeszélyes paran-

esolá, s ez lelépve a függô nyugágyról, egyaezél-

tükörbôl nézte saját karesu alakját s viasz sápadt

arezát, melynek finom vonalú szemöldjei alól két

fekete gránát ragyogású szem villant meg a hosszú

pillák selyme között.

— Jer Márta, folytatá, mond el a mesét a

tündérherezegrôl, kiúgy szeretteegy szegény ember

leányát, de a vége4 változtasd meg, nem akarom,
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hogy a tündérherezeget elátkozzák s a lány meghal-

jon bánatában.

A dajka mesélni kezdett , Ráehel eteinte hall-

gatá, de figyelmét nem sokára egy pár elválaszthat-

lan madárka foglalta le, mely egy áloe bokor vastag

esipkés levelén enyelgett.

Az ábrándos lyánka nem hallá a tündérregét ,

esak a két kisded papagályon függött borongó tekin-

tete , gondolati messze tévedeztek , aztán sirva fa-

kadt , s maga sem tndta miért ?

Bengabál , ki e jelenetet eddig süru bokrozat

inegul észrevétlenul nézte, elôlépett, s távozást

intve a dajkának, siró gyermekét ölébe vonta s le-

esokolá az arezain lefutó gyöngyöket.



— Jer, bús lelkem Hljoma, egyetlen gyerme-

kem , kezdó az apa oly remegésig gyöngéd hangon,

minôvel ilju szerelmes teheti imádottjának az elsô

félénk vallomást; jer, szivem üdvössége te, mondd

el, mit Márta meghallgatni nem akart, álmodat,

szeretô édes apádnak !

Ráehel e biztatva kérô szavakra , okos nagy

szemeit, melyekben még a bennmaradt könnyek

tiszta eseppjei esillogtak, kétkedve emelte apjára.

— Nem mondhatom, nem mondhatom ! ismétlé

kis szünet után e pár szót, miközben gömbölyu kar-

jával az öreg nyakát átkulesolva, arezát ennek keb-

lere rejté.

— S ki tiltja , hogy ne mondd Î? dajkád talán ?

— Igen, ô mondá, hogy haszólanék, mind
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ketten haragudnátok reám; s ki szeretné aztán a

szegény Ráehelt?

— Ráehel, atyád szeretete olyan, mint a nap,

mindig ég és még sem lángol el , s nem jöhet oly

felhô , mely sugarait tôled eltakarja. Kié volna bi-

zalmad , ha övé nem. Beszélj tartózkodás nélkul ,

lásd,én reád nem haraghatom. Almodban tehát azon

erdôben va\ál , hol minap

A leányka felrezzent apja mellérôl, s kezét

göresösen szorítva , lázas reszketegséggel kérdé :

— S te tudod — mint tudod , hogy ott valék?

Dávid már is félig sikerültnek látva a eselt ,

melyel a bokrozat megül véletlen hallott szavakat

felhasználni akarta , tovább folytatá :

— Nem mondám-e, hogy nap vagyok irányod-

ban , s nem tudhat-e a nap fenn a magasban min-

dent , mi a földön történik ? De tôled , ajkaidról

akarnám azt hallani , mert szavad s bizalmad nekem

édes , mint méïmek a virág illata. Folytasd , gyö-

nyörüsége lelkemnek.

— S megboesátasz , hogy tudtod nélkül, pa-

ranesod ellenére merészkedtünk ki oly messzire? Ó

boesáss meg nekem, én vagyok a bünös, Márta nem
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oka semminek , ô kénytelen volt kínzó kéréseimnek

engedni

A kissé felbátorodott Raehel itt ismét hirtelen

elhallgatott , mert atyjára pillantva ennek homlokán

a redôket összébb vonulni látta. Dávid észrevette

az akaratlanul elôidézett hatást s az árnyat elsimít-

va vonásairól, ezekre lehetô nyájas kifejezést igyek-

vék ölteni. Azután szorosabban magához vonvaleá-

nyát , úgy hogy ennek holló fürtei szakálla usz szá-

laival folytak össze , szeliden mondá :

— Beszélj nyiltan és bátran kedves esillagom;

nem mondhatsz újat atyádnak. Mikor voltatok hát

künn az erdôben ?

— O annak már több hete vagy tán hónapja is,

tavasz elején; kezdé eleinte még mindig félénken,

aztán fokozatosan lelkesedve, — te jó atyám hosz-

szabb ideig nem valál hon, s több unalmas esôs nap

után az ég oly tiszta , a levegô oly enyhe , fü és fa

oly zöld , a vidék oly mosolygó lôn , hogy én iri-

gyelve a feeskét s a méhet, mely szabadon tova

repulhet , az örökös domb kerten túli messzebb sé

tára kivánkozám. Márta két napon át ellenzé vágya-

mat , a harmadikon addig kinoztam , mig titok ige
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rete alatt tervembe egyezett. Elôhozattamagyalog-

hintót , s kiindulánk , mint vivôink mondák, Czenk

felé. Mennél tovább értünk , annál tovább óhajtot-

tam jutni. Minden oly szép . oly meglepô volt ! Igy

haladtunk Márta számtalan félelme és ellenzése da-

ezára , talán egy óráig is , amaz erdôn át , melynek

sötét szegélyét oly sokszor néztem márazelôtt abla-

komból. Örültem , hogy ily messze vagyok , s ki-

szállva a gyaloghintóból , erdei virágokat, vadró-

zsát tépteni , s tarka pillangót kergettem , az öreg

Márta léhlfogyottan tipegett nyomomban. Egyszerre

zajt hallánk, parasztok jöttek egy ösvenyen, dalol-

va , kurjongatva. Mi ijedten ültünk be , s gyorsan

visszaindulánk. De a parasztok elértek, körulfog-

tak , s esúnya szitkok kôzt nevedet emlegeték

— Aztán — aztán ? sürgeté Bengabál oly fe-

szültséggel, melybôl leánya kitalálhatta volna, hogy

vallomása neki a legérdekesb újság. De ennek gon-

dolati már messzebb a kedves tárgyon függtek, mely-

rôl azonnal beszélendô volt.

— Ó édes jó atyám , azok rosz emberek lehet-

tek , folytatá : téged s engem esúf eziinekkel illeté-

nek , egyik a másikat biztattn , dühök egyre nôtt, s
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már épen megrémult hordárainkat akarták fákhoz

kötözni , midôn a harasztos uton egy lovag esörte-

tett elô , kinek esengo büszke paranesszavára egy-

szerre minden fölemelt kar leesett . minden harag

elnémult.

— Tovább , tovább ! mit szólt a lovag? kérdé

a váratlan fordulat által nem kevéssé érdekelts hir-

telen sejteni kezdô apa.

— A parasztesoportot rendre igazítva dolgára

küldé , aztán kilétünket kérdé , besegíte a gyalog-

hintóba, honnan egy lázongó kiszállni kényszerített;

biztosság kedvéért felajánlá kiséretét , egész Fertô-

vár széléig mellettünk lovagolt, ott rövid buesút

vôn , s mindezt oly nyugalommal , oly deli fenség-

gel, mintha emberi alakban ù maga lenne a Je-

hoval

David iménti sejtelmét meggyôzôdéssé érlel-

heté a bang , a modor, a lelkesedés legmagasb foka,

melyel a lányka kalandját s kivált ez atóbbi sza-

vakat mondá. Fehér arezbôre kipirúlt , s a gnínát

szemekben villanyszeru tuz ragyogott.

— S milyen volt külseje, kérdé pereznyi esend

után a tôzsér ; avagy nem mondta-e meg nevét e

Vilfgblyisa II. kil. 12
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keresztyén , bogy Bengabál Dávid tudhassa , kinek

leróni tartozását ?

— Nevét nem említé , s mi is oly hálátlanok

valánk azt meg nem kérdeni : mondá Ráehel szo-

morún. De azóta is mindig, mindig, mintba elôttcm

allana , látom. Sisakja gombján magas sastoll len-

gett, arez-színe barna , talán mint Corzailé, esak

hogy ezé ragyás , redôs és sárgás , a lovagé pedig

sima, piros, és selyem szakál- s bajuszszal ékes ;

szemei sötétkékek és kevélyek ; s midôn ajkai be-

szédre nyiltak, igaz gyöngyeimet véltem elôragyog-

ni alóluk. Kékes aezélhálózat fedte sugár termetét,

s a legdélezegebb paripán ült, mit éltemben láttam.

Bengabál eleget vagy legalább annyit tudott ,

hogy a mór orvosnak Ráehel baja titkos okáról el-

vont véleménye igen is való; s örülve, részint hogy

a zsidó-gyülölô parasztok általi megtámadás ily sze-

renesésen végzôdött, részint hogy lányának baja

nem komolyabb , s esak a kedélytôl származik, mit

könnyen , szórakozás által is vélt orvosolhatni :

enyelgô mosolylyal szólt :

— S találkoztál-e már azóta ismeretlen lova-

goddal ?
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— Nem , felelt sohajtva az epedô lányka , s

elboruló szemeibe ismét köny tolódott, — hiszen

tudod atyám , a kerten tul mennem nem szabad , s

ô talán soha sem jô ide. De álmaimnak gyakran

megjelen: sôt azt hiszem, el sem kell aludnom,

esak szemeimet húnyom le s látom ôt.

—Hihetôleg az iménti álom is, mirôl Marta hal-

lani sem akart

— ót mutatta ; vevé át a szót az ôszinte gyer-

mek, ki midôn már szfve titkáról lehullt a zár, azt

oly örömest , oly leplezetlen tárta fel atyjának. —

Az erdôben , épen ama helyen, hol megmentésünk-

re jött, pihenék , 6 mellém ült a kövér fübe, kezé-

be vette kezem , s oly szelíd-nyájasan , mintha már

régi ismerôk volnánk, beszélt velem, mit? már nem

emlékezem, esak azt tudom, hogy oly jól esetthall-

gatnom ôt. A szín egyszerre változott , s mindket-

ten magas várban valánk, de ez nem volt Fertôvár,

hanem az ô sajátja , mondá , hogy ezentúl itt ma-

radunk

— S te nemde nem sírtál , hogy atyádtól el

lész választva, ki alkalmasint eszedbe sem jutott?

szakitá meg a esevegô álomképét , félig érôdve ,

12*
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félig az apai féltékenység szemrehányásával , Ben-

gabál.

— Óh atyám ! tôled megválni soha , de — з

itt indulatos zokogásba törve ki , az öregre borult

— nélküle élni sem akarok.

— Az ügy több szeszélynél s komolyabb mint

gondolám ; morgá önmaganak a zsidó; ezen rögtöa

kell segiteni , hogy mérgessé ne fajuljon. Csende-

sülj gyermeken , szólt bozzá kis vártatva ; igérem ,

hogy rövid idôn nem esak látni , de ismerni fogod

fit , s ha val<5ban oly nсшes hôs lovag , ki szerel-

medre érdemes, magam leszek leghôbb óhajtója

hogy véle éld át az életet.

— Mikor , hol fogom viszonlátni ùt ? kérdé ,

az elsô eszmet mohón ragadva meg az ennél többre

alig vágyó ábrándos szerelem ; ki e lovag ? messze

lakik-e ? ide jô-e majd ? óh mondd meg , hiszen te

mindent tudsz es tehetsz édes jó atyám !

— ó eddig ismeretlen nekem is, felelt azapa;

de kilétét minden áron megtudnom kettôs érdekem-

ben áll , mert Bengabál Dávid , lánya megmentôjé-

nek nem akar adósa maradni. E ezélból rövid idôn

egy új jószágba leendô iktatásom ünnepélyére a vi
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dék minden lovagját összehivandom, s ha hôsöd nem

valami kóbor lovag vagy szerenese-vitéz, szinte je-

len leend. De rá ismeresz-e majd? tevé hozzá mo-

solyogva.

— Ha rá ismerek-e ? kiálta fel a rögtöni vida

lás verôfényével homlokán Kaehel , — ezred év

mulva, milliók közul , jobban mint önmagamra ! —

S ha még is nem lenne köztük? kérdé halkabban, a

minden esetre gondoló vágy remegô kételyével.

.— Akkсr azonnal FehérvárravagyEsztergom-

ba utaznnk ; a királyi udvarba, hol az országgyülés

vagy tornák vagy táborba szállás alkalmával az or-

szág minden lovagja összegyülni szokott, s hol bi-

zonnyal megvédô hôsöd sem fog hiányzani.

— Ah mi szép , mi diesô leend ez! S a királyi

udvar , mit én meglátni már oly rég vágyakozom !

ujongott örömében e félig gyermek, félig serdült ha-

jadon , s mint egy burkából kipattanó rózsabimbo

fehér levelein az illat , boldogság áradott el minden

vonásán, aztán hárfájához repült s szeszélyes hang-

esésben futott végig nehányszor rajta kis újjaival ;

majd ismét kedvenez papagályát szoritá kebléhez

úgy , hogy a madár felvisított fájdalmában ; s lijra
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atyja ölébe ülve, ennek arezait simogatá bársony

kezeivel.

— S ezentúl nemesak áhnaimról , de ama er-

dei megtámadtatásról is beszélhetek majd Mártával;

esevegett a lányka vidoran , mint egy bérezi patak;

s te úgy-e atyám nem fogsz haragudni sem reá, sem

a hordárokra, kik mindnyájan esak nekem engedel.

meskedtek ? Igérd meg ezt nekem.

Bengabál, ki bálványozott gyermekét mcg soha

ily vig kedélyünek , ily ragyogó szépnek nem látta,

a hirtelen javuláson örvendve, e perezben talán

mindent megigért volna, s esupán arra inté ôt, hogy

jövôben ily kalandra ne merészkedjék többé , nem

mindig akadván a bôszültek eilen védelmezô lovag.

E naptól kezdve azonban , az elôbbiektôl ege-

szen különbözô hordárok teljesiték kötelességüket ,

mit , ezer bájos képtôl rajzó érzelein világában ész-

revenni Ráehelnek ideje nem maradt.



VI.

Három hóval a toïténtek elôtt Székesfehérvár

fényes és zajoj ünnepélyeknek volt szinhelye.

Az országgyülés, mely az 1222-dik évi törvé-

nyek végre nem hajtása miatt emelt panaszok kö-

vetkeztében tartatott , s melyen az arany bulla né-

mi toldalékok hozzáadásával megerôsítetett , ôsi

szokás szerint lakomákkal, tornákkal , s egyéb höl-

gyeket és férfiakat közösen érdeklô mulatásokkal

fejeztetett be , miket a férfias Jolánta királyné kü-

lönösen kedvelt.

E fölött ily víg napok ülésére nem hiányzott se

ezím, semalkalom: az ország színe, nemessége ,

ifjai , hölgyei a városban lévén gyülekezve , alkal-

masb idôt ily lovagjátékokra választani nem lehe-

tett: ezímet pedig fényleni és mulatni mindig, már
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századok elôtt is talált a magyar , s ez idôben kel-

lett-e szebb, mint az öröm a királyi tekintély hely-

reállása s az ország állápotának javulása fölött ?

Az elsô napra nyil-lövészet, a másodikra harez-

játék kard- sisak- és pánezéllal, л harmadikra erô-

verseny öl-birkozás által , a negyedikre gerely- és

kópja-torna , s a nyertesnek mindenütt jutalom volt

kituzve , mit ez , a nap bôse gyanánt , a királyné

vagy onnek fô udvari hölgye Dénes nádor leánya

kezeibôl lesz átveendô.

A körülfekvô s távolibb vidékrôl is tömérdek

nép gyült össze megbámulni a történendôket, s már

kora hajnalban körülözönlé a sorompókat, melyek-

kel a várostól nyugatnak alig ezer lépésnyire esô

nyilt völgyület fövénynyel meghordott sik tere volt

bekeritve.

Emeltebb helyen két sátor gúlaszerü ernyôzete

feszítteték erôs tölgy-rudakra ; az egyik tábori egy-

•zerüséggel a harezbirák számára; a másik, melynek

kúpján, négy folyam és hármas bérez fölött , veres fe-

hér zöld zászlót lebegtete a reggeli szél, a kiállitásra

forditott gond s a kornak megielelô disz és pompa

által tanúsitá , hogy királyi vendégeket vár belse
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jébe. E sátort Endre a byzanti esászártól kapta

ajándékba, Béla fíjának a esászár leánya Máriávali

öszszekelése ünnepére, s nem számítva a dús arany-

rojtozatot, melyel az több rétben szegélyezve volt,

roppant értékünek mondatck kelméje s az erre mes-

terségesen kivarrott munkáért is , minôt akkoriban

esupán keleten tudtak készíteni.

Oldalvást hosSzú állvány nyúlt el nézôk s leg-

inkább hölgyeknek készitve, kik azt legdiszesebb

ruhájukban foglalák el, élénken beszélgetve az áll

vány alá gyfilt lovagokkal , mind azon perezig, mi-

dôn a hirnöki tárogató megharsanása a királyi esa-

lád érkeztét jelenté.

A lovagok ekkor leszállva méneikrôl , ezeket

szolgáiknak adák vezetékre , s tegzet és nyilesomót

vevén át tôlük , egyenkint , a mint néven szólítat-

tak , léptek a harezbirák sátra clé s innen a sorom-

pókkal elkerített térre , melynek tulsó végén három

póznára ugyanannyi ezél-lap volt alkalmazva, a két-

száz lépésnyi távolságból egy egy tenyérnyinél alig

nagyobbnak látszó. A reggeli nap azonban épen

reájok vetvén sugarait , éles szemmel kivehetôkke

tett a hárinas kör közepen feketéllô pontot.
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A sorompó hátrészén s baloldalán hullámzó

néptömeg , a tárogató ismételt riadásából értve ,

hogy a hiresztelt ezéllövészet kezdetét veendi , kö-

zelebb tódult , s ama határozatlan zsibongás , mely

minden nagyobb gyülekezetnél kérdés- felelet- s ész-

revételekbôl egy hangzavarrá olvad, kissé elné-

mula.

Több vesszô repült ki mar ivébôl s nem egy ,

sikeresen a ezéllapba furódva , midôn a tömegben,

mely eddig a várakozás feszültségében állott , újra

mozgalom s a nyugtalanság moraja keletkezék.

Eleinte a hátrább levôk kezdtek visszatekinteni ,

aztán az elébb állók; ki azonban visszatekinte, ösz-

tönszerüleg vonúlt félre , helyet engedve egy sugár

alaknak , ki lovagi jelmezben , leboesátott sisakkal,

nyilesomóval oldahín s bal vállán tegezzel , sebesen

s akadály nélkül haladott elôre az ekként megnyílt

sorban. Nyomában egy ó fegyverzetü szolga esör-

tetett.

Azok, kik mellett a lovag eiment, hosszanbá-

mulák meg ismeretlen alakját. 1lyen finom s még is

erôs fonadéku aezélinget, ily esúesba menú sisakot,

ily merészen hajlott görbe kardot itt senki sem vi
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selt; de a közfigyelmet különösen a tegez fekete

abronesa , mely keskeny arany lemezekkel kirakva,

hosszúkás formája által is kivált az itt szokásos IV' 1-

körüektôl, s a veres szijjazat foglalta le, mely bo-

kától térdig surün hálózta be a lovag lábait.

Mindenki tudakolá szomszédjától a lovag kilr-

tét , s felelni senki sem tudott; esak az utána sietô

szolga areza tetszék némelyek elôtt ismerôsnek , s

már valaha látottnak.

— Tovább, tovább urfi ! szólt ez, midônaso-

rompóhoz érve láthatá , hogy a királyi sátortól már

esak kis tér választja el, — ez itt a köznép helye, a

tied pedig a lovagok sorában , s ott is a legelsôk

közt van.

— Maradjunk inkább , felelt amaz , s némi

idegen hangzástól nem egészen ment kiejtése még

inkább magára voná a közelállók figyelmét ; marad

junk itt szolgám , a mai napra már úgy is késún ér-

kezénk , s innen egy pillantással az egész tért át-

nézhetjük ah ez diesô lôvés volt, a vesszô

a ezélpont kellô közepébe furódott ; ki azon ifju ott,

ki oly büszkén tekint most a sátrakba s a bol-

gyekre fel?
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— Sokkal ifjabb , hogy sem ismerhetném ; fe-

lelt vállvonitva az öreg szolga ; kilenez év elôtt ,

midôn az udvart ide hagytuk, még gyermek lehetett.

— Aza nádor fija , a bihari fôispán ; magya-

rázá önkénytesen egy a sorompóra kitámaszkodó

fehérvári polgár ; ô legjobban tud bánni a tegezzel,

valamint a nyeregben is legjobban ül ; egyébiránt

én készitem neki a nyergeket, épen a mult héten

végeztem be egyet számára , melynek ritkítom pár-

ját; — tevé hozzá némi önérzettel.

— Miklós ! kiálta fel meglepetve s még a nye-

reggyártó beszéde közben a lovag; soha nem ismer-

temvolnareá; tizennégy évelôtt, mióta nem lát-

tam, még mint kilenez éves gyermekek játsztunk

együtt.

— Dejszen , folytatá reá sem ügyelve a bôbe-

szédü polgár , fogadom , nem is veti ôt ki holnap

abból a nyeregbôl egy sem, s övé lesz mind a ju-

talomkard a holnapi tornán , mind az ezüst nyil-

vesszô ma. Csak az a kár , hogy a kitôl ezeket át-

veendi , épen saját hdga.

— Melyik az ? melyik Olinda ? kérdé mohón

az ismeretlen.
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— Ama két hölgy közul , ki ott a királyi sá-

torban ül , a szebb és ifjabb. A raásik , azzal a kis

korona formá val a fején , Jolánta királyné , ha

egyébrôl nem , sólymáról is meg lehetne ôt ismerni,

mely éjjel , nappal , mindenütt vele van.

— Gyönyöru teremtés ! szólt lassan s inkább

magához a lovag; — kár hogy az idôk megváltoztak.

A szép szuz azonban igen szomorúnak látszik; úgy

ül ottan, mintha a párta nem is eiô lény, hanem egy

szobor fejét köritné.

— Úgy illik annak , kinek két jegyese is vol-

na , s egyiknek sem lehet nejévé ; — jegyzé meg

a polgár.

— Két jegyes ? s ki az utóbbi ? — tudakolá

a lovag.

— Sámuel , volt kinestárnok , — a magyarok

istene verje meg ! — inorgá az átkot fogai közt a

nyereggyártó. Beszélik, hogy apja kényszeriti e

kanesal szörnyeteg nejévé lenni. Szereneséjére a

menyegzô napja jô idCre el van halasztva , miután

a vôlegény, a reá bizonyúlt eretnekség s egyébbu-

niik miatt az országgyülés által hivatalából letétet-

vén, ana itélte tett, hogy bunboesánatért a szent
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iöldre zarándokoljon. Képzelem , mint öral ennek a

menyasszony , ki borzad tôle , s kl hihetôleg örö-

mestebb adná párt¡íját elsô' gyermekkori jegyesének.

— Valóban? s mi gátolja ezt? kérdé tompán

s a szólótól elfordulva emez.

— Ha egyéb nem , mát esak az is , hogy vol-

taképen azt sem tudni , él-e hal-e ezen elsô je-

gyes ; aztan meg ha élne s itt volna is , Danes in-

kább hat lábnyira a föld alattszeretné tudni ôt, mint

leánya oldalán.

— Ugy-e ? s mi okozza a jó úr e szörnyu ha-

ragját? hangzék kissé gúnyosan a sisak alól.

— Hja hallja kegyelmed , nagy sor volt az , s

mert úgy látszik , nem tudja a történteket , majd

elmondom én. Hát még akkoriban , mikor a király

a pogányok ellen a szent földre ment, Dénes pohár-

nokmester volt s testi lelki barátja a tárnok Simon

báimak. Barátságuk annyira ment, hogy ezt vérro-

konság által is megerôsitni akarván , gyermekeiket

egymásnak eljegyzék. Dénes lánya Olinda mind-

össze három esztendôs kis bábu volt akkor , Simon

lia pedig Lôrinez hat évvel idôsebb tuzrôl pattant ,

merész virgonez fiú. Úgy ülte a lovat , mintha há
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tából nôtt volna ki , s apja nehéz pajzsát könnyen

fel tudta emelni. A királynak legkedvenezebb apród-

ja lévén, erônek erejével magával vitte ôt Palaesti-

nába , honnan vissza sem tért többé. Épen Tábor

Jiegye, ostroma alatt, az arabok hadi esellel a meg-

szállók sátrai közé rontottak , s ott nagy pusztitást

okozván , temérdek zsákmánynyal és foglyokkal ro-

hantak vissza erôsségeikbe. E foglyúl esettek közt

volt Simon fija Lôrinez is. Mikor aztán Endre a

szentföldrôl visszatért s a gondjára bizott egyetlen

fiút nem hozta vissza , Simon bán lelkében szomorú

gyász s talán titkos boszú is fészkelte meg magát a

király ellen. E boszú nem sokára ki is tört , azon

alkalommal midön az ifjabb király Béla és atyja En

dre közt, a tô'rvénytelenul adományozott várjavak

visszavétele kérdésében, viszály és belháború ke-

letkezett. A hatalmas Simon Bélarészére állt Endre

eilen; Dénes, ki tömérdek ilyen várjószágot bírt,

természetesen a király hive maradt ; s igy az egy-

kori két jó barátból legdühösebb ellenség Iôn , any-

nyival inkább , mert idôközben a nádor az izmaeli-

ták pártolása s más egyebek által messze letért az

igazság útjárél , Simon pedig egyenes igazságsze
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retô embernek maradt. A háborús világ épen ama

vidéken állt, hol Simon bán jószágai feküdtek, mi

ket aztán az ellenséges had fölégetett , elpusztitott,

jobbágyait leölte , marháit elhajtotta, s mikor végre

apa és fiú kibékultek , a viszályt Simon keserülte

meg, mert Dénes bujtogató tanáesaira hivatalától ,

s minden ingó bingó jószágától megfosztatott , ki-

véve nehány száz holdat az összedúltbirtokokegyi-

kébôl , hova kegyvesztett fejét lehajthassa. Oda vo-

núlt , s ha meg nem halt tán most is ott teng a sze-

renesétlen öreg, — fiáról pedig nem tudni él-e hal-e?

de ha élne s itt volna is, tudom a nádor aligha akar-

na tudni arról , hogy egykor leányát jegyezte el

néki.

A lovagot, úgy látszék, nem igen érdekelte e

hosszas elbeszélés , mert tekintetét felváltva a ver-

senyzôken s a sátrakon jártatván, a nyereggyártóra

alig hallgatott , sôt idôközben rövid észrevételeket

is tôn egy vagy más nyillövés felett , i meg nem áll-

hatá , hogy legalább egy mozdulattal tetszést ,

vagy ellenkezôt ne nyilvánitson.

— Beh megváltozott a régi jó világ! morgá,

szürke fejét elégedetlenul rázva az öreg szolga, ki
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nek uráhozi meghitt modora a régi eselédet árulá

el ; beh más nap sût most az égen , mint Béla és

Imre király idejében ! Vén szemem könnyel telik el,

ha körülnéz s egyet sem láthat atyád barátai közul,

a helyen pedig, mely Isten es emberek elôttjónagy

uramat illetné meg, halálos ellenét a gonosz Dé-

nest kenytelen szemlélni !

— Sejtésem s nemi homályos emlék mondja ,

szólt egyenesen a szolgához intézett halk hangon a

lovag ; hogy ama szálas izmos termetu ember ott a

harezbirák sátrában , Endre király jobbján , kinek

kos orra fölött oly közel egymáshoz álluak vaJ sze-

mei, szakálla bajsza pedig ôszbe esavarodott —

hogy az a nádor ?

— Az. Alig három évvel ifjabb atyádnál , jó

nagy uramnál , s mennyivel ifjabbnak látszik ! Hja !

a búgond legjobb ránezesináló és fehérítô. Ó hirte-

len s akkor ôszült meg , mikor téged örökre elve-

szettnek hittünk. Mióta megjöttél ismét fiatalodni

kezd.

— S kik ott a többiek? esak a királyt ismerem

közöttük, б keveset változott a szentföldi hadjá-

rat ota.

Yilig folyis« II. Loi. ,0
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. — Balra , ha nein esalódom , Miklés tárnok

ül , mellette Mihály bán szabolesi , s Tamas tolnai

fôispánok ; a nádor mellett amaz alaesony termetü

úr a veszprémi érsek ; a király mögött ülô kövér

gyapjuzsák pedig, kin oly ormótlanúl áll az aranyos

magyar ruha , Volvelin asztalnok ; egy év elôtt még

zsidó volt az ilyen —¡

— S nagybátyám ? nines jelen vagy esak én

nem ismerek rá? vágott az ifju a szolga szavába.

— Epen most lép a királyi sátorba , mindnyá-

i.in,in¡"s a királyné is fölkelnek elôtte! felelt ragyo-

gó szemekkel az öreg.

A lovag a mutatott helyre nézett, bol egy tisz-

teletet paranesoló arezú s galambfehér szakállú agg

foglalta el a királyné jobbján üresen hagyott belyet.

Ez, Robert esztergomi érsek volt, ki a nehány

nap elôtt befejezett országgyülésen ama joggal ru-

háztatott fel , hogy a hozott törvények meg nem

tartása miatt az ország bi!r mily magas hivatalno-

kait, egyházi átokkal terhelhesse.
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A sötctkck májusi egrôl lesugárzó nap délpontra

kezdett hágni , a nyilverseny végéhez közelgett, s

már esak két vetélytárs között forgott fenn a kérdés,

kiknek mindegyike háromszor egymásután lôtte nyl-

lát a ezéllap kellô küzepébe , a jutalom diesôségét

pedig a másikkal megosztani nem akarta.

A harezbirák egy utolso selhatározó lövést ha-

tároztanak , s az eddigi két nyertes: Miklós a nádor

fija , s a kaloesai érsek öesese az ifju Ugrin , egy-

más mellett ál!va eles szemmel mérték a ezélul k¡-

tuzött gyürut, mely két keresztbe tett póznához

kötott vékony zsinegrôl lefüggve , a légben esende-

sen forgott. E gyürun átfüzôdve kellett a nyilvesszô

tom pa széles végének megakadni, mit eszközölni

annál nehezebbé vált , minthogy a gvürunek lassu

' 13*
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körbeni forgása épen a kellô másodperez pontos

megtartását igényelte.

A versenynek azonban egy egészen véletlenül

közbe jô'tt esemény vete véget.

Az ifju Ugrin már épen jobb vállához emelintve

tegezét a felajzott húrt készult elboesátani , midôn

egy , a királyi sátorból elôhangzó sikoltásra ösztön-

szerüleg ereszté le a feszitett ivet , s feltekintvén

tapasztalá , hogy a király , a királyné , a harezbi-

rák, a nézôk serege, minden fo a magasba nézfel,

honnan kettôs vad víjjogás minden perezben hallha-

tóbbá válik, dühös fájdalmas víjjogása kétrngadozó

madárnak , mely kiterjesztett szárnyakkal egymáet

esapkodva s körmeikkel egymás húsába merulve, a

királyi aátor fölött sok ölnyire élethaláltusát vív.

E vívók egyike Jolánta királynénak honáhól

Auxerre-ból magával hozott kedvenez vadása-sóly-

ma volt , mely viszont úrnôjéhez hosszu megszokás

s állatoknak saját hála-ösztön által annyira ragasz-

kodék, hogy tôle elválni, sôt tápot is mástól elfogad-

ni soha nem akart. A királyné, mint akkor szokásos

volt, balkarján vagy öklén mindig magával vitte a
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vékony ezüst lánezocskán tartott ritka szénségü

madarat.

Vele volt az a ezéllôvészet alkalmával is . s

miután esaknem végig nyugalmasan gubbaszkodott

rendes helyén, egyszerre tollaitborzolni, fejét elôre

nyújtani , szárnyait emelgetai s fuldokliî sajátságos

eívással annak jeleit kezdé adni ; hogy zsákmányt

vagy ellenséget lát, s vele megküzdeni vágyik.

A királyné eleinte hizelgô szó- és simogatással

igyekvék Ct esitítani , aztán , mint ezt már számta-

lanszor tevé, ereje- és hüségében megbízvaalánez-

tú 1 szabad szárnyakra boesátá a nyugtalant , s to-

vább nézé az érdekes versenyt.

A sólyom pár ölnyire emelkedék a légben, ott

szárnyait örvendetesen megesattogtatá , aztán, mint

a gondolat villáma , felhasított a tiszta égbolt felé ,

s mindig kisebb ponttá válva , végre elenyészett.

A merész kalandort már márfeledteté asorom-

pók közti két vetélytárs kisérlete ; a királyné ezt jól

láthatni elôrehajolt, Robert érsek gondolatokba me

rai vr simított végig battyu-szakállán , Olinda pedig

szotlanu) , de titkon örülve ült , hogy a nagy tekin-

télyü ôsz jelenléte által megmenekült a borzadva
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látott jegyes , Sámuel kinestárnok izetlen udvaria -

sától , ki a háttérben , egymásba füzött karokkal

ál'.va, sötét arezát s kanesal szemeit a szép haja-

donra szögezé. Az elôtérben kis asztalkán ezüst

nyilvesszô feküdt, mit majd a nádor lánya kezébôl

veend át hôsi jutalomként a nyertes.

A kérdés , hogy ez ki leend? pár perez mulva

elhatározásnak nézett elébe , midan Clinda némi

meleget érze kezén elömleni , s látva , hogy eztné-

bány esepp ver okozá, mely a magasból karja- s

fehér pártájára hullott, az elsô megdöbbenésben

élénken kiálta fel. A véresô rejtélyét rögtön meg-

fejté a mar említett víjjogás , s a királyne sólymá-

nakegynála tizszer nagyobbkesellyeli elszánt vias-

kodása. Egy pillanat azonban a küzdôkre kétségbe-

vonhatlanul mutatá , hogy ez nem sokáig fog tart-

hatni, s a sólyom vesztével leend bevegezve, a ke-

sely egyike lévén ama roppant állatoknak , melyek

a Vértes szikla odúiban fészkelve, ki-kiesapnak a

tájra, s melyeket a bojtár, nyája veszélyesebb elle -

nének tart a farkasnál.

Belátta ezt a királyné is s remegett kedvenez

madaráért.
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— Ott a ezélpont ! kiálta az összebonyolódott

viaskodókra mutatva fel ; ki a säst a sólyom bántal-

ma nélkul elejti , azé leend a díj !

A sas már ekkor mindkét lába körmeivel tartá

a sólymot s vinni akarta legyôzött ellenét.

Miklós és Ugrin íjjából ugyanazon pillanatban

süvölte fel a vesszô , s az óriási saskesely rövid

perezig a légben mozdulatlan függni látszék , aztán

hirtelen hanyatt fordúlva zuhant le egyenesen a ki-

rályi sátor elébe. Esését a bámuló néptömeg öröm-

ujjongása kisérte.

Hosszú kopasz nyakának fejét egy nyíl szö-

gezte át ; merevülô esont körmei közt még mindig

Ott lihegett az általa megvérzett sólyom.

Mire ez onnan kiszabadíttaték , a két vetély-

társ Ugrin és Miklós a legnagyobb érdek-feszültség-

gel sietett s ért a sátor elébe , megtudni , melyiké

közülök a siker diesôsége ?

A harezbirák egyike kihúzta a hullából s ma-

gasan fölemelé a jôl irányzott vesszot.

— Ez nem az enyém! szólt, miután megte-

kinté Miklós s boszus kétkedéssel lépett hátra.

— Megfogbatlan ! az enyém sem! esodálkozék
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Ugrin ; Magyarországban ily nád nem terem , sem

ily vasat rea nem készítenek , tevé hozzá; a nyíl

ébenfeketeségu s mégis hajlékony vesszejét figyel-

mesen vizsgálva.

— A mai nap díja e nyíl tulajdonosát illeti bár

ki legyen az , s azért hívja fel hirnökünk a megje-

lenésre ! paranesolá a sólymának megmentôje iránt

háladatos Jolámta királyné.

A hirnök, az általános meglepetés feszült esen-

dében teljesité a rendelvényt , s midôn szavait vég-

zé , a néptömegbôl ugyanazon sugár alak bontako-

zott ki , kinek esúesos lezárt sisakját , finom fona-

dékú aezél ingét, tegzét, kardját az imént annvira

meg bámulta a sokaság.

Szilárd léptekkel közeledett a harezbirák felé ,

hol Endre király ült . s karjait mellén keresztbe

fonva hajlott meg elôtte, aztán a pár lépésnyire

lévô királyi sátorbeliek elôtt.

— Ismeretlen lovag , szrilt hozzá a nádor ,

mint a harezbirák egyilce: emeld le sisakod s nevezd

meg magad !

A lovag leesatolta sisakját s megrázta a fejérôl

legyürüzô holló fürtöket , melyek a rendkivül nap
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barnitott arezot árnyékolák kôrííl. Sötétkék szemeit

lassú tekintettel hordá meg a gyülekezeten , mely

üt igy fedetlenül sem ismerve, még inkább bámu-

lá : aztán esengô fennhangon szólt :

— Tizennégy év elôtt, király! e helyrôl|kisér-

telek a szentföldre , s az arab fogságban töltött ti

zeimégy év után, mely ido alatt atyám kegyelme-

det , fiját, mindenét veszté , itt állok elôtted , ka-

romat s életemet hazámnak ajánlani fel. Nevem Lô-

rinez , a kegyvesztett Simon fija.

Bár ezelôtt már hire járt , hogy a kegyvesztett

Simon bán fia él Palaestinában , s bizonyos súlyú

ezüstért kiváltható, az egész még is meseszerübbnek

látszott, hogysem rögtöni megjelenése köz megle-

petést, sôt némelyeknél döbbenést ne okozzon. Sá

muel sötét ragyás képe még jobban elkomorodott, a

szemei baljóslatú ránezokba vonúltak össze e név

hallatára; Olinda areza ellenben ragyogó pirban

derült fel , mint lia a fagy ellen megvédô nap lépett

volna fel láthatárán; a királyné kedvtelô szemekkel

mérte végig a gyönyörü ifjat, s6t maga Robert ér-

sek is fölkelt ülôhelyébôl, s hallhatólag fejezé ki
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örömet e nein várt föllépésén öesesenek , kit nôvare

tökeletes képmásának lenni talált.

Endre király arezánjó indulat s kegyesség tük-

rozé magát, mit szavakkal volt már épen kifejezen-

dô , midôn a vonásait kémlô Dénes nádor által meg-

elôzteték.

— Maradtál volna inkább ott honnan jövél

gyermek , dörgé ez boszús szózatával : mint bogy

ily büszkén jelensz és szólalsz meg itt , hol helyed

és szavad ninesen , te , a pártütô Simon fija, kinek

atyja a király és az országáltalfelségsértés büneért

harmadiziglen számüzetett. Az országgyülés , mely

az 1222-ki törvényeket nehány nap elôtt erôsité

meg , nein törlé el ennek büntetô itéleteit , tudd ezt,

s ne merészelj többé a király szine elôtt megjelenni!

— Szavaimat a királyhoz s annak kegyelmé-

hez intéztein , felelt a nádortól elfordított arezezal

Lôrinez ; nein pedig aboz , ki esaládom elkobzott

javait bitorolja. Simon fija esak a kiralytôl várhat

itéletszót.

Endre király perezig habozott s hihetôleg gyôz

boesánatra kész szivének hajlama, ha tekintete a



203

nádornak fenyegetô arezkií'ejezésével nem találko-

zik. Ez háttérbe szorítá a jobb indulatot.

— A nádor kimondá itéletemet ; szólt s hangja

inkább engesztelô volt . mint sújto ; s ez itélet nem

esak az enyém , de az országé is. Boesánatom he-

lyett, mit nem adhatok, vidd magaddal sajnála£om.

s menj merre utaid visznek.

Fájó esend következék e nem lélekbôl szárma-

zott szavakra.

— Dénes nádor legalább egyszer szólt igazat

életében : töre meg e esendet az apja tetteért bün-

hödô : s ez akkor volt, midôn monda, hogyjobblett

volna a pogányok közt maradnom. Isten és jobb

jövô velünk !

S ezzel, a esúcsos sisakot fejéreillesztve,tova

menni készült.

— Megállj lovag ! szólt hozzá a királyné, mi-

dôn a sátorhoz ért; a díj mindenesetre tied, térdelj

elénk , s te Olinda nyújtsd azt neki át.

— Nem ugy királyné , asszonyom ! vágott is-

mét közbe az oda sietô nádor : a harezbiró én va-

gyok , s a díjjat, e kegy- és érdemjelt , a kegy és

érdemen kivül levônek nem itélhetem, ki mintilyen
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a versenybôl külöuben is kizárva , hivatlanul tolta

fel magát.

— Igaz , a számüzöttet dísz nem s esak gyász

illeti : mondá a harag szenvedélye nélkül s mélyen

az elhalaványult Olinda szemeibe tekintve egykori

jegyese; de azt sem Isten, sem ember nem tilthatja

el , folytatá emelt szózattal , bogy e tollat e nap s a

hölgy emlékeül ne Yiseljem, kinek nekrm igért s es-

küdött keze tôlem elragadtatik.

Mondá , s a sas szárnyából kitépett magas tol

lat sisakgombjába tüzve, nyugodt méltósággal távo-

zott s baladt el az utána hámuló néptômeg elôtt.



VIH.

Simon bán , kirôl a nyilazó verseny alkalmá-

ral a fehérvári nyereggyártó beszélt az idegen lo-

vagnak , méltósága s javai vesztése után az osztrák

határszélhez közel fekvô kis darab földére vomílt .

ogész mindenére , mit neki , életén kivül az ifjabb

király Béla közbenvetése megmenthetett.

A király körébôl ekként számüzött lovag ke-

seru gyulöletet szivében vitt magányába Dénes ná-

dor s hatalomban levô pártja ellen , melynek nem

esak hogy saját bukását tulajdonítá, de melynek

muködésétôl a sanyargatott hon irányában sem vár-

hata egyebet , mint köz elszegényedést, elerköles-

telenülést , a hadi erô vég elgyengülését , s az or-

szágnak vég feloszlatását.

E gyulölet ama nem szünô fájdalommal válta
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kozott, s többnyire egy marezangoló érzületté egye-

sült : mit az egyetlen fiától megrabolt apa , édes-

kínos emlékek által ápolt megszaggatott lelkében.

A szerenesétlenség s a magány e lelket meg

fogekonyabbá tevé a szenvedett sérvek átérzésére 9

keseru hangulatát lassankint v ilággyülöletté fokozá.

Evek multak , hogy puszta jószága határbarázdáit

nem lépte át. s hú szolgáján kivül mássalnem válta

szót. E regi szolga s még két megmenekülteseléde

volt minden környezete , kikkel ô együtt szántá a

bokrokkal felvert sok éves ugarok egy kis részét ,

mibôl az egy évi élelem bôven kikerült.

De ha legnagyobbrészt pusztán s parlagon II1a-

radtak is a miveletlen földek . úri jogait rajtukgya-

korlatba venni szigorúbban senki nem tudta, mi az-

tán minden oldalról tôszomszédjának végtelen sok

bajába került. E tôszomszéd Bengabál Dávid ne<n

egyszer a birtok többszörös árával kinálta ot meg ,

de Simon errôl hallani sem akart, s büszke hidegen

utasítá vissza. Ezt a dolog vérig boszantá, smijog-

szerüen nem sikerult, ármányok és Dénes nádor

által akarta Simont e birtokból kitúrni. A kir.íly

azonban, ki Béla fiának esküvel erôsitett szavátadá,
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Simonnak e számüzetési helyén egy hajszálát sem

bántani, ez egyszer erélyt tanúsitott s az öreglovag

jogai sértetlenek maradtak.

Egy kiépítetlen kôház . mit Simon még mint

tárnok kezde emeltetni, a közeli moesarakbanbôven

termô náddal jól roszúl fedve , volt az egykori

zászlós <*ir romlatag hajléka , hol ô , Márton szolga

s a két eseléddel megvonúlva élt. Az alaesony hosz-

szú terem , faragatlan tölgyasztallal közepén s vad-

bôrökkel beterített mohágygyal szögletében . az úr

tanyája volt , s télire félig száraz gallyakkal tölte-

tékmeg, hogy legyen mivel a barlang - szájszeru

nagy kandallóba fùteni. Tulsó végében pedig a for-

mátlan kôháznak teres ól állott , hol a nehány ló

tartására több gond fordíttaték , mint mennyit a tu-

lajdonos önmagának igényelt.

A ház ajtaja elôtt illatos levelu vén dióTa ter-

jeszté védôleg terebélyes ágait a kuszált födélre, s

árnyekban tartá az alája alkalmazott padot , hol a

hirtelen öreggé ôszüló férfi , a jövônek soha, a je-

lennek alig s esak a múltak emlékeinek élve , oly

örömest szeretett elidôzni.

— Ha ô most itt volna ! vagy : mily nagy és
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deli voliw б már ! vagy: esak éine, esak tndnám ,

hogy él , e kopár lét nem volna oly reménytelen ! s

ezekhez hasonló sohajok törtek fei néha a sulyosan

emelkedô mell bensejébôl, míket Morton az öreg

szolga , kit a szerenesétlenség s hüsége , egykori

urának inkább barátjává emelt , nema bús fejbólin-

tással viszonzott. Jól tudta , ki ezen Л , kire az

örömtelen apának bárhonnan elinduló gondolati örö-

kösen visszatérnek , ez viszont meg volt gyôzôdve,

hogy a hu szolga vele együtt érez s átérti fájdalmát,

s igy könnyülés volt legalább azt véle idônként ne-

hány vonatkozó szóval közölhetni.

Igy múlt gyászos elvonultságban év év után , s

már a tizenkettedik azon órától számitva , melyben

a lovag fiának vesztérôl értesult. A vén diófa tizen-

harmadszor hullatá mar az alatta merengôre ôszi

leveleit, midôn ezt egy estén szokatlan zaj verte

fel határozatlan lelki zsibbadtságából. Feltekintett

s Mártont látta meg , mint hoz karon szorítva egy

idegent , s beszél hozzíí — szokása eilen hangosan.

Az öreg szolga, a mint a vándor mezu idegen-

nel ura elé ért , esak ennyit mondhatott : „ez az én

Tiram s most beszélj !" s ezzel rögtön két nagy köny
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gördült le ôsz pilláirúl , mint késôbb vallá , az elsÄ

és utolsé talán életében.

A jövevény elmondá, hogy mint egyike a

szentföldi hadjáratkor foglyúl maradt harezosoknak,

most onnan küldetve jô , tudtúl adni , hogy Lôrinez

él és ezer márka ¡6 ezüstért vissza váltható. Elmon-

dá, hogy a kilenezéves fogoly fiú Szelaheddin ked-

venez apródjává Iôn , ki ôt minden hadi és lovagi

gyakorlatban oktattatá , s hihetôleg saját testôrse-

regében kitünô rangra emelendi , ha idôközben hir-

telen meg nem hal ; utóda azoinban nem öröklé e

hajlamot, s Lôrinezet, minthogy ez az Izlamotföl-

venni nem akarta , gyulölt hadi fogolyként tekintve,

közmunkákra kényszeríti , s tudván , hogy atyja a

legfôbb rangú magyar nemesek egyike, váltsági

díjját az emlitett súlyú ezüstben határozta meg.

A jövevenynek , ki bajor születésü lévén , ho-

nába erre tért vissza, még sokat, igen sokat kelle

beszélni. Az éj elsô feie ily kifogyhatlan forrású

kérdések- és feleletekben tölt el ; másik felében az

öröm nem engede a boldog apaszemeire álmotszál-

lani. Tervezett és számitott és töprenkedett , hogy

Vil.* folyiía II. kiii. "
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és miként szerezze meg az akkori idôk bees-iogal-

maihoz mérve roppant összeget ?

Az elsô szürkületkor lovára ült s Fertôvár felé,

nielynekpompásépületétkülföldrôljártakmegbámul-

ni utasok , ô azonban még eddig megtekintésre sem

méltatta, lovagolt, s felkeresvén a vár urát, az

egyetlent. ki e pénzszuk idôkben a kellô összeget

rögtön elôterjeszteni képes lehete, érte ôsi gyémánt-

jait ajánlá fel zálogül.

3 most Bengabál Dávldon volt a sor a büszke

nemes éreztetett daezát visszatorlani, mit meg is

tôn ¡i/. iíltal, hogy a kölesönt megtagadva, aztesak

ama teltétel alatt igéré , ha a kivánt ezer márkáért

fekvô birtokát örök áron adandja át. Errôl ismét Si

mon , bár az elpnsztult jószág az ajánlott összegnek

felét sem érte meg , nem akart hallani , s oly kije-

lentéssel távozék, hogy nagyértékü gyémántjaira

más zálogost is találand.

Ezt azonban könnyebb volt mondan!, mintesz-

közölni azon idôben,' s я.z öreg Simon már már in-

gadozott szándékában , midôn harmadnap reggelén

maga a tôzsér jött az ajánlat elfogadásával . s ama

titkos tervvel , mit késôbb foganatba is vôn.
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Az alku megkötteték három tanú elôtt. Dávid

at vevé a gyémántokat, Simon az ezer márkát oly

kötelezéssel , hogy azt három részletben fizetendi

le , s az utolsó részletnél a zálogot visszaveendi.

Huszonnégy órát sem késett ezután, s Mártont

helyettesül hon hagyva megindult a hosszú útra ,

melybôl tíz viszontagságos hó múlva , kedves fiával

együtt érkezett meg a katangkórós ôsi telek rom-

lakábn.

14*
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I.ôrinez természettôl nagyra torô lelke a válto-

zatlan inagánybnu nein találva élmenyt , komor és

gondolkodó Ion.

Mi inásnak áhnodta Д a sugár ¡xíhnák honá-

ban a tizennégy év óta nem látott magyar földetsu-

sogó esererdôivel , zngó folyamaival, kalásztengeru

sikjaival , a rajta pezsgA rokonnéppel s ennek har-

ezi diesôségével!

A gyermekkori benyomások édes-tisztán raa-

radtak s éltek ott emlékében s a visszavágyó fájda-

lom varázs eesete által még tündériebbekké szinez-

ve ragyogtak elôtte. Minden , mit az idô és tértá-

volság buesovén szemléle, fényes, nagy és diesônek

mutatkozék , s hazáját nem is tudta másként , mint

magasztos lovag-erény, szabadsug és gyôzelemha
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zájának képzelni , hol a számára nôtt eser-ág tole

tenger és puszták által elválasztva, fonnyad el.

Szelaheddin ndvarában Esztergam falaira , a

ezédrusokkal szegélyzett Jordán partjain az 6sz Da

nára , a te vés sivatagon a tiszai sikra gondolt, s a

hosökkel környezett Endre király , a méltóságos

hullámzatú folyam , az alföldi lapály rezgô délibáb-

jával és dobogó méneseivel , az édes szülôfbld ki-

terjesztett karokkal látszék ôt hfvni keblére , s ls

merôs szellemhangon beszélve hozzá , napról

napra fájóbbá növelé szivében amaz olthatlan epe-

dést , melynek neve : honvágy.

S most midôn a tizennégy év gyönyöru esz-

mény-világát a valóságban letörpnlni , elhomályo-

sodni látta , most , midôn az apai magány szuk kö

rében tétlenségre kárhoztatva, oly messze esett

ragyogó álmai valósulásától : lelkébe a esalódás

lehangoltsága s utó nnalma szállott. A világ-kerülô

apának elég és minden volt az újra birt egyetlenfiú,

ellenben e ihinak, ki mindenben mi nagy és magasz-

tos a legjobbakk.il versenyezni égett, lehetett-e

kielégitô a jövôtlen és rzéltalan élet . mi reá, az ô4
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gyülölni s legfölebb turni és remélni tanhe' apa kö-

rében várt ?

Ifju lelke nem \.>lt képes ama söu't árnyalatok

felfogására , mikkel az öreg az ország siralmaaálla-

potát festé. Azt hivé , hogy mindezt esak a keserü

gyulölet láttatja igy a számüzöttel , ki új kegyért

esdeni büszke. S bar e büszkeséget méltánylá is

apjában , de egyszersmind hive , hogy û maga sein

fogna megalázást koezkáztatni . ha a király elôtt

raegjelenve, mint nem részese a nehány év elôtti

belháborúnak , aôt ezen egesz korszak alatt epen a

király ügyeért rabságot szenvedô , karát s szolgála-

tát felajánlaná.

1". szándékáról azonban mit sem szóla , s azon

flrügy alatt , mintha Bélát az ifjabb királyt menne

fölkeresni , egy reggelen, Márton által kisérve Esz-

tergomnak induit.

Itteni fellépése . melynek a nyilverseny alkal-

mával tanúi valánk , atyja elôtt öriikos titok maradt.

Jól tudta . hogy e durva visszautasitás még inkábh

fogná apját ingerelni. s azért errôl M.irtonnal egyet-

értôleg hallgatva , esak annyit vallott meg , hogy

Bélát , ki as országgyülés befejezte után azonnal a
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kormánya alatti tiszavidékre költözött, Esztergom-

ban már nem talába , épen utánna volt indulandó,

midôn anyjáróli nagybátyja Robert esztergomi érsek

titkon magához hivatta s a legkegyelmesebben t'o-

gadta ôt.

Robert, kinek nôvére Simon bán neje volt, a

belháburú gyászos ideje óta nem találkozott sógo-

rával, ki ôt, valamint a királyi udvarnak egyenkint.

s öszszesen minden emberét, ellenségének tarta.

Pedig az érsek megtette Simonért a mit tehetett , S

Béla litan leginkább neki volt köszönhetô , hogy a

pártütô életben hagyaték. Ezt azonban Simon nem

tudta vagy tudni nem akarta , s mert a nádor iíltal

szüntelen gyannsitott ôsz , bogy hitelét fentartsa ,

sógorával minden viszonyt megszakítani volt kény-

telen , ez végre ôt is köz-gyulöletébe zárta.

S most a büszke vén nemes eleinte alig tudta

megboesátani fianak , hogy nagybátyja meghivásá-

nak engedve ', küszöbét átlépte ; midôn azonban

megérté tôle , hogy az érsek és nádor közt a legha-

lálosabb gyulölet forrong , s hogy az elsô, az ifjabb

királylyal Bélával egyetértve, esak az alkalmas idô-

pontra vár, melyben Dénest éspártjátmegbuktatva,
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Endrét a nyomasztó befolyás nidi felszabaditsa; mi-

dôn továbbá Lôrinez elmondá , hogy nagybátyja az

egyházi átok kijelentése jogával ruháztatott fel , s

ezzel a gonosz tanáesadók eilen tettleg élni is szán-

dékozik: Simon bán némileg kibékült fía eljárásá-

val , sôt késôbb azt seт ellenzé , hogy ez az érse-

ket gyakrabban meglátogathassa, s tôle a keresz-

tyén hit ágazataiban , miket a mozlemek közt töI-

tött hosszú év sor emlékében meghomályosított. ok-

tatást nyerhessen.

Lôrinez ezután majdnem többet idôzöttEszter-

gomban érsek nagybátyjánál, mint apja mellett, ki,

midôn fia hozzá nehány napra meg-megtért, újult

érdekkel kezdé hallgatni a királyi udvar körül tör-

ténôket, s titkon remélve az idôk jobbrafordulását,

nyugtalanúl várta ez idôpontot, s zúgolódék tapasz-

talván , hogy az üdvös országgyül<5si határozatok

daezára , minden a regi kárhozatos kerékvágásban

halad.

Volt még egy pont , mit Lôrinez apja elôtt

soha egy gondolattal sem merészelt érinteni. Az ér

sek látván a köz-erköles s a keresztyén vallás sü-

lyedését, országszerte elrendeli, hogy a falnkban
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e városokban naponkint isteni tisztelet tartsssék , 6

maga pedig, azonkivül hogy a szószékbôl nyilváno-

san is inté a fôvárosi népet , hetenkint kétszer ösz-

szegyüjté magánál a fônemesek gyermekeit épüle-

tes oktatásokra.

Egy ily alkalommal , az érsek legbensôbb szo-

bájában s valószinüleg nem egészen torténetesen ,

találkozott Lôrinez a nádor lányával , ki neki gyer-

mekkorában jegyezteték el, késôbb pedig, midôn

Dénes éa Simon közt a barátság megszakadt, s Lô-

rineznek évek óta hirét sem lehetett hallani , atyai

paranes következtében , Samuel kinestárnoknak lôn

jegyese. Robert e frigyet nem eaak nem helyeelé ,

sôt egész erejébôl ellene is szegült . kijelentvén ,

hogy arra áldását soha sem adandja , s késôbb, mi-

dôn a szaraezénekhez szitô* Sámuelre az eretnekség

vádja bebizonyult , s az országgyülés által hivata-

lától megfoeztatott , út arra itélé , hegy hibájá-

nakhelyrehozásaés maga tisztitása

végett keresztet vegyen fei, men jen

túl a tengeren, s a szent-földr ôl h á-

rom év malva mint testben lélekben

megtörôdö tt áj tatos zarándok tarjen
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meg. De Sámuel ez egyházi paranesnak nem en-

gedelmeskedék , s az országban folytatá garázda-

ságait. Épen ekkor történt Lôrinez újra föltünése ;

az érsek használá az alkalmat , s. Olinda elsô el-

jegyzését Isten és emberek elôtt törvenyesnek tart-

va, kezét Lôrinez kezével — az említett tahílko-

záskor ismét egyesíté , s e kézfogót addig , mig ol-

tár elôtti szentesítésenek ideje eljövend , titokban

tart.ini rendelé.

Lôrinez, midôn ezen, ôt Esztergamhoz annyira

voiuí érdekét atyja elôtt elhallgatá , nemeaak a ü-

toktartási paranesnak , hanem ama bensô sugalla-

tának is engedett , mely nyilván mondá : hogy e

lépésnek legmakaesabb ellenzôje saját atyja leend ,

kiben a Dénes név említés(fre is düh és irtózat ke-

letkezik ; s igy minden , mire törekedett , abban ál

lot) . hogy ôt legalább az érsek iránt kiengesztelje.

Ez sikerult is neki. annyira, hogy midôn utolsó

hazajövetele alkalmával hatszáz márka ezüstöthoz-

na magával nagybátyjától , Simon ez összeget, mint

neje hozományának egy részét s igy Lôrinez jog-

ezerü örökségét elfogadhatónak találta.
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E hatszáz márka volt az, mellyel 1231-dik év

Jakab napjáa Danta Simon tartozása nagyobb részét

Bengabál Dávidnak lefizetni akarta.

S most vegyük fel újra történetünknek — az

elôzményekbeni szükséges tájékozás végett imént

elboesátott fonalát.



Ama napot követô esték egyikén, melyen Ben-

gabál a gyémánt-feloszlatássa) kisérletet tôn , apa

és M együtt ültek a vén diófa lomb-ernyôzete alatt.

— Minden veszve van ! kezdé az elsô, s vér-

eres szemeinek villámtekintete elhallgatott átkot

fejeze ki.

— Szóltál a tanúkkal. apám? kérdé feszulten

Lôrinez.

— Az egyik , Salamon harminezados, szemem

láttára adá ki lelkét ; végszava keseru panasz volt

Bengabál orvosa Corzail ellen, hogy mint ebet hagy-

ja veszni ôt, s már négy nap óta nem esak nemlá-

togatja , de még az orvosságot is , mely benne a

lelket tartogatta. megtagadja a haldoklótól. Nemlá



221

tod ebben a zsidó kezet, ki uem ¡rtózott ekent me-

nekülni a rá nézve veszedelmes tanútól ?

— Sa másik , fellaláltad a másikat ?

— Salamon halottas ágyától Czenkre nyargal-

tam át , s holt embertôl gazemberhez jutottam.

— Hogy hogy? egykori hived, Czenki Jób

is

— Bengabál embere ; taval a zsidó szolgála-

tába állt , s most a zálogrol mit sem akar tudni , a

kölesönt pedig kétezer márkára mondja , miért éa

állitólag ingatlanbirtokomatkötöttem volna le. Mér-

sékelnem kelle niagamat , hogy porrá ne zúzzam aи

oesmány hittagadót.

— Fennmarad Márton a harmadik tanú , ki e

gaz vallomást a magáéval megsemmítse , s határoz-

zon aztán az Ieten-itélet ! mondá az igazság érze-

tében Lôrinez.

— Azt hiszed fiú , hogy még mindig Syriában

élsz ? kelt ki indulatosan az öreg ; az arabok közt ,

hol az igaz ügyet megvesztegetés vagy pártérdek

nem ferditheti el ? nem tudod , hogy Magyarország

ege fed , mely alatt az a törvény , mit az istentelen

nádor mond ; az az igazság , mit ô annak lenni itél;
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hol egy zsidó több kedvezésben részesul a törvény

elôtt , mint húsz nemes ; hol a zsidó hosszu napja

jobban megszenteltetik , mint a karáeson ; Magyar-

országban . hol ha a zsidó által elrablott jószágodat

visszafoglalod , a királyi kamra fosztogatójaként —

ha törvényes védelemben megsérted vagy megölöd

ôt, felségsértô gyanánt s mindened elvesztésével

bünhödöl ? Magyarországban . hol zsidó a kiváltsá-

gos nép, s a magyar az elnyemott, az üldözött szol-

gahad ? hiszed , ez lesz az elsô eset, hogy zsidó a

zálogot eltagadja. s a magyar hamis vádlóként fízet

birságot , vagy ha fizetni nem tud , odaitélt szemé-

lye baromként húzza a zsidó jármát? S kihez for-

dúlsz aztán igazságért? hová mégy séxelmedet pa-

naszlani? A nádorhozV hisz ñ maga a biró a zsidó

és keresztyén közötti ügyekben s al.ízatos szolgája

Izraelnek. A királyhoz V minthae szegény országnak

volna királya ! mintha Endre volna egyéb játékbáb-

nál Dénes kezében ! Örülj, hogy nem ismered e né-

pet, a pogányok közul hozott hited nz emberrôl

tisztábban marad meg.

Lôrineznek már ajkain voltak a szavak, hogy

л nádort s környezetét igen is ismeri, ezélszerubb
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nek vélte azonban jobb jövô reményével szelidíteni

atyja ingerültségét.

— Türelem és reményben legyen a ti erotök :

mondá nyugodtan : e szavakat az érsek által na-

ponként hallom ídéztetni. Endre király sines örök

életre kárhoztatva . s a bitlenek ВeЧa önálló lelké-

ben nem fognak gyáva és hanyag ezoborra találni.

— Csak hogy addig már el leszünk temetve ,

mert a nemesi birtok legnagyobb része idegen kéz-

be menend át, mely a köznyomor alatt elkoreaúlt

népet kénye kedve szerint vezetendi. Mitvárhatoly

nemzet . mely országának majdnem tizedrészét Ben-

gabál birtokában — s az érezbányáktól kezdve az

állam minden jövedelmét általa bérleni . kezelni ,

kisajtolni megturi . mig a hon igaz jobb fiai földön-

futókká tétetnek? Mert hogy én, Simon bán, Ma-

gyarország fô zászlós ura . egyetlen ivadékommal

veled együtt; rövid nap azzá leendek, többé nem

kétkedem. Régen áskálódik mar a veszett uzsorás

engem ez utolsó menedék-fészekbGl kitúrni , s mert

jogos ezímet nem találhatott , ily esalárd eszközzel

fog jutni ezéljához. —

Simonnak , legalább a közel jövô iránti sejtel-

mei nagyon is igazak val.inak , mert az alkonyépe n
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azou órájában , inicUin. fiával eként közlc aggodal-

mait , Bengabál David szinte e tárgyról értekezett

Dénes itiidurr.il , ki a panaszokat kihallgatni s tör-

vény-napot tartani esak imént érkezett Fertôvárra.

A nádor s kisérete lenn a városban szállásol .

taték el , nein mintha zsidó födél alatt lakni nem

akarna , de mert ez ragaszkodutt az tisi szokáshoz,

mely akkor — keresztyént házi körébe avatni, laka

megfertôzésének tartá.

A tôzsi'r gyaloghintóban viteté magát az érke-

zô elé , s kiszállván. mély megbajlással üdvözlé s

hívta meg magához — látogatásra.

A nép bámulva nézte , mily megelôzô nyájas-

Kaggal beszél a rettegett úr a zsidóval, midônavár

lépesôzetén együtt mentek fel.

— 36 Dávid , te folyvást haladsz , szôlt tré-

rásan s a kapu elôtt fel s alá járó alabárdosokra te-

kintve Dénes , — várat már épitél, megérjük, hogy

még sereged is lesz.

— Ärtatlan ôrök , felelt alázatosan a tôzsér ,

kik életemre , biztosságomra vigyáznak. Az em

ber nem tudhatja , mely oldalról támadja meg rosz

akarat vagy irigység.

E szelid hang és modor azonban ugyanazon
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perezben megtámadólag keménynyé változott, mi-

dôn a terembe lépve , ott magukra maradtak.

— Ez tehát az igéret , az adott szó , a köte-

lezettség megtartása — kezdé , összefont karokkal

s redôs homlokkal állva meg vendége elôtt — hogy

ti országgyülésteken , minket a kinestári s egyéb

közhivatalok viselésétôl eltiltó törvényt hoztok?

ezért kölesönöztem én , még pedig kamat nélkül ,

Endrének újra tiz ezer márkát , nem is említve az

összegeket, miket a hatalmas nádor és kinestár-

nok

— Lassan lassau ben Gábael, szakitá félbe

engesztelôleg e szemrehányásokat a nádor — ke-

vésbbé vagy-e te azért az ország fôadószedôje s

minden közjövedelem ura? meggörbité-e a musodik

deeretum hitsorsosaid egyetlen egyikének is legki-

sebb hajszálát? hidd el, irásban nem rejlik vtfgre-

hajtási erô , ez nálam , kezeimben van , s hogy ott

maradjon , engednem kellett a papság zúgó köve-

telésének.

— Igen , a végrehajtási erô kezeidben van, de

esak addig marad ott , mig az esztergomi érseknek

tetszik , kinek elég gyávák voltatok a király által

Vilig blyiit II. Ut. 1 5
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peesétes iratot adatni , melyben ez , exeommuni-

eáltatás terhe alatt esküszik a hozott törvényeket

ntólsó betuig megtartani. Szégyen , szégyen , sze-

gyen — ismétlé gúnyoson kiköpve Bengabál — az

ország urainak papok fenyitô botja alá kerülri! Er-

szényembfil tôbbé batkát sem láttok , tartozástokat

visszakövetelem, mert — ha ez így tart. — inkább

itt hagyom nyomorú országtokat.

— Akkor legalább is tengereutúli afrikai par-

tokra kell költöznöd , jegyzé meg hidegen ellenfele,

jól tudván mit kelljen e fenyegetésekre adnia. Né-

met , franezla , angol földön s egyebütt tudtomra az

adó beszedesót nem bízzák hitsorsosaidra ; vagy

tán honvágy lepett meg , s Granada es Toledo na-

ranesberkei felé sovárgasz? — tevé hozzá jól találó

ezélzással.

— Hagyjuk e gyermekes feleselést öreg, foly.

tatá összevont szemöldökkel, melyek igy a hajlott

kos-orr frilött egy koromfekete vouait képezének,

— te jól tudod , hogy Magyarország nem lehet el

nélküled , de azt is , hogy — te sem lehetsz el Ma

gyarország nelkül. Végezzünk azert összesimulva
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— vagy van-e a. ra példa, hogy a jobb kéz a balt

ütötte volna és viszont?

— Értem , viszonzá gnnynyal a tôzsér; az éhes

kinestár , és a szomju nádor ismét Dávid ben Gá-

bael aranyira szorúltak

— Epen úgy , vágott ez éllel mondott szavak-

ba Dénes , épen ngy , mint Dávid ben Gábael szo-

rúl a kinestári jövedelmek bérletére , s a nádor ba-

rátságára, midôn a törvénynapon igazságot

kell szolgáltatni.

Ez utóbbi nyomatékos figyelmeztetés nem vesz-

té el hatását.

— Mit kivánsz tehát ? kérdé kis vártatva.

— Az elajándékozott várjavak erôhatalommali

visszafoglalása évek óta veszélyes játék , s ha sike-

rül, a sikerrel Béla és pártja jut hatalompolezra, s

akkor te és én és Sámuel és mindnyájan, kik e je-

len állapotot pártoljuk , legokosabban eselekszünk ,

ha az országból kivezetô Iegrövidebb utat keressuk

fel. De a mi nehezen megy karddal , könnyen lrivi-

hetô pénzzel. Az urak a veszett fejszének legalább

nyelét akarják , s némi megváltástól nem idegenek.

E megváltásra egyelôre tiz ezer márka kell — ez
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összeggel pártunk megdönthetlenné erôsül. Végül

barátod megelégszik két ezerrel, mely leányom

készpénzbeli nászhozományát egészitendi ki.

— S mit ajánlsz mind ezekért '?

— Semmit és mindent. E pergament lap most

még esak nehány batka értékü , inert egy aláirott

néven kivül egyebet nem tartalmaz , de a név feje-

deleme , ki felhatiilmazott az üres lapot alkunkhoz

képest betölthetni. Most rajtad a sor kivánni.

Bengabál rövid gondolkodás után vas határo-

zottsággal sorolá el feltételeit. — A pénzt, ugy-

mond , az 1235. évi adó haszonbér fejében elôle-

gezem , miután a jövô három évre már ki van fizet-

ve az illeték. Biztositékul a visszaváltandó várja-

vakat kivánom. Tudom, tudom, — akadályozá meg

a közbeszólni akaró Dénest : ez feltünóst okozna .

de van ebben is inód. Ti Volvelint és Tehát , Olt-

mant és Neklint, s még kiket én ajánlandok fogjátok

a kezeléssel megbizni , ôk keresztyének —

—Azaz keresztvizen álltak, de azért még most

sem eszik meg a seriés húst s nem fôznek szomba-

ton : nevetett közbe Denes.

— Mindegy , de van keresztlevelük és nemes
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levelük , s igy a világon senki sem tehet kifogást

ellenük. A várkatonaság állitását es zsoldját kellô

számadásig magamra vállalom. Továbbá magamnak

tartom fenn a Sámuel után következô kamragróf ki-

neveztetését, s azért ne késsetek a terv kivitelé-

vel —

— Sámuel ugyanaz nap leend nádorrá, me-

lyen én kormányzóvá , s ez azonnal megtörténik ,

mihelyest a iôispánok s a várjavak jelen xirai pár-

tomra állanak. Kamaragrófnak tehát Dávid ben Gi

bad nevét irjain ?

— Nem, a névnek üres tér marad , azt majd

én irom oda. Enyém lesz-e az vagy másé , nem a

ti gondotok. Hátra van az általad kivánt két ezer

márka ; legyen ez összeg három ezer , s nem kell

reá sem irás, sem tanú, az alku beesületes embe-

rek közt köttetik , kik értik egymást. Ha tetszenek

a feltételek — itt a kezem.

Dénes megszorítá a zsidó kinyújtott sovány te-

nyerét, s a legbarátságosabb hangon kérdé meg

tôle , mi legyen majd a holnapi törvénynapon az

igazság ?



XI.

A rég ohajtott nap hajnala Ráchelt ébren ta-

lálta. A minden új és szokatlannak örülni turtó gy сг-

metPg szfv százszoros erôvel dobogott fei most, mi-

dôn a szokatlanon felül , egy égve kinzó vágy re-

ménylétt teljesülésének nézett eléje.

Bengabál örömünnepe volt e nap, melyrôl Ra

ehel esak annyit tudott , hogyjó atyja igérete tel-

jesitéseül összehivá a vidék lovagjait, s az ábrándos

epedô kebel majd felismerendi közöttük az életmen-

tôt , az diet adót, az arkangyalt, a büszke nemes

. irezú lovag alakjában

S minek is tudta volna a többi részleteket , a

mai nap indokait, elôzményét ? Hiszen az elsô ifju-

kor boldogító kiváltsága az , hogy nem ismerve ,
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non értve az élet sötét árnyoldalait , a rajongó lc-

lek esak a költcszet fénysugaraiban fürdik.

Miért kellett volna neki tudni azt , hogy atyja

álnok esellel fosztotta meg a szomszéd e ykori fô-

nemest utósó menhelyétôl , s hazudott tartozásért

mely esak pahístja volt az alatta rejlô boszúnak'

vesztegetett biró által e fônemes egyetlen fuit rab-

szolgául itéltette oda magának.

Bengabál Dávid a Talmudra esküvék , hogy

Simon állitása szerint neki zálogul

adott gyémántok eföldön, alattavagy

fö lötte sehol sem léte¿nek, Czenki Jób

mellette tanuskodott , az öreg Márton tanusága ,

mint keresztyéné zsidó с lien az akkori

törvény éTtelmében elvottetett, s e tényállás mellett

Dénes nádor Simonnak nem esak jószágát itélte a

tôzsér részére, de, mert az elhagyott birtok nyolez-

száz ezüst máfkánál többre nem beesültetett , a hát-

ralék leróVásául rabszolga gyanánt — mint ez akkor

nem ritkán történt meg — a vádlott személyét is.

A birói végrehajtás szivrázó jelenetek közt ment

végbe. Az ôsz Simon, igazsága érzetében s halálos

ellene a nádorral szemközt hideg megvetésbe akarta
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fojtani indulatát , de kitört ez a heves véralkatiiál ,

s az ily pogányságot megtürô,eget és földet verô át-

kozódásai puszta légbe hangzottak , mert a biró ré-

szén volt az erô es hatalom.

A rabszolgaság pontjánál Lôrinez lépett elô; s

ép két karját ajánlá fei apját a nyomor és gyalázat-

iól megváltani.

Vita támadt apa és flu között. Bengabál az

utóbbit fogadta el. Igy még jobban leend megtörve

az öreg , gondolá , s gyermekében , kit esak imént

nyert vissza,érzékenyebben sujtva. Ráehelére sarra

eszmélt , hogy inkább ôt magát érje ezer fájdalom ,

mig egynek esak árnyéka is imádott gyermekét.

A válás perezében az apa szíve megszakadt.

Fia karjaiban szélütés által érve omlottössze, sLô-

rinezet a hulla ölelésébôl hurezolák el bakói.

Ráehelnek azonban ily események lehetôségé-

rôl sejtelme sem volt. Képzete , vágya , reménye

esak azon ifju körulröpkedett, kit valóságban égyct

ien egyszer s akkor is oly rövid idôre látott , de kit

a túlszárnyaló phantasia három hó minden óráján át

diô eszménykép gyanánt rajzolt cié , kit f¡ azóta is-

merni, szeretni, s bálványozni megtanúlt.
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Reggel ota ült mar a halvány gyermek a lak-

teremébôl nyiló szöglettorony kis kerek ablakamel-

lett , melyben rendesen rózsaszín vagy sötéteárga

üveglap szokott lenni, hogy a kitekintônek az alant

elterülô vidéket szeszélyes szinezetben mutassa.

Most ezen üveglap helyett fátyol kelme volt a kerek

ürbe alkalmazva , melyen át a künn levó tárgyak

tisztán vahínak láthatók, anélkül, hogy a szem-

lélô alakja kivulrôl észrevehetô volna.

A kisded ablak Fertúvár legszélesebb bástyá-

jára nyilt. К bástyateren kellett a vidék meghivott

nemes nrai- és ifjainak összegyulni az ünnepélyre ,

mit Bengabálnak az ellenfél bukásáni örömtombo-

lása rendezett.

— Egy új rabszolgát fog itt a nádor úri hatal-

mam alá boesátani, mondá a tôzsér ölere vont gyer-

mekének —, egy keresztényt , kinek atyja egykor

az ország loura s nekem halálos dienem volt. Hadd

lássák a kevély nemesek , mint hajlik porig izrael

fia elôtt a kiváltságos társ.

— S nemde ô is köztük lesz , atyám? kérdé az

öröm és kétkedés közt remegô sziv.

— Több , mint valószinu. Lovagodat elôkelô
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nek festlk szavaid s ezek húsz merföldnyi körbôl

fognak ide megjelenni. Sisakján sastoll leng , mon

dád s kékes aezélhálózat folyja körül derekát

— Igen, igen, ó te is ráismerendsz, kiváland

ô a többek közül , ha ezren volnának is.

— A te kedves szemeidben s most midôn még

ezret, sôt kettôt sem láttál ; tevé hozzá mosolyog-

va az atya ; ki tudja , mire a nap áldozik , ez ma-

rad-e véleményed?

Bengabál reménylé , hogy többek látáea s a

változatosság által elmosódni s szétoszolni fog a

makaesúl ápolt eszményktîp, mito inkábbaz ideg-

zet szeszélyjátéknak , mint a kebel komolyabb ér-

zelemvilágának tartott. Aztán, gondolá hozzá nagy-

ratörô ezéljának büszkesége , ha e szeszély valóvá

érnék is, hány nemes van Magyarországon, ki Ben

gabál lánya kezét elfogadni kész ne volna s kivált

ha vômnek nászajándokúl az ország kinestárnoksá-

gát adhatom ?

Kürtriadás jelenté a nádor s lenn a városban

összegyult lovagok érkeztét. A lépesôzet alján a lo-

vak szolgáknak adattak át , s a nemes urak gyalog

jöttek fel a tôzsér látogatására , ki titkos büszkesé
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get helyezett abban, hogy vendégeit ne délezeg pa-

ripák, de saját lábaik hozzák elébe.

Fölkelt, arezon esókolá Ráehelt, s be inté a

teremben váró Mártát és Corzailt.

— órködjetek, mondá, távollétemben e drága

lény fölött; s te lelkem gyöngye édes Ráehelem is-

merd meg választottadat , hogy még ma tehessem

ôt, leendô férjedul, boldogságtól aradó kebledre.

De Ráehel alig hallá már a távozó atya szavait

— egész lelkével az oly közeljövônfüggve, ez min-

den egyéb eszmét magába nyelt. Kedélye, kivált az

ingerlékeny idegzetu nôknél, mint ô volt, gyakran

megfejthetlen rögtöni változáson ment át. Sejtelem,

minô nagy boldogság vagy szerenesétlenség elôtt

szokta elfogni a szivet , szállotta meg lényét. A rég

epedett pereztôl , most midôn megérkezett, rettegni

kezde; s a helyett, hogy a bástyatérre fellépô lova-

gokra tekintene ki , mint ki napba nézni nem mer ,

kezébe rejté arezát , melynek különben is átlát.«zó

finom halványsága még viaszszerübbé vált.

Az orvos és a dajka aggódva vette*k körul az

egész testében lázasan reszketôt, ki kerdéseikre

esak koronkénti felzokogássalfelelt. Corzail az ablak
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felé ohajtá vonnl figyelmét, reménylve, hogy a künn

zajló élet látása más irányt adand a bensô viharában

elfúló kedélynek — hasztalan , Ráehel félig öntu-

datlan állapota sem a mór orvos szavaira, sem Márta

kérelmeire , sem a kivulrôl beható zajra nem birt

zsibbadtságából magához térni.

Corzail már épen erôsitô szerrel tért vissza

mellé , midôn egy erôteljes érezes hang esengésére

Ráehel rîasztott vadként üté fel fojét , s szemeiben

égetô tüz gyúlt ki.

E végtelen keserüséggel mondott szavak tisz-

tán valának behallhatók :

— Gyönyörködjetek, atyámjs hazám gyilkosá-

nak rabszolgájában Magyarország fiai !

Ráehel felszökött dülô helyzetébôl, kimeredt

az ablak fátyolán , s ugyanazon pillanatban éles si-

koltással rogyott vissza dajkája karjaiba.
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A sikoltás, mely oly fájdalmasan hangzott,

mintha egy kette repedt szivnek volna utósó pana-

sza . lenn is halható volt. Mindenki feltekintett, anél-

kiil . hogy megtudhatná, miért, kitôl, honnanszár-

mazott az ?

Csupán kettô elôtt nem volt e hang ismeretlen.

Az elsô , egy athletai termetu ifju, km a kéz-

békó és durva daróez zubbony a rabszolgát — a

büszkén fennhordott fô azonban , s a sötétkék sze-

mek paranesoló tekintete a fônemesi vért árulá el ,

ösztönszerüleg sejté , hogy e sikoltás a viszontlátás

és meglepetésnek volt feltörô hangja. Hasonlót, bár

akkor rémülésbôl származottat hallott ô már az er-

dôben , midôn Fertôvár urának lányát a parasztok

dühétôl menté meg.
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A másik , ki jól találta el , mily érzület tolmá-

esa e hang, as apa volt.

Pár perez múlva a nyugágy mellett térdelt ez,

melyen Ráehel a leghevesebb göres-rohamokközött

vonaglott. A szegény gyermek arezáról eltünt min-

den élet , vonásai kínosan eltorzultak ; kis kezei

jéghidegek lônek ; ¡itere , mit Corzail aggódva ta-

pintott , el-elmaradt , s szó nem birta elhagyni fe-

IktüU ajkait. A göres idôszakonkénti szüntével, fé-

nyüket vesztett szemeit merôen egy pontra szögezé,

aztán keserves zokogásba törve ki , patakként om-

lottak ezekbôl a könyek ; majd ismét egyszerre el-

állt sirása , s a még nediibcn rezgô nagy granátsze-

nu'k iint udatlan mosolyban ragyogtak fel , niel y a

sínísnál ¡a szívrázóbb fájdalomról beszélt.

Bengabál szakállát tépte és küntösét szaggatta

meg , hivén , hogy bálványozott gyermeke rögtön ,

karjai közt adja ki véglehelletét. Kinesei felétigérte

Corzaihtak , ha visszaidézi a huesúzó éle terút.

A mór urvos nem tudta , a halálra aggódó

apat nyugtassa-e , a jajveszékelô dajkát feddje-e ,

vagy az elôtte ismeretlen bajt miként orvosolja? eny
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hitô szereket hozott s a természet muködésétôl viirt

javulást.

A könnyülüs a leszálló1 éjjel érkezett meg. A

göresös szenvedes fokonkint alább hagyott, a kékes

szemhéjjak lenehezultek , mintba a hosszu plllákon

rezgô könytöredék vonná le azokat, mint zápor után

az ázott lomb vonja maga után az ágat— vonásaira

visszatért a nyugalom , keble hullámzása esillapúlt

s a szenvedéstôl szender váltá meg.

Corzail felnyitá a kertre nyiló ablakok egyikét,

melyen fris lég és viola-illat ömlött s a fogyó hold

sütött be a kereveten fekvô márvány szoborra. Ez

alvó szobor körul a tekintetével leányán (Uggô apa,

az összefont karokkal komolyan álló afrikai tudi?s, s

a beteg fejénél gubbaszkodva figyelô Márta képezé-

nek hallgatag esoportozatot.

Mindhárman új bajtól tartva rezzentek fel az

ejfél utáni méla esendben , midún Ráehel könnye-

den ülô helyzetbe emelkedve s még mindig lezárt

szemhéjjakkal , lágy susogású Iiangon megszólalt.

Az apa , orvos <5s dajka léhlzetet feltartva figyeltek

minden szóra.

— Beteg vagyok, kezdé, szivem lelkem testem



240

egyiránt s ogy októl beteg. Bajomon esak e g y se-

githet — ha szenvedni fogok esak ôt hivjátok. Ô

enyhitheti kinjaimat , de , bár megmentett a halál-

tél, életemet visszaadni, fentartani nem akarja.

Lelkem nagyobbrésze nála van , s mi még bennem

él , az a többihez kivánkozik. Ha Lurinez szeretne,

meg volnék mentve. De szivében nines Ráehel felé

vonzó ha ¡lam , ez egy fô úr leányáé , enyém esak

gyulölete , mint kinek atyjában atyja gyilkosát lát-

ja. Ott ül most sötét kamrájában — kétségbeesetten:

s ô még sem oly boldogtalan , mint én, mert szeret

és szerettetik. Ha szenvedni fogok , hivjátok ôt —

de ne jôjjön a vasbékóval kezén — s enyhitni

fog

E szaggatva mondott tetelek után esendesen

ismét visszaereszkedett nyughelyére s nehéz sohaj-

tá.ssal tovább aludt.

— Álom volt-e ez vagy éberlét? suttogá ánni-

lattal s esaknem egyszerre MárU és Bcngabál.

A mór orvos elôtt fejtve volt a kór. ó olvasott

a ritkán elôforduló delejes álmokról , melyekben a

beteg általa soha nem hallott neveket emlit, távol-

levôkrôl, jövôrôl beszél, saját gyógyszerét hatá
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rozza — álma brtósságát, felgyógyulását vagyha-

lála napját jósolja meg.

Félrevonta a meglepett apát s közlé vele isme-

reteibôl meritett meggyôzôdését.

Bengabál ujuló reménynyel rögtön távozék s

Lôrinezért küldött. Ezt a rabfelngyelô rövid órane-

gyed múlva elébe állitá. A tôzsér távozást paran-

esolt, s midôn az ifjuval egyedul maradt, kezét

emennek vállára téve szólni akart, de a rab undor

rai rázta le a reá sulyosúló kezet , visszalépett s

fejét szótlan megvetéssel elfordítá.

— Simon fia Lôrinez , kezdé kérôleg engesz-

telô bangon az úr ; képes lennél-e feledni a multa-

kat , ha én Dávid ben Gábael téged egyetlen lányom

kezével s ezáltal összes vagyonommal, befolyásom-

mal , batalmammal kinálnálak meg ?

Lôrinez , mintha nem is hallan.! , egy szó fele-

letre sem méltatá a kérdôt.

— Nemde hihetlennek tetszik ez ajánlat, foly-

tatá ez , — de hogy meggyôzzelek ôszinteségérôl ,

nyiltan kimondom a feltételt s ha kell az okot. A

feltétel az , hogy térj vissza a vallásra , mely egy-

kor talán déd-ôseidé is volt. Mert hiszen nem keleti

Vilig folyiíl II. ktl. Ib
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faj vagy-e, s keleten nein Júda országa, vallása

népe volt-e az elsô , a legnagyobb, a

— Legátkozottabb ! riadt indulatosan közbc

Lorinez , — melyet az igaz Isten haragja szétszórt,

hogy snha többé ne egyesuljön.

— Egyesulni fog , s tôled és eszélyessegedtôl

függ ez új erôs nagy birodalom koronáját fejedre

tenni.

Az Ifju hosszan nízte végig Bengabált s vála-

sza megvetô gúnykaezaj volt.

E beesmérlô mozdulat mélyen sérté a zsidót .

de — itt leánya élete vagy halála forgott kérdés-

ben , s mérséklé indulatát.

— Tudj meg mindent , szólt kis vdrtatva ,

egyetlen gyermekem élete veszélyben forog s egye-

dul te mentheted meg. Akarod ?

— S ezt apám gyilkosa kivánhatja tôlem ? lôn

az új kérdésu válasz.

— Nôd leend vagy meghal, s te meghalsz, ha

férje lenni vonakodol ; válaszsz.

— Ha nem ôrjöngés mit mondasz , ásasd meg

mlndkettônknek a sírt.

— Ember ! kiálta bôszülten Bengabál , ki ily
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ellenzésrôl nein álmodott; ember! te iszonyú vagy!

én téged kínpadra vonatlak , megfeszítetlek

Б pillanatban Márta kezeit tördelve s léhlfo-

gyottan rohant be jelenteni , hogy Ráehel ismét új

rohamra ébredett.

Bengabál megragadta a lánezot, mely az ifjú

kezein lévô békókat összefüzé, s a kétségbeesés ere-

jével vonta 6t maga ntán a beteg teremébe.

A bájos szenvedô láuísára Lôrinezben esilla-

púlt az apa elleni boszú. De Ráehel fájdalomórája

nein enyhult , sôt mintha tetôpontra volna esigázva,

egyszerre felviharzó sirás és nevetés között inte a

belépônek távozást.

Corzail ebben a békók által elôidézett hatást

látva , ezek levételét rendelé s nem esalatkozott ,

inert a pillanattól kezdve , midôn a bilines a terem-

bôl eltávolittaték , a szenvedés mintegy varázsszó

által ketté vágva szünt meg. A lányka szemeiben

rijra kigyúlt a ragyogó fény s ennek fekete tükrébôl

túlvilági üdv sugárzott a ineghatott ifjura. Ajkaimo-

solya nem volt többé líriilt vonaglás , ínirôl a fajó

lélek mit sein tnd, hanem a boldogságnak szivbôl

íelsimílW kifejezése. Szétomlott hajzata között pi

16*
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henô arezán a halálsápadtságot derengô fehérség

váltotta fel s egész átszurt valójaolylégi könyüség-

gel feküdt ott, mintha a tavaszi fehér liliom leváit

leveleként egy szellô vagy lehellet lebbenthetné

tovább.

Lônnez esodáló részvéttôl áthatva közeledett s

érinté a felé klnyujtott apró kezet.

Alig tôn azonban igy , e a delejes rokonszenvi

еrô rögtöni hatása által a fekete selyem pillák ösz-

Bzenunyva az arez havára szállottak le. A boldog

mosolylyal ajkain aludt el. Tisztán emelkedô hom-

lokát szinte látható ionykör röpkedé körül.

Bengabál most még inkább meggyôzôdve arról,

hogy a neki legdrágább élet a lovag akaratszavától

függ , a esábigéretektôl kezdve, a könyörgés és pa-

raneson át le egész alegborzasztóbb fenyegetésekig

mindent elkövetett ennek megnyerésére. Meghor-

dozta 6t nemes erezekkel zsufolt pinezéiben ; elô-

mutatott okmányaival feltárta neki európai befolyá-

sát, hatalmát s ezen alapuló biztos terveit; beirta a

királyi fehérletbe az ország kinestárnokául Lôrinez

nevét; aztán térdre esett elôtte , hogy szakálla a
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földet sepré , majd ismét felugrott , s hallatlan kí-

nokat, mik a makaesra várnak, dühöngve soroltfel.

Érzéketlen szobornak beszélt. Lôrinez honára,

atyjára és Olindára gondolva , gyönyörködött a tô-

zsér kínjaiban , s eleinte ingerült szavakkal, késôbb

néma megvetéssel utasitá vissza a vôi ajánlatot.

De Ráehelt, ha hivaték , meglátogatá, s meg-

jelenése mindannyiszor az elsô esodás hatást gya-

korlá. Ez három izben történt huszonnégy órai idô-

szakok múlva. A negyedik esten Ráehel azt jósolá

delejes álmában, hogy huszonegy napon át félbe-

szakasztás nélkül fog aludni, s ha ébredesekor az

éltetô rokonszenv Lôrinez lelkébôl nein f( g az ôvébp

«ítfolyni, akkor a megtört léterô szikrája benne vég-

sôt lobban s — örökre kialszik.
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A huszonegy nap letelt s az utósónak éje kö-

vetkezék.

Raehel álma fölött egy agg ember virasztott ,

kinek ijesztô rémtekïntete kisértetes éjszakába illett.

Hovány aszott arezbôrén ezer redô ezikázta át egy-

m¡lst , s ezek közt különös mélységü volt a két fél-

kört képezô , melybe a hamuszín szemüregek valá-

nak foglalva. Gondolatüres szemei mozdulatlanul ,

iniutha nt'.m is az tivéi volnának , tekíntének ki mé-

lyületeikbôl. A vékony esaknem átlátszó hajlolt orr

egészen vázszerüvé tevé az összeesett arezot, mely

fölött és kürül galambúsz haj, bajusz és szakál go-

molygott. Csont kezei reszkettek , s az elôre hajló

korhadt test esak bot segitségével volt kepes magát

íentarbini.
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Az utósó három het Bengabál Dávidon ugyan-

annyi évtized dúlását vitte végbe , sôt többet, mert

egy , éveit a világgal és önmagával nyugalomban

leélt agg látása tiszteletet paranesol, mig Dávid

alakján a lelki küzdelmek és romboló szenvedélyek

oly borzasztó árnyrajzot hagyának , mely legíölebb

ezánalomra volt képes gerjeszteni.

E három hét alatt alig vön magához tápot, alig

hunyta álomra szemeit: e három hét váltakozó düh,

aggodalom és félelembôl összefüzött siralomházi

kínszenvodés volt.

Ráehel koronként jóslatokat monda delejes al

iñaban , s с jóslatok iszonyuak valának. Rövididôn

bekövetkezendô napokról beszélt, melyeknek tik-

kasztó légköre a legforróbb égöv alattihoz hasonló.

Éjente az égen tüzes jelek fognak mutatkozni , s a

föld alól dörgések lesznek hallhatók. És a föld sok

helyen meg fog repedezni, s a Fertô patak az égetô

szárazság daezára kiárad. Néha egy egy orkán fog

átüvölteni, leszedve a házak fedeleit s kiesavarva a

százados tölgyet , de a vihar nem frissíti fel az el-

haló természetet , sôt dögleletes léggel töltendi el

azt. AM, a fa lembok , a virágok elsatnyúlnak, a
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rövid életü гоraгok és esuszómászók elenyésznek ,

a szárnyas és négylábu állatok messze költöznek el

e vidékrôl , az itt tartottak nyugtalanul fognak bôg-

ni, s éhen szomjan vesznek el. S ez végjel lesz az

embereknek is elhagyni az itteni tüzhelyt , s távo-

labb , hol a természet e kórjelei nem mutatkoznak ,

keresni új haz ¡í t , mert e vidék földalapja iszonyú

vészben induland meg, halom és épület alásülyed ,

s a keletkezô mélyedést magas és örökös húllámár

boritandja.

A beteg rendes három ápolója hideg borzadás-

sal hallgatá a természet fölötti ihletséggel mondott

jéslatot. Az apát annálinkább elremitc az , mint-

hogy leánya egy elôbbi alkalommal inté ôt . ne sza-

kítná meg idô elôtt huszonegy napig tartandó álmát,

mert ébredése bizonyos halál leend , ha szíve elsô

éber dobbanása Lôrinez viszonhajlamára nem tal.il.

Ezt minden áron megnyerni lôn tehát a feladat.

Bengabál egy órában alamizsnakérô kolduskéntpor-

ban fetrengett rabszolgája lábai elôtt, a másban sa-

kál kegyetlenséggel gyönyörködött a kinpadra vo-

nottnak fájdalmaiban. Ez úgy mint amaz sikertelen

maradt. Lôrinezbôl kin és könyörges egyaránt nem
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birt beegyezô szót esikarni. A hatalmas tôzsért a

tehetlensége fölötti ingerultség s a szörnyu jövô rénv*

képe szemlátomást emészté.

Eközben a delejes álomjóslatok szóról szóra

teljesulni kezdének, de a szokatlan tünemények

egész jelentôségét Dávid szigorú tilalma folytán

esak hárman tudták. A nepben nagy események elô-

sejtelme élt.

Egy reggelen azonban Márta, ki ajóslatoknak

egyelôre legkevesebb hitelt adott, eltunt a fertôvári

palotából. Az itt történtek hire általa átszivárgott,

ajkról ajkra szállt , köztudomásu Iön , s e naptól

kezdve a lakosok valóságos népvándorlásban hagy-

ták oda e — mint mondák átkozott vidéket. Csak

az halasztá útját, kit szerfölött nagy érdek kötvén

e helyhez , ez erdek kevésbbé hiszékenynyé tôn.

Végre ezek is elköltöztek a huszadik nap estén,

melynek hajnalán Dávid ben Gábael a bôszültség

végsô fokára ingerült dühhel , az «*>t három nap uta

szóra sem méltató Lôrinezet félmeztelenul az aradó

Fertô patak mellett egy keresztfához kötteté ki ,

bogy — az ôrjöngô gúny szavai szerint— hasonló
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halált haljon azzal, kinek tanához oly hiven ra-

gaszkodik.

E napon déltájban emberen kivul éló állat se-

hol nem volt többé szabadon látható ; a szomszéd

nádasakból és moesarakból a vadmadarak eget el-

fedô esapatokban vomíltak kelet felé , a ménesek és

gulyák szilaj veszettséggel nyargaltak szét , az ól-

ban levôk köteleiket tépték el, a légben egyetlen

pillangó , egyrovar, a földön egy téveteg ebnem

nratatkozott. Az emberek az állati belesztön példá-

ját követék s elvándorlának.

Másnap Corzail is kijelenté, hogy tovább ô sem

marad ; felhivta Dávidot merné a végsôt s kisértené

meg Ráehel tovaszállitását. De az apa félt az idô

elotti felriasztástól , mindcn pereztôl reméllé a ter-

mészetcs ébredést s azt , hogy akkor még lesz idô

menekülni. S az utóeszmében még ott fénylettek

földalatti kinesei , melyektôl válnia kellene

A mór orvos ekkor távozék s véle az utolsó hat

alabárdos.

Dávid egyes egyedül maradt alvd leánya inel-

lett a kihalt környék síri esendében. Egy egész na

pon át nem hallo tt annyi neszt, mennyit egy repülo
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ezunyog szárnyával okozhat. Csak neha néha hang-

zott egy egy tompa nyögés a vártól kis távolságra

leásott keresztfáról, melyen a harminezhat óraelôtt

kikötött Lörinez feledteték egy ember kegyetlensége

s a többiek — saját életért aggodalmaskodó elfog-

hiltsága által.

Ez volt az egyetlen élô lény a körülfekvô pusz-

taságban.

De Bengabál e nyögéseket sem hallá; elfeledte

ô a limltat, a világot, önmagát; fásúlt szivébdl az

érzés, száradt velejébôl a gondolat kiveszett ; ön-

tudatlantekintete elvonhatlanúl az alig pihegô gyer-

mekre volt szögezve — nézett, de nem látott. . . .

A föld szinén terjengô gôzkör az est röpkedo'

homályával kezde összefolyni s aláthatár keletiszt-

lén a tellyes hold vírvörös tányi'ra emelkedék, míg

nyugotról fekete felhdterület voná be gyászszal az

eget. Hold és felhô perezenkint közeledének egy-

máshoz — az éj szomorú királynôje paláetjába rej-

tekezni sietett.

Az elömlô reszketeg sugarak a templomszerü

esarnokot , hol Ráehel fekvék s az öreg drködött •
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baljóslatú félelmes világgal áraszták el. Az egykor

tündéri terem, melyben az érzék kéjelgésére minden

egyesitve volt , s melybôl a növényéleten kezdve

minden egyéb kipusztult, sôt még az elhanyagolt

szökôkút loesogása is elhallgatott — inkább sírbolt-

hoz volt hasonló , melyben a ravatalon fekvô halott

lábainál egy tulvilági gnom viraszt.

A kelô hold delejes sugara által érintett Rá

ehel fölegyenesedék ágyában. Az ámultságából fel-

rezzent apa az ébredés óhajtott perezét vélte elér-

kezettnek — de látva a lezárt szemhéjjakat, új jós-

szavakat várt a halvány ajkakról. Ezek azonban

mint a szemek is zárva maradtak: akönnyülégi ter-

met egy mozdulattal kelt le fekhelyérôl s ment egye-

nesen — a rendes léptek lejtése nélkül , a keletre

nyiló ablaksor fclé.

Dávid dermedten nézett u t ána , s álmodni

vélt , midon a hófehér alakot a magas falzaton ter-

mészetfölötti könnyüséggel s láthatlan erô által von-

va emelkedni s az ablakok egyikén ki eltünni látta.

Pár perez mulva Ráehel a szabadban volt , —

a tetôfokra fejlôdött delejesség s az ez által ihletett

belösztön biztos léptekkel vitte ôt az irányban , hol
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az ábrándos gyermeteg sziv fájó szerelme az életet

kereste, s hol lelke ifját, százszoros halál kinaival

végküzdésben találta a keresztfán.

Ez alá érve egy lebbenéssel emelkedett föl

annyira , hogy az oszlophoz kötözött lábakat át-

foghatá.

'— Lôrinez ! üil vom, mennyországom ! igy hal-

hatnom meg Jehova kegyelme ! kiáltá , felébredett,

s a visszatérô göresroham még szorosabban füzte út

az atölelt oszlophoz.

— Ráehel ! Ráehel ! Ráehel ! hangzék rekedt

rikoltással Fertôvar egy toronyfokáról, s a hold mi-

elôtt a rea rohanó felhôbe veszne , a gnóm alakot

mutatta ottan, ki elôre görbedt testével minden pil-

lanatban a magasbóli lebukással fenyegetett.

A koromsötét éjben egyetlen pont korvonalai

fehérlettek a keresztfán.

A messze efkot ekkorhirtelenkeletkezett irtóz-

tató szélrohamok söpörték át. A föld hosszas s kör

ben járó tompa dörgéssel mordúlt meg, mintha az

alsóbb rétegek nyögnének a reájuk nehezedô súly

miatt. A vihar mindinkább dühöngött, a dürgés

egyre erôsebb s végre siketitô lôn. A már napok
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eWtt támadt földrepedésekbôl vastag hullámsugarak

löveltek fel, s egyesülten a Fertô patak zuhoge ára-

datával , a keresztfát pehelyként emelték ki еs so-

dorták magokkal

Ugyanekkor a föld több perezig tarto erôszakos

rázkódással megindult, s mire leesendesült és az

üvölto vihar a fekete lelh<lterületet szétzilálta: aki-

bukkanó hold sárga arezulata tengerhullámzatra te-

kinte ott, hol nehány perez elôtt Bengabál büszke-

sége Fertôvár B az uradalmához tartozó öt falu

iíllott.
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Magyarország sanyargatott népe izentul bitte,

hogy közeledik a nap , melyet az irás szerint jelek

elôznek meg egen és földön ; s ily jelnek tartá , a

nyomor fô oka — Bengabál Dávid palotája és föl-

dének elsülyedését is; mig más részt a esodák közé

sorozá azt , hogy a zsidó által pogányul keresztre

vont Lôrinez , Simon fia, az oszlopfával egyutt szá-

raz partra sodortatva, életben maradt. De testben

és lélekben nyomorúlttá váIt, hónapokig komorhall-

gatagságban borongott, s ha néha megszólalt, iszo-

nyuakat beszélt a fertôvári utósó napokról.

A szegény kis Ráehel hideg hullaként találta-

tott a keresztfa alján — oly erôszakosan reá fonód-

va , hogy alig lehete ölelô karjait onnan leválasz-

tani. A Fertú tó partjáa teinettck el jó emberek.
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A következô évben Robert esztergomi érsekaz

imént hozott törvény alapján az egyház átkához

nyúlt, s egész Magyarországot tilalom alá , Dénes

nádort és Sámuel néhai kinestárnokot pedig névsze-

rint átok alá vetette.

A nádor leánya Olinda íátyolt vôn magára , s

a Pest fölötti Dunasziget kolostorának söU't falai

mögé rejté szive örökös gyászát. Négy ev múlva

IV. Béla trónralépte elsô napjaiban ifjan szállott

sirjába. Legalább egy fájdalommal kevesebbet vitt

oda — nem tudta meg azt, hogy atyját az új király

boszúló haragja szemeitôl fosztotta meg.

V»ge a II kolelnek.
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ós idôkben, sok század év elôtt, Granadán

egy Aben Habuz nevu mór király uralkodott. Meg-

pihent hoditó volt ô , azaz ifjabb napjait folytonos

esata és zsákmányolás közt élve le, moU midôn

gyönge és élemedett Ion, nyugalom után sovárgott,

mit sem ohajtva inkább , mint az egész világgal bé-

kében <Uni, s babérjait a szomszédoktól elesikart

birtokkal együtt nyugodtan élvezni.

Tortént azonban , hogy ezen szerfölött eszé-

lyes és békeszereto öreg fejedelemnek ifju vetély-

társakkal gyült meg a baja , herezegekkel , kikben

az ô korábbi hir és harez vágya híngolt s kik igen

sok hajlamot mutattak , ôt az atyjaikon elkövetett

sérelmekért számadásra vonni. Saját országának

némely távolabb fekvô tartományai is, melyeket ifju

ereje napjaiban kemény fegy alatt tartott,nyugalom

1*



ertsovárgo jelen korában lázadással s azzal fenyege-

tck , hogy ôt fôvárosa falai közé szorítják. E szerint

mindenfelôl ellenség által környezve, minthogy ennek

jöttét a Granada körüli vad magas sziklabérezek

könnyen elfödheték , a szerenesétlen Aben Habuz-

nak folytonos vigyázat és félelem között kelle élni,

soha sem tudhatván . mely oldalról támadtatik meg.

Hiába épitetett ôrtornyokat a hegyekre s he-

lyezett minden szorosra ôröket oly paranesesal ,

hogy éjen át tuzzel , napközben füstel adják hírül

az ellen küzelgtét : szemes ellenei , kijátszva min

den ovatosságát. majd egy majd más vonalon, mely-

re nem is gondolt, törtek eiô , és orra elôtt pusz-

titva el tartományait , foglyokkal és zsákmány-ra-

kodtan tértek a hegyekbe vissza. Volt e valaha bé-

keszeretô és pihenni vágyé hoditó , hasonló kényel-

nietlen helyzetben ?

Mialatt Aben Habuzt e zavarok és bántalmak

.>peszték, egy vén arab orvos érkezett udvaníba.

Ósz szakálla övéig folyt le s a hajlott kornak min

den jelét viselé : pedig mégis esaknem mindig gya-

log jött Egyiptomból semmi egyéb segélylyel . mint

<*gy bieroglyphekkel jelölt bottai kezeben. Hire meg



elôzte ôt. Neve Ibrahim Ebn Abu Ajeeb volt; azt

mondák rola , hogy Mahomed kora óta él s Abn

Ajeebnek , a próféta társai utolsójának fia , s hogy

még mint gyermek követte Amru hóditó sereget

Egyiptomba, hoi az ottani papoktól tanulta hosszu

évsoton át a sötet tanokat s különösen a büvé-

szetet.

Mi több , még azt is beszélték , hogy ü az diet

meghoszabbitásának titkát felfedezvén , ez által Iôn

képes két század ota élni , ámbátor már tfn'g kor.í-

ban jutván с felfedezéshez , esak ôsz fürteit s hom-

luka ránezait örökítheté.

E esodateljes öreg embert sok tisztelettel fo-

gadta a király, ki a korosabb fejdelmek szokásához

képest , az orvosokat nagy beesben kezdé tartani.

Saját palotájában akart neki lakosztályt kijelölni ,

de a esillagász ¡nkább egy barlangot választa, ama

hegy oldalában , mely Granada városa fölött emel-

kedik, s ugyan az. melyen késôbb az Alhambra

épült. E barlangot ô tágabbra ásatá , annyira hogy

téres magas esarnokot képeze kerek nyilással tete-

jén , melyen ô az eget és rajta a esillagokat délidd-

ben is szemlélheté. E esarnok falait egyiptomi hie



roglyphekkel, eabalistieus rajzokkal s esillagok je-

gyeivel irta tele , bensejét pedig granadai meeterek

által saját vezérlete alatt készített szerekkel buto-

rozta , miknek titkos tulajdonságaikat egyedül esak

Л tudta.

Rövid idôn a bölee Ibrahim megbizott embere

Iôn a királynak, ki minden felmerülô esetbenhozzá

fordult tanáesért. Aben Habuz egy alkalommal a

szomszédok méltatlanságai ellen kelve ki, amanyug-

tot nem engodô szakadatlan ôrködést panaszlá mely-

lyel berontásaik ellen kell magát védenie ; panasza

végeztével , a esillagász perezig szótlan maradt .

aztán igy felelt :

— Tudd meg 6 király , hogy Egyiptomban lé-

temkor, én ott egy bajdankoii pogány papnô által

készitett nagy esodamuvet láttam. Borsa város mel-

lett egy hegyen, honnan Nilus völgye áttekinthetô ,

egy kos alak állott, a koson pedig egy kakas, mind-

kettñ rézbôl öntve és sarkon forduló. Valahányszor

betöréssel lôn a vidék fenyegetve, a kos az ellenaég

irányába fordult s a kakas kukoríkolt , mire a varos

lakói mind a veszélyt, mind pedig mely oldalról kö
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ellene.

— Az isten nagy i kiáltott fel a békeszeretô

Aben Habuz; mily kines volna nekem egy ily a kör-

nyezô hegyekre felügyelô kos , aztán meg egy ily

kakas, mely a veszély idejében kukoríkolna ! Allah

Akbar ! mily biztosan alhatnám palotámban hasonló

ôrokkel ennek tetején !

A esillagász bevárta a király elragadtatásának

esillapultát, aztán folytatá :

— Miután a gyôzelmes Amru (nyugodjék bé-

kével) meghóditá Egyiptomot , én az ország vén

papjai közt maradtam , hogy megtanuljam bálvány-

imádó hitük szertartásait s magamévá tegyem ama

titkos tanokat melyekért úk oly nagy hirben állanak.

Egy ízben a Nilus partján egy öreg pappal beszél-

getve Ultem, midôn ez ama roppant pyramisokra

mutatott , melyek az elterülô pusztaságon hegyek-

ként emelkednek. Minden mire mi oktathatunk ,

szólt ô , semmi az e pyramisokban rejlô tudomány-

hoz képest. A középsô gúla kellô közepében van

egy temetkezési szoba s ebben mumiája azon fôpap-

nak , ki e bámulatoa gúla épitését segellé , s véle
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van eltemetve egy esudálatos tankönyv , mely min-

dennemu tudomány és buvészet titkait magában fog-

lalja. E könyv Âdámnak adatottbukása után s nem-

zedékrôl nemzedékre szállva böles Salamon királyé

lettjki ennek segitségé vel épité a jeruzsalemi templo-

mot. Miként jött végre »; gúla épitôjének birtokába ,

ezt esak az tudja ki mindeneket tud.

— Midôn az egyiptomi pap e szavait hallám ,

szivem égett e könyv birhatásaért. A hóditó sereg

katonáin kivül , született rqyiptomiak szolgálatival

is rendelkezhettem : munkához fogtam tehát ezek-

kel , s a gula szilárd tömegebe mindaddig fürtam ,

mig roppant fáradsággal bensôbb és rejtek folyosiU

egyikébe jutottam. Ezen fölfele félelmes tömkelegen

át meuve , sikerült behatnom a gúla kellô közepe-

be , épen ama temetkezési szobába , hol a fôpnp

múmiája századok óta feküdt. Itt keresztültörtem a

mil mía külsô hüvelyeit, kibontottaiu a számtalan

lepel és kötelékbôl s végre megtaláltam keblén a

beeses kötetet. Reszketô kézzel vevém azt fel s ki-

tapogatózva a gúlából , ott hagytam sötét és néma

koporsójában a múmiát a feltámadás és utolsó itélet

napjáig.
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— Abu Ajeeb fia! mondá Aben Habuz; teva-

lóban sokat utaztál s láttál esodálatos dolgokat ; de

hát mit használ nekem a gúla rejtelme s böles Sala-

mon tankönyve ?

— Épen e könyv tanúlmányozása által , ó ki-

rály ! lettem en jártas a buvészet minden nemeben

s rendelkezhetem azellemekkel terveim kivitelében.

Ennélfogva a borsai talizmán titka is ismeretes elôt-

tem, s képes vagyok hasonlót, sôt még beesesb

tubjdonokkal birót ké.-ziteni.

— O böles fia Abu Ajeebnek , kiálta Aben

Habuz ; ily talizmán többet érne a hegyek minden

tornyánál s a szorosok valamennyi orénél. Alkoss

nekem egy ily védszert, s álljon kinestáram egés¿

tartalma. rendelkezésedre.

A esillagász teljesítendô a fejedelem kivánsá-

gát, rögtön munkáboz látott. Magas tornyot epíte-

tett az Albaeym hegy tetején álló királyi palotára.

A torony Egyiptomból s mint állittatik , a pyrami-

sok egyikébôl hozott kövekbôl épült. Felsô részét

kerek esarnok tevé , kelet del nyugot és észak fele

nyiló ablakokkal , mindenik ablak elôtt asztal állt.

melyen mint saktáblán , fából kivágott kiesided lo
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vas 6s gyalog sereg volt elhelyezve , képmásával

együtt az e tájon uralkodó fejedelemnek. E kiviil

még minden asztalhoz egy hajtunél nem nagyobb

lándzsáeska tartozott, melybe némiChaldeus jegyek

valának vésve. E esarnok rézajtaja mindig zárva

tartatott egy nagy aezél lakat által , melynek kul-

esát a király birta.

A torony tetején érezbôl öntött m d r l o v a g

sarkon forduló alakja volt látható , egy kezében

paizsal , másban felfelé tartott lándzsával. A lovag

arezezal a városra nézett, mintha ôrködnék fölötte ,

de ha ellenség közelgett , rögtön kellô irányba for-

dult s kiszogzé lándzsáját.

Midôn e talizmán elkészült , Aben Habuz alig

várta az alkalmat próbára tehetni erejét, s épen oly

hôn óhajta most egy beütest , mint azelôtt nyuga-

lom után áhítozott.

Kivánsága nem sokára tellyesült.

Egy kora hajnalon a torony ore hirül hozá,

hogy az érez-lovag areza Elvira hegyei felé fordult,

s hogy lándzsája egyenesen a lope-i szoros felé van

irányozva.

— Pörögjenek a dobok , harsanjanak meg a
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trombiták esatára , s egész Granada talpon legyen !

paranesolá Aben Habuz.

— Ó király , szólt a esillagász, soha se nyug-

talanitsd városodat, s ne szólítsd esatára vitézei-

det; nines nekünk erôre szükségünk eluzni ellenei-

det. Boesásd el szolgáidat s menjünk egyedül a to-

rony titkos esarnokába.

Az öreg Aben Habuz a még öregebb Ibrahim

Ebn Abu Ajeeb karjára támaszkodva ment fei a to-

rony lépesôzetén. Felnyiták a rézajtót s beléptek.

A lopei szoros felé nyiló ablakot nyitva találták.

— Ezen irányban van aveszély, mondá a esil

lagász ; jer közelebb 6 király, s nézd ez asztal rej-

telmét.

Aben Habuz király a piezi fa szoborkákkal

megrakott sakk-táblaszeru asztalhoz lépett s végte-

len meglepetésére tapasztalta , hogy azok egytôl

egyig inozognak. A lovak szöMeltek és ágaskod-

tak , a harezftak fegyvereiket forgaták , s a dob és

trombita hangja , a kardok esattogása , a paripák

nyeritése olyszerü lágy halk morajba összefolyva

volt hallható , mint nyáron át a méhdöngiesélés a

déli árnyékban szunnyadónak.
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— Tekintsd 6 király , folytatá a esillagász , e

jelenetet annak bizonyságaúl , hogy ellenségeid

most is táborban rannak. Ama hegyek között, a

lope-i szoroson kell nekik elôjönni ; ha rettegést és

zavart akarsz esak okozni s azt, hogy életveszteség

nélkül vonúljanak vissza, akkor e bu lándzsa tompa

végével üss a szobrok közé ; de ha vérontást ki-

vánsz , é l é v e i vágj közibük.

A békeszeretô Aben Habnz vonásai kissé el-

kékedének , remegô mohósággal nyult a bu lándzsa

után , s ôsz szakálla rezgett fuldokló örömében.

— Fia Abu Ajeebnek! kiálta fel ; úgy hiszem

egy kis vér nem fog ártani.

Ezt mondva , a bu lándzsa élével a törpe szo-

borkák közé vágott, néhányra a tompa véggel ütött,

mire az elsôk halottként terültek el , a többi pedig

össze elegyedve s egymás eilen fordulva harezolt.

A esillagász alig birta a legbékeszeretôbb fej-

delem kezét nyugvásra s arra birni, hogy vala-

mennyi ellenségét ki ne végezze : végre sikerült

neki ôt a toronyból lehozni s a lope-i szoros melletti

hegyekbe vizsgálókat kiküldeni.

Ezek oly hirrel tértek vissza , hogy a Granada
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elôtti sierra közepén egy keresztyén had nyomult

elô, de pártszakadás támadván közöttük, fegyve-

reiket egymás eilen forditák , s nagy vérontás után

visszavonúltak a határszélre.

Aben Habuz el volt ragadtatva a talizman ha-

tásától.

— Valahára , mondá , békében élhetek, s el-

leneim hatalmamban vannak. O böles fia Abu Aje-

ebnek , mivel hálálhatom meg neked e jó4é4eményt?

— Egy öreg bölesész igényei , 6 király , ese-

kélyek és egyszeruek : esak azt engedd , bogy bar-

langomat ¡Hendo remete lakká alakíthassam , s meg

vagyok elégedve.

— Mily nemes a valódi böles mérséklete ! vi-

szonzá Aben Habuz , alattomban örülve a jutnloin

olesóságán. Klôhivatta kinestárnokát, s megyhagyta

neki, hogy Ibrahimot a remete-lak felszerelésére

kivántató összegekkel hissa el.

A esillagász most több rendbeli szobát vága-

tott a kemény szikhíban . melyek esillagvizsgáló

esarnokával összefüggésben lennének : aztán pom

pas ottomanokkal és pamlagokkal bútoroztatá eze
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ket , s a falakat a legdúsabb Damask szövettel vo-

natta be.

— Koros ember vagyok , mondá , s nem fek-

hetem tovább esontjaimmal kô ágyakon , s e nyir-

kos falakra is szükséges a lepel.

Fürdôi is voltak , ellátvák minden nemével az

illatos szereknek és regényes olajaknak. — Mert a

fürdô , gondolá , nélkülözhetlen a kor merevségé-

nek egyensúlyozására s visszaadni a tannlmányok

által összezsugorodott test friss voltát s hajlékony-

ságát.

Termeibe számtalan ezüst és kristály vilárt

függeszte, mikben az egyiptomi sírokban találtren-

delvény szerinti szagoe olaj égett. Ezen olaj kifogy-

hatlan volt s a mérsékelt napvilághoz hasonló sze-

líd világitást terjeszte. — A napfény , mondá , na-

gyon erôszakosan és vakítólag hat az öreg ember

szemeire , s a lámpa-világ sokkal összeillôbb egy

bölesész tanulmányaival.

Aben Habuz kinestárnoka megnyögött a reme-

te-lak felszerelésére naponként kivánt összegekter-

he alatt, s panaszait a király elé terjeszté. A királyi

s/.ií azonban ki volt mondva ; Aben Habuz vdllat
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vonita: — Türelem, szólt, e vén ember Egyiptom

roppant düledékei s a pyramisok bensejébôl vette

bölesészi elvonultságának eszméjét ; de mint Hun

den dolognak, ugy e barlang felszerelésének is egy-

szer esak vége szakad majd.

A királynak igaza volt , a remete-lak valahára

elkészült , s pompas föld-alatti palotát képeze.

— Ki vagyok elégitve , szólt ekkor Ibrahim

Ebn Abu Ajeeb a kinestárnokhoz; most már magá-

nyomba zárkozom , s ¡dôrnet tanulmányoknak

szentelem. Nines többé semmi óhajtásom , épen

semmi, kivéve egy kis mulatságot, mely az észlelés

pihenô közeiben némi szórakozást szerezzen.

— Ó bôles Ibrahim , kivánj tetszésed szerint :

köteles vagyok magányodat minden kellékkel ellátni.

— Én tehát nehány tánezosnôt kivánok ; mon

da a bölesész.

— Tánezosnot! viszhangozá az elbámultkines-

tárnok.

— Igen, tánezosnúket; felelt komolyan aböles:

nehány elég lesz , mert hiszen én kevés igényu s

könnyen kielégithetô ö'reg ember és philosoph va

gyok. Azonban ifjak legyenek és szépek, mert a
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szépség és ifjuság látása frissitôleg bat a hajlott

korra.

Mig a böles Ibrahim Ebn Abu Ajeeb ily ildo-

mosan tölté idejét a remete lakban , a békeszeretô

Aben Habuz dühö3 szoboresatákat vivott tornyában.

Diesteljes dolog is volt az egy hozzá hasonló esen-

des viseletu öreg emberre nézve, hogy ily könnyen

viselhete háborút s hogy szobájában . esak ugymu-

latva , esoport legyekként törülhete el egész se-

regeket.

Egy ideig szabadtértengede ô tomboló szeszé-

lyeinek , sôt betörésekre is ingerlé szomszédjait ; de

ezek lassankint únni kezdék az ismételt veresége-

ket, s végre egy sem merte átlépnia határszéleket.

Az érez lovag hónapokon át mozdulatlan állott nyu-

godt talapzatán . egyenesen a légbe ivltartott lánd-

zsájával, s az érdemes öreg fejdelem sajnosan

kezdé nélkülözni s/.okot t foglalkozását s az egyhangu

nyugalmas életben zsémbessé lôn.

Egy napon végtére a talizman érez lovag hir-

telen megfordula sarkán s elôre szegzett lándzsájá-

val a Guadix hegyek felé mutatott. Aben Habuz tor-

nyába sietett , de a mondott irányban lévô buvöe
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nsztalon mindent nyugodtan talált ; egyetlen szobor

sem mozdult helyébôl. E körülményen felakadva .

lovas esapatot külde vizsgálódni a hegyek közé.

A lovagok három nap mulva vissza tértek.

— Minden hegyszorost kikutattunk , jelenték ,

de egyetlen sisakot vagygerelytsemveheténkszem-

ügyre. Kirándulásnnk összes eredménye egy elra-

gadó szépsegíí keresztyén hölgy, kit délszakban

forrás roellett alva találtnnk , s foglyul hozánk.

— Egy elragadó szépségu hölgy ! kiálta fel

Aben Habnz , mialatt szemei lelkesedéstôl ragyog-

tnk; hozzátok ôt elômbe.

A gyönyöru leány , paranesához képest, elébe

vezetteték. A pazar fenyüzésnek ama pompájával ,

mely az Arab uralom idejébenaGóthspanyolokközt

divatozék, volt ez öltözve. Tündöklô fehérségu

gyöngyök vegyültek holló fürtei közé ; homlokán

szemeinek ragyogásával vetélkedô ékkövek esillog-

tak. A nyakát körülfolyó aranylánezról kis ezüst

lant függött le oldalára.

Sötét szemeinek villanásai tuz szikrákként pat-

tantak Aben Habnz korhadt gyulékony szivébe; lép-

teinek bájszeru uszását látva, keringett vele a világ.

Vil«g Myi» Ш Mi. *
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— Legszebbike a nôknek, kérdé elragadtatva;

ki és mi vagy te ?

— Ama góth herezegek egyikének leánya, kik

nem rég e tartományokon uralkodának. Atyám sere-

gei mintegy buv hatalom által vesztek el e hegyek

közt , 6 számüzetett , leánya pedig fogoly.

— Órizkedjél ó király ! sugá Ibrahim Ebn Abu

Ajeeb ; a leány egyike lehet ama eszaki boszorká-

nyoknak , kikrôl már hallottunk , s kik gyakran leg-

esábitóbb alakot öltenek , hogy megronthassák a vi-

gyáztalant. Ugy tetszik , mintha szemeibôl varázs

erôt s minden mozdulatából bubájt olvasnek. Bizo-

nyosan ez lesz a talizmán által mutatott ellenség.

— Fija Abu Ajeebnek , felelt a király; te.

megengedem igen böles ember s nagy szellem-idéf.ô

vagy , az asszonyok körül azonban mód nélkül já-

ratlan. E tudományban en senkinek sem engedek ,

nem, még magának böles Salamonnak sem, mind

a mellett hogy annyi sok feleséget és rabnôt tartott.

E hölgyre nézve, én mi veszélyestsemlátok benne,

sôt igen szépnek találom s megnyerte tetszésemet.

— Halld 6 király I viszonzá a esillagász, taliz-

mánom által én neked sok gyôzelmet szereztem , de.



19

a zsákmányban soha nem osztozám. Engedd hát ne-

kem e bitang fogolyt, hadd vidítsa fel magányomat

ezüst lantjával. Ha valóban tündér, én birok ellen-

szerekkel mik varázs erejével daezolnak.

— Mit? még több nô kell ? kiálta Aben Ha-

buz. — Hát nines még elég mulattató tánezosnôd?

— Tánezosnôlm vannak , igaz , de ninesenek

énekesnôim. Pedig nagyon jól esnék néha néha egy

kis dallás , felderíteni tanulmányokban elfáradt lel-

kemet.

— A manóba , remetés követeléseiddel ! mon

dá türelmetlenül a király. E hölgyet én magamnak

szemeltem ki , s igen gyönyörködöm benne , épen

ugy, mint Dávid, böles Salamon apja, gyönyör-

ködött a Sbunamita Abisag társaságában.

A esillagász további kérelmei s szorgalmazásai

még tagadóbb válaszra ingerlék a királyt , — igen

boszús kedélylyel váltak el egymástól.

A böles , remeteségébe zárkozott a kedvetlen

ügy fôlött tépelôdni ; mielôtt elment volna azonban,

még egyszer inté a királyt, ôrizkednék veszélyes

foglyától. De hol van az öreg szerelmes, kitanáesra

hallgat ? Aben Habuz tökéletes rabja lett szenve

2*
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délyének. Egyetlen iparkodása volt, magát a góth

szépség szemeiben szeretetre méltóvá tehetni. Ifju-

sága neга nagyon ajánlhatá ôt, az igaz, de annál

inkább gazdagsága , s a vén szerelmes többnyire

bôkezu is szokott lenni.

A granadai Zaeatín legdrágább keleti árui fel-

hányattak ; selymek, ékszerek, roppant értékü gyé-

mántok , válogatott illatok , minden mit Ázsia és

Afrika ritkát és beesest nyujthatott, a herezegnôre

halmozva Iön. Színjátékok és ünnepélyek minden

nemei rendeztettek mulattatására: dalmüvek, tánez,

tornak, bika viadalok ; Granada egy idôre szaka-

datlan fényben uszásnak Ion színhelyévé.

A góth herezegnô e ragyogó' pompát ugy tekin-

té mint ki a nagyszeru életmódot megszokta. Min-

dent, rangjának vagy inkább szépségének tartozó

hódolatként fogadott ; inert a szépség a rangnál is

tulzóbb szokottlenni követeléseiben. Sôt alattomban

örulni látszott, ha a királyt oly költségekre veheté ,

mik alatt kinestára megnyögött, s ha aztán e határ-

talan pazarlást mindennapi dolognak nézhete.

A tiszteletre ineitó szeretô tehát legnagyobb

törekedése és bôkezusége mellett sem hizeleghete
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magának a nô szive megnyerésével. Ez haragosan

soha sem nézett ugyan reá, az igaz, de mosolyogva

sem. Mihelyt szerelmérôl kezdett beszélni , a hölgy

ezüst lantját zendité meg ; valami mystieus varázs

volt e hangokban. A fejdelem azonnal szunyadni

kezdett, ellenállhatlan szender lepte el, s fokonként

álomba meruit, melybôl esodásan épülten de egy

idôre egészen lehutött szenvedélylyel ébredt fel. Ez

ugyan vágyainak nem volt épen megfelelô; de ellen-

ben e szendergések kellemes álmokat hoztak , mik

tôkéletesen lebékózták a szunnyadó szerelmes e'rzé-

keit; és igy, ô folytatta álmodozásait , mi alatt

egész Granada korholta elkábultságát s zúgott a ze-

nére vesztegetett kinesekért.

Végre olyszerü veszély tornyosult Aben Habuz

fejére, mely ellen talizmánja 6t nem védheté. Lá

zadás ütött kl fôvárosában, s palotáját fegyveres

gyülevész nép fogta körül , élete s keresztyén ked-

vesének élete ellen fenyegetôzve. Régi harezias

szellemének egy szikrája röppent fel kebelében.

Maroknyi testôr esapattal támadta meg s uzte szét

a lázadókat , s a fôlkelést esirájában elfojtá.

A rend visszaallitása után fölkereste a esilla
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gászt, ki meg mindig remeteségébe zárkozottan a

neheztelés keseru falatán rágódott.

Aben Habuz engesztelô hangon szólitá ôt meg.

— Ó böles fia Abu Ajeebnek, szólt, te jól

megjóslád a szép fogoly által reám háromolható ve-

szélyeket ; mond meg hát azt is , te ki oly îles ész-

szel vagy elôre látó , miként hárítbatom el azokat

magamról?

— Távolitsd el körödbôl az okot — e hölgyet.

— Inkább országomtól válok meg; kiálta Aben

Habuz.

— Te mindkettô elvesztésének nézesz elébe ;

viszonzá a esillagász.

— Ne légy oly szigoru és haragos , 6 legmé-

lyebb elméjü philosoph ; vesd egy merlegbe a fejde-

lem és szeretô kettôs baját , s mutass utat módot a

fenyegetô vész megelôzésére. Nem gondolok én hir-

névvel, nem hatalommal, nekem esak nyugalom

kell : 6 volna bár egy esöndes menhelyem , hova a

világ s annak zaja, fénye, gondjai elôl menekül-

hetnék , s hol hátralévô napjaimat háburgatlan sze-

relemnek szentelhetném.
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A esillagász egy perezig bokros szemöldei aШ

tekinte rea.

— S mit adnál , ha egy ily menhelyet szerez-

nék neked ?

— Magad határozharnád meg jutalmadat, s bár

mi lenne az, ha esak hatalmambanállna teljesitése,

oly szentul , minthogy élek , megadnám.

— Hallottál e már 6 király Irem kertjérôl , a

boldog Arábia esodamuveinek ezen egyikérôl ?

— 1 1 allot tain e kertrôl ; a korán „Hajnal basa

dás" ezimu ezikkében van róla emlités : sôt e kivül

Mekkábol jött vándoroktól is bámulatos dolgokat

hallottam róla beszélni , de eddig esupán üres me-

séknek tartottam ezeket , olyanoknak , minôket tií-

vol országokban járt ntasok szoktak egyre másra

regélni.

— Ne tartsd meséknek 6 király az utazott em-

berek tapasztalásait ; jegyzé meg komolyan a esil

lagász : a világ széleirôl hozott beeses tanritkasá-

gokat foglalnak azok magukban. Az Irem kertet és

palotát illetôleg , mi ezekrôl mondatik , az mind

való : saját szemeimmel láttam mindkettôt— figyelj
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kalandomra , mert vonatkozással bir az a te kérel

medre.

— Ifju napjaiinban, mint pusztaságot lakó

arab , atyám te véit i'' rizón;. Az Aden pusztán halad -

va át, a tevék egyike eltévedt atobbitôl s elveszett.

Több napig jártam utána, s egy napon déltajban,

tikkadtan s ol farad va , pihenni dôltem, s egy pálma

fa árnyábangyérvizu forrás mellett elaludtam. Fel-

ébredvén , roppant város kapuja elôtt találtam ma-

gam. Bemenék s nagyszerü utezákat és téreket lát-

tam , de mind néma volt és lakatlan. Igy jártam

keltem , м^nem egy diesô palota és kerthez értem,

mely temérdek szökô kút es halasto , lugas es virág

és izletes gyümölesu fákkal vala ékes; de még foly-

vást egyetlen lélek sem volt látható. Erre 6n e ma-

gány által megrémülten elsiettem , s a város kapu-

ján kilépve megfordultam még egyszer visszatekin-

teni ; de már ekkor minden eltünt , s esak a véget-

len sivatag terült el elôttem.

Nem messze aztán egy idôs dervissel . ki a táj

ôsbagyományai és rejtelmeiben jártas volt, talál-

kozván , elmondám néki esetemet. Ez , mondá ô, a

nagy hirü Irem kert , a sivatag esodáinak egyike.



25

Néha néha mutatkozik az csak hozzád hasonló ván-

dorok szemeinek, megörvendeztetvén azokat tor-

nyok és paloták »s diszes berkek látásával , aztán

elenyészik s esupán a pusztai magány marad. Tík-

ténete pedig következô. Hajdankorban , midôn e vi-

déket az Additák lakták , Sheddad király, fia Adnak

в dédunokája Noénak , fényes várost alapíta itt.

Elkészültével , nagyszeruségét látva , szive kevély-

ség és nagyravágyásban fuvalkodott fel, s egy kirá-

lyi palota épitését határozá el , kertekkel , melyek

a koránban említett mennyei paradiesommal vetél-

kedjenek. Az ég átka azonban elbizottságáért utól-

érte ô4. Mind ô, mind alattvalói eltörültettek a föld-

rôl , e a fényes város és palota és kertek örökös va-

rázszsal lônek illetve , mely ôket emberi szem eШ

elfödi , s esak idônként engedi láthatni , hogy a ki

rály bune örök emlékü maradjon.

E történet 6 király s a látott esodák lelkembe

vésôdtek, s késôbben, midôn Egyiptomba s itt böles

Salamon könyvének birtokába jutottam, határozattá

érett bennem visszatérni és Irem kertjét még egy-

szer megszemlélni. Ugy tevék ; a rejtély jártas sze-

meimnek nyilvánult, s én elfoglalva Sheddad palo
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táját , nehány napig ez édenben idôztein. Az ôrszel-

lemek buv hatalmamnak engedelmeskedének, s fel-

födözék ama varázs erot. melyel e kert létesült s

késôbb láthatlanná lesz. Hasonló palotát és kertet,

6 király , én csinálhatok neked , akár itt is, a város

íölé emelkedô hegy tetején. Mert hiszen nem isme-

rek-e én minden titkos buv erôt? s nem vagyok-e

böles Salamon tankönyve birtokában ?

— Ó böles fija Abu Ajeebnek , kiálta fel vágy

remegve Aben Habuz ; te valóban dús tapasztalatú

utas vagy s bámulatos dolgokat láttál és tanultál !

Teremts nekem ily édent , s kivánj akár mit , ha

bár országom fele része lenne is.

— Hajh ! felelé az elôbbi ; jól tudod , hogy

öreg ember s könnyen kielégithetô bölesész vagyok;

minden jutaloin , mit kérek , az elsd teher hordó

állat arajta lévô teherrel, mely e palota kapuján

bemenend.

A fejedelem szivesen egyezett ez olesó árba,

s a esillagász megkezdé munkálatait. A hegy tete

jén , közvetlenül földalatti remete laka fölött, hosz-

szu folyosót épitetett, mely egy erôs torony közepe

alatt végzôdik.
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A torony kül-esarnokának maga san domboruló

boltive alatt izmos kapuszárnyak zárták el a bejá-

rást. E kapu homlokzatára a esillagász saját kezei-

vel faragott egy roppant idomu kules alakot, a kül-

esarnok boltivére pedig egy óriási kezet. Hatalmas

talizmánok voltak ezek , melyek fölött ô ismeretlen

nyelves mondatokat ismételt számtalanszor.

Mitlôn e mu elkészült, két napra esillagászi

termébe zárkozott , s rejtélyes varázslatokkal fog-

lalkozék , a harmadikon fölment a hegyre , s az

egész napot tetején tölté. Az éj késô órájában jött

le , s Aben Habuznak jelenteté magát.

— Valahára ó király , elkészültem munkám-

mal. A hegyesúeson áll a legdiszesebb palota, mi-

m'it v alaha emberi agy kigondolhatott , vagy emberi

szív kivánhatott. Vannak ékesnél ékesb esarnokai,

termei , bájló kertjei, hideg forráskútai , Hiatos für-

dôi : szóval az egész hegy paradiesominá van ala-

kítva. Irem kertjéhez hasonlólag, nagy hatalmu bu-

szó védi s rejti el halandók fürkészô szemei elôl ,

kivévén azokat , kik a talizman titkát birják.

— Elég , vágott közbe örvendetesen Aben Ha-

buz , holnap virradatkor azonnal felmegyünk s áf
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veszszük.—A boldog fejdelem keveset aludt ez éj-

jel. Alig esillámlott meg az elsô napsugár Sierra

Nevada hólepett fokán , midôn 6 már lovára ült, s

válogatott esekély kisérettel Iovagolt fel egy mere-

dek és keskeny uton a bérezre. Mellette , fehér pa-

ripán, a góth herezegnô nyargalt draga kövekkel

ragyogó ruhában, s az ezüst lanttal oldalán. A esil-

lagász a király másik oldalán mendegélt hierogly

phes botjára támaszkodva , miután ô soha semmi-

féle lóra nem ült.

Aben Habuz kivánesian tekinte fel meglátni a

tündüklô kastély tornyait s a kerteknek a magasban

elnyúló terraszait ; de semmi ilyest nem fedezhe-

te fel.

— Épen ebben fekszik rejtelme és biztonsága

a palotának , — mondá a esillagász ; mig a varázs-

illetett kapun ¡ít nem haladsz, s magad a birtokba

nem helyezéd , addig semmit sem lehet látni.

A külesarnokhoz közeledve a esillagász meg-

állott , s a bolt íven és a kapu fölött lévô faragott

kules és kézre mutatva folytatá :

— Ezek, ugymond, a bejárást megtiltva ôrizô

talizmánok. Mig ama kéz le nem nyúl s meg nem
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ragadja a kulesot , sem emberi hatalom se bubájos

mesterség nem vehet erôt e hegy urán.

Mig Aben Habuz tátott szájjal s néma esodá-

lattal bámulta e természet fölötti talizmánokat , a

herezegnô paripája elôre haladt s a kapu felé, a fo-

lyosó közepéig vitte ôt.

— Im , kiáltá a esillagász , ez a nekem igért

jutalom , az elsô állat a rajta lévô teherrel , mely a

buvös folyosón bemenend.

Aben Habuz mosolyogva hivé hogy az ôreg em

ber esak tréfál , de midôn látta hogy ez komolyan

veszi a dolgot ; ôsz szakálla reszketett mérgében.

— Abn Ajeeb fia ! szólt komor arezal ; minô

kétértelmuség ez? Te jól tudod az igért jutalom ér-

telmét : az elsô teher bordó állat terhestôl , mely e

palota folyosójába lép. Vedd a legerôsebb öszvért

ólaimból , rakd meg kinestáram legértékesb ezik-

keivel , s tied leend : de ne merészelj ahhoz emel-

kedni gondolatban, ki az en szivemnek gyönyöru-

sége.

— Mi szükségem van nekem értékre ? dörgé

boszusan a esillagász ; nem enyém-e böles Salamon

tankönyve, s általa a földteke rainden rejtett kineseV
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A herezegnô jogszeruen enyém , te királ vi szavad

adtad , s én sajátomnak kö vetelein ôt.

A herezegnô büszkén nézett le paripájáról, s

megvetési gyönge mosolyjátszott rózsás ajkain, mi-

dôn a két ôsz szakál az ifjuság és szépség birtoká-

ért vitázott.

A fejedelem dühe nagyobb volt mint méltá-

nyossága.

— Puszták alaesony fia te! orditá, sok mester-

seget tudhatsz , engem azonban uradúl ismerj s ne

merészelj kikötni királyoddal.

— Uramúl! viszhangoza' a esillagász; királyo-

múl ? ! Egy vakand túrás királya akar uralkodni a

fölött , ki böles Salamon talizmánjait birja ? Élj bol-

dogúl , Aben Habuz ; korniányozd piezi országodat

e élvezd a te — bolondok számára megrendelt para-

diesomodat; részemrôl, en nevetni foglak bölesészi

elvonultságomból.

Igy szólva, megragadta a paripa kantárát, bot-

jával a földre ütött s elsülyedt a góth herezegnôvel

együtt. A föld ismét bezáródott fölöttük s nyoma

sern maradt a nyilásnak melyen eltuntek.

Aben Habuz megdobbenâaében nehány perezre
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szavát vesztve állott. Magához terve ezer munkás-

sal ásatott lefelé a kelld irányban , de hasztalan , a

köves alap daezolt ásóikkal, vagy ha sikerült is kis-

sé behatni , gyorsabban telt be ismét földdel a nyert

nyilás , mint ôk felhányhaták. Aben Habuz a bar-

lang torkolatát is , mely a esillagász földalatti ter-

meibe vezetett , keresteté , de erre sehol sem lehe-

tett akadni. A bejárás egykori helyét ôs szikla lemez

boritá.

Ibrahim Ebn Abu Ajeeb eltuntével megszunt a

talizmánok ereje is. Az érez lovag arezával a hegy

felé fordúlva maradott , s lándzsáját ama pont felé

szegezé , hol a esillagász elsülyedett , mikent ha ott

leskelôdnék Aben Habuz leghalálosabb ellensége.

Idôrôl idôre zene és nôi dal el-elhaló hangjai

voltak a hegy mélyébôl hallhatók , s egy pór hirül

hoza egy napon a királynak , hogy a múlt éjen ha-

sadásra talált a sziklában, ezen befelé mindaddig

mászott, mig egy földalatti esarnokba tekinte le, hol

a esillagászt pompás pamlagon szenderegni látta s

szundítani a herezegnô ezüst lantjának zengésére ,

mi érzékeire buvös hatást látszék gyakorolni.

Aben Habuz keresé a szikra hasadást , de ez
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már ismét bezáródott. Megkisérté ujolag kiásni ve-

télytársát, s megint sikertelen. A kules és kéz va-

rázsereje sokkal hatalmasb volí hogy sem emberi

erôködéssel lehessen egyensúlyozni. A hegytetôn,

az itt igért palota és kert helyett, kopár pusztaság

maradt ; e nagy várakozásu édent vagy bubáj tevé

láthatlanná, vagy esak a esillagasz meséje volt az

egész. A világ ez utóbbit kegyeskedék gyanitani, 8

némelyek e helyet „A király bolondságának," má-

sok pedig „A bolond paradiesomának" nevezék el.

Hogy Aben Habuz bánata tetôpontját érje el ,

szomszédjai, kiket nem rég ingerlett és tetszése

szerint vert , midôn még a talizman érez lovag hó-

dola paranesának , tapasztalván , hogy már többé

nem védi ôt blverô , minden oldalról betörtek tar-

tományaiba, s a legbékeszeretôbb király hátralévô

napjai szakadatlan esatározásoknak lônek lánezo-

latává.

Végre meghalt Aben Habuz s eltemetteték. Az

óta századok múltak. Az eseménydús hegyre az Al-

humbra építetett , s némi arányban valósitja az Irem

kert meseszeru gyönyöreit. A varázs illetett torony-

kapu még épen áll , kétségkivul a rejtelmes kéz éa
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kules által oltalmazva ; s jelenleg az Igazságkaput,

a vár fô bejárását képezi. E kapu alatti földalatti

lakában mondják, tartózkodik még mindig a vén

esillagász , pamlagán s a herezegnô ezüst lantjának

zengése mellett szunyókálva.

Az öreg sérvitézek, kik e kapunál ôrt állanak,

hallják néha a dallamot nyári éjeken , s a szenderí-

tô hatásnak engedni levén kénytelenek , nyugodtan

gunyasztanak állomásaikon. Sot amitöbb, olyálom-

hozó szellem lengi körül e helyet, hogy még л vilá-

gos nappal ôrködôk is fej bólingatva láthatók a ío-

lyosó kôpadjain , vagy jó izut alusznak a közeli fák

alatt, annyira hogy ez mindenesetre a legálmosabb

ôrszem állomás az egész keresztyén világon.

Bégi legendák azt tartják, hogy mind ez örök

idôkig igy leend. A herezegnô a esillagász foglya

marad, a esillagászt pedig a herezegnô buvös álom-

ban tattja, egész a végsô napig , mindaddig mig a

rejtelmes kéz meg nem ragadja a végzetszeru kul-

esot s a megbuvölt hegy varázslatát el nem oizlatja^

Tilí( MriM III. kai.





HORATIO SPARKINS.

(BOZ. (DICKENS.) Sketches.)

3*





— Valóban, szerelmem, ô a múlt kör-estélyen

igen forgolódott Teréz körül, szólt Maldertonné fér-

jéhez , ki a városban töltött nap fáradalmai ut.íti ,

selyem kendôbe kötött fôvel s lábait a kandalló tuz

elibe nyújtva , Porto-borát iddogálta ; — nagy.,n

forgolódott; s én újra mondom , hogy minden lehe-

tô módon bátorítanunk kell ôt. Mindenesetre meg

kell ôt hívnunk ebédre.

— Kit kell meghívnunk? kérdezte Malder

ton úr.

— Na s hiszen tudod kit értek , kedvesem —

azt a fekete bajszos és fehér nyakkendôs flatal em-

bert, ki az ntólsó körestélyen elôször jelent meg, s

kirôl most az egész leány világ beszél. Izé — iste-

nem ! hogy is hívják — Marianne , mi is a neve ?

folytatá Maldertonné, kisebbik leányához fordúlva,
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ki erszény kotéssel foglalkozott s érzelgô arezot

esinált.

— Mr. Horatio Sparkins , mamám ; felelé Ma

rianne kisasszony , egy Júliaszeru sohajjal.

— Az ám , esakugyan , Horatio Sparkins ;

mondá Maldertonné. Szó sines róla, ô a legúriasabb

külseju fiatal ember , kit életemben láttam. Abban

a gyönyöru új ruhában melyet a múlt éjen viselt ,

egészen hasonló volt — egészen olyan volt, mint —

mint —

— Mint Leopold herezeg , mamám , — oly ne

mes , oly érzelemdús ! végzé be Marianne buzgó

esodálat hangján.

— Fontolóra kellene venned kedvesem — kez-

dé újra Maldertonné, hogy Teréz most már huszon-

nyolez éves , s hogy esakugyan itt az ideje valami-

hez fognunk.

Malderton Teréz kisasszony egy igenapró, kissé

kôvér, piros arezú leány volt, de mindig jó kedvu,

s még nem járt jegyben , bar — hogy méltányosak

legyünk iránta — a baj nem az ô állhatatossága

hiányának tulajdonitandó. Hiába tetszelgett tíz éven

át ; hiába kötöttek Maldertonék széles ismeretséget
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Camberwell sôt a szomszéd városok házasulandó

fiatalaival , nem is említvc a fôvárosból kiránduló-

kat. Malderton Teréz kisasszony ép oly isineretes

volt , mint a Northumberland palota (vagy a buda-

pesti lánezhid oszlopzata) fölötti oroszlyán , s épen

oly valószinuséggel birt helyben maradása, mint

emezé.

— Bizonyos vagyok benne , hogy tetszeni fog-

na neked ; folytatá Maldertonné — oly nagyúrias !

— Oly müvelt ! mondá Marianne.

— S oly gyönyörüenbeszéll tevé hozzá Teréz.

— Irántad igen nagy tisztelettelviseltetik, ked-

vesem; mondá férjének bizalmas hangon Malder

tonné. Malderton köhhentett s a tüzbe nézett.

— Igen , én tudom , 6 nagyra beesüli papa

társaságát; erôsité Marianne.

— Kétségen kivul ; viszhangozá Teréz.

— Úgy van , ezt nekem is nyilvánitá ; jegyzé

meg Maldertonné.

— Jó, jó: válaszolá a hizelgés által megnyert

Malderton ; a holnapi körestélyen , ha találkozom

vele, majd tán meghivom. Reménylem, tudja, hogy

Oak-lodgeban Camberwellben lakunk ?
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— Természetesen — s azt is, hogy egy fogatú

hintót tartasz.

— Majd meglássuk; mondá Malderton, kis

gunnyasztásra helyezkedve el : — majd meglássuk,

Mr. Malderton azon embereknek volt egyike ,

kiknek egész eszmeköre a Lloyd , börze , kelet-in-

diai társulat és' bank körul forog. Egy két sikerült

nyerészlet, homályos és aránylag szegény helyze-

tébôl jólétre emelte ôt. Mint ez hasonló esetekben

gyakran történik , önmagáról és esaládjáróli fogal-

mai vagyona növekedtével rendkivuli magas fokra

emelkedtek; elôkelô szokásokat, izlést és sok egyéb

majmoló bohóságokat negélyeztek , s határozott és

méltó irtózattal fordúltak el mindentôl, mi k ö z ö n-

s é g e s nek volt tekinthetô. Vendégszeretô volt fi-

togtatásból, szukkeblu tudatlanságbôl, s elôitéletes

elbizottságból. Az önzés s fényüzési vágy rá vitte

hogy pompás asztalt tartson : az ajánlkozó alkalom

s a földi jók szeretete pedig temérdek vendéget biz-

tositott neki. Müvelt embereket , vagy kiket ô azok-

nak tartott, szeretett asztalánál látni; de az „el-

ménezeket" , mint ô nevezé , soha sem turhette. —

Alkalmasint két fia kedvéért táplálta ô ezen indula
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tát, kik az ô tisztelt szüleikben erre nézve nem költ-

hettek aggodalmat. A esalád büszkeségét helyezte

abban , hogy magasabb körökben keressen ismeret-

ségeket és összeköttetéseket , mint a minôben maga

forgott; s e vágynak — hozzájáralván még a saját

szuk körén kivul fekvô világnak épen nem ismerése,

egyik kényszeru következése az Iôn, hogy akiesak

magasabb rangú s elôkelôbb emberekkelnémi isme-

retségben állott, az Oak-lodgei asztalhoz Camber-

wellben biztos útlevéllel bírt.

Mr. Horatio Sparkins elsô megjelenése a kör-

estélyen, a meglepetés és kandiság nem esekély

fokát kelté fel a rendes látogatókban , vallyon ki

lehft? Láthatólag tartózkodó s látszólag méla bús.

Talán pap-jelölt? Ennek igen jiíl tánezol. Vagy

ügyvéd? neve nines a sorozatban. Igen választékos

ezavakkal és sokat beszélt. Vagy talán valamelyki-

tunô külföldi , ki oly ezélból jött Angliába , hogy az

országot, szokásait s az itteni életmódot leírja; s

ki a nyilvános bálakba és közlakomákra azért jár ,

hogy megismerkedjék a magas körök légzetével , a

bevett illemszabályokkal s angol finomsággal ? —

Nem, kiejtése nem külföldies. Orvos-e, vagy hirlap
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iró , vagy divatregények szerzôje , vagy inuvesz ?

— Nem és nem , valamennyi ezen sejtelmet meg-

ezáfolta valamely érvényes ellenvetés, — „Akkor,"

mondá mindenki , „ô bizonyára valaki. — „En is

annak tartom 6t,:í okoskodék Maldertonúrmagában;

miután észreveszi fensôbbségùnket s figyelemmel

van irántunk."

Az imént elôadott társalgás utáni éj ismét kör-

estélyi 6¡ volt. A hintó pontban kilenez órára Oak

Lodge kapuja elibe rendeltetett. Malderton kisasz-

szonyok égszín kék selyem s mu-virággal diszített

ruhába öltöztek ; Maldertonné, a kiesiny kövér asz-

szony, hasonlólag, s úgy nézett ki, mint kettôvel

sokszorozott idôsb leánya; Malderton Frigyes az

idôsb fiú , egészen kiesipve , eszmény-minta képe

vala valamely piperkôez pinezérnek; s Malderton

Tamás , az ¡fjabbik , fehér disz-nyakkendôben fé-

nyes goinbú kék frakkban s veres órazsinorral szer-

fölött hasonlitott Barnwell György érdekes mellké-

péhez. A esalád minden tagja erôsen feltette, magá-

ban , hogy Sparkins Horatio társaságát keresni fog-

ja. Teréz , természetesen , oly nyájas és érdekes

leend, mint huszonnyolez éves férj-lesô hölgyek
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rendesen lenni szoktak ; Maldertonné esnpa kegy és

mosoly lesz ; Marianne nehány sor verset fog kérni

emlék-konyvébe ; Malderton a nagy ismeretlent

ebédre hivandja meg; Tom pedig a burnót és szivar

érdekes tárgyát választandja a társalgás kezdô be-

tujeul. Sôt még maga Malderton Frigyes is , a esa-

ládi tekintély mindenben , mi azizlés, öltözék, és

divatos elrendezéshez tartozik — kinek a fôváros-

ban külön szállása volt , ki a Covent-gardeni szin-

házba szabadjegygyel birt , ki mindig a havi divat

szerint öltözködött, ki nyaranta iïirdôkbe utazott, s

kinek valósággal volt egy meghitt barátja ki egykor

ismert egy gentlemant ki valaha Albániában lakott,

— még 6 is úgy vélekedett, hogy annak a Sparkins

Horáeznak ördöngös derék fiezkónak kell lenni, s

feltette magában , hogy részesitendi ôt egy teke-

parthiera felhivás szereneséjében.

Az elsô tárgy , mely az ekként felkészult esa-

lád szemébe a bál-terembe lépéskor ötlött , az ér-

dekes Horatio volt , a mint homlokáról félre simí-

tott fürtökkel, szeineit fei a padra szögezve, meren

gô kifejezéssel arezán , egy szék karjára hajolt.
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— Itt van ô, sugá Maldertonné gyöngén meg-

lökve férjét.

— Szakasztott lord Byron ! mormolá Teréz.

— Vagy Montgomery ! suttogá Marianne.

— Vagy mint Ross kapitány arezképei ! véle-

kedék Tom.

— Tom, ne beszélj szamarakat! szólt atyja,

ki minden alkalommal megrótta ôt . alkalmasint

hogy valamikep elménezé ne váljék,— pedig e gond

nagyon felesleges volt.

Az elegans Sparkins bamulatra gerjesztô festôi

helyzetében maradt, mig a esalád a teremen átha-

lodott. Akkor aztán a meglepetés es öröm legter-

mészetesebb negélyzésével riadt fel ; Maldertonné

asszonyt a legnagyobb szivélyességgel szólitá meg,

az ifju hölgyeket a legbájolóbb modorral üdvözlé ,

Malderton úr elôtt meghajtá magát, s egész a hó-

dolatig terjedô mély tisztelet kifejezésével fogott vé

le kezet: a két fiatiil ember köszöntését pedig félig

kegyes és félig magasztos módon viszonzá , mi eze-

ket tökéletesen meggyôzte arról , hogy Sparkins

kétségkivul igen jelentékeny s egyszersmindleeresz-

kedô egyéniség.
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— Teréz kisasszony, szólt Horatio a szokott

üdvözlések után s mélyen meghajolva ; — megen-

gedi e nekem a vakmerôséget remélhetni , hogy ön

engem kegyes lesz boldogitani egy

— Azt tartom még nem vagyok igérkezve ; fe-

lelt borzasztóan negélyzett közönynyel Teréz , — de

valóban — oly sokan kértek fel —

Horatio oly szeretetre méltóan nyomorúlt ar-

rzot vágott , mint egy — naraneshéjon elsiklott

Hamlet.

— Szerenesémnek fogom tartani; mondá végre

halkan az érdekes Teréz ; s Horatio areza fényes

lôn , mint egy záportól nedves vén kalap.

— Már az igaz , hogy igen derék fui ! jegyzé

meg elégülten Malderton, midôn az engedelmes

Sparkins tánezosnéjával az épen alakuló négyeshez

esatlakozott.

— Viselete és mod ora kitunô ; gondolá Fri-

gyes.

— Igaz , ô elsô rendu fiezkó; szólt közbe Tom,

ki nagy minden lében kanál volt, — épen úgy be-

szél , mint árverésen szoktak.

— Tom ! mondá ünnepélyesen atyja — úgy hi
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szem intettelek már, hogy ne beszélj ostobákat.

Tom összehúzta magát , mint a kakas essôs idôben.

— Mily gyönyörteljes — mondá az érdekes

Horatio tánezosnéjához, midôn a bevégzett négyes

.után a teremben sétált vele — mily gyönyörteljes ,

mily élvezetdús , az élet borongó viharaitól , viszá-

lyaitól és bajaitól, ha esak nehány rövidke mulé-

kony perezre is , elvonúlhatni ; se perezeket, bár

mily tunékenyek és gyorsak legyenek is, azon egyén

áldott buvös társaságában tölthetni , kinek borús

pillantása halál , hidegsége ôrülés , hutlensége

romlás , állhatatossága pedig menyország fogna len-

ni ; kinek hajlamát bírhatni a legnagyobb jutalom

leendene, mivel az ég egy embert megáldhat.

— Mily gyöngédség ! mily érzelem ! gondolá

Terez , a mint egyre sulyosabban nehezedék tán-

ezosa karjára.

— De elég — elég! kezdé újra az elegans

Sparkins , színpadi modorral. Mit is mondtam? mi-

ként is emlithetek an — 6n— ily érzelmeket? Teréz

kisasszony — (itt kisséhabozott) kegyeskedik e meg-

engedni , hogy felajánljam

— Valóban , Sparkins úr , vágott szavába az
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elragadtatott Teréz s arezát alegédesebb zavarpír-

ja futotta el — atyámhoz kell 6nt utasítanom , be-

egyezése nélkul a világért sem mernék —

— Ó semmi esetre sem ellenezheti —

— Ó igen. Ön valóban nem ismeri ôt ; szakítá

félbe Teréz , jól tudván hogy nines mitôl tartani ,

de a jelenetnek némi regényes szinezetet adni

óhajtva.

— Nem , ô semmi esetre sem ellenezheti aján-

latomat, hogy önnek egy pohár ezitromvizet hoz-

zak ; viszonzií kissé meglepetve az iinádandó Spar-

kins.

— Hát esak ennyi az egész? gondolá magában

a esalódott Teréz. Mily nagy feneket keritett —

semminek !

— Igen fognék örulni, Sir, ha ön jövô vasar-

nap öt órakor ebédre megjelenésével szereneséltet-

ne ; Camberwellben lakunk , Oak-lodgeban — ha

nines jobb helyre igérkezve ; — mondá az estély

végével Malderton , a mint ô és fiai Sparkins Ho-

ráezezal beszélgettek.

Iloratio köszönve hajtá meg magát s elfogadta

a hizelgo meghivást.
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— Meg kell vallanom , folytatá a mukö Ь' atya

s új ismerosét burnóttal kinálá — hogy ez"n esté-

lyekben fél annyi élvezetet sem találok , mint O ik-

lodge kényelmében , hogy ne mondjain , fényéb-n.

Пy estélyek öregebb emberekre kevés vonzenïvcl

bírnak.

— 8 utóljára is , Sir, mi az ember? kérdé a

metaphysieus Sparkins — kérdem , mi az embi-r?

— Ah, úgy van, igaz; felelte Malderton —

nagyon igaz.

— Annyit tudunk, hogy élünk 6e léhlzünk ,

folytatá Horatio ; hogy vannak szüks^geink es ki-

vánataink, óhajtásaink és vágyódás link

— Kétségkivul; szólt Malderton Frigyes el-

mélyedô arezezal.

— Ismétlem , tudjuk hogy létezünk ; folyt.it í

emelt hangon Horatio ; de itt megakadunk; itt vége

van tudományunknak ; itt van ismereteink teíopont-

ja ; itt ne továbbja határoztatásunknak. Mit tudunk

egyebet ?

— Semmit, felelte Frigyes, kinél e részben

önmagára nézve senki sem lett volna kipes jobban

felelni. Tom szinte akart volna valamit megkisér
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tenij de szereneséjére még jókor találkozott atyja

haragos nézelletével , s elsuttyant , mint egy ese-

nésen kapott kis taeskó.

— Beesületemre , szólt az idôsb Malderton,

midôn a hintóban haza felé tértek ; ez a Sparkins

bámulandó fiatal ember. Oly meglepô tudományos-

ság ! oly rendkivuli ismeretek ! s oly ragyogé kife-

jezési tehetség !

— Azt hiszem, hogy valakinek kell nekllenni

álnévalatt; mondá Marianne. Mily regényszeru !

— Igen hangosan és szépen beszél; jegyzé

meg félénken Tom—de én nem egésaen értemmeg,

mit akar mondani.

— Na hiszen én kétségbe is esem már az iránt,

hogy te valaha megértsél valamit; szólt atyja, kit,

természetesen , Horatio Sparkins társalgása sokról

felvilágoeitott.

— Ugy látszik Tom , mondá Teréz — hogy te

*z este igen nevetségessé tetted magad.

— Szó sines róla ; viszhangozá mindenki — s

a szerenesétlen Tom lehetô legkissebb térre húzta

össze magát. Ez éjjen Malderton úr és Maldertonné

asszony hosszasan értekeztek leányuk jövôjérôl s a

Vil.it Mjist III. köl. 4
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teendôkrôl. Teréz kisasszony arról gondolkozva fe-

küdt le , valljon azon esetre , ha rangos emberhez

menne férjhez , elfogadhatná e lelkiismeretesen

mostani ismerôsei látogatásait ; s egész éjjel álnév

alatti fônemesekrôl , fényes körökrôl , strueztollak-

ról , nász-ajándékokról es Sparkins Horáezról ál-

modott.

Vasárnap reggel mindenfélekép találgatták,

miként fog a feszulten várt Horatio megerkezni. —

Bérkoesin e , vagy lóháton , vagy a gyorsszekérrel?

E s hasonló fontosságú gyanitgatások még inkább

növelték Maldertonuó s leányai várakozását egész

az ebíd idejéig.

— Beesületemre kedvesem, szörnyu alkalmat-

lanúl esik , hogy az a te közönséges bátyád épen.

ma hívta meg magát hozzánk ebédre ; panaszkodék

nejínek Malderton. Sparkins eljövetelére számitva

szándékosan nem hívtam meg mást, esak Flamwellt.

S most ha esak rá is gondolok, hogy bátyád, a

kalmár is itt lesz — szinte borzadok. Ezer font ster-

lingért se venném fel , ha új vendégeink elott bolt-

járól kezdene beszélni. Aztán még nem torödném

véle , ha elég okosan el tudná titkolni , mennyire
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szettul bolondja üzletének, hogy bizonnyal ki fogja

böfienteni: kiesoda, miesoda?

Barton Jakab, az érdeklett egyéniség, jó módú

fuszerárus volt , s oly közönséges , oly mindert be-

esület érzés nélkuli ember, hogy soha sem habozott

tettleg bevallani , miként ô uzlet-ember volt és ma-

rad , „igy szerezte vagyonát , s mit bánja , ha ezt

az egész világ tudja is."

— Ah Flamwell kedves barátom, mint van ön'?

szólt Malderton úr , midôn egy kiesi pofók ember-

ke, szemein zöld üvegekkel, lépett a szolába. —

Vette soraimat?

— Igen , s azokhoz képest im itt vagyok.

— Nem ismeri ön törtenetesen nevérôl mr.

Sparkins-t ? Hisz ön mindenkit ismer.

Mr. Flamwell ama rendkivul terjedékeny isme-

retkörrel biró ^egyéneknek volt egyike , kikkel oly-

kor egy egy társaságban találkozunk , s kik azt kö-

vetelik , hogy mindenkit ismernek , pedig valóság-

gal senkit sem ismernek. Maldertonéknál , kik a

nagy világ körébôl vett meséket mohó fülekkel hall-

gatták , különös kegyenez volt ô, s tudván , kikkel

4*
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van dolga, mindenkivel ismeretségben állása igé.

nyének szenvedélyét a végtelenig túlozta. Legnagyobb

hazugságait rendesen zárjelek közé szoritva szok-

ta elmondani s oly önmegtagadási arezkifejezéssel ,

mintha attól félne , bogy diesekvônek fogják tartani'

— Nem, e nevérôl nem ismerem ôt ; felelte

halkal Flamwell s roppant fontos arezot vágott. —

De azért kétségkivul ismerem. Magas-e ?

— Közép termetu ; mondá Teréz.

— Feketehajú? tudakozódék Flamwell, egy

merész találgatást kisértve meg.

— Igen ; felelt élénken Teréz.

— Orra kissé pisze ?

— Nem ; szólt lehangoltan Teréz , — római

orra van.

— Hát nem római orrot mondtam-e? esett köz-

be Flamwell. Igen választékos külseju fiatal ember?

— Óh , mindenesetre.

— Modora rendkivul megnyerô ?

— Oh , igen ! felelte egyszerre az egész esa-

lád. Önnek ismerni kell ôt.

— Úgy van, mindjárt gondoltam, hogy ön bi
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zonyosan ismeri ôt, ha a nagy világhoz tartozik. —

Kinek hiszi ôt ?

— Önök leirása szerint, mondá fontolgatva

s hangját suttogásig mélyesztve Flamwell — erôsen

hasonlit Fitz-Edvárd Fitz-John Fitz-Osborne Au

gustus úrhoz. Igen kitünú eszu natal ember s kissé

különez. Nagyon valószinu , hogy valamely ezél el-

érhetéñeért álnevet vôn fel.

Teréz szive hangosan dobogott. Valóban Fitz-

Edward Fitz-John Fitz Osborne Augustus volna ô ?

Mily pompásan veendi ki magát e név a fényes lá-

togató jegyeken ! Fitz-Edward Fitz-John Fitz Os-

borne-nô ! Az eszme elragadó.

— Öt perez hiján öt óra ; szólt Malderton úr

zsebórájára tekintve — reméllem , esuk nem ma-

rad el.

— Itt van ! kiáltott fel Teréz , midôn a kapu-

ajtón kettôs zörgetés hallatszott. Mindenki oly ar-

ezot igyekezett 6'lteni — minôt az emberek rende-

sen szoktak midôn a látogatót különösen várják —

mintha eseppet se gyanitanák jöttét.

A szoba ajtó nyllt — „Mr. Barton !" jelenté

az inas.
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— A manó vigye el ! morgá Malderton. — Ah

kedves Sir , mint van ön ? mi újság ?

— Semmi , felelt a fuszerész sz< kott beesüle-

tesnyers modorával.— Semmi különös. Én legalább

mit sem tudok. Na s hogy [vagytok lányok gyere-

kek ? Flamwell úr — örülök hogy van szerenesém.

— Itt van Sparkins úr ! mondá Tom , ki foly-

vást az ablakon nézett ki — o l y fekete lovon jô !

— S esakugyan itt is volt Horatio, egy roppant fe

kete lovon, mely igen veszélyesen ágaskodott és

topogott alatta. Eleget rángatta ô jobbra balra a

kantárszárat , de a Ió annál jobban ágaskodott, hor-

kolt, rugdosott és meg meg iramlott, mig végre esak

ugyan beegyezett a megállapodásba jó ötven ölnyire

a kaputól , hol aztán Sparkins úr leszállott róla , s

Malderton groomjának gondviselésére bízta. A be-

mutatás egész ünnepélyességgel ment végbe. Flam

well, zöld szemüvegei megul titokszeru fontosság-

gal tekintett Horatióra ; a hôs Horatlónak Terézre

vetett édes pillantásai szavakkal ki nem mondható

dolgokat fejeztek ki ; Teréz pedig a maga részérôl

lehetôleg tetszetôs lenni iparkodott.

— Hát esakugyan — az a — hogy is hivják —
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Augustus-e ô? kérdé súgva Flamwelltôl Malderton,

a midôn Sparkins Terézt, az ebédhez vezetendô,

karjára fuzte.

— Nem, legalább nem egészen — felelte e

nagy tekintély — nem épen ô —

— De kiesoda hát?

— Csittl inte Flamwell, sokat jelentôlegrázva

fejét, s gyanítni engedve, hogy ô jól tudja, ki lé-

gyen ; de fontos állam-indokok tiltják a mély titok

elárulását. Nem lehetlen , hogy a miniszterek egyi-

ke , ki a nép nézeteit ekként akarja kipuhatolni.

— Sparkins ur , szólt az örvendô Maldertonné;

legyen szives tarkázni. John, egy széket kell tenni

Teréz és Marianne kisasszonyok székei köze. — E

szavak egy legényhez voltak intézve , ki a ház szo-

kott rendén félig lovászi , félig kertészi minôségben

muködött ; de kit most, fô feladat lévén Sparkinsra

benyomást esinálni, fehér nyakkendôbe és ezipôkbe

bújtattak , s úgy kiesiptek és összekeféltek , hogy

egy másod-inashoz lenne hasonló.

Az ebéd jeles volt ; Horatio minden figyelmét

Teréz mulattatására fordítá, s mindenki igen jól

érezte magát Malderton urat kivéve , ki jól ismer
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vén sógora kedvenez beszédtárgyait, minden peres

ben rettegett , hogy rákezdi.

— Mikor látta on utólszor barátját Sir Noland

Tamást? kérdé Malderton, egy oldalpillantással Ho-

ratióra , kémelve , mily hatást idézend elô ennél ily

nagy név emlitése.

i — Nem — nem igen regen ; Gubbleton lordal

tennap elôtt beszéltem.

— Ahí reméllem egészséges ô lordsága? kér

dé a legmelegebb érdekkel Malderton. Alig szüksé-

ges megjegyezni , hogy e pillanatig egészen ártat-

lan volt ily nevu egyén létezését illetôleg.

— Egészséges, se baja — igen jól van. Ördön-

gös jó fiezkó ; a Cityben találkoztam vele , tömér-

deket összefeesegtünk. Nekem ô meghitt barátom. —

Azomban nem maradhattam vele oly sokáig , mint

szerettem volna , mert egy bankárnál volt dolgom '

ki szörnyu gazdag ember s parliamenti tag, s kivel

szinte meglehetôs , sôt mondhatom igen bizalmas

lábon állok.

— Tudom, kit ért ön; mondta reá mosolyogva

a házi úr ; holott valójában annyit tudott a dologról,

mint maga FlamweU.
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— Üzlete igen nagyszeru.

Ez a beszédet veszedelmes térre vitte.

— Uzletrôl lévén a szi5 ; szólalt fel az asztal

derekáról Barton ; minap egy úri ember, kit ön Mal-

derton igen jól ismert mielôtt önnek az az elsô nye-

részlet oly szerenesésen sikerult, boltnnkba szólt

be , és

— Barton, adjon esak egy burgonyát ; — sza-

kitá ôt félbe a szerenesétlen házi gazda reméllve ,

bogy a dolgot még esirájában elfojthatja.

— Itt van; felelt a fúszerárus, legkevésbé sem

sejtve sógora szándékát; — és egész egyszeruen

kérdé —

— Liszteset kérnék! szakitá ôt meg ismét

Malderton , félve a törtenet vi*gig mondatásától , в

iszonyodva е szónok „bolt" ismétlésétôl.

— Azt kérdé , hogy aszongya — folytatá a

bUnönez miközben a burgonyát átnyújtá — aszon

gya , hogy foly az üzlet ? Én tréfásan , mint mar

szoktam, aszondom neki, hogy biz én már esak

megmaradok üzletemnél , s remellen» , hogy engem

se hágy el üzletem. Ha , ha I
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— Sparkins úr! szólt a zavarát eltitkolni hasz-

talan törekvô házi úr ; egy pohár bort ?

— Kész örömmel Sir!

— Örvendek , hogy szerenesém van !

— Köszönöm.

— Minap este ; folytatá Horátióhoz a házi úr,

részint hogy az új ismerôs társalgási ügyessége ki-

fejthetésének tért nyisson , részint a fuszerész el-

beszélését eltukmálni akarva — minap este az em

ber természeti tulajdonairól beszéltünk. Ön okos-

kodása engem igen meglepett.

— És engem is ; mondá Frigyes. Horatio báj-

telyesen hajtá meg fejét.

— S kérem, miként vélekedik ön a nôrôl Spar

kins úr? kérdé Maldertonné. A lánykák somo-

lyogtak.

— A férfi, válaszolta Horatio; a férfi akár egy

második éden ragyogó , vidám , virághimes berkei-

ben andalogjon , akár pedig a kopárabb , sivár , s

mondhatnám ama köznapi téren forogjon, melyet

megszokni a mai világban kényszerülünk ; a férfi ,

ismétlem , bár mily körülmények közt , vagy bár

mily helyen , akár a rideg éghajlat fagyasztó ziva
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taraival küzdve, akár az egyenlitô izzó sugarai alatt

tikkadva — a férfi, nô nélkül, mindig es mindenütt

— egyedul lenne.

— Igen örülök , hogy ön ily nemes vélemény-

nyel van Sparkins ûv ! jegyzé meg Maldertonné.

— Én is; tevé hozzá Teréz. Horatio gyönyör-

telve tekinte reá s az ifju hölgy telyes pünkösdi r<5-

zsává pirúlt.

— Már az én véleményem — kezdé Barton—

— Tudoin , mit akar mondani ; vágott közbe

Malderton, erôsen eltökéllve, hogy sógorát nem

engedi másodszor szóhoz jutni — tudom , mit akar

mondani , de az nem áll.

— Mi nem áll ? kérdé a bámuló fuszerész.

— Sajnálom , hogy máskép vagyok meggyô-

zôdve Barton ; felelte a házi úr , oly határozott mo-

dorral , mintha esakugyan vitatna egy állitást , mit

a másik tôn — de nem egyezhetem olyanba, mit én

képtelensegnek tartok.

— De hiszen én azt akarom mondani , hogy —

— Ön soha sem fog engem arról meggyôzni ;

szólt megbikaesolt arezkifejezéssel Malderton. —

Soha.
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— En pedig ; mondá Frigyes , apja támadását

utánozva — neга egyezhetem egészen Sparkins úr

nézeteibe.

— Hogyan ? kiáltott fei Horatio, ki látván, hogy

a esalád nôi része esodáló gyönyörrel hallgatja ôt,

még metaphysikaibb és okoskodóbb lôn — hogyan?

hát a következés nem az ok okozata-e ? vagy az ok

nem elôzi e meg a következést?

— Ez a dolog veleje , jegyzé meg Flamwell.

— Úgy van ; erôsité Malderton.

— Mort ha a következés az ok okozata , s ha

az ok megelôzi a következest , akkor , úgy hiszem,

önnek határozottan nines igazsága; tevé hozzá

Horatio.

— Semmi esetre sines! mondá a lekenyerezett

Flamwell.

— Azt tartom legalább , hogy ez a természe-

tes és logieai következtetés ? szíilt kérdô hangon

Sparkins.

— Kétségkivul ; esett ismét közbe Flamwell.

— Tökéletesen megoldja a kérdést.

— Jô , lehet hogy megoldja ; mondá Frigyes.

— Az imént nem láttam be egészen.
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— En még most sem látoin be ; gondolá a fu-

szerész, — de Isten neki, legyen igazsága.

— Mily bámulatos müveltségu ember ! súgá

Maldertonné leányainak, midôn a hölgyek ebéd után

a nappali szobába távoztak.

— On, a legszeretetre méltóbb! szólt egyszerre

mind a két leány, — úgy beszél, mint egy fél-isten.

Sokat kellett a nagy világban forognia.

A férfiak magukra maradván , szünet állott be,

mely alatt mindenki igen komoly arezot vágott,

mintha egészen át volna hatva az iménti vitatkozás

mélysége által. Flamwell, ki feltettè magában, hogy

Sparkins Horáez tulajdonképeni ki létét minden

áron kipuhatolja , elsô törte meg a esendet.

— Boesánat Sir : kezdé a kitíirô férfiú — azt

tartom , hogy on az ügyvédi pályára készult? Ma-

gam is ügyvéd akartam egykor lenni — s valóban

igen bizalmas viszonyban is állok e derék kar leg-

elsô nevezetességeivel,

— Nem, nem épen ! felelt kissé habozva Ho

ratio, — nem egészen!

— De ha nem esalódom legalább , sokat for
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gott ön a selyem ruhák *) között? tudakozódék

Flamwell.

— Csaknem egész éltemen át ; viszonzá Spar-

kins.

A kérdést e szerint jóformán megfejtettnek

látta Flamwell. ó bizonyára egy ifju gentleman , ki

most fog még ügyvéddé feleskudni.

— Én nem szeretnék ügyvéd lenni; — mondá

Tom, most szólalva meg elôször s körultekintve ,

vallyon méltatja-e valaki figyelmére e megjegyzést.

Senki sem felelt.

— Nem szeretnék parókát viselni ; tevé hozzá

Tom , második megjegyzésre is merészkedve.

— Tom , kérlek ne tedd magad nevetségessé ;

szólt hozzá atyja. Halgass szépen , okúlj a hallot-

takból s ne tégy egyre ily oktalan megjegyzéseket.

— Igen is , atyám ; hebegé a szerenesétlea

Tom , ki egy szót sem szólott, mióta fél hatkor még

egy darab sultet kért ; most pedig nyolez óra volt.

— Jól teszed Tom ; biztatá jó indulatú nagy

*) Angliában az ügyvédek — barristers — s torvényszé-

keknál selyem köpenyben éa parókával j«lennek gme.
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bátyja ; — ne gondolj vele , én veled tartok. Én se

szeretnék parókát Mselni. Inkább viselek kötényt.

Malderton úrra erôszakos köhögés jött. Bar

ton folytatá : —

— Mert ha az ember körén túl hág —

A köhögés tizszerezett rohammal ujúlt meg s

meg se szunt mindaddig, mig ennek ártatlan okozó-

ja, ijedtében egészen el nem feledte, mit akart

mondani.

— Sparkins úr , szólt Flamwell újra kezdve a

kérdezosködést , — nem ismeri ön történetesen De-

lafontaine urat , ki a Bedford-téren lakik ?

— Óh igen, jegyem is van nála, gyakrabban

volt alkalmam némi szolgálatokat tenni néki ; felelt

Horatio s kissé elpirílt , alkalmasint , mivel kény-

szerüleg elárulta magas ismeretségét.

— Ön igen irigylendô, ha alkalma volt e nagy

férfiút lekötelezni ; jegyzé meg , mély tiszteletet fe-

jezve ki Flamwell.

—Nem tudom, hogy voltaképen ki legyen; súgá

Maldertonnak bizalmasan, midôn Horátiót a höl-

gyek szobájába kisérték ; — de annyi bizonyos ,
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bogy a jogi pálya embere , igen jelentékeny egyén

s fényes összekött'etései vannak.

— Mindenesetre , mindenesetre ; viszonzá

társa.

Az est többi része igen élvezetesen folyt le. —

Malderton úr félelme azon körülmény által , hogy

sógora Barton mélyen elaludt , eloszolván ; lehetô

legnyájasabb és beszédesebb lôn. Teréz kisasszony

„Páris veszedelmét" zongorázta, még pedig Spar-

kins szerint müvészileg; s Frigyes is hozzájuk esat-

lakozván, mindhárman egy sereg dalt énekeltek

össze, és ama kedves felfedezésre jöttek, hogy

hangjaik gyönyöruen folynak össze. Az igaz , hogy

mindhárman a primo-t énekelték, s Horatio, rá-

adásúl egy eseppzenészetihallással sem birván, eh-

hez még egyetlen zene-jegyet sem ismert , de azért

az idô igen kedélyesen tölt el , s éjfél már elmúlt ,

midôn Sparkins a halottas-szekér-szeru paripátelO-

hozatni rendelte — mely paranesa esak azon vilá-

gos kikötéssel teljesítetett, hogy látogatásátjövô va-

sárnap ismétlendi.

— De talán Sparkins úr holnap este is velünk
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tartana ? inditványozta Maldertonné , — férjem a

lánykákat a szinházba aknrja vinni.

Sparkins meghajtá magát s megigérte hogy az

elôadás alatt a 48 szánui páholyban tiszteletét

teendi.

— Délelôttjét nem akarjuk elrabolni ; mondá

Teréz megnyerôleg , — mamánkal fogunk boltokba

járni s egyetmást vásárolni. Jól tudom azonban,

hogy az urak módnélkül irtn'znak Нy foglalkozástól.

— Sparkins ismét meghajtá magát, s kijelenté, hogy

bár szereneséjének tartaná , de fontos ügyek által

lesz elfoglalva délelôttje. Fla<mvell jelentôleg tekin-

tett Maldertonra. — Délelôtt törvényszéki ülés van*

súgá.

Мás nap tizenkét órakor az egyfogatú hintó

Oak-lodge kapuja elôtt állott , Maldertonnét iís leá-

nyait a kituzött helyekre szállitandó. A nap tervét

úgy intézték el , hogy egy ismerôsüknél fognak

ebédelni es szinházba öltözködni; s elôször is aka-

lnp- es ruhatartókat ezen ismerôsüknél letéve, Lon

don félrefekvôbb boltjaihoz hajtattak , hol jutányo-

sabban lehetett vásárolni. A hölgyek a hosszas üt

unalmait Sparkins Horáez magasztalásával uzték el,

Viliig Myiji III. kdl. *
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aztán mamájukat támadták meg, hogy egy shilling

megkimélése végett ily messzire viszi ôket, s azt

hitték, hogy talán mar soha sem érnek helyre. Végre

megállott a koesi egy piszkos külseju bolt elôtt,

melynek kirakati ablakában minden nemu ártí ezikk,

a reá tuzött árakkal együtt volt látható. Kgyszer-

smind az ablaküveghez illesztett snagy betukkel írt

pár sor jelenté , hogy „itt mindenféle kelme igen

olesón , a rendes ár felere szállitva le , kapható."

— Na ugyan mamám szép helyre hozott ben-

nünketl panaszkodék Teréz kisasszony, — mitgon-

dolna Sparkins , ha itt látna !

— Az ám ! szörnyuködék Marianne a puszta

oszmére is.

— Mélztassanak leülni nagyságtok. Elôször is

mit paranesolnak? kérdé a fehér s roppant esokorra

kötött nyakkendôt viselô fô-segéd.

— Selyem kelméket szeretnék látni ; felelt

Maldertonné.

— Azonnal nagysád. Smith úr ! Hol van Smith?

— Itt vagyok ! kiáltá egy hang a bolt nкЧyи-

letébôl.

— Kérem siessen Smith úr ! szólt haragoían a



67

Гô-segéd. — Ön soha sines itt , mikor szükség van

önre.

Az ekként lehetô legnagyobb sietségre serken-

tett Smith , ügyes könnyüséggel szökött át a bolt-

asztalon s az imént érkezett vevôk elibe állott. —

Maldertonné gyöngén felsikoltott ; mire Teréz , ki

epen ülô nôvéréhez hajoltan ezzel beszélt , felte-

kinte s maga el6tt látta — Sparkins Horatiót.

„Fátyolt vonunk — mint regényirók szokták

mondani — a jelenetre , mely következék. A rejté-

lyes, a böleselô, a regényes, a metaphysieai Spar

kins — ki az érdekes Teréz elôtt ifju herezegek s

költôi lángeszek megtestesult eszmény-képének lát-

szott, minôkrôl ô olvasott és álmodott de színrôl

színre láthatni soha sem reméllt — hirtelen Smith

Sámuellé , egy piszkos , bizonytalan lételu , olesó

bolt másod segédévé változott. Az Oak-lodgei hоs-

nek e váratlan látogatók elôli méltóságteljes elsom-

polygása esak ama ebéhez hasonlítható , mely e hú

sos fazékból elkövetett esenés miatt leforrázva lôn.

A Maldertonok minden reményei egy perez alatt

tönkre silányúltak s elolvadtak , inikent a ezitrom-

fagylalt elolvad hosszú nyári ebéden;az Almaek-ok

5*
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és elôkelô köröktöl ismét oly távol álltak mint az

éjszaki földsarktijl ; s Teréz kisasszony körulbelôl

újra annyi kilátással birt a férjhez menetelre , mint

Ross kapitány birt az éjszak-nyugoti tenger-út meg-

lelésére.

Évek imiltak e borzasztó reggel eseményei ota.

Az ibolyák háromszor virágoztak a eamberwelli kert-

mezôn, a verebek háromszor ismcteltck tavaszi esi-

ripeléseiket a eamberwelli lugasban, de a Malderton

kisasszonyok még mindig hajadonak. Teréz helyze-

te naprôl napra kétségbe esettebbé válik ; Flamwell

azonban a nagyrabeesülés zenithjén ail , sa esalád

még folyvást a régi elôszeretettel viseltetik az aristo-

eratia egyénei iránt s növekedett utálattal minden

közönséges eilen.



A SZERELEM ZARÁNDOKA.

fWASUINGTON IRVING. Alhambra.)





Élt hajdan Granadában egy mór király, kinek

esak egyetlen , Ahmed nevü fia volt. Ezt az udva-

ronezok Al Kamel vagy is a „tökéletesnek"nevez<;k

el, a benne már gyermekségében feltünô ész-túl'

nyomóság kétségbevonhatlan jeleinél fogva. Aesil-

lagászok helybenhagyák e melléknevet, s oly ked-

vezô jóslatokat mondának a gyermekre , minôk esak

szükségesek , egy herezeget tökéletee és boldog

uralkodóVá tenni.

Csupán egy МЫ lengett jövôje fölött s még

ez is rózsaszinü volt: hogy t. i. szerelmes természe-

tü lesz s nagy veszélyeken kellend e szenvedélye

miatt átmennie. Ha azonban a szerelem esábjaitíU

érett koráig vissza lehetend ôt tartani, e veszélyek

elenyésznek, s további életét háborgatlan boldog-

ságban fogja tölteni.
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Minden ilynemü baj megelôzése tekintetébôl a

király nagybölesen elhatározáaherezegetelzárt ma-

gányban neveltetni, hol nôarezot soha ne lásson, s

e szót : szerelem , emlittetni se hallja. E végbôl az

Alhambra iölutti hegy homlokzatán, magas falakkal

kerített gyönyörü kertek közepette pompás palotát

épitetett, ugyanazt, mely mai nap Generalife név

alatt ismeretes. A fiatal herezeg e palotába záratott

a a legtudományosabb es hidegvérübb arab bölesek

egyikének , Eben Bonabbennek gondja s nevelésére

bizatott, ki élete nagyobb részét Egyiptomban, hie-

roglyphek tanulása s gúlák és régi sirok kutatása

közt tölté, s ki egy egyiptomi mumiában sokkal több

keeset talált, mint a legingerlôbb élô szépségek bár-

melyikében. A bölesnek meghagyva lôn , bogy a

herezeget a tudás minden nemében oktassa , egyet

kivéve , — a szerelemnek egészen ismeretlenül kel-

lett elûtte maradnia.

— Használj fei minden ezélszerü óvszert mit

jónak Utsz ; mondá a király , de tartsd eszedben ó

Eben Bonabben, hogy ha ôrködésed alatt fiam e

tiltott tanból esak legkisebbet is cltanul , fejeddel

lész érte felelôs.
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A böles Bonabben aszott vonásain e fenyege-

tésre száraz mosoly vonult át.

— Legyen felséged szive oly nyugodt fiáért,

mint enyém az — fejemért, oly embernek látszom-e

én , ki e hiu szenvedélybôl leezkéket szokott adni ?

A bölesész gondos felügyelése alatt a herezeg

nagyra nôtt a palota és kert zárt körében. Fekete

rabszolgák teljesiték paranesait , oesmány némák ,

kik mit sem tudtak a szerelemrôl , vagy ha tudtak

is, szavok hiányzott errôl beszélni. — Észtehetsé-

geire különös gondotforditottBonabben, s Egyiptom

el vont tudományaiba kezdé ôt avatni , de ezekben a

herezeg nem nagy elômenetelt tôn, s esakhamarki-

derült, hogy a bölesészethez nines hajlama.

Egy ifju herezegre nézve azonban , meglepô-

leg hajtható volt, kész minden tanáesot elfogadni,

s többnyire az utoIsót követni. Elnyomta ásitásait s

türelmesen hallgatá Eben Bon.tbben tudós hosszu

értekezéseit , mikbíil a tudománynak némi felületes

máza reá is ragadt , s igy érte el szerenesésen hu-

szadik évét, mint valóságos esodája a herezegi

okosságnak, — de a szerelemrôl sejtelme sem volt.

Ez idôtájban azonban a herezeg viseletén némi
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változás mutatkozott. Végkép abba hagyta tanul-

mányait, s inkább a kertben sétiílt, vagy a eserme-

lyeknél mélázott. Egyéb mutanok közöit kevés ze-

nét is tanult , s ez most idejének nagy részét fog-

lalá el, s költészeti hajlama feltünôvé lett. A böles

Eben Bonabben megszeppent , s e haszontalan sze-

szélyeket algebrai szigoru feladatokkal akarta belôle

kiüzni — a herezeg azonban esömörrel fordult él

ezektôl.

— Nem szenvedhetem az algebrát, monda,

kín az nekem és utálat. Valami inkább szivhez szi5-

lót szeretnék.

A bölee Eben Bonabben e szavakra aszott fe-

jét rázta.

— Itt a philosophiának vége van , gondolá ,

— a herezeg felfedezte , hogy szive van. — S ez-

után szorgosan kémlelé növendéke lépteit s tapasz-

talá , hogy veralkatának rejlô íogékonysága mukö-

désben van s esak fcírgyat keres. Érzelemrészegült-

ségben, melynek okát maga sem tudta, jtíria be

Generalife kertjeit ; édes ábrándjaiban néha órákig

elmerengett, majd lantját vette elô s méla bús dal



75

lamokat vert rajta s ismét félretevé es keserves so-

hajokba tört ki.

E szeretési hajlam fokonkint lelketlen tárgyak-

ra is kiterjedt; voltak gyöngéd figyelemmel ápolt

kedvenez virágai ; aztán különféle fákhoz kezdett

ragaszkodni s ezek közt különösen egy szép növésü

és hulW lombozatuhoz, melyre bôven pazarlá sze-

relmi ömledezéseit , nevét héjjába vésve , ágaira

koszorukat függesztve , s lantkíséret mellett dalokat

énekrlve dieséretére.

Eben Bonabbenmegijedt növendékének e nyug-

talan állapotán. A tiltott tan örvénye szélén látta ôt

már — hol a legesekélyebb véletlen is elárulhatja

neki a végzetszerü titkot. Mind a herezeg biztossá-

gaért , mind pedig saját fejéért remegve sebten ra-

gadá ôt ki a kert esábjai közôl , s a Generalife leg-

magasabb tornyába zárta el. E torony díezes lak-

osztályokat foglalt magában s esaknem határtalan

távolbai kilátással bírt , de egyszersmind igen ma-

gasan is állt amaz édes légkör és bájoló lugasuk fö-

lött , mik Ahmed fogékony kedélyére oly veszélyes

hatást gyakoroltak.

Mit volt mit tennie azonban, hogy kibékéltesse
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ôt fogságával, s megkurtitsa unalmas óráit ? A kel-

lemes tanoknak minden nemét kimerité már, s al-

gebráról szó sem lehetett. Szerenesére, Egyiptom-

ban létekor Eben Bonabben a madarak nyelvét ta-

nulta meg ogy zsidó rabbitól , kire e tan egyenes

hagyomány-vonalban szállott bölea Salamonról , kit

ismét erre Sheba királyné oktatott. E tan

emlitésére a herezeg szemei uj lelkesedésben ra-

gyogtak fel , s oly mohósággal fogott tánulásához ,

hogy nem sokára ép oly jártas Ion benne, mint

mestere.

Generalife tornya megszünt magány lenni; kö-

zel talált olyanokra , kikkel társaloghatott. Elsô is-

meretse*ge egy sólyom volt, mely a sugár bástyafal

egy hasadékában fészkelt, s onnan prédát keresni

messze elesapongott. A herezeg azonban kevés be-

esülës vagy szeretetreméltót talált benne. Nem volt

egyéb diesekedô nagy szavu légi kalóznál, ki esak

ragadozásról , vérontásról s vakmerô kalandokról

tudott beszélni.

Közelebb aztán egy bagolylyal ismerkedett meg,

egy széles fejü, merev szemü s szörnyen okos képu

madárral , mely a falüregben egész napon át kan
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esalul pislogva ült , s esak éjjel repült ki. Nagy

igényeket tartott a tudósságra , beszélt a esillagá-

szatról és a holdról , s néha a sötét tanokra is ezél-

zott : fô szenvedélye azonban a metaphysiea volt, s

hosszadalmas elôadásait a herezeg még Bonabben-

éinél is nyomósabbaknak találta.

Volt aztán egy denever, mely egy sotét bolt-

hajtás szögletében egész nap mindig lába sarkain

függött , szürkületkor pedig esámpásan kiszeleske-

dett. Ennek azonban mindenrôl homályos fo gal ma

volt, kigunyolta az általa esak kétesen láthatott

tárgyakat , s miben sem látszott élvet találni.

Ezeken kivül volt még egy feeske is, kit a her

ezeg eleinte igen megszeretett. Csinosan tudott ese-

vegni , de mindig szárnyain , mindig nyughatlanul

idestova röpkedve s alig maradva néha egy kis be-

szélgetésre. Kisült végtére , hogy biz б esak egy

üres feesegô, ki a dolgoknak esupan felületén simul

el, s mindennek tudását követeli, holott mitsem

tud jól.

Ezek valának az egyedüli tollas pajtások, kik-

kel a herezegnek alkalma nyilt az iment tanult nvel-

vet gyakorolhatni ; a többi madaraknak igen magas



78

levén a torony. Rövid idôn megunta uj ismerôáeit ,

kiknek társalgásában igen kevés volt az értelmiség,

érzelem pedig épen semmi , s fokonként isinét visz-

szaeselt magányába. Igy mult el a tél, a t.ivasz vi-

ránya illatot lehelve, kizöldült, s elérkezett a pá-

rosodás ó.s fészek-épités boldog korszaka. A Gene-

ralife-kert ligeteibôl egyszerre átalános madár-zene

es dalesattogás hatott fel a torony magányába. Min-

denfelôl ugyanazon tárgyat: szerelem — szcrelem

— szerelem — éneklé s viszhangozá változatos

hanglejtéssel ezer torok.

A herezeg hallgatva s töprenkedve figyelt.

— Mi lehet ez a szerelein? gondolá, melylyel az

egész világ annyira el van telve s mirôl én mitsem

tudok?

Barátjához a sólyomhoz fordult felvilágosítás-

e'rt. A gonosz madár megvetô hangon felelt :

— Ez iránt a föld közönséges Mkeszeretô ma-

daraihoz kell fordulnod, kik nekünk, a lég urainak

számára vannak teremtve. Az en mesterségem há-

boru , s verekedés a gyönyörüsegem. Én hadfî va-

gyok , s nem értek a szerelem-félékhez.

A herezeg boszusan hagyá ôt ott, sa bagoly
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hoz fordult rejtekében. — Ez békeszeretô madár ,

gondolá s képes leend megfejteni kérdésemet. Meg-

kérdezte e szerint a baglyot, hogy mi lehet az a

szerelem, mirôl alól a ligetben valamennyi madár

énekel?

A bagoly arezán sértett ínéltóság rajzolá magát.

— Ljeimet, monda, tanulmány és kémlôdés

foglalja el , nappal pedig az éjen át tanultak fölött

gondolkodom. Az általad emlitett éneklô madarak-

kal semmi közöin — megvetem ôketdalaikkal egyutt.

Allahnak legyen hála , én nem tndok énekelni , én

bölesész vagyok, s nem ertek az ilyes szerelem-

féléhez.

A herezeg ekkor a boltív alá , hol denevér ba-

rátja függött sarkain , ment s elôterjeszté kérdését.

A denevér esipôs orr-fintoritással és zsémoelve

kelt ki.

— Mit háborgatod ily haszontalan kérdéssel

reggeli álmomat ? Én esak szürkületkor , midôn a

többi madár alszik , repülök ki s nem törôdöm ér-

dekeikkel. Én sem madár, semmarha nem vagyok,

s hálát adok érte az égnek. Jiil ismerem alávalósá-

gaikat s gyülölöm ôket egytôl egyig. Szóval, én vi
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lággyülölô vagyok — s mitsem tudok az ily szere-

lemfélékrôl.

Utolsó segédforrását, a feeskét kereste fel most

a herezeg, s épen a toronyesúes körüli röpkedésé-

ben állitá íit meg. A feeskének szokás szerint igen

sietôs dolga volt, s alig ért rá felelni:

— Beesületemre , mondá , annyi közügyben

kell eljárnom s annyira el vagyok foglalva, hogy

még idôm sem volt e tárgyról gondolkodni. Napon-

kint ezer látogatást kell tennem s ezer fontos ügyet

megvizsgálnom és igy pereznyi idôm sem marad e

esipp-esupp dolgokra. Szóval, én világpolgár va

gyok , s nem foglalkozom ily szerelemfélékkel. Ezt

mondva a völgybe merüit le a feeske s pillanat alatt

eltünt.

A herezeg tehát felvilágosulatlan maradt, tud-

nivágyát azonban e nehézségek meg inkább inger-

lék. E hangulatban találta ôt nevelôje a toronyban«

A herezeg élénken lépett eléje.

— Ó Eben Bonabben, szólt, te engem a föld

sok tudományára oktatál , de van még egy tárgy ,

mirôl még szikra ismeretem sines , s mit tudni igen

szeretnék.
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— Csak kérdeznie kell a herezegnek alázatos

szolgáját , s minden , mit ennek szük körü tudása

tartalmaz , paranesára áll.

— Mondd meg tehát nekem 6 Iegfôbbike a böl-

eseknek , mi az az ugynevezett szerelem ?

Mintha a menykô esapott volna Bonabbenbe,

reszketett és elsápadt, és ugy tetszék neki , mintha

feje mod nélkül inogna vállain.

— Mint jöhetett herezegséged e kérdésre —

hol tanulhatta e semmirevaló szavat?

A herezeg a torony-ablakhoz vezette ôt. — Fi-

gyelj ó Eben Bonabben; mondá neki. A böles figyelt.

A esalogány egy bokorban a torony alatt kedvesé-

hez a rrizsához énekelt ; minden virágos ágról min

den illatozó berekbôl dallam emelkedék , és szere

lem — szerelem — szerelem — volt mindenütt a

dal-tárgy.

— Allah Akbar ! az Isten nagy ! kiálta fel a

böles Bonabben. Ki titkolhatja el ezt az emberi sziv

eb' tt, ha maguk a lég madarai is ôsszeesküsznek el-

árulására ?

Aztán Ahmedhez fordulva — 6 herezeg , kez-

dé , zárd be füleidet e esábitó hangoknak. Erúsitsd

Yilig foiyiit m. m 6
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lelkedet e veszélyes tan ellen. Tudd meg , hogy ez

a szerelem a nyomoru emberiség bajai felének oka.

Ez az, mi jó barátok és testvérek közt elkeseredést

és vitát szül, ez oknzza az orgyilkos megtámadáso-

kat és pusztitó háborukat. Bú és gond , nyugtalan

napok és álmatlan éjjel — kisérôi. Az ifjuság virá-

gát elhervasztja, örömeit letarolja, sidô elôttiagg-

ság kinjaival lep el. Allah védjen meg herezegem ,

s tartson távol — az ugynevezett szerelemtôl !

A böles Eben Bonabben erre rögtön távozott

s a herezeget még nagyobb zavarba merülten hagy-

ta. Hiába iparkodott ez eszmét lelkébôl elüzni, foly-

vást uralkodott az gondolatain , ezélhoz nem vivô

gyanitásokkal kinozva és fárasztva ôt.

— Annyi igaz , mondá magában , a zengzetes

madárdalt hallgatva; hogy e dalokban semmi bána-

tos nines, sôt nagyon is vig és örömmel teltnek lát-

szanak. Ha a szerelem oly sok bútés nyomortokoz,

mért hogy e madarak nem inkább a magányt kere-

sik, vagy egymást darabokra nem tépik, a helyett

hogy vigadva röpkednek a ligetekben , vagy hogy

«gymással enyelegnek a virágok közt ?

Ily megfejthetlen gondolatokkal tépelôdve fe
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küdt egy reggel pamlagán. Szobája ablaka nyitva

állt, s a korány lanyha szellete naranes virág illa-

tával terhesen lengett fel hozzá Darro völgyébôl. A

esattogány halkan dalolászokotttárgyát. A herezeg

sohajtozva hallgatá , midôn hirtelen suhogó neszre

riadt fel : vérese által üldözött gyönyörü galamb ro-

pült be az ablakon s pihegve esett le a padlóra, mig

a zsákmányától elriasztott üldözô tova szállott a he-

gyekbe.

A herezeg fölvevé a Ielkendezô madarat, meg-

simogatá tollait, s keblébe fészkelé. Czirogatásai-

val leesillapitván arany kalitkába tette ôt , és saját

kezeivel adott neki szemen szedett tiszta buzát s

friss vizet. A madárnak azonban nem kellett a tápia,

epedve , szomoruan , panaszos nyögdéeselés közt

vonta meg magát.

— Mi bajod van? kérdé Ahmed; mnes-emin-

dened , mit szived esak kivánhat ?

— Ó nines ám , felelt a galamb ; nem vagyok-

e elválasztva szivem kedvesétôl s épen most tavasz-

szal , boldog évszakában a szerelemnek ?

— A szerelemnek ? viszhangozá Ahmed, ke'r

6*
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lek, szép madarara, meg tudnád te nekem mondani,

mi az a szerelem ?

— Meg bizony a igen jol , herezegem. Egynek

kín, kettônek üdv, háromnak pör és ellenkedés,

varázserô az, mely két lényt egymáshoz vonz s édes

rokonszenvvel kapesolja ôket össze , az együttlétet

boldogsággá, a magányt keservvé alkotva. Sneked

nines egy ily lényed, kikez e gyöngéd hajlam köte-

lékei vonzanak ?

— Öreg tanitómat Eben Bonabbent szeretem

ugyan jobban mint akárki mást, de ô gyakran m<al

mas s m*ha boldogabbnak érzem magam társasága

nélkül.

— Ez nem az általam értett rokonszenv. Én

a szerelemrôl szólok, az élet e nagy titka és ôsel-

vérôl, az ifjuság részegitô rajongásáról , az érett-

kor józan gyönyörérôl. Nézz azért herezegem s lát-

ni fogod , miként ez áldott évszakban az egész ter-

mészet tele van szerelemmel. Minden teremtett

lenynek megvan saját párja, a legjelentéktelenebb

madái kedveséhez énekel , még a him ökörszem is

hódol a nô ökörszemnek a sövényen , s ama pillan-

gók ott, melyeket a torony fölött esapongani s a



85

légben játszani szemlélsz, boldogok egymás szerel-

mében. Ó herezegem ! te e szerint ifjuságodnak

annyi beeses napját élted le a nélkül , hogy a sze-

relmet ismernéd ? Nines-e hát egy más nembeli lé-

nyed — egy szép herezegnô vagy bájos hölgy, ki

lelánezolja szívedet s édes kinok és Щ6 vágyak lá-

zongásával töltse azt be ?

— Kezdem érteni , mon dá sohajtva a herezeg,

ily lázongást már többször tapasztaltam , a nélkül

hogy okát tudnám; de hol keressek hát e szomoru

magányban, az általad leirthoz hasonló tárgyat?

Rövid további társalgás következék s a her

ezeg elsô szerelmi leezkéje bevégezve Iôn.

— Hajb ! mondá , ha a szerelem valóban ily

üdv s meggátlása oly nagy kinszenvedés , Allah

mentsen meg attól, hogy avatottjai bármelyikének

örömét megrontsam. Ezzel felnyitá a kalitkát, ki-

vette a galambot, s miután összevissza esókolá, az

ablakhoz vitte ôt.

— Eredj, boldog madár, szólt, egyesülj szi-

ved kedvesével ifjuságod s a tavasz szép napjaiban.

Mért tennélek fogolytársammá e rideg toronyban ,

hova soba be nem juthat a szerelem !
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A galamb megesattogtatá szárnyait örömében,

föllengett a magasba , s aztán suhogó szárnyakkal

bukott alá Darro virányos ligeteibe.

A herezeg szemeivel kisérte ôt s midôn eltünt,

keserves bánkodásnak adta magát. Az egykor oly

gyönyörködtetô madárdal most esak fájdalmát no

velé. Szerelem ! szerelem! szereleml Szegény, sze

gény fiu , most már érté a zengeményt.

Szemei tüzben villantak fei , midôn legköze-

lebb a böles Bonabbent láták meg.

— Mért tartottál engem ez oesmány tudatlan-

ságban ? kiáltá. Mért iôn az élet ôs elve és nagy

titka elôlem elrejtve , holott ebben a legkisebb fé-

regisjártas? Nézd, az egész természet gyönyör-

ben ujjong. Minden teremtmény párjának örül. Ez

— ez a szerelem , mirôl én értesülni kivántam. —

Mért vagyok egyedül én elzárva élvezésétôl? Miért

lôn e tan bájainak nélkülözésével ifjuságom annyi

napja eltékozolva?

A boles Bonabben belátta, hogy itt minden

'további tartózkodás sikertelen; miután a herezeg a

tiltott és vfszélyes tannak tudomására jött. Nem

maradt egyéb hátra mint a esillagászok jóslatait s
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ainaz óvásokat nyilvánitani, melyek a fenyegetô ve-

szélyek elháritása végett , nevelésében szüksége-

seknek találtattak.

És most herezegem , tevé hozzá , életem kn-

zeidben van. Tudja meg atyád , a király , hogy te

a szerelem szenvedélyét ôrködésem alatt ismerni

megtanultad s én fejemmel adózom érte.

A herezeg igen méltányos volt, miként a ko-

rabeli ifju emberek többnyire szoktak lenni , s ne-

velôjét el nem árulni annál inkább igérte, minthogy

ez igéret megtartása még semmijébe sem került. E

fölött, ö valóban ragaszkodott isEbenBonabbenhez,

s még esak elméletileg ismervén a szerelmet, szive-

sen megegyezett e tant inkább saját keblébe zárni ,

sem hogy általa a bölesész fejét veszélyezze.

Föltétele, azonban, próbákra iôn téve. Ne-

hány nappai késôbb , épen midôn a torony bástyá-

zaton elmélkedék , az általa szabadon boesátott ga-

lamb lengedezve jött a légben, s félelem nélkül vál

lára szállott.

A herezeg szivéhez szoritgatá ôt. — Boldog

madár ! szólt , ki a reggeli szellô szárnyain a világ
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legtávolabb részeibe repülhetsz. Hol jártál , mióta

elváltunk ?

— Távol országban , herezegem, honnan én

neked szabadságom jutalmául híreket hozok. Röp-

tem vad körében , a mint lapály és hegyek fölött a

légben esapongék, mindennemü virág és gyümöles-

esel ékes körtet láttam meg alattam. Zöld réten ,

vándor folyam partjain feküdt az,közepén diszes pa-

lotával. A lomb lugosok egyikébe szálltam fáradal-

mas utamból megpihenni. Alattam zöld gyep ágyon

fiatal herezegnô ült, ifju evei bájos virágában. —

Szintén ifju hölgyei környezék ôt s virágfüzérekkel

és koszorukkal halmozák, de a kert vagy mezô egy

virága sem mérkôzhetett szépségében vele. S mégis

itt elrejtve kell nyilnia , mert a kert magas falakkal

van keritve , s halandó oda nem léphet be. Mihelyt

én e szépséges , ifju és ártatlan szüzet megláttam ,

azonnal gondolám , hogy im itt van az ég által her

ezegem szivébe szerelmet ihletni alkotott lény.

E rajz Ahmed gyulékony szivébe szikraként

esett : véralkatának eddig rejlô egész szerelmessége

egyszerre tárgyat találva a herezegnô iránt határta-

lan Língra gyubdott. Levelet irt neki , legszenve
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délyesb modorban , égô hódolást lehellôt , s szeren-

Cîétlen fogságát panaszlót, mely meggátolia felke-

resni ôt s lábaihoz borulni. Igen gyöngéd s megin-

ditó ékes szóllásu verseket is mellékelt huzzá, mert

ô természeténél fogva s szerelem által ihletett költô

vala. Levelét, „Az ismeretlen széphez a fogoly Ah

med herezegtôl" ezimezé , aztán moshusz és rózsa-

illattal szagositva a galambnak adá át.

— El , követek leghubbike ! mondá. Repülj

hegyen és völgyön sikon és folyon át, ne pihenj mog

lombsátorokban s a földre se szállj addig, mig ele-

velet szivem hölgyének át nem adád.

A galamb magasan emelkedék a légbe s irányt

választva egyenee vonalban esapott el. A herezeg

utána meredett , miglen kis felhô foltként a hegyek

mögött elenyészett.

Napról napra várva varta szerelmi küvetének

visszatertét, de hasztalan várt. Feledékenységgel

kezdé vádolni már, midôn egy esten naplementekor

a huséges madár szobájába vergôdött s lábaihoz

hullva, kiadta lelkét. Valamely kóbor ijász nyila

átszögzé mellét, s ô végperezeivel küzdve jött a

reá bizottat teljesíteni. A herezeg mélyen megille
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tôdve hajlott a huség vértanúja fölé, s nyakán

gyöngysort vôn észre , melyhez , szárnyai alá piezi

arezkép volt esatolva. Ifjan virágzó gyönyöru her-

ezegnôé volt ez , s kétségkivül az ismeretlen kerti

szépségé ; de hogy ki és hol van ô — miként To

gadá a levelet , s az arezkép szerelme jóváhagyá-

saként küldetik-e? ez a M galamb szerenesétleu

halála miatt kites rejtély maradt.

A herezeg addig nézett a képre , mig szemei

könyekben usztak. Szivéhez és ajkaihoz szoritá azt,

órákig ült yég elragadtatásban elôtte.

— Gyönyörüséges arezkép! sohajtá, fájda-

lom , hogy esak kép vagy. Mégis e harmatos sze-

mek oly szeretve sugárzanak reám , s ugy tetszik ,

inintha e rózsás ajkak bátoritó szavakra akarnának

nyilni. Hiu ábránd!Nem épen igy tekintenek-e más

szerenesésb vetélytársamra ? De széles e világban

hol reméljem feltalálni eredetijét ? Ki tudja, meny-

nyi hegylánez , mennyi ország választ el minket —

mi balsors alkothat közöttünk választó falat ? Talán

most ¡is , e perezben hódolók környeznek , mig én

itt fogolyként ülök e toronyban s idômet festett ámy

fmádására vesztegetem.
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Ahmed herezeg elhatározá magát. — Megszö-

köm e nékem gyülöletes börtönné vált palotából ,

mondá , s mint szerelem zarándoka az egész világot

bejárom ez ismeretlen herezegnôért. — A toronyból

világos nappal , midôn mindenki ébren volt, szökni

bajosan lehetett volna ; éjjel azonban a palota alig

ôriztetett , miután a herezegtôl, ki fogságában min-

dig oly szenvedôleg viselte magát, hasonló merényt

senki sem várt. De mint igazodjék el az éji homály-

ban, s a neki egészen ismeretlen kíirnyékben?

Eszébe jutott a bagoly , ki éjjel szokott kibotorkál-

ni , s kinek minden rejtek utat kell ismernie. Föl-

keresvén ôt remeteségében, löldtani ismereteirôl

kérdezôsködött. A bagoly erre iszonyu önbizott arez-

ezal felelt:

— Tudnod kell , ó herezeg , kezdé , hogy mi

baglyok igen régi és terjedt esalád vagyunk, ámbár

már kissé lement napunk , és Si¡anyolhon minden

részében birunk romvárakat és omlatag palotákat.

Alig van torony a hegyeken , erôsség a rónán, vagy

bástyafal a városokban, hol ne szállásolna valamely

testverem , nagybátyám vagy rokonom , s midôn én

e számos atyafiságot látogatni jártam, bekukkantam
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minden szögletbe , s az ország minden rejtekével

ismerôs lettem.

A herezeg nem gyôzött eléggé örülni a bagoly

helyirati tudományának, tudtára adá neki bizalma-

san forró szerelmét s szökési szándékát , kérve ,

lenne társa és tanáesnoka. — Eredj ! szólt kedvet-

lenül a bagoly , hát oly madár vagyok-e én, ki sze-

relmi dolgokba avatkozzék? én, ki egész idÓmetel-

mélkedésnek és a holdnak szentelem ?

— Ne érezd magad megsértve, 6 ünnepélyes

bagoly , felelt a herezeg , vond el magad egy idôre

a holdtól és elmélkedéstôl , nyujts elillanásomban

segédkezet, s mindened leend , mit szived esak

ohajthat.

— Megvan ez már nekem , viszonzá a bagoly;

néhány egér elegendô szereny asztalomra , e falha-

sadék elég tágas tanterem , s egy hozzám hasonlo'

philosoph mit kivánhatna egyebet ?

— Gondold meg, ó legbölesebb bagoly, hogy

mialatt szobádban álmodozol s a holdat bámulod ,

tehetségeid a világnak el vannak veszve. Lesz idô,

mikor majd uralkodó leendek, s fôrangu és méltó-

ságos bivatalba foglak tehetni.
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A baglyon , mindamellett hogy bölesész s az

életszükségeket nélkülözni tudó volt, fogott a dies-

vágy , s végre rábiratott a herezeg által, hogy meg-

szökjék vele, vezetôje és védôje legyen vándor-

utjában.

A szerelmes gyorsan szokta terveit létesi-

teni. A herezeg összeszedte drágaságait , s magá-

hoz rrjté mint utazási tôkét. Még azon éjjel lebo-

esátkozott a torony egy erkélyéhez kötött övén, át-

mászott a Generalife 'külsô falain s a bagoly által

vezérelve még hajnal-pirkadás elôtt szereneaésen

kimenekült a hegyekbe.

Itt tanáesot tartott vezetôjével az ut további

folytatása fölött.

— Ha tanáesolhatnék , szólt a bagoly, én ré-

szemrôl a Sevillába menetelt javallanám. Tudnod

illik , hogy több év elôtt én ott nagybátyámat , egy

köztiszteletü hatalmas baglyot, látogattam meg, ki,

e város aleazarjának egy rom szárnyát lakta. Éjjeli

kirándulásaim alkalmával gyakran vettem észre egy

magányos toronyban egô világot , s egyszer az ab-

lakhoz szállva rájöttem , hogy e fény egy arab bü-

vész méesesébôl származik; bubájos könyvekkel



94

volt 6 környezve, vállán pedig meghitt öreg hollója

ült, ki vele jött Egyiptomból. Én ismerôs vagyok e

hollóval s tudományom nagy részét neki köszönhe-

tem. A büvész azota meghalt , de a holló még min-

dig a toronyban lakik , mert e madarak bámulatos

hosszu életüek. Ó herezeg, keresd fei e hollót, nagy

jövendômondó 6s szellemidézô az , sôt jártas a sö-

tct tanokban is , mirôl a hollók s különösen az e-

gyiptomiak , nagy hirben állanak.

A herezegre mélyen hatott e tanáes ildomos-

sága , s ehezképest Sevillának vette utját. Utl társa

kedvéért esak éjjel utazott , nappal pedig valamely

sötét barlangban vagy romladó' ôrtoronyban hevert,

mert a bagoly jói ismert minden rejtekhelyet s a ré-

giségek iránt nagy hajlamot tanusitott.

Végre egy reggel , hajnal hasadtakor Sevillá-

hoz értek , hol a népes utezák zaját 6л világosságát

gyülölô bagoly a városon kivül egy odvas fában

ütötte fei tanyáját.

A herezeg bement a kapun s esakhamar fel-

találta a büvész tornyát , mely a város tobbi házai

fölé akként emelkedék, mint a pálmafa a pusztaság

bokrai íölé ; s ez valósággal ugyanazon torony volt,
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mely még mai nap is áll , s Giralda a sevillai mór-

torony név alatt ismeretes.

Hosszu esigalépesôn ment fei a torony tetejé-

re, s megtalálfcfta eabalistieus hollót, egy vénrej-

telmes , ôszfejü és boglyas tollu madarat , hályog-

gal szemén, mi ôt oly kisértetszerüvé tevé. Egy

láhán gubbaszkodott s fejét félre forditá, hogy ép

szemével a padlóra rajzolt diagramot vizsgálhassa.

A herezeg hódoló alázattal , mit e tiszteletre

méltó külsô s természetíölotti böleseség ihletett be-

léje , közeledett hozzá.

— Megboesáss legvénebb és legmélyebb eszü

holló , rebegé , ha egy perezre zavarom világ eso-

dáját alkotó tanulmányidat. A szerelem egy növen-

dékét látod magad elôtt , ki tanáesodat kéri , mint

lelhetné föl szenvedélye tárgyát ?

— Az az, felelé jelentékeny pillantással a hol

ló , te jósló tehetségemet akarod próbára tenni. Jer,

mutasd tenyeredet , hadd magyarázzam meg a sze-

renese titokteljes vonalait.

.— Boesánat, szólt a herezeg, nem a sors

végzeteibe tekinteni jöttem , miket Allah halandó
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tat , s nem az ííjat és virulót látogatom , én a sors

hirmondója vagyok , ki halál jóslatokat károgok

kémény tetôrôl, s szárnyaimmal esattogok beteg em-

berek ablakainál. Másutt keress utmutatást isme-

retlen szépedhez.

— S hol keressem ezt, ha nem a böleseség

fiainál , kik a végzet könyvében jártasak ? Tudd

meg , hogy én királyi herezeg vagyok , a esillagok

által végzetszerüen egy rejtelmes vállalatra jelölve

ki, mitôl országok jövôje függhet.

Alig hallotta meg a holló , hogy ez ügy szer-

fölött fontos , melyben a esillagok is érdekelvék ,

azonnal megváltoztatá hangját és modorát , s mé-

lyen figyelt a herezeg történetére. Bevégeztevel igy

felelt :

— E herezegnôt illetôleg , részemrôl nem ad-

hatok éitesitést, miutdn en nem szoktam kertekben

s hölgyek lugasaiban röpkedni ; de siess Cordová-

ba , s keresd fel ott a nagy Abderahman pálma fá-

ját, mely a fô moshea udvarában áil; e fa tövében

egy hires utazót találandsz , ki a világ ininden vi-

dékét bejárta s k¡rályní;k és herezegnôk kedveneze

volt. Ó bizonyosan utba fog igazithatni.

Vilig folyiia III. k«l. 7
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— Ezer köszönet e beeses tanáesért, szólt a

herezeg. Elj boldogul , legtisztelendôbb varázsnok.

— Élj boldogul , szerelem zarándoka — vi-

szonzá hidegen a holló , s ismét a diagram vizsgá-

latába merüit.

A herezeg kisietett Sevillából, fölkereste uti

társát a baglyot . ki még mindig a faoduban gu-

nyasztott, s megindult Cordova felé.

Függôleges kertek s Guadalquivir bájos völ-

gyét ellepô naranes és ezitrom ligetek közt érkezék

c. város kapuihoz , hol a bagoly egy homályos fal-

üregbe repült fel , a herezeg pedig bernent lölkeres-

ni a nagy Abderrahman által hajdankorban ültetett

pálmafát. Ez a fô moshea udvarának köze.pén na

ranes és ezyprnsfák közt emelkedék a magasba. —

Dervisek és fakirok ültek esoportokban az 0szlop-

zatok alatt , s a hivôk közol néhányan , mielôtt a

mosheába lépnének, a kntaknál végzék mosdá-

saikat.

A pálmafa tovében ülô esoportozat élénken

figyelt szavaira egynek , ki nagy könnyüséggel lát-

szott beszélni környezôihez.

— Ez lesz ama hires utazó , gondolá a her
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ezeg, ki engem ismeretlen herezegnômhez úta-

sitand.

A tömeg köze vegyült , de mennyire meghök-

kent , tapasztalván , hogy az, kinek beszédére min-

den ember figyel , nem egyéb mint egy papagály ,

ki az ô világoszöld ruhájában, okoskodó szemeivel

s délezeg búbjával , önmagával igen megelégedett

madárnak látszik.

— Mint van az , kérdé a herezeg a körülállók

egyikétôl, hogy ennyi sok komoly egyén örömet lel-

heti egy madár esaesogásában?

— Nem tudod , kirôl beszélsz, felelc a kérde-

zett , e papagály ama hires persiai papagály ivadé-

ka , ki regemondó tehetségei által oly nagy nevet

szerze magának. Kelet minden tudománya kis ujjá

ban van , s költeményeket ép oly készséggel szaval,

mint a mily gyorsan beszélni tud. Több külföldiud-

varnál mulatott s mindenütt a miveltség esodája-

ként beesültetett. Kegyeneze volt a szépnemnek is,

mely a verseket szavalni tudó okos papagályokat

nagy beesben szokta tartani.

— Elég, vágott szavába a herezeg, e kitünG

utassal magán beszédbe kell boesátkoznom.

7*
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Ezt megnyeré s elmondá utazása ezélját. Alig

emlité azonban, midôn a papagály oly rikáesoló

hangos nevetésbe tört ki , hogy szinte a szemei is

könyekben usztak.

— Boesánat jó kedvemért , monda, de engem

a szerelemnek mar esak puszta emlitése is megne-

vettet.

A herezegre roszúl hatott az idétlen tréfa.

— Hogyan ? kérdé , hát nem a természet fô

titka , nem az élet ôs elve , nem a rokonszenv köz

lánezolata-e a szerelem V

— Az iím a manó ! szakasztá ôt félbe a papa-

gály, kérlek, hoi tanultad ezen erzelgô feesegést?

hidd el a szerelem egészen kiment a divatból , jó

társaságban s szellemdus emberek közt hallani sem

lehet róla.

A herezeg, barátjának a galambnak egészen

különbözô véleményére emlékezve felsohajtott. Pe-

dig e papagály , gondolá, udvarokban élt , gavallér

és szellemdusnak látszik , s az ugynevezett szere-

lemrôl még sem akar tudni. — Nem akarván a szi-

vében esordultig telô érzelmet továbbá is nevetség
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tárgyává tenni , egyenesen látogatásának közvetlen

ezéljára tért át.

— Mondd meg nékem legtökéletesb papagály,

íolytatá , te ki a szépek legtitkosb rejtekeibe bejá-

rattal diesekhetel , nein találkoztál-e hosszu utazá-

said alatt e képmás eredetijével ?

A papagály körmei közé vette a képet, s fe-

jét egy oldalról másra forgatván, szemeivel felvált-

va nézegeté azt.

— Beesületemre , monda , esinos arez ; igr'n

esinos ; de mikor az ember annyi esinos arezot lát,

ha sokat utazik , hogy alig — de lassan — engem

ugyse — most már emlékezem — nem lehet kétség,

ez Aldegonda herezegnô ; miként is feledhetém ôt,

kinek oly választott kegyeneze valék ?

— Aldegonda herezegnó' ! viszhangozá a her-

ezeg ; s hol találhatom ôt fel ?

— Csendesen , esendesen ! szólt a papagály ,

feltalálni könnyebb ôt , mint elnyerni. Ó a Toledó-

ban uralkodó keresztyén király egyetlen leánya , s

azoknak a minden-lébe.kanálesillagászoknak holini

jóslatai következtében, a világtól, tizenhetedik szü-

letés napjáig , elzárva tartatik. Nem fogod meglát
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hatni ôt — ez halandónak lehetlen. Én mulattatása

végett eléje boesáttatám, s egy világot látott papa-

gály beesületszavára mondom, hogy sok nálánál

együgyubb herezegnôvel is társalogtam mar.

— Egy bizalmas szóra kérlek , kedves papa-

gályom ; sugá a herezeg. Én korona-örökös vagyok,

s egykor még trónon fogok ülni. Látom , hogy te

szép eszü madár vagy s forogtál a világban. Nyujts

nekem segédkezet e herezegnô elnyerhetésében s

én udvaromnál magas hivatalba helyezlek.

— Szivesen , felelt a papagály , esakhogy e

hivatal majd lehetôleg valami gondtalan állomás

lcgyen , mert mi lángeszek nem igen szeretünk

dolgozni.

Megegyeztek hamarjában; a herezeg ugyan-

azon kapun , melyen bejött , ismét kisietett Cordo-

vából : elôhivta a baglyot a falüregbôl , s mint ro-

kontudóst mutatta ôt be az uj utitársnak, s igy szé-

pen tovább utaztak.

A haladás azonban a herezeg nyugtalanságá-

hoz mérve igen lassu volt ; a papagály fényes élet-

módhoz volt szokva s nem szerette reggeli álmát

zavartatni ; mig más részrôl a bagoly délig aludt s
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igen sok idô veszett el hosszu délesti pihenései ál-

tal. Rtgiségtani hajlama is egy akadálya volt az ut-

nak : meg kellett állni minden omladéknál , meg

kellett szemlélni azt, s ô a vidék minden romvára

vagy tornyáról hosszas legendákat meséle. A her-

ezog azt reménylé , hogy a bagoly és papagály ,

mindkettô tudós madár lévén , gyönyörködni fog-

nak egymás társaságában , de soha sem esalatko-

zott jobban. Örökös pörlekedésben állottak. Az

egyik lángész volt , a másik philosoph. A papagály

verseket idézett, uj müveket birálgatott és esekély-

ségek fölött volt ékesen szóló : a bagoly mindezt

haszontalanságnak tekinté , s esak a metaphysikát

tartotta diesônek.

A papagály dalokat dudolgatott, tréfált és él-

ezeket szórt komoly szomszédjára s irtózatosan ka-

ezagott saját élezein ; mely eljárást viszont a ba

goly méltósága sértéseként tekinté , s daezolt és

morgott és poffeszkedett , és néha egész nap egy

szót sem szólt.

A herezeget sokkal inkább elfoglalák ábrándos

álmai s a gyönyörüséges herezegnô arezképének

szemléléso, sem hogy társai zsörtölôdésére sokat
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ügyeljen. Igy utaztak át Sierra Morena vadregényes

szorosain, La Maneha és Castilla nap által letarolt

sikjain , s partjain az „arany Tájó"-nak ; mely

tündéres kigyózataival Spanyolhon és Portugal felét

befonja. Végre egy sziklafokon épült s bástyákkal

és tornyokkal körülvett erôs várost láttak meg, mely

alatt a Tájó folyam vad hulláuwkkal zugott el.

— Ime , kiálta fel a bagoly , ez itt Toledo ôs

nevezetes városa, s régiségeirôl nagy hirben álló.

Nézzétek e tiszteletremélti' templomokat es tornyo-

kat , idôtôl szürkék azok s legendai nagyság lebeg

fölöttük , — bennük sok ôsöm elmélkedett.

— Puff! szakitá félbe ünnepélyes elragadtatá-

sát a papagály ; mi közünk neküuk a régíségekhez ,

a legendákboz , és ön ôseihez ? Nézd inkább her-

ezegem , mi sokkal érdekesb , az ifjuság és szép-

ség tanyáját , a te sokáig keresett herezegnôd lak-

helyét.

A herezeg a papagály által mutatott irányba

nézett, s kies zöld mezôben , a Tajó partján ví

rala kert ligetei között egy diszes palotát pillanta

meg. Epen olyan volt e hely, minônek a galamb

festé az arezkép eredetijének lakását. Dobogó sziv
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vel tekinte reá. Talán e pillanatban is, gondolá, ez

árnyas ligetekben andalog a szép herezegnô , vagy

könnyü léptekkel lejt a téres erkélyzeten , vagy ta

lán a büszke födelek alatt nyugszik! — Közeledvén

tapasztalá, hogy a kert falai igen magasak s da-

ezolnak a megmászással , körule pedig fegyveres

ôrök járnak körszemlet.

A herezeg a papagályhoz fordult. — Ó legtö-

kéletesb madár , szólt hozzá , te fei vagy ruházva

az emberi nyelv adományával. Siess e kertbe , ke-

resd fei lelkem bálványát s mondd, hogy Ahmed

herezeg a szerelem zarándoka, esillagoktól vezé-

relve érte jött a Tájó virányos partjaira.

A követségére büszke papagály a kert felé re-

pült s átkelve a magas falakon , miután kis ideig

a berkek és lugasok fölött lebegett, egy patakra

hajló kerti lak erkélyére ereszkedett. Itt benézvén

a terembe , a herezegnôt látta pamlagára dôlten s

egy papirszeletre meredô szemekkel , mialatt hal-

vány arezát könyek nedvesiték.

Megborzolván kissé szárnyait , világoszöld

ruháját megegyengetvén s fej-bubját elôre emelven,
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udvarias mozdulattal melléje helyezé magát a papa-

g¡íly , aztán telhetô szelid hangon igy szólt :

— Szüntesd könyeidet szépséges herezegnôm,

vigasztalást jöttem hozni szivednek.

A herezegnô felriadt az emberi hang hallására,

de megfordulván s esak a zöld ruhás hajlongó kis

madarat látván ; — hajh ! mily vigasztalást hozhat-

nál te nekem , mondá : tekintve . hogy te esak egy

papagály vagy?!

A papagályra érzekenyen hatottak e szavak.

— Már hiszen én magain idejében sok szép

hölgyet Hiegvigasztaltam , felelé , — de hagyjuk ezt

most. Jelenleg egy királyi herezeg követekint jö-

vök. Tudd meg, hogy Ahmed , a granadal herezeg,

éretted jött , s e perezben Tájó virányos partján

táboroz.

E szavakra a szépséges herezegnô szemei, ko-

ronája gyémántjainál is fényesebben ragyogtak. —

O papagályok legkedvesbike , sipegé ; te valóban

örvendetes hirt hozasz , mert én már kimerült és

beteg valék s esaknem halálra gyötrött az Ahmed

hüsége fölötti kétség. Siess vissza hozzá s mondd

néki , hogy levelének minden szava szivembe van
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vésve s hogy költeményei lelkemnek tápja. Mondd

néki azonban azt is , hogy irántami szerelmét fegy-

verrel kezében is kell tanusitnia , holnap van tizen-

hetedik születésnapom, s atyám a király ekkorranagy

tornát hirdetett, több herezeg lépend a sorompók

köze , s a gyôztes kezemet nyerendi jutalmul.

A papagály ismét szárnyra kelt s keresztül

esörtetve a berkeken, visszarepült oda , hol a her

ezeg várt reá. Ahmed a fölötti öröme, hogy azimá-

dott arezkép eredetijét nem esak fel — de hozzá

vonzódónak es hunek is találta , esupán azon sze-

renesés halandók által képzelhetô , kiknek osztály-

részül jutott éber álmaikat valósithatni s az árnyé-

kot megtestesiteni ; esak egy zavará elragadtatását

— a közelgô torna. S valóban Tájó partjain már

mindenfelé fegyverek esillogtak s megharsantak

trombitáik a fényes kisérettel erkezô lovagoknak ,

kik az ünnepélyben részt venni délezegen haladtak

Toledo felé.

A herezegnô bájainak hirét inkább emelvén

mint elhomályositván tizenhét éves koráig a világ

elôl zárva tartatása , több hatalmas herezeg kerte

meg kezét , atyja azonban, a nagy mértékben eszé
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lyes király , hogy részrehajlás által ellenségeket ne

szerezzen magának , oda utasitá ôket , hogy fegy-

ver határozzon közöttük. A kijeleltvptélytársakkö-

zôl tóbben erô és ügyességrôl hirhedettek valának.

Mily balkörülmény a szerenesétlen Ahmedre

nézve , ki sem fegyverrel ellátva nem volt , sem

bánni azzal nem tudott. — Ó én boldogtalan her-

ezeg ! kiálta fel , hogy egy bölesész szemei elôtt ,

magányban kelle neveltelnem! Mi hasznomra van

nekem az algebra és philosophia szerelmi ügyekben?

Ó Eben Bonabben ! mért mulasztottad el , engein a

fegyverforgatásban oktatni ?

Ekkor a bagoly megszólalt, ájtatos imával

kezdví"n beszédét , minthogy jó muzulman volt.

— Allah Akbar ! az Isten nagy ! kezeiben van

minden rejtett ügy — ô kormányozza a herezegek

sorsát. Halljad 6 herezeg ! ez ország telve van rej-

tehnekkel , miket esak az olyan láthat , ki mint en,

tudomány után sötétben is képes tapogatózni. —

Van a közel fekvô hegyekben egy barlang , e bar-

langban egy vas asztal, a vas asztalon buvös fegy-

verkészület fekszik, mellette pedig varázsilletett

,-\
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harezi mén áll , mely oda több nemzedék elôtt zá-

rat ott.

A herezeg bámult a esodán , mig a bagoly ,

ragy karika szemeivel plslantva, s füleit hegyez-

ve folytatá :

— Több ev elôtt atyám e vidékre , egy jószá-

gán lévô toronyba utazván , vele jöttem én is ; s

akkor idôztünk e barlangban, s igy lôn elôttem tud-

va a rejtelem. Családunk ôshagyománya ez s még

igen kis bagoly-fiók koromban hallottam nagyapám-

tól : hogy e fegyver-készület egy mór büvész saját-

ja volt , ki , midun Toledo a keresztyének által be-

vétetett, e barlangba menekült s itt meg is halt,

varázsszóval illetvén elôbb paripáját és fegyvereit,

melyhez képest ezek esak mozlim által használha-

tók , s ez által is esak napkeltétôl délig. Ezen idô-

közben velük akárki legyôzhetô.

— Elé g , keressük fel e barlangot ! surgeté

Ahmed.

Legendadús barátja vezetése inellett a her-

ezeg föllelé a kivánt helyet , mely a Toledót kör-

nyezô sziklaberezes vadonok egyikében annyira el

volt rejtve , hogy esak egy bagoly egerészô szeme
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vagy egy rógiségbuvár lehetett képes a nyiláera

akadni. Síri mées kifogyhatlan olajaterjeszte ittün-

nepélyes világot. A barlang közepén levô vas asz-

talon feküdt a bu-fegyverzet , hozzá támnsztva egy

lándzsa állt , s mellette az arab ló harezra nyergel-

ten, de szoborként mozdulatlanul. A fegyver rozs-

dafolt nélkül ugy esillogott mint hajdanában , s a

paripa is oly jó husban vala, mintha most jönne a

legelôrôl ; s midôn Ahmed megsimogatá nyakát ,

ágaskodni kezdett s olyat nyeritett örömében, hogy

a barlang falai is szinte megrázkódtak bêle. E sze-

rint bôven ellátva „nyargalható lóval s forgatható

fegyverrel" a herezeg eltökélé magát megküzdeni a

dijért a közelgô tornán.

Az eseménydús reggel felderült. A sorompók

készen álltak a Végán vagy is a Toledo sziklafalai

alatti sikon , hol egyszersmind dúsan szônyegezett

s felvont selyem ernyôk alatt árnyban tartottpá-

holyok i5s karzatok emeltettek a nézôk számára. E

páholyokba az ország valamennyi szépe összegyült,

alúl pedig apródjaiktól kisért tollas sisaku hôsök

szökdeltek ménjeiken , legkitünôbbek lévén közöt-

tük a mai tornán küzdendô herezegek. Az ország
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valamennyi szépe azonban elhomályosult , midôn

Aldegonda herezegnô a királyi páholyban , s a vi-

lág bamuló tekintetének elôször megjelent. Mindent

felülmuló keesei meglátására az ámulat moraja ter-

jedett el a tömeg közt , s az eddig , bájainak esak

hire után kezére vágyó herezegek, tizszeres vágy-

gyal néztek az ütközet elé.

A herezegnô azonban szomorunak látszék. —

Arezának szine minduntalan változott s szemeit

nyugtalan és elégületlen kifejezéssel jártatá körül a

tollas lovagok esoportjain. A trombiták már már

jelt valának adandók az összeütközésre , midôn a

hirnök egy idegen lovag érkeztét jelenté , és Ah

med a szin helyére nyargalt. Gyémántokkal rakott

aezel sisak emelkedék turbánja fölött , mellvérte

aranynyal volt kiverve , kardja és gerelye Fez mü-

ve , miknek markolata ékkövektôl ragyogott. Arab

lovának takarója gazdagon himezve a földig ért, s

a délezeg állat, ujra láthatván fegyver-villogást ,

ágaskodott és pruszkölt és nyeritett. A herezeg

könnyüded büszke modora mindenki figyelmét fel-

gerjeszté, s midôn „a szerelem zarándoka" név
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alatt jelenteték, a hölgyek soraiban általános suso-

gás és mozgalom keletkezett.

Ahmed a sorompókhoz lovagolt , de ezek be-

zárattak elôtte : a tornában , mondaték neki , részt

esak herezegek vehetnek. Kijelenté ekkor nevét és

rangját. Még roszabb — ô mozlim volt, s nem viv-

hata ott, hol keresztyén herezegnô keze a dij.

Vetélytársai fenyegetô nagyratartással vették

ôt körül s egy szemtelpn viseletü és hereulesi ter-

metü lovag lenézve gyermeteg könnyu alkatát,

gunynyal illeté szerelmes ezimét. A herezeg harag-

ra lobbant. Parbajra hivta ellenét. Szét mentek ;

aztán száguldva összeütközének, s az izmos gunyo-

ló , a bulándzsa elsô érintésére nyergébôl kivetve a

fövenyen hevert. Ezt a herezeg megeléglé , de hajh!

pokoli fegyverrel és lóval gyült meg a dolga — ha

ezek egyszer mozgásba jöttek , mi sem állithatá

meg többé. Az arab mén a legsürübb tömeg köze

rontott s minden akadályt legázolt; a szelid herezeg

ide s tova vágtatott a téren , s szegényt és gazda-

got, boldogot és boldogtalant földre teritett, mód-

nélkül restelve önkénytelen hùsi tetteit. A király

háborgott és dühösködött az alattvalóin és vendé
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gein elkövetett gyalázatért. Kirendelé testôreit «—

perez alatt ezek is leüttettek lovaikról. Erre a ki-

rály maga leveté palástját , pajzsot és lándzsát ra-

gadott s fellovagolt, hogy az idegent a felség

megjelenésével félemlitse meg. De fájdalom ! a fel

ség sem járt a közembernél jobban — a gerely és

paripa senkinek nem volt tisztelôje ; Ahmed , vég-

hetlen bánatára, teljes erôvel a király eilen rugasz-

kodott, kinek sarkai pillanat mulva levegôben vol-

tak , és ômaga aporban hentergett.

E perezben a nap délpontra ért; a varázs szó

visszanyertö erejét, az arab mén végig szökött a

hareztéren, át a sorompón, a Tájóba ugrott s

keresztül uszva ennek vad hullámát , a léhltelen és

alélt herezeget a barlangba vitte , hol a vas asztal

melletti helyét elfoglalva szoborként állott meg. A

herezeg szives örömest szállott le róla, s hogy a

sors további intézkedéseit elkerülje, a fegyvertvisz-

szatette helyére. Aztán leülve , kétségbeesett álla-

potán, melybe ô4 e sátáni paripa és fegyver helye-

zé , töprenkedett. Miként mutassa magát ismét To-

ledóban , miután ennek lovagjait annyira megpisz-

kolta s a királyt is szégyenbe keveré ? S mit fog a

Yili(.f.lyin III. ktl. 8
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herezegnô is gondolni durva és lázongó viseletérôl?

Aggodalom telten , szárnyas követeit kiküldé hire-

ket gyüjteni. —

A papagály elment minden nyilvános helyre és

gyülekezetekbe, s nem sokára egy sereg pletykával

ti5rt meg. Egész Toledo le van verve. A berezegek

eszméletlen vitettek a palotába , a torna zavarban

uszlott szét ; minden ember a moziim lovag hirte-

len megjelenésérôl , bámulatos tetteirôl , és saját-

ságos eltunésérôl beszél. Némelyek mór büvésznek

hiszik ôt , mások emberi alakot öltött sátánnak ,

mig ismét mások hagyományszerü törteneteket re-

gélnek hegyi barlangokban lévôelbuvölt lovagokról,

s ezek egyikének mondják ôt. Abban mindnyajan

megegyeznek , hogy nem közönseges halandónak

kell lennie , ki ily esodákat tôn , s a legvitézebb

legelsô keresztyén harezosokat nyergeikbôl kive-

tette.

A bagoly éjjel repült ki a sötetlô város fölé r

s háztetôkbe es kéményekbe kapaszkodék. Aztán

a királyi palotára szállt, mely Toledo legmagasabb

pontj¡in állott, s huhogva járta be a bástyákat, te-

raszokat és esatornákat, bekukkant nagy kanesal
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szemeivel minden nyiláson és világitott ablakon,

annyira , hogy két vagy három udvari hölgy gör-

esöket kapott ijedtében. Csak midôn a hajnal kez-

dett a hegyek fölött szürkülni, tert vissza egerészeti

kirándulásából s a tapasztaltakat elmondá a her-

ezegnek.

— A palota legmagasabb tornya körül kém-

lôdve , kezdé , egy ablakszárnyon át a gyönyörü

herezegnôt láttam. Nyugágyon pihent, szolgák és

orvosok által környezve , a nyujtott szereket azon-

ban nem akará elfogadni. Midön ezek távozának ,

levelet vôn elô keblébôl, elolvasá és esókolpntá s

bangos zokogásba tört ki , ugy , hogy philosoph lé-

tem daezára, magam is megindultam rajtal

Ahmed érzékeny szive e hirek hallattára el-

szomorodott.

— Nagyon is igazak voltak szavaid ó böles

Eben Bonabben , mondá ; bú és bánat és álmatlan

<;jek osztályrésze a szeretôknek. Allah óvja meg

a herezegnôt sorvasztó befolyásától az ugynevezett

szerelemnek !

Bôvebb értesitések Toledóból megerösiték a

bagoly jelentésót. A városban nyugtalanság és féle

8*
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lem uralkodott. A herezegnô a palota legmagasabb

tornyába vitetett , s az oda vezetô folyosók szoro-

san ôriztettek. Emésztô mélakórság vett rajta erôt,

melynek okát senki sem tudta kitalálni — vissza-

utasitott magától minden tápot , s hallani sem akart

vigasztaló szót. A legügyesb orvosok hasztalan ki-

sérték meg rajta tudományukat , azt hitték már ,

hogy valami buverô gyakoroltatott ellene , s a ki-

rály felhivást tett közzé , nyilvánitván , hogy a ki

meggyógyitja ôt, a kinestár legdrágább ékköv^t

nyerendi jutalmul.

?.!idôn a szögletben szundikaló bagoly e felhi-

vásról értesült, tág szemeit rejtélyesebben forgatá

mint valaba.

— Allah Akbar ! kiálta fel, szerenesés ember

lehet az , kinek e gyógyitás sikerül , esak a királyi

kinestárból választani tudjon !

— Mint érted ezt , legtiszteltebb bagoly ?

kérdé Ahmed.

— Jól figyelj <5 herezeg, ar.a mit mondani

fogok. Tudod, hogy mi baglyok tudós testület va-

gyunk s a homály- és penész-lepett tárgyakkal sokat

foglalkozunk. Utolsó kirándulásom alkalmával To
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ledo templomai — és tornyaiba , egy ódondász ba-

goly társulatra akadtam , mely üléseit a királyi

kinestár boltives tornyában szokta tartani. Épen a

kinestárban felhalmozott gyémántok és ékkövek,

arany és ezüst edények alakjai , feliratai , rajzai s

mindeniknek kora és hazája iölött vitatkozának ; de

leginkább érdekelve látszának lenni bizonyos erek-

lyék és talizmánok által, mik a kinestárban még

géth Roderik idejébôl maradának. Ezek közt külö-

nösen egy keleti mivu s aezél lemezekkel erôsitett

szandalfa szekrény volt , mystieus jelekkel boritva,

miket esak kis számu tudósok érthetnek. E szekrény

felirása a társulat által már több ülésben tárgyal-

tatott , s hoszszas és komoly vitatkozásokra adott

alkalmat. Jelenlétemkor egy, Egyiptomból imént

érkezett igen öreg bagoly ült a szekrény födelén a

a felirást olvasgatá , és azt bizonyitotta ki belôle ,

hogy a szekrény böles Salamon trónjának selyem

szônyegét tartalmazza , mely Toledoba kétségkivül

ama zsidók által hozatott, kik ide Jeruzsalem pusz-

tulása ntán menekültenek.

Bevégezvén ódondászati elôadását a bagoly ,

a herezeg kis ideig gondolatiba merülten hallgatott.
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— Hallottam én már, törte meg a esendet,. a

böles Bonabbentôl emlittetni esodateljes tulajdon-

ságait e talizmánnak, mely Jerazsalem pusztulá-

sakor eltünt s örökre elveszettnek tartatott. A tole -

dói keresztyének elôtt hihetôleg tökéletes titok ez.

Ha birtokába juthatok , megalapitám szerenesémet.

Következô nap a herezeg levetközé dús öltö-

zékét s pusztai arab egyszerü mezébe öltözött. —

Arezának rézbarnás szinezetet adott , és senki sem

ismerhette volna meg benne a fényes lovagot , ki

oly nagy esodálatot és zavart okoza a tornán. Bot

tal kezében , táskával oldahín . s nyakáról lefüggô

kis pásztorsippal ment Toledoba a királyi palota ka-

pujához , s a herezegnô meggyógyitásáért igért ju-

talomra vállalkozónak jelenté magát. Az ôrök üt-

leggel akarták ôt elkergetni. — Mit tehetne egy esa-

vargó arab ott, mondák, hol az ország legjelesbjei

nem birtak segiteni ? A király azonban meghallván

a zajongást , maga eié vezettetni rendelé az arabot.

— Leghatalmasb király ! szólt Ahmed ; felsé-

ged egy beduin arabot lát szine elôtt, ki élete na-

gyobb részét a puszták magányáb:in tolté. E pusz-

ták, mint jol tudva van, manók és gonosz lolkek
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tanyái, melyek minket szegény pásztorokat meg-

szállanak , nyájainkba bujnak , s néha még a türel-

mes tevétisdühödté teszik;ezek ellen i5v- és segéd-

szerül mi a zenét használjuk, s vannak nemzedékrôl

nemzedékro hagyománykép szállt dalaink, miket éne-

kelve és sipolva, eluzzük a rosz szellemet. En az ezt

eszközölni képeseknek vagyok egyike s e tehetség

teljes hatalmamban áll. Hogy ha leányod ilyszerü

varázs hatása alatt szenved , fejemmel állok jót ,

hogy megmentem tôle.

A királyba , ki okos ember volt s tudta, hogy

az arabok esodálatos titkokhoz értenek, uj reményt

sugallott a herezeg határozott beszéde. Rögtön a

sugár toronyba vezette ôt ,melynek legtetején a her-

ezegnô szobája volt. Az ablakok oszlopzatos er-

kélyre nyiltak , honnan egész Toledóra s az alól el-

terülô vidékre lehete lelátni. Ezen ablakok függö-

nyei most le valának boesátva , mert a herezegnô

emésztô s enyhithetlen fájdalom áldozataként fe-

küdt benn.

A herezeg a tornáezon vôn helyet , s pásztor-

sipján néhány vad arab dallamot fuvott, mit a gra

nadal Generalifeben szolgáitól tanult el. A herezeg
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nô érzéketlen maradt, s a jelenlévô orvosok hitet

nem adólag s megvetéssel rázták fejeiket : a her-

ezeg végre félretette a sipot, s levele nyilatkozó

szerelmi verseit egyszerü dallamra kezdé énekelni.

A herezegnô megismeré a verseket — szivébe

repesô öröm szállott , fejét fölemelé s figyelt ; kö-

nyek tolultak szemeibe s hnllottak arezaira ; keble

indulatosan hullámzott. Szerette volna a dalnokot

maga elé kivánni , de szüz szemérem tiltá le sza-

vát. A király eltalálta óhajtását s Ahmed a szobába

vezetteték. A szeretôk ildomosok valának, pillan-

tásokat váltottak esupán; de e pillantások kötete-

ket foglaltak magukban. Zene soba sem ünnepelt

nagyobb diadalt. A rózsák visszatértek a herezegnô

szende arezaira ; ajkaira a mosoly s a harmato?

fény epedô szemeibe.

Az orvosok megdöbbenve bámultak egymásra.

A király az arab dalnokot esodálattal vegyes tisz-

telettel nézte. — Csodatévô ifju ! szólitá meg, ezen-

tul te lész elsô udvari orvosom , s dalzenéden kivül

nem veendek egyéb rendelvényt. Mostanra nézve

- ved<l el jutalmadat, kinestáram legbeesesb ék-

kövét.
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— Ó király , viszonzá Ahmed , nem kell ne-

kem arany ezüst vagy drágakô. Van egy ereklye

kinestáradban , mely a mozlimektôl — Toledo egy-

kori uraitól maradt ottan , — egy szandalfa szek-

rény , selyem szônyeggel belsejében , add ezt ne-

kem s én meg vagyok elégedve.

A jelenlévôk bámultak az arab szerénységén ,

s még jobban bámultak , midôn a szandalfa szek-

rény elôhozatott s a szônyeg kivéteték belôle. Fi-

nom zöld selyem szövet volt ez , béber és ehalde-

us betükkel himezve. Az udvari orvosok egymásra

néztek , vállat vonitának s mosolyogtak az uj gyó-

gyász együgyüségén , ki ily rongyos dijjal is meg

birt elégedni.

— E szônyeg , mondá ez , egykor böles Sa-

lamon trónját ékesité , s méltó arra , hogy a szép-

ség lábai ele tétessék.

Igy szólva kiterité azt egy ottoman alá, mely

a herezegnô számára az erkélyre hozaték, aztán lá-

baiboz ülve —

— Ki ellensúlyozhatja — folytatá — azt, mi a

sors könyvébe van irva? Im, a esillagászok jóslata

teljesült. Tudd meg, ó király! hogy lányod és én
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titokban rég szeretjük egyinást. Ismerd meg ben-

nem a szerelem zarándokát !

E szavak alig hagyták el ajkait , midôn a szô-

nyeg légbe emelkedék , magával vivén a herezeget

és herezegnôt. A király s az orvosok szájtátva s el-

meredt szemekkel néztek utána , mig egy fehér fel-

hô alatt kis ponttá válva , a kék láthatárról eltünt.

A király dühösen hivatá kinestárnokát.

— Mint van az , támadá meg , hogy te e ta-

lizmánt egy hitetlen birtokába engedéd jutni ?

— Fájdalom , felséges ur ! nem ismertük ere-

jét, s a szekrény felirását sem tudtuk olvasni. Ha

ez valóban böles Salamon trónjának szônyege , ak-

kor büverôvel bir, s képes tulajdonosát a légben

egy helyrôl másra szállitani.

A király hatalmas sereget gyüjtött s a szöke-

vényeket üldözni Granada alá ment. Hosszu és f¡í-

radalmas utat hagyva maga után , tábort ütött a

Végán , s hadi követet külde leánya visszaadatását

követelni. A király maga jött eléje egész udvará-

val. Benne a dalnokot ismeré meg az atya, mert

Ahmed a trónt atyja halála után öröklé s a gyö-

nyörü Aldegonda szultánája lôn.
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A keresztyén király , megértve , hogy leánya

megtarthatja vallását, esakhamar kibékült. Véres

esaták helyett tehát vigalmak és ünnepélyek váltot-

ták fel egymást, melyek után a király elégültentért

vissza Toledoba , az ifju par pedig épen oly boldo-

gan mint bölesen uralkodott Alhambrában.

Megemlitendô még , hogy a bagoly és papa-

gály kényelmes haladással s külon külön követték a

herezeget Granadába ; az elsô éjente utazott s esa-

ládja több rendbeli örökös birtokaiban meg meg ál-

lapodott ; az utóbbi , minden utjába esô város vig

köreiben szerepelve mulatott.

Ahmed hálásan megjutalmazá ôket vándorut-

jában tett szolgálataikért. A baglyot miniszterel-

nökké , a papagályt fôudvarmesterévé nevezé. Fe-

lesleges mondanunk , hogy ország soha bölesebben

nem kormányoztatott , s szabatosabban rendezett

királyi udvar soha sem létezett.





ÖRDÖG MARKA.

(LEVER. Tom Burke.)





Irland Waterford megyéjében volt egy kis bir-

tokom , hova a vadászati évszakban néha néha ki

szoktam rándulni. Svalóban, leszámitva a vadá-

szatot , ide kijôni egyéb ok alig is lehetett : rideg

kopár része er, az országnak ; egy rosz mezôváros

van hozzá közel, különben tizenkét mérföldnyi kör

ben egyetlen egy ház sines. Egyszer tehát kirándu-

lék — ha jól emlékszem , most deeemberben múlt

két éve — soha sem volt még oly rosz ido : esett

az eso reggeltôl estig , és ismét esett és szél fújt

estétôl reggelig: a pala-lemezek mindenfelôl hullot-

tak a házfedélrôl , s éjente oröket kellett felállitani ,

hogy azon esetre , ha a szélvész a kéményeket le-

dönti , reggel megtalálhassuk azokat. Ily szép idô-

járásban látogattam én meg „Ördög markát" — ez

volt neve a vidéknek , hol házam állt , s e név va
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Liban illett is reá. Mindamellett én kirándulék , s

megérkezésem estéjén nem tehettem egyebet , mint

meghagyni kerülômnek , hogy a hegyeket járja be

s a vad-rablókat riassza el ; es igy , vadászat he-

lyett , mi , mint elébb mondám, az egyetlen idôtol-

tés lehetett e helyen, itt valék három pár ebbel ,

két puskával, s egy vár felvetésére elég lô-

porral , egyes egyedül járkálva fel és alá ebédlôm-

ben, bly méla busan, mint esak tôlem telhetett.

Képzelhetik önök, mily boldognak éreztem

magam, midôn ablakomból a kopár vidékre kibá-

mulva mi mulattatót sem láthaték, kivévén ha a

szél néha néha egy egy viskó fedelét esernyôként

kiforditá , vagy ha a vén szél-malmot lestem , mely

már esaknem megbolondult, oly sebesen forogván,

hogy senki sem mert hozzá közeledni.

Mind ez oly sovány mulatság volt , hogy végre

megúntam e helyet: leültem tehát, s egy hosszu

hirdetést irtam az angol lapokba, ugy festvén le

benne „Ördög markát" mint egy kis íöldi paradi-

esomot ; regényes festôi vidék közepében , kellemes

szomszédsággal , arkádiai lakosokkal, s hogy —

miután tulajdonoia a vidékbôl el akar költözni —
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az egész esekély áron megkaphatd ; az egész ezik-

ket pedig ama — hatásra számított megjegyzéssel

végzém be , miszerint , ha egy hô alatt nem törté-

nik iránta rendelkezés , a birtok apró részekre fog

felosztatni. Ezt esak azért tevem hozzá, mert ma-

gam is ennyi idôt szándékoztam itt tölteni ; s habar

jól tudtam , hogy ki az elôreboesátottakat olvasá ,

tudakozódni sem fog utána, hittem még is, hogy

találkozhatik valami boЫ , ki eljô megtekinteni , s

legalább ez is segit a karáesony ünnepeket eltölteni.

Számitásom esakngyan nein esalt, inert alig

egy hét eltölte után levelet kaptam , melyben vala

mi bizonyos Green ur High Holborn i 96 sz. a. irja,

hogy meglátogat , mihelyest a rosz idô leesillapúl s

utazni engedi. Ha erre vár , gondolám magamban ,

nem talál itt többé; ha pedig jövô héten is igy fú a

szf'I. ô nem talál ide ; s igy nem maradt egyéb hát-

ra , mint egy friss pohár punesot tölteni s inaga-

mat fütyörészve álomba ringatni.

Négy vagy öt nappal e levél vétele után az

öreg Dan M"Cormiek , ki nálam ispánforma ügyes

fiezkó — tiz évig kulesár volt a Holyhead hajrfn —

tiz óra tájban epen akkor rohan szobámba, midôn

Tili» folTiii III. bot. 9



130

javában ezivódom önmagammal : valljon hat pohár-

ral ittam-é ki vagy héttel? en hatot mondtam , a

kanesó hetet.

— A szél szörnyümód fú Bob ur; szólt Dan.

— Ilagyd fúni — ugy sines egyéb dolga !

— A fák ugy tántorognak , mintha részegek

volnának ; reggelig egy sem marad meg belôlük.

— Jól teszik — mondám én ¡ a föld ugy sem

kedvezô a fatenyésztésre.

— Két kémény ledôlt ; mondá ô.

— Épitse fei az ördög: mondám én — anelkül

is mindig füstölögtek.

— Meg a esarnokajtót is bedöntötte a szél.

— Gondolok is én vele ; ha a végrehajtó birót

be tudta boesátani , miattam beboesáthatja a vihart

is , ha neki ugy tetszik !

— Oda vagyunk ! oda vagyunk ! jajgata ô ke-

zeit tördelve: még is szörnyüség, ha az ember élete

ekként forog veszélyben !

Mig mi igy beszélgeténk , egy pór flu rontott a

szobába az ujsággal, hogy Milford hajo' épen most

vettetett partra valamivel Hook Tower alatt, s hogy
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— mint az il)* alkalommal rendesen torténni szokott

— a rajta lévôk mind megförödtek.

Rögtön felugrottam, felhuztam vadász-esiz-

máimat, öltönyömet állig felgomboltam s Dan ki-

séretében , rövidebb utat véve átvágtam a dombon.

a hely felé , hol a hajót tahílni véltem. Alig men-

tünk fél mérföldet , midi5n az úton felénk jövô ne-

hány paraszt szavát hallá m ; oly sötét volt azon-

ban , hogy az ember saját kezét sem látta.

— Ki az ? kérdém én.

— En vagyok , Tim Molloy , nagysás uram !

volt a válasz.

— Mi a baj Tim ? történt valami ?

— Semmi, hál' istennek — esupán esakhogy

itt hozzuk testét azon úrnak , ki a vizbe fúlt.

— Én nem haltam meg, mondom nektek, esak

eMjtiltam, szólt egy rikáesoló hang.

— Azt mondja, hogy jobban van — szólt Tin»

— s meglehet esak az a baja , hogy sós vizzel vaa

tele : de bizony mikor megleltük , annyi életszikra

se volt benne , mint egy sár göröngyben.

Hogy rövid legyek : felhoztuk ôt a bázba , l6-

porral dörzsöltük testét a kandalló elôtt , belé töl

9*
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töttünk vagy egy fél pint égettbort s ágyba tet-

tük; álmos volta miatt esak annyit lévén képes

mondani, hogy 6 az én High Holborni 196 sz. a.

barátom.

Másnap reggel felküldtem hozzá Dant, mint

léte ir¡ínt tudakozódni; Dan a hirreljött vissza, hogy

erôsen alszik. Legjobb a mit tehet — gondolám, és

arról kezdtem elmélkedni , mily hatalmas súly há-

rul lelkiismeretemre , ha e jó ember torténetesen

vizbe ful; mert könnyen meglehet, hogy komoly

szándéka van oly gyönyörü birtokot venni , mint a

milyet én a hirlapban irtam le — lassanként azon-

Tian esillapulván , azon kezdtem tünôdni , miként

tegyem itteni idôzését lehetô kellemessé. Ez bizo-

nyosan nem fog két vagy három napnál továbbra

terjedni , kivált ha a vidéket megnézi. Es épen ilt

a bökkenô , mert szegény feje észreveendi , hogy

bolonddá tartottam ôt. — Egész napon át ezen tü-

nCdtem , s folyvást tudakoltattam , felébredt é már?

a válasz pedig mindig az volt, hogy — még alszik.

Négy óra tájban , midôn már alkonyodni kez-

tlett , Oakley az ölödik ezredbôl , két tiszttársával

beköszöntött hozzám. Jô esillagom hozta ôket. —
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Ebédet készittettem tehát ; a kandalló egy oldalára

elegendô mennyiségu elaretet , a másra jó esomó

száraz ágat hozattam s elhatároztuk az éjt ekként

tolteni ; i?s épen , midôn alvd vendégem mikénti

megérkeztérôl beszélék, ki lép a szobába más, mint

ô maga. Gömbölyü kis fiezkó volt, kurta , hirtelen,

sürgô forgó modorú. Valami hentes forma lehetett

Londonban, ki meggazdagodott s falusi földesur-

rá akart lenni. Csak épen, hogy ráértem tôle e ke-

veset megtudni s egyszersmind tudtára adni, hogy

azon házban víin, melyet megtekinteni jött — midôn

ebédre hivtak.

Leültünk s valóban vigabb társaság ennél ré

gen volt együtt. Szegény Green ur igen keveset tu-

dott Irlandról , de mi termeszetesen siettünk felvi-

lágositani ôt, ô pedig oly esodásan itta a bort, hogy

tizenegy órakor ismét szobájába vitetett, körülbe-

Iöl ugyanazon állapotban , melyben huszonnégy óra

elôtt volt ; s esupán azon külömbséggel, hogy most

borral és nem sós vizzel volt tele.

— Nekem tetszik ez a londoni ; szólt Oakley

— a fiezkóval lehet tréfálni. Hozd el ôt magaddal
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Bob holnap ebédre Carriekba. Mi ott maradunk y

míg századunk megérkezik.

— Nem inkább reggelire? — mondám éa. Egy

gondolatom ötlött ; Carriekban leszünk hat órára

este , akkor reggelizünk s tizenegy lirakor vagy

éjfélkor ebédelünk.

Oakley tervembe egyezett s mielôtt elváltunkr

minden el volt a jövô napra intézve.

Másnap délután négy óra tájban Dan figyel-

mezteté Green urat , hogy miután nehány mérföld-

nyire reggelire igérkeztünk , keljen fel éa öltözztik :

egy úttal két gyertyát, meleg vizet borotválkozásra

sat. vitt szobájába s a felriasztott londoni órájára

tekintve , látta , hogy ez még esak négyre jar.

— Ezek ugyanesak korán kelnek, gondolá <na-

gában — de az embernek a falusi szokásokhoz

kell alkalmazkodni.

Ezzel öltözni kezdett s épen akkor lépett az

cbédlôbe , midôn szekerem eié állott s minden kész

volt az indulásra.

— Kis vadászatra megyünk Green ur ! mon-

dám. — Reggeli után majd meglássuk, mit találunk

barátim tilosában. Reméllem jó lôvô ön ?
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— Nem mondhatnám, bogy nagyon ügyes vol-

nék , de legalább szörnyu szenvedélyes.

— Diesô ! — tevém hozzá , jótállok értte ,

hogy pompásen töltendi a napot.

Нy beszelgetés közt haladánk az uton; a sötét-

ség mindig sürübbé , a vidék mindig kopárabb és

elhagyottabbá válván körölünk.

— Különös — szólt Green ur kis vártatva —

különös , mennyire elsötétül az ég napkölte elôtt ;

mert úgy veszem észre , hogy még sötétebb van ,

mint mikor elindultunk.

— Minden ég-aljnak megvannak sajátságai :

mondám én — s miután mi ezt megszoktuk, job-

ban szeretjük mint akármely mást ; de im , nézzen

ön arra, hol a völgyben világot lát, az Carriek.

Barátom haza kissé a varos végén van. Remélem ,

jó étvágya van önnek ?

— Elhiszem azt, soha életemben ily éhes nem

voltam.

— Ah ! itt jônek ! kiáltott Oakley lámpással

kezében a kaszárnyakapu elôtt — itt vannak ! Jó

reggelt Green ur ! Hogy vagy Bob ? Mily felséges

hajnal.
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— Valóban — gyönyöru; felelé szegény Green,

bár alig tudta miért.

— S most jertek fiuk — szólt Oakley — sok

teendônk van , habár tartok tôle, Green ur , hogy

ön igen kisszerünek találandja a mi irlandi vadá-

szatunkat, önök pompas angol vadaskertjeikhez ké-

pest. Azonban majd esak találunk nehány fáezánt

ön kedvéért, mindjárt o ház melletti lóherésben.

S most regge¡izzünk !

Volt még vagy hat ötödik ezredbeli tiszt a

kaszárnyában, ki mind egy szivvel és lélekkel esat-

lakozott a tréfához , ezekkel ültünk le a diesôn te-

rített asztalhoz, melyen az úgynevezett reggeli bát-

ran beillett ebédnek is. Szegény Green ur, ki elein-

te esak theával és zsemlevel kezdte, nem sokára

áttért a levesre és halra is s ugyanesak lépést tar-

tott a többivel. A elaret gyorsan kezdett forogni, s

pár óra mulva 'whiskeyre került a sor. Az angol ,

kinek figyelme az ország aneedotái hallgatásában

perezig sem esökkent , azokat beesülni kezdve vég-

hetlen jól mulatott, ivott, nevetett sôt kardalt is

inditványozott , s egy karjával Oakley vállán, a má-

sikkal az enyémen, fogadást tôn jríszágot venni
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Irlandban s hátralévô napjait itt tölteni. Tizenegy

óra körul lehetett már , midôn inditványozám, hogy

a villás reggeli idejéig keresnôk fei a szalonkákat.

— Óh igen , szólt Green kezeit dörzsölve —

ne leledjük a vadászatot, én ennek szenvedélyes

harátja vagyok.

Kis idôbe telt , mig ehhez kikészültünk : va-

dász-táskák , serét és lôpor-tartók osztattak szét ,

mialatt a szobában vagy három pár eb futkározott

ide s tova s a zajt még inkább növelte. Végre ki-

mentünk. Csillagtalan sötét éj volt — a nyugat-

éjszaki szél keményen fújt ; két lépésnyire sem le-

hetett látni.

— Felséges idô ! szólt Oakley.

— Gyönyöru reggel! mondá egy másik; ha

ezeket a felhôket elhajtja a szél , nom lesz esônk.

— Szép fekvésu vidék ez Green úr ! mon

dáin én.

— Hml hol az a szép fekvés? én mit semlá-

tok — hisz koromsötét van.

— Ah ! el is feledém ; szóltam — mily bohók

voltunk mi Oakley , hogy nem is gondoltunk rá ,

miszerint Green úr nines ég-aljunkhoz szokva ! Mi
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mindent Шunk , — de esak elôre , majd lassanként

az ön szemei is megszokják.

Ezzel egy fa-soron végig siettünk s egy so-

vényen átugrálva, szántott földekre jövénk, hol

egyszerre piff! paff! minden oldalról durrant a pus-

ka, öröm és elragadtatási felkiáltások kiséretében.

— 1tt jônek — esendesen ; — erre te lôsz Tom

— igen jól van — engemugyse fáezán-kakas ! —

Erre Green ur , erre — e kutya vadat áll — erre

erre ! nem látja ön — ott? mondám én , vállához

emelve puskáját, mig szegény Green ur félelem és

ingerültségtôl remegve , mind a két esô sárkányát

egyszerre vonta meg s a rúgástól esaknem hanyatt

doit.

— Diesô lövés , teringettét ! — mindkettô le-

esett! kiáltott Oakley. Ah! Green ur, látom, mi

önnel nem versenyezhetünk. Adjatok neki azonnal

más töltött fegyvert !

— Jobban szeretnék egy kis égettbort, felelé

Green ur — mert lábaim átáztak.

Oda nyújtám neki palaezomat, melyet o egy

hajtásra kiüritett; aztán új erôvel lelkesülten, féle

lem oe remegés nélkül emberül tört elôre. A lövöl
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dözés még mindig sürun tartott körulünk s miután

Green ur annyiszor és akkor sütötte el puskáját ,

mikor mondtuk neki: kiszámoltuk, hogy körülbelôl

másfél óra alatt ô százôtven lövesnél többet tôn.

Tikkadtan végre , és kifáradva leült egy árok szé-

lére ; mig hajtóink egyike a földet körüle kaesákkal,

tyúkokkal s pulykakakasokkal — mint ügyessége

martalékaival — födte be.

Ezután — Oakley inditványára haza tértünk

a villás reggelihez, mely — mondanom sem kell —

jó meleg estebéd volt , fuszeres elaret és sok punes

által követve. Itt a londoni még jobban kitett ma-

gáért. Újan felfedezett vadász tulajdonsága által

emelkedve érezte magát ön-beesében s a vadász-

dalt két óra folytáig egyre dalolta , és egyre ivott ,

mignem a szônyegen erôsen elaludt. Innen ágyba

vitetett, hol mint az elôbbi napon , késô délutánig

aludott.

E közben. én egy másreggeli-társaságotszer-

keszték össze Rossban , hova esti hét órakor érke-

zénk meg ; és így tovább egész a hét végéig , va-

dászat , halászat és futtatással tarkázva a mulat-

ságot.
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Végre szegény Green úr egy este öltözni ké-

szülvén , leküldi hozzám Dant oly izenettel : hogy

köszönt és beszélni ohajtna vélem. Rögtön felmen-

tem hozzá s ágya szélén ülve találtam.

— Ah Mahon úr! kezdé — ez nem nekem va

ló. Gyönyöru életmód az igaz , de már tovább nem

birom kitartani. Ugyan mondja esak , soha sem lát-

ják önök itt a napot?

— Óh isten menta ; felelém én — dehogy nem,

sút igen. MuH Mihálynapján két era hosszat sütött

s azota is néha neha esak kibujt.

— Mily különös ! mily nevezetes ! folytatá 6

sohajtva — hogy mi Angolhonban mind errôl oly

keveset tudunk! de ôszintén megvallva, én nem

hiszem hogy valaha hozzá tudnék szokni ehhez a

Laplandhoz — vagy Irlandhi z akarám mondani —

boesánat a tévedésért; és most, még egyet szabad-

jon kérdenem, mindig igy élnek önök ?

— Bizony , körülbelül ily formán; ködös idôk-

ben meglátogatjuk egymást , mint ön is tanúja en-

nek , s az ember úgy hozzá szokik a sötétséghez ,

hogy föl se veszi.

— Ah ne mondja; én részemrôl soha sem tnd
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nek hozzá szokni , ne is kisértsenek , én megszok-

tam a napvilágot; gyermekkorom óta, mintegy öt-

ven éve. , folyvást láttam , és soha sem tudnék igy

vaktában tapogatózni. Nem mintha nem érezném

magam végetleoül lekötelezve szives látásáért — de

— de —jobb szeretnék haza menni.

— De bevárja ön legalább mig megvirad —

mondain — s nem induland ily szurok sötétben ?

— Oh, valóban, mi ezt illeti, ez mit sem

tesz — ugy látszik, ez országban nines sok külömb-

ség a nap és éj között.

És igy ô minden lehetô ellenvetésem daezára ,

makaesúl ragaszkodott elindulási feltételéhez — s

még ugyan azon este elvitorlázott a Waterfordi part

ió!, kivánván egészséget, boldogságot, s komoly

remegd hangon mondá :

— Még egyszer, boesásson meg Mahon ur, ha

igazságtalan vagyok; de 6a esupán azt az egyet

óhajtanám , hogy bár esak kissé világosabb volna

önöknél Irlandban ! —





EGY APA.

(BULWEK. The Cartons.)





A spanyol háborúban , hol és mikor? nem tar-

tozik ide — egy franezia tisztet valék szerenesds

clfogni , ki vélem egy rangn , t. i. fôhadnagy volt.

Erzelmeink annyira öszhangzók valának , hogy ô

esakhamar legmeghittebb barátommá vált, kivel

életemben birtam. Ó durva katona volt, kivel a vi-

lúg roszúl bánt , de azért nem haragudott a világra,

s állitá , hogy elvette jutalmát. Beesület volt bál-

ványa s ennek öntudata kipótolta minden egyéb

veszteségét.

Akkor mindketten önkénytesek valánk a kül-

szolgálatban — a szolgálatok e legroszabbikában a

polgárháborúban ; o az egy félen , t'n a másikon ;

mindketten alkalmasint rászedve azügy által, mely-

hez külön külön szegôdtünk.

Házi viszonyaink közt is volt némi hasonlatos-

ViU» IblyÍM in. Ml. W
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ság. Egy figyerineke volt , kit honán es beesületén

kivul , mindennél inkább kedvelt. Nekem is volt ak-

kor egy , bár nehány évvel ifjabb flain. Rendesea e

fiúkról beszéltünk , rajzolva jövôjüket s közölve

egymással reményeinket, álmainkat. Reményeink és

álmaink egyenlôk valának. Rôvid idô alatt megbi-

zottakká levénk. Foglyom azonban a fôhadi szál-

lásra küldetett s nem sokára kieseréltetett.

Aztán nem találkozánk egész a múlt évig. Pá-

risban lévén akkor , régi barátom után tudakozód-

tam s megtudám , hogy R . . . ben , a fôvárostól ke-

vés órányira lakik. Meglátogattam ôt. Házát üre-

sen es elhagyatva találtam. Épen az nap vitetett

börtönbe, iszonyu bünnel terhelteu. Láttam ôt bör-

tönében és saját ajkairól hallám torténetet. Boldog

hite szerint, fija beesületes emberek elvei és szoká-

saiban nôtt fel , s kilépvén a nevelésbôl, hozzá jött

lakni R ... be. Az ifju einber gyakran járt Párisba.

A franezia ifju szeret mulatni, s mulatni lehet Pá-

risban. Az atya ezt természetesnek találta , s ön-

magától vont meg némieket, hogy fia vágyainak

eleget tehessen.

Kevéssel az ifju megérkezte után, barátom azt
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vevé észre, hogy lopják. Szekrényeiben tartott pén-

zének minduntalan hija volt , anclkül hogy tudná

vagy sejtené a tolvaj kilétét. A tettnek éjjel kellett

véghez vitetnie. Elbújt es lesbe állt. Egy lopózó

alakot látott besuhanni , látta mint alkalmaza álkul-

esot a zárba — ekkor elôugrott, megragadta a tol-

vajt s benne saját fiját ismerte meg.

Mi volt itt az atya teendôje ? Barátom érzé-

kenyen dorgálta meg fiját, aztán átadta neki a szek.

rény kulesát.

— Vedd mindenem ; szólt, — inkább legyek

koldús , mint fiamat tolvajnak tudjam.

Az ifju javulást igért s törôdöttnek látszék. —

Pária esábjairól beszélt , a játék asztalról , és más

egyébrôl. Felhagyott a naponkénti Párisba rándulá-

sokkal. Úgy látszott, hogy tanulmányokra adja ma-

gát. Kevéssel ezután éjjeli útonállások hire ejté a

környéket rémülésbe. Alarezos és fegyverzett em-

berek utasokat raboltak ki , sôt házakba is törtek.

A rendCrség éber lôn. Egy éjjel barátom ajta-

ján egy régi tiszttársa kopogtatott. Az idô késôn

volt , az agg-katona — ki , mint enmagam , béna

— már ágyban. Lesietett s megtudá szolgájától ,

10*
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hogy öreg barátja sebesülten és vérezve hajlékában

keres menhelyet. A seb azonban esekély volt. — A

vendég az országuton támadtatottésraboltatottmeg.

Másnap reggelén az illetô hatóság fürkészetet ren-

delt. A kirabolt leirá kárát — ez nehány ötszázas

bankjegybôl állott tárezájában , melyre neve és ezi-

mere volt himezve. A vPndeg ebédre maradt. Dél-

elôtt a fiu bejô atyjához. A vendég megrezzen látá-

sára : barátom észrevevé elsáppadását. Kevéssel

ezután, elgycngülés ürügye alatt a vendég szobájá-

ba vonúl s a házi urat kéreti magához. — Bará

tom ! mond 6 — megteszed nékem e szivességet ?

Küldj a városl tanáeshoz s kérd vissza az általam

benynjtott személy leirást.

— Lehetlen, szólt a házi ur — mily sze-

szély ez ?

A vendég megrázkódott. — A manóba ! monda

— vén napjaimra nem akarok mások iránt szigorú

lenni. Ki tudja mi birta e tettére a rablót , ki tudja

mily összeköttetései lehetnek beesületes emberek-

Icel , kiket bune ¡irökre meggyalázna ! Jó Istenem !

mi vár reá ha felfedeztetik ! Gályarabság ! gálya-

rabság !
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— 8 mi más? a rabió tudhatta, mire adja

fejét !

— De tudhatta e azt atyja ? kérdé a vendég.

Egy eszme ezikázta át bajtársamat : két kezé-

nél fogta barátját. — Te elsáppadál fiamat meglát-

ván — láttad - e már ôt ezelött , hol és mikor ?

szólj !

— Múlt éjjel a párisi úton. Az álarez félre

esúszott. Kérd vissza a személy leirást.

— Tévedsz — mondá barátom nyugodtan —

i'n fiamat ágyában láttam s áld.'tsomat adtam reá ,

mielôtt lefeküdtem !

— Akarom hinni ; felelt a vendég , soha se

hagyja el ezentúl ajkaimat kora gyanú, de kérd

vissza a személy leirást!

A vendég még az nap vissza utazott Párisba.

Az atya fiával ennek tanulmányairól beszélgetett ;

szobájába kisérte ôt , megvárta mig lefeküdt, s már

már menni készült, niidón az ifju igy szólt:

— Atyám , elfeledted rám adni áldásod !

Az atya visszatért , kezét fia fejére tevé , és

imádkozott. Ó hiszékeny volt — mint az atyák szok-

tak lenni. Meg volt gyôzôdve, hogybarátja esaló
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dott. Lefeküdt es elaludt. Egyszerre , cjfél táján

felébredt s úgy tetszett — (saját szavait idézem)

„ugy tetszett, beszélte ô , mintha egy hang keltett

volna fel iílmamból , egy hang, mely igy szólt :

Kelj fel i's ügyelj ! Rögtön íelkeltem , világot gyuj-

ték s fiam szobája felé mentem. Az ajtózárva volt.

Kopogtattam egyszer, kétszer, háromszor — sem-

mi felelet. Fenn hangon szólitni ôt nem mertem ,

nehogy aeselédeketfelverjein. Lementem az udvar-

ba s a ló-ólba neztem. Saját paripámottált, de fíame

— nem. Paripám nyeritett : vén volt mint magam ,

— esata-lovam Mount St. Jeannál ! — visszalopó¿-

tam ; fiam ajtajánál a fal árnyába vonúltam s kiol-

tám méesemet. lTgy rímlett, mintha magam is tol-

vaj volnék."

Reggeli szürkület elôtt barátom az alsó folyosó

ajtaját halkan nyilni hallá ; a lépesôkön valaki fel-

felé jött — a mellette levô ajtó zárában egy kules

nyikorgott — az atya asotétben látatlanul besuhant

fia mögött a szobába.

llallá a gyujtó-szer esaholását — a szobára

gyér világ ömlött, de még maradt ideje a szorosan.

mellette lívô ablak függönyei mögé rejtôzni. — Az
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elôtte levo alak pár perezig mozdulatlan állott s

hallgatózni látszék; fejét majd jobbra majd balra

forditá, arezát fekete rút álarez fedé , minôt far-

sangban szokás használni. Az álarez levétetvén a

valódí látható Ion, s ez — fia areza volt-e ? egy be-

esületes ember fiáé? — sáppadt volt az a gyáva ré-

mülettôl es kisérteti ; nehéz izzadás eseppek ültek

a homlokon; a szem mereven nézett s fehérét vér

futotta el. Az egész alak, halál torkában alió gyáva

mintaképe volt.

Az ifju szekrényéïiez ment vagy inkább esú-

szott4 felnyitá azt, egy rejtek-fiókot húza ki s belé

helyezé kiüritett zsebei tartalmát es a félelmes álar-

ezot; az atya halkan közeledék , átnézett vállain ,

s a fiókban meglátá a tárezát, melybe barátja neve

volt himezve. E közben a fm elôvette pisztolyait ,

ovatosan leboesátá ezek sárkányait s épen el akará

rejteni, midôn atyja megragadá karjait.

—Rabió! Qzeknek még esak most veendjük hasz-

nát ! riadott mögötte.

A fui térdei összekoezogtak ; egy kiáltás irga-

lomért tört ele ajkairól ; de a gyáva idegek elsô

összerázkodása után, látva hogy nem törvényszol
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ga , de egy atya kezei szorítják karjait, visszanyerte

ama nyomorú bátorságot , mely szégyen pirtól nem,

s esupán pillanatnyi veszélytôl retteg.

— Csitt ! szólt ô — ne vesztegesd szemrehá-

nyásokkal az idôt , inert a rendôrök , tartok tôle ,

nyomomban vannak. Igen jó , hogy itt vagy , meg-

esküdhetel , hogy az éjt hon töltem. Boesáss el vén

ember — me'g ezen áruló jeleket el kell rejtenem ,

és ruházatára mutatott , mely az út sarától befees-

kendve és nedves volt. Alig végzé s/.avait , midôn

a szoba falzata inegrengett — kivül , a haz körüli

kövezeten lópatkók sulyos kopogása esattogott.

— Jônek! kiáltá a fhí. Fei öreg fei! mentsd

meg fladat a gályarabságtól !

— A gályarabságtól ! mondá az atya , hátra

tántorodva — igaz , ô is mondá: a gályarabságtól.

A kapuajtón zörgettek. A rendôrök körülvevék

a házat. Nyissátok fel , a törvény nevében ! hang-

zék. Semmi válasz , az ajtó nem nyittatott fel. Né-

hány rendôr a haz hátsó részéhez nyargalt, hoi a

ló-ólak álltak. Az atya fia szobájának ablakából

látta a szövétnek világot s a vadászok árnyszeru
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alakjait. Hallá fegyvereik esörgését , midôn lovaik-

ról leszálltak. Hallá, mint kiáltja egy hang :

— Igen, ez a rabbi szürke lova — lám, még

most is gôzölg az izzadástól ! — És hátul es elôl és

minden ajtón ismét zörgetni kezdtek, és isméthang-

zott a kiállás :

— Nyissátok fel , a törvény nevében !

Aztán a szomszédházak ablakai megvilágosod-

tak ; aztán a tur alól, álmából felriadt bámész nép-

peltöltmeg; a környék talpon volt s a népeso-

port tolongott megtudni , mi bun, vagy mi gyalázat

érte a vén katona házát.

Egyszerre, belülrôl fegyver-durranás volt hall-

hato ; pár perezezel késôbb a kapu ajtaja megnyilt,

s a katona kilépett.

— Jôjjetek he — szólt a rendôrökhez , mit

akartok ?

— Rablót keresünk e falak közt !

— Tudom; esak fel, s meglelitek ôt: majdén

vezetlek.

Felment a lépesôkön , kitárta fia szobája ajta-

ját : a törvényszolgák berohantak , s ott feküdt a

szobapadlón — a rabió holt teste.
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Megdöbbenve néztek egymásra.

— Fogjátok el azt , ki megmaradt ! mondá az

atya , — vigyétek el a holtat , ki a gályától mene-

kült meg s fogjátok el az élôt, kinek kezeire a holt

vére szárad.

Jelen voltam barátom törvény elôtti kihallgat-

tatásán. A tény hire elôre elterjedett. Ott állt béna

lábán ôsz fürteivel , a mély forradással arezán , ós

a beesületrend kereszttel mellen ; s tette elmondá-

sát e szavakkal végzé : — Fiamat, kit Franeziaor-

szágnak neveltem , megmentém a gyalázattól, mely

ôt életén «ít bélyengzendé. Bun-e ez? Éltemet adora

fiam gyalázatáért eserébe. Van.e hazámnak áldo-

zatra szüksége ? En hazám diesôségének éltem a

meghalok, hogy törvényeinek elég tetessék, biz-

tos leven abban , hogy ha ti bünnel terheltek ¡s ,

de megvetni nem fogtok ; s hogy a kezek , melyek

a hóhérnek adandnak át , siromat virággal hinten-

dik be. Én mindent megvallottam. Én, a harez-

fi , im körultekintek a harezfiak nemzetében , s a

mellemen ragyogó kereszt neveben felhivom e hoa

atyáit : itéljenek fölöttem !
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A vén katona felmentetett , vagy legalább

itélete ugy hangzott , mit törvényszékeinken ment-

hetô gyilkosságnak neveznek. A hallgatóság öröm-

riadásba tört ki, mitsemmi tekintélyes intô szó nem

esillapithatott le; a tömeg diadalmenetben akarta

ôt haza vinni , de az öreg bús areza visszautasitá' e

hiuságot. Haza tért esendesen s másnap reggelén

halva találtak ôt a bölesô mellett, melynél elsô

imáját mondá el egykor ártatlan gyermeke fölött.

f





A MOR HAGYOMANYA.

(WASHINGTON IRVING. Alhambra.)





Alhambra bensejében a királyi palota mellett

van egy széles nyilt-tér , mely az alatta rejlô s még

moriskó idôkbôl fenmaradt viztartó medenezékrôl

Medenezetérnek (la Plaza de los Algibes) nevezte-

tik. Egy szögletében, termés kôszirtbe nagy mély-

ségre vésett mor kút áll ; vize hideg , mint a jég s

tiszta , mint a kristály. A mórok által készitett ku-

tak mindenütt jelesek, miután tudvalevô dolog,

mennyire nem kiméltek munkát és fáradságot aleg-

tisztább és frisebb forrásokhoz juthatni. Az imént

emlitett , egész Granadában hires : a vizhordárok

egész nap , kora reggeltôl késô estig járnak fel és

le Alhambra meredek és esalitos ösvényein , né-

melyek vállaikra emelt nagy kôkorsókban, mások

ismét maguk elôtt hajtott szamarakra függesztett

eserép-edényekben hordván le a vizet.
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Fonó égalj alatt a kutak és források , örök

idôk óta , mint feesegô helyek ismeretesek , s a kér-

déses kút kürul is egesz isten adta nap örökös gyül-

de tartatik ama sérkatonák, vén asszonyok s egyéb

várbeli henye kandi nép által, kik ott a kôpadokon,

a vámszedô számára felvont ernyôzet alatt ülve , a

vári hirekrôl loesognak feesegnek s minden ujan

érkezô vizhordárt kikérdeznek a városban forgó nj-

ságokról s a látott- és hallottakat hosszasan tag-

lalják és bôvitik. Nines a napnak oly órája , mely-

ben esaeska asszonyok s laza nôeselédek ne vol-

nának ott találhatók korsóval kezükben vagy fejü-

kön; maradozva s hallgatva a kifogyhatlan te-

mondát.

A vizhordárok között, kik egykor e kúthoz jár-

tak , volt egy erôs, vállas, lôeslábu kis emberke ,

névszerint Pedro Gil, kit azonban rövidseg okáért

Peregil-nek hivtak. Vizhordár levén, természetesen

gallego , vagyis gallieziai születésu volt. A termé-

szet, ugylátszik, az emberek bizonyos fajait is,

mint az állatokét , különbözô munkákra alkotá. —

Franeziaországban valamennyi esizmatisztitó savo

yard , valamennyi kapus svajezi s a ltajpor és ab
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rones-szoknyák idejében , Angliában a gyalog hin-

tót nem is tudá más emelni , esak a sártaposó irlan-

di. Igy Spanyolországban a teher- és vizhordárok

mind esupa izmos apró gallieziai fiak. Senki sem

mondja: menj hordárért, hanem: hivj egy gallego^.

De térjünk vissza történetünkre. Peregil esak

egy , vállain hordott nagy korsóval kezdte mester-

ségét; lassanként azonban isten többre vitte dolgát,

s ô képes Iôn az állatok hasonnemu osztályából egy

segédet , egy bozontos szôru vaskos szamarat vásá-

rolni. E hosszu fülu segéd mindkét oldalán ko-

sarak függöttek , melyekbe , a nap sugarai eliun

fügefa levelekkel védett vizes korsóit helyezé. Nem

volt nálánál szorgalmasabb s egyszersmind vigabb

vizhordár egész Granadában. Az utezák vidámsza-

vát viszhangozák , midôn szamara után tipegve ,

ama a spanyol városokban ismeretes nyári dalt

énekelé :

— Quien quiere agua — agua mas

fria, que la nieve?

— Kinek kell viz — viz, hidegebb

mint a h ó? kinek kell viz az alhambrai kútból ,

hideg , mint a jég és tiszta , mint a kristály ?

Tili» folyiit III. Ml * *
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Ha vevôinek egy esillogó pohárral szolgált ,

ezt mindig mosolyra gerjesztô tréias széval kiséré ;

s ha netalán e vevô esinos hölgy vagy vidorka leány

volt, hamisan pillantott reá, vagy kellemeinek mon

da ellenállhatlaa bókot. Peregil , a gallego , e sze-

rint egész Granadában, mint a legudvariasabb ,

legtréfásabb , és legboldogabb halandók egyike volt

ismeretes. Azonban nem mindig annak van leg-

könnyebb szive, ki leghangosabban énekel vagy

Iegtöbbet tréfál. Jó kedvének felszine alatt a beesü-

letes Peregilnek megvolt saját gondja és baja.

Temérdek rongyos gyermekbôl állé esaládját kellett

táplálnia, kik mindnyájan éhesek voltak és zajosak,

mintogy feeskefészek s majd lehuzták ôt kenyérért

valahányszor esténként haza tért. Volt egy felesége

is , ki akár mije volt inkább , mint fele segítsége.

Férjhezmenetele elôtt fain szépségének tartaték s

jelesül tanezolá a bolerót s esörgeté a eastanetteket :

s e régi hajlamait még mindig megtartá, eseesebe-

esékre költvén el a beesületes Peregil nehéz szer-

zeményeit , s magát a szamarat is igénybe vevén ,

hogy vasárnapokon , búesunapokon s ama szám-

talan ünnepnapokon , melyek Spanyolországban a

ч
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hét nagyobb részét teszik, a vidékbe lakomákra

rándulhasson ki rajta. Mindamellett kissé lompos ,

nem kevésbé lusta s mindenekfölött elsô rangu loes-

kafeeske volt ô ; házat , háztartást a minden egye-

bet elhanyagolván , hogy feesegni járhasson át a

szomszédba.

Azonban , ki a szelet a nyirott bárány kedve-

ért mérsékeli , az a házasság igáját is elturhetúvé

teszi a meghajlott fônek. — Peregil open oly aláza-

tos lélekkel viselte a neje és gyermekei által reá

mért bajokat , mint szamara a vizes korsókat, s ha

bár titokban meg is vakarta fültövét , de loniha ne-

jét háztartási erényeiért nyiltan kérdôre vonni soha

sem merte.

S e fölött szerette is gyermekeit, valamint a

bagoly is szereti bagoly-fiókáit, saját képét látván

bennök szaporodni és orökittetni , minthogy ôk is

ép oly apró , vállas , lôeslábu ivadék valának. A

beesületes Peregilnek nagy eröme telt , ha nagy rit-

kán , egy egy ünnepnapon , maroknyi maravedi-vel

zsebében , az egész fajzatot kivihette magával, egy

kettôt karjain , nehányat öltönyébe kapaszkodva , a

többit utána ügetve s velök a Vega gyümölesösei

H*
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között ugrálhatott , mig f<'lesége Darro Angostura-

iban vasárnapi barátaival tánezolt.

Egy nyári éj késô órájában a vízhordárok na-

gyobb része már nyugodni tért. A nap rendkivÜl

rekkenô vala s az éj egyike ama gyönyörü holdfé.'

nyes éjeknek , melyek e déli égalj lakosait felhívni

látszauak , a nap hôségét és tétlenségét az enyhe

lég élvezésével egész éjfél utánig kárpótolni. A v«-

vevôk e szerint még künn sétáltak — Peregil , gon-

dos esaládapához illôleg éhes gyermekeire gondolt.

— Még egy menet a kuthuz , mondá magában , s a

v:<aáruiipi puchero kiesinyeim számára megnyerve

lesz. S ezzel fVrfiasan mászott fel Alhambra mere-

dek osvényén , énekelve mentében s olykor olykor

szivélyesen döngetve egy bottal szamara hátát, rim-

esengésul talán , vagy hogy sürgesse az állatot .

minthogy Spanyolországhon az ütlegek abrak gya-

nánt járnak ki a teherhordó áilatoknak.

A kuthoz érve, egészen elhagyottan találáazt,

esupán egy mór-öltözékü magányos idegen ült a bold

fényénél a köpadon. Peregil megállt s kissé félé-

keny meglepetéssel tekinte reá , de a mór , halkan

inte neki , hogy közeledjék.
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— Beteg vagyok és bágyadt, mondá, segélj

visszatérnem a városba , s kétszeresen megtéritem,

mit vizes-korsóid által szerezhetnél.

A kis vizhordár beesületes szivét szánakozásra

gerjeszté az idegen kérelme.

— Isten ments , szólt , hogy emberi köteles-

ségemért dijat vagy jutalmat kérjek. — Mihez ké-

pest a mórt felülteté szamarára s esendesen Gra

nada felé haladott vele , a mor oly gyenge levén ,

miszerint tartani kelle ôt az állaton , hogy le ne

essék. —

A városba érkezvén , a vizhordár megkérdezí,

hova vigye ôt.

— Hajh , felelt alóltan a mór , nekem se la-

kom se szállásom ninesen : idegen vagyok ez or-

szágban. Engedd, hogy ez éjen át hajlékodban

hajthassam nyugalomra fejemet s gazdagon meg-

fizetek érette.

Beesületes Peregil e szerint váratlanul egy hi-

tetlen vendéggel látta magát terhelve , de sokkal

emberibb érzelmu volt , sem hogy ily nyomoru ál-

lapotban lévô einbertársától az éji nyughelyet meg-

tagadja s igy lakásába vitte a mórt. A gyermekek,
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kik a szamár koezogását meghallva , szokás szcrint

tátott szájjal szaladtak ki eléje , a túrbános idegen

látására rémülten robantak vis3za s anyjuk mögé

bujtak. Ez utóbbi bátran lépett ció , mint esirkéi

közôl a kotlós tyúk , ha valamely esavargó eb kö-

zeleg.

— Miesoda hitetlen társsal jösz te haza ily

késô idôben , kiáltá , hogy magunkra vond az In-

quisitio szemét?

— Csendesen asszony, felelt a gallego, ez

egy szegény , beteg , hazátlan és elhagyott idegen;

talán esak nem akarsz neki ajtót mutatni . hogy az

utezán veszszen el ?

Az asszony még mindig ellenkezett , mert ha

bár gunyhóban élt is , dühös védôje volt háza hite-

lének ; a kis vizhordár azonban most az egyszer ma-

kaeskodott s nem akarta fejét alá hajtani. Lesegité

a szegény mozlemet , s gyéként és juhbôrt torített

el számára a földön a ház leghivesebb részében; ez

levén az egyetlen, szegénységétôl telhetô ágynemu.

Rövid idô mulva a mórt erôszakos göresök ro

hanták meg, melyek az egyszerü vizhordár által

nyujtható minden segélylyel daezoltak. A szegény
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beteg szemei elismerék jó akaratát. Egy roham-

szünetkor maga mellé hivta ôt s halk hangon ek-

ként szóllt hozzá :

— Tartok tôle , hogy ütött végórám. Ha meg-

halok , e szekrényt hagyom neked szivességed ju-

talmáal. Igy 9zólya , felbontá albornozzát , vagy is

köpenyét s egy kis szandalfa szekrényt vett ki

belôle.

— Adja az isten jó barátom , viszonzá a de-

ték kis gallego, hogy még sok évig élhess s élvez-

hesd kinesedet , bár mi legyen az.

A mór fejét rázta , kezét a szekrényre tevé s

erre vonatkozólag még mondani akart valamit , de

göresei növekedett erôvel tértek vissza s néhány

perez mulva kiadta lelkét.

A vizhordár neje most olyan lett, mint egy

ôrült.

— Im ez a következése , mondá , a te jó bo-

londságodnak , mások kedveért bajba kevered ma-

gad. — Börtönbe zárnak , mint gyilkosokat , s ha

életünkkel megmenekszünk , a jegyzôk és alguazi-

lok tesznek tönkre.

Szegény Peregil szinte megszeppent s es:tk
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nem megbánta jó tettét. Végre egyet gondolt. —

Még nem hajnallik , mondá, még kivihetem a hui

lát a Xenilbe. Senkisem látta a mórt házunkba lép-

ni s haláláról sem fog tudni senki.

Mondá s ugy tôn. Felesége segitett neki; a sze-

renesétlen mozlem hulláját a gyékénybe , melyen

meghalt, takargaták, föltevék a szamárra s Pere-

gil a folyam partjára induit vele.

A balsors ugy akarta, hogy a vizhordárral

szemközt egy Pedrillo Pedrugo nevüborbély lakjék;

feesegô osztályának egyik legkandibb , legkémlôbb

s legbakafántosabb tagja. Menyét képu , pók liíbu

legény voU ez , hajlongó és hizelgô ; s a hires se-

villai borbély sem mulhatta ôt fel mások ügyeinek

mindent-tudásában , pedig egy rosta több feltartó

erôvel birt , mint ô. Azt tarták róla, hogy esak egy

szemével alszik s egy fülét nyitva tartja, ugy hogy

még álmában is mindent hall és lát , mi történik.

Annyi bizonyos , hogy 6 a botrány-tár egy neméül

szolgált a granadai ujságvadászoknak , s több dolga

volt , mint többi müvész rokonainak összesen.

E mindenbe avatkozó borbély, Peregil szokat-

lan éji órábani haza érkezését s neje és gyermekei
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felkiáltásait meghallá. Feje egy pillanat alatt ki-

dugva lôn a kis ablakon s látta , mint vezeti szom-

szédja a mór öltözékü embert házába. Ez oly külö-

nös esemény volt, hogy Pedrillo Pedrugo szemét

sem hunyhatá be ez éjjel, minden öt perez alatt ab-

lakánál állt, leskelôdve a szomszéd ajtajának hasa-

dékain áttörô világosság után , s mielôtt viradna ,

látta Peregilt, mint hajtja k¡ szokatlanul terhelt sza-

marát.

A vizsga borbélynak nem volt nyugta ; felölté

mháit a esendesen kilopózva, távolról mindaddig

követte a vizhordárt, mig nem a Xenil fövényes

partján gödröt ásni s ebbe valami holt test formát

eltemetni látta ôt.

A borbély haza sietett s boltjában sürgött for-

gott, mindent felforgatva , egész hajnalig. Ekkor

medenezét vôn hóna alá s mindennapi rendes foglal-

kozását végezni az alealde-hoz ment.

Az alealde épen akkor kelt fel. Pedrillo Pedru

go egy székbe ülteté ôt , törülközôt keritett nyaka

körul , meleg vizzel töit medenezét tartott állához

s szakálát újjaival kezdé simogatni.

— Furesa dolgok ! szólt Pedrugo, ki a bor
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bély és ujdondász szerepét egyszerre játszá — fur

esa dolgok ! rabiás és gyilkolás es temetkezés s

mind ez , egy éjszakán !

— Mi ? — miesoda? — mit mondasz? — kiálta

az alealde.

— Azt mondom, felelé a borbély, mi alatt egy

darab szappant dörgölt el a magas hivatalnok orra

es szája körül , mert a spanyol borbély pamaesot

használni méltósága alattinak tartja— azt mondom,

hogy Peregil , a gallego , ez áldott éjen egy mór

muzulmant megrabolt, meggyilkolt és eltemetett.

Maldita sea la noehe — átkozott legyen ezért ez éjl

— De hogy tudod te mindezt ? kérdé az al

ealde.

— Türelem senor, mindent meg fog kegyed

hallani; válaszolá Pedrillo s omínál fogva ô4, ar-

ezán beretváját végig vooá. Aztán mindent elbe-

szélt a mit látott , kettôs munkát végezvén egyszer

re : megberetválta ôt , megmosta arezát s letörülte

egy piszkos törülközôvel , mialatt a mozlemet ra-

bolta gyilkolta és temette.

Történt pedig hogy ezen alealde egyike legyen

a legdölyfösebb s egyszersmind legzsarolóbb és go
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noszabb zsugoriaknak egész Granadában. Tagadni

azonban nem lehetett, hogy az igazságot nagy bees-

ben tartá, miután fontosságához inért — aranyeso-

mdért szokta eladni. Nem kételkedett, hogy ajelen,

gyilkolás és rablásnak vélt esetben dús zsákmány-

nak kell létezni : mint lehetne ezt az igazság törvé-

nyes keze számára biztositani ? mert pusztán a bü-

nös megesipése által esak az akasztófa virágoznék

Ы; de a zsákmány megesipése által a biró is meg-

gazdagodnék , hite szerintpedigaz igazságkiszolgál

tatás vdgezéIja ide megy ki. Ekkép gondolkodva,

elôhivatá legbizalmasb alguazilját — egy éhesképu

sovány fiezkót . hivatalának megfelelô régi spanyol

öltözékben , t. i. pofon ütött kalappal fején , fodros

gallérral nyaka körül , vállairól lelógó fekete kö-

penyben s szuk barna nadrágban , mely még job-

ban kiemelé termetének szikár merevségét; migke-

zében vékony fehér pálezát tarta , hivatala szörnyü

jelveul. Пyen volt a régi spanyol iskolából szárma-

16 törvényes véreb , kit ô a szerenesétlen viz-hor-

dár után uszitott , s kinek sietsége és pontossága

viszont oly nagy vala , hogy mielôtt még szegény

Peregil haza térhetett volna , már is sarkára hágott
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s mind ôt, mind szamarát az igazság kiszolgáltatója

ele hozá.

Az alealde legrettentôbb tekinteteinek egyiké-

vel mérte ôt végig.

— Hallod-e vétkes ! riadott reá oly hangon ,

hogy a kis gallego térdei szinte összekoezogtak —

hallod-e vétkes ! nines helye semmi tagadásnak ;

mindent tudok. Az általad elkövetett bun méltó jn-

talma : akasztófa ; de én irgalmae vagyok s oksze-

ru akarok lenni. A házadban meggyilkolt ember mór

volt, pogány, s hitünknek ellensége. Kétségkivül

vallásos buzgalmad hevében ölted ôt meg. E tekin-

tetbôl elnézô leendek ; add elô a tôle elrablott java-

kat s majd esak elesináljuk az egész dolgot.

A szegény vizhordár valamennyi szentet ártat-

lansága tanúbizonyságaúl hivá , de fájdalom ! egy

sem jelent meg közulök; s ha megjelentek volna is,

az alcalde az egész naptárnak nem adandott hitelt.

A valt» ôszinte egyszerüségével adá elô a vizhordár

a haldokló m<5r egész történetét — mind hasztalan.

— Makaesúl tagadod tehut , kérdé a biró ,

hogy e mozlemnek sem aranya , sem ékkövei nem

voltak , mik téged e tettre ingerlének ?
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— Ugy üdvözüljek, kegyelmes uram ! felelé

ez, a mint hogy nem volt neki egy szandalfa szek-

rényen kivül egyebe , mit szolgálatim jutalmaúl ha-

gyott.

— Egy szandalfa szekrény ! egy szandalfa

szekrény ! kiálta fel az alealde a drágakövek eszmé-

jére esillogó szemekkel. S hol van e szekrény? ho-

va rejtéd ?

— Fôméltóságod szolgálatára— szamaramko-

sarainak egyikébe.

Alig mondá ki e szavakat, midôn az élénk al-

guazil már eliramlott s perez mulva a rejtélyes szan

dalfa szekrénynyel viszszatért. Az alealde mohón

remegô kezekkel nyitá fel ezt , mindnyájan elôtola-

kodtak a benn rejleni kellô kinesek bámulására, de

mily nagy Iôn esalatkozásuk , midôn semmi egyéb

nem tunt elô , mint egy arab betukkel tele irt per-

gamen tekeres s egy viasz-gyertya vég darabkája !

Ha a vádlottra mondandó itéletbôl mi haszon

sem néz ki, az igazságszolgáltatás — még Spa-

nyolországban is — részrehajlatlan. Az alealde, mi-

után esalódásából föleszmélve belátta, hogy itt esak-

ugyan nines semmi nyerni való , szenvedélytelenul



174

hallgatá meg a vizhordár vallomását , melyet fele-

sége is megerôsitett. Meggyôzôdvén e szerint ártal-

lanságáról , fölmente ôt a börtöntôl , sôt azt is meg-

engedé , hogy a mór hagyományát a szandal szek-

rényt és tartalmát, mint embersége megérdemlett

jutalmát, magával vihesse, s esupán a szamarat

tartá meg perköltségek fejében.

És im a szerenesétlen kis gallego ujolagkény-

szeritve iôn saját vizhordozoja lenni s az alham-

brai kúthoz a nagy eserép korsóval vállán , mász-

ni fel.

Szokott jó kedve elhagyta ôt, inidôn déli nyár-

hôségben kapaszkodott a hegyen fölfele.

— Czudar alealde! gondolá ilyenkor; megfosz-

tani az embert létfenntartása eszközeitôl s legjobb

barátjától e világon !

Aztán , szeretett munkatársa emlékére , jelle-

mének egész szivélyessege utat tört magának.

— Ó szivem szamara ! kiálta fel , mialatt ter-

hét egy kôre letéve megpihent s a veritéket letorlé

homlokáról — 6 szivem szamara ! mernék fogadni,

hogy te is gondolsz néha egykori uradra! fogadni
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inernék, hogy keservesen nelkülözöd a vizes korsó-

kat, szegény állatom !

Búja tetézéseul , neje hazatéret pityergéssel es

zsémbeléssel fogadta öt ; most már nyiltan elônyt

nyert fölötte , miután elôre óvta a minden bajt elô-

idézett vendégszeretet elkövetésétôl ; s tapasztalt

nôhez méltólag minden alkalmat felhasznált fensôbb-

ségét vele éreztetni. Valahányszor kenyér vagy ru-

ha kellett a gyermekeknek , azonnal atyjokra utalta

ôket , mondván :

— Menjetek apátokhoz — Chieo királytól Ô

örökölte Alhambrát : kérjétek , adjon nektek is a

mor kineses szekrényébôl.

Volt-e halandó valaha jó tettért ily keményen

büntetve? A szerenesétlen Peregil testben éslélek-

ben kinokat szenvedett , de azért békén turte fele-

sége gunyorait. Végre, egy forró nap munkájautá-

ni esten , millón elete párja által szokott módon ki-

noztatnék , elvesztette minden türelmét. Nem mert

ugyan kitörni ellene s esak a szandalfa szekrényre

meredtek szemei, mely az ablakdeszkán feküdt fé

ig nyilt fö délie l, mintba kinjait akarná kinevetni.

Felragadván , elkeseredve vágta azt a földhöz.
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— Szerenesétlen volt a nap is , kiáltá , mely-

ben elôször láttalak s gazdádat hajlékomba fo-

gadám !

Földhöz ütôdvén a szekrény , fô'dele egészen

felnyilt s a pergamen tekeres kiborúlt belôle. Pe-

regil egy ideig némán s gondolatokba merulve néz-

te. Végre osszeszedvén eszméit: — Ki tudja, gon

dolá , hát ha ez irat valami nagy fontossággal bir .

miután a mór oly gonddal ôrizé ? Fölszedvén tehát,

keblébe rejté s másnap reggel, midôn az utszákon

vizet kiáltozva járna , megállt egy tangiersi szüle-

tésu mór boltjánál, ki a Zaeatinbau játék- és illat-

szereket árult s kérte , magyarázná meg fogla-

latját.

A mór figyelmesen olvasá el a tekereset, aztán

mosolyogva simogatá meg szakálát.

— E kézirat szólt, varázsolat-minta rejtett

kinesek visszaszerzésére , mik buvüs hatalom alatt

vannak. Állitólag oly erôvel kell birnia , melynek a

lftgerôsebb zárok és rekeszek , sôt gyémántsziklák

sem képesek ellent állani.

— Puff! mondá a kis gallego, mit ér ez mind

nekem? En nem vagyok büvész s mit sem tuЛик
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rejtett kinesekrôl. Ezzel vállára vevé korsóját, a

tekereset a mórnál hagyá s folytatni ment napi

korutját.

Esti szürkületkor azonban, midôn Alhambra

kutjánál pihenni ült le , egy esomó feesegôt talált

ott, kiknek beszédíolyama , mint rendesen a homá-

lyos esti órákban most is természetfölötti s hagyo-

mányszeru régi mesék körül forgott. Szegények le

vén mindannyian mint a templom egere , örömest

beszéltek népies tárgy¡íról a mórok által Alhambra

külônbozô részeiben elbuvölve hagyott kineseknek.

Kiváltkép ama hitben egyezének meg, hogy a „Hét

emeletu torony" alatt, mélyen a földben roppant

kinesek vannak elásva.

Bcesületes Peregil lelkébe e mesék szokatlan

benyomást gyákoroltak s mindig mélyebb- és mé-

lyebben vésôdtek eszméibe , midôn a sötétlô ösvé-

nyeken egyedül haza felé mendegélt.

— S ha még is volna kines azalatt a torony

alatt — s ha a mor által hagyott tekeres képessé

terme fölvenni azt ? — Az eszme rögtöni báj-hatása

alatt majd elejté vizes korsóját.

Ez éjen át folyvást fészkelôdött ; egy oldalról

Villi '"Il i« III' Ш. 1 -
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esôn, feldöntöttek egymást a fensô osztályban, a

viaszgyertya elaludt s a padlózat rémes dörgéssel

ismét bezáródott.

Eltelve félelemmel addig meg sem állottak,

mig a toronyból kitapogatózva , a falombok közul

elôragyogó esillagokat meg nem pillantották. Ekkor

a fube ülve megoszták a zsákmányt, elhatározván,

hogy jelen idôre megelégesznek ugyan az edények e

felületével is, de a jövô éjek egyikén ujra eljônek

s fenékig üritik azokat. Hogy pedig egymásban biz-

hassanak , eloszták a talizmánokat is , egyikük a

tekereset, másik a viaszgyertyát tartván meg; az-

után , könnyü szívvel és nehéz zsebekkel visszain-

dultak Granadába.

A dombról lefelé menet az éles eszu mór egy

jó tanáesot sugott az egyszerü vizhordár fülébe.

— Barátom Peregil , szólt , ennek a mi dol-

gunknak mély titokban kell mindaddig maradni,

mig az egész kines biztositva s birtokunkban leend.

Ha az alealde fülébe a hir legkisebb szellôje is té-

ved , el vagyunk veszve !

— Természetesen , felelé a gallego; ennél

szentebb sem lehet.
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— Barátom Peregil ! folytatá a mór , te okos

ember vagy s nem kétkedem titoktartásodról ; de

neked feleséged van.

— Egy szót sem fog megtudni ; válaszolá szi-

lárdul a kis vizhordár.

— Jól van, mondá a mór, bizom viseleted- s

igéretedben.

Soha igéret eltökéltebben s ôszintébben nem

tétetett , de , fájdalom ! hol van a férj, ki neje elôtt

valamit titokban birjon tartani ? Peregil , a vizhor

dár , ki a legszeretôbb s legengedékenyebb férjek-

nek volt egyike , semmi esetre sem tartozott ezek

közé. Haza érve , feleségét duzzogva egy szöglet-

ben találta.

— Valahára , kiálta a belépôre ; miután az éj

ily késô órájáig esavarogtál, haza birtál botlani. —

Csodálom , hogy nem hoztál megint hálótársul egy

mort.

Azután könyekbe törve ki, kezeit tördelni s

mellét verni kezdé.

— Ó én szerenesétlen asszony , siránkozott ,

mi lesz belôlem ? Házamat ügyvédek és alguazilok

turkálják fel és rabolják ki , férjem egy semmire
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Ttellô, ki többé nem hoz kenyeret haza esaládja szá-

mára ,. hanem éjjel nappal mórokkal pajtáskodik! Ó

gyermekeim , édes gyermekeim ! mi lesz belôlünk?

útfélre kell mennünk koldulni !

A beesületes Peregilt annyira meghatá neje

szomorusága , hogy szinte majd sirva fakadt. Szive

épen oly esordultig tele volt mint zsebe; mindkettt»

zabolázhatlanul. Az utóbbiba nyulva , kivett három

négy arany pénzdarabot s a «ô keblébe esusztatá.

A szegé"py asszony ámultan meredt rea , nem tud-

va , mire vélni ez arany záport. Mielôtt magához

térhetñe meglepetésébôl , a kis gallego egy arany-

lánezot vôn elô s szemei elôtt esörgeté, ugrándozva

.örömében s száját két füléig elhuzva.

— Szent szuz oltalmazz ! kiáltá a no. Mit mi-

veltél Peregil ? talán esak nem öltcl és raboltál ?

Alig keletkezett ez eszme a szegény némber agyá-

ban s azonnal bizonyossággá is érett benne. Mar

látta a börtönt s nem messze az akasztófát , mint

függ rajta egy lfaslábu kis gallego s képzelme elô-

idézett rémeitôl megrohanva, göres állott minden

tagjába.

Mit volt a szegény embernek mit tennie? Fele-
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ségét nem nyugtathatta meg s képzelme rémeit nem

uzhette el másként, esak ha jó szerenese*je egész

történetét elmondja neki. Mielôtt azonbanezt tenné,

ünnepélyesen megesketé , hogy semmi élú lénynek

nem szóland róla.

A nô orömét leirni lehetlen volna. — Férje

nyakába e«impeszkedett s majd megfejtá öleléseivel.

— Na s asszony ! kérdé a kis ember diadal-

masa/< , mit mondasz most a mór hagyományához ?

Ezentul ne perelj velrm, ha embertársamon segitek.

A jó gallego ezzel jvh-bôrös gyékényére yonult

s oly nagyot aludtrajlamint alegjobb pehely-ágyon.

Nem igy felesége, ki a zsebek tartalmát kiüritve ,

egész éjen arab aranyokat számolt, nyaklánezokat

és fülönfüggôket esatolt magára s elképzelte , mint

fog majd ragyogni , ha majd egyszer szabad leend

dus létét élvezni.

Következô reggel a beesületes gallego egy jó-

kora aranynyal a Zaeatin-ba ment egy ékmüves

boltjába s áruba boes'ítá az állitólag alhambrairo-

mok közt talált pénzdarabot. Az aranymüves látván

. rajta az arab felirást s hogy legtisztább aranyból

van : értékének harmadrészét ajánlá , mivel a viz
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hordár tökéletesen megelégedett. Peregil ekkor uj

ruhákat s mindennemu játékszert vett kis nyája szá-

mára s egyszersmind egy szivélyes ebédre való

élelemszereket is s lakába térve , gyermekeit kör

ben tánezoltatá , mig ô , a legboldogabb atya, köze-

pettük ugrándozott.

A vizhordár neje , titoktartási esküjét bámula-

tos szigorusággal tartá meg. Egész másiél napig

járt s kelt ide s tova rejtélyes arezezal s esaknem

kipnkkanó oldallal, de, bár kofatársaitól véve kö-

rül, befogta száját. Azi, az igaz, nein állhattameg,

hogy kis méltóságot ne öltsön arezára : mentegette

ruhái avultságát , emlité , hogy egy aranyzsinórral

kivart s korállal ékitett basquinát, meg egy esipke

mantillát fog megrendelni. Aztán példázgatott, hogy

fdrje talán abba hagyandja a vizhordárságot, miután

egészségének nem teszjót. — S valóban, ugy mond,

talán jobb is leend nyáron át mindnyájunknak falura

vonulni, hogy a gyermekek a hegyi lég jótékonysá-

gában részesülhessenek, miután a várost e tikkasz-

to évseakban lehetlen kiállani.

A szomszédok egymásra bámultak s azt hittck:

a gyámoltalan nônek kifiezamodott az esze ; s negé



186

lyezett tekintélye bájai és igényei általános guny és

nevetség tárgyává lônek , mihelyest távozék.

A künn megállott feesegésért azonban bô elég-

tételt szerze magának otthon s nyakába keleti

gyöngyfüzért , karjaira mór karpereezeket s fejére

egy gyémánt boglárt helyezve, rongyai közt furesán

lejtett fel s alá a szobában , néha néha egy törött

tükörbôl gyönyörködve önmagán. Sôt, együgyü hiu-

sága által bizgatva , egy alkalommal meg nem áll-

hatá, hogy ne mutassa magát az ablaknál , élvezni

az elmenôkre teendó hatást.

A sors ugy akarta , hogy Pedrillo Pedrugo , a

minden-lébekanál borbély épen e perezben átelleni

boltjában munkátlan üljön s örökké vizsga szemei-

be gyémánt ragyogás ütôdjék. Pillanat alatt kis ab-

lakánál termett s a vizhordár ronda feleségét egy

keleti arához méltólag felékesitve látta. Az éksze-

rek pontos leltárát jól megjegyezve magának, tüstént

az alealdéhoz sietett. Rövid idôn nyomon volt az

éhes alguazil s mielôtt a nap leáldoznék, a szeren-

esétlen Peregil ismét a biró elé hurezoltaték.

— Mi ez , gazember ? kiáltott duhösen az al

ealde, te azt mondád, hogy a házadban meghalá
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lozott hitetlen egy üres szekrényen kivül egyebet

nem hagyott s most azt hallom , hogy feleséged

gyöngyökkel és gyémántokkal megrakott rongyaiban

pompázik. Nyomorú ! készülj elôadni az áldozatod-

tól elrabolt zsákmányt s aztán lóggni az akasztófán,

mely a reád várakozásban már szinte kifáradt !

A megrémült vizbordár térdeire esett s kivallá

a esodás eseményt melylyel e kinesekre szert tett.

Az alealde , az alguazil s a kandi borbély telhetlen

fülekkel hallgaták a lebüvöltkinesrôl szóló arabme-

sét. Az alguazil rögtön a mórért küldeték , ki a vii-

rázslatban részt vôn. A mozlem félôrülten jelent

meg ijedtében, hogy a törvény nadályainak körmei

közé jutott. Megpillantván a birka-képu s levertte-

kintetu vizhordárt, világos lôn elôtte a dolog. —

Ostoba állat te ! szólt midOn mellette ciment ; nem

megmondám-e hogy ne loesogj feleségednek ?

A mor vallomása megegyezett pajtásáéval ; de

az alcalde nem mutatkozott hajlandónak hitelt

adni s börtönnel és szigoru vizsgálattal fenyegeté

Cket.

— Csendesen senor Alealde ; mondá a muzul-

man , ki ezalatt visszanyerte hidegvérüségével ules
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tapintatát , — ne szalaszszuk el meghasonlás által

a szerenese kedvezését. A dologról kivülünk senki-

sein tud — maradjon tehát ez titok. Van még a bar-

langban annyi, mennyi mindnyájunkat gazdaggá

tehet. Jgérd meg, hogy szépen megosztozunk , ak-

kor az egészet felhozzuk — tagadd meg azt s a

barlang örökkön örökre zárva marad.

Az alealde félte hivta az alguazilt tanáeskozni.

Ez utóbbi kítanult vén róka volt mesterségében. —

Igdrj meg mindent , sugá, mig a kinesnek nem vagy

birtokában. Akkor majd aztán az egészet elfoglal-

hatod s ha mukkanni mernek , fenyegesd ôket bi-

tóval és máglyával, mint hitetleneket és bubájo-

sokat.

Az alealde-nak tetszett a tanáes. Sima honi-

lokkal a mórhoz fordulva ! — Ez különös töгténet ,

szóla s igaz is lehet, de személyesen kell meg-

gyôzôdnöm. Még ez éjen , jelenlétemben kell ismé-

telned a varázslatot. Ha valósággal létezik kines ,

barátságosan megosztjuk egymás közt s a dolognak

vége ; ha pedig megesaltatok , isten legyen irgal-

mas lelketeknek. Addig is, ôrizet alatt marad tok.

A mer s a vizhordár szivesen egyezének e föl
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tételekbe , bizonyosak levén benne , hogy az ered-

mény igazolandja szavaikat.

Éjfél tájban az alealde, az alguazil s a minden-

L'bekanál borbély által kisérve s mindnyájan erô-

sen l'elfcgy verkezve , a kalandra indulának. A mórt

es vizbordárt loglyokul vitték magukkal , ugy szinte

ez utóbbinak izmos egykori szamarát is , mint a rо-

ménylett kines leendô teherhordóját. Észrevétlen

értek a toronyhoz s egy fügefához kötvén a sza-

marat , lementek a torony negyedik boltozatába.

A tekeres elôvétetett , a viaszgyertya meg-

gyujtaték s a mór felolvasá a varázslatot. A föld

megrendült, mint elôször, a padló iszonyú dörgés-

sel megnyilt, elôtüntetve a keskeny lépesôzetet. Az

alealde , alguazil és borbély összeremegtek s nem

birtak a lemenetelrebátorságot venni. A mór es viz-

honlár leléptettek az alsó boltozatba я a két mórt

ülve találták, némán és mozdulatlanúl , mint az-

elôtt. Neki türkôztek két terjedelmes s arany és

ezüst pénzzel s ékkövekkel tölt edénynek s kimoz-

diták helyeikbôl. A gallego egyenként vitte fel eze-

ket vallán s bár tagba-szakadt izmos ember és

szokva volt nagy terhek emeléséhez , még Is esak
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úgy tántorgott súlyok alatt s felrakván a szamár

két oldalára , tapasztalá , hogy az állat többet nom

birhat el.

— Elégedjünk meg most ennyivel , szô*lt a mór;

ezt elvihetjük látatlanúl a elég is leend mindnyá-

junkat oly dússá tenni, mint esak szemünk szánk

megkivánja.

— Hát még több is van oda lenn? kérdé ,az

alealde.

— A legnagyobb értéku még lenn maradt , fe-

lelt a mór ; egy , hét aezélpánttal lezárt s esupa

gyöngy- és drágakôvel telt szekrény.

— Ezt minden áron fel kell hoznunk ; kiálta

közbe a telhetlen alealde.

— Én nem megyek le tobbért , morgá a mor ;

a mi elég az elég , — több felesleges volna.

— Én pedig , szólt a vizhordár , nem hozok

fel több terhet , majd bizony, hogy szegény szama-

ram háta letörjék.

Látván az alealde, hogy kérelem és fenyege-

tés egyiránt nem fog rajtuk , két társához fordolt.

— Segéljetek , úgymond , a szekrényt felczi-

pelni s tartalmát egymás közt oszszuk meg. Ezzcl
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ember, kalapjához tollat, oldalára kardot tuzött s

elhagyva a közönséges Peregil nevet , Don Pedro

Gil hangzatosb ezimét veve' fel; magzatai vig kedé-

lyu , bár kurta és lôeslabu nemzedékké növekedtek,

mig Senora Gil , tetôtôl talpig esipkésen , szalago-

san , karpereezesen s mind a tiz ujján ragyogó gyü-

rükkel példányképe lett a laza divatosságnak.

Mi azalealde-t és két segédét illeti, ezek a „Hét

emelet tornya" alatt bezárva maradtak s lebuv öl

ten mai napig is ott vannak. Ha kifogynának egy-

kor Spanyolországból a kandi borbélyok, a fogdmeg

alguazilok, i?s megvesztegethetô alealdék, ezeket

fel lehet keresni; ha azonban e hiány volna megsza-

badulásuk feltétele , valószinu , hogy ¡ti4et napig

ott kellene várniok.

ViU( fclyi» 111. bul. 13





ELVESZTETT PARADICSOM.

(BOZ. (DICKENS.) HOUSEHOLD AYORP*.)

13'





Utitarisznyám vállamon függött — beszclte

minap este kis társaskörben Armand ifju festész —

szilfabotom kezemben volt s három merföldnyi

gyaloglás a poros országuton oly szürkévé tôn, mint

egy molnár. Honnan jöttem, hova mentem? nem

tartozik ide ; még akkor husz éves sem valék. Ha-

zulról indultam meg oly ezéllal, hogy paradiesomot,

e füldön , paradiesomot találjak. A vidék nem volt

különösen festôi; a hôség igen nagy. Minden ol-

dalról kalász-tenger hullámzott körülem. Itt egyfa-

lueska , ott egy mezei lak s minden dombornlaton

egy szélmalom volt látható. A földeken dolgozó pó-

rok énekeltek s a madarak, mintegy velük inger-

kedve , esevegtek. A fákkal szegélyzett nton, lovak

vagy ökrök által vont egykét szekér haladott lassan

elôre. Én egy kôhalomra ültem. Egy szekeres dur
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van kérdezé : fáradt vagyok-e ? s ha igen , ajánlá,

hogy szekerére ülhetek. Elfogadtam s nemsokára

elterülve feküdtem a szekerderékban , kényelmetlen

fél álomba merülve, melynekazonbannemhiányoz-

tak saját kellemei , mert a lusta járomról lefüggô

esengetyuk mindaddig s oly édesdeden esilingeltek

fülembe, mignem azt képzeltem, hogy ötven ezüst

hang hív egy ragyogó szép új hazába.

Oly hangulatban ébredék föl , melyben a kért

boesánatot könnyen megadhatám. Emberem, midôn

a fôutról befordult , egészen megfeledkezett rólam

s oldalvást már fél mérföldnyire jött velem. Semmi

baj , beesületes szekeres ! hiszen nem megyek én

sehová; „én esak a paradiesomot keresem." Akör-

nyéken nines ily nevu falu, mondá ô ; de biztonhi-

bzí , hogy a kastély és vidéke nekem igen fog tet-

szeni. Én természetesen ily ezélból utaztam. Borra-

valót nyomtam markába , — „igyál egészségemért5

jó ember, a magadénak rovására. Lássuk azt a szép

tájat." ó egy ösvényre mutatott, mely a mezôn ke-

resztül a közel kastélyhoz visz s ott hagyott , ke-

mény markában rázogatva a tôlem kapott ezüst
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pénzdarabot. Rögtön láttam , hogy e hely erdemes

a megtekintésre.

Az elsô pillantás mutatta , hogy a vadtermd-

szetnek eredeti állapotában hagyott s a polgárisu-

lás eilen elkorlátozott töredéke ez. Erdôk és maga

nos fák , tavak és jókora patakok ; s ha a kastély

távolabbi falait a sürü loinbozat elfedte szem elôl ,

emberi kéz nyomai sehol sem valának láthatók. —

Részletesb szemle ntán azonban tapasztaltam, hogy

a természethez ittott javitás is járult s hogy min-

den, mi a kilátást gátolhatná vagy a tájképet eltor-

zíthatná , szorgalmasan el van távolitva. Nem vol-

tak itt álromok, sem mesterséges zuhatagok; az

idegen lépteit azonban elines rendezésü utak észre-

vétlenül a legszebb kilátási pontokhoz vezették. —

Örömmel éreztem a gondosan rejtekezni igyekvô

müvészet jelenlétét ; de akkoron még, mint a fiatal

emberek legnagyobb része , hajlandó levén nagy

dolgokat kiesinyelni a hiedelemben, hogy ezáltal

epigrammai élezet és szakértôséget tanusit az em

ber , fehszóval mondám : E park öltözéke bámula-

tosan sikerült.

— Ez közönségesen kifejezett közönst"ges esz
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me, szólalt meg tisztán esengô hang fölöttem. Fol-

tekinték , azt hivén, bogy a falombok közt rejtôzik

valaki s meglepetésemre ifju hölgyet láttam szép

nagy lo von ülve s lovagostorát jáiszian tartva fejem

fölött. A nélkül , hogy észrevettem volna , jött utá-

nam a gyepen s meghallotta megjegyzésemet, mely

pedig, biztosithatom önöket, esupán saját fílleimre

volt számitva.

— Nagysád , feleltem én magamhoz térve za-

varomból , ugy hiszem , ön engem félreért. Nines

semini közönseges a hasonlatban , mely a minden

fölöslegtôl oly ízletesen megtisztitott tájképet nôhez

hasonlitja, ki a helyett, hogy ékszerekkel halmoz-

ná el magát , öltözeke mugondját használja fei szép-

ségeinek lehetô kitüntetésére.

— A magyarázat nem járja meg ; válaszolt ô.

Hiányzik helôle az ôszinteség. Ön imenti mondatá-

nak egyszeru értelme az , hogy ön megszégyenlette

e táj általi bámulatra ragadtatását , és szükséges-

nek találta a megvetés ferfias kiváltságát alkalmaz-

ni. Ha nem láttam volna önt ott távolabb , midôn

könyvébe rajzolt , könnyen valamely vándorló fod-

rásznak tartanám.
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Uj ismerôsnôm hangja es modora rendkivül za-

varba ejtett s egyelôre esaknem felingerlett az el-

lenséges viselet , melyet ô, ily esekély alapon, irá-

nyomban vôn ; világos , hogy 6 szellemi vitát akart

kezdeni, mert e perezben még nem sejthettem, hogy

ezúttal tulajdonkép a bemutatás formaságait ohajtá

elkerülni. En feleltem a vádra; 6 viszont. A viszon-

torlatok egész ütegeit tüzeltük el egymás ellen ,

lassanként azonban közös téren találkozánk ; min-

den negélyzetet mellôztünk ; s mialatt ekkent ösz-

szevissza járkáltunk a gyepes fasorok között, vagy

meg-megálltunk egy-egy kilátási pontnál — ô esön-

desen baladva szelid paripáján , én pedig mellette,

a ló serényét fogva, a fesztelenség és barátsághoz

egy óra alatt többet közeledtünk , mint ez , bármi

más körülmények közt , egész évszak alatt lehetô

volt volna.

Hadd irjam le e benyomásokat ugy, mint akkor

tapasztalám azokat. Máskülönben hogy világosítaná

fel a puszta elbeszélés az elméletet ? Azt akarom e

példa által megmutatnl , a boldogságnak mily rop-

pant epületét épitjük gyakran ingatag alapra, s hogy

az élet eseményei anyagi következményeinek épen
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nem szükség érzeményeink kifolyásával öszhang-

zatban lenniök , hogy — de nem elôzöm meg à tör-

ténetet.

A hölgy , zöld lovag-öltözetében kitünôen szép

volt, mint ezt e kis mellk."p bizonyitani fogja; foly-

tatá Armand s kis tokot vont elé zsebebôl.

— Emlékezet után van rajzolva , de jót állok

tökéletességeért.

— Mindnyájan jól ismerjük ez arezot, bará-

tom, szólt Prevost, ezarez, Raphael Fornarina-

jaként, esaknem valamennyi festményedben eléjön.

Mult évben mint Medeát tüntetéd fel ; az idén , al-

kalomszeruleg módositva, mint Corday Charlotte

fog a képtárlatban szerepelni. Miért kerülted el e

jelleget oly gondosan Juliet-ed 6s Helois-edben ?

Az ember azt hinné, hogy kellemes viszemlékek he-

lyett inkább perpatvar, erôszak és kétségbeesés

eszméivel van az kapesolatban.

— Ha ez volna az eset, felelt Armand szinlett

vidorsággal , elméletem porba hullana, s én, midôn

e történetet elmondom , nem tennék egyebet, mint

jóságtokkal visszaélve , oly vallomást , mely a bo
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rongós kedélyen kissé könnyítsen. Hallgassatok meg

végig, ez nines már oly messze.

Kis tó partján egy grottához értünk , hol meg-

lepetésemül reggelire gazdagan volt terítve. Két

szék , két teríték volt készitve ; mellettök Finne , a

szolgálat-teendô nôeseléd. Megizlelôk a reggelit,

minden egyébrôl beszélgetve esak minmagunkról

nem , holott egyébre nem is gondoltunk , mint épen

minmagunkra. Párszor egyegy eszme villant át lel-

kemen e fogadtatás sajátszerusége fölött; hivém

azonban , hogy a kastély különez úrnôjével, minôk-

rôl középkori regényekben olvas az ember , hozott

össze a véletlen , ki most büszkeségét helyezi egy

Vándor müvész iránti vendégszeretete tanusitásá-

ban. A hölgy engem Heetornak nevezett, én ôt An-

dromaehenak; s a esemegékkel felhozottjó fajta bor

befolyása által lelkesitve oly messze mentem , hogy

megvallám , miként irántai szerelmem határtalan s

neki arámmá kell lennie. Nyilt ôszinte válasza, mi-

szerint esak tôlem függ a napot meghatározni, kor-

látlan örömre ragadott. Aug emlékszem már, mi

minden dôreséget követtem el ; annyit tudok , hogy
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Finne megdorgált s mondá , hogy jó nevelésü fiatal

ember-létemre igen vakmerô valék.

Mi gyönyörteljes fél óra következék most ! A

grotta bejárását borágak futották el. A tó fodrai

aranyporral behintettnek látszó part fövenyéhez si-

multak. Az ösvény , melyen meredek sziklák alatt

ide jövénk , ezek közé oldalt felkanyarúlt ; elôttünk

a tó — lehet , hogy az nagy poesolyánál nem volt

egyéb, de ily dolgokat az emlékezet nagyszerusít

— erdôlepte magas hegyek tôvéig terjedett, miket

aztán a tiszta kék éggelegyüttvisszatükrözött. Egy-

imTs mellett , egymás kezét tartva ültünk ; Fifine

azonban , ki az illemrôl túlszigorú fogalmakkal birt,

hevesen kelt ki ellenünk. Én súgva tovaküldetését

szorgalmaztam s Andromaehe talán szinte vélemé-

nyemen volt, de ezt fenszóval nyilvánitani nem

merte. Igy mult el egy néma boldogsági óra , mert

sziveink esakhamar esordulásig teltek el s lezár-

ták a szót ajkainkrôl ; és én ünnepélyesen kijelen-

tem , hogy még egy ily nap élvezeteért lemondanék

életem tîz évérôl.

Midôn az est közeledett s én a tópartoni al-

konyséta gyönyöreirôl kezdtem álmadozni, Fifine
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kön yörtelenul sürgette a kastélyba visszatérést. —

Szavai vadul sértették fiileimet. Én mármár dryád-

nak vagy fák és grották közt lakó nymphának kép-

zeltem hölgyemet. De a prózai Fifine gyôzött s mi

félóra mulva igen kényelmes és új izlésü lakház pá-

risi esínnal búlorzott termébe léptünk. Itt több ,

mindennapi arezu szolga bámult reám. Regényes

eszméim egyszerre durva lökést kaptak. Ot perez-

ezel késôbb hintó gördült be a kapun s egy szép

magas ifju kiséretében küvér öreg úr szállott ki

belôle.

Minek fessem a megoldás nevetséges részle-

teit? Andromaehe Chose Heetor úrnak volt jegyese,

de még soha nem látta ôt. Atyja , gazdag termé-

szetbuvár, e nap reggelén a vôlegénynyel találko-

zandó, a szomszéd városba elébe ment. A regényes

hajlamú ifju hôlgy engem a parkban megpillantván,

azt hivé , hogy ez egy elôre kiesinált meglepetés.

A grottába reggelit rendelt s az imént elbeszélt

módon ismerkedett meg velem. Én a Heetor-nevet

elvállalván, ô természetesen Andromaehe lôn. Eny-

nyibôl állt a tévedés magyarázata. Arezom majd ki-

égett a szégyentôl , inidôn az apa s az igazi Heetor
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hangos nevetés közben igazitott helyre ; s maga az

ilju hölgy is sirva távozott el. Egyelôre azt remél-

tem, hogy eltörülhetlenbenyomást gyakoroltam reá;

de nemsokára kiábrándulék. Dühömben durva sza-

vakkal támadtam meg Heetort. Ennek egy ellensé-

ges találkozás lôn következménye. Én nehéz sebet

kaptam s egy szomszéd inhiban sok ideig feküdtein

elhagyottan. De szerelmembôlmégmindig nemgyó-

gyultam ki. Még akkor sein , midôn összekelésöket

meghallám. A menyasszonyt makaesúl az én An-

dromaehém gyanánt tekintém s esak miden rokona,

Dueliquené jött egyszer látogatásomra , oszlott el

minden esalódásom. Szerinte Andromaehe, bár a re-

gényességet igen szereti negélyezni , nagyon min-

dennapi és prózai egyéniség, s a pásztorórári5l mint

nevetséges tevedésrôl emlékezik. Ó nemesak ellen-

szegülés nélkül , de nagy örömmel lett Heetor ne-

jévé. Férjében minden kivánhatót feltalált — szép

külsôt, nagyvagyont, magas rangot; s ô volt az

elsô , ki tréfa tárgyává tette „azt a szegény ál

Heetort."

E látogatás egyszerre kigyógyitott. Elég erös-

nek éreztem magamat odahagyni az elvesztett para-

s
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diesomot. A barátságos és gyönyöru Dueliquené

üléssel kinált meg hintajában s a közel Arquet

városba vitt. Én pedig hálát érzek Andromaehém

iránt, hogy a szépség maradandó mintaképét lel-

kembe veste.

Igyunk egészségeért !





A VÁRPARANCSNOK

ES A JEGYZÖ.

(WASHINGTON IRVlNG. Alhambra.)

Уilit Myi't III. kSI 14





Hajdanában egy kemény öreg lovag volt Al-

hambra várparanesnoka, ki egy kezét háborúban

vesztvén el, közönségesen félkezu paranesnoknak

nevezteték. S ô valóban sokat is tartott arra, hogy

régi katona, bajuszát szeméig pödré fel, tábori esiz-

mákat s egy nyjirs-hosszú toledói kardot viselt, en-

nek markolatában tartván zsebkendôjét.

E fölött nagy mértékben makaes, szôrszálhaso-

gató s büszke volt ô rangjára és kiváltságaira.

Paranesnoksága alatt, Alhambrának mint királyi

palota és uradalomnak, szabadalmai szigorúanvéd-

ve voltak. Senkinek, ha esak nem volt magas rang-

bell , nem engedte meg lôszerrel , karddal, eôt még

bottal sem a várba lépni ; minden lovas a kapunál

leszállni s lovát kantáron vezetni tartozott.

Már pedig, miután Alhambra doinbja Granada

14*
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kellô közepébôl emelkedik , mintha a fôvárosnak

volna'valami kinovése: a tábornoknak, kia tartomány

fônöke vala, nagy boszuságára volt ezen imperium

in imperio , e kis fïïggetlen állomás , kerületének

közepette. Ajelen esetben ezt még boszantóbbá tet-

te az öreg paranesnok ingerlékeny féltékenysége ,

mely a tekintély s helyhatóság legeaekélyebb kér-

désében azonnal szikrát fogott: úgy szinte esavargó

és fegytelen jelleme a népnek, mely lassankéutbe-

fészkelte magát a várba mint egy szentélybe, s on-

nan a városi beesületes lakosok rovására esalás és

rablásokkal rakonezátlankodott.

E szerint a tábornok es a paranesnok között

örökös vita és epéskedés létezett , ez utóbbi részé-

rôl annál dühösebb , a mennyiben — méltósága

esökkenését két szomszéd hatalmasság közül rende-

sen a gyengébb szokta inkább félteni. A tábornok

díszes palotája a Plaza Nueván , közvetlenül az Al-

hambra hegy tövében állott s itt az ôrök, eselédok

és városi tisztviselôk örökké tisztelegtek sürögtek

és forogtak. A várnak egy kiálló bástyázatárólépen

e palotára és térre nyilt kilátás ; e bástyázaton járt

alkalomszerüleg i17. öreg paranesnok fel s alá, tolo
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dójával oldalán s éles vizsga szemekkel tekintve

le vetélytársára , miként a sólyom tekint le a pré

clára száraz ágon lévô fészkébôl.

Ha lement a városba, ez mindig nagy díszme-

nettel történt ; léháton, testoreitôl környezve; vagy

pedig disz-hintajában, egy, nyolez öszvér által vont

s faragványos fa és aranyzott bôrbôl összeállitott

óeska és ormótlan spanyol bárkában, futárokkal ,

fulajtárokkal és inasokkal s ily alkalomkor azt hi

vé , hogy minden nézôje esodálat és tisztelettel bá-

imilja ôtmint várurat , ámbár Granada elménezei,

különösen a tábornok palotája körül henyélkedôk ,

gúnyosan mosolyogtak e kisszeru pompán s alatt-

valéi esavargó jellemére vonatkozólag, „a koldusok

királyának" esúfolák ôt.

A két katonás vetélytárs közötti vitának egyik

legkifogyhatlanabb forrásaúl ama , a paranesnok

által igényelt jog szolgált, hogy mind azon árúezik-

kek , melyek a várôrség használatára szükségesek,

vám-mentesen vitessenek a városon át E kiváltság

fokonként elharapózó esempészetre adott alkalmat.

A vár bensejében s a környék számtalan barlangjá-

ban esempészek ülötték fel tanyájokat s a várbeli
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katonák egyetértésével , tenyôszô üzletet rendsze-

teztek.

A tábornok figyelme fel lôn gerjesztve. Érte-

kezett törvénytudó tanáesosa — és faetétumával ,

egy ravasz és bajszövô eseribano vagy is jegyzôvel,

ki nagyon örült az.'<lkalomnak Alhambra öregpoten-

tát-ját zavarba s törvényies eselekbe keverhetni.

Azt.tanáesolá a tábornoknak, hogy el ne iOjon jogá-

tól a város kapuján bejövô minden vonatot meg-

vizsgáltatni s e tárgyban egy hosszú jog-követe-

lési levelet irt. A paranesnok egyenes lelkü s tetô-

tôl talpig öreg katona volt , ki az eseribanokat az

ördügnél is jobban gyulölte s különösen a kérdés-

ben lévôt jobban mint valamennyi többi eseribanot.

— Miesoda! mondá dühösen pödörve bajuszát,

a tábornok a toll emberét használja fel engem bajba

keverni? megmutatom neki hogy egy öreg katona

nem ijed meg a tudákosságtól.

Kapta tollát s egy rövid , tyúkláb iratú levelet

firkantott, melyben, nem tartván méltónak ok-ada-

tokba boesátkozni, kutatástól-ment behozatali jogá-

hoz ragaszkodék s kijelenté, hogy minden vámtisz-

ten fényes boszut áll, ki szentségtelen kezét az al
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hambrai zászló védelme alatt Iévô szállitmányra

meri tenni.

Mialatt a két hatalmasság közt e kurdés tár-

gyaltatott , történt hogy egy , a várôrség számára

való szerekkel megterhelt öszvér érkezett egy napon

a Xenil kapuhoz, melyen s a külvároson át vezetett

fel az út Alhambrába. A szállitmányt egy nyakas

öreg káplár vezénylé , ki sok ideig szolgált a pa-

ranesnok alatt s szive szerinti ember volt : ép oly

rozsdás és kopott mint egy óeska toledo kard. A

város kapujához közeledve az öreg káplár az öszvér

nyergébe tuzé Alhambra zászlóját s tökéletes fe-

szesre nyujtva ki magát , bátran ment elôre , ama

oldal pillantásokkal , minôkkel a kakas megy át az

ellenséges téren, minden pillanatban készen a esi-

pésre és veszekedésre.

— Megállj, ki vagy? kiáltá a kapu melletti ôr.

— Alhambrai katona; felelte a káplár oda sem.

pillantva.

— Mit viszesz ?

— Élelmi szereket az ôrség számára.

— Mehetsz.

A káplár elôre ment, kisérve a szállitmánytól,
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de alig haladott nehány lépést, midôn egy cgész

zuhataga a vámtiszteknek , rohant ki elébe egy kls

ôrházból.

— Hallo hó ! kiálta a fônok. Oszvérhajtó ,

megállj s bontsd fel a kötegeket.

A káplár megfordult sarkan s esata állásba

helyezte magát.

— Tisztelet Alhambra zászlójának , mondá; e

tárgyak a paranesnok tulajdona.

— Mit nekünk paranesnok mit nekünk zászló?

Oszvérhajtó mondom, megállj.

— Saját vesztedre állitod meg a szállítmányt!

kiáltá a káplár , felhúzva puskája sárkányát. Ösz-

vérhajtó , elôre !

Az öszvérhajtó jót húzott az állatra ; a vám-

tiszt elébe ugrott s megfogta a kantárt; mire a káp

lár felkapta íegyverét s agyonlôtte ôt.

Az uteza rögtön fellázadt. Az öreg káplárt meg-

fogták s nem kevés ütés rugás és döfés után, mi

Spanyolországbana néptömegtôl rendesen kijár, elô-

izekénta törvenyszabta késôbbi bünhödésnek, lánez-

ra verték s a városi börtönbe vitték , társainak meg
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engedtetvén az átkutatott szállítmánynyal Alhamb-

rába felmehetni.

Az öreg paranesnok meghallván káplárja elfo-

gatását s a zaszlóján elkövetett méltatlanságot ,

iszonyú dühbe jött. Egy ideig idestova járt a mór

esarnokokban, a bástyákon szaladgált s tuz és

kard tekinteteket szórt le a tábornok palotájára. Ki

szellôztetvén elsô felindulását , követet küldött a

káplár kiadatásáért , miután kizárólag ôt illetné a

jog , a vezénylete alá tartozók fölött biráskodni. Az

örvendezô eseribano tolla által segitett tábornok

nagy hosszasan felelt , hogy miután a merény a

város falai között s a polgári tisztek egyike eilen

követteték el , az ügy világosan az ô helyhatósági

köréhez tartozik. A paranesnok követelése ismétlé-

sével válaszolt , mire a tábornok egy még hosszabb

s még törvényesebb élu viszon-választ adott ; a pa

ranesnok egyre tüzesebb s követelôbb , a tábornok

egyre hidegebb és terjedelmesb lôn irataiban , mig

nem az oroszlányszivu öreg katona tökéletes düh-

ben ôrjöngött hogy a törvényies perlekedés tömke-

legébe ennyire bebonyolittaték.

Mig a ravasz eseribano ekként mulatá magát a
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paranesnok rovására , a káplár eilen vizsgálat in-

tézteték s ez elôhozatck a fogház egy szuk börtöné-

bôl , melynek esak egy kis rostélyzott ablaka volt,

hol vas-gyúró arezát mutathatá s barátai vigasz-

talását elfogadhatá.

Az ernyedetlen eseribano, régi spanyol szo-

káshoz képest az irott tanúbizonyságokból egész

hegyet tornyoza fel , mikkel a káplár végképen le-

gyôzetett. Gyilkolási vádban marasztaltatván el ha -

lálra iôn itélve.

Hiába kért és fenyegetôzött a paranesnok, Al-

hambrából. A végzetszeru nap felvirradt , a káplár

in eapilla, vagy is, a börtón kápolnájába téte-

tett ki.

Az öreg paranesnok látván , hogy a dolog már

végletekig megy, elhatározá személyesen vetni ma-

gát közben. E ezélból kirendelé disz-hintóját s eb

ben , testôreitôl környezve, legördült az Alhambrá-

ból a városba vezetô fasorok közt. Az eseribano

házához hajtatván, a kapuhoz hivatá ôt ki. Az

öreg paranesnok szeme fénylett, midôn a törvény

emberét öröm vigyorogva látta feléje közeledni.
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— Mit hallok , kezdé , ön katonáim egyikét

halálra itélteté ?

— Csak a törvény értelmében — a legszigo-

rúbh igazság szerint , mondá az önmagával meg-

elégedett eseribano , torkát ráspolyozva , es kezei-

vel szárazra mosdva. Megmntathatom exeellentiád-

nak a bitelesitett tanúvallomásokat.

— Hozza ön ide, felelt a paranesnok. Az

eseribano hivatalszobajába rohant , végtelenul ör-

vendve , hogy ismét alkalma nyilt eszélyességét a

daezos aggastyán rovására kitüntetbetni.

Egy zsák irattal tért vissza s egy hosszú val-

lomást kezde ügyesen pergô nyelvvel olvasni. Ez-

alatt temérdek ember esoportosúlt össze , elôre

nyújtott nyakkal s tátott szájjal hallgatózva.

— Kérem önt nem jönne ki azon tolongó esor-

dából, ide mellém a hintóba, hogy jobban halhas-

sam szavát ; mondá a paranesnok.

Az eseribano a hintóba lépett ; az ajtó pillanat

alatt reázáródott, a koesis megsuhintá ostorát s

oszvérek , hintó , ôrök , minden, villámgyorsan el-

vágtatott, bámész ámulatban hagyva ott a sokasá
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got. A paranesnok meg sem is pihent addig, mig

ragadmányátAlhambra legerôsebb börtöneinek egyi-

kébe el nem helyezé.

Katonai modoru fegyverszüneti zászlót külde

le ekkor, egyezkedést ajánlva — a jegyzôt a káp-

lárért. A tábornok sértve érezé büszkéségét ; meg-

vetô tagadással válaszolt s a káplár kivégzésére

egy erôs magas bitót állítatott a Plaza Nueva kö-

zepén.

— Ho ho ! igy játszunk hát? szélt a paranes

nok s rendeletéhez képest rögtön bitófa emeltetett a

Plaza Nueva-ra tekintô bástyafok kimeredô szélén.

— S most, felelt a tábornok követének, akasz-

tassások fel , ha úgy tetszik, katonámat , de ugyan-

azon perezben , melyben ô lenn a téren függend ,

nézzetek fel s látni fogjátok, mint veri össze bo-

káit a légben az eseribano.

A tábornok kérlelhetlen volt ; katona esapatok

foglalák el a tért, dobok pörögtek, a harangok

meghúzattak. Roppant mukedvelö' esapat gyüleke-

zett össze nézni a végrehajtást. Másrészrôl , a pa

ranesnok is kirendelé a bástyafokra a várôrséget s
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a Xprre de la Campana-ban meghuzatta a jegyzô

habil harangját.

A jegyzô felesége , egy egész apró eseribano

ivadékkal maga után , tolakodott keresztül a soka-

ságon s a tdbornok lábaihoz borulva kérve kö-

nyörgött: ne áldozná fei férje életét s gyermekei

és saját jövôjét ily büszkeségi szeszélynek.

— Jobban ismeri ön az öreg paranesnokot,

mondá , sem mint kétkedni lehetne hogy fenyegeté-

sét foganatba veszi , ha ön felakasztatja a katonát.

A tábornokot legyôzék a könyek , a siránko-

zás s a esipcgô fajzat jajveszéklése. A káplárt

ôrizet alatt felküldé Alhambrába, még mindig a ha-

lálra itélt fogoly mezében , esuklyas barátként ; de

folyvást emelt fôvel és vasgyúró arezezal érkezett

ez meg. Cserébe , az egyezkedéshez képest az es

eribano követeltetett. A nem rég oly nagy szavú

elbízott törvényes ember félholtan került ki börtö-

nébôl. Minden esaeskasága és önhittsége elparol-

gott; haja, mint mondják, esaknem megôszült

félelmében s bamba levert pofával jelent meg ,

mintha már nyakán érezné a kötelet. A vén pa
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ranesnok esipôjere szegezvén kct kaiját , nehány

perezig kemény mosolylyal mérte ôt végig.

— Ezentúl barátom , mondá neki , mérsékeld

buzgóságodat mások irányában; ne hidd magad oly

igen biztosnak s mindenek fölött , jól meggondold

magad, mielôtt egy öreg katonát törvényes fogások-

kal akarnál kijátszani.

Vége a IIl küietnek.
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