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G A B E I E L L E .

I.

.Anvers (Antwerpen) városa egyik legpom
pásabb házának minden ablaka fényesen ki 
volt világítva. Kapuja előtt hintó érte hintót, 
melyekből szebbnél szebben öltözött hölgyek, 
s fekete frakkos és fehér nyakravalós urak 
szálltak ki ; mig a kocsisok veszekedtek s ká
romkodtak, a rendőrség emberei, illedelmes, 
de határozott hangon, rendre intették őket, 
s a nép minden oldalról oly közel mint csak 
lehetett, a kapuhoz tolongott, hogy lássa a 
kiszállókat, s vethessen egy-egy pillantást a 
virágokkal s lámpákkal díszített előcsar
nokba és hágcsóra.

Jósika Julia.  II. 1
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Mi történik itt ? — kérdezte egy blou- 
se-os ember ki harmad magával haladt el a 
ház előtt a „garde de ville“-(rendőr)től, 
kit, úgy látszik, ismert.

Van Pradt nagy kereskedő leányának 
házassági szerződését, De Rödder bankár 
egyetlen fiával Írják alá, és fényes tánczvi
galom fog erre következni.

Hm! — felelt a blouse-os ember — sze
meivel csiptetve — mikor mi megházasodunk, 
nem csinálunk oly nagy teketóriát; aztán 
többnyire nem is volna mi fölött szerződést 
kötni. Vasárnapi öltözetünkbe csipjük ki 
magunkat, elmegyünk a városházba, aztán 
a templomba, s végre valami becsületes es- 
taminet-be, hol jól eszünk s iszunk — ez az 
egész. Mi munkások, kik homlokaink verej
tékében keressük kenyerünket, nem tudunk 
ám oly sok pénzt kidobni az ablakon, mint 
ezek a gazdag semmittevők.

Azt hiszed pajtás — szólt erre a rendőr 
— hogy a gazdag urak — a kereskedők, ban
károk és hivatalnokok, henye életet élnek ?
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n agy°n csalatkozol; olykor reggeltől estig 
ülnek irodáikban.

Hát munkának nevezed azt, midőn tollái
kat mozogtatják? ha, ha — ha! no az volna 
még ! fűrészelnek, kapálnak-e ? vagy szenet 
hordanak ? — ez az amit én munkának ne
vezek; — a többi mind csak semmittevés!

Megjárnád barátom ha e semmittevéshez 
kellene fognod; akkor hallanánk csak pa
naszt és jajgatást; — jegyzé meg a rendőr 
nevetve. Aztán ti munkások, kik azt hiszitek 
hogy csupán csak a ti kedvetökre kellene a 
világnak létezni, mindig elfelejtitek hogy bi
zony nektek sem volna mit aprítni a levesbe, 
ha a gazdagok egyszerre megszünének azt 
tenni, mit ti „a pénz ablakon kidobásá
n a k  szoktok nevezni. Ha költenek, piszko
lódtok; ha takarékosan élnek, fukaraknak 
mondjátok, s még inkább haragusztok. A ti 
egész bajotok csupán az irigység.

Evvel a rendőr elfordult, s egy kissé paj
kos bérkocsist rendre intett, míg a munkás 
fejcsóválva s fülét vakarva haladott tovább.

1*
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Kövessük azokat kik a fényes termek 
felé veszik útjokat.

Szőnyeggel borított, s virágokkal sze- 
gélvzett, széles hágcsón haladunk föl, és 
ószerüen faragott tölgyfabútorzatos előszo
bába lépünk, hol vidám tűz ég a márvány
kandallóban — mert hideg őszben vagyunk 
— s mindenki leveti felsőöltönyét; aztán ki
nyílnak előttünk a gyönyörű, fényesen vilá
gított teremnek ajtai, hol a háziasszony fo
gadja vendégeit, kik aztán elszélyednek a 
többi termekbe és szobákba.

Van Pradtné negyven — negyvenötéves 
nő, kin látszik hogy fiatalkorában igen csinos 
lehetett, ha nem is szép, de a ki most, mint 
a legtöbb éltes belga nő, kissé nagyon is 
széles és piros. Vonásai a jóság és becsüle
tesség kifejezésével bírnak, s modora ügyes 
és szívélyes.

LegidŐsb leánya — a menyasszony — ki 
mellette áll, fehér tulle ruhában, rózsabim
bókkal díszítve, sokkal szebb mint anyja va
laha lehetett; s a mellett karcsú alakja, és
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szabályos, de kissé halvány vonásai, a vá
lasztékosság és legfinomabb műveltség jelle
gét tüntetik elő. De a jóság és szivélyesség 
kifejezése, mely anyjánál mindenkire ily jól- 
tevőleg hat, nála sem hiányzik; nem csuda 
tehát ha a legtöbb ember szereti és becsüli 
a szép Gabrielle-t; azokat kivéve, kik inkább 
irigyelni szokták mint szeretni a mi szép 
és jó.

Egyetlen nővére Aline, alig tizennégy 
éves leányka, kinek csak kivételesen e nagy 
napra volt szabad az elfogadó termekben 
megjelenni, s ki még nevelőintézetben volt, 
szintén csinos és kedves teremtés, de beteges
nek látszik, s anyja és idősb nővére folyto
nosan szemmel tartják, s óvják minden lég
vonaltól, vagy egyéb káros befolyástól.

A háziúr — mint tudjuk Yan Pradt 
nagykereskedő — ötven éves lehetett; s min
den vonása, minden mozdulata vagy szava, 
a jószivü s kedvű, joviális és kissé bőbeszédű 
férfiúra mutatott, ki nem kevés ügygyei baj
jal nagy vagyont szerzett magának, s ki erre
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nem csak büszke, hanem élvezni is szereti 
s akarja fáradsága gyümölcseit.

A legszivesebben fogadta vendégeit, és 
ódivatú bókjai és tréfái, úgymint kissé zajos 
nevetése egyszer itt hangoztak egyszer 
amott; mert széles termete daczára igen 
mozgékony volt, s nem tudott soká egy 
helyt maradni.

Nagyobb ellentétet, mint a melyet a vő
legény atyja, De Rödder bankár, ki termé
szetesen szintén jelen volt, képezett a derék,, 
ha nem is választékos háziúrral, alig lehet 
gondolni.

E hosszú száraz, sárgaképü és őszhajú 
alakban, nyoma sem látszott a szivélyesség- 
nek, sem a vidámságnak. Oly komoly arcz- 
czal és lassú, méltóságteljes léptekkel haladt 
e vidor embertömegben, hogy a ki csak őt 
egyedül látná azt hinné hogy temetésről van 
itt szó s nem házasságról.

Miként lehetett ily kellemetlen madár
váznak oly csinos, eleven és derék fia mint 
De Rödder Alphonse, senki sem tudta meg
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fogni; és a minő kevesen szerették és be
csülték De Rödder seniort, annyi jóakarója és 
barátja volt De Rödder juniornak; s nem 
egy csinos leányka sóhajtva jelent meg ez 
ünnepélyen, s irigyelte a szép Van Pradt 
Gábriellé boldog sorsát.

A mamák pedig, olykor csak némi erőlte
téssel tudtak a szokott szerencsekivánato- 
kon keresztül vergődni, mert a legtöbb kö
zülök inkább magának óhajtotta volna vő- 
nek, az anversi társaság ez átalános ke- 
gyenczét.

Tizenegy óra tájban asztal hozatott a 
nagy terem közepébe, melyen Íróeszköz volt 
látható. A notaire, tiszteséges férfiú, a leg
választékosabban öltözve, papircsomaggal 
kezében leült az asztal mellé, s fönhangon 
elolvasta a házassági szerződést.

Van Pradt négyszászezer frankot Ígért, 
ebben leányának nászajándokul, és öt ezer 
frank évi pénzt; De Rödder bankár fiának 
húszezer frank évi jövedelmet, mely özvegyi
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tartásnak is megmaradna a fiatal nőnek, ha
lál esetében.

A felolvasás után a fiatal pár, ennek 
szülei, s négy tanú alá Írták a szerződést; 
aztán következtek számtalan bókok, kézszo- 
ritások és szerencsekivánatok, mi meglévén, 
az asztal elhordatott, a zenészek, kik a te
remfölötti erkélyben már helyet foglaltak, 
franczia négyest hangoztattak, a vőlegény 
örömtől sugárzó arczczal, tánczhoz vezeté 
szép aráját, s pár perez múlva a bál javá
ban folyt.

II.

Három hónap múlt el ez ünnepély után, 
s egy hideg téli nap reggelén ismét ember
tömeg gyűlt össze Van Pradt palotaszerű 
háza előtt.

Talán a menyegző napja ez?
Nem — oh nem! — alig pár hete hogy 

sötét koporsót vittek ki e magos kapun, és 
szerény igen szerény gyászmenet vonult vé
gig a széles utczán.
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Van Pradt a jó és szerető családatya, a 
derék polgár, az ügyes és becsületes keres
kedő nyugodott e koporsóban — de hol van
nak számos barátai ? hol polgártársai kik 
ezelőtt égig magasztalták a bőkezű nagyke
reskedőt? hol De Rödder bankár ki családi 
frigyre akart Van Pradtékkal lépni?

Nincsenek i t t ! — a lelkész, pár cseléd, 
egy csomó kiváncsi utczagyerkőcze, s egy 
zárt bérkocsiban, három zokogó, mély gyász
ba öltözött, hölgy, s egy deli ifjú, — ez volt 
az egykor ünnepelt Van Pradt gyászkisérete.

És most, miért e tolongás háza előtt — 
miért e járás kelés ? mit jelent e trombita 
szerű hang, benn a nagy teremben, mely szü
net nélkül s egyhangúlag emelkedik s apad ? 
miért hordják ki egyenkint az utczára a 
gyönyörű bútorokat, a roppant, aranykeretü 
tükröket, a nehéz selyemfüggönyöket, a 
pompás bronzé csillárokat, órákat, lám
pákat ?

Mind ennek magyarázata egyszerű, de 
egyszersmind igen szomorú is. Van Pradt
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m e g b uk o t t  — nem saját hibája, hanem 
más kereskedőház könnyelműsége, hogy ne 
mondjuk g azs ága  által. Ez annyira ha
tott a becsületes férfiú kedélyére — főleg 
mivel látta hogy hitelezői is veszteni fognak 
— hogy ideglázbajesett, s pár nap múlva 
halva feküdt.

És most háza, bútorai, ezüstje, drágasá
gai, árvereztettek, hitelezői előnyére.

Ez mindennapi esemény a mostani világ
ban. Ki nagy városban lakik, oly gyakran 
szemtanúja ily jeleneteknek, hogy föl se 
vesszi többé; pedig mennyi gyötrelmet és só
hajt, mennyi keserű könyeket s kétségbeesést 
foglal magában a kevés szó, melyet majdnem 
naponkint látunk roppant falragaszokon :

Nyi lvános  á r ve r ez t e t é s  , meghű
li ás köve t ke z t é b e n !

És a megbukott férfiú családja ? van-e 
hová húzódjék ? hol pihentesse árva fejét ? 
miből éljen ?

Ki gondol evvel ?
Gazdagok voltak — gazdagok pénzben



11

és barátokban ; mindenki bókolt nekik, s 
kész volt őket szolgálni és dicsérni.

Most szegények — s hová lettek egy
szerre a barátok, a hódolók, a szolgálatra 
kész emberek serege ?

Eltűntek mintha a föld elnyelte volna; 
— s ha történetesen találkoznak az utczán, 
vagy valami köz helyen az elszegényedett 
család tagjaival, elfordulnák, vagy kitérnek 
utjokból, hogy ne legyenek kénytelenek ka
lapot emelni.

így áll a v ilág ------ s igy jártak Van
Pradt neje s leányai is.

Keressük föl őket az árvereztetés napján.
Szegényes háznak második emeletében 

találjuk a három hölgyet. Van Pradtné, ki
nek alakja nem oly kerekded többé, s 
arcza nem oly piros, kis, alacsony szobában 
ül, szalmaszéken, a fakandalló mellett, mely
ben csekély széntűz pislog. Nehéz sóhajok 
emelkednek időről időre kebléből; látszik 
miként bús gondolatokba van merülve, és 
jobb kezével nem egyszer törüli könytelt
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szemeit, míg a ballal kisebb leánya arany 
hajzatát simítja, ki előtte, alacsony zsámo
lyon ü l , míg fáradt feje anyja térdein 
nyugszik.

Az ablak mellett áll a szép Gábriellé ; — 
még mindig szép de oh! minő halvány és 
búskomoly!

O szenvedett, ő vesztett legtöbbet.
Nem csak atyját, kit imádott; nem csak 

vagyonát, állását, barátnéit — — hanem
még jövendője egész boldogságát i s ; — 
mert mióta a vagyon eltűnt, mióta gazdag 
kiházasitásról, s bő hozományról nem lehe
tett többé szó, De Rödder bankár visszahúzta 
szavát, s nem akart többé semmit tudni a fil- 
lértelen menyről.

Fia, ki teljes szívből szerette szép jegye
sét, s kinek jelleme épen nem hasonlított 
atyjáéhoz, ez egyszer engedelmeskedni nem 
akart; állítván hogy nem csak szive, hanem 
becsülete is kívánja szavának megtartását; 
s végre látván hogy nem mehet semmire a 
fukar bankárral, arra emlékeztette az öreg
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urat, hogy nagykorú, s engedelme nélkül is 
léphet érvényes házasságra.

Csak tessék; — volt a bankár felelete 
— hanem el ne felejtsd hogy anyádnak nem 
volt semmi vagyona, s én szereztem mindent 
mivel birok; tehát még halálom esetére is 
rendelkezhetek vagyonom fölött, azon cse
kély részt kivéve, melyet a törvény neked, 
mint gyermekemnek, oda itél.

Van két kezem — felelt Alphonse — s 
vannak tanulmányaim, melyeknek hasznát 
vehetem. Inkább akarok szegényesen élni, 
mindennapi munkám után, avval kit szere
tek, mint itt pompás de hideg falak közt, 
fényben és bőségben, míg Gábriellé és csa
ládja szükséget szenvednek.

A bankár vállat vonitott, míg gúnyos 
mosoly torzította el keskeny ajkait; fia pe
dig elhagyta a szobát, s nem sokára e jelenet 
után a házat is.

Jegyeséhez sietett, s elbeszélvén neki és 
Van Pradtnénak — a szegény Van Pradt 
akkor már sírjában volt — mi történt közte
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s atyja közt, kezet nyújtott a halvány s resz
kető Gabrielle-nek, s kérdezte akarja-e vele, 
most szintén szegényes sorsát megosztani ?

Ha atyja beleegyezésével lehetek neje, 
Alphonse, — felelt a leány elhaló hangon 
— igen; akár mikor, s akár minő mostoha 
körülmények közt is ; hanem De Rödder úr 
akarata e l l en  — soha!

Gábriellel — kiáltot föl az ifjú, mélyen 
megsértve.

Igen Alphonse; ez eldönthetlen elhatá
rozásom. Nem lehetne áldás házasságunkon 
ha atyja akarata ellen történne.

Tehát örökre el akar tőlem válni ?
Azt nem mondtam! — rebegte a szép 

leány, míg az ifjú, e szavak által kissé meg
nyugtatva, több türelemmel hallgatta, mi kö
vetkezett.

Azt nem mondtam ! — ismételte Gáb
riellé, kissé határozottabban — hiszen mind 
ketten még igen fiatalok vagyunk s várha
tunk. Ki tudja mit hoz a jövő. Atyja idővel 
talán ki fog engesztelődni, vagy, — folytatá
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bús mosoly lyal, — jó anyám s mi ketten, 
Aline és én, talán még vagyonra is vergő
dünk ; mert hiszen hallotta már hogy Brüs- 
selbe akarunk átköltözni s ott kereskedést 
nyitni; s aztán nem választ el többé semmi 
akadály.

Ön angyal! — szólt az ifjú, a szép leány 
kezét ajkaihoz vonván — legyen a hogy ön 
akarja ! de egyet előre mondok, — tévé kissé 
hevesebben hozzá, — igen sokáig nem fogok, 
nem tudok várni; ha egy-két év alatt nem 
változik semmi — akkor az én akaratom sze
rént fogok cselekedni, s ön nőm leend — 
még ha el is kellene önt erővel ragadnom!

Gábriellé mosolygott, de nem szólt sem
mit. A mit mondott volt a jövőnek remé
nyeiről s kilátásairól, csak azért mondta, hogy 
Alphonse-t, kinek heves természetét jól is
merte, megnyugtassa, s oly lépéstől tartóz
tassa vissza, mely által egész jövőjét kocz- 
kára tenné. Ismerte az öreg De Rödder ban
kárt, s tudta hogy tőle nincs mit remélni. 
Alphonse-t pedig atyjától úgy szólván el-
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szakítni, őt vagyonától megfosztani — nem, 
— ezt nem fogná, nem t udná  soha tenni*

Neki tehát nem volt semmi reménye akár 
mennyit igyekezett is reményt önteni a sze
retett ifjú szivébe. O maga végkép lemon
dott mindenről, és csak anyjának és fiatal, 
gyöngélkedő nővérének akart ezentúl élni.

Mikor a kis család, a súlyos csapások 
első hatásából kissé magához kezdett térni, 
arról tanácskoztak mitévők legyenek ezután, 
hol és miből éljenek ?

Akkor Gábriellé, kinek jelleme, fiatal
sága daczára, sok kifejlettséggel birt, azt 
tanácsolta : adjanak el minden fölöslegest 
mivel még bírnak, úgymint ékszerek, drága 
ruhadarabok, könyveket, képeket — szóval 
mindent mi, mint a három hölgy személyes 
tulajdona, nem Ítéltetett oda a hitelezőknek; 
s e kis összeggel kezdjenek Brüsselben, hol 
nincsenek ismerői, kis kereskedést, hímzé
sekkel, elkezdett munkákkal, s minden eh
hez tartozóval.

Ily kereskedéshez — szólt a kedves leánya
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— nem kell nagy tőke, s a munkát, mely 
vele össze van kötve, magunk végezhetjük; 
jó anyám a kötést és hurkolást, mi ketten 
pedig a finom himzést a tapisserie s egyéb 
divatos és uj munkákat. Hiszen mindketten 
jól értünk az efféléhez — ugy-e Aline?

A kis leány mosolyra kényszerité hal
vány ajkait; igent rebegett — de szive igen, 
igen nehéz volt.

Van Pradtné azonban, kapva kapott e 
terven.

Igazad van leányom; — szólt a derék nő, 
megölelvén kedves gyermekét — ez a leg
jobb a mit tehetünk. Reám nézve nem lesz 
nagy az áldozat; hiszen jól tudjátok hogy 
mi is, szegény atyátok s én, kicsinyben kezd
tük a kereskedést, és számos éven át, én ül
tem egész nap a boltban, míg férjem a köny
veket vitte, a douanon végzett mindent, s a 
szükséges járást, kelést s utazást megtette.

Én tehát csak ahhoz térek vissza mit 
megszoktam fiatal éveimben ; de ti — gyer
mekeim — ti kik gonddal voltatok nevelve,

2Jósika Julia. II.
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kik megszoktatok a jólétet s bőséget, ho
gyan fogtok ez uj életmódba beleokulni?

Oh ne féljen anyám semmit! — kiáltott 
föl Gábriellé, erőtetett vidámsággal — meg
látja minő hamar tog belőlem kereskedőné 
válni, emlékezzék csak, hogy mindig segitni 
akartam a boltban mikor még kis gyermek 
voltam!

És így a dolog el Ion határozva.

III.

Pár hónap múlt el mielőtt ismét talál
koznánk Van Pradtné s leányaival.

Midőn a kis család Brüsselbe érkezett 
ott kellemes meglepetés várt r eá ; mert ki
szállván a vasútállomáson a waggonból, De 
Rödder Alphonse állt ellőtték; s szó nélkül 
karját nyújtván Van Pradtnénak az ifjú őt 
és leányait bérkocsihoz vezette, mely már 
készen állt a vasutépület e lő tt; aztán vissza
térvén, a pogyász után látott s midőn min
den el volt rendezve, Ő is a kocsiba ült, »
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megparancsolta a kocsisnak hogy hajtson a 
Rue St. Jeanba, az 54-dik számú házhoz.

De nekünk még nincsen szállásunk, 
Alphonse, — szólt a jó Van Pradtné, kissé 
nyugtalanul; — pár hétre valami olcsó
Hotelbe akartunk szállni, míg kereskedésre 
alkalmas házat kibérelhetünk, és üzletünket 
-elrendezhetjük.

Nincsen erre szükség, kedves Van Pradt 
aszonyom — felelt az ifjú némi zavarban. — 
Ne nehezteljen ön és Gábriellé, ha egy fiú s 
testvér kiváltságaival élvén, mindent elren
deztem önöknek elfogadására, s megkíméltem 
önöket e szokatlan baj és fáradságtól. Olvas
ván a brüsseli újságban hogy a Rue St. Jean- 
ban évek óta létező s jó hírben álló kereske
dés — épen olyan minőt önök fölállítni 
szándékoznak — eladó, s a ház melyben a 
bolt léteziK mérsékelt áron kibérelhető, tüs
tént Brüsselbe jöttem, s tulajdon szemeim
mel meggyőződvén arról hogy a vásár elő
nyös, mindent rendbe hoztam, ugv hogy 
önöknek csak a házba kell költözni s a szer-

T
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ződést aláirni — ha csak ugyan meg vannak 
elégedve intézkedéseimmel.

Oh Alphonse! — kiáltott föl az öreg 
asszony élénken — miként köszönhetjük 
önnek a jóságot, mely bennünket annyi baj 
és aggodalomtól megkímél! — de váljon — 
tévé hozza némi gondolkozás után, míg 
Gabielle könytelt szemekkel nyújtott ke
zet az ifjúnak, — váljon nem fogja-e a 
kivánt ár erszényünk csekély tartalmát túl
haladni ?

Elfelejti-e; kedves YanPradtné asszony
ság, hogy elég jó volt engem teljes bizo
dalmával megtisztelni, s előttem nyiltan 
szólni pénzviszonyairól és terveiről ? tudtam 
tehát mennyire mehetek. Az egész kereske
désnek átvétele nyolczezer frankba kerül ; 
a házbér pedig csak ezer ötszáz frankot tesz 
évenkint; s az első s második emeleten kü
lön bejárás van, úgy hogy minden alkal
matlanság nélkül bérbe lehet adni; pedig szép 
szobák, melyekért legalább ezer frankot lehet 
kérni, bútor nélkül, bútorral pedig két eze
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rét. Önöknek marad aztán még egy nagy 
szép szobájuk a bolt mögött, s az entresolban 
három szoba, egy konyha s egy mansarde a 
cseléd számára.

Hiszen ön mindenről gondoskodott — 
kiáltott Van Pradtné — oly ügyesen pedig 
hogy mi szegény némberek soha sem tud
tunk volna ennyire menni. Áldja önt érte az 
cg — tévé hozzá megilletődve.

Ez alatt megérkeztek a Rue St. Jeanba 
az 54-dik számú ház előtt, s mindnyájan ki
szálltak a kocsiból.

A ház, bár nem nagy, egyike volt a leg- 
csinosabbaknak újonnan épült széles és vidám 
utczában; s a két leány nem csekély örö
mére picziny de igen ízletes kertecskével 
is bírt.

A bolt a legválasztékosabban elvolt ren
dezve, és midőn ennek uj tulajdonosnői abba 
léptek, középkorú, tisztán öltözött és udva
rias boltosleány jött eléjükbe, s De Rödder 
azt súgta Van Pradtnénak, mikép bátor volt 
e leányt, ki évek óta mindent vezetett a bolt-
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bán, könnyebbségökre megfogadni,mérsékelt 
évi díj mellett.

A boltmögötti szobában s az entresolbam 
sok régi kedvelt bútordarabokra, képekre & 
egyéb tárgyakra találtak, melyeket nagyon 
szerettek volna az árvereztetés alkalmával 
megvenni — de az eszélyesség ezt nem en
gedte, mert jól tudták hogy minden fillérre 
szükségük leend, ha tervüket ki akarják vinni,, 
de melyek most úgy tetszettek előttük mint 
régi barátok, kikkel idegen helyt talál
kozunk.

Ez az ön műve, Alphonse ! — rebegte 
Gábriellé, alig hallhatólag — Oh ! hogy tu
dott ennyit tenni érettünk ?

Minő kérdés ! — felelt az ifjú majdnem 
sértett hangon — van-e a világon kit inkább 
szeretek önnél, s övéinél, kedves Gábriellé ?

A szép leány fölsohajtott s kezet nyúj
tott Alphonsenak, míg Van Pradtné s Aline 
hálakifejezésekkel halmozták el az ifjút, ki 
örömest lemondott volna fényes kilátásairól 
csak hogy köztük maradhasson.
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De Gábriellé ezt nem akarta, igy tehát 
el kellett búcsúzni a kedves családtól, bi
zonytalan időre, és nehéz nehéz szivvel.

Ne felejtkezzék rólam Gábriellé — szólt 
az ifjú reszkető hangon, midőn az ajtókilincs 
már kezében volt — és ne kétkedjék soha 
hogy szivem mindig, mindig az Öné marad.

Még egy meleg kézszoritás, egy benső 
tekintet Gábriellé nagy életteljes szemeiből 
— s e  két szerető szív  hosszú időre el Ion 
választva.

IV.

A kis család, hamarább mintsem hitték 
volna, beleszokott uj foglalatossága s uj élet
módjába, s Van Pradtné, ha férjét fel
támaszthatná, kinek veszteségét meg nem 
szűnt fájdalmasan érezni, talán jobban ta
lálná magát mostani helyzetében, mint a 
nagy anversi ház fényes termeiben, hol — 
ha az igazat be akarjuk vallani — nem egy
szer únta magát, a szó teljes értelmében.

Itt tevékenysége tág térre talált, s reg-
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géltől estig a derék no annyira el volt fog
lalva, hogy unalomról szó sem lehetett.

Legelső dolga lön a kis Összeggel, mely- 
lyel még birt, házának első s második eme
letet csinosan kibutorozni, s aztán ügyes cse
lédet fogadni, ki saját lakásában s a kiadandó 
lakosztályban végezze a szolgálatot. Ahhoz 
járt még egy kis leány, ki a boltban segitett 
s kit — az ily üzletben kikerülhetlen és szá
mos küldésekre — használtak.

Ez mind meglévén, Van Pradtné erszé
nye is majdnem üres volt, s a legnagyobb ta
karékosságra kellett szorítkoznia, csak hogy 
a folyó költségeket födözhesse.

Azonban az üzlet nem ment rosszul. A 
régi vevők, tapasztalván hogy a bolt csak 
oly jól el van látva s oly ügyesen kezeltetik 
mint ezelőtt, el nem hagyták azt; míg Yan 
Pradtné szívessége s Gábriellé ügyes és előző 
magaviseleté számos uj vevőket csaltak a 
régiekhez.

Aline egyelőre nem alkalmaztatott a 
boltban ; a kis leány, valami szükséges műn-
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kával finom s ügyes kezeiben, többnyire a 
boltmögötti szobában, vagy a kertecskében 
tartózkodott, hová Gábriellé is visszavonult 
azon órák alatt, melyekben a vevők nem lá
togatták meg a boltot oly nagy számban.

így haladt nap nap után, s a derék Yan 
Pradtné, nem csekély örömére látta hogy 
családját becsületesen kitarthatja nyereménye 
után, sót hogy talán időnkint valamit félre 
is tehet előre nem látott esetekre.

A három hölgy élete oly egyhangúan 
folyt le, hogy az idő repülni látszott; smás
fél év múlt el a nélkül hosrv észre vették 
volna a hetek és hónapok haladását.

Megszokták egyszerű sorsukat, s a fé
nyes múlt nem sokára csupán mint szép álom 
élt lelkűkben; csak Gábriellé, bár látszólag 
mindig vidám és megelégedett, lassanként 
«csendesebb Ion és halványabb; s mikor késő 
<3ste végre egyedül volt, szűk hálószobácská
jábán, sóhaj emelkedett sóhaj után nyomott 
kebléből, s nem egyszer könytelt szemekkel 
mondá esti imáját.



26

Ennek magyarázata egyszerű : Gábriellé 
szeretett — és csak ritkán s igen rövid időre 
látta szerelme tárgyát. Aztán De Rödder 
bankár távol attól, hogy fia folytonos kérései
nek engedne, s beleegyezve házasságába, in
kább ellenezte azt mint valaha, s csak gunv- 
nyal említette a szegény bol tos  leányt* 
miként fia jegyesét nevezte.

Alphonse ezt titkolta a Van Pradt csa
lád e lő tt; de fajdalom! vannak mindig úgy 
nevezett jó b a r á t o k  kik sietnek tudatni 
velünk mind azt mi leginkább rosszul eshet, 
— s igy Gábriellé is tisztában volt De Röd
der bankár gondolkozása fölött.

Azonban Gábriellé föltűnő szépsége 
Brüsselben nem maradt észrevétlen, bár 
minő visszahúzódva is élt a család, s bár 
minő ritkán mutatkozott nyilvános helyeken.

A Rue St. Jean oly utcza, melyben sok 
nép jár és kel, s igy megtörtént, hogy egy 
fiatal, jó házból való hivatalnok, gyakran 
tlmenvén Van Pradtné boltja előtt, észre 
evete a szép Gabrielle-t , s e pillanat
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óta még gyakrabban vette útját a Rue 
St. Jeannak.

Pár hét múlva a fiatal embernek min
denféle apróságokra Ion szüksége — azt 
képzelte magának legalább — miket csak 
Van Pradtné boltjában lehetett venni. Egy
szer gomb kellett, máskor egy kis selyem 
vagy szalag; aztán nővéreinek, kik Brüssel 
közelében falun laktak, elkezdett divatos 
munkát akart venni ajándokul, s erre a szép 
Gábriellé tanácsára s finom Ízlésére szorult 
— szóval az ifjú hivatalnok oly gyakran je
lent meg a boltban, melyben többnyire csak 
hölgyeknek szokott dolga lenni, hogy Van 
Pradtné figyelmes Ion, s e pillanat óta min
dig maga végzett vele, úgy hogy nem volt 
alkalma Gabrielle-hez folyamodni.

Látván hogy gyakori vásárlásai a bolt
ban nem vezetnek semmire, Jonghman — ez 
volt a fiatal ember neve — úgy intézte a 
dolgot hogy valahányszor Van Pradtné s 
leányai egy kis sétát tettek, akár a boule- 
vardon, akár a Parcban, az állatkertben
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vagy falun, majdnem mindig találkozott ve
lők, s a legudvariasabban köszönt nekik, bár 
nem merte őket megszólítani.

De a szerencse kedvezett neki, mert egy 
vasárnap a három hölgy hazajővén az állat
kertből, hol a szép zenét hallgatták, egy
szerre csak zápor eső kezdett hullni.

Jonghman épen akkor bérkocsiban utol 
érte őket, s megállítván azt, kiugrott s a 
hölgyeket megkínálta vele.

Van Pradtné s Gábriellé szerették volna 
ez ajánlatot visszautasitni; de legjobb ru
háikban voltak, melyeknek okvetetlen vége 
van ha utjokat gyalog folytatják, s mi még 
többet nyomott a latban, Aline egészségét 
féltettek, ki úgy is darab idő óta kissé kö- 
hicselt — tehát elhatározták magokat an
nak elfogadására.

Az ifjúnak nem lévén esernyője, Van 
Pradtné az övét ajánlotta neki, cserében az 
átengedett kocsiért, és kölcsönös hálakifeje
zésekkel váltak el egymástól.

Másnap Jonghman természetesen vissza-
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hozta az esernyőt a Rue St. Jeanba, s igy 
lassanként ismeretség, s nem sokára barát
ság keletkezett a Van Pradt család s a fiatal 
hivatalnok közt, ki valóban derék és becsü
letes fiú volt.

Engedelmet kért, Van PradtnétŐl, any
ját s nővéreit — atyja már évek óta nem élt 
többé — neki bemutatni, s ez engedelem 
természetesen megadatott.

Az öreg Jonghmanné tehát s két leánya 
Anna és Juliette, egy vasárnap bejöttek 
Briisselbe, s a napnak legnagyobb részét 
Van Pradtékkal töltötték.

A két család délelőtt együtt ment a 
Parcba, este pedig az állatkertbe, s annyira 
meg volt elégedve egymással, hogy ezentúl 
igen gyakran voltak együtt.

Jonghman Anna, az idősebb a két test
vér közt egyszerű de igen kedves és jól ne
velt leány volt, és nem sokára egész lélekkel 
csatlakozott Gabriellehez; míg a kis Juliette, 
egy évvel fiatalabb Alinenél, már az első lá
togatás alkalmával, lelki testi barátnéja Ion.
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A két Van Pradt leány visszonozta e 
jó indulatot; jól esett nekik e fiatal leányok 
társasága, s a két anya is nagyon jól értette 
egymást.

Nem egyszer Anna vagy Juliette egy- 
egy hetet töltöttek a fővárosban, Van Pradt- 
téknál, míg Gábriellé ésAline időnkint meg
látogatták Jonghmannékat falun , s ott 
pár napot vagy hetet mulattak.

Ki volt most boldogabb az ifjú Jongh- 
mannál ?

Minden óhajtása szerént haladott; gyak
ran látta a szép Gabriellet, társaloghatott 
vele kénye kedve szerént; s mivel De Röd- 
der Alphonse, Gábriellé saját kivánsága kö
vetkeztében, csak ritkán láttogatta meg a 
Van Pradt családot, még pedig igen rövid 
időre, s a véletlen úgy akarta, hogy Jongli- 
man soha sem találkozott vele, nem is ál
modta minő hatalmas vetélytárs áll útjában.

Gábriellé ellenben, oly hiven szerette Al- 
phonset, s oly keveset gondolt mással, hogy 
Jonghman benső hajlama kikerülte figyel
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mét. Mivel ő csak barátságot érzett iránta, 
azt hitte hogy az ifjú szivében is csak e nyu- 
gott érzés honol, s igy Jonghman, bár látta 
miként Gábriellé szivében nem találkozik 
ugyan az övéhez hasonló szerelemmel, még 
is, nem gyanítván hogy mást szeret, azon 
boldog reményben ringatta magát, hogy ke
zét megnyerheti.

Miután a dolog t>ár hónapig igy folyt, 
az öreg Jonghmanné, midőn egyszer egye
dül volt Van Pradtnéval, bizodalmas társal
gás közt meg nem állhatta hogy ne említse 
fia szerelmét, s ki ne fejezze azon reményt 
hogy a két család nem sokára egygyé 
váland.

Van Pradtné, bár rég sejtett ilyesmit, 
kipirult s az első pillanatban kész volt a le
ánya s De Rödder Alphonse közti visszonyt 
elárulni; de még mielőtt szólna egy uj gon
dolat keletkezett elméjében.

Úgy látom hogy az öreg De Rödder gon
dolkozása nem változik; alig ha valaha be
leegyezik fia házasságába leányommal — igy
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okoskodott Van Pradtné — Gábriellé pedig 
e beleegyezés nélkül soha sem leend Al- 
phonse neje — bár mennyire is szereti. Nem 
volna jobb — fölhagyni minden csalfa re
ménynyel, s e becsületes ifjú kezét elfo
gadni? — legalább szólnom kell leányom
mal, mielőtt visszautasitom.

Egészen másként felelt tehát Jonghman- 
nénak, mint első pillanatban akarta, s föl
tette magában még az nap szólni leányával 
e dologról.

y.

Az nap este, midőn a bolt már be volt 
zárva, a kis család kertecskéjében időzött, 
élvezvén a hűves szellőt mely csak most 
kezdé a nyomasztó hőséget kissé türhetőb- 
bé tenni.

Végre Aline, jó éjt mondván, szobájába 
távozott, s Van Pradtné egyedül volt idő
sebb leányával.

A két hölgy hallgatva ült egymás mel
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le t t ; az anya keresvén szavakat hogy Ga- 
briellenek a legelőnyösb színekben adhassa 
tudtára a Jonghman család óhajtását; a le
ány bús szívvel visszagondolván azon bol
dog időre hol nyilvánosan jegyben járt Al- 
phonse-al, s azt remélte miként pár rövid 
hónap múlva neje leend, összehasonlitá 
ez Öröm és reményteljes időszakát azon csüg- 
gedéssel mely lassanként lopodzott szivébe.

Van-e még reményed leányom — kérdé 
Van Pradtné egyszerre — hogy De Rödder 
bankár valaha beegyezzen házasságodba 
fiával ?

A leány összerázkódott. Anyja kérdése 
annyira összevágott gondolataival hogy 
jóslatként hangzott füleiben.

Nem anyám — szólt végre Összeszedvén 
magát, de halk és fájdalmas hangon — nem; 
sőt, megvallom, soha sem tápláltam e rész
ben nagy reményt.

És még is úgy tekinted magadat mint 
fia jegyesét ?

Igen — míg Alphonse maga nem óhajtja
3Jósika  Julia. II.



34

visszanyerni szabadságát ; akkor tüstént 
kész leendek visszalépni.

De ha ez nem történik soha ?
Nem hihető hogy e pillanat elébb utóbb 

meg ne érkezzék — felelt a leány reszkető 
hangon — de ha nem, én is hű maradok sza
vamhoz. Úgy se tudnék soha máshoz menni

Pedig epen most kinálkozik oly szerencse
’melyet ily távoli, bizonytalan reményért 

visszautasitni, talán több mint esztelenség 
lenne.

Anyám ! — kiáltott föl a szép leány fáj
dalmasan.

Igen Gábriellé ; kötelességemnek tartom 
téged arra figyelmeztetni hogy a te és Aline 
állása kényes és reám végre aggasztó. Mi 
lenne belőletek ha meghalnék ? — Két szép 
fiatal leány, egyedül e nagy városban, tá
masz, segély nélkül ? mert hiszen jóltudod 
hogy nekem nincsenek közeli rokonaim; 
szegény atyátok családja pedig, megtagadott 
benünket egészen, mióta szegények lettünk. 
Gondold meg minő megnyugtatás lenne reám
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nézve, téged, gyermekem, derék, becsületes 
ember nejének tudni.

Oh anyám! — zokogott Gábriellé — 
mindent, mindent kivánj tőlem, s kész leszek 
engedelmeskedni, csak ez egyet nem! — de 
ki az kedves anyám, — tévé némi szünet 
után hozzá — kihez férjhez mehetnék ? hi
szen nem ismerünk itt senkit.

Hát Jonghman? — kérdezte VanPradtné 
— sohasem jutott eszedbe hogy a derék ifjú 
téged szeret?

Soha! — felelt Gábriellé megütközve — 
azt hittemhogy úgy mint én, ő is csak barátsá
got érez irántam. De miből gyanitja anyám 
hogy szeret?

Nem gyanítom, hanem tudom,  anyjától 
tudom, kinek legforróbb óhajtása hogy fia 
megnyerhesse kezedet. O nem gondol pénz
zel s vagyonnal, mint ez az öreg, fukar De 
Rödder, kinek szive helyét, azt hiszem, pénz- 
zsacskó tölti be.

Minő kár — jegyzé meg Gábriellé rövid 
gondolkozás után, — hogy Jonghman en-

3*
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gém szeret. Oly jól esett nekünk e szeretet
reméltó család barátsága és most talán 
mindennek vége lesz. Bár Alinet szerette 
volna.

A line-t! — ismétlé Van Pradtné — hi
szen Aline még gyermek!

Felejti-e édes anyám hogy pár nap múlva 
betölti tizenhatodik évét ! hiszen kevés hiján 
két éve hogy ide Brüsselbe jöttünk, s akkor 
tizennégy éves volt. — Igen anyácskám rö
pül az idő, akár boldogok vagyunk, akár 
búsak; még egy pár év, és öreg leány le
szek ; akkor nincs többé min aggódni jö- 
vőnken; mert engem akkor nem fenyeget 
többé veszély, Alinre pedig én vigyázhatok. 
De nem is leend erre szükség, mert a jó Isten 
megtartja nekünk kedves szeretet anyánkat,, 
számos, számos éven át.

Jó gyermek! — szólt Van Pradtné, & 
mély sóhajjal megcsókolta leánya homlokát, 
aztán kérdezte :

Tehát nincsen semmi remény szegény 
Jonghman számára?
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Nincs! — felelt Gábriellé — s minél 
elébb tudja meg azt, annál jobb.

Evvel fölkelt, s a házba vonult, hová 
Van Pradtné nem sokára követte.

VI.

Átlátván hogy jobb minél elébb keresz
tül esni a kellemetlen föladaton, Van Pradtné 
megragadta az első kinálkozó alkalmat, s ér
tésére adta az öreg Jonghmannénak — bár 
a legkimélyesb módon — hogy fiának nincs 
mit remélnie.

De az ifjú — bár anyja által mindenrő 
örtesitve, nem mondott le egy könnyen leg
szebb reményeiről, s Gabrielletől magától 
akarta Ítéletét hallani.

Erre könnyű volt időt s alkalmat találni, 
-és Gábriellé égő arczczal s vérző szívvel hal
lotta a derék ifjú vallomását, melyre nem 
tudott s nem akart kedvező feleletet adni, ha 
szavai még inkább is meggyőzték őt arral 
hogy Jonghman, ha szerelmet nem is adhat
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neki, teljes mértékben megérdemli tiszteletét 
s barátságát.

Azért nyíltan is szólt vele, s kitérő fele
let, vagy rövid visszautasítás helyett, elbe
szélte neki múltját, s bár pirulva, de álsze
mérem nélkül bevallotta hogy soha mást 
nem szerethet mint Alphonse de Röddert.

Az ifjú mélyen meg volt hatva. Fájdalom 
eltiport reményei fölött, forró szerelem a 
szép leány iránt, ki oly nemesen bánt vele* 
szánalom e kedves teremtés, hallgatva tűrt, 
szenvedésein — mind ez küzdött szivében* 
úgy hogy darabig nem tudott szólni.

Midőn végre kissé nyugodtabb Ion, benső 
és tiszteletteljes hangon szólt:

Bocsánat, Gábriellé kisasszony, hogy 
nem bízván anyám szavaiba, magam akartam 
ügyemet vinni, s ez által pár fájdalmas per
ezet okoztam önnek. Egyedüli mentségem 
tiszta s benső szerelmem. Szavai meggyőz
tek hogy reményem nem lehet; de a hogy 
a vizben haló szalmaszál után is kapkodik 
kínjában, úgy én sem tudok távozni a nélkül
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hogy megkérjem Önt : szerencséltessen leg
alább ba r á t sá g á v a l .  Azon öntudat hogy 
engem erre méltónak tartott, erőt fog adni 
az életet eltűrni, s azon forró érzést, mely 
szivemet csordultig betölti, legyőzni, s a nyu- 
godtabb, de nem kevésbbé benső, baráti von
zalommá átváltoztatni.

Nem szükség Jonghman — felelt Gábri
ellé szeliden, — önnek barátságomat aján
lani, mert rég óta birja, kedves családjával 
együtt, kinek társasága s részvéte sok ke
serű órán túl segített már.

*

így végződött e párbeszéd; és Jongh
man, kinek becsületes lelke s jó szive irigy
séget nem ismert, lassanként legyőzte sze
relmét, s átváltoztatta azt a legtisztább, leg
áldozatkészebb barátsággá, mely soha meg 
nem tagadta magát.

A két család közt darabig neme a feszült
ségnek létezett; mert Jonghman anyja s nő



40

véréi annyira szerették a derék ifjút, hogy 
Gabriellenek nem oly könnyen bocsájtották 
meg a visszautasítást; de Jonghman maga 
azon lévén, hogy a régi jó egyetértés és ba
ráti viszony minél elébb helyre álljon, las
sanként minden visszatért a régi kerékvá
gásba, s nem sokára a két család csak oly 
gyakran s oly szívesen jött össze mint 
ezelőtt.

Mennyit szenvedett ez idő alatt a derék 
fiatal hivatalnok, csak halvány arczából s 
bágyadt szemeiből lehetett olvasni, de mit ő 
túlságos munkának s abból eredő betegeske
désnek tulajdonított.

Minden valóban nemes és öntagadó igye
kezetnek meg van a maga jutalma ; s igy 
Jonghman is habár lassan és sok küzdelem 
után, végre visszanyerte nyugalmát, s örülni 
tudott Gábriellé barátságának a nélkül 
hogy szerelmét követelné — bár mennyire 
óhajtá.
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VII.

Két év múlt el ismét, s a kis család a 
Rue Saint Jean-ban gyarapodott, s fárad
sága és becsületes igyekezete gyümölcseit 
kezdé élvezni.

Van Pradtné és leányai — mert darab 
idő óta Aline is mutatkozott a boltban — 
udvariassága és ügyessége, nem csak meg
tartotta e kereskedés régi vevőit, de pár év 
alatt megkettőztette azoknak számát — s ez 
által természetesen nyereményeit is.

A bolt nem volt többé elég nagy, s a 
a kertfelőli szobát ahoz kelletett csatolni. A 
ház tulajdonossá meghalálozván, örökösei 
eladták a házat, s Van Pradtné elég szeren
csés volt azt, kedvező föltételek mellett, 
megvehetni.

Most csak az első emeletet adták bérbe ; 
a másodikban a család lakott; az entresol 
pedig raktárnak használtatott, mert a szük
séges készletek rég nem fértek már a boltba.



42

Gábriellé a régi volt, szívben és lélek
ben, — de nem többé külső szépségben, bár 
alig töltötte be huszonharmadik évét. Sokat 
szenvedett — titkon, mosolygó ajkakkal, s 
nyugott magaviselettel — de az eltitkolt 
fajdalom annál mélyebben véste be magát 
szivébe.

Arcza halvány volt, és sokkal keske
nyebb mint ezelőtt ; szemei be voltak esve, s 
alakja még nagyobbnak s karcsúbbnak lát
szott sovánvsága által.

Kik őt mindennap látták nem vették 
észre e változást, mert szemeik megszokták 
azt; de szegény Alphonse de Rödder, kinek 
csak ritkán jutott a forrón óhajtott boldog- 
ság pár órát tölthetni a szeretett leány köze
lében, növekedő aggálylyal tekintett jegye
sére, s növekedő szerelemmel is.

Nem egyszer kérte — oh minő benső 
szavakkal — ne akadályozza többé boldog
ságát, s engedje hogy atyjának nyíltan be- 
vallván szándékát, végre nőül vehesse azt* 
kit élete utolsó napjáig szeretni fog.
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Ha atyám kitagad vagyonából kedvesem 
— se baj — szólt Alphonse ilyenkor; — 
akár mely bankházban könnyen nyerhetnék 
alkalmazást, s ha egyszerűen is, de kényel
mesen elélhetnénk saját munkám után. Oh \ 
ne ellenezze többé boldogságomat; annyit 
szenvedtem e négy év alatt, hogy megérde
melném azt.

De Gábriellé, habár a legszelídebb, leg
bensőbb szavakkal is, megtagadta Alphonse 
kérését, és csak az Öreg De RÖdder bele
egyezésével akart családjába lépni.

• ❖

így álltak a dolgok midőn egy reggel, 
összegyűlt a kis család az entresolnak utcza- 
felÖli szobájában, hol a reggelit szokták el
költeni.

A meleg kávénál együtt a szakácsné be
hozta a házhoz járó hírlapot is; és Van 
Pradtné kezébe vette azt, szokása szerént 
keresvén nincs-e valami eladás vagy árve-
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reztetés kihirdetve, melyben, üzletére vo
natkozólag, előnyös vásárt tehetne.

Egyszerre halk fölkiáltás lebbent el aj
kairól, s a hirlap kiesett kezéből.

Mi baja édes anyám ? — kérdezte Aline, 
míg a gyöngébb idegzetű Gábriellé össze- 
rázkodott, s aggódó arczkifejezéssel közele
dett anyjához — de szólni nem tudott.

Nézzetek csak gyermekim — mondá Van 
Pradtné, a hirlapot ismét kezébe vevén s an
nak egyik hasábjára mutatván — nézzetek 
— lehetséges-e a mi itt áll, vagy tévedés ? 
alig hihetek szemeimnek!

Es mi áll ott, anyám? — kérdezték le
ányai, mindketten egyszerre.

De Rödder bankár megbukott — még 
pedig igen csúnyán, mert csalással vádolta- 
tik; ő maga pedig eltűnt, s jó csomó pénzt 
vitt magával, — azt gyanitják legalább.

Es Alphonse — Alphonse? — kiáltott 
fel Gábriellé akadozó lélekzettel, míg arcza 
oly fehér Ion mint a márvány.

Alphonseról nem szól a czikkiró — bár
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atyjával irgalmatlanul látszik bánni; — fe
lelt Van Pradtné, szorgalmatosán átfutván 
a czikknek azon részét melyben e bukásról 
volt a szó.

Oh! bár tudhatnánk részleteket— sohaj- 
tozott Gábriellé a legnagyobb fölindulásban. 
— Szegény Alphonse — mennyit fog ő szen
vedni atyja magaviseleté által, ha rajta nem 
is nehezedik semmi vád, semmi gyanú, — 
miről bizonyos vagyok; — tévé hozzá erős 
hangnyomattal.

E pillanatban kinyílt az ajtó, s ezen 
Jonghman lépett be.

Bocsánat asszonyom — szólt, V anPradt- 
néhez intézvén szavait — hogy oly korán 
merészlek önöknek alkalmatlankodni; de fél
óra múlva bureaum-ban kell lennem, pedig 
azt hittem hogy a hir melyet hozok, meg
nyugtatásukra szolgáland, s azért nem akar
tam vele estig késni.

Miféle hir ? — kérdezték mindnyájan.

mely ötkor kiosztatik, s mely önöknek nem jár
A tegnapi Independence esteli kiadásában
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■— felelt az ifjú, míg gyönge pír futotta el ér
dekes arczát — oly hírt olvastam, melyről jól 
tudtam hogy szomorú, sőt aggasztó hatása 
leend önökre, főleg mivel a legérdekesb rész
letek hiányoztak. Gondolván tehát hogy leg
jobb lesz, ha magam igyekezem e részleteket 
minél elébb a hely színén megtudni, tüstént 
az indóházba siettem, a hat órai vonattal el
indultam, s hétkor már Anversben voltam. 
Ott természetesen az említett baleset minden 
ember ajkain forgott, s igy könnyű volt meg
tudni mit tudni akartam.

No — s mit hallott — mit szólnak e do
logról? — kérdezte Van P radtné, míg 
Gábriellé némán, de reszketve s majdnem 
hallhatólag dobogó szívvel szegezte szemeit 
az ifjúra.

Minden ember kárhoztatja De Röder
bankárt, kinek bűnén nem kétkedik senki.

5
de épen oly egyhangúlag dicsérik és sajnál
ják fiát, ki — azt mondja mindenki — gyö
nyörűen viselte magát, s még saját könyv
tárát, képeit sőt még ruhatárának legna
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gyobb részét is, átengedte a hitelezőknek, 
bár erre köteles nem volt, mert az üzletben 
nem vett részt; s neve nem állt annak czégén.

Gábriellé mély sóhajjal egy mellette álló 
székre ereszkedett, s pár perczig behunyt 
szemekkel s halálravált arczczal ült mozdulat
lanul, mint valami szép halott; aztán lassan
ként visszatért a szin és élet finom vonásaiba 
szemei kinyiltak, s a háládatosság kifejezé
sével fordultak Jonghman felé.

Köszönöm barátom! — szólt aztán oly 
hangon melyet az ifjú halála órájáig el nem 
feledett s oda nyújtotta neki kis fehér kezét, 

És most Isten önökkel! — szólt Jongh- 
man hosszú szünet u tán—sietnem kell, hogy 
el ne késsek. Ha valamiben szolgálatokra 
lehetnék önöknek, parancsoljanak velem.

Evvel a derék ifjú elhagyta a szobát, s a 
hölgyek magukban maradtak.

j
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V III.

Anyám — szólt Gábriellé, pár perczczel 
ezután fölkelvén, és határozott hangon — 
nekem még ma Anversbe kell mennem.

Anversbe ?
Igen anyám. Mert, midőn Alphonse, meg 

nem érdemlett csapástól lesújtva, nem többé 
a dúsgazdag bankár örököse, hanem sze
gény ember, kinek semmije sincsen, ideje be
bizonyítanom — tettekkel, nem szavakkal 
— hogy szeretem, akár mikor kész vagyok 
vele az oltárhoz lépni, s balsorsában osz
tozni, úgy mint ő osztozni akart az én bal
sorsomban.

Most, épen most leányom, midőn ily ré
mitő pör fenyegeti atyját, s a börtön, talán a 
fegyencz szégyenitő sorsa vár reá, ha kézhez 
kerítik ? — kérdezte Van Pradtné meg
ijedve.

Épen wiost, kedves jó anyám; — felelt 
Gábriellé legszelídebb hangján, s anyjához



simulván. — Mit érne oly szerelem, mely 
ily pillanatban nem lenne minden áldozatra 
kész.

Az öreg asszony sóhajtva csóválta fejét.
Hát ha szegény jó atyám hasonló hely

zetben lett volna mikor anyám vele jegyben 
járt — el hagyta volna atyja bűnéért.

A világért sem! — kiáltott föl hevesen 
Van Pradtné.

Lássa anyácskám én is úgy gondolko
zom, úgy érzek; — folytató behizelgően a 
szép leány — ne ellenkezzék velem, hanem 
legyen az én szokott, jó, engedékeny anyám 
s jöjjön velem Anversbe, hogy hozzunk sze
gény Alphonsenak egy kis vigaszt—ha vigasz
ról szó lehet ily szomorú körülmények közt.

Hízelgő! — mosolygott az öreg asszony, 
míg Aline, összecsapván kezeit, vidáman 
fölkiállott :

Ne félj semmit Gábriellel — látom 
anyám képéből hogy enged. Csak készülj, 
fél óra múlva az indóházban lesztek. Tüstént 
bérkocsi után küldök.

Jósika Ju lia . II 4



50

*
* *

Míg ez Brüsselben történt De Rödder 
Alphonse Anversben busán és szomorú gon
dolatokkal elfoglalva, ült kis, szegényes szo
bájában ; mert atyja fényes házát már el
hagyta , tudván hogy ott többé helye 
nincsen.

Színtelen téli képként állt előtte a jövő. 
Még nem tudott magával tisztába jönni hol 
maradjon, mit tegyen, miként szerezhesse 
mindennapi kenyerét. De a legsajgóbb sebe 
szivének a gondolat vala hogy Gabriellet e 
csapás által örökre elvesztette.

Eddig nem hagyta őt el soha a remény 
hogy a kedves leányt még birhatja; hiszen fia
talok voltak mindketten, s a jövő annyi re
ményt, annyi lehetőséget rejtett ködfátylai
ban ! De most mindennek vége van — min
dennek !

Nincs többé öröksége melyet megoszt
hatna Gabrielle-el, — nincs többé feddhet-



51

len neve, melylyel a nemesen büszke leányt 
megkínálhatná ! Oh minő kínos, minő gyötrő 
volt e gondolat!

Égő homlokát kezeire nyugtatván, órá
kig ült igy, a legmélyebb fájdalom marta
léka, a nélkül hogy az idő gyors röptét gya
nítaná.

Egyszerre halkan kopogtak ajtaján.
Az ifjú észre sem vette a kopogást.
Ismét kopogtak, kissé erősebben.
Szabad ! — felelt végre, meg nem fog

hatván ki az, ki őt magányában felkeresi.
Az ajtó nesz nélkül nyilt föl, s valaki 

csendesen jött szobájába.
Ki az ? — kérdezte Alphonse, fejét föl 

sem emelvén, s hátra nem nézvén.
E n ! — felelt egy szelíd, ezüstös hang.
De mint ha e hang a végzet szava lenne, 

oly hirtelen, s oly lélekrázó fölkiáltással, ug
rott föl az ifjú székéről.

Gábriellé — Gábriellé! — ön itt — nál- 
lam — e szegényes menhelyben!

4 *
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Igen Alphonse — felelt a szép leány 
szelíden és a legnagyobb bensőséggel — itt 
vagyok, anyámmal, jövendőbeli férjemnél; 
— osztozni jöttem fájdalmában — nem de, 
élném tagadja tőlem e jogot ?

Oh Gábriellé — legyen irgalmas; ne te- 
gyen engem igen kemény próbára! — tud- 
ja-e hogy a név, melyet viselek, többé nem 
feddhetlen ?

Tudok mindent Alphonse — de tudom 
azt is hogy az'ön magaviselet© csak becsüle
tet kölcsönözhetett nevének; és mivel most 
nem áll többé köztünk semmi akadály, mert 
hiszen ön szegény mint én s igy családjának 
többé nem lehet kifogása ellenem — ide 
siettem [hogy magam mondhassam önnek 
hogy kész vagyok neje lenni — a mikor ön 
kívánja.

*
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IX.

Hat héttel ezután De Rödder Alphonse 
és Van Pradt Gábriellé, férj és nő voltak.

Alphonsenak, mihelyt életkedvével együtt 
szokott erélyessége visszatért , nem volt 
könnyebb mint egy jóhirű brüsseli bankház
nál alkalmazást nyerni, könyvvivői minő
ségben, nem csekély évidíj mellett, de mely 
természetesen messze távol esett attól mit 
az egykor dúsgazdag De Rödder fia meg
szokott.

Azonban az ifjú pár szerényen kezdte 
háztartását, s igy gondnélkül élhettek el ab
ból mijök volt.

Gábriellé föl nem hagyott a kereskedés
sel, sőt anyjával s nővérével együtt szor
galmatosán folytatta ezt. O s Alphonse, Van 
Pradtné házának első emeletében laktak 
most, a boldog anya nem csekély örömére, 
ki igy mindig együtt lehetett gyermekeivel.

Pár év múlva Alphonse társa Ion azon
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bankárnak, kinek eddig könyvvivője volt, s 
ez által jövedelme természetesen jóval meg
szaporodott.

De azért a fiatal bankár és neje csak oly 
egyszerűen éltek, s oly kevés fényt űztek 
mint eddig — mert jövedelmök legnagyobb 
része magasztosb czélnak volt szentelve.

Habár a törvény nem kényszeritette Al- 
phonse-t atyja adósságainak kifizetlen ma
radt részét magára válalni — még is, mi
helyt módjában volt, a becsületes ifjú las
sanként mindenkit kielégített, úgy hogy tiz 
év múlva neve ismét tisztán állt a világ színe 
előtt; és csak midőn ez meg volt, engedett 
magának kissé több élvezetet, s kezdett vala
mit félre tenni neje s gyermekei számára, — 
mert akkor már két fia és egy kis leánya 
volt.

Evekig nem hallott az öreg De Rödder- 
ről, bár mennyit igyekezett is menhelyét ki
kutatni. Végre, véletlen által, megtudta hogy 
atyja New-Yorkban él, hol szerencsétlen 
kezelés következtében, elvesztette azon ősz
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szeget, melyet igazságtalanul vitt magával, 
midőn Anversből megszökött; s most igen 
szegényesen teng, kis dohány és szivar üz
letből a roppant városnak valamelyik külvá
rosában.

E pillanat óta Alphonse, neje tökéletes 
beleegyezésével — évenkint küldött atyjá
nak oly összeget, melyből becsületesen, bár 
fényűzés nélkül elélhetett — míg végre a 
new-yorki bankár egy évben vissza kül
dötte a reá bizott összeget, azon megjegy
zéssel hogy az, kinek szánva volt, nincs többé 
az élők közt.

*
* *

Es mi lett a becsületes Jonghmanból? 
— fogják talán némelyek kérdezni.

Bizony sem kevesebb sem több mint a 
most egészséges, szép és igen — igen kedves 
Van Pradt Aline férje, s a mellett azon mi- 
nisteriumnak, melynek már évek óta hiva
talnoka volt, átalánosan becsült és jól fize
tett osztályfőnöke.
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Jól tudjuk hogy^ez nem regényes— mert 
Jonghmannak hektikában kelletett volna 
meghalni, vagy legalább nőtlen, s holta nap
jáig első szerelmének hű, bár szerencsétlen 
áldozata maradni — de az élet valósága nem 
mindig regényes; és a derék osztályfőnökre 
nézve e prosa mindenesetre kellemesebb 
volt a regényességnél.



V A R G A  J Á N O S .

A falu végén vagyunk, egy földmivelő 
egyszerű háza előtt, melynek tisztán tar
tott udvara, és csinosan mi veit kertje ta- 
nusitották, hogy szorgalmatos és igyekező 
emberek birtokában van.

Alig két ölnyire a háztól patak folyt, 
melynek szélen itt-ott régi, gyakran elcson- 
kitott fűzek állottak, mig lejtős partjait a 
legzománczosabb gyep és sűrű égszin ne- 
felejts-csoportozatok lepték el.

Túl a patakon gazdag kaszálók terűitek, 
itt-ott gabnaföldektől áthasitva, melyeknek 
sárguló kalászait az esti szellő hullám őzt atta? 
mint arany szalagokat bájos szűz pártáján; 
a láthatárt meredek szőlőhegyek zárták be,
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melyeket rózsafénynyel öntöttek el a leál
dozó nap sugárai.

Messziről hallatszottak a legelőről haza
térő tehéncsorda csengői s egyes bőgései, 
vagy a sertések éles röffenései, melyek futva 
mint a fergeteg, megelőzték s jámbor te
heneket.

A fűzfák eltorzított ágai megteltek las- 
sankint éji lakóikkal, melyek mindig hal
kabban csevegve, álomra készültek, mig a 
tyúkok már helyet foglaltak a nagy hársfán, 
mely az emlitett házat árnyékolá.

Minden csendes volt és békelehello, csak 
az emberi kebelben dúlt a szenvedély, forrt 
a harag, sírt a fájdalom.

A házelőtti, agyagból gyúrt alacsony ló- 
czán éltes asszony ült, guzsalylyal, lázas 
gyorsasággal, égő arczczal, s haragtól csil
logó szemekkel pörgetvén orsóját. Előtte 
egyetlen fia állt, körülbelül harmincz éves; 
nagy erőteljes alak, szép vonásokkal, melyek 
most fájdalomtól s erős elhatározás kifeje
zése által, úgyszólván eszményítve valának.
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— S te, egyetlen fiam, kinek biró uram 
is odaadná leányát, ezen koldus szolgáló után 
adtad magadat, s el is akarod venni ? — ki
áltott tol az öregasszony éles hangon.

— El ám, anyámasszony, — felelt a má
sik határozottan, — mert jobb feleséget, s 
olyat a kit inkább szeretek, sohasem hoz
hatnék a házhoz, ha megyéről megyére ke
resném is.

— Ezt a sehonnait nem fogod házamhoz 
hozni, hallod-e János fiam, soha, de soha
sem ; — felelt reszketve mérgében az 
asszony.

— Nem sehonrai az én Klárim, — szólt 
sértve János, — bár szegény ember gyer
meke, ki árván maradt a világon. Ha anyám
asszony be nem akarja fogadni házához, jól 
van; az árendásnak épen béresre van szük
sége, beállók hozzá, s eltartom kedves Klá
rimat fizetésemből.

— Mit mondasz ? — sikoltott tol az öreg- 
aszony, mig orsója a földre hullott — béres
nek beállani a zsidó-árendáshoz, te, özvegy



Varga Istvánná egyetlen fia? ily szégyent 
akarsz ősz fejemre hozni ? el akarsz enge- 
met hagyni, anyádat, ki fölnevelt, ki annyira 
szeret? s mind ezt azért a koldusleányért, 
azért a rongyos konyhaszolgálóért, azért

— Szót se többet anyám! — riasztott 
reá János: — nehogy bennem is fölforrjon 
a heves vér, melyet anyámasszonytól örö
költem. Nem koldusleánv az én Klárim* >
mert a ki tizennégy éves korától fogva be
csületes munka által keresi kenyerét, az nem 
koldus, az nem szorul senkire; ne is csúfolja 
rongyos konyhaszolgálónak, mert egy leány 
sem jár az egész faluban oly tisztán s csi
nosan mint Klári, még a biró leánya sem ; és 
nem is tekintik úgy mint szolgálót a rektor 
házánál, hanem inkább mint valami rokont. 
Maga a rektorné mondta, mikor Klárit meg
kértem s hozzátette----------

— Hát már meg is kérted ? — vágott 
közbe Vargáné, haragtól reszkető hangon : 
— tudtom- s beleegyezésem nélkül? jaj de
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megvert az úristen öreg napjaimra egyetlen 
fiamban !

— Nem mondtam-e mindig, már eszten
dők óta anyámasszonynak, hogy mást nem 
veszek el soha, mint Szűcs Klárit, a rek- 
torné szolgálóját, vagy inkább fogadott leá
nyát? Nem kértem-e még múlt vasárnap, 
hogy ne tagadja meg tovább beleegyezését ? 
nem esdekeltem-e, nem rimánkodtam-e ele
get ? férfi vagyok; jövő szüretkor betöltőm 
harminczadik évemet; akkor házasodni aka
rok s fogok is, még pedig Klári lesz a meny
asszony. — Nem vagyok többé szakáltalan 
gyermek, kit ide is tehet az ember, oda is , 
tudom én mit akarok, s most az egyszer, 
mikor egész életem boldogságáról van szó, 
ki is viszem akaratomat, s anyámasszony
tól sem fogadom el a parancsot. Egy szó 
mint száz : vagy anyámasszony házához fo
gadja mint menyét Klárit, vagy én takaro
dom innen, s béresnek állok be a zsidó-áren
dáshoz ; de jövő szüretkor mindenesetre 
összekelek Szűcs Klárival.



Még tovább folyt volna a vita az anya és 
fiú közt, kik mindketten heves természetűek 
voltak; de a két fejőstehén hazaérkezett e 
közben a mezőről, s bőgve állt a bezárt kapu 
előtt, mig egy falka sertés, fülhasitó röfögés 
közt, túrta alatta a földet orrával. Az anya 
tehát beeresztette a teheneket az ólba, s fe
jőshez látott, mig fia szénát hozott számukra, 
s a sertéseknek is gondját viselte, mert a 
szegény embernek dolgoznia kell, haragban 
mint jókedvében, bújában mint örömében.

S abban talán boldogabb mint a gaz
dag, ki szabad tért engedhet érzéseinek; 
mert a munka mindig jóltevőleg hat az em
ber kedélyére : csillapítja a haragot, növeli 
a jó kedvet; enyhet hoz a bús szivbe s mér
sékli a túláradozó örömet.

Mikor elvégezték teendőiket, özvegy Var- 
gáné s fia szótlanul költötték el egyszerű 
estebédjöket, s aztán az öregasszony rend
beszedvén a házat, lefekvésre készült, mig 
János kiment a szép holdvilágos éjbe, s a 
rektor háza felé ballagott.
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Ott Klárit találta a házelőtti lóczán, mig 
a rektor s a rektorné a kertben időztek.

János leült a leány mellé, s elbeszélte 
neki mi történt közte s anyja közt.

— Tudod-e János, — kezdé Klári rövid 
szünet után : — bogy nekem úgy tetszik, 
mintha roszban járnánk, valahányszor arra 
gondolok, hogy anyád akarata ellen akarunk 
összekelni. Nincs szerencse oly házasságon, 
hol az anyai áldás hiányzik. — Várjunk még, 
tán megengesztelődik anyád, s ha nem — 
— akkor inkább mondj le rólam, — tévé 
kényektől elfojtott hangon hozzá a leány.

— Lemondani rólad ? oh Klári, K lári! 
hogy is beszélhetsz igy, mikor jól tudod, mi
kép jobban szeretlek mint a lelkemet! Le
mondani rólad, mikor öt év óta úgyszólván 
jegyben járunk! — Inkább lemondanék há
zamról, vagy ónomról, éltemről! Ne említs 
többé ilyesmit, ha szeretsz. S a várakozással 
is, mit nyernénk ? vártunk mi már eleget, s 
ha még tovább időzünk vén legény válik be
lőlem, s ősz fővel vezetlek az oltárhoz.
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— De ha anyád nem akar semmit tudn- 
rólam, mivel szegény szolgáló vagyok ?

— Elég roszul teszi, hogy úgy finyásko- 
dik ; nincs is miért, mert ő is szolgáló volt 
mikor atyám elvette; de most mivel jó háza 
s szép telke van, annyira belészállt a büsz
keség, mintha grófi házból eredett volna. 
Tudod-e mit teszek, — folytató János rövid 
szünet után : — holnap elmegyek a tisztele- 
tes úrhoz, s arra kérem, hogy szóljon anyám
mal érdekünkben; talán az fog valamit len- 
ditni dolgunkon.

Még egy darabig beszélgetett igy a két 
szerető, aztán János elbúcsúzott mátkájától, 
s hazafelé ballagott.

Másnap csakugyan elment a falu lelké
széhez, ki miután János elbeszélte neki baját5 
megígérte közbenjárását özvegy Vargáné- 
nál, kinek túlzott büszkesége, s heves ter
mészete ismeretes volt az egész helységben.

Meg is tartotta szavát a derék lelkész, s 
annal szívesebben teljesité ígéretét, mive 
János mint munkás gazda, s becsületes jóin-
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dulatu ember, kedvenczei közé tartozott, s 
Kláriról is, kit gyakran látott a rektor há
zánál, sok jót és dicséretest hallott.

De nem volt könnyű föladat a büszke és 
makacs öregasszonyt arra bírni, hogy aka
ratáról lemondjon, s Klárit, a szép és be
csületes, de szegény leányt mint menyét fo
gadja házához. Sokat tettek e czélra a lel
kész látogatásai s engesztelő szavai, de még 
többet a félelem, hogy János, kiben szintén 
sok akaratosság és indulatosság létezett, 
szavának áll, s ha megtagadja beleegyezését 
összekelésére Klárival, csakugyan a zsidó
árendás szolgálatába lép, s mégis elveszi 
mátkáját.

Engedett tehát végre, de hajlama ellen 
tette az t; és szegény Klárinak sohasem tudta 
megbocsátani, hogy érette kénytelen vala 
lemondani kedvencz tervéről; mert fiának a 
biró leányát szánta volt feleségül, s a biró- 
néval évek óta tervezgettek gyermekeik 
összeházasítása végett.

Tervezgetései füstbe mentek most; de
5Jósika J u l ia .  II.



ezen füst sötét fellegként, mely vihart hord 
kebelében, — borúit Klári ifjú életére, s 
megfosztotta a jámbor árvát boldogsága 
napfényétől.

Szüretkor János és Klári összekeltek, s 
a lakodalom a rektor házánál tartatott. Más- 
nap hazavitte János feleségét, s nem hiába 
sirt és zokogott a szegény menyecske mikor 
a rektor- s rektornétél elbúcsúzott, kik oly 
atyai- s anyailag bántak az elhagyott árvá
val ; mert szomorú napok vártak reá özvegy 
Yargáné házánál.

Klári jó, szelid teremtés volt, ki a legyet 
sem bántotta; a mellett dolgos, ügyes, tele 
szolgálatkészséggel s jó akarattal ; de mind 
hiába! nem volt ő a biró leánya, s azért min
den igyekezete mellett, napájának nem tehe
tett semmit ínyére.

Akárhogy fáradozott napestig, akár mi
ként járt az öregasszony kedvében, jó szót 
sem kapott tő le; zsémbet, szidást hallott 
egész nap, sőt ritka szerencse volt ha kike
rülte a verést, mert özvegy Yargáné keze
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igen gyorsan járt, és indulatossága napról- 
napra nőtt.

Ha János a háznál volt, anyja kissé féken 
tartotta rósz kedvét; de alig ment ki a me
zőre vagy szőlőbe, elkezdődött otthon a vi
har, és jaj Ion szegény Klárinak, ha a leg
kisebb hibát, vagy feledékenységet kö
vette el.

Bár sohasem panaszolt, az egész szom
szédság sajnálta a szegény menyecskét; mert 
napája nem kimélte a szót haragjában, és 
hangos szitkozódása mindenkinek, ki köze
lében lakott, elárulta miként bánik menyé
vel, kit minden ember szeretett, mert áldott 
jó teremtés volt, — mindig nyájas és szives.

Klári egyetlen szóval nem árulta el férje 
előtt szenvedéseit, sőt mindig igyekezett Já- 
nost vidám képpel fogadni mikor hazatért; 
de halvány arcza s olykor'kisirt szemei aka
rata ellen is panaszkodtak anyja ellen, ha a 
szomszédoktól nem is hallotta volna, miként 
folynak otthon a dolgok ha távol van.

Mikor aztán Klárit faggatta, — ez nem
5 *
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akarta soha bevallani, hogy Yargáné roszul 
bánik vele, s mindig azon volt hogy őt fia 
előtt kimentese.

— Jól tudod János, — szólt ilyenkor a 
jámbor menyecske : — hogy kedve s akarata 
ellen adta beegyezését házasságunkba, s még 
lakodalmunkon sem volt jelen. Azért nem 
kell csodálkoznunk ha nem igen szeret enge- 
met, s heves természete olykor elragadja^ 
Majd jobbat hoz a jövő, s tán idővel sikerül 
nekem is kedvét megnyerni; addig legyünk 
türelemmel.

De János is heves ember volt, s olykor 
alig sikerűit Klárinak őt kifakadásoktól 
visszatartani; mert nagyon szerette jó, szelid 
feleségét, s anyja bánásmódja menye irányá
ban, büszkeségében is, szeretetében is, mé
lyen megsértette az indulatos, de derék be
csületes férfiút.

így folyt le egy év, és Klári azon re
ményben élt, hogy nemsokára anya leend.

Mennyire vágyott a szegény nő azon pil
lanatra, hol gyermekét kebléhez szoríthatja!



hogy örült férje a reménynek : nemsokára 
kis fiút vagy leányt ölelhetni!

Csak az öreg nő nem látszott e kilá
tásnak örülni, mely a fiatal házaspárt föl
derítette.

Házsártosabbá Ion mint valaha, és sze
gény Klári számára valóságos pokollá vált 
olykor a ház, bár Yargáné fia jelenlétében, 
most még inkább vigyázott magára mint 
ezelőtt.

Egyszer, a hét végefelé, Klári kenyeret 
sütött, s aznap épen roszul érezvén magát, 
talán kevésbbé vigyázott mint máskor, úgy 
hogy a kenyér kissé elégett.

Ezt látván az öregasszony oly dühbe jött? 
hogy a kenyérhányó lapátot fölkapta, s azzal 
egyet ütött menyére, ki azonnal össze
rogyott.

Most megijedt Yargáné, — s látván 
hogy Klári magánkívül van, a szomszédáé
hoz szaladt, annak segítségével ágyára 
emelte a beteget és tüstént a bába után 
futott.
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Ez csakhamar el is jött, és sürgött-for- 
gott a lassan eszméletre visszatérő Klári kö
rül ; de minden igyekezete mellett ez pár óra 
múlva forrólázban volt, s másnap reggel ha
lott gyermeket — egy kis leánykát — szült* 

Mikor János estefelé a szántóföldről ha
zakerült, nejét betegen, a házat pedig jaj
gató asszonyoktól elfoglalva találta ; s bár 
senki sem merte neki Klári betegségének 
igazi okát elárulni, s Klári maga is, mig esz
mélete el nem hagyta, azt állította, hogy vi
gyázatlanságból elesett s az esésben sértette 
meg magát: későbben mikor a forróláz meg- 
zavarta elméjét, akaratlanul elárulta a tör
ténteket, s rettegve elbújt vánkosai közé, 
hogy napája ne lássa, kiről azt állította, mi
kép lapáttal fut utána s megakarja ölni.

Varga szive összeszorúlt fájdalmában, s 
heves vére fölforrott.

Kiment a konyhába, hol az öregasszony 
duzzadt arczczal ült a tűzhely mellett, mert 
a bába látván, hogy a beteg nyugtalansága 
s borzadása nőttön nő, míg közelében van,



kiküldötte a szobából. — János anyja előtt 
megállván, sötét arczczal , fölindulástól 
rekedt hangon s erőltetett nyugalommal 
szólt:

— Hogy merte anyámasszony felesége
met megbántani! feleségemet, ki sohasem 
vétett senki ellen, ki mindig nyájas és sze- 
lid, mindig tűr és hallgat.------

— Hogy mertem ? — csattant tol az öreg
asszony : — hát te, hogy mersz úgy szembe- 
szállani anyáddal ? tán nem enyém többé a 
ház ? tán nem én parancsolok itt többé, mióta 
ezt a semmirevaló koldusnőt hoztad ide nya
kamra, kit az isten verjen meg!

Jánosban nőttön-nőtt az indulat; inig 
anyja igy beszélt arcza fölgyúlt, ajkai resz
kettek, széles homlokán megdagadtak az 
erek, s keze önkéntelenül ökölbe szorult.

— Hallgass asszony! — kiáltott föl 
végre oly hangon, melytől még az öreg sá
tán is, kivel dolga volt, visszarettent, — ne- 
hogy elfelejtsem, hogy anyám vagy!

Azzal visszatért neje ágyához, s napok,
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hetek teltek el mig anyához szólt me
gint , vagy tudomást is látszott venni 
róla.

Mikor harmadnapra kivitte a temetőbe a 
kis koporsót, melyben elsőszülöttje nyugo
dott, mig, neje otthon a halállal küzdött, ki 
mondhatná, mily iszonyú fájdalom honolt 
szivében, mily sötét gondolatok dúltak lel
kében! Férfiasán harczolt ezek ellen s győ
zött végre; de valami csiráját a gyűlöletnek 
anyja ellen, ki gyermekét úgyszólván meg
ölte, ki nem tudta irtani kebléből, akár mi
ként igyekezett is azt gyökerestül kitépni.

Pár hét múlva Klári lábbadozni kezdett, 
s az első hónapokban napája inkább vigyá
zott magára, s kissé féken tartotta gonosz 
természetét; úgy látszott, hogy még mindig 
fülében cseng fiának ama hangja, melytől 
először életében rettegett; de később elmo
sódott annák emlékezete s Vargáné vissza
esett régi modorába.

Szegény Klárit csak úgy pirongatta s 
szidta, csak úgy verte mikor fia távol volt



mint ezelőtt; sőt még inkább gyűlölte még 
akkor is, midőn másfél évvel első szerencsét
len lebetegülése után egy egészséges, erős 
fiút szült.

Klári azonban tűrte sorsát, bízott isten
ben, s csak azon volt, hogy férje s napája 
közt a mennyire lehet, fönntartsa a békét.

Az emberi természet mindent megszokik, 
s úgy Klári is, könnyebben mint az első idő
ben, tűrte az öregasszony folytonos dühön
géseit, sőt az ütlegeket is, melyeknek napon
kint ki volt téve.

Mióta kis fia született, azóta egész örö
mét s boldogságát e gyermekben találta, kit 
férje is heves természetének egész szenve
délyességével szeretett.

De mihelyt észrevette az öregasszony, 
hogy Klárit nem sértheti meg mélyebben, 
mint ha, gyermeke ellen kikéi, vagy azzal bá
nik roszul, a kis Jancsinak sem volt jobb 
dolga mint anyjának, noha fia jelenlétében 
sohasem merte a gyermeket bántani.

Deczemberben volt, hideg, ködös napon
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mikor a hó ellepte a földet, s a zúz 
fehér lombokká varázsolta a fák puszta 
ágait.

Klári künn állt már órák óta a patak 
mellett s mosott, dideregve a fagyos víztől; 
de a kis Jancsit benn hagyta a meleg szobá
ban bölcsőjében, s néha bement, hogy szop
tassa a gyermeket, vagy megnyugtassa ha 
békétlenkedett.

Az öregasszony addig a konyhában sür- 
gÖttforgott, s csak pár per ezre jött olykor be 
a szobába. Végre elvégezvén teendőit a 
konyhában, a kemencze padkájára ült és 
szorgalmatosán varrt, mert minden gonosz
sága mellett, mint igyekező, dolgos személy 
— sohasem hevert.

Mig a kis Jancsi egyedül volt a szobá
ban, elég nyugodtan hevert bölcsőjében; de 
most, midőn az öregasszonyt látta, alkalma
sint megunván a hosszas fekvést, vagy 
kívánván , hogy valaki ringassa , sírni 
kezdett.

Vargáné fölkelt az ajtóhoz ment, és durva



hangon kiáltott Klárira, hogy szoptassa meg 
a gyermeket, s vigye ki magával.

Klári bejött azonnal, fiát megszoptatta, 
mialatt ez csendesen elaludt, s aztán vissza
tette bölcsőjébe.

— Nem mondtam-e, hogy vidd ki ma
gaddal azt a rivó kölyköt! — riasztott rá az 
Öregasszony; — tán nekem kell itt vele bí
belődnöm, ugy-e ?

— Hiszen anyámasszony, — felelt Klári 
szelíden : — csak most hagyta el a huru t; 
ha kiviszem a hidegbe, megint roszul lesz s 
János megharagszik ; tudja mennyire szereti 
a fiú t!

— Tudom, hogy János bolond, ki úgy
bánik ezzel a göthös gyerekkel, mintha ki
rályfiú volna. De azé rt------én parancsolok
a háznál ! vidd ki mondom!

— Anyámasszony — kérem, kezdte újra 
Klári, szelíd hangon.

De az Öreg fúria, ki meg nem szokta 
menyénél az ellenkezést, most hirtelen föl
ugrott üléséből, s oly hatalmasan csapta ar-
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czul Klárit, hogy ez majdnem hanyatt esett, 
aztán fölkapván a gyermeket a bölcsőből, ki
szaladt a házból s a p a t a k b a  dobta .

Klári folsikoltott, s félőrülten kirohanva, 
ő is a patakba ugrott s megragadván gyer
mekét, a partra kapaszkodott, s vissza akarta 
vinni a házba az egészen átázott és keserve
sen siró kisdedet.

De a ház ajtaja belülről be volt zárva; s 
mikor a szegény anya sírva rimánkodott be
bocsátásért, hogy gyermekét szárazba te
hesse, Vargáné mérges kaczajjal kiáltott be
lülről : — Nesze nektek kényeztetés, — 
csak maradjatok künn a hűvösben!

E pillanatban érkezett haza Varga Já 
nos, ki az erdőből fát hozott az ökrös-sze
kéren, s mikor nejét s gyermekét nedvesen 
s félájultan a hideg hóban találta, saját háza 
ajtaja előtt, és a zokogótói megtudta mi tör
tént, úgy elkapta a harag és fájdalom, hogy 
dühében alig tudta mit csinál.

Egész erejéből, mely most tízszeresen föl 
volt fokozva az indulat által, neki támasz



77

kodott az ajtónak, melynek elég selejtes zára 
csakhamar föl is pattan t; s mig Klári siró 
gyermekével a kemenczéhez sietett, s kezdte 
azt levetkőztetni, addig János anyához ro
hant, ki daczosan ült ágya mellett; — s ök
lével fenyegetvén az öreg sátánt, — ki go
noszsága által kínozta esztendők óta szegény 
nejét, s most gyermekét is halálos veszede
lemnek tette ki, dühtől elfojtott hangon kiál
tott föl : ha még egyszer meri tenni anyám
asszony, megölöm!

— János, János! — csititá őt neje resz
kető hangon — ne feledd, hogy anyáddal 
beszélsz!

János összerázkódott, s alig hallhatólag 
rebegvén : Uram Jézusom ments meg a go
nosztól ! elfordúlt anyjától, s nejéhez, gyer
mekéhez sietett.

* *

E naptól fogva nem volt többé béke és 
nyugalom János számára anyja házánál»



alig mert távozni, mert mindig felt, hogy tá
volléte alatt veszély éri nejét s gyermekét.

Azért el is határozta magában a házat 
elhagyni, s újesztendőre valami jó szolgála
tot keresni, hol nyugodtan élhessen család
jával, távol anyja dühöngéseitől.

Klári tanácsára elment a tiszteletihez, 
elbeszélte neki a történteket, s kérte — le
gyen segítségére : kissé távol a falutól szol
gálatot keresni.

A lelkész jóváhagyta János szándékát, 
mert ismervén körülményeit, átlátta mikép 
lehetetlen tovább tűrni Vargáné gonoszsá
gát, mely napról napra nőni látszott.

Sok ismerői lévén a lelkésznek a körül
lakó földbirtokosok közt, pár hét múlva si
kerűit is neki Jánosnak egy közelié vő pusz
tai birtokon csűrgazdai állomást szerezni, 
melyből nejével s gyermekével elélhetett.

Úgy egyezkedett János leendő gazdájá
val, hogy újesztendőkor költözend jószágába, 
igy tehát csak körülbelül tiz napig kellett 
még anyja házánál maradni.
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De midőn megtudta az öregasszony fia 
szándékát, oly dühbe jött, hogy János alig 
tudott vele b irn i; nem volt vége a szitkok
nak ; szegény Klárit s gyermekét megát
kozta százszor is egy nap, s olykor, ha János 
csak félórára távozott a háztól, úgy megverte 
menyét, hogy ez sirásra fakadt, és a sok üt- 
legtől s reszketéstől egészsége romlani 
kezdett.

De leginkább gyűlölte a kis Jancsit, s 
Klári alig tudta mit csináljon, hogy a sze
gény gyermeket megóvja nagyanyja dühé
től. Pillanatig sem merte a kis fiút egyedül 
hagyni a szobában, s ha egyszer vagy más
kor a kisded sirni kezdett, Klárinak egész 
erejére s elszántságára volt szüksége, hogy 
azt a vén sátán ellen védhesse, ki ütni, verni 
akarta a szegény gyermeket.

így folytak le elég kínosan az esztendő 
utolsó napjai, s János és Klári készültek az 
elköltözésre.

Mikép örült szegény Klári, hogy vala- 
hára megszabadul a pokolból, melyben há
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zassága óta élt, nehéz volna le írn i; s akár- 
hogy igyekezett túláradozó örömet el nem 
árulni az öregasszony előtt, ennek éles szeme 
mégis kiolvasta azt menye vidám vonásai
ból, melyekből az évek ótai kínos feszültség 
kifejezése lassankint eltűnt.

De minél vidámabb Ion Klári, annál sö- 
tétebb felhő ült napája homlokán, annál bal- 
jóslatúabban csillogtak mélyen fekvő fekete 
szemei.

János épen az év utolsó napján kényte
len vala pár órára elhagyni a házat, hogy 
bútorait vigye ki új szállására. Klári addig 
elővette ládáját, s gúnyáit kezdé abba elra
kosgatni, mig a kis Jancsi mellette a földön 
hevert.

Nem messze tőlük az öregasszony ült 
guzsalyával, gyorsan pörgette orsóját, oly
kor pár szitkot mormogván fogai közt.

Ügyes fonó volt özvegy Yargáné, s oly
kor orsóját messze ülésétől tánczoltatta 
a földön, s aztán felhúzta megint gu- 
zsalyáig.
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A kis Jancsi szemei el nem hagyták nagy
anyja pörgő orsóját, s kis kezeivel mindig 
utána kapkodott, ha az közel fekhelyéhez 
forgott. Végre sikerűit neki az orsót meg
fogni, s mikor az öregasszony vissza akarta 
azt húzni, ki nem eresztette kezéből.

Ezt látván az öreg sátán fölugrott, s 
mint a tigris nekirohant a gyermeknek; meg- 
fogta gyönge kezét, s oly dühösen húzta ki 
belőle az orsót, hogy ujjai véreztek, s a kis 
fiú keservesen kezdett sírni.

Klári segítségére sietett, s önkéntelenül 
fölkiáltott: Mit csinál anyámasszony Jancsi
val ? csak remélem, hogy meg nem sértette a 
szegény gyermeket?

— Hát te még igy mersz velem szembe- 
szállani, te semmirekellő gyalázatos koldus? 
enyém a ház, tehetek a mit akarok, nem pa
rancsol nekem itt senki, még az úristen 
sem! ha még egyet mukkansz, kidoblak a 
házból azzal a rút kölyökkel együtt.

Mig igy beszélt vagy inkább ordított a 
gonosz némber, dühében úgy összeszoritotta

6Jósika Julia. II.
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a gyermek zsenge kezét, melyet még min
dig durva kezében tartott, hogy ez feljaj- 
dúlt kínjában, és sirása oly fájdalmas nyö
géssé vált, hogy szegény Klári szive majd 
megrepedt.

— Ereszsze el Jancsi kezét anyámasz- 
szony! — kiáltott föl, vagy segítségünkre 
hívom össze a szomszédokat.

— Hogyan sziszeg a kigyó! — kacza- 
gott föl vad hangon az öregasszony — csak 
rajta, ra jta! de azért mégis azt teszem a mi 
nekem tetszik!

Most Klári erővel ki akarta bontani fia 
kezét az öreg sátán ujjai közöl; de ez észre- 
vevén szándékát, karon ragadta a kis fiút s 
az ajtónak indúlt.

A szegény anya egy sikoltással utána 
eredt, meg akarván menteni gyermekét; de 
Vargáné nyilsebességgel futott, s Klárit, ki 
szoknyáiba kapaszkodott volt hogy vissza
tartóztassa, magával hurczolta.

így érkeztek ki a patak szélére, s alig 
voltak elég közel ahhoz, az öregasszony is
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mét a fagyos vízbe dobta a sivalkodó gyer
meket. Klári fölsikoltva fölegyenesedett gör- 
nyedező helyzetéből, s fia után a vízbe akart 
ugrani; de az öregasszony eléje állt s bir
kózni kezdett vele; az indulattal fölfokozó- 
dott ereje oly nagy volt, hogy sikerűit neki 
menyét mindig tovább taszítani a ház felé.

Ez látván, hogy már közel vannak a ház
hoz, s hallván gyermeke fájdalmas nyögését 
a patakban, félőrülten segítségért kezdett 
kiáltani; az öregasszony pedig ezáltal még 
nagyobb dühbe jővén, fölkapott egy baltát, 
mely az ajtó közelében a földön hevert, s 
azzal egyet ütött Klári fejére, ki azonnal 
Összerogyott, mig a vér ellepte arczát.

Azonban a szomszédok, hallván Klári 
kiáltásait, kirohantak házaikból; s mig egy- 
kettő a patakhoz futott, s abból kivette a 
kis Jancsit, kinek inge szerencsére egy fűzfa 
gyökerébe akadt volt, úgy hogy a viz alá 
nem sülyedhetett, de ki most már, félig meg- 
fagyva, alig adott életjelt: többen körülvet
ték az öregasszonyt, ki baltájával még egy-

6 *
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szer Klárinak akart rohanni, s kicsavarták 
azt kezéből.

így elfoglalva senki sem hallotta a ha
zatérő János szekerének zörgését, kivéve 
két tizenkét-tizenhárom éves gyerköczét,. 
kik eléje futottak.

— Mi történt itt ? — kérdezte János 
már messziről, látván háza előtt a kis nép- 
csoportozatot.

— A nagyasszony a patakba dobta a kis 
Jancsit s ez a vizbe fú lt; — felelt az egyik 
gyerkőcze.

— S aztán főbe ütötte kend feleségét, — 
tévé hozzá a másik, úgy hogy alig ha meg 
nem halt.

János úgy megrántotta a gyeplőt, hogy 
mind a négy ló fölágaskodott, aztán leug
rott szekeréről s egy pillanat alatt háza 
előtt termett. Halálsápadtan s reszkető ta
gokkal tört magának utat az összetódult né
pen keresztül, s mikor kis fiát halálra vált 
vonásokkal látta egy szomszédnő karjai közt* 
s Klárit, ki ájultan a földön hevert, vérbe
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borított arczczal, mig az öregasszony dühös 
szitkokkal s átkokkal tajtékzó ajkain, újra s 
újra nekirohant menyének, s öklével akarta 
megütni, úgy hogy a körülállók alig óvhat
ták meg a sebesültet, napája dühöngéseitől 
— ekkor mondjuk — elkapta szegény Já 
nost a harag és fájdalom, s alig tudván, föl
indulásában mit cselekszik, fölkapta a baltát, 
mely szerencsétlenségére épen útjában he
vert, s neje segítségére rohanván, főbe ütötte 
az öregasszonyt, ki azonnal fájdalmas nyö
géssel összerogyott, s többé nem adott 
életjelt.

Mikor János élet nélkül látta anyját lá
bai előtt, kiesett a balta kezéből; indulattól 
fÖlgyuladt vonásai egyszerre viaszfehérekké 
váltak, feje fölött kulcsolta össze kezeit, s 
anyja holttestére vetvén magát, szaggatott 
hangon kiáltott föl : Oh én szerencsétlen! 
meggyilkoltam anyámat!

*
❖ *
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A körülállók kővé váltak ez iszonyú lát- 
ványra, s borzadva nézték a szerencsétlen 
embert, ki indulatossága által elragadtatva 
oly bűnt követett el, melynek említésétől is 
eliszonyodik az emberi kedély.

Végre mindnyájan magukhoz kezdtek 
térni, s mig az asszonyok Klári s fia körül 
sereglettek össze, s egy gyerkőczét a falu 
orvosa után küldöttek: a férfiak Jánost, ki 
félig magánkívül volt, fölemelték s azon re
ménynyel kezdték kecsegtetni, hogy anyja 
talán csak elájúlt, s az orvos megmenti 
életét.

Rövid idő múlva sietve jött az orvos, ki 
szerencsére épen otthon volt; Klárit s a kis 
Jancsit bevitette a meleg szobába, mindent 
elintézett, hogy visszatéríthesse az életre ; 
aztán az öregasszonyhoz lépett, letérdelt 
mellette s vizsgálni kezdé sebét, bár első 
pillantásra látta, hogy itt már nincs mit 
segiteni.

János egyik szomszédjára támaszkodván, 
halálsápadtan állt pár lépésnyire anyja holt
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testétől; szeme az orvoson függött, vonásai
ban a legkínosabb feszültség mutatkozott.

Végre fejét rázva fölkelt az orvos ; — itt 
nincs többé mit tennem, szólt szomorú han
gon ; az élet utolsó szikrája is kihalt belőle!

János mélyen fÖlsohajtott; feje mellére 
esett, szemei be voltak hányva mint egy 
hallottéi.

Az orvos sajnálkozva nézett a férfiúra, 
kit mint jó, becsületes embert ismert; a 
szomszédok halk hangon mondták egymás
nak : szegény ember! szegény János! de 
egy sem merte a szerencsétlent megszólítani.

Végre ez fölegyenesedett, mintha valami 
kínos álomból ébredne, egy tekintetet, 
melyben a legnagyobb lelkigyötrelem ösz- 
pontosúlt — vetett anyja hullájára ; azután 
szomszédjaihoz fordúlt s reszkető hangon 
szólt : El ne hagyjátok szegény Klárimat s 
a kis fiút, szükségük lesz segitségtökre! — 
azzal megindúlt, s lassú, úgyszólván kimért 
léptekkel a faluházáig ment, s ott föladta 
magát, mint anyagyilkost.
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*
❖ ❖

Varga János pere fölvétetett, s nyolcz 
hónap múlva a megyei biróság által halálra 
ítéltetett az anyagyilkos, ki egy perczig sem 
tagadta bűnét.

Mikor a tömlöczből a terembe vezette
tett, hol a biróság együtt volt, alig lehetett 
a nyolcz rövid hónap előtt még oly szép és 
erős férfiúra ismerni.

Haja megőszűlt, vonásai beestek, s alakja 
meggörbűlt, mintha nehéz terhet hordana 
vállain. Egyébiránt kinézése most is tisztes
séges volt, s nyugodtan állt a biróság előtt.

Midőn tudtára adta az alispán, részvét
től reszkető hangon, hogy halálra van Ítélve, 
arcza pillanatra még halványabbá Ion, s 
görcsös rángás mutatkozott ajkai körül; de 
csakhamar visszanyerte nyugalmát, és léptei 
nem ingadoztak mikor visszament előbbi he
lyére, ha lánczai talán kissé inkább is csö
rögtek mint ezelőtt.

De most egy nő, kis, tizenöt hónapos
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fiúval karján, halálra vált arczczal, reszkető 
tagokkal s maradozó lélegzettel tört magá
nak lázas sietséggel útat a néptömegen ke
resztül, mely a terem ajtaját körülállta; 
egyenesen az alispán felé rohant, annak lá
bai előtt térdre borúit, és a fájdalom legéle
sebb hangjával fölsikoltván : — Irgalom, ir
galom! ne vegyék el férjem életét! — esz
mélet nélkül rogyott össze.

Köny lopózott e látványra az alispán 
szemébe; a mellékszobába vitette a szegény 
Klárit, mert ő volt; megengedte, hogy 
János pár perezre beszélhessen vele, mikor 
magához té r t; s midőn a gyűlésnek vége 
volt bement ő is hozzá, s biztatólag mondá 
a zokogó asszonynak : Fölebb viszszük férje 
pőrét: talán kegyelmet nyer a királyi-tábla 
előtt — sok az enyhítő körülmény!

❖
*  *

Úgy is Ion. A felsőbb törvényszék meg
kegyelmezett Varga Jánosnak, s a halál- 
büntetést hat évi fogságra változtatta át.
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Midőn János hat hosszú év múlva el
hagyta a megyei tömlöczöt, az alig negyven 
éves ember aggastyánnak látszott.

Eladta házát, telkét, s valami távoleső 
megyébe költözött családjával. Ott csende
sen és becsületesen élt; jó gazda volt, szelid 
férj és apa; de mosolyogni senki sem látta 
őt többé ; s ha egy azon emberek közöl, kik 
mindig a halálbüntetés mellett szólalnak föl, 
szivében olvashatott volna, meggyőződhetne 
arról : hogy olykor az élet nagyobb bünte
tés a halálnál.

❖
❖  *

Sokan talán nagyitást gyanitnak ezen 
előadásban, nem úgy van, ez való történet, 
magától az alispántól tudjuk, ki előtt a 
dolo g megfordúlt, sőt enyhítettük a jelene
teket. S ha jónak véltük leleplezni e szívrázó 
történetet > oka az: mivel egy érvvel többnek 
hittük azt arra : mennyire szüksége van a 
népnek nevelésre.



91

T E N G E R P A R T I  É L E T .

Különös érzés lepi meg az utast ha tenger
parti vidékhez közeledik, az éjszaktenger
partit értjük különösen : mert csak ezt is
merjük.

Már pár mérföldnyi távolban a tenger
től a vidék egészen más jelleget kezd mu
tatni. A fák kisebbekké s kisebbekké vál
nak, minél közelebb ér az ember a tenger
hez ; a föld homokos, a fű hosszú és inkább 
nádlevél mint fűszálhoz hasonló ; a gabona- 
földek gyérek, s nem Ígérnek bő aratást; a 
kertek, bár sok gonddal mivelve, valami 
száraz és oly mostoha kinézést nyernek, me
lyet leirni lehetlen.

Végre a fák majdnem tökéletesen hiány-
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zanak, s a hol tengnek is, többnyire törpék, 
s ugyanazon egy oldalra görnyednek — kö
vetkezése a folytonos szélnek, melyet már 
érezni kezdünk, habár még elég messze va
gyunk a tengertől.

E szél, mely szárazföldön oly kiállhatat- 
lan, a tengerparton minden hatalma daczára, 
valami lágysággal s a mellett üdeséggel bir, 
mely majdnem jótévőleg hat az emberre, 
úgy hogy néha még a legkényesebb is, örö
mest teszi ki magát hatásának.

Es minő különös, komoly és nagyszerű e 
tengerpart, lágy homok széleivel, roppant 
zátonyaival — s végtelen vizsíkjával, mely 
mérhetlen, örök mozgásba lévő harántékos 
dombként áll, vagy inkább hullámzik sze
meink előtt! — E tenger, mely örökös egy
formaságában mégis folytonosan változik, 
szinben, tekintetben, mozgásban — min
denben !

Olykor sárgás, mint a Duna szőke hul
lámai, máskor fehér s fényes mint az ezüst; 
pár perez múlva zölddé vagy kékké válik,
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mig este felé naplemenetkor folyó aranyhoz 
néha tüzfolyamhoz hasonlít; ha pedig szél
vész közeleg akkor szürkévé válik, sőt majd
nem feketévé, fehér habbal koronázva hol 
hullámai fölcsapnak.

De ha már nappal oly szép a tenger, mit 
mondjunk azon éjekről hol fénylik s ég 
mintha víztömege alatt örökös tűz létezne, 
mely megunván nedves rejtekét, hatalmasan 
föllobban pillanatra, s aztán legyőzetve a 
víztömeg által, ismét leszorittatik mérhetlen 
mélységébe.

Olykor egyes szikrákban látszik kitörni, 
máskor tüzhullámok szöknek föl a sötétség- 
bői s odább s mindig odább csapnak mig 
végre elhalnak a parton!

Ilyenkor elbájolva s még is valami, nem 
félelemhez, de inkább borzadályhoz hasonló 
érzéssel, állunk a parton, s el nem tudunk 
válni e nagyszerű látványtól.

Ha másnap reggel ismét a partra lépünk 
s lábaink előtt látjuk a hatalmas elemet, si
mán, úgyszólván mosolyogva, s széles viz-
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lapján engedelmesen hordván a csekély la
dikot úgy mint a gyors gőzöst, mely habzó 
kerekeivel átvágja; alig hihetjük, hogy ez 
ugyanazon tenger, melyet múlt éjjel bámul
tunk, sötét nagyságában.

Minő vidám most tekintete ; min * eleven 
s életteljes a jelenet, mely szemeink előtt áll!

I tt a kis ladik, ügyes evezőivel, mely el- 
eltünni látszik a habokban, s melyen még is 
csengő hangon énekel három négy ifjú, te
kintetbe sem vévén a hatalmas ringatást; ott 
a csinos kis bárka, hófehér vitorláival, mely 
sétautat tesz vidám társasággal, de melynek 
némely tagja valószinüleg sápadt arczczal 
fo£ visszatérni.

Amott a nagy vitorlás hajó, mely mint 
óriási hattyú, lassan és büszkén úszik köze
lebb és mindig közelebb, mig végre kecses 
hajlongással befordul a fagátok által őrzött 
révbe; s nem messze tőle a fürge gőzös, 
füstölgő kéményével, egyenesen mint a nyil 
átvágván a víztömeget, mig végre eltűnik a 
láthatárról, s csak sötét füstfelleg jelöli ki a
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helyet, hol még ezelőtt pár perczczel fekete 
pontként mutatkozott.

S ott e serege a halászbárkáknak, me
lyek nehézkesen hánykodva úsznak ki a 
révből, s kitárván szürke, vagy vörös vitor
láikat — egyenkint lomhán — hagyják el a 
láthatárt ; mig a parton egy falka nő és 
gyermek áll, könyező szemekkel követvén a 
kezdetleges jármüveket, melyekben a férjek, 
apák s testvérek messze s mindig életve
széllyel járó útnak indulnak.

Vissza fognak-e térni ? — ez az Isteif 
kezében van! Nem egyszer megtörténik, 
hogy az ily bárkák elsülyednek mindenestől 
mi rajtuk van, s a bátor halászlegények csa- 
ládai, hiába várják kedveseik visszajöttét.

Mi magunk ismertünk egy szegény nőt, 
kinek férje s két fia igy együtt elveszett! Ki 
Írná le fájdalmát — ki a rettegést, melylyel 
a hon maradt nők hallgatják a tenger dü
höngését, midőn a szélvész hatalmas ostora 
csapdossa hullámait!

Mig a férfiak kün a csalfa elemmel küz-
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denek, addig a nők otthon nem csak fohász
kodnak, hanem dolgoznak is. — Pedig minő 
kemény többnyire e munka!

Ha oly helységben laknak, melyben ten
geri fürdők léteznek, sokan ,,baigneusesse“- 
nek állnak be, azaz egész nap a hideg vizben 
vannak, hogy azon hölgyek fölött őrködje
nek, kik a habok közt keresnek erőt és 
egészséget. Minő nehéz és kinos e kenyérke
reset mindenki képzelheti; s még is, midőn 
este e szálas, erőteljes, nap és hév barnitott 
uémberek hazafelé indulnak; komoly arczot 
alig lát az ember köztök ; nevetve s tréfálva 
haladnak a gáton, fejbilentéssel s vidám mo- 
solylyal köszöntvén azoknak, kikkel reggel a 
vizben habuczkoltak.

Mások mosással foglalatoskodnak, vagy 
ideiglenesen szolgálatba lépnek oly csalá
dokhoz, melyek bútorozott szállásokat adnak 
ki a fürdővendégeknek.

Némelyek kis tengerirákokat halásznak 
melyeket „crevettes“ név alatt mindenki is
mer — ki tengerparton lakott. Ez is nehéz
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és fárasztó kenyérkereset. Midőn az apály 
beáll, főleg ha ez este történik, e nők és le
ányok férfiruhába öltöztetve, de mezítláb a 
tengerpartra indulnak s a viz szélén, de 
mindig abban járva, hálóval fogják ezren- 
kint e picziny állatot, mely kicsiben egészen 
a rákhoz hasonlít, s midőn megforralják 
rózsaszíné válik: késő őszkor mikor haza
térnek a halászbárkák, a nőknek bőven 
jut a munkából, mert a halat kirakni s szá
raztam kell, s mindebben ők nagy mér
tékben segítenek a férfiaknak.

De nem csak e szegény családok várják 
sóvárogva a bárkák hazatérését, hanem 
ezeknek tulajdonosai is, mert e jármüvek 
nem a halászokéi hanem máséi, kiket „pat
ronénak neveznek. Majdnem minden bár
kának több patronjai vannak, mert építése 
sokba kerül, a tengerszéli lakosok pedig 
nem gazdagok.

A ,,patrons“-okkereskednek aztán a hal
lal , melyet bizonyos áron vesznek font

7Jósika Julia . II.
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számra a halászoktól. Hogy ez ár nagyon 
mérsékelt, képzelhetni.

Tengerparti városban , vagy helységben 
nem hall az ember termésről beszélni — ez 
nem érdekli a lakosokat — csak a halászat 
az melylyel mindenki foglalkozik. Mikor 
térnek a halászok haza, hány tonna halat 
fognak hozni, vagy hoztak, minő ára van a 
halnak — mennyi megrendelés érkezett a 
„patrons“-okhoz — ? ezek körül forog a be
szélgetés ; ez a közös érdek, melytől az 
egész lakosság, kisebb, nagyobb mérték
ben, jólétét várja.

Ehhez a fürdővárosokban még a ven
dégek mennyisége s a fürdőidény fényes
sége járul.

Mennyien fognak az idén jönni ? s lesz
nek-e ezek közt gazdag s előkelő családok 
kik nem csak fürödnek hanem költenek is ?

Ez a kérdés, mely tavaszkor, midőn a 
város úgy szólván még téli álmában van, 
mindenki által taglaltatok.

Lassankint a télen át zárva tartott nagy
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vendéglők s fényes boltok kinyittatnak; az 
•élet visszatér a város utczaiba s téréire: a 
Kursaal s a többi tengerparti kávéházak, 
fényesen kifestve s kitisztítva, megtelnek 
idegenekkel, az üres szállásokba számos la
kosok költöznek, a városházi kaszinó abla
kai esténkint gazdag világításban ragyog
nak, a különféle zenekarok megzendülnek; 
— szóval a legvidámabb élet váltja föl a 
téli csendet — pár holnapra — s aztán is
mét elenyészik.

Különös ilyenkor esténkint a tenger
parton a választékosán öltözött vendégse
reg közt, a városi polgárnőket s leányokat 
látni sötét szövetű öltözetben, hófehér főkö
tőben, s hosszú fekete posztóköpenyben 
melynek bő csuklója alól — nem egyszer 
igen csinos fiatal arcz mosolyog ki.

Mindamellett, hogy az ily városok lakói 
úvenkint annyi gazdag embert, annyi fény
űzést látnak, mégis náluk többnyire még 
meg van a régi egyszerűség és frugalitás. 
Ott polgárnőnél még ritka a kalap s a di-
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vatos öltözet, s többet gondolnak háztartá
sukkal, mint öltözettel s mulatsággal.

Nem ritka dolog ott oly nővel találkozni, 
ki soha életében tánczvigalomban vagy 
színházban nem volt, bár városukban egész 
nyáron át — mindennap van bál, vagy 
szinieloadás.

Meddig fog ez igy lenni, nem tudjuk, 
főleg ha a tengeri fürdők még sokáig oly 
divatosak maradnak, mint most, mikor majd 
minden orvos oda küldi betegeit.

Harminczöt évvel ezelőtt — ezt beszélte 
nekünk egy ostendi polgárnő, — ott híre 
sem volt a tengeri fürdőknek — olyannyira 
pedig, hogy a városi lakosság valami oda 
tévedt angolt, ki naponkint fürdött a ten
gerben, b o lo n d n a k  nyilvánította.

Úgy látszik a lakosság közt még sokan 
vannak körülbelül ily véleménynyel, mert 
igen ritka dolog, hogy ostendi ember a 
fürdőt használja.
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A Z  E R D E I  L A K .

I.

A nap gyönyörűen ragyogott a tiszta 
égen, mely mint roppant kék üvegharang 
borult a bájos vidékre. Fehér szalagként 
kanyarodott az országút fölfelé a büszke 
Királyhágón, szegélyezve zöld fák és bokrok 
által, melyek a júliusi hőség daczára meg
tartották eleven szinüket; mint mindenütt a 
szép Erdélyben; mert ott a nap sugarai 
csak uj életet öntenek a természetbe a nél
kül, hogy lankasztó hatásuk volna.

E széles, mindig jó karban tartott or
szágúton könnyű szekér haladott Erdélyfelé.

A bakon két fiatal ur ült, kiknek egyike 
ügyesen hajtotta a szép ötös fogatot; benn
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a szekérben pedig, a sokkal kényelmesebb 
ülésen két cselédet látunk: egyik a magya
rosan öltözött kocsis, lobogó ingujjaival, és 
zsinóros köczéjével; a másik vadász, csinos 
bérruhában.

— Minő szép e vidék; kiáltott föl a 
balra ülő úr, kinek szemei folytonosan 
kémeitek a gazdag természetet; — s min
den oly üde, oly ifjú mintha a tavasz csak 
most csalta volna ki a fák és bokrok zöld 
lombjait.

— Szép a Királyhágó; igen, — felelt a 
másik elég egykedvűen — de vannak ám 
annál szebb vidékeink is; hogy pedig a fák 
és bokrok megtartják egész nyáron át ele
ven színüket, azt a bőséges harmatnak kö
szönhetjük, mely nálunk éjjelenkint fölvi
dítja a természetet.

E szavakból sejthetjük, hogy a jobbra 
ülő, s a kocsis hivatalát bitorló úr erdélyi: 
mig a másik magyarországi, ki alkalmasint 
először látogatja meg a szép és gazdag test
vérhazát.
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Úgy is volt. Báró Végvári Frigyes, a 
magyarországi ifjú, a lófuttatásokra jött le 
Kolozsvárra; s a másik gróf Bajai Sándor, 
elejébe jött Nagy-Váradig, hogy onnan sa
ját szekerén vigye barátját, (ki eddig vas
pályán utazott) Erdély fővárosáig.

A két ifjú beszélgetve folytatta útját, 
mig a Királyhágó tetejére ért a szekér. Ott 
gróf Bajai kissé megállitotta lovait, hogy 
barátja kénye kedve szerént élvezhesse a 
gyönyörű kilátást; aztán kereket köttetvén 
lefelé kezdettek haladni.

Alig mentek pár perczig, midőn Vég
vári kissé fölemelkedvén üléséből — fel
kiáltott :

— Nézd csak Sándor; ha nem csalatko
zom ott feldőlt egy hintó, habár az ut 
kanyarodásai végett nem vehetem ki tisz
tán a tárgyakat.

— Igazad van, — felelt a másik, ke
zével árnyékolván szemeit, hogy jobban 
láthasson — ez valóban feldőlt kocsi; s 
ha szemeim nem csalnak nők is állnak 
mellette. Siessünk segítségükre.
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S kereket oldatván — elég gyorsan haj 
tott lefelé; mig azon pontra értek, hol a 
kissé nehézkes és ódonalakú hintó az ut 
szélén feküdt, mig két hölgy, egy éltes s 
egy fiatal, a kocsis és egy öreg, tisztes 
férfiú, mellette álltak, arról tanácskozván 
mitévők legyenek; mert a két férfiú segít
ség nélkül nem bírta a hintót fölemelni, 
melyből a lovak már ki voltak fogva.

Bajai kocsisának nyújtotta a gyeplőt, 
s barátjával együtt leugrott a szekérről, 
mig Végvári vadásza követte példájukat.

A két ifjú kalapot emelvén, a hölgyek
hez fordult, kiknek egyike nem csak fiatal, 
hanem igen szép is volt.

— Messziről láttuk, hogy itt szeren
csétlenség történt — szólt Bajai az éltesb 
hölgyhez lépvén; — s perczig sem késtünk 
önök segítségére sietni. Remélem nem se
besült meg senki ?

— Köszönöm uram! — felelt a hölgy 
még kissé reszkető hangon — Istennek 
hála, pár ütést kivéve nincs semmi bajunk;
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hanem nagy zavarban vagyunk, mert a 
kocsit nem tudjuk fölemelni s aztán kereke 
el van törve.

— Majd segítünk mind ezen; — felelt 
Bajai, mig barátja az ifjú hölgygyei kez
dett beszélgetni; — hová szándékoznak 
önök ?

— Kolozsvárra, — Ion a felelet.
— Akkor nincs semmi baj; — szólt 

Bajai vidámon — fölemeljük a hintót, most 
elegen vagyunk; kerekét jól rosszul Össze
kötjük van öt kötőfék szár: vagy erdélyiesen 
— rudat illesztünk a tengely alá, aztán a höl
gyeket saját szekeremen Kolozsvárig vi
szem; hintójuk pedig cselédeink által ki
sértetve, lassabban követend bennünket.

Az öreg férfiú, ki ezalatt közelebb 
lépett volt, kérdő tekintetet cserélt az 
éltes hölgygyei, s fejét vakarta, mintha 
nem egészen tetszenék neki e terv; de 
alkalmasint átlátván, hogy valóban nincs 
egyéb mittenniök, kalapot emelt s udva
rias szavakkal elfogadta az ajánlatot.

✓
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Nem sokára a hintó oly állapotban 
volt, hogy igen lassan s óvatosan tovább 
döczöghetett, mig a kocsis, az öreg fér
fiú, Bajai kocsisa, s Végvári vadásza, 
gyalog követték a sérült jármüvet, itt-ott 
segéd kezet nyújtván, hogy újra fel ne 
dőljön.

A két hölgy pedig Bajai szekerének 
hátulsó ülésén foglalt helyet, a gróf, ba
rátjával együtt a bakon, s pár perez múlva 
tovább repültek a sima országúton.

Mig Bajai lovaival elfoglalva keveset 
beszélt vendégeivel, addig Végvári foly
tonosan csevegett a hölgyekkel, főleg 
az ifjú leánykával, kinek szépsége, s ked
ves szerény magaviseleté , úgy látszott 
— egészen elbájolta az eleven és eszes
ifjút*

Elég késő este Kolozsvárra érkezvén, 
az éltes hölgy arra kérte Bajait, hajtson 
a Biasini fogadóhoz, hol leszállt fiatal 
társnőjével, s igen szivesen megköszönvén 
a készséggel tett szolgálatot, eltűnt a
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fogadó kapujában , mig az ifjak Bajai 
szállására hajtottak.

ijs
$ *

Csak midőn már Ízletes vacsora mellett 
ültek, jutott eszükbe, hogy még a hölgyek 
neveit sem ismerik; de avval vigasztalták 
magukat, hogy majd másnap látogatást 
teendnek náluk, s akkor mindent megtu- 
dandnak mi őket érdekli.

De mikor másnap déltájban a Biasini 
fogadóban megjelentek, nem csekély bosszú
ságára legalább Végvárinak — megtud
ták a szolgálatkész főpinczértől, hogy ezelőtt 
körülbelől félórával a hölgyek elhagyták 
a várost saját — hajnalban érkezett, s 
tüstént ki is javított hintójukon.

Később megtudták : hogy a fiatal hölgy, 
unokája valami gazdag foldesurnak; hogy 
Pesten növekedett, honnan most érkezik 
vissza, nagyapja prefectusától — a hogy 
Erdélyben a főgazdatisztet nevezik, —- s 
annak nejétől kisérve.
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Hanem fájdalom, meg nem tudták a 
gazdag földesúr s szép unokája nevét.

Pár héttel az elbeszélt, igen egyszerű 
kaland után, Végvári Frigyes, ki a lófutta
tás után Erdélyben — hol számos ismerőse 
volt — egy kis körutat tőn s ideiglenesen 
a Székelyföldön tartózkodott M™{ gróf fa
lusi lakásán.

A vadász-idény bekövetkezvén, a két 
barát — mindkettő szenvedélyes vadász — 
perczig sem únta magát e szép de kissé 
vad magányban, hová vendég csak ritkán 
tévedt; mert távol feküdt minden ország
úitól, s tulajdonosa maga csak pár hetet — 
vagy legfölebb hónapot — szokott itt 
évenkint tölteni.

Egy reggel, september első napjaiban, 
M*** grófnak dolga lévén egy közel fekvő 
kis birtokában, Végvári fegyverét vállára 
ve vén, egyedül hagyta el a kastélyt; — 
még vadásza is otthon m aradt: mondá — 
hogy kedve kerekedett egyszer egé
szen magányosan körül kalandozni a gyö
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nyörű erdőséget, melyben már elég já r
tas volt.

Pár óráig mulatott a vad, de fölséges 
rengetegben, olykor lesvén a vadat, más
kor leheveredvén a fűszeres pázsitra, s 
gondolatainak szabad tért engedvén — a 
kék távolba.

Végre látván, hogy az elég jókori ebéd 
órája közeledik, hazafele indult, nehogy 
barátját, — ki eddig bizonyosan hazaér
kezett , — várakoztassa.

De bár azt hitte, hogy magát a ren
getegben igen jól tudja tájékozni; mégis 
úgy látszik, eltévedt; mert járt és járt 
szünet nélkül, majdnem két óráig, a nél
kül, hogy csak legkisebb nyomára akadna 
valami ösvénynek vagy útnak, s a nélkül, 
hogy az erdőség kevésbé vaddá és sűrűvé 
válna.

Már nem csekély fáradságot kezdett 
érezni, midőn végre kerékvágások mutat
koztak a lágy gyepen, s követvén azokat, 
nem sokára tág erdőnyiláshoz ért, melynek
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közepén egészen sajátságos épület vonta 
magára figyelmét.

Hosszú alház volt ez, tágas födött tor- 
náczczal, melynek oszlopain sűrű szőlőve
nyigék vonultak föl, de nem gazdag szüretet 
Ígérő fürtökkel.

E ház egyik végén, magas csonka-to
rony emelkedett, de melynek mohatödött, 
bár jó karban tartott falai tanúskodtak 
arról, hogy legalább pár száz évvel idősebb 
szerény szomszédjánál, a lakóháznál, mely 
fölött büszkén látszott uralkodni.

E toronyban, a mennyire ezt Végvári 
kivehette, csak egyetlen ajtó létezett, s ez 
is oly magosán, hogy a ház födelével pár
vonalban volt. Külső falépcső vezetett ez 
ajtóig, melyhez régi időben alkalmasint 
csak lábtón lehetett jutni.

E csonkatorony ablakai rendetlenül nyil- 
tak itt-o tt, a hogy az ,építő szeszélye vagy 
a belső elrendezés igényei azt kívánták; s 
nagyságuk sem volt egyforma; mindegyi
kén nemcsak vastag fatábla, hanem erős
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vasrács is létezett, mi a helyenkint mutat
kozó törésekkel együtt, azt bizonyította, 
hogy elmúlt századokban alkalmasint vé
delemre volt számitva.

Vad szőlő, s azon sötét, kislevelü rep- 
kény, mely Erdély némely vidékein is 
található, helyenkint majdnem egészen el
lepték a falat, s a toronytetőig kúsztak 
fö l, hol hajlékony indáik zászlókként leng
tek a szélben.

A ház mögött, csekély távolságban, 
kisebb épület állt, alkalmasint ól és kocsi
szín.

Ez épületcsoportozat kert által volt kö
rözve , melynek tarka virágágyai, gondo
san ápolt veteményes táblái, s gazdag 
terméssel kínálkozó gyümölcsfái sajátságos 
ellentétet képeztek a sötét erdőséggel, mely 
minden oldalról körülfogta e szinteljes, 
virító oázt.

Végvári darabig megállt, mint valami 
varázs-vessző által érintve, s csak lassan- 
kint tudott magához térni meglepetéséből.
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Ki kereste volna e képet ama rengeteg
ben! — ez volt első gondolatja; — aztán a 
füstölgő kémény, mely égfelé küldte kék 
fellegeit, reményt nyújtott egy jó ebédre, 
mi az éhen szomjan tévedezo vándor előtt, 
nyilt nyereségnek látszott.

Ott a kert ajtaja, — folytatta magában : 
félig nyitva áll; hát ha bemennék? csak nem 
tartanak rablónak, s itt, e szép országban, köz
mondásos a vendégszeretet. Aztán minden
esetre útba igazíthatnak, s ez is ér valamit.

Bement tehát a kis virító édenbe, s a 
hogy mindinkább közeledett a házhoz — a 
tornáczon hölgyet látott, kerti széken ülve 
— kis kerek asztal mellett, s varrással 
elfoglalva.

Annyira el volt merülve munkájába, — 
vagy jobban mondva — gondolatiba, hogy 
nem is hallotta az idegen közelgő lépteit, s 
egyszer sem ^emelte föl fejét, melynek gaz
dag s csinosan rendezett, hollófekete haj
zata, arra látszott mutatni, hogy e hölgy 
fiatal — és talán szép is.



113

Kezei legalább fehérek s piczinyek vol
tak, öltözete egyszerű, de igen tiszta s jó 
Ízléssel elrendezve, s alakja karcsú és hajlé
kony, miről tartása tanúskodott.

Végre az ifjú a tornáczig,s a három lép
csőig ért, mely az útról arra fölvezetett; 
s midőn ezeken fölhaladott, a hölgy szemei 
feléje fordultak, s halk fölkiáltással emel
kedett föl székéről.

E fölkiáltás viszhangra talált az ifjú aj
kain, mert előtte állt a szép leány, kivel ő 
s Bajai gróf a Királyhágón találkoztak s kit 
éltes kisérőnőjével együtt Kolozsvárra a 
Biasini fogadóig vittek.

— ö n  itt uram! — szólt a leány, pár 
percznyi szünet után, a legnagyobb csodál
kozás hangján — minő szerencsés véletlen
nek köszönhetjük e kellemetes meglepetést ?

— Valóban véletlen volt, mi engem ide 
vezetett, — felelt az ifjú, közelebb lépvén s 
meghajtván magát, — hanem oly véletlen, 
melynek hálával fogok tartozni életemen át. 
E szavak után röviden elbeszélte, hogy

8Jósika  Ju lia . II.
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M*** grófnál időzik, s az erdőségben elté
vesztette útját; s kérte a kedves hölgyet : 
lenne oly szives cselédjei egyike által őt 
útba igazíttatni.

Majd későbben uram! — felelt a leány 
bájos mosolylyal; — de oly hosszú séta 
után, ön bizonyosan fáradt és éhes; pihenjen 
tehát, s aztán oszsza meg egyszerű ebédün
ket, mely mindjárt asztalon leend.

,,Könnyű Katót tánczra vinni;“ — mond 
egy régi közmondás, mely most is valósult, 
mert pár mentegetőző szó után az ifjú 
letette fegyverét, s a szép házi-kisasszony 
mellett foglalt helyet.

Ön a nyarat a magányban szokta töl
teni? — kérdezte Végvári a beszélgetés 
folyamában — váljon nem unja magát oly
kor kissé ?

A nyarat ? — feleit a leányka szelid 
mosolylyal: ezután telet nyarat e magány
ban fogok tölteni : — hol — pár évet ki
véve, melyek alatt Pesten, a nevelő-intézet
ben voltam, legzsengébb gyermekkoromtól
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fogva növekedtem. Unalomról pedig szó 
sem lehet; nincsenek-e virágaim, zongorám, 
— teve csintalan arczkifejezéssel hozzá, — 
a háztartás súlyos terhei, melyek egyedül 
gyenge vállaimra vannak bizva ? hol talál
nék tehát időt unatkozásra ?

S nem hagyja el soha e kis, magányos 
virágszigetet ?

— Soha.
— Nincsenek ismerősei, barátnői ?
— Nincs senkim, hű szobaleányomon 

kívül, ki úgy szólván velem nőtt fel; — leg
alább itt nincsen — folytatá kis szünet 
után; — Pesten a nevelő intézetben van egy 
kedves, kedves barátnőm, kitől nehezen, 
igen nehezen váltam el, s kivel szorgalma
tosán levelezek. Nincs szeretetreméltóbb te
remtése az Istennek Végvári Ilonánál !

— Végvári Hona! — kiáltott föl az ifjú 
félreismerhetlen meglepetéssel — hiszen 
ez nővérem, kedves kis Honám!

— Ön pedig Végvári Frigyes — kiró 
Hona annyit beszélt, kit annyira szeret.

8*
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— S ön Altorjai Jolán — Ilonának esz
ményképe — minő csodálatos s minő bol
dogító reám nézve, hogy a véletlen, vagy 
inkább a sors önnel összevezetett, a Ki
rályhágón is , itt is !

— Valóban csodálatos, — ismétlé Jolán 
— mig gyönge pir szállt föl szép arczába.

E pillanatban csengetés hangzott, s a 
leányka fölkelt.

Ebédre csengetnek, s ott jő nagy
atyám, szólt kissé elfogult hangon — bocsá
nat báró Végvári, ha pillanatra magára 
hagyom önt.

A csonkatorony ajtaja kinyílt; s magas 
aggastyán lépett ki s haladott le a fahágcsón.

Szép alak volt ez — olyan, minőnek az 
aggkor öregeit képzeljük; tele erővel s mél
tósággal, komoly és szigorú — hasonló a 
száz éves cserfához, mely büszkén néz le 
az ujdonkor gyönge csemetéire.

Midőn idegent pillantott meg a ház tor- 
náczán, m egállt, kellemetlen meglepetés 
kifejezésével komor s jelentő vonásain.
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Most unokája lépett elébe, s halk han
gon szólott hozzá, ugylátszik nem minden 
tartózkodás nélkül. Mig a leányka beszélt, 
az öreg ur vonásai átváltoztak; komolyak 
sőt komorak maradtak ugyan, hanem a tul- 
szigor s meglepetés kifejezése eltűnt azok
ból ; s pár , úgy látszott , jóváhagyó szót 
felelvén Jolánnak, vele együtt közeledett 
Végvárihoz.

Örülök, báró Végvári — szólt, a tor- 
náczra lépvén az ifjúhoz, mig könnyű sipká
ját leemelte hófehér fürtéiről, — bogy a vé
letlen alkalmat nyújt személyesen megkö
szönni azon szolgálati készséget, melylyel 
ön s barátja segitettek szegény unokámon, 
utazása alkalmával.

E csekély szolgálat nem is érdemes kö
szönetre — felelt az ifjú, mélyen meghajt
ván magát az aggastyán előtt; — hiszen 
kötelessége a férfiúnak a hölgyekeket vé
deni s segíteni rajtok minden bajban; mi 
tehát csak kötelességünket teljesítettük.

Az öreg úr kissé összerázkódott Vég-
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vári első szavaira; s nagy barna, még min
dig éles szemeit mintegy fürkészve járatta 
az ifjú vonásain; s mikor az elhallgatott, 
csak némi szünet után folvtatá a beszél
getést.

így gondolkoztak a férfiak, midőn én 
ifjú voltam, tehát sok, sok évvel ezelőtt — 
szólt Altorjay fájdalmas mosolylyal — 
azonban úgy tudom, hogy a mostani világ
ban nem épen átalános e vélemény. — Ha
nem menjünk ebédre ; ön bizonyosan kissé 
éhes önkénytelen sétája után.

Ebéd alatt az öreg úr udvariasan s ér
dekesen folytatá a beszélgetést, mig szemei 
újra s újra kémelték vendég evonásait, ki
nek beszédét növekedő érdekkel hallgatta.

Szép, szabályos arczának komor voná
sain olykor egy-egy villáma az édes fáj ér
zetnek látszott áttörni , olyannak , minőt 
érezni szoktunk, ha valami régi zenedara
bot hallunk, mely elmúlt boldog időkre 
emlékeztet, vagy megholt barátnak arcz- 
képét látjuk.
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Ebéd után a kertbe mentek, hol a két 
férfiú pipázgatva sétált föl s alá, mig Jolán 
könnyű munkával elfoglalva, a lúgosban 
ült. Érdekkel hallgatta-e Végvári az ag
gastyán szavait ? ezért bizony nem mérnök 
tűzbe tenni kezünket; sőt úgy rémlik, hogy 
olykor szemeivel együtt, gondolatjai is oda 
tévedtek ama zöld lombok árnyékába, hol a 
szép leány időzött.

Este felé Végvári elhagyta az erdei 
lakot, könnyű szekeren, mert Altorjay nem 
engedte, hogy gyalog tegye a hosszú utat, 
s midőn búcsút von, a háziúr szives jó indu
lattal fejezte ki a reményt, hogy ha még 
darabig e környékben mulat, többször láto
gatja meg remetelakát.

E szavakra nemcsak Jolán szép szemei 
nyiltak tágra — nem épen kellemetlen cso
dálkozásban, hanem még az öreg kocsis is 
— mert a szekér mellett álltak — hirtelen 
gazdája felé fordult, mint valami szelíd vil
lámcsapástól érintve, — mert egész háztar
tásában senki sem emlékezett arra, hogy
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Altorjai valaha vendéget hivott volna 
házához.

Sőt ha a véletlen olykor valakit e mély 
magányba vezetett, a háziúr többnyire be
tegség ürügye alatt, tornyában maradt, s 
cselédeire bizta a hívatlan vendégrőli gon
doskodást.

Hogy a kocsis mindezt el nem hallgatta 
Végvári előtt, képzelhetjük; főleg ha meg
gondoljuk , mennyire szeret némely cseléd 
pletykázni, s minő ritkán jutott Jancsinak 
azon szerencse, hogy vendéget vihessen — s 
következőleg kilátása lehessenjó borra valóra.

Midőn Végvári visszaérkezett M*** gróf 
kastélyába, barátját a legnagyobb nyugta
lanságban találta, s pár lovász épen lóra 
ü l t , hogy az erdőségben keresse az elté
vedt vendéget.

Hála az égnek, hogy bajod nincsen ! — 
kiáltott föl a háziúr, s Végvári elébe sietett. 
— Megtudván, hogy egyedül hagytad el a 
házat fegyvereddel, — szólt — attól tar
tottam, hogy eltévesztetted az utat.
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— Úgy is volt, barátom; — felelt az 
ifjú — s ha a véletlen Altorjai erdei lakába 
nem vezet, talán most is még az erdőben 
barangolnék.

— Hogyan ? te Altorjainál voltál ?
— Az ám! az öreg ur igen szivesen fo

gadott s ebédre marasztott; aztán saját 
szekerén küldött haza.

— Lehetlen !
— Dehogy lehetlen — hiszen távolról 

még hallhatod szekere zörgését !
— Talán hon nem volt az öreg ur, s 

gazdatisztje fogadott nevében.
— Koránsem; Altorjai maga fogadott, 

s igen kellemesen töltöttem pár órát vele s 
szép unokájával, aztán arra kért, hogy itt- 
mulatásom alatt többször látogassam meg.

— Ez valódi csoda! — kiáltott föl M*** 
gróf; — tudod-e, hogy harmincz év óta 
senki sem látta az öreg urat — még rokonai 
sem; hogy cselédeinek nem szabad látoga
tásokat elfogadni, nehogy valaha idegen 
arczczal találkozzék erdei magányában. Pár



122

szór beteg volt, de orvost soha sem hiva
tott — szóval úgy él mint a remete. Váljon 
mi okon tehetett reád nézve kivételt ?

Végvári elbeszélte barátjának Jolánnal] 
találkozását a Királyhágón; de mindamellett 
ez meg nem szűnt csodálkozását kifejezni 
azon hallatlan eset fölött, hogy idegen előző 
fogadást nyert az erdei lakban.

— De mi bírhat-a Altorjait arra, hogy 
ily remete-életet éljen? — kérdezte Vég
vári.

— Azt magam sem tudom tisztán; — 
felelt a háziúr, — bár boldogult szüleim
től nem egyszer hallottam, hogy nagy 
szerencsétlenségek — talán bűnök is — 
jellemzők az öreg úr ifjúkori éveit. De 
úgy látszik, sűrű fátyol borítja ezeket, 
mely nem szellőztetett soha senki által. 
Annyi igaz, hogy ha vétkezett, bűnhődött 
is é rte ; mert szomorúbb életet az övénél 
képzelni sem lehet.
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Hét múlt el hét u tán , s a két barát 
még mindig M*** grófnak e félreeső jó
szágán tartózkodott.

A háziúr ez egyszer különös kedvvel 
folytató szokott vadászatait; vendége pe
dig oly jól töltötte idejét, hogy szinte 
rettegett azon pillanattól, hol végre kény
telen leend búcsút venni a szép, de má- 
gányos helytől.

Minő része volt e megelégedésben azoi 
körülménynek, hogy Végvári minden má
sod vagy harmadnapra meglátogatta az 
erdei lakot, honnan olykor késő este tért 
haza? — nem tudjuk! de annyi bizonyos, 
hogy M*** gróf nem egvszer nevetve vá- 
dolta barátját, hogy nem érette , hanem a 
szép Jolánért időzik oly hosszasan szerén} 
s kissé unalmas házánál.

Megvalljuk, hogy mi is osztozunk a 
gróf véleményében ; s hogy az olvasót 
részünkre csalhassuk, kövessük vele együtt 
Végvári lépéseit, midőn azokat szép, de kissé 
hűves őszi napon, az erdei lak felé intézi.
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Derült arczczal lépett az ifjú a lak 
kertjébe, hol ezer meg ezer őszivirág közt, 
egy gyönyörű tavaszi rózsa is időzött : a 
szép Jolán, ki vidám mosolylyal üde aj
kain, kezet nyújtott az, alkalmasint várva- 
várt vendégnek.

A ki látta e viruló magányban a két 
fiatal alakot, a ki szavaikat kileshette, az 
nem kétkedhetett pillanatig sem, hogy 
sziveik egymáséi, s hogy életük egész 
boldogságát csak egymás társaságában 
lelhetik.

Sétáltak együtt, beszélgettek, olvastak, 
zongoráztak, énekeltek, s az órák repül
tek megfoghatlan gyorsasággal, úgy hogy 
alig hihették, hogy az ebéd órája meg- 
kondult, midőn a csengetyű megszólalt s 
az öreg ur lehaladott a torony lépcsőjén.

Es e mogorva aggastyán, ki. hosszú 
évek óta kerülte embertársait, mint a bűnt, 
s nem akart soha idegennel találkozni, mit 
szólt e gyakori látogatásokhoz, e hosszas 
egvüttléthez ?
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Semmit : sőt örülni látszott ha elhagy
ván tornyát, Végvárit találta unokája 
mellett. Fölifjodott az öreg u r , mindig 
szivesen látott vendége társaságában , be
szédes Ion és nyájas, úgy hogy a háziak 
alig ismertek reá.

De nem egyszer némán ült tágas ka
rosszékében, hallgatva a két fiatal szerető 
vidám csevegését, olykor elmosolyogván 
magát, máskor könyes szemekkel, mig 
mély sóhaj küzdött fel agg kebléből; de 
mindig álomszerű, elbájolt kifejezéssel je
lentő vonásaiban, mintha valami szép, bol
dog múltba tekintene vissza s elfelejtené 
a komor jelent.

így  folytak a napok, s a viszony Vég
vári és Jolán közt mindig bensőbb s 
boldogitóbb Ion. Bár meg nem kérte még 
kezét nagyatyjától, s a mi több, bár nem 
mondta még ki a szerelem szót az imá
dott hajadon előtt sem, még is a szép 
leány jól tudta, hogy szerettetik, s az 
öreg ur sem látszott abban kétkedni, mig
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a többi háznép — a cselédség — régi 
szokása szerént — már lakodalomról is 
susogott.

így álltak a dolgok, midőn egy délu
tán a tornáczon föl s alá jártak Altorjai, 
unokája és Végvári.

Az öreg úr pipázott, Végvári szivaro
zott, mig Jolán, igen régi szokás szerint, 
kötéssel foglalkozott.

A beszélgetés vidáman folyt, Végvári 
Londont irta le, honnan nem rég érkezett 
vissza, s Altorjai és Jolán meg nem szőn
ek őt kikérdezni s főleg a sydenhami 

üvegpalotát bámulni, melynek leirása tün- 
•lériesnek tetszett a két remetének.

E közben Jolán fonala megakadván 
valami bútoron, a gyapotgombolyag ki
szökött kis fekete selyemköténye zsebéből, 
s egy lócza alá gurult.

Végvári lehajolt, hogy fölemelje, mi 
alatt szivarszipkája kissé keményen a lócza 
fájához ért, s eltörve a földre esett.

— Oh minő kár! — kiáltott föl Jo-
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Ián, a darabokat összeszedvén — e szipka 
oly csinos volt s a kettős czimer rajta oly 
szépen metszve.

— Kettős czimer ? — kérdezte az öreg 
ur a darabok után nyújtván kezét.

— Anyámtól kaptam e szipkát, s belé 
metszette az ő és atyám czimerét.

Altorjai ez alatt összerakta az eltört 
szipka darabjait; de alig vetett egy pillana
tot a most jól kivehető kettős czimerre, 
midőn halálsápadtan a lóczára dőlt, s a 
czimerre mutatván, elfojtott hangon kér
dezte :

— Ez — ez itt édes anyja czi- 
mere ?

Jolán s Végvári az öreg urra bá
multak, kinek szokásai közé nem tarto
zott érzéseit ily föltűnően elárulni; végre 
az ifjú egyszerű „igeni“-nel felelt a 
kérdésre.

Altorjai újra megvizsgálta a czimert, 
aztán tompa hangon kérdezte : s mi volt 
édes anyja családneve.
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De la Motte; ő franczia születésű.

Tehát úgy van, a hogy gondoltam! 
— szólt az öreg u r , inkább magához 
mint a fiatal párhoz intézvén szavait; — 
szegény gyermekek! bűnöm nem csak az 
én életemnek átka volt — hanem e két 
fiatal s ártatlan élet boldogságát is el- 
hervasztja!

Darabig hallgatott mintegy elmerülve 
mély és sötét gondolatokba; aztán össze
szedvén magát, bús de szelíd hangon 
szólt:

Gyermekeim! tudom jól hogy szere
titek egymást, s e szomorú perczig örül
tem e fejlődő indulatnak. Te Jolán egye
düli sarjadéka vagy régi családomnak, 
szeretett, rég elhúnyt fiamnak egyetlen 
leánya; a mi szeretet még élhet e vén 
elaszott kebelben, a tiéd volt mindig. — 
Ön Végvári — bár csak pár hete, hogy 
ismerem első pillanattól fogva úgy állt 
előttem mint boldog fiatalságomnak em
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lékképe : volt valami vonásaiban, hang
jában, mozdulataiban, mi engem életem 
legboldogabb, s egyszersmind legiszonya- 
tosb perczeire emlékeztetett; — önkény
telen vonzalom keletkezett szivemben, föl- 
íiditvén azt, mint az esteli harmat föl
üdíti a hervadozó virágszálat; hogy ön 
megszerette kedves Jolánomat, hogy ve
iéi házassága által fiammá váljék — ez 
volt vérző szivemnek egyedüli — utolsó 
óhajtása! oly szépnek képzeltem életem
nek végnapjait két gyermekem társasá
gában ! — A sors nem úgy akarta — 
folytatá rövid szünet után — nem va
gyok érdemes e boldogságra — bűnhőd
nöm kell a múltért mind végig! — csak 
az fáj, hogy nektek szegény gyermekeim 
Í9 szenvednetek kell, — nektek, kik nem 
vétkeztetek — a vétkesért ! Végvári — 
el kell válnunk! ez utolsó látogatása há
zamnál ; Jolánom soha sem lehet az öné, 
— soha !

S az aggastyán elfödvén arczát kezei-
9Jósika Julia . II.
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vei, könyekre fakadt — az elsőkre har- 
mincz hosszú, hosszú év óta.

A két fiatal lény, kiknek sziveik 
majdnem hallhatólag dobogtak, lesújtva 
állt mint a bűnös a biró előtt, ki halá
los ítéletet mondott ki árva fejére. Pár 
perczig néma volt mindkettő; aztán Vég
vári föltekintett, mintha nehéz álomból 
ébredezne s fölkiáltott :

Ez lehetlen — lehetlen! Oh! mi vá
laszthatna el Jolántól — kedves unoká
jától — kit annyira szeretek! kiben min
den boldogságom öszpontosul !

A Nemezig! — felelt Altorjai, oly
hangon , melytől Jolán elrémült, úgy 
hogy szólni sem tudott, s csak kérőleg 
kulcsolta össze kezeit; mig Végvári maga 
érezte, hogy a vér meghűl ereiben.

A Nemezis! — ismételte az aggas
tyán , — mely ellen küzdeni nem lehet! 
Oly férfiú kinek ereiben a de la Motte csa
lád vére foly, nem egyesülhet az Altorjaiak 
utolsó hajadonával! Bűn — átok áll köztetek.
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Oh! ez borzasztó! — tört ki rövid 
szünet után Végvári; — elválni Örökre 
attól kit szeretek, s azt sem tudni miért 
— mi okon? — Szóljon legalább — folytató 
Altorjaihoz fordulván — mondja meg mi a 
bűn, miért az átok, mely köztünk áll! — 
jogom van tudni miből áll a szikla me
lyen egész életemnek boldogsága hajótö
rést szenved.

Csitt fiatal ember ! — kiáltott föl Al- 
torjai fájdalmasan — csitt! — Kimélje 
e szegény gyermeket itt, ki többet szen
ved mindkettőnknél.

Es valóban Jolán, ki teljes szivből 
szerette Végvárit, s ez óráig, nagyatyja 
példátlan előszeretete által bátorítva, azt 
hitte, hogy szerelmében akadályokkal nem 
fog találkozni, e váratlan csapástól an
nyira le Ion sújtva, hogy közel volt az 
ájuláshoz.

Térdei reszkettek, szemei elhomályo
sodtak, s ha egy közel álló székbe nem 
fogózik, aligha össze nem roskad.

9*
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Nagyatyám! — rebegte most, midőn . 
az aggastyán feléje fordult — nagyatyám 
nincs e semmi remény ? el kell e vál
nunk irgalom nélkül ? Oh! mi nagyon, 
igen nagyon szeretjük egymást!

Végvári még e szomorú pillanatban is 
érezte ez önkénytelen vallomás széditő s 
mégis oly tiszta örömét, s Jolánhoz siet
vén jobbját ajkaihoz vonta, mig a piruló 
leányka baljával szemeit födte el.

De mielőtt az ifjú szólhatott volna, 
Altorjai fölemelkedvén üléséből — bár 
nehézkesen, mintha csak most érezné iga
zán az évek súlyát — a fiatal párhoz 
sietett s elválasztotta őket.

Nincs semmi remény, szegény gyer
mekem — szólt aztán oly szelíd, rész
vétteljes hangon, minőt Jolán még soha 
sem hallott koirjor nagyapjától — el kell 
válnotok, — még pedig örökre!

— Hagyjon el bennünket most, — 
folytatá Végvárihoz fordulván — s higyje 
el, mikép nekem ez elválás épen úgy
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fáj, mint önnek s kedves gyermekemnek 
itt. S hogy ne vádolhassa öreg barátját 
sem szeszélylyel, sem igazságtalansággal, 
időzzék még pár napig barátjánál. Le
vélben megfejtem önnek cselekvésem okait
— bár e levél írása a legnagyobb ál
dozat, melyet emberért tehetek. Lelep
lezni a multat — bevallani élő ember 
előtt bűnömet— minő kín! minő gyötrelem !
— De megteszem! hadd szenvedjen a bű
nös , hogy könnyítsen az ártatlanon!

— Es most Isten önnel ! — szólt a 
legbensőbb hangon, Végvári kezét meg
szorítván. — Isten önnel örökre! — S 
te, kedves gyermekem jer — had ve
zesselek szobádba.

Az öreg ur gyöngéden átkarolta a 
zokogó leánykát, s bevezette őt a házba; 
mig Végváry küzd vén a kétségbeeséssel, 
sebes léptekkel hagyta el az erdei lakot.

Két nappal az elbeszélt jelenet után, 
Altorjainak lovásza levelet hozott Végvári 
számára. E levél így hangzott :
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Kedves ifjú barátom !
Ha csak ma teljesíthetem Ígéretemet, 

oka — azon fájdalom, mely utolsó ta
lálkozásunk alkalmával annyira erőt vett 
öreg barátján, hogy nem volt képes rög
tön e levél írásához fogni, mely által 
úgy is felszakittatnak újra régi, s még 
is alig behegedt sebeim.

Bocsássa meg tehát e késedelmet, s 
legyen engedékeny az iránt, kinek múltja, 
ön mostani fájdalmának — valódi oka.

Es most a dologhoz! azaz : e múlt 
leleplezéséhez.

Egyedüli gyermeke valék atyámnak, 
sőt egyedüli sarjadéka régi, ha nem is 
fényes családomnak; nem csoda tehát, ha 
szüleimnek legforróbb óhajtása volt, hogy 
korán, s kívánságaik szerint házasodjam.

Alig voltam húsz éves s már egyebet 
sem hallottam e kívánságnál; s a fiatal
ság könyelműségével, vagy jobban mondva 
t u d a t l a n s á g á v a l  azon voltam, hogy 
minél elébb teljesítsem szüléim óhajtását.
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Igen is, hamar hittem, hogy szeretek, 
mivel egy fiatal leánynak szép arcza s 
karcsú termete megtetszettek szemeimnek : 
s keveset gondolván azon tulajdonokkal, 
melyek tartósabbak a külső bájnál, és 
szükségesebbek a háziboldogságra; nem
sokára szüleim akarata teljesedett, mert 
fiatal, szép, egészséges és jó családból 
való menyecskét hoztam házukhoz.

Nem szólok a tizenöt évről, melyek 
házasságomtól fogva nőm haláláig lefoly
tak. Ha nem is szerencsétlen, legalább 
üres, unalmas volt ez időszak. Hasonlí
tott a festvényhez, árny és napfény nél
kül ; vagy a sima vízlaphoz , melynek soha 
hullámai nincsenek.

Szegény nőm jó és becsületes volt, 
hanem egyike azon mindennapi jellemek
nek, kik női munkákkal, piperével s 
háztartással töltik be egész életüket; — 
nem gondolván egyébbel s meg nem 
foghatván, hogy találhat az ember ér
dekes dolgot e szűk körön kívül is.
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Ön, kinek ereiben még pezseg az if
júság heves vére, ki annyi érdekes 
tárgyban leli örömét, megfoghatja, hogy 
ily nővel boldog nem valék : habár talán 
szerencsétlen sem; s midőn gyuladás kö
vetkeztében , pár napi betegség után 
kimúlt, sirattam ő t, az igaz; de korán- 
sem azon éles fájdalommal, melylyel más 
nőt siratni képes lettem volna.

Szüleim talán inkább érezték vesz
teségét mint én; ők inkább meglelték 
benne eszményképüket , s mindketten nem
sokára követték őt a sírba.

Egyetlen fiamnak az ekkor tizennégy 
évesnek, boldogsága volt egyedüli érde
kem a világon : rokonaim nem igen 
voltak s barátaim sem; mert részint haj
lamból, részint megszokásból, igen vissza
vonult életet éltem.

Uj tárgyakra egy kis szórakozásra 
egy kis változásra vágytam; s azt hit
tem, hogy mind ezt legkönnyebben meg
találom, ha egy hosszú utat teszek.
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Fiamat jó és híres külföldi nevelőin
tézetbe vittem tehát; s azután pár évig 
keresztül-kasul jártam a világot, mig 
végre hosszabb időre Párisban teleped
tem le.

O tt, a világhírű városban, élveztem 
komoly életemnek legboldogabb perczeit; 
mert csak ott tanultam szeretni — 
szeretni, imádni, férfias lelkemnek egész 
erejével, oly hölgyet, kit angyalnak gon
doltam inkább, mint földi lénynek.

Párisban ismerkedtem meg Adeline de 
la Motte-val, ki szüleivel ideiglenesen ott 
tartózkodott; s kevés idő múlva csak ak
kor éltem, vagy jobban mondva, csak 
akkor éreztem, hogy élek , mikor a bá
jos leány közelében lehettem.

Nem vagyok képes e boldog és mégis 
olykor kétségbeejtő időszakról körülmé
nyesen szólni; csak annyit mondok tehát, 
hogy ismeretségünk után néhány holddal, 
már jegyben jártam a szép Adeline-nel.

Hogy mindamallett szerelmemnek kék
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egén nem egy sötét felhő vonult át, azt 
érteni fogja ön; ha megmondom, hogy 
mig én a negyven évet túl haladtam, 
jegyesem alig töltötte be tizennyolczadik 
tavaszát.

Bár most, visszagondolván azon rég 
elmúlt időre, azt kell hinnem, hogy 
Adeline valóban s Őszintén szeretett, ak
kor fájdalom majdnem őrültségig kínoz
tak a féltékenység s kételyek gyötrelmei.

Adeline oly szép volt, oly jó és üde;
8 ha tükrömbe néztem, onnan csak ko
moly , barna, s többé nem fiatal férfiarcz 
tekintett reám. Lehetségesnek hihettem-e, 
hogy valóban szeret? hogy inkább engem 
akar követni az élet pályáján, mint nem 
egyet ama deli ifjak közöl, kik a szép 
leánynak hódoltak ?

Oh! ha lebirtam volna győzni e ké
telyeket, s a szerelemféltés sötét szelle
meit! minő egészen más, minő boldogító 
lett volna életem !

De úgy látszik a gondviselés nem
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akarta azt — : rósz szellemem győzött, 
s őrangyalom sírva födte be szelíd arczát. 
--------------------------- -------------------- A ta
vasz beállt, a de la Motte család el
hagyta Párist, s egy szép falusi kastélyba 
költözött, melyet az Ardennes-ekben bírt.

Én vakságomban Örültem annak, örül 
tem, hogy Adeline elhagyja a főváros 
csábító örömeit, s a falusi magányban 
töltendi azon pár hónapot, melyek után 
oltárhoz vezetendem őt !

Nem tudtam mi áll előttem.
Falun magányról szó sem volt; a 

szomszédság folytonosan összesereglett de 
la Motteéknál, kiknek Adeline kívül még 
két szép leány és egy fiuk volt — — 
s e szomszédságban sok volt a csinos 
fiatal ember.

Ezeket Adeline gyermekkorra óta is
mervén , természetesen sokkal feszteleneb
ben társalgott velők, mint a párisi if- 
jakkal — s az én kinaim növekedtek, a 
helyett, hogy apadtak volna.



140

Egész kedélyemre hatott e folytonos 
izgatottság; eddig csak hallgatag voltam 
és komoly, most azonban e komolyság 
komorsággá fajult, s valami elkeseredett 
és gyanakodó érzés kezdett bennem ki
fejlődni, melyet eddig sohasem ismertem.

De szenvedéseim, s őrültségig menő 
féltékenységem tetőpontot ért, midőn a 
de la Motte háznak egyik rokona, Eu- 
géne de Valombrais hazaérkezett Angol- 
országból, hol hosszasabban utazgatott.

Eugéne de Valombrais már gyönge 
gyermekkorában árván m aradt, s közeli 
rokona, de la Motte, ki egyszersmind 
gyámnoka is volt, házához vette az alig 
nyolcz éves fiút, s gyermekeivel együtt 
nevelte. — Mikor — a nevelés után Eu
géne utazásából visszatért, szép huszon
négy éves ifjú volt, művelt, kedves, s 
a mellett gazdag is , mert de la Motte 
jól és ügyesen vitte ügyeit kiskorúsága 
alatt.

Mi kellett ennél több, hogy szeren-
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esetlen féltékenységem uj erőt s táplá
lékot nyerjen ?

Adeline, ki az ifjúval együtt növe
kedett, úgy bánt vele, mint szeretett 
testvérével; — én azonban ferde vaksá
gomban, e szeretetben s z e r e l m e t  vél
tem látni, Adelinet hűtlennek hittem s 
ezer meg ezer esztelenséget követtem el, — 
melyeknek csak az volt eredménye, hogy 
társaságom mindenkire nézve kiállhatlanná 
Ion; s hogy szegény Adeline nem egy
szer könyes szemekkel vonult vissza szo
bájába.

Végre őrültségemben — mert akkori 
lelki állap jtomnak — más nevet nem 
adhatok; annyira mentem, hogy Eugéne 
de Valombrais-t párbajra híttam ki.

Az ifjú, — ki Adeline-t mint nővért 
szerette, s gyöngeségemet igen is jól is
merte, talán értette is — egyelőre vona
kodott ; de én , sértést halmozván sér
tésre , úgyszólván kényszeritettem arra, 
hogy kihívásomat elfogadja.
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Elhatároztuk, hogy a legnagyobb ti
tokban maradjon az egész dolog; Eugé- 
ne-nek két ifjú barátja Ion a tanú s 
hajnalban hagytuk el a kastélyt, és messze 
attól — sűrű erdőségben, gyors hegyi 
folyam szélén, fogtunk a véres munkához.

Eugéne-é volt az első lövés — de 
mely engem nem talált — talán szán
dékosan, mint későbben nem egyszer 
gondoltam.

Most rajtam volt a sor. Fölemeltem 
pisztolyomat s gondosan czélba vettem 
ellenségemet. E pillanatban könnyű fehér 
alak, mint valami tulvilági lény, mutat
kozott egyszerre az erdőségben és sietett 
felénk, nesztelenül, kitárt karokkal, mintha 
lebegne. Adeline szellemét véltem benne 
látni, mely védeni akarta kedvesét.

Összerázkódtam s ez önkénytelen moz
gástól fegyverem elsült, s a fehér alak 
halk nyögéssel Összerogyott, mig ellen
ségem sérületlen maradt.

A pisztoly kiesett kezemből, s örült
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gyorsasággal rohantam a fehér alák 
felé.

Adeline ! kiáltottam föl — térdre esvén 
mellette — Adeline, ébredj föl — térj 
magadhoz! — s látván a behunyt sze
meket, a halvány arczot, — a vért, 
mely sebéből folyt, kétségbeesett fájdal
mamban téptem hajamat s vertem mel
lemet , mint az őrült.

Eugéne két fiatal barátjával hozzánk 
sietett. Az ifjú fölemelte a szép élettelen 
alakot, zsebkendőjét nyomta sebére, melyet 
pisztolyom baloldalán ejtett volt, vízzel,
— melyet egy barátja kalapjában ho
zott, — befecskendezte arczát — mind 
hiába — az élet vissza nem tért.

En lesújtva s megsemmisítve álltam 
mellette , oly fájdalommal keblemben, mely 
határos volt az őrültséggel; — s bűnömnek 
öntudatával nem mertem segéd-kezet nyúj
tani, nem mertem azt újammal is érin
teni , kit meggyilkoltam, — én — én
— ki nem egyszer, de s z á z s z o r  is
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oda adtam volna életemet a szeretett 
hölgyért !

Végre látván, hogy az élet vissza 
nem tér, Eugéne a szép hullát a lágy 
gyepre fektette, s mig egyetlen nagy 
köny gördült le férfias arczán, halkan 
szólt: — V é g e  m i n d e n n e k .

*
*  *

Mi történt velem e borzasztó pillanat 
után, arról fogalmam sincsen. Úgy lát
szik , tökéletesen elvesztettem öntudato
mat; alkalmasint beteg, vagy talán őrült 
voltam.

Csak pár hónappal később ébredtem 
föl ez álomszerű lelkiállapotból; s midőn 
először magamhoz tértem, szűk, de tiszta 
szobácskábán, s szegényes nyoszolyán ta
láltam magamat, betegségtől elgyöngült 
testtel, s fáradt, kimerült lélekkel, úgy 
hogy alig birtam gondolkozni, s még 
kevésbé mozogni.
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Egy öreg nő, ki egész nap a szobám 
melleti konyhában tartózkodott, gondosan 
ápolt engem, időről-időre erősitő étellel 
kínált; s kétszer háromszor napjában a 
házi ur — szegény lelkésze egy kis he
gyek s erdőségek által a világtól elzárt 
falunak, hozzám jö tt; s szelíd, gyöngéd 
szavai által többet segített rajtam, mint 
azt a világ minden orvosa tehette volna.

Hogy jutottam e faluig, hol a későn 
éjjel egy halálos beteg ágyától hazatérő 
lelkész, az utcza közepén betegen, ma
gamon kívül, félholtan ta lált, nem tudom ; 
— de a jó ember, pár falusi segítsé
gével haza vitt lakásába, s ott öreg any
jával együtt ápolta s gyógyította az ide
gent , mig végre a halálangyalát, ki már 
kitárta volt sötét szárnyait — elűzte tőle.

Pár hónapig időztem a derék lelkész 
házánál, mig erőm végre visszatért, Pá- 
risba Írtam bankáromnak, hogy küldjön

10Jó sik a  Ju lia . II.
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a legközelebbi városba pénzt s emellett 
pogyászomnak legnagyobb részét is, melyet 
nála letettem volt, mikor falura utaztam; 
remélvén, hogy nemsokára, mint Adeline 
boldog férje térendek vissza a fővárosba.

Oh minő szomorú, kinos napok voltak 
ezek! — s mennyire kivántam, hogy a 
halál ki ne szalaszszon száraz karjai közöl.

De a gondviselés másként határozott; 
azt akarta talán, hogy hosszú, hosszú 
éveken át bűnhődjem vétkemért.

Végre elhagytam a kis helységet, s 
a jó embereket, kiknek életemet köszön
hettem ; s mivel ezek nem akartak tőlem 
semmit elfogadni, tetemes összeget tettem 
le a szegények számára a lelkész kezeibe, 
s bús lélekkel kezdtem meg újra ván
dorlásomat.

Most, — igy folytatá levelét az öreg 
Altorjai : — most, miután mindent tud, 
átláthatja, hogy Jolán s ön közt házas
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sági frigyről szó nem lehet; hiszen édes 
anyja De la Motte leány — alkalmasint 
nővére Adeline-nek — hogyan fogadhatná 
menyének Altorjainak — nővére gyilkos- 
sának — unokáját ?

Ez lehetlen — e házasságot átok 
nyomná lidérczként — e frigy szentség- 
törés lenne !

Nem nem ! jobb ha ön, kedves ifjú 
barátom, most válik el szegény Jolántól, 
mig a szerelem csak könyedén érintette 
a két fiatal szivet, mint sem, hogy e 
házasság által egész életük szerencsétlen
ségének alapkövét tegyék le.

Én hosszú harminczöt éven át bűn
hődtem ! elvesztettem fiamat, menyemet, 
három unokámat! — Legyen elég ennyi 
áldozat! s adja az ég, hogy legalább 
Jolán éljen — s éljen nyugodtan!

És most, miután megfejtettem ön előtt 
eddig — talán megfoghatlan — cselek
vésemet — Isten áldja! Nehéz szivvel 
válók el öntől , kinek arcza, hangja,

10*
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minden mozdulata arra emlékeztetett, kit 
oly kimondhatlanul szerettem, s kit még
— — — O h! de nem mondom ki még 
egyszer e szót !

Isten önnel! legyen áldás életén — 
s emlékezzék olykor harag nélkül, öreg 
barátjára !

Altorjai Tiborcz.

Mig Végvári Frigyes e hosszú leve
let átfutotta, arczának kifejezése folyto
nosan változott. — B ánat, kíváncsiság, 
meglepetés, szánalom tűntek föl abban 
egymásután, mig végre" az örömnek ra- 
gyogó sugára fölgyult szemeiben s rózsa 
fényével öntötte el az ifjú szép és jelentő 
vonásait.

Jolán! kedves, kedves Jolán! — ki
áltott föl végre, fölugorván székéről, s 
a levelet ajkaihoz nyomván — enyim vagy
— enyim Örökre !

Evvel lefutott az udvarba, s egy lo
vásznak megparancsolván, hogy nyergelje 
M*** gróf gyorsabb paripáját, barátját
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kereste föl, s pár megfejtő szó után — 
lóra vetette magát s vágtatva indult az 
erdei lak felé.

❖
❖  *

Ott búsan és szomorúan folytak le a 
napok utolsó látogatása óta. Miután az 
aggastyán Jolánnak a kikerülhetlen föl- 
világositást adta, visszavonult tornyába, 
honnan most még ebédre sem jött le többé.

Jolán egyedül maradt fájdalmával ; 
nem volt mellette valami részvétteljes 
kebel, melyen égő fejét nyugtathassa, 
nem birt barátnéval, ki előtt tartózkodás 
nélkül önthette volna ki szíve fájdalmát 
— mert hiszen egyedüli barátnéja — 
Végvári nővére vo lt!

Habár azután a mit nagyatyjától hal
lott, átlátta, hogy közte, s a szeretett 
ifjú közt vége mindennek, — még is a 
szerelem nem akart távozni szivéből; s 
Jolán most remény nélkül bensőbben sze
retett, mint ezelőtt, mikor még a remény
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szelíd csillaga jótevő világával árasztotta 
el jövőjét.

így ült kis szobájában, homlokát ke
zére támasztván, mig könytelt szemei — 
félig öntudatlanul — az őszies kertben 
kémeitek.

Egyszerre összerázkódott! úgy tetszett 
neki mintha lódobogás közeledne. — Ki 
jöhet — ily gyorsan e remetelak felé ?

Most megállt a ló — s pár perez 
múlva léptek hangoztak a kerti útnak 
kavicsos homokján — Jolán fölkelt s az 
ablakhoz sietett :

Ez ő — ez Végvári! — kiáltott föl, 
öröm s nyugtalanság közt habozván; — 
mit fog nagyatyám mondani ? szabad-e 
elfogadnom őt ? miután sorsom átka véres 
válaszfalt emelt közöttünk ?

De mig Jolán habozott, addig Végvári 
nem csak a házban, hanem már a szo
bában is volt, s kis kezeit megragadván 
forró csókokkal árasztotta el azokat , s 
reszkető hangon szólt :
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Jólán enyim — enyim vagy! nincs 
többé akadály — vezess nagyatyád
hoz.

Nincs erre szükség! — szólalt föl 
most az aggastyán mély hangja, ki alig 
pár perczczel Végvári után észrevétlenül 
lépett a szobába; — Jolán nagyatyja itt 
van, hogy védje gyermekét a vakmerő 
ellen, ki daczolni mer a Gondviseléssel!

Nem — nem ugy van! tisztelt bará
tom — atyám, ha e szent nevet hasz
nálnom szabad! nem daczolok a Gond
viseléssel, ha Jolánt enyimnek nevezem, 
mert bűn nem áll köztünk ! — A d e l i n e  
él  — A d e l i n e ,  a h o l t n a k  v é l t  
A d e l i n e  — a n y á m !

Mit mondasz! — kiáltott föl Altorjai 
oly hangon, mely szive mélyéből reszketett 
föl — Aldeline él ? — Adeline, anyád ? 
— Oh hála hála neked, irgalmas Isten, lee
melted e borzasztó súlyt keblemről — hála 
a Gondviselésnek, ki téged ide vezetett — 
Frigyes — fiam !
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S az aggastyán, zokogva mint a gyer
mek az ifjú nyakába borult.

$ *

Kevés az mit még említenünk kell — 
— mert mindenki gyanítja mit mondha
tunk még.

A deline sebe nem volt halálos, bár 
oly veszedelmes, hogy holnapok teltek, mig 
a sebészek reményt nyújthattak a kétség- 
beejtett családnak fölgyógyulására.

Altoriai, midőn Eugéne e szavakat: — 
Vége mindennek! — kiejtette, szivrázó si
koltással borult a szép hullára; aztán föl
ugrott s eszeveszet rohanásban eltűnt az 
erdőben.

E pillanat óta nem látá őt többé senki, 
bár mennyien is keresték a szerencsétlent; 
s végre mindenki azt hitte, hogy a hegyi 
folyam hullámai közt vetett véget életének.

Adeline, midőn öntudatát visszanyerte, 
keservesen s éveken át siratta Altorjait, 
kit egész szívből szeretett.
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Szülői, gyöngélkedő leányuk kedvéért, 
pár évig egészen falun maradtak, s azután 
utaztak vele hosszasan.

Ez utazás közben ismerkedet meg báró 
Végvárival, s nem sokára azután neje Ion. 
Most pár év óta özvegy volt s csak két 
gyermekében, Frigyesben és Ilonában élt. 
Sokszor elbeszélte nekik ifjúsága történe
tét, de az Altorjai nevet soha nem ejtette 
ki. Ezt egyedül halgatta el gyermekei előtt. 

❖* *

Hogy Végváriból s Jolánból nemso
kára boldog pár lett — s hogy Altorjai s 
A deline öreg napjai nyugodtan s vidámon 
folytak le — ki kédkednék ebben ?
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E G Y  K I R Á N D U L Á S .

— Kirándulást kellene tennünk e na
pokban ; — szólt egy fiatal barátnőm, kivel 
együtt a Waux-Hallban töltöttük az estvét 
— először e hives esős nyárban, mely úgy 
látszik folyvást hideg tavasz akar maradni.

— Kirándulást ! — kiáltottak fel egyne- 
hányan az ismerősök közöl, kik asztalunk kö
ré gyűltek volt, mintegy meglepetve e me
rész gondolat által.

— Az ám, — felelt a fiatal nő; — hi
szen az idén még egyetlen egyszer sem hagy
tuk el a várost.

— Természetesen, mivel mindennap esik.
— Annál valószínűbb, hogy végre szá

raz időnk leend.
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— Merész remény !
— A ki mer az nyer !
Jobb az óvatosság a merészségnél!
— Csak a bátor szívnek mosolyog a sze

rencse !
így folyt darabig a vitatkozás, mig 

végre csakugyan győzött barátnőm s el Ion 
határozva, hogy kirándulást teendőnk.

Mikor a napot kellett elhatározni, újra 
különböztek a vélemények.

— Pénteken; — mondá egyik.
— Oh! Ez szerencsétlen nap! kiáltott fel 

a másik, — pénteken soha sem ülök vasútra.
— Vasárnapon! minő gondolat! — szó

laltak föl többen — akkor mindenütt egy 
sereg részeg mesterlegénnyel találkozunk, 
mi éppen nem kellemes dolog.

A hét minden napja ellen volt kifogása 
egyiknek vagy másiknak; végre csakugyan 
a csütörtök nyerte a legtöbb szavazatot.

Most arról keztünk tanácskozni, hogy 
hová menjünk.

— Bői fortba ?
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— Ez igen közel van.
— Tervurembe ?
— Ez meg igen mesze ily kirándulásra.
Grönendael — Laeken — Yillers — és

számos más helyek lőnek megnevezve — s 
elvetve, mig végre elhatároztuk, hogy Vil- 
lers-be fogunk menni, s ott a régi zárda nagy
szerű romjait megnézzük.

— Tehát jövő csütörtökön reggel kilencz 
órakor a luxenburgi vasút indóházában ta
lálkozunk ; ez volt mindenkinek búcsúszava, 
mikor az utolsó zenedarab alatt eloszlottunk,

— De ha eső találna lenni?
Kérdezték egynéhányan.
Nem fog esni; —hiszen nem eshetik az 

eső szünet nélkül.
Csütörtök reggel hét órakor, midőn még
igen álmosan hagytam el ágyamat, a nap 

ragyogott a kék égen, s felhőknek hire 
sem volt.

— Minő szép idő; — szólt férjem — va
lódi szerencse a tegnapi homályosé nap után.

— Bár ne sütne a nap oly igen fényesen ;
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— feleltem kissé kétkedve — ez itt nem jó 
jel. Inkább szeretném, ha ködös vagy felhős 
volna most az ég.

— Nem kell az Ördögöt a falra festeni! — 
volt a felelet — s öltözéshez fogtunk.

Félkilenckor bérkocsiba ültünk s rövid 
óranegyed múlva az indóházban valánk.

Nem találtunk ott senkit — kivéve a 
fiatal nőt, ki e kirándulást legelőbb szóba 
bozta.

Lassankint összegyűlt azonban a társa
ság, s midőn abureau kinyilt s jegyeket kel
lett váltanunk, csak négyen vagy öten hi- 
háztak még.

Midőn már a vasutkocsiba ültünk, ket
tőt ezek közöl, — egy igen nagy száraz s 
egy igen kis, de vastag férfiút, sietve láttuk 
a vonat felé közledni; de a mozdony meg
indult mielőtt beszálhattak volna, s igy 
hátra maradtak, nem csekély boszuságukra.

Körül belől másfél óra múlva Villers- 
ben valánk; de itt nem oly mosolgó éggel 
találkoztunk ám mint Bruxellesben.
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A nap ugyan ragyogott még, de éjszak 
felől sűrű fekete felhőtömeg közelgett igen 
baljóslatuan; s némélyek közülünk, kik 
könnyű és elegans nyári öltözetekben vol
tak, félénk tekinteteket keztek vetni a fel
hők felé, és sajnálkozókat öltözeteikre, mig 
azok — kik egyszerű ruhában s kalapban 
valának, s talán felczipőket és esernyőket 
is hoztak magukkal, mosolyogva intettek 
egymásnak, igen érthető tekintettel az elré
mült szépségekre.

De a felhők daczára el nem vesztettük 
bátorságunkat s a malomba menvén regge
lit rendeltünk, melyet a romok közt akar
tunk elkölteni.

A malomban azonban szokatlan zavar 
uralkodott.

Nagy lakodalom volt, egy közel lakó 
fermier (haszonbérlő) házánál; s az ebéd a 
malomnál volt rendelve.

A molnárnő, ki éppen egy roppant asz
talt terített, csak félig figyelt arra, a mit 
rendeltünk, a szolgálók ide s tova futottak
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kipirult arczokkal, — a molnár szava a pin- 
czéből hangzott, hol sört húzott a hordók
ból a nagy kantákba, s a mellett a malom 
kerekei meg nem álltak, s az Örökös tik tik 
tak, tik tik tak egyre hangzott füleimbe.

Végre azt hittük, hogy minden rendben 
van, s a romok felé indultunk, remélvén, 
hogy a reggeli nem sokára követni fog ben
nünket. No d e ----------

A villers-i kolostor gyönyörű romjai 
felejtették velünk egyidőre a vésztelyes fe
kete felhőcsoportot, mely Damocles kardja
ként függőt fejeink fölött.

Lehetetlen lett volna szebb világítást 
álmodni is, mint a melyben most e roppant 
romok előttünk álltak; s mi bejártuk a nagy 
négyszöget, itt egy sírkőnek félig eltörült 
fölirását átbetüzvén, ott a merész bolthajtá
sokban gyönyörködvén, vagy az oltároknak 
most üres helyeiket szemlélvén, mig egy
szerre hatalmas forgószél annyira tele hin
tette szemeinket porral, hogy többé nem 
láttunk semmit.
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Itt az eso! — kiáltottak föl rémülten 
néhányan — s valóban az első nagy csep
pek már hangosan verték kalapjainkat.

Mindenki esernyőt ragadott, vagy leg
alább azon pótló esernyőket nyitotta fel, 
melyeket az idevaló kereskedők nem igen 
díszes rövidséggel ,,en cas“-nak szoktak ne
vezni. De mit használt ez a hatalmas vizzu- 
hatag ellen, mely most egyszerre árva feje
inkre rohant, mint — ha az égnek minden 
csatornái megnyíltak volna!

Ha ily esőben a malomig megyünk, — 
szólt vezetőnk, egy blouse-os molnárlegény 
— "az urak s hölgyek egészen megáznak ; 
meneküljenek uraságtok a folyosóba.

A tanács jó volt, s mindenki szó nélkül 
s a legnagyobb sietséggel fogatta azt el; de 
e pár lépés alatt is már roppant kárt oko
zott a zápor' öltönyeinkben, mert a szél oly 
hatalmas volt, hogy az esernyők mit sem 
használtak.

Pár perez múlva a kolostor egyik, félig 
nyitott folyosójában voltunk, s kissé meg-

160
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óva az esőtől, de korántsem egészen, mert 
itt-ott becsapott a viz ide oda.

Mindamellet örültünk, hogy elértünk az 
egyedüli menyhelet, melylyel a romok kínál
koztak; mert csak e folyosók birtak még 
némi födélzettel.

Oh minő állapotban volt most az egész 
társaság. A csinos fehér vagy világos szinü 
női Öltönyök, nedvesen, tele sárfoltokkal s 
Összepocsolva; a kalapok átázva a viztol; a 
kis czipők s topánok tele sárral. A férfiak 
ha kevésbé szenvedtek is az eső által, szin
tén nagyon összerongáltan néztek ki, s amel
lett a legtöbb igen rósz kedvűnek látszott.

Itt álltunk, a nyitott folyosóban, oly kö
zel a falhoz, mint csak lehetett, fázva s unat
kozva, mig a viz egyre lezuhant. De bár igy 
maradt volna minden.

Hanem egy óranegyed múlva a szél egy
szerre megfordult, s épen befelé fújt a folyo
són, magavál hozván az esőt s a jégdarabo
kat, melyek elég sűrűn keztek most hullani.

I tt nem maradhatunk! — kiáltottuk föl
11Jó sik a  J u l ia .  I I .
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mindnyáján egyszerre; — igyekeznünk kell 
a malomig jutni, úgy is már tökéletesen át 
vagyunk ázva, — kissé több vagy kevesebb, 
nem tesz különbséget.

Avval megindultunk; de a körülbelül két 
száz lépésnyi távolság a malomig, valódi 
utazássá vált; — még pedig valami hosszú 
útnak — minden veszélyei s alkalmatlansá
gaival — oly dühösek voltak az eső és a 
szélvész.

Az esernyő elröpült, kicsavarva a szél 
által tulajdonosa kezei közöl; ott egy crino- 
line revoltálni akart, s csupán igen erélyes 
lábak által tartatott az illő korlátokban; 
amott czipő maradt a sárban, mig máshol 
egy siető pár, elcsúszván a nedves pázsiton, 
a földet csókolta meg, akarata s hajlama el
len, s nem igen gyöngéden.

Panaszok, sikoltások, kaczaj, s — köz
tünk legyen mondva — egy-egy káromkodás 
is, — persze férfi ajakról — hangzottak 
mindenfelől, mig végre jó negyedórái küz
dés után a malomba léptünk.
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Azaz a malomba a k a r t u n k  lépni; — 
mert ez, mig távol valánk, annyira megtelt 
sört ivó, rósz szivarokat szivó, éneklő és 
dorbézoló néppel, hogy nekünk úgy tetszett, 
mintha részünkre nem maradt volna ott leg
kisebb hely sem.

Hanem vezetőnk, a molnárlegény, más
ként vélekedett, s egyre unszolt, hogy men
jünk be; s igy félig az esőtől kergetve, félig 
a  molnár által biztatva, végre, ha undorral 
is, bementünk.

Most födél volt fejeink fölött, az igaz — 
de egyéb kényelemmel nem rendelkezhet
tünk. Szék vagy lócza nem létezett szá
munkra; mert a blouse-os násznép rég elfog
lalta azokat, s a belga nép, ha egyszer szert 
tesz ily kényelemre, nem egyhamar hagyja 
azt el; s hogy valakinek, még hölgyeknek 
is átengedné — az hallatlan, soha sem ta
pasztalt dolog.

A legtávolabb szögletbe húzódtunk ösz- 
sze mint rémült juhok, mig férjem parla- 
mentirozni kezdett a vastag molnárnővel —

11*
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reggelink fölött,mely régóta megrendelve volt 
ugyan, de melynek nyomait sehol sem láttuk.

A molnárnő mentegetődzött a násznéppel,, 
mely idejét s figyelmét igénybe veszi; s fér
jem látván, hogy a háziasszonynyal nem 
mehet semmire, a kipirult szakácsáéhoz for
dult, s értekezését avval kezdte, hogy öt
frankos darabot nyomott markába, mi töb
bet használt a szép szónál, mert nem sokára 
azt jelentette, hogy a reggeli kész, csak azt 
nem tudja, hol fogjuk elkölteni, mert sehol 
sincsen sem szék, sem hely.

E mostoha körülmények közt újra se
gítségünkre jött vezetőnk, kit jó borravalónk 
úgy látszott, barátunkká tett. A molnár le
gény azt tanácsolta, hogy menjünk a pad
lásra, ott a szénán jó ülésünk leend s ő, a 
szolgáló segítségével, oda viendi a reggelit.

Elfogadtuk ajánlatát, s nem sokára az 
egész társaság a szénán ült, elköltvén a mit 
a kegyes szakácsné számunkra készitett.

A fűszeres szénapamlagokon elég jól 
találtuk magunkat, s reggelinket, mely
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jobb volt, mint sem az általános zavart te
kintetbe véve, hittük, — jó kedvvel s vidám 
csevegés közt költöttük el.

Voltak ugyan köztünk néhányan, kik 
búsulva elromlott öltözeteiken, vagy félvén 
a megázás náthás és grippes következéseitől, 
nem osztoztak teljes mértékben e vidámság
ban; de ezek elhatárzott kisebbségben lévén, 
a  többi mit sem gondolt busongásaikkal, s 
körülbelől egy óra igen kellemesen tölt e l; 
habár az eső még mindig hatalmasan zu
hant alá, a malom folytatta lármás tik-tik 
lak ját, s a vendégek alattunk hatalmasan 
énekeltek , kurjantottak és tánczoltak — 
mely utóbbi mulatság, tölgyfasaruban nem 
épen a csendesek közé számítható.

De mig mi, jóltévő vakságunkban s tu
datlanságunkban idilly örömeket élveztünk, 
a kegyetlen sors uj sanyarú Ságokkal fenye
getett, még pedig hat vagy nyolcz blous-os 
egyén személyében; kik padlásunk felé kö- 
zelgtek, két holtrészeg legényt magukkal 
•ezip elvén.
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Ezen invasionális sereg egyszerre csak 
nagy zakotával törekedett fölfelé, a keskeny 
lábtóhoz hasonló lépcsőn, s mig azok közü
lök, kik még józan vagy csak félittas álla
potban voltak , nevetés és kiáltások közt 
hurezolták két, már egészen nyakban levő 
társaikat, ezen utóbbiak sóhajtoztak s jaj
gattak, mintha gyilkosok kezei közt vol
nának.

Mi, mintha kővé váltunk volna e kelle
metlen meglepetés által, hallgatva vártuk* 
mi fog most történni — és a mi történt igen 
egyszerű volt.

Fölérvén a padlásra a blouse-osok, eme- 
lintvén sipkáikon, kényelmes fekhelyet ké
szítettek ittas társaiknak, s miután őket 
oda fektették, nevetve s tréfálva elhagyták 
a padlást.

De ránk nézve ez igen rósz tréfa volt; 
— két holtrészeg emberrel osztani széna
palotánkat, nem tartozott ám a kellemetes 
dolgok közé; azért tanácskozni kezdtünk a 
fölött, hogy mitévők legyünk.
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Három óra volt, s öt órakor vasutvonat 
indult Brüssel felé; azt határoztuk tehát, 
hogy föláldozván ebédünket, melyre úgy is 
csak gyönge volt a kilátás, az öt órai vonat
tal haza felé indulunk.

De hogy jutunk a vasutig? — ez volt 
most, legalább reánk nőkre nézve, a legfon
tosabb kérdés.

Az eső még nem szűnt meg, a szél ha
talmasan süvöltött, s az utak patakokhoz 
hasonlítottak.

Talán szekeret kaphatnánk! — kiáltot
tak föl többen; s ketten uraink közöl le
mentek, a molnárral e fontos kérdés fölött 
tanácskozni.

Igen hosszasan tartott e tanácskozás; 
végre azon jó hírrel érkeztek vissza, hogy 
azon szekér fölött rendelkezhetünk, melyen 
a molnár lisztzsákjait szokta vinni.

Ez is jobb semminél! — szóltunk bátran, 
s midőn a nehéz szekér csörgése hallatszott, 
egyenkint alá száltunk a veszedelmes lép
csőn, s nagy ügygyei, bajjal íolkapaszkod-
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tünk az idomtalan szekérre ; melynek csak 
két roppant kereke lévén, nagy hosszasága 
daczára, ügyesen kellett a társaságot egyen
súlyozni, nehogy egyik része a sárba po- 
tyanjon, mig a másik a levegőbe röpül.

Végre ez is meglőn, nem csekély mulat
ságára a násznépnek, mely az ablakhoz 
gyűlve, nevetve, olykor hahotázva Ion tay 
nuja beszállittatásunknak.

Midőn végre biztos ülést nyertünk, az 
esernyők kinyíltak, egész födelet képezvén 
fölöttünk, de melyen át itt-ott kis csurgók 
csepegtek a szerencsétlen társaságra; a ko
csisnak hangos kiáltására megindult a rop
pant flamand ló, mely inkább elefánthoz 
hasonlított, s szekerünk lassan s döczögve 
haladt a vasútállomás felé.

Oda érkezvén, nem csekély bosszúsá
gunkra láttuk, hogy a várakozó termekben 
számos utas van már, s hogy mindenki az 
ablakokhoz rohan, s kaczagva nézi a kü
lönös látványt, melyet társaságunk képe
zett.
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Tizenöt vagy tizenhat csinosan öltözött, 
de jól megázott úri ember és nő, hosszú 
lisztes szekeren, mindenesetre nem minden
napi tünemény, a annyi figyelmes szem előtt 
leszálni e sajátos járműről, ismét nem cse
kély bosszúságunkba került, szerencsénkre a 
vonal készen állt s jegyeket váltván sietve 
helyeket kerestünk s leltünk a vasúti sze
kerekben s igy azt hittük hogy vége min
den bajnak és nem sokára kiki saját lakásá
ban kiheveri a sanyarúságokat; de — 
Phomme propose et dieu dispose — mond 
a franczia; s ez most is úgy történt.

Szerencsésen Ottignie-ba érkeztünk, hol 
más kocsikba kellett szállnunk, mi e bor
zasztó időben nem a legkellemesb mű
tét volt.

Végre azon is keresztül estünk, s a vo
nat megindult. Darabig minden igen szépen 
ment, de egyszerre oly lassan kezdtünk ha
ladni, hogy mindenki figyelmes Ion, s pár 
perez múlva egyszerre csak azon veszszük 
észre magunkat, hogy visszafelé haladunk
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nem előre, s nemsokára ismét Ottignie-ban 
voltunk.

— Mi a baj ? — kérdezte mindenki.
— A vonat igen hosszú, s a mozdony 

nem birja hegynek hurczolni — még egy 
mozdonyra van szükség.

Az uj gőzparipa be Ion fogva — s kevés 
idő múlva újra útnak indultunk, de csak 
hamar ismét visszafelé mentünk s Otti- 
gnie-ba érkeztünk.

Mindenki haragszik, zúgolódik, panaszol, 
s a vasúti személyzet erről nem vesz leg
kisebb tudomást is.

Negyedóra múlva , a mozdony sípol, a 
vonat zörög; de mi szépen helyt maradunk
— kocsink meg sem moczczan.

— Mi az — mi történik ? kérdezzük 
mindnyájan.

— Egy része a vonatnak itt maradt ;
— volt az igen egykedvű felelet.

— De mi történend velünk r — hogy 
érkezünk Brüsselbe ?
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— A nyolczórai vonathoz fognak a 
kocsik csatoltatni.

Gyönyörű kilátás! órákig itt a vasúti 
kocsiban ülni, ebéd nélkül , mert ezt 
Ottignieban nem lehetett kapni, s aztán 
késő est'?, sötétben haza érkezni.

így is Ion — azon különbséggel, hogy 
a vonat annyira elkésett, hogy Brüsselbe 
érkezvén egyetlen bérkocsi sem várt többé 
az indóháznál, s kiki kénytelen volt sár
ban és esőben, éhezve s szomjuzva haza 
ballagni.

Ugy-e gyönyörű kis tréfa az ily kirán
dulás ! s mégis igen sokat nevettünk.
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S E M M IT  F É L IG .

I.

Paris egyik külvárosában, igénytelen, 
de tiszta háznak harmadik emeletén, elég 
tágas, de a legnagyobb egyszerűséggel bu- 
torzott szobába lépünk.

Az ablak nyitva áll, s a júniusi est fű
szeres lége tölti meg a szobát üde lehelle- 
tével.

Közel az ablakhoz kényelmes támlány- 
ban éltes nő ül. Halvány arcza s bágyadt 
szemei mutatják, hogy egészsége hanyatlik; 
vonásai kifejezése oly bús, a sóhajok, melyek 
nagyon is gyakran emelkednek kebeléből, 
oly aggodalomteljesek, mikép nem kétked
hetünk , hogy e nő valami nagy fájdalom 
vagy szerencsétlenség súlya alatt szenved.
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Mellette alig tizennyolcz éves, szép, 
barnafürtű leány, az ablakpárkányra támasz
kodva, néz le az utczára. O is bús, lelki fáj
dalom gyötri, s nem egy köny csillog nagy 
sötét szemeiben.

Mindketten hallgatnak : csak tekintetűk 
találkozik időnként : s ilyenkor a fiatal 
leány ajkaihoz vonja az éltes nő kezét, mig 
ez dús fürtéit simogatja, vagy fehér hom
lokát csókolja meg.

— O az; — kiált föl egyszerre a leány, 
kihajolva az ablakon, — Armand jő ! O, 
kedves néném!

Es a szép hölgy, elhagyván az ablakot, 
az éltes nő karjaiba veti magát.

Az előszoba csengetyüje megszólalt , s 
pár perczczel azután fiatal tiszt lépett a 
szobába.

— Anyám! — Cécile! — kiáltott föl az 
ifjú, a hölgyekhez sietvén, — ne sirjatok, 
örüljetek inkább, — tévé hozzá, habár hang
ja kissé reszketett, — hogy nekem is alkal
mam nyilik a kitünhetésre, hogy én is har-
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czolhatok nemzetem dicsőségéért , mint 
egykor atyám első Napóleon zászlói alatt! 
Ne nehezítsétek szivemet könyeitekkel !

Avval egyik kezét anyjának nyújtotta, 
a másikat a bájos leánynak, kik, leküzdvén 
fájdalmokat, mosolyra kényszeritették resz
kető ajkaikat.

— így kedveseim! — folytatá a fiatal 
tisz t, kissé erőltetett vidámsággal. — E 
mosoly jobban illik egy katona anyjához és 
arájához! Ne búsuljatok! meglátjátok, hogy 
a szegény alhadnagy helyett, őrnagy, vagy 
talán épen ezredes fog visszatérni, s aztán 
vége a várakozásnak . . . Cécile! tüstént la- 
kadalom lesz a háznál !

Duprez asszonyság — ez volt az éltes 
nő neve — mosolygott, mig Cécile piruló 
arczát jegyese kebelén pihentette. Nem 
szolt szegény; hol talált volna szavakat?!

❖❖  ❖
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Duprez asszonyság franczia őrnagy öz
vegye volt, ki első Napóleon alatt kezdte 
katonai pályáját s mint nyugalmazott tiszt 
halt meg, pár évvel ezelőtt.

Azóta az özvegy egyszerűen és takaré
kosan élt a csekély nyugdíjból, melyet férje 
után kapott; mig egyetlen gyermeke Ar- 
mand, ki az állam költségén katonai inté
zetben nyerte nevelését, a hadseregbe lépett, 
hol az, ez év tavaszán kitörő háború, őt, 
mint alhadnagyot találta.

Ezrede pár nappal ezelőtt vett parancsot, 
hogy Olaszhonba induljon. A fiatal tisztnek 
leghőbb óhajtása teljesült; de a szegény 
anya mélyen szenvedett.

És ki volt a szép Cécile, kit Armand 
jegyesének nevezett ?

Cécile, Duprez asszonyság unokahuga, 
egyetlen nővérének leánya, kit anyja kora 
halála után házához vett, s ki hatodik 
éve óta ott növekedett, s nagynénjét any
jaként tisztelte.
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Hogy Armand bájos rokonát szerette 
s visszont szerettetett, s hogy azon Duprez 
asszonyság szivéből örü lt, nem tartozik a 
rendkivüli dolgokhoz; s az még kevésbbé, 
hogy mindketten szegények lévén, házassá
gok megkötése az ifjú tiszt előléptetésétől 
függött.

Nem csoda tehát, ha ez örült a háború
nak, mely reményt nyújtott gyorsabb elő
léptetésre, s alig várta a pillanatot, hogy 
ezredével a csatatéren lehessen.

Hanem e remények daczára Duprez 
asszonyság s unokahuga alig tudták fajdal
mokat fékezni; s midőn végre, pár együtt- 
toltött édes-keserű óra után, a búcsú pilla
nata megérkezett, s Armandnak vissza 
kellett térnie a laktanyára, honnan másnap 
hajnalban, ezredével vasútra lesz szállandó: 
anyja, az utolsó ölelés után, majdnem esz
mélet nélkül dőlt vissza támlányába, mig 
Cécile az ablakhoz tántorgott s az ifjú után 
nézett, mig annak sugár alakja eltűnt a 
távolban.
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II.

A magentai ütközet végét érte; ezren- 
kint feküdtek a holtak és sebesültek a véres 
csatatéren.

Ez utóbbiak közt volt Duprez Armand is.
A csata vége felé, épen midőn a fiatal 

tiszt ezredesének szemei előtt, csapatját uj 
támadásra inditotta, egy ágyúgolyó elvitte 
balkarját.

Az ezredes, ki előtt az ifjú vitézsége 
feltűnt, kivitette őt a tüzből, és segéde által 
a fősebész gondjaira bizta.

Armand Mailandba vitetett, több sebe
sülttel együtt; s mikor a láz, mely veszedel
mes sebe, a fárasztó út s a nagy hőség kö
vetkeztében, erősebben állt be a szokottnál, 
kissé enyhülni kezdett : nem csekély csodál
kozására , nem valami közönséges kórház 
nehéz légü teremében találta magát, hanem 
tiszta, hüves szobában s kényelmes ágyban.

12Jósika Julia . II.
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Nem messze fekhelyétől, kis pamlagon, 
egy nő ült könyvvel kezében; kinek szép, 
kifejezésteljes vonásai, nemes tartása, s finom, 
habár egyszerű, öltözete mutaták, hogy 
nem tartozik a kórházi ápoló-személyzethez.

Az idegen túlhaladta már az ifjúság éveit, 
de nem érte el még ama válságos határidőt, 
mikor, főleg hölgyeknél, a hanyatlás jelei 
kezdenek mutatkozni.

Armand darabig csendesen feküdt, csak 
szemei jártak körül a tágas szobában; végre 
halk mozgás által vonta magára az idegen 
nő figyelmét, ki félre tette könyvét s fölkel
vén a pamlagról, a sebesült ágyához lépett

Szemeiből látom, — szólt, kissé lehajol
ván a beteghez, — bogy a láz apadni kezd, 
s hogy önnek eszmélete tökéletesen vissza
tért. Szivemből örülök e változáson.

— Hol vagyok asszonyom? — kérdé a 
fiatal tiszt, — s ki az, kinek e kényelmes 
lakást s a gondos ápolást köszönhetem ?

— Ne törje most ezen fejét, — felelt az 
idegen nyájas mosolylyal, — legyünk inkább
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azon, hogy minél elébb egészen visszanyerje 
egészségét, s hazájába, aggódó családjához 
mehessen.

E feleletre nehéz sóhaj emelkedett a be
teg kebeléből; szemei búsan fordultak a köte
lékekre, melyek balvállát borították, mig hal
kan rebegte : Szegény anyám! szegény, sze
gény Cécile! hová lettek szép reményeink ?

— Az orvos legnagyobb testi-lelki nyu
galmat és csendet ajánlott, Duprez ur; fo
gadjunk szót, — mond az idegen nő rész
véttel, látván az ifjú fájdalmas fölindulását. 
— Azért most magára hagyom önt, ne hogy 
beszélgetés által növeljem nyugtalanságát. 
Ha szüksége van valamire, rántsa meg a 
csengetyü zsinórját, mely itt kézügyében van.

Avval elhagyta a szobát, és a beteg, ki
merülve e rövid beszélgetés által is, nem 
sokára mély s kábulatos szendergésbe in
kább , mint álomba merült.

❖  Sj!

A hölgy, ki oly gondosan ápolta a fiatal 
tisztet, dúsgazdag mailandi özvegy volt,

12*
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ki, midőn a magentai csata után a kórházak 
egytül egyig megtöltek sebesültekkel, fel
ajánlotta a hatóságoknak saját gyönyörű 
palotáját, százötven ágygyal együtt; maga 
és cselédei számára csak pár szobát tartván 
meg, az épület egyik szárnyában.

Duprez Armandot jó csillagzata azok 
közé sorozta, kiket e palotába vittek. A 
magos erényü tulajdonosnő látván az ifjú 
veszedelmes állapotát, s hallván, hogy kü
lönösen ajánlották őt a főorvosnak, feláldozta 
számára a megtartott szobák legjobbikát; s 
meg nem elégedvén avval, saját meghitt 
komornája által ápoltatta a fiatal tisztet, 
sőt nem egyszer maga látogatta meg s idő
zött ágya mellett.

De a nagy gondosság daczára Armand- 
nak veszedelmes sebe, nehezen gyógyult, 
főleg mióta visszanyerte eszméletét.

Bús volt és nyugtalan; nem csak ébren, 
de még álmában is, egyre anyja s arájával 
volt elfoglalva.

Az özvegy béketürése s gondossága ki-
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fogyhatlan volt; kikérdezte őt körülményei 
s családja felől; s az ifjú, kinek jól esett 
anyjáról s szeretett arájáról beszélhetni, 
tartózkodás nélkül szólt, mindenről mi szivét 
nyomta; úgy, hogy az olasz nő nem sokára 
oly jól ismerte az ifjú beteg helyzetét, mint 
ő maga.

De ha az ily beszélgetések uj életet ön
töttek is pillanatra a sebesült ereibe, hatásuk 
csak rövid ideig tartott; s a helyett, hogy 
Armand ereje nőtt volna, ez mindinkább 
apadni látszott, úgy, hogy az orvos nem so
kára majdnem lemondott azon reményről, 
hogy életét megmenthesse, állitván, mikép 
itt nagyobb a baj, mert az ifjúnak lelke még 
betegebb testénél.

így állván a dolog, a nemes olasznő sa
játos eszmére jött.

Ha a lélek beteg, gondolta, gyógyítsuk 
azt mindenek előtt, és tartsuk meg az 
anyának fiát, jegyesének hű szerelme tár
gyát, ha lehet.
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III.

Mig a fiatal tiszt Mailandban a halállal 
küzdött : anyja és Cécile nem kevesebbet 
szenvedtek Párisban.

A rósz hir gyorsan halad; s azért hihet- 
len rövid idővel a magentai ütközet után a 
két hölgy már értesülve volt a szerencsét
lenségről, mely az ifjút érte.

Ki Írhatná le a gyötrelmeket, melyeknek 
e nap óta a két szerető szív  áldozatja Ion ?

Mit nem adtak volna azon lehetőségért, 
hogy a szeretett beteg ápolására Olaszhonba 
mehessenek! De Duprez asszonyság egész
sége nem kevésbbé, mint szegénysége, lehet- 
lenné tevék e vágynak kielégítését.

A szegény özvegy már évek óta el nem 
tudta hagyni szobáját azon betegségek 
egyikének következtében, melyek gyógyit- 
hatlanok, de melyekkel évekig élhetünk, 
vagy inkább tenghetünk.
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Cécile pedig hogy tehetné egyes egye
dül e hosszú utat ? hogy vegyülhetne a hadi 
élet zajába és veszélyeibe, hol őt senki nem 
kiséri és védi? S végre ki fogná ez alatt 
ápolni a szenvedő Duprez asszonyt ?

O! vannak ez életben pillanatok, hol a 
szegénység  valódi sz e re n c sé tle n sé g g é  
válik, mert legszentebb kötelességeink tel
jesítését nehezíti, néha lehetlenné teszi.

De térjünk vissza Duprez asszonyság
hoz.

Az Özvegyasszony támlányában ül, Cé
cile pedig mellette, alacsony széken. Mind
ketten egy levél olvasásával vannak elfog
lalva, melynek tartalma nagyon is aggasztó 
lehet , mert fájdalom s ijedség tükrözik 
vissza magukat a két hölgy arczaiban.

A levél Armand századosától jött, s az 
óvatos kímélet daczára, melylyel írva volt, 
kevés reményt nyújtott a szegény anyának 
fia fölgyógyulására.

— O! csak ott lehetnék, mellette! — 
sóhajtott Duprezné , könyeit törölgetvén;
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mig Cécile, befödvén halvány arczát két 
kezével, némán zokogott.

E pillanatban az előszoba csengetyüje 
erősen megszólalt , úgyhogy mindketten 
összerázkodtak. Ezen nincs mit csudálkozni; 
a szerencsétlen ember ritkán vár jót, s e két 
hölgy most a szó teljes értelmében szeren
csétlen volt.

*
*  *

Armand, a szegény sebesült, veszélyes 
állapotának öntudatával birt, napot nap után 
látott enyészni, a nélkül, hogy valódi jobbu- 
lást érezne.

Aztán nagyon növelte kedélye szorongá
sát az, hogy az egyetlen lény, kit őrangya
laként tekintett, egyszerre csak elmaradt.

Akár minő gondosan ápolták is a beteget 
az öreg komorna és a többi cselédek, azok
kal nem beszélhetett anyjáról, Cécilerőli 
nem öntheté ki előttök szive vágyait és fáj
dalmát; s a napok és éjek véghetetleneknek 
látszottak a beteg előtt, kinek állapota nap
ról napra aggasztóbb Ion.
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Szünetlen kérdéseire F  . . .  asszonyság 
után, azt felelték neki, hogy beteg, habár 
nem veszélyesen, és kénytelen szobájában 
maradni.

Képzelhetni a beteg ifjú örömét, midőn 
az ötödik nap reggelén kinyilván ajtaja, az 
öreg komorna helyett tisztelt és szeretett 
jóltevőnőjét pillantotta meg, kissé halványab
ban ugyan a szokottnál, de különben semmi 
jelével a betegségnek.

— Istennek hála, hogy ismét láthatom 
önt! — rebegte halkan , reszkető kezét 
nyújtván a nőnek, — remélem tökéletesen 
fölgyógyult ?

— Nem voltam beteg, Armand, — felelt
ez mosolyogva , — hanem hosszú utat
tettem.

— Hosszú utat ? hová ? s miért nem 
mondták nekem ezt cselédei ?

—. Mert megtiltottam. Nem akartam 
önnek oly reményt nyújtani , melynek 
teljesithetéséről még nem valék egészen 
bizonyos.
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— Reményt nyújtani ? nekem ? — kiál
tott föl az ifjú kissé erősebb hangon. — Oh 
szóljon ! . . .  Hol volt ön ?

— Párisban.
— Anyámnál! — Cécilenél ? — Hogy 

vannak ? Mit csinálnak ? Szóltak-e rólam ? 
Szeret-e még Cécile ?

— Lassan, lassan, Duprez ur ! — Ha 
már a gondolat hogy Övéinél voltam, annyira 
fölizgatja önt, mikép merjem a kedves láto
gatót ön elé vezetni, kit magammal hoztam 
Párisból ?

— Látogatót Párisból? — O asszonyom, 
ki az, ki önnel jött ?

— Hadd feleljen maga e kérdésekre ! — 
szólt a no, kinyitván a szoba ajtaját, melyen 
Cécile pirulva s reszketve lépett be.

— Cécile !
— Armand! — kiáltott föl két fiatal hang.
Mit jelentett e fölkiáltás ily órában? ...

Ki tudná leirni ? !
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IV .

Az orvosnak igaza volt. Cécile jelenléte 
többet használt a betegnek minden kötelé
keknél s gyógyszernél : már nehány nap 
múlva tetemes javulás mutatkozott.

Armand csak akkor volt nyugodt, mikor 
F  . . . asszonyság s Cécile mellette lehettek.

Mennyi kedves óra te ltei igy! — Cécile 
elbeszélte Armandnak, mikép hallá a csengő 
éles hangját, mikép jelent meg előttök e no, 
e szent, ki semmi jó t  sem  te t t  félig , 
hanem  egészen .

Miként bízta őt szeretett öreg nénje e 
bájos teremtésre, melynek puszta megjele
nése ihletet és bizalmat idézett elő.

Mindent , mindent elmondott; azt is, 
mennyire szereti őt, s minő boldog, hogy 
mellette lehet !

De hogy F  . .. asszonyság, ennyi áldozat 
után, többre is megy még, hogy koronát tűz
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az Isten sugalta mű homlokára : ezt nem is 
sejtették a fiatal jegyesek. Pedig oly lények
nek , minő F . . . asszonyság , jellemében 
van : sem m it sem te n n i félig .

A jeles nő titkon minden szükséges lé
pést megtett arra, hogy az úgy is szolgálat
ra képtelen ifjú Cécilet elvehesse.

Megirta szándékát Duprez asszonynak ; 
s mivel akart, erősen és egészen akart, s 
mivel köztisztelet tárgya volt : semmit sem 
tagadtak meg tőle, s czélt ért; sőt kettős 
meglepetést is tudott előteremteni.

*❖  ❖

Egy reggel a szép Cécile fehérbe öltözve 
s arakoszoruval barna fürtéin, jelent meg 
vőlegénye ágya mellett; mig az egyház em
berei, kísérőivel együtt, az orvos, egy fiatal 
tiszt Armand ezredéből, ki épen akkor 
Mailandba küldetett, F . . . asszonyság s 
annak cselédei, jöttek a szobába, félkört 
képezvén a beteg fekhelye körül.
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Fél óra múlva a fiatal pár férj és nő volt, 
s Armand, hiányzó karja s még mindig elég 
súlyos szenvedései daczára, a legboldogabb 
emberré Ion a világon.

Az esküvés után F . . . asszonyság meg
ölelte a fiatal nőt, s csinos bőrtokot adott át 
neki jegyajándokul, melyben vörös bárso
nyon gazdag nyakláncz, fülbevaló és kar- 
perecz tündöklött.

Az uj házaspár még az első öröm varázsa 
alatt volt, mikor egy segédtiszt lépett a szo
bába, ki Armandnak nemcsak a becsületrend 
keresztjét nyújtotta át a császár nevében, 
hősies magaviseleté elismeréséül , hanem 
egyszersmind kinevezését is elég jövedelmes 
hivatalra a hadügyminisztériumban.

így tehát minden gondnak a jövőre 
nézv3 vége volt; s a fiatal sebesült, átszelle
mülve annyi boldogság által, e naptól fogva 
óriási léptekkel közeledett tökéletes fölgyó
gyulásához.

Auguszt tizennegyedikén, midőn az olasz 
hadsereg bevonult a fővárosba, Armand, a
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többi sebesültekkel együtt, már jelen lehe
tett az ünnepélyen, a becsületrend kereszt
jével mellén.

Cécile és F . . . asszonyság egy ablakból 
nézték e diadalmenetet.

— Mily boldog ön! — kiált föl F . . . 
asszonyság, midőn Armand épen az ablak 
alatt léptetett el s Cécilenek, szerelemteljes 
köszönetét intett.

Cécilenek úgy tetszett, mintha e fölkiál
tásban némi fájdalomhang vegyülne s meg
döbbenve tekintett jóltevőnőjére.

— Es ön asszonyom ? — kérdi F  . . . 
asszony kezeit megragadva. — Boldog-e 
ön ?

— En . . .  én ? — felelt habozva a még 
mindig szép nő. — Tekintsen ön ez ünne
pélyre alant: lehet-e boldognak nem lennem? 
— S e  közben szemeiből két nagy könycsepp 
gördült alá.

— Asszonyom! — kiált fájdalmasan Cé
cile, — kegyednek fájdalma van. Szemeim 
nem csaltak.. . .  Kegyed Armandot szerette !
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— Miért tagadjam? — mond F . . . 
asszony küzdelem után. — De ez — foly- 
tatá, miközben jó szive bánatát átmosolygá 
— az utolsó roham volt. Most már teljes 
szivemből örvendhetek kegyetek boldog
ságán.

Es ezt mondva, Cécilet anyai szeretettel 
homlokon csókolta.
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B R Ü S S E L I  N É P M O N D A .

Tizenkettőt ütött az óra kandallómon, 
s ugyan e perczben a közel fekvő gyárban 
ebédre csengettek.

Ez saját ebédünkre emlékeztetett, s egy- 
szersmint arra is, bogy elfelejtettem sza- 
kácsnémnak megmondani miféle salátával 
adja föl a sültet.

Fölkeltem tehát, s félre tévén munkámat 
lehaladtam a lépcsőn a konyha felé, mely 
itt Brüsselben mindig a ház félig földalatti 
részében létezik. A hogy lejebb s lejebb 
értem, mindig tisztábban hallottam, hogy e 
földalatti régiókban tüzes vitatkozás foly, 
szakácsnéni és egy öreg asszony közt, ki 
mindennap pár órát a háznál tölt, s a nehe
zebb munkát végezi.
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Most már a félig nyitott üvegajtó mel
lett álltam a nélkül, hogy a két némber észre 
venne.

Nem, nem! — szólt Josephine, a sza- 
kácsné, wallon születésű, tűzről pattant bar
na leány, némi megvetéssel hangjában, mig 
szorgalmatosán hámozta a burgonyákat — 
Nem, nem ! ez lehetlen!

Dat is w ar! — igaz a mit mondok! — 
erősitette fontos főbillentéssel az öreg Joan, 
tenyeres talpas flamandnő — fajának lassú
ságával fenvén a konyhakéseket.

Ne legyen kend oly hiszékeny !
Ismerem a kastélyt, láttam birtokosát; 

száz embertől is hallottam a mit elbeszéltem 
— szóról szóra igaz.

Isten mentsen! — vágott közbe a sza
kácsnő, keresztett vetvén.

Miről van itt szó? — Kérdeztem a kony
hába lépvén.

Az öreg Joan ostobaságokat beszél, asz- 
szonyom ; felelt a szakácsnő; — hiszen ön
százszor is mondta, hogy nincsenek fönjáró

13Jósika Ju lia  II.



lelkek; ő pedig azt állítja, hogy nem oly 
igen régen, itt mindjárt Brüssel mellett, lel
kek által kincshez jutott egy idevaló ember.

Úgy van, asszonyom, ugv van! — vágott 
közbe flamandul az öreg némber — minden 
a mit mondtam igaz.

Hadd halljam az egész dolgot; — feleltem 
némi kiváncscsal;— beszélje el nekem Jose- 
phine; — de mindenek előtt el ne felejtse 
a sült csirkéhez burgonyasalátát készíteni.

Miután e fontos pont felül tisztában vol
tunk, a szakácsnő elkezdte elbeszélését:

Körül belől huszonöt vagy harmincz év
vel ezelőtt, csinos kastélyban, nem messze 
Schaerbéck-től *) öreg házas pár élt, egé
szen magányosan.

Mindketten túl voltak már a hetvenen, s 
gyermekeik rendre elhalván, egyedül ma
radtak a világon s csak igen távoli rokonaik 
éltek még.

*) Schaerbéck egyike azon közeli faluknak, melyek 
lassanként külvárosokká lettek.
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A világ azt állította rólok: hogy gazda
gok. A kastélyon kívül, melyhez tágas kert, 
jó darab rét és szántóföld tartozott, még há
zakkal is bírtak Lackenben és Brüsselben; 
s a mellett igen egyszerűen, sőt fösvényen 
éltek. A rétek és szántóföldek bérbe voltak 
adva, a kertet a birtokos maga, pár munkás 
segedelmével, tartotta rendben ; s e munká
sok egyike, nőtelen középkorú ember, a kas
tély előcsarnokában szokott hálni; mert az 
öreg pár nem tartott cselédet, egv fiatal 
schaerbécki leánykán kívül, ki mindennap 
pár órát töltött a kastélyban, s a házimunkát 
végezte, de aztán vissza ment szülőihez.

Egy reggel, midőn e leányka a kastélyba 
ért, az ajtókat nyitva találta, s az öreg párt 
halva — m eg g y ilk o lv a !  a szekrényeket 
s ládákat pedig feltörve s üresen.

A leány zajt ütött, — a szomszédok ösz- 
szeíűtottak, — a törvény emberi megjelen
tek — s végre kisült, hogy azon munkás, ki 
a kastélyban szokott hálni, a gyilkos.

Elitéltetett s kivégeztetett, de habár a
13*
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gyilkosságot be is vallotta, makacsul a mel
lett maradott, hogy az elrablott holmik közt 
csak pár száz franknyi pénzösszeg volt s- 
hogy többet nem talált, akár mennyit kere
sett és kutatott.

A kastély, kerttel s földekkel együtt 
ama távoli rokonok egyikének jutott, ki aba 
be is költözött; a házaknak is akadtak bér
lői, de pénzt csak ugyan nem találtak sehol; 
s minden ember azt hitte, hogy ez valahol el 
van rejtve.

Asatott és keresett a kastély mostani 
birtokosa mindenütt a hol csak ásni s ke
resni lehetett — de hiában! — nem csak 
hogy semmit sem talált, de el is halványo
dott és aszott a keresés mellett — s 
végre elköltözött a kastélyból s azt bérbe 
adta.

Az első haszonbérlő nem sokára máso
diknak engedte át helyét, ez csak hamar egy 
harmadiknak — s úgy tovább; inig végre 
hire kezdett kerengni, hogy a kastély el van 
átkozva, s mikép ott éjjelenkint oly zakotát
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ütnek a gonosz lelkek, hogy keresztény em
ber ki nem állhatja.

Mennyi volt igaz e hírből, mennyi nem, 
Isten tudja! elég hozzá, hogy a kastély vég
re évekig üresen s elhagyatva állt, s hogy a 
kertet s közelfekvő földeket is nem akarta 
többé senki bérbe venni, annyira tartottak 
az emberek a gonosz lelkektől.

A birtokos el akarta az egész jószágot 
adni; hasztalan! nem akadt vevő. Arverez- 
tetni kívánta — nem jelent meg senki a ki
tűzött napra.

Végre kétségbe esve azt hirdette ki a 
szegény ember, hogy a kinek elég bátorsága 
leend négy  h é tig  e lla k n i az e lá tk o z o tt  
k a s té ly b an , ezé lesz e z e n tú l a k a s té ly  
a k e r t te l  s m indennel e g y ü tt  a mi az 
ép ü le tb en  van.

Ily módon remélte a megcsalt örökös, 
hogy legalább a veszett fejszének nyele 
akad; mert azt hitte, hogy ha látják mikép 
a kastélyban csakugyan bántódás nélkül le
het ellakni, a földeket is bérbe fogja adhatni.
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Volt is e hirdetésnek foganatja; mert 
szép, csinosan bútorzott kastélyhoz és tágas 
kerthez csupán az által jutni, hogy az ember 
négy hétig abban lakik, szép dolog ha Is
tentől jő.

De úgy látszik, hogy ebben a dologban a 
gonosz szellemnek keze is működött, mert 
sokan megkisérték ám a kastélybani lakást, 
de egy sem tudta pár napnál tovább kiállani.

Mit hallottak — mit láttak — mit ta
pasztaltak ? — egyik sem akarta elárulni; 
elég az hozzá, hogy senkisem állta ki tovább 
két — három napnál, s hogy mindegyik azt 
erősítette, miként inkább koldulna egész 
életén át, mintsem, hogy még egyetlen éjét 
is töltsön amaz elátkozott falak közt.

Azonban volt Saint-Josse-ten-Nood hely
ségben, vagy jobban mondva külváros
ban, egy szegény kis szabólegény, kinek 
épen ez idő tájban nagyon is meggyűlt a 
baja.

E szegény fiú gazdag szabómester, vagy 
inkább ruhagyárnok számára dolgozott, ki
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leine-ben, s e fölött egyetlen, igen csinos és 
kedves leánya. A szabólegény szombaton- 
kint az elkészült munkát visszavitte a mes
terhez, vagy ,,bourgeois“-hoz, a hogy itt 
mondani szokták, s mivel a burgeois özvegy- 
ember volt, leánya segitette üzletében s kü
lönösen reá volt bízva a hazahozott ruhada
rabokat megvizsgálni, valyon jól és csinosan 
vannak-e varrva, mielőtt atyja ezeket át
venné s a munkabért kifizetné.

Elég alkalma volt tehát a szegény Lee- 
mans-nak — ez volt a szabólegény becsüle
tes neve — a szép és szelid leányt látni, 
megismerni s bele szeretni; s gyúlékony szi
vében a lángok szombatonkint mindinkább 
felcsaptak, úgy hogy valóban veszedelmes 
tűzvésztől lehetett tartani.

Észrevette-e a szép Stéphanie e vesze
delmet, s talán oltani akarta-e bájos mosolya 
és nyájas szavaival? — nem tudjuk ; de annyi 
bizonyos, hogy ha volt is ilvnemü szándéka 
a tizen nyol ezé vés leánykának, felsült vele ;
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mert minden tekintete, minden szava uj és 
forróbb tüzfolyamot látszott a fürge szabó
legény szivébe önteni.

Végre, egy vasárnapon, midőn épen a 
harmadik sörkanta kiürítéséhez kezdett fogni 
elhatározta magában, hogy ő bizony tovább 
ki nem állja e kínt, hanem gálába teszi ma
gát, elmegy a bourgeois-hoz — s megkéri 
leánya kezét.

Hiszen ő is csak úgy kezdte mint én — 
ő is csak szegény szabólegény volt — aztán 
mestere segédnek fogadta, ki vele együtt ki
szabta s készítette a munkásai közt elosz
tandó ruhadarabokat — végre a bourgeois 
meghalálozván, elvette annak özvegyét — s 
íme — gazdag ember lett belőle.

En pedig — igy okoskodott tovább Lee- 
mans ur — nem nejére vágynék, ha ilyen 
volna is, Isten mentsen! csak leányára. Ki 
tudja ide nem adja-e ? — csinos legény va
gyok — csinosabb mint a bourgeois valaha 
lehetett — Stéphanie kisasszony úgy látszik 
jó indulattal van irántam — ügyes is vagyok



201

s az öreg ur sok hasznát vehetne vejének — 
tehát próbáljunk egy szerencsét! hiszen leg- 
fölebb ledobhat a hágcsón ; ez még nem oly 
nagy baj — ezt kiállhatom az angyali Sté- 
phanie kisasszony kedvéért!

Minden csöpp sörrel, melyet a szerelmes 
szabólegény hörpölgetett — s ezeknek száma 
nagy volt, igen nagy, mert a fontolgatás s 
tervezgetés közben már a negyedik kantáig 
vitte föl a jámbor — nőtt Leemans ur bátor
sága, végre felugrott------ nem — csak föl
kelt székéről, még pedig kissé nehézkesen, 
mert a gond úgy látszik nem csak fejébe, 
hanem lábaiba is szállt — s egyenesen ha
bár kissé jobbra balra hajlongva, a bour- 
geois háza felé intézte lépteit, elfelejtvén 
sietségében, hogy elébb pompásan ki kellett 
volna öltözködnie.

Szerencséjére — vagy talán inkább sze
rencsétlenségére, a bourgeois otthon volt, s 
nem csekély meglepetéssel fogadta e szokat
lan időben legényét; Stephanie kisasszony 
pedig, ki szintén a szobában időzött, oly sze-
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iiden mosolygott s oly nyájasan mondá : Jó 
napot, Leemans úr? — hogy a szerelmes 
szabólegény, felejtvén minden óvatosságot, 
kissé nehéz nyelve daczára, oly hirtelen 
pottyantotta ki kérését, mikép a bourgeois 
első pillanatban azt h itte , hogy megbo
londult.

De midőn magához térve csodálkozásá
ból, észrevette miként Leemans ur csak kissé 
pikós, s alkalmasint eszébe jutott a régi 
mondás — ha t. i. valaha hallotta ezt — 
„in vino veritas‘% flamand értelemben : „in 
cerevisia veritas“, oly dühbe jött e meg- 
foghatlan önhittségen, hogy csakugyan meg 
történt azon katastrofá, melytől a szabóle
gény leginkább tartott — azaz sokkal hama
rább érkezett le a meredek hágcsón mint 
azon folhaladt volt, s egyszerre a ház előtt a 
járdán találta magát, inig a ház ajtaja han
gosan becsapódott mögötte.

A szerencsédén kérő darabig megállt, s 
fejét vakarta, aztán a legközelebbi csapszék
nek tartva, sörbe akarta fajdalmát fojtani;
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midőn szeme véletlenül roppant sárga falra
gaszra esett, mely által az elátkozott kas
tély birtokosa újra kihirdette ajánlatát.

Alig olvasta el Leemans ur ennek első 
szavait, midőn tejéből a sörféllegek látszot
tak kipárologni; mert mindig komolyabb fi
gyelemmel folytatta olvasmányát, kisérvén 
ezt halk magánbeszéddel, mig végre, egyet
len bucsútekintetet vetett a keményszivü 
bourgeois házára, lassan elfordult, és nem a 
esapszékbe, hanem egyenesen hazament, kis 
szobácskájába, hol pár óráig időzött ; ágyán 
ülve s mély gondolatokba merülve.

Végre, mikor az esti homály már betöl
tötte a kis hézagot, felkölt, s állásba tevén 
magát, büszkén felkiáltott:

Megkisértem! igen — megkísértem! oh! 
mit nem koczkáztatnék az angyali Stepha- 
nie kisasszonyért ? — De elébb tanácsot ké
rek a tisztelendő káplán úrtól.

Másnap reggel — tekintetbe sem vevén 
a bourgeois által ügyességére bízott mun
kát, mely tő és czérna után látszott sóvá
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rogni — csinosan öltözködött; saSaint-Jos- 
set-ten-Nood-i papiak felé vette útját.

A tisztelendő segédlelkész úrral szeret
nék beszélni, itthon van-e ? — kérdezte hő
sünk a piros arczú szakácsnétól, ki csenge
tésére ajtót nyitott.

Itthon van , — felelt ez — várjon csak 
kissé itt az előcsarnokban; tüstént bejelen
tem önt.

Pár perczczel ezután Leemans ur a se
gédlelkész szobájába lépett, kinek ő szabója, 
amaz pedig a szerelmes ifjú gyóntató atyja 
volt. Ismerték tehát egymást, s nem először 
ereszkedtek titkos beszélgetésbe.

Mit végeztek együtt, el nem árulhatjuk; 
mert oly halkan folyt köztök a társalgás, 
hogy még a szakácsné sem értett abból egy 
szót sem, bár éles füle sokáig nagyon közel 
maradt a kulcslyukhoz. Elég hozzá, hogy 
tovább egy óránál tartott a tanácskozás, s 
midőn a szabólegény végre eltávozott, a se
gédlelkész maga kisérte őt a kapuig, s 
nyitotta ezt ki számára; s utolsó szava az
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volt: Ne fe le jtk e z z é k  meg a rró l a mit 
m ondtam , — s nem lesz m itő l t a r 
tan ia .

A paplakot elhagyván, Leemans egyene
sen a városba ment, Van Schoonen jegyző 
úrhoz, kihez a sárga falragasz azokat utasí
totta, kik az elátkozott kastélybani lakást 
megkísérteni akarták.

Van Schoonen ur elé bocsátattatván, 
a szabólegény kinyilatkoztatta, hogy kész 
négy hétig ellakni a kastélyban; de hogy 
azt kívánja, mielőtt e kísérlethez fogna, hogy 
a kastély tulajdonosa külön, tanuk előtt alá
irt kötlevél által, biztosítsa őt arról, hogy 
ha kiállja a tüzpróbát, valóban övé leend 
amaz épü le t, m indennel eg y ü tt, a mi 
benne van, s a hozzá tartozó kert is.

Látszik ebből, hogy szabólegényünk óva
tos úriember volt, vagy — hogy a segédlel
kész jól betanította szerepére a jámbort.

A jegyzőnek nem volt ez ellen semmi ki
fogása ; másnapra ismét magához rendelte a 
bátor szabót, ki meg is jelent a kitűzött
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órára 6 ott a kastély tulajdonosát s a kész 
kötlevelet találta. Ez utóbbit szorgalmato
sán átbetüzte mielőtt aláírta, aztán követ
keztek a tulajdonos, a jegyző s két tanú alá- 
irásai, s midőn mindennek vége volt, a kas
tély kulcsa átadatott a szabólegénynek, ki 
evvel zsebében hazaballagott.

Másnap reggel Leemans ur átköltözött 
a kastélyba, ott a legkényelmesebb szobát 
kereste ki, s ebbe befészkelte magát.

Mig a nap sütött, minden jól ment. A 
szabólegénv, ki bőven ellátta volt magát 
minden szükségesekkel, evett, ivott, pipáz
hatott, föl s alá sétált a kertben — szóval 
elég jól töltötte idejét, s avval mulatta ma
gát, hogy Stéphanie kisasszonynyal fogla
latoskodott gondolataiban, s azon boldog 
perczet festette ki magának, midőn mint e 
kastély tulajdonosa, ismét megkéri kezét a 
bourgeois-tól, ki ezúttal kétségen kivül 
csínján bánna a kastélyos kérővel.

De a hogy a nap lejebb s lejebb áldozott 
a kék égen, Leemans ur bátorsága is alább
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szállt, s annyira fogytán vala gyertyagyúj
táskor, hogy kedve kerekedett nyakra főre 
elfutni, s az egész dolgot félben hagyni.

De szerelmes szive ezt nem engedte; s 
igy küzdvén magával s félelmével, elérke
zett a lefekvés ideje.

A gyertyát égni hagyván asztalán, le sem 
vetkezett, hanem úgy a mint volt a ké
nyelmes ágyra dőlt, mely a szoba egyik 
szögletében kínálkozott. Darabig ébren fe-o o

küdt, remegve és sóhajtozva; de minden 
nyugodt maradt a magányos házban, csak 
olykor hallatszott egy egér rágása, vagy a 
prücskök ábrándos czirpelése, s igy hősünk 
lassankint elálmosodott, — s végre el is 
aludt. ** *

Epén éjfél kondult el scharbéecki tem
plom toronyóráján, midőn Leemans fölriadt a 
boldogító álomból.

Volt is mitől felriadni, mert oly roppant 
zaj és zakota keletkezett körülötte, hogy a 
halottakat is fölébresztené mély álmukból.
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Mintha az egész ház egyszerre csak megtelt 
volna pokoli szellemekkel, annyi volt most a 
ropogás, csörömpölés, jajgatás, sikoltás — 
és Isten tudja még mi.

A szabólegény félelmében olyan lett 
mint a haldokló; minden tagja reszketett, 
hideg verejték gyűlt homlokára, s szemei 
majdnem kidüljedtek arczából, mig össze
kulcsolt kezekkel rebegte azon imádságokat, 
melyekre ez alkalomra a segédlelkész taní
totta.

De hiába — a zaj mindig közelebb s kö
zelebb vonult ajtajához, mig ez végre ma
gától fölpattant s ezen három alak lépett, 
vagy inkább suhant be a szobába.

Az első agg férfi volt, fehér leplekbe 
burkolva, s borzasztó sebbel homlokán: a 
másik öreg nő, szintén fehér hosszú öltöny
ben, nagy vérző vágással nyakán — a har
madik pedig — óh borzadalom! — égő vö
rösbe öltözött férfiú — de ki fejét hóna alatt 
hordotta!

A szegény szabólegény e látványra majd
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nem elájult; de eszébe jutottak a segédlel
kész szavai, s erőt vevén magán, imádkozá
sát folytatá, s lassan fölemelkedett fekvő 
helyzetéből.

A három kisértet reá nézett — mi főleg 
az utolsó részéről, kinek feje nem vala a 
maga helyén — igen igen lélekrázó volt ; — 
de az ágyhoz nem közeledtek, hanem lassan 
keresztül haladtak a szobán s egy másik aj
tón ki, a folyosóra.

Hősünk összeszedte magát, fölkelt, el
kapta az égő gyertyát az asztalról s csende
sen követte őket: bár térdei reszkettek s fo
gai vaczogtak.

így sétáltak darabig, hágcsón fel, hág
csón le, egy szobából a másikba, keresztül 
kasul az egész házban — inig végre mindig 
fölebb haladva, a ház padlására érkeztek.

Itt megállt az agg férfiú árnya, s intett 
a többinek, hogy közeledjenek. Az öreg nő 
melléje lépett, a vörösbe öltözött fej télén 
alak pedig, a kettő mögött foglalt helyet, 
mintha szolgájuk volna.

Jósika J u lia . II. 14
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Most az agg férfiú a szabólegény felé 
fordítván arczát, tompa hangon szólt: -— 
Jer közelebb!

Hősünk, ki remegve állt a padlás ajtajá
nál, pár lépést tett előre, aztán — még tisz
teletteljes távolságban a három kisértettől, 
— megállt.

Látod-e ama gerendát ott a falban? — 
folvtatá a kisértet.

Látom ! felelt alig hallhatólag a szabó.
S azon helyet mellette, hol a vakolat ki

esett a téglák közöl?
Azt is ; — volt a halk felelet.
Szedd ki egyenkint a téglákat helyök- 

ből; —szólt parancsoló hangon az agg férfiú.
A szabólegény összerázkódott, aztán pár 

szór kÖhécselt, végre akadozva felelt: — 
Szedjék csak ki önnek magok: nincs nekem 
evvel semmi dolgom!

Az agg férfiú komoly tekintetet vetett 
hősünkre — a nőalak fölsóhajtott, a vörös 
kisértet lábaival topogott, feje fészkelődött
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hóna alatt, s szemeit dühösen szegezte Lee- 
mansra.

Ez hallgatott — remegett — s keresz
teket vetett nagy szorgalommal.

Most hátra fordult az agg férfiú, s int
vén a vörös alaknak, parancsolólag a falra 
mutatott.

A vörös alak a falhoz lépett, fejét igen 
óvatosan egy korhadt székre tette, mely a 
padlás egyik szögletében állt, s aztán lassan 
kiszedte egymásután a téglákat a falból, s 
halomra rakta.

Midőn már jó tágas nyilás volt a falban, 
az agg férfiú lassú kézmozdulattal eltávolí
totta a vörös kisértetet, s újra a szabólegény
hez fordulván ismételte előbbi szavait: Jer 
közelebb!

Leemans remegve tett pár lépést, s meg
állt.

Látod-e ama vasládát, ott a falban ?
Látom.
Húzd ki onnan! 14*
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Szabólegényünk annyira reszketett, hogy 
a gyertya is ingadozott kezében, aztán félén
ken, de érthetőleg szólt:

Húzzák ki azt csak önök magok; nincs 
nekem evvel semmi dolgom !

Az agg férfiú szemeiben örömsugár lát
szott fölvillanni, a nőalak mosolygott — a 
vörös szolga pedig akkorát topogott lábával, 
hogy a szabó hátra ugrott egészen az ajtóig, 
s lesütötte szemeit, hogy ne lássa minő mér
gesen néz reá a fő a korhadt széken.

Most ismét intett az agg férfiú vörös 
szolgájának, ez oly dühhel húzta ki a ládát 
a falbeli üregből, hogy Leemans mennydör
gést vélt hallani.

Jer közelebb fiam! — hangzott még egy
szer az agg férfiú tompa szava.

A szabó közeledett.
Látod-e a lakatot itt a ládán? s mel

lette kulcsát ?
Látom.
Vedd a kulcsot kezedbe, s nyisd ki vele 

a ládát!
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Nyissák ki csak önök maguk; nincs ne
kem evvel semmi dolgom! — Felelt a sza
bólegény bátrabb hangon, látván, hogy 
feleletei nem hoznak veszedelmet árva 
fejére.

Az agg férfiú mosolyogva s jóváhagyó
lag intett fejével, a nő összekulcsolt kezekkel 
s örömteljes vonásokkal nézett hősünkre, a 
vörös alak pedig mindkét Öklével fényegette 
a szabólegényt.

Azonban egyetlen intésére az agg fér
fiúnak lehajolt s kinyitotta a vasládát.

Látod-e ama zacskókat, tele pénzzel? 
— kérdezte most az agg férfiú reszkető han
gon, s halvány arcza aggódva fordult Lee- 
mans felé.

Látom, felelt ez.
Szedd ki azokat a ládából, s tedd 

egyenkint ama ‘ nagy faládára ott a padlás 
közepében.

A szabó tágra nyitott szemei a szép 
domború pénzzacskókon függőitek, melyek
kel színig tele volt a láda ; önkénytelenül
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közelebb lépett — kezei szinte viszkettek* 
csakhogy e kincshez nyúlhassanak.

Az agg férfiú vonásai elsötétedtek, — 
a nő elfödte arczát kezeivel, a vörös szolga 
pedig nyugodtan állt, s feje, ott a szöglet
ben, vigyorgott.

A szabólegény már közel volt a vas
ládához midőn szemei e borszaszto főre 
estek, s megijedvén a pokoli örömnek kife
jezésén, mely abban fölvillant, keresztet 
vetett.

Akkor eszébe jutottak egyszerre a se
gédlelkész szavai, s hirtelen visszalépvén 
régi helyére, némi erőlködéssel azt felelte 
újra :

Szedjék ki csak önök magok; nincs ne
kem evvel semmi dolgom.

Az agg férfiú s neje felsóhajtottak, mint
ha kő esett volna le sziveikről, mig a vörös 
szolga tombolt, öklével hadonázott a levegő
ben, s fejének sötét szemei szikrákat szórtak.

De az agg férfiú parancsolólag intett ne
ki, s úgy látszik kénytelen volt engedelmes
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kedni, mert a pénzzacskókat kezdte egymás
után a ládából kiszedegetni s a kitűzött 
helyre vinni, hanem oly lassan s vonakodva, 
hogy az agg férfiú újra s újra sürgető- 
leg intett.

Epén az utolsó zacskót szedte ki a vas
ládából, s vitte a padlás közepébe, midőn 
messziről, de egészen tisztán, egy kakas ku- 
korikolása hallatszott.

E perczben az agg férfiú s a nő alakjai 
sugározni kezdettek, a vén arczok megifjod- 
tak, a sebek eltűntek, a fehér leplek fel
hőkké váltak; s karjaikat összefűzvén fel
jebb s feljebb emelkedtek, — mig végre 
eltűntek.

A vörös alak elejtette a pénzzacskót, 
mely épen kezében volt, oly hirtelen, hogy 
csörömpölve zuhant a földre; roppant ugrás
sal a szék mellett termett, fejét fölkapta ar
ról, s lábának egyetlen rúgásával feldöntvén 
a reszkető szabólegényt, eltűnt, mintha a 
föld elnyelte volna.

A mi hősünk pedig, se nem látott, se nem
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hallott többé semmit, vmert eszmélet nélkül 
hevert a padlás deszkázatán, esésében elolt
ván a gyertyát.

Midőn Leemans ur fölébredett ájulásá
ból, a reggeli nap sugarai betöltötték a pad
lást, s hősünk első perczben nem is tudta 
hol van, s hogy jutott e poros és pókhálós 
hézagba.

Föl akart kelni, de a hogy kissé mozogni 
kezdett, halk csörgést hallott s keze, mely- 
lyel a földre támaszkodott, valami hideg tárgy
hoz ért. Az ijedtség erőt kölcsönözött az 
ifjúnak, s összeszedvén magát, fölugrott és 
körültekintett.

Most tért vissza emlékezete, s az egész 
jelenet, — minden borzadályaival, előtte állt.

Vajon nem álom volt-e az egész? — igy 
tűnődött emberünk.

Nem — nem! — kiáltott föl, midőn sze
mei a falra estek, melyben jókora üreg ási- 
tozott — a korhadt székre, ott a szögletben, 
melyen most is látni vélte amaz utálatos főt 
— az üres vasládára, mely nem távol a kis
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téglahalmaztól nyitva állt az elejtett 
zacskóra, melyből a kerek, fénylő öt frankos 
tallérok kigördültek volt — s ott — a nagy 
faládán, a padlás közepette, a szép, domború 
pénzzacskókra, egy — két — három — négy 
hosszú, hosszú sorban!

Oh ! ez nem volt álom! — valóság volt 
minden, a mit látott — s mit hallott! — s 
itt e roppant kincs az öve leend — mert hi
szen ben van az, a házban!

De ha még is minden a mit lát, csak az 
Ördög ármánya volna ? — ha e pénz ott, ama 
zacskókban, kavicscsá vagy valami roszabbá 
válnék, mihelyt hozzányúl?

E gondolatra reszketés futott át tagjain, 
s alig mert a kincsre nézni.

Hiszen már hozzá nyúltam! — kiáltott 
fól egyszerre kitörő örömmel; — a hideg 
tárgy, melyhez kezem ért, midőn föl akar
tam kelni, p énzdarab  volt — nem más! — 
Oh, angyali Stephanie kisasszony!

Hanem legyünk mindamellett óvatosak! 
— igy folytató szabólegényünk pár perez
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után magánbeszédét — ne nyúljunk semmi
hez, s emlékezzünk arról, mit a segédlel
kész ur mondott. Eddig mindenben igaza 
vo lt; s ha tanácsát nem követem oly híven 
— tán tízszer is el vitt volna a sátán!

Evvel még egy hosszú, szerelmes tekin
tetett vetett a pénzzacskókra, s elhagyta a 
padlást; bezárta maga után annak ajtaját, s 
a kulcsot oldalzsebébe tette.

Leérve ama szobába, hol az estét s az 
éjnek első részét töltötte volt, kissé rendbe 
szedte öltözetét, egy darab vajas kenyérrel 
s pohárka pálinkával reggelizett, aztán út
nak indult, s meg sem állt, mig a Saint- 
Josse-ten-Noodi-i papiak előtt nem találta 
magát.

A szakácsnő, ajtót nyitott, s nagy sze
meket meresztett reá, midőn emberünk azt 
kérdezte: itthon van a segédlelkész ur ?

Elhiszem, hogy itthon van; — felelt ki- 
sé mérgesen a némber — még pedig meleg 
ágyában; ön engem is álmomból kicsenge
tett; hiszen csak most ütötte el az öt ó rá t!
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A szabó szépen engedelmet kért, de 
mindamellett kinyilatkoztatta, hogy neki 
tüstént szólni kell a segédlelkész úrral.

A szakácsné fejcsóválva kopogtatott an
nak ajtaján, s pár perez múlva Leemans ur 
a segédlelkész szobájában volt.

Nem sokára azután mindketten elhagy
ták a paplakot, és sebes léptekkel haladtak 
az elátkozott kastély felé.

Midőn ennek padlásán voltak, a segéd- 
lelkész nagy szemeket meresztett mindenre, 
a mit ott látott, de főleg a pénzzacskókra r 
aztán zsebéből kihúzott egy üvegecske szen
telt vizet s egy fecskendőt, s bátran neki 
fogván, jól befecskendezte az ördöngös 
pénzt, latin imádságokat mormogván e mű
téthez.

Ez meglévén, vidáman fölkiáltott : No 
barátom, ha most kavicsok helyett pénzt 
lelünk még ama zacskókban, ez csak ugyan 
valódi pénz és nem pokoli csalódás. Neki 
tehát Leemans ur!

Fölbontották rendre a zacskókat s mind-
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egyik tele volt egyik ezüst, másik arany 
pénzzel.

A szabó nagyott ugrott örömében, de 
beszélni alig tudott, csak imádottja ne
vét rebegte olykor; s midőn végre szólni 
tudott ezer frankot Ígért a segédlelkésznek 
misékre.

Ezentúl könnyű volt emberünk föladata, 
a négy hetet igen csendesen és vidáman 
töltötte a most — úgy látszott legalább 
többé el nem átkozott kastélyban, melyet 
olybá tekintett, mintha már az övé volna.

A kísérteteknek hire sem vo lt; minden 
nyugodtan maradt és csendesen. A szabó 
evett, ivott, a kertben dolgozott igen jó 
kedvvel, mert hiszen magának dolgozott 
s éjjel úgy aludt mint a bunda.

Négy hét múlva pedig eljött Van Schoo- 
nen jegyző ur, a kastély tulajdonosával, s 
átadta azt, mi ndenne l  e g y ü t t  a m i  b e n 
ne vol t ,  Leemans urnák.

Igaz, hogy mikor a tulajdonos megtudta 
mi van a kastélyban a bútorokon s egyéb
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felvetőkön kívül, kedve kerekedett perbe 
idézni a bátor szabólegényt — hanem a 
kötlevél erős volt — a segédlelkész tanús
kodott Leemans mellett — a jegyző becsü
letes ember volt —1 igy tehát nem mehetett 
semmire.

Leemans, a szabólegény pedig „mon- 
sieur“ lett, a hogy az idevaló nép mondani 
szokta, és az is maradt, mert jó gazda volt. 
Hogy nem sokára újra megkérte a „bour- 
geois“-tól Stephanie kisasszony kezét, s 
hogy ezúttal nem dobatott le a hágcsón — 
nem szükség mondanom.

❖
* ❖

Nemde, különös eset, asszonyom? — igy 
végezte be a szakácsnő, miután — kissé más 
szavakkal ugyan — elbeszélte e történeteskét.

Különös, — feleltem én, — nagyon kü
lönös !

Es igaz — erősítette újra, igen erélye
sen, az öreg Joan.
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Ez más kérdés! — feleltem, jót nevetve, 
e megrögzött flamand babonán, mig elhagy
tam a konyhát; csak el ne felejtse a salátát, 
Joséphine!
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H e CKENAST G u s z t á v  könyvkiadó-hivatalában
megjelentek és kaphatók :

Stifter Adalbert. Költői vázlatok, czimképes kiadás. 
(8-rét) fűzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

B. Eötvös József. A nővérek. Regény. Második kiadás 
czimképpel egy kötetben ára 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

B. Eötvös József. A karthausi. Egy kötetben. Ötödik 
javított kiadás czimképpel. (8-rét) fűzve 2 ft. Disz
kötésben 3 ft.

Gyöngysorok. B. Eötvös József összes szépirodalmi
müveiből fűzte V a ch o tt S á n d o rn é . B. Eötvös József 
arczképével. Fűzve 2 ft.50 kr. Diszkötésben 3 ft. 60 kr.

B. Eötvös József. Elbeszélések. Fűzve 1 ft. 40 kr.

Dalmady Győző. Költemények. Fűzve 1 frt. 50 kr. 
Diszkötésben 2 ft. 50 kr.

Arany László. Eredeti népmesék. Fűzve 1 ft. 50 kr.

Merényi László. Eredeti népmesék. Két kötet. (8-rét)
Fűzve 2 ft.

Merényi László. Sajó- és tiszavölgyi népmesék. Két
kötet. Fűzve 2 ft.

Latika Gusztáv. Szellemi szikrák. Nevezetes emberek 
elmés és czélzó ötleteinek és nyilatkozatainak gyűj
teménye. 2 kötet, fűzve 2 ft.

Pest, 1863. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.










