










ZOLA EMIL

TERMÉKENYSÉG
F O R D Í T O T T Á K
SZÍNI GYULA ÉS 
KARINTHY EMMY

BUDAPEST, 1919
K Ö Z P O N T I  A N T I Q U A R I U M

MAGYAR JÓZSEF ÉS FIA



Uránja Könyvnyomda, Badapeat,



Előszó a fordításhoz.

Emberirtó háború volt, mialatt Zolának ezt az 
emberszerető regényét kelten fordítottuk, Karinthy 
Emmy és én — a hölgyet nem udvariasságból bo
csátom előre, hanem azért is, mert a fordítás na
gyobbik feléért őt illeti az érdem és a felelősség. A 
„négy evangélium** közül a Fécondité született meg 
a leghamarabb. Zola ebben a regényében prófétai 
tűzzel támadta az emberiség vad élvezethajhászását 
— amelyet Páris akkori Sodomájában bőven tanul
mányozhatott — és hirdette eljövetelét az uj ember
nek, aki csak a munkának és gyermekei szaporításá
nak, nevelésének fog élni. Csodálom, hogy eddig a 
„Termékenység** tiz év előttről való és teljesen* el
fogyott kiadását föl nem frissítették. Hallatlanul ér
dekes mü és ma is minden sora aktuális, sőt a nagy 
emberveszteség után aktuálisabb, mint valaha. Zola 
valamennyi müve közül talán ez a legtipikusabb. 
Valami vad geniális erő van benne, amely nem fran
ciás, mert nem ismeri azt a harmóniára való törek
vést, egyensúlyt, ami a francia művészetet átitatja. 
Brutális és csökönyös, széles válla, erős ökle van : 
cvikkeres, tudós munkás, amilyennek a szobrát lát
tam, amelyet a .szocialisták Suresnes piacán emeltek 
a tiszteletére. Minthogy ez a regénye a bő gyermek- 
áldás, a termékenység érdekében harcol, eszünkbe 
kell, hogy jusson: Zola törvényes házassága meddő



volt, ellenben índiskrécíóként kiderült róla, hogy volt 
egy második háztartása is nagy titokban, hol a tör
vénytelen, de termékeny anya gyermekekkel ajándé
kozta meg őt. Ez a dolog gyakrabban eszébe jut az 
embernek a regénye tanulmányozásakor. Nagyon is 
átélt, életszerű megfigyelések vannak benne. A fran
cia kritika még mindig nincs kibékülve Zolával, nem 
tartják stilusmüvésznek: vad, cafatos, gyakran má
niákus Írásai csakugyan egyéni stilisztikát követnek, 
de mennyi nyugtalanitó, alakitó erő van ebben a vad 
regényírói termékenységben. Még királyság volt, mi
kor ezt a regényt fordítani kezdtük és néha meg- 
hökkenve állt meg egy-egy mondat előtt a fordítói 
toll. Most azonban köztársaságban élünk és hiszem, 
hogy a brutális őszinteségekre megtanított már min
ket az élet, a háború, a forradalom. Ne riadjunk 
vissza a jótékony, prófétai szókimondástól.

1919. január.
Szirti Gyula.



Ezen a reggelen a kis lakban asz erdő szélén, ahol 
három hét óta voltak megtelepedve, Máté azért sietett, 
hogy elérhesse Janvilleban a hét órai vonatot, amely 
mindennap Parisba vitte. Már fél hét óra volt és lakásá
tól Janvilleig jó két kilométernyi útja volt. Aztán három
negyed órai vasutazás után még háromnegyed órára 
volt szüksége, hogy a párisi északi pályaudvarról el
jusson a boulevard de Grenellere. Ilyenformán a gyári 
irodába rendszerint csak fél nyolc felé érkezett meg.

' Már megcsókolta a gyermekeit, akik szerencsére 
megint elaludtak, miután alig akarták! elengedni, kis kar
jukkal a nyakába csimpaszkodtak, nevetgéltek és csó
kolgatták1. És mikor gyorsan bement a hálószobába, 
feleségét, Mariannet még ágyban találta, de az asszony 
már ébren volt, félig fennült. Épp felhúzta az egyik füg
gönyt és a sugaras májusi reggel beözönlött és nap
fényének hullámával elárasztotta a huszonnégy éves nő 
egészséges és üde szépségét. A férje, aki három évvel 
volt idősebb nála, imádta az asszonyt.

— Tudod, gyönyörűm, sietek, mert félek1, hogy le
késem a vonatról... Légy rajta, hogy fusson a pénz
bő l... megvan még, ugy-e, a másfél frankod?

Az asszony nevetni kezdett, elbűvölő volt a mezíte
len karjával és a kibontott barna hajával. Háztartásuk 
állandó pénzügyi zavarai ellenére is Marianne megmaradt 
erősnek és életvidámnak, pedig tizenhét éves volt mi-
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kor férjhez ment, a férje ugyanakkor húsz éves volt 
és már négy gyermek gondja nehezedett rájuk.

— [Minthogy a hónap utolsó napja van és ma este fi
zetést kapsz...  holnap kifizetem az apró-cseprő adóssá
gokat Janvilleban. Csak Lepaijleurék zaklatnak a tej 
és tojás miatt, mindig úgy néznek az emberre, mintha 
félnének, hogy meglopjak őket,.. Másfél frankom van, 
drágám!... de azért lakzit csapunk!

Mindig nevetett az asszony és kitárta ura felé ke
mény és fehér karját minden reggel a viszontlátás örö
mére* ;

— Siess, minthogy dolgod van ...  Ma este a kis
hídnál foglak várni. {

— Ne, ne, inkább feküdj le, azt akarom. Tudod,
hogy ma, ha nem is késem le a háromnegyed tizenegy 
órás vonatról, csak féltizenkettőkor lehetek Janvilleban. ..  
Ó, milyen nap vár rám! Meg kellett Ígérnem Morangerék- 
nek, hogy náluk1 fogok ebédelni, ma este pedig Beau- 
chénenél lesz vendégség, üzleti vacsora, amelyen ott 
kell lennem... Szóval feküdj le és hajukálj egyet, mig 
haza nem jövök. i

Az asszony kecsesen bólintott, nem ellenkezett: I
— És ne felejtsd el — szólt — hogy benézz a házi

úrhoz és mondd meg neki, hogy beesik az eső a gyere
kek szobájába. Ez a Séguin du Hordel, akinek milliói 
vannak, ugyan csupán hatszáz frank bérért adta ki ne
künk ezt a házikót, de ez még nem ok arra, hogy meg
ázzunk benne, mintha az országúton laknánk,

— No né’, erről csaknem megfeledkeztem...  Be
szólok majd a háziúrhoz, ezt megígértem.

Most Máté ölelte meg az asszonyt és a »viszont- 
látásra« nem akart véget érni, a férj még1 mindig! nem 
mozdult. Marianne megint kacagott és cuppanó csókó
kat adott. így négyszemközt ez a két ember maga) 
volt az egészséges, ép szerelem, a teljes és mély egye
sülésnek, az egy test, egy léleknek örömünnepe.

— Menj, menj már, drágám...  Jaj, ne felejtsd el,
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hogy szólj Constancenak, hogy mielőtt nyaralni megy, 
jöjjön el hozzánk Mauriceszal egy vasárnap.

— Jó, jó, meg fogom mondani... Pá, gyönyörül 
' Máté még egyszer visszafordult, újra erősen meg

ölelte az asszonyt, hosszú csókot nyomott az ajkárai 
amit Marianne sziweHálekkel viszonzott, aztán elsietett.

Máté rendszerint, mikor az északi pályaudvarra ér
kezett, omnibuszra ült. De olyan napon, mikor csak 
másfél frankjuk1 volt az egész házban, vigan az apos
tolok lovain tette meg az utat. A séta különben nagyon 
szép volt: a rue Lafayette, az opera, a nagy boule- 
vardok, a rue Royale, aztán a place de la Concorde, a 
Cours la Reine, a L’Alma hídja és a D’örsay-rakpart.

A Beauchéne-gyár a D’Orsay-rakSpart végén ter
peszkedett, a rue de la Fédération és a boulevard 
de Grenelle közt. Nagy telek volt ott derékszögű há
romszögben, amelynek egyik csúcsán a rakpartra nézett 
az a szép lakóház, piros téglás, fehér kővel szegélyezett 
épület, amelyet Beauchéne Léon, a mostani tulajdonos
nak, Beauchéne Sándornak az apja építtetett. Az erkély
ről látni lehetett a Szajnán túl a dombon Passy házait 
zöld lombok közt, jobbkéz felé pedig a Trocadero-palota 
két tornya meredezett. Oldalt, a rue de la Fédération 
mentén még ott volt a kert és a kis ház, amely Beauchéne 
Léoné volt abban a hősi korszakban, mikor verejtékes 
munkával megalapozta a vagyonát.

A gyár épületei, raktárai — egy csomó szürke épü
let, amelyet két gyárkémény koronázott — foglalták el 
a telek mélyét és a boulevard de Grenelle mentén levő 
részét, amelyet magas, ablakok nélkül való fal zárt el. 
Ez a hatalmas, nevezetes gépgyár főként mezőgazdasági 
gépeket gyártott a legóriásibb gépektől kezdve a leg
finomabb, legravaszabb eszközökig, amiket különös gond
dal kell elkészíteni. A gyárban naponta néhány száz 
ember dolgozott, azonkívül volt egy műhelye, hol vagy 
ötven női munkás volt, zománcozok és fémcsiszolók.

A műhelyek és irodák bejárója a rue de la Fédé
ration felől volt, a hatalmas kapun át látni lehetett az
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irdatlan nagy udvart, amelynek kövezete mindig fekete 
volt és gyakran gőzölgő viz patakjai barázdálták. Sürü 
korompor hullott a magas kéményekből, sistergő gőz- 
sugarak szöktek elő !a háztetőkről, imig a tompa dü
börgés, amely megrázkódtatta a földet, elárulta a gyár 
belső remegését, munkájának örökös morgását. (

Nyolc óra harmincöt perc volt a középső épület 
nagy óráján, mikor Máté keresztülment az udvaron, hogy 
bemerijen az irodájába, hol ő volt a főrajzoló. Már 
nyolc év óta szolgált a gyárban, ahol tizenkilenc éves 
korában kezdte, mint segédrajzoló havi száz* frankkal, 
miután szakvizsgáit fényes sikerrel állta meg. Az apja, 
Froment Péter rajta volt, hogy minden gyermeke valami 
kézművességet tanuljon, egyébként rájuk bízta, hogy mik 
akarnak lenni. Négy fia volt Mária nevű feleségétől, 
János volt a legidősebb, aztán Máté, Márk és Lukács. 
Mikor Máté belépett a gyárba, az alapítója, Beauchéne 
Léon már egy év óta halott volt és a fia, Sándor épp 
akkor lett utódja és feleségül vette, a Maraisből egy 
gazdag tapétagyáros leányát, Meunier Constanceot. Máté 
az uj főnök alá került, aki alig volt öt évvel idősebb 
nála. És ott a gyárban ismerkedett meg a tizenhat 
éves Marianneval, aki Beauchéne Sándornak egy sze
gény unokahuga volt és a következő évben feleségül is 
vette. ’ í

' Marianne nevelésének gondja tizenkét éves kbra 
óta a nagybátyjára, Beauchéne Léonra nehezedett. En
nek a Beauchénenek egy testvérbátyja, Beauchéne Félix, 
aki nyugtalan vérü ember volt, mindenféle kudarc után 
kalandvágyból Algírba ment, szerencsét próbálni. És egy
úttal a gazdaság, amit ott űzött, virulni kezdett, de egy 
nap rablók támadták meg, őt és feleségét megölték, 
házát lerombolták úgy, hogy a kis leányuk1, Marianne, 
aki csodaképpen menekült meg, nem talált másutt oltal
mat, mint a nagybátyja házában. A nagybácsi nagyon 
jó volt Mariannehoz az alatt a két év alatt, amíg még 
élt. De ott volt a házban Sándor, aki pajtásnak kissé 
nehézkes volt és különösen a Sándor húga, Szerafin,
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egy romlott, gonosz nagy leány, aki szerencséra nem
sokára leltávozott a házból, mert tizennyolc éves korában 
olyan botránya volt, egy Lowicz nevű báróval, egy igazi 
báróval, aki egyébként csaló és hamiskártyás volt, hogy a 
leányt gyorsan feleségül kellett adni a báróhoz, aki a nő
vel együtt háromszázezer frankot kapott. Később, mikor 
apja halála után Sándor elérte a házasuló kort és jobb 
akarata ellenére feleségül vette Constanceot a félmilliónyi 
hozományáért, Marianne még idegenebbnek, még ár
vábbnak érezte magát a házban az uj asszony mellett, 
aki szikár, száraz, zsarnoki hajlamú nő volt és korlát
lanul ííralkodott a háztartásban. Máté járt a házba és 
néhány hónap alatt tisztes, egészséges és szép szerelem 
fejlődött ki a két fiatal ember közt. Ez a szerelem 
nem villámcsapásként jött, ami a szerelmeseket szokta 
egymás karjába dobni, hanem az egymás megbecsü
léséből, kölcsönös gyöngédségből fakadt, boldogok vol
tak, hogy egymásnak adhattak valamit. Ebből szokott 
a fölbonthatatlan házasság támadni. És boldogok vol
tak, hogy egy fillér nélkül házasodtak és nem hoztak ma
gukkal mást, mint az égő szivüket mindörökké. Máté 
kétezernégyszáz frank fizetéssel lépett elő és Sándor 
megvillogtatta előtte a reményt, hogy valamikor, jóval 
később majd társául fogadja. I

Egyébként Froment Máté lassanként nélkülözhetet
lenné lett a gyárban. A  fiatal gyáros, Beauchéne Sán
dor életének válságos korszakába jutott. Az  apja, akinek 
a Szerafin hozományát a készpénzéből kellett kifizetnie 
és akinek még egyéb kiadásokat is okozott nyughatat
lan és kártékony leánya, kénytelen volt leszállítani egy 
időre az üzemi tőkéjét. Halála után való másnap pedig 
kiderült, hogy elkövette azt a gyakori könnyelműséget, 
hogy Végrendelet nélkül halt megi. Ilyenformán Szerafin 
keresztülgázolhatott a fivére érdekein, a köteles részét 
követelte és arra akarta kényszeríteni Sándort, hogy el
adja a gyárat. Az egész vagyont a szétforgácsolás fe
nyegette, a gyár földarabolva megsemmisülhetett volna, 
Beauchéne még akkor is remegett az ijedtségtől és ha
ragtól, mikor végre boldogan kifizethette nővérének a
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kötetes részét, bőven és készpénzben. De a seb, amelyet 
ez okozott, tovább tátongott és ezt a sebet akarta Sán
dor behegeszteni a Constance félmilliójával és ezért vette 
feleségül a csúnya leányt, aki nagyon is szomorú falat 
volt az ő számára, a szép férfi számára. Constance 
olyan sovány volt, hogy maga Beauchéne is »csontváz«- 
nak nevezte, mielőtt elhatározta, hogy feleségül veszi. 
Öt-hat év alatt rendbe jött minden, a gyár üzeme meg
kétszereződött és nagy virágzása nyilvánvaló lett. És 
Máté, aki a főnök1 egyik' legtevékenyebb, legszükségesebb 
munkatársa volt, főrajzolóvá lépett elő évi négyezerkét
száz frank lizetéssel...

Morange, a főszátnvivő, akinek1 az irodája a Mátéé 
mellett volt, nyújtogatta a nyakát, mihelyt meghallotta, 
hogy a fiatal ember elhelyezkedik a rajzasztala mellett.

— Mondja csak, kedves Froment, nem feledkezett
meg róla, hogy ma nálunk ebédel. I

— Nem, nem, kedves Morange. Természetes, hogy
ott leszek. Délben föl fogom keresni. i

És Máté megint elmerült egy gőzkalapács tervébe, 
amelyet ő talált ki. A tökéletesen egyszerű és rendkívül 
fontos találmányon sokáig dolgozott és úgy volt, hogy 
egy Beauceból való kövér földbirtokbs, Firon-Badinier 
délután meg fogja nézni a tervet.

De a főnöki szoba ajtaja hevesen kivágódott és 
Beauchéne megjelent. Magas termetű, piros arcú, erős 
orrú, vastag ajkú ember volt, szép, egyenes metszésű 
barna szeme volt, fekete körszakálit viselt, amelyet na
gyon ápolt, mint a haját is, amely csigákban volt hátra
fésülve a koponyájára, hogy eltakarja a veszedelmesen 
kezdődő kopaszságot az alig harminckét éves ember 
fejebubján. Már reggel redingoteban volt, szivarozott és 
harsány hangja, visszhangos jókedvé, lármás tevékeny- 
kedése íegy önzőn élvező ember még mindig jó egész
ségére mutattak, aki számára minden a pénz. a árasok 
munkájával megsokszorosított tőke.

— Ah, ah, látom, hogy elkészült? Firon-Badinier
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irt nekem még egyszer, hogy három órakor itt lesz. 
És este, amint tudja, elviszem magát vele együtt a 
vendéglőbe, mert ezek a jó emberek csak1 úgy kaphatók 
egy kis vásárra, ha jó borral öntözik meg őket. ..  Ide
haza csak gondot okozott volna Constancenak és inkább 
szeretem őket máshol megvendégelni. . .  Szólt Marian- 
nenak?

— Szóltam. Ö tudja, hogy csak a háromnegyed 
tizenegy órás vonattal megyek haza.

Beauchéne belevetette magát egy székbe.
— Holtfáradt vagyok, barátom! Tegnap este a vá

rosban vacsoráztam, csak egy órakór kerültem ágyba. 
És még hozzá várt itt rám ma reggel ez a munka! 
Kell, hogy az embernek vas egészsége legyen.

Idáig csakugyan bámulatosan szív ó s  és erélyes mun
kásnak mutatkozott. És kitűnő orra .Volt a jó üzletek 
kiszimatolásához. A gyárban ő volt, aki a leghamarabb 
kelt föl, mindent látott, mindenről gondoskbdött és egész 
leikével rajta volt, hogy a gyár megrendeléseinek szá
mát minden évben megkétszerezze. Egy idő óta mégis 
valami fáradtság mindinkább kikezdte. Mindig mulatós 
ember volt és munkás életéből jó részt szakított ki a 
bevallott és be nem vallott szórakozásai számára úgy, 
hogy most már némely kirúgás a hámból alaposan meg
viselte. | - {'

Ránézett Mátéra. 1 j ! J
— Maga jó színben van. Hogy csinálja azt, hogy 

sohasem látszik fáradtnak?
A fiatal ember, ahogy a rajzasztala előtt állt, olyan 

egészségesnek látszott, mint az ifjú tölgyfa. Magas, so
vány, barna ember volt a Fromentok széles, magas, 
toronyszerű homlokával. Sűrű haja rövidre volt nyirvai> 
hegyes szakáit viselt, amely kissé göndör volt. És arcá
nak legfőbb jellemvonása a szeme volt, világos és mély 
tekintetű, egyszerre élénk és elgondolkodó, csaknem min
dig mosolygó szeme. A gondolat és a tett embere volt, 
nagyon «egyszerű, nagyon vidám és nagyon jó is.

— Ó, kérem, én szolidul élek! — mondta nevetve.
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Dg Beauchéne tiltakozott: ‘ f
— Hohó, maga csöppet sem szolid. Nem szolid az 

az ember, akinek már négy gyermeke van huszonhét 
éves korában. És mindjárt ikrekkel kezdte, a Balázszsal 
és a Déneskével! És aztán ott van az Ambruska meg a 
kis Rózácska! Nem is számitom ide azt a kis lánykát, 
aki mindjárt a születése után meghalt és aki Rózácska 
előtt született. Tudja-e, szerencsétlen, hogy ez annyi, 
mint öt gyermek!... Nem; nem, a szolid én vagyok, 
akinek csak egy gyermekem vanvés tudom is magam 
mérsékelni okosan, józanul.

( így szokott Beauchéne kötődni, de tréfálkozásából 
kiérzett, hogy neheztel a fiatal házaspárra, amelynek 
nem imponál az ő vagyona és bántotta a Marianne 
termékenysége is, amelyet Beauchéne botrányosnak mon
dott.

Máté tovább nevetett és nem felelt — hozzá volt 
szokva ezekhez a támadásokhoz, amelyek a jó kedvét 
nem bolygatták meg — amikor belépett egy munkás, 
Moineaud apó, ahogy a gyárban nevezték, /llig negy
venhárom éves, alacsony, zömök ember volt, kerekfejü, 
bikanyaku, arcát és kezét több, mint negyedszázad mun
kája ráncositotta meg. Szerelő volt a gyárban és azért 
jött, hogy a főnökének jelentést tegyen arról, hogy va
lami baj van egy gép fölszerelésében. De a gyáros 
nem engedte szóhoz jutni abban a nagy fölháboro- 
dásában, amit a népes családokkal szemben érzett.

— És magának hány gyermeke van, Moineaud apó?
— Hét, igazgató ur — felelte a munkás kissé

meghökkenve. — Három meghalt. !
— Az annyi, mint tiz. Hát ez tiszta sor. Hogyan 

akarja’ akkor azt, hogy ne haljanak mind éhen?
Moineaud maga is nevetni kezdett, mint aféle vidám 

és könnyelmű párisi munkás, akinek nem volt más öröme, 
mint ia felesége, ha megivott egy pohárral. A kicsinyei 
úgy bújtak ki a földből, hogy szinte észre sem vette 
őket és szerette is őket nagyon, mig ki nem repültek a 
fészekből. És a gyerekek közül némelyik dolgozott és



11

ez hozott egy keveset a konyhára. De Moineaud jónak 
látta, hogy mentegetőzzék egy tréfás szólással, ami alap
jában véve nagyon igaznak látszott előtte:

— Az igazat megvallva, igazgató ur, nem én csi
nálom őket, hanem a feleségem.

Mind a hárman nevettek és a munkás végre el
magyarázhatta, hogy mi a baj, mire a másik kettő 
vele együtt elment, hogy maguk nézzenek a gép után. 
Egy folyosóra jutottak, mikor a főnök észrevette, hogy 
a női munkaterem ajtaja nyitva van, át akart rajta menni, 
hogy szokása szerint egy pillantást vessen a munkás
nőkre. .Hatalmas, hosszú teremben ültek1 két sorban kis 
munkaasztalkáik előtt a fekete blúzban lévő csiszolónők, 
smirglizték a fémet és tovább adták a köszörülőbe. 
Csupa fiatal nő volt ott, némelyik csinos volt, a leg
többnek az arca közönséges és alacsony származású. 
És valami vadszag vegyült a kozmás olajok illatába.

A  munka alatt szigorú hallgatás volt kötelező. De 
azért valamennyien beszélgettek. Mihelyt a főnököt je
lezte valaki, a hangjuk hirtelen elnémult. Csak egy leány, 
aki másfelé nézett és nem vett észre semmit, vitatko
zott tovább dühösen egy másik nővel. A  vitatkozók 
nővérek voltak és épp Moineaud apó leányai, Euphrasie, 
a fiatalabbik, aki kiabált, vézna, tizenhét éves, sápadt- 
szőke hajú, hosszú, száraz arcú, hegyes állu, nem szép 
és rossz tekintetű leány volt. A z  idősebbik, Norine, mint
egy tizenkilenc éves, szintén szőke nő volt, de tejhusu, 
kövér, erős, vállas, gömbölyű karú és csipőjü leány volt, 
arca tiszta, mint a nap, haja kusza, bolondos, szeme 
fekete és megvolt benne a párisi fruskák1 üdesége, ör
dögi szépsége. v 1

Norine (alattomosan engedte, hogy Euphrasie to
vább veszekedjék, mert örült, hogy hibán kapják rajta. 
És Beauchénenek kellett közbelépnie. Beauchéne rend
szerint nagyon szigorú volt a női teremben, nem ked
vezett senkinek, mert eladdig az volt az elve, ‘ hogy 
el van veszve az a főnök, aki nevetgél a munkásnőivel. 
És bár a gyáron kivül Beauchéneben megvolt a férfi
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farkasáhsége, senki sem tudott róla, hogy közte és mun
kásnői közt valami lett volna, nem nyúlt egyikhez sem.

! — Hallja, Euphrasie kisasszony, talán elég lesz már? 
Ez nem járja ... Egy frank büntetést fog fizetni és 
ha ez még egyszer előfordul, akkor elültetem az asztalá
tól egy hétre.

A fiatal leány meglepetten visszafordult. Elfojtott 
bosszúságában rettenetes pillantást vetett a nővérére, 
hogy ez nem figyelmeztette őt hamarább. De Norine 
csak mosolygott tovább a kívánatos leány tartózkodó 
tekintetével, szemébe nézett a főnökének, mint akinek 
nincs félnivalója. Beauchéne és a leány tekintete egy 
pillanatra találkozott, két másodpercig egymáson felej
tették a pillantásukat és Beauchéne piros arccal újra 
megszólalt, de valamennyihez intézte a szavait:

— Amint a felügyelőnő hátat fordit maguknak1, 
mindjárt elkezdenek fecsegni, civakodni. Vigyázzanak man 
gukra, mert különben meggyűlik a bajuk velem!

' Moineaud közömbösen hallgatta végig az egész je
lenetet, mintha az a munkásnő, akit a főnök meg
büntetett és a másik, aki alattomosan nézett rá, nem is 
a leányai volnának. A három^ember folytatta az útját, 
kimentek a teremből halálos csönd közepett, amelyben 
csak a kis köszörükövek bugása hallatszott.

Mikor a gépen a bájt kiigazították és a munkás
nak megadták az utasitást, Beauchéne visszament a 
lakására és magával vitte Mátét is, aki meg akarta 
hivni Constanceot, ahogy Marianne meghagyta neki. A 
gyár fekete épületeit a rakparton lévő nagyszerű lakó
házzal fedett folyosó kötötte össze. Constanceot egy 
kis szalonban találták1 meg, amelynek fala sárga sza
ténnel volt borítva, amit nagyon kedvelt. Egy díván 
mellett ült és a divánon a kis Maurice feküdt, a Beau- 
chéne-pár egyetlen, körülrajongott gyermeké, aki elmúlt 
két éves. j i [ 1 !; (f'

— Talán beteg a gyermek? — kérdezte Máté.
Maurice erős gyermek volt, nagyon hasonlított az

apjára, csak az álla volt erősebb. De a gyermek sápadt
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volt, a szeme pilláját nehezen emelte és a szeme kissé 
karikás volt. És az anyja, a »csontváz'«, a kis barna 
nő, akinek az arcán nem volt pir, sárga és fonnyadt volt 
már huszonhat éves korában, az anyja önző elragad
tatással nézte a gyermeket: (

— Ó, dehogy, a fiam sohasem beteg — szolt 
— Csak panaszkodik, hogy fáj a lába. Lefektettem 
és írtam Bontan doktornak, hogy jöjjön el \ma reggel.

— Eh! — kiáltott föl Beauchéne vaskos nevetés
sel — az asszonyok mind egyformák! Hisz ez a gyerek 
olyan erős, mint egy török. Szeretném látni, hogy ez a 
legény ke ne volna egészséges! ( ' ;

Boutan doktor épp belépett. Alacsony, kövér em
ber volt, mintegy negyven éves, finom haja, tömött, tel
jesen borötvált arca volt, amely nagy jóságra muta
tott. Nyomban megnézte a gyermeket, megtapogatta, 
szivhallgatóval megvizsgálta. Azután jóságos, komoly 
arckifejezéssel szólott:

— Nincs semmi baj. Ez a növéssel jár. A gyermek 
a télen át itt Párisban természetesen kissé sápadt lett, 
de néhány hét a levegőn, falun egészen helyreállítaná.

— Hát nem mondtam! — kiáltott föl megint Beau
chéne. i j

Constance tovább is fogta fia kis kézét, Maurice 
pedig újra elnyujtózott és fáradtan lehunyta a pilláját. 
Az anyja rámosolygott boldogan, kellemesen, akár
mennyire nem is illett a mosoly az arcára. Az orvos 
leült, mert szeretett a baráti házban elcsevegni. Szü
lész volt, főként asszonyokat és gyermekeket kezelt és 
mint ilyen természetszerűen a gyóntató apjuk volt, tudta 
minden titkukat és úgy érezte magát köztük, mintha a 
családhoz tartoznék. Ö segített Constancenak egyetlen 
dédelgetett fia szülésében és ő volt ott Mariannenak 
mind a négy .gyermekénél is. t

Máté még állt és várta, hogy mikor állhat elő a 
meghívással. f . |*i (

— Ha hamarosan vidékre kell mennie — szólalt 
meg — tessék eljönni hozzánk Janvilleba egy vasárnap.
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A feleségem boldog volna, ha vendégül atná és meg
mutathatná a mi kis kunyhónkat. í

f És tréfálkozva mondta el, hogy n en szegényes 
az a magános lak, amelyben élnek és gy csak egy 
tucat tányérjuk és Öt tojástartójük van. >e Beauchéne 
ismerte a lakot, mert minden télen a környékén vadá
szott, vadászbérlete volt a közeli sürü erdőben, amelyet 
tulajdonosa többeknek kiadott.

\ — Azt jól tudja, hogy Séguin nekem barátom. 
Én már ebédeltem a maguk lakában. Rozoga ház az.

Constancenak kedvét szegte az a gondolat, hogy 
a lakban milyen szegénység várna rá és eszébe jutott, 
hogy Séguin felesége, Valentiné, ahogy ő nevezte, be
szélt neki már erről a régi, roskatag vadásziakról. A 
doktor, aki mosolyogva hallgatta mindezt, közbeszólt:

— Séguinné ő nagysága a páciensem. Mikor leg
utóbb szült, azt tanácsoltam neki, hogy menjen lakni 
ebbe a kis házba. Nagyszerű ott a levegő és a gyerekek 
úgy bújhatnak ki ott, mint eső után a gomba a földből.

Beauchéne harsányan nevetett és mindjárt előhoza
kodott a maga szokásos tréfájával:

— Na, na, vigyázzon, Máté! Mikorra várja az ötö
diket? I

— Ö — szólt Constance megbántottan — ez már 
őrültség volna. Remélem, hogy Mariannenak megjött már 
az esze... De ha mégis megtörténnék, erre már nem 
volna bocsánat vagy mentség.

És Máté jól megértette, hogy mit akarnak mondani 
Beauchéne és a felesége. Kezdték Mariannet és Mátét 
nevetségesnek találni, kissé szánakoztak jrajtuk, de ha
ragudtak is és nem értették meg, hogy valaki, akinek 
ifjú és vidám szive van, hogyan kerülhet ilyen nyomo
rúságba. A legutolsó gyermeknek, a kis Rózának vi
lágrajövetele már annyira megnehezítette gondjaikat, 
hogy kénytelenek voltak vidékre menekülni egy nyomor
tanyára. És elkövették azt a hallatlan oktalanságot, hogy 
négy gyermekük volt nekik, akiknek a világon sem
mijük sem volt, ujjnyi földecskéjük sem. j



— Azt; -  folytatta Constance, akit nevelése szi
gorú erkölcs tett, — végül már a dolog mocskóssá 
fajulna. É n / olyan embereket látok; akik egy horda 
gyermeket c lnek magukkal, mindig iszonyodom, úgy 
érzem magam mintha valami részeges családot látnék. 
Ez majdnem olyan, talán még utálatosabb.

Beauchéne megint kacagásra fakadt, bárha ebben 
a dologban alkalmasint nem értett egyet a feleségével. 
Máté különben nyugodt maradt. Marianne és Constance 
sohasem tudták egymást megérteni, nagyon is külön
böztek egymástól sok dologban. Máté kedélyesen fogta 
föl a Constance támadásait, vigyázott, hogy el ne fogja 
a düh, mert nem akart szakítást. » |

— Igaza van — felelte Máté egyszerűen — őrült
ség volna... De ha az ötödik meg akarna érkezni, 
nem lehetne odaküldeni, ahonnan jött.

— Ó, van rá mód! — kiáltotta Beauchéne. *
— Ami ezt illeti — mondta Boutan doktor, aki 

atyaian jóságos arccal figyelt — nem tudok egy olyan 
módot sem, amely ne volna bűnös vagy veszedelmes.

Beauchéne egyre szenvedélyesebb lett a vitában, 
mert meg volt győződve róla, hogy a gyermekszületések 
és a népesedés kérdését alaposan ismeri és szivesen 
is beszélt róla. Először is Boutan doktort intézte el, 
akiről tudta, hogy a nagyszámú családok meggyőző- 
déses apostola és azzal a tréfával ütötte el az orvos 
állítását, hogy szülészdoktomak ebben a kérdésben nem 
lehet elfogulatlan véleménye.

Aztán elmondta mindazt, amit Malthusból homá
lyosan tudott, hogy a születések mértani feladványá
val szemben az élelem szaporodása csak számtani fe 
ladványt mutat és hogy a föld, ha zavartalanul népe
sedhetnék, legföljebb két század alatt az éhhalálig jutna. 
/Mindig a szegények hibája volt az, ha éhen haltak, 
mondta, csak korlátozniok kellett volna gyermekeik szá
mát annyira, amennyit el bírtak volna tartani. A gazda
gokat hiába vádolják (azzal, hogy gonoszak a társada
lommal szemben, nem felelősek a nyomorért, sőt ellen-
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kezőleg, csak azok az okosak, mert korlátozzák csa
ládjuk számát és ezzel az állam kitűnő polgárainak 
mutatkoznak. És diadalmaskodva ismételgette, hogy 
ebben a tekintetben nem tehet magának semmi szemre
hányást, mert a vagyonát mindig gyarapította és lelki
ismerete nyugodt Annál \nagyobb baj a szegényekre 
nézve, ha szegények akarnak maradni!

A doktor hiába felelte neki, hogy Malthus elmélete 
megdőlt, mert számításai a lehetséges és nem a való
ságos szaporodásra vonatkoznak. Hiába bizonyította a 
doktor, hogy a gazdasági válság, a vagyonok rossz el
osztása, a nagytőke uralma az igazi és kárhoztatni 
való pka a nyomorúságnak és hogy azon a napon, 
amelyen a* munkát igazságosan fogják jutalmazni, a 
termékeny föld bőségesen fogja táplálni a népes és 
boldog emberiséget. Beauchéne mindezt nem akarta 
megérteni, kényelmesen beleült a maga önzése karos- 
székébe és kijelentette, ,'hogy mindezekhez neki nincs 
semmi köze, mert p lelkiismereti furdalás nélkül gaz
dag jés mindazok, akik gazdagok akarnak lenni, csak 
úgy tegyenek, mint ő. \

— Ez legyen tehát Franciaország bölcs vége? —
kérdezte Boutan gúnyosan. — Mig Angliában, Német
országban, Oroszországban a születések száma mindig 
emelkedik, addig nálunk rettenetesen hanyatlik. Lélek- 
szám szerint mi franciák nagyon alacsony rangon ál
lunk Európában, pedig ,a lélekszám ma hatalmat jelent. 
Ki van számítva, hogy egy családra játlag négy gyer
meknek kell jutnia, mert csak ez a népesedés tudja 
fönntartani a nemzet erejét. Akinek csak egy gyermeke 
van, az rossz hazafi. I

Beauchéne magánkívül volt dühében, a szó a 
torkát fojtogatta:

— Hát én rossz hazafi vagyok! Én, aki ölöm 
magamat munkával, aki még külföldre is eladok gé
peket!... Igaz, hogy látok magam körül ismerőseim 
közt is családokat amelyek megengedhetik maguknak 
azt, hogy négy gyermekük legyen. Még azt is megen-
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gcdem, hiogy ezek’ vétkeznek, ha nincsenek gyermekeik. . .  
De én, kedvesem, én nem engedhetem meg magamnak! 
az én helyzetemben ez lehetetlen!

És újra, immár századszor elmondta a maga okos
kodását és hivatkozott arra, hogy a gyára csaknem 
széthullott, tönkrement azért, mert neki egy nővére volt. 
Szeraíin gyalázatosán viselkedett, a hozományán kivül 
még köteles részt is követelt és csak nagy anyagi áldo
zattal lehetett a gyárat megmenteni és ezt az .áldozatot 
sokáig megérezte a gyár, amely nem is tudott emiatt 
egyideig boldogulni. Világos volt, hogy nem tag sietni 
vele, hogy elkövesse capja? meggondolatlanságát, neim 
fog kis nővért vagy fivért adni Maurice fiának és nem 
fogja őt kitenni a halálos válságnak, amelyben az 
apai vagyon kockán foroghat! Nem! nem és százszor 
nem! Mauricet nem lógja osztozkodásra kényszeríteni, 
mert hiszen a törvény rosszul van csinálva. Azt akarta, 
hogy a fia legyen az egyetlen ura annak a vagyonnak, 
amelyet ő apai örökségéből megsokszorozott. Arról ál
modozott, hogy a fiának a legnagyobb gazdagságot 
szerezze meg, amely a mai világban az egyetlen ha
talom. t . ;

Constance, aki nem engedte el sápadt gyermeké
nek a kezét, valami szenvedélyes és rendkívüli büszkeség
gel nézte a fiúcskát, a gazdagság gőgjével, amely épp 
oly rideg és harcias az iparos és kereskedő embereknél, 
mint a főnemességnél az ősi nevük büszkesége. Egyet
len legyen a fiú, a nagyiparnak ez a kis hercege, hogy 
király lehessen és az uj világ ura!

— Bizony, kicsikém, inyugodt lehetsz felőle, nem 
lesz testvérkéd, ebben -apával egyetértünk. És ha a 
papa megfeledkeznék erről, a mama mindig résen lesz.

Az asszonynak ez a kijelentése visszahozta Beau- 
chéne vaskos jó kedvét. Ismerte a féleségét és tudta, 
hogy sokkal makacsabb, sokkal elszántabb, mint ő ab
ban a kérdésben, hogy korlátozza a család számát. 
Beauchéne, a vaskosan jókedvű ember, aki mindig jól 
akart élni, elég ügyetlenül csalt a házassági alkóban

Zola: Termékenység. 2
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és fázott kívül keresett szórakozást. Lehet, hogy az 
asszony tudta ezt, szemet hunyt és tűrte, minthogy 
nem tudta megakadályozni.

Beauchéne lehajolt és megcsókolta a fiát.
— Érted Maurice? Nem megyünk a gólyához egy 

másikért.
És Bouton felé fordult:
— R nők éhhez jobban értenek, mint az orvo

sok. ; í
— Sajnos — mondta a doktor halkan — a minap 

is kezeltem egy asszonyt, aki belehalt. . .
— Beauchéne vadul nevetni kezdett, Constancej

pedig, aki meg Volt sértve, úgy tett, mintha nem értené, 
hogy miről van Szó. $s  Máté, aki nem szólt közbe, 
komolyan hallgatott, mert a gyermekáldás kérdése iszo
nyúnak, mindenektelettvalónak tűnt fel előtte, úgy érezte, 
hogy az anyaság kérdése dönt az emberiség és a világ 
sorsáról. Nem volt a világon haladás, amely végül nem 
a születések tulságával végződött volna. Rz, hogy a 
népek kifejlődtek és hogy a civilizáció megnőtt, azért 
volt, mert megszaporodtak, hogy szétterjedjenek a világ 
minden részén. És a holnap fejlődését, az igazságot és 
igazságosságot nem az emberiség szaporodása, a sze
gény és munkás családok lázadó termékenysége fogja-e 
szükségessé tenni? Ezekét ja dolgokat nem merte ha
tározottsággal kimondani, mert megzavarták a Beau- 
chéne-pár nyilván bölcs tanácsai. De igyekezett hinni 
az életben, hitt benne, hogy a lehető legtöbb élet ma
gával hozza a lehető legnagyobb boldogságot. Élő
lény csak azért születik, hogy, életet teremtsen, életet 
adjon tovább, életet terjesszen maga körül. Ez olyan 
boldogság, amelyet a jó munkás érez, aki elvégezte a 
maga kötelességét. I

— Marianne és én biztosan számíthatunk rá, hogy 
el tetszik jönni vasárnap Janvilleba?

Nem kapott feleletet, mert belépett egy inas és je
lentette, hogy egy asszony, akinek gyermek van a kar
ján, szeretne beszélni a nagyságos asszonnyal. És Beau-
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chéne, aki magismerte az asszonyban Moineaud szerelő- 
munkás feleségét, szólt, hogy küldjék be az asszonyt. 
Boutan, aki fölállt, kíváncsian maradt

Moineaud (asszonyság alacsony, kövér termetű volt, 
mint az ura, negyven év körül volt, de korán elhasz
nálódott arca fakó, szeme zavaros, haja ritka és szín
telen !volt, pelyhüdt szájából már sok fog hiányzott. A 
sok gyermekágy kiforgatta a formájából és az asszony 
cl is hanyagolta magát.

— No, jó asszony, mit akar? — kérdezte tőle 
Constance.

Moineaud asszonyság zavartan, félszegen nézett kö
rül, nem várta, hogy ennyi embert fog itt találni. Hall
gatott, minthogy arra (számított, hogy; majd egyedül 
beszélhet Beauchénenével.

— Ez a legkisebbik? — kérdezte tőle Beauchéne, 
aki ránézett a gyermekre, amelyet a karján tartott. A 
gyerek vézna és sápadt volt.

— Ez a legkisebbik, uram, ez a mi kis Alfrédünk, 
tiz hónapos és el kéllett választanom, mert a tejem már 
kimaradt... Ez előtt kilenc gyermekem volt, három meg
halt. A legidősebb fiam, Jenő katona, valahol az ördög
ben, Tíonkingban van, A gyárban két nagy leányom, 
Norine és Euphrasie "dolgozik. Három gyermekem van 
miég odahaza. Viktor, !aki tizenöt éves, aztán Cecil, 
tiz éves és Irma, hét éves. És akkor megálltam, gon
doltam, bolond, aki többet vállal, mint amennyi ráesik, 
nekem élég volt. De jött még ez az apróság. ..  negyven 
éves voltam, engedeímükkel! Bizony mondom, nem sze
ret minket a jó Isten.

Beauchénenek eszébe jutott valami, amin nagyon 
mulatott: [ j

— Tudja-e, mit mond a férje? Azt mondja, hogy 
nem ő, hanem plaga az oka a gyerekeknek.
t, ( — Eh, az uram csak tréfál. . .  jár a szája... 
Felőlem ugyan akár !nem is lett volna gyermekünk. Fél
tem tőle az első időben. De hát mit csináljak? enged-

2*
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sem, hogy az uram más nőkhöz járjon? És Monieaud 
nem rossz ember, dolgos, nem iszik sokat és ha egy 
férfinak nincs más gyönyörűsége, mint ez, nagy baj 
volna, ha a felesége ellenkeznék. 1

Boutan doktor az ő nyugodt modorával egy kér
dést vetett közbe:

— Hát azt sohasem tudta, hogy óvakodni is le
het a gyermekáldástól?

— Nem olyan könnyű az, uram. Ha hazajön az 
emberem és van benne egy liter, amit barátaival együtt 
ivott meg, nem igen tudja, hogy mit csinál. És Moineaud 
nem is szereti azt a dolgot.

Ettől fogva csak a doktor kérdezett és vigyázott, 
hogy rá ne tekintsen Beauchéneékre. Kis szemében gú
nyos fények villantak meg és szemmel látható volt, 
hogy mulatságot okoz neki, hogy most ő hozakódha- 
tik elő a gyáros érvelésével. Úgy tett, mintha neheztelne 
és szemére akarná vetni Moineaud asszonyságnak a tiz 
gyermekét, akik mind szerencsétlenek, ágyú töltelék lesz 
belőlük vagy ha leányok, az utca öröme. Azt mondta 
a doktor az asszonyságnak, hogy ha nyomorban van, 
annak saját maga az oka, mert ha az ember meg akar 
gazdagodni, nem hoz a világra egy szekéralja gye
reket. i »

És a szegény ^asszony szomorúan azt felelte, hogy 
a doktornak igáza van, csakhogy nekik sohasem jutott 
eszükbe, hogy gazdagok legyenek, Moineaud jól tudta, 
hogy sohasem lesz belőle miniszter. És aztán nem is 
olyan nagy baj, ha sok a gyerek, mert amikor felnőnek 
dolgoznak és segítenek. j

Beauchéne elnémult és lassú lépésekkel járt föl- és 
alá. A  társaság zavartan, feszélyezetten hallgatott és 
Constance sietett a nőt megkérdezni: j

— Hát mondja csak, asszonyság, mi jót is hozott?
— Kezét csókolom, Skérni jöttem valamit, mert nagy 

bajban vagyunk. . .  Moineaud nem merte iá megkérni 
Beauchéne urat. Én azt hittem, hogy egyedül találom 
a nagyságát és szépen megkértem volna, hogy szóljon
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az érdekünkben... Nagyon, nagyon hálásak volnánk, 
ha a kis Viktor fiunkat fölvennék a gyárba.

—- De hiszen csak tizenöt éves — telelte Beauchéne 
_ várják meg, mig tizenhat lesz. A törvény törvény.

— Az  igaz. Csakhogy talán ki is lehet játszani 
a törvényt. Nagyon jót tennének velünk.

— Nem, ez lehetetlen.
Moineaud asszonyság szemében vastag könnycsep

pek jelentek meg. És Máté, aki szenvedélyesen figyelt 
minden szóra, egészen ki volt kelve magából. Ó, ez 
a nyomorult münkásbőr, amely magamagát kínálja föl, 
mielőtt megérett volna a munkára! A munkás, akit 
az éhség hajt, ki akarja játszani a törvényt, amely épp 
őt védi!

(Mikor jMoineaud asszonyság kétségbeesetten elment, 
a doktor tovább beszélt a nők és gyermekek munkájáról. 
Amikor egy munkásnő az anyaság állapotába jut, már 
az első gyermekágytól *ogva nem maradhat a gyár
ban. Áldott állapota és a szoptatás a lakásához szöge
zik, mert különbén őt és a csecsemőjét a legnagyobb 
veszedelmek fenyegetik. A gyermek vérszegény, gyak
ran nyomorék lesz jés az, hogy az anyja olcsóbbért 
vállalkozik a munkára, igazságtalanul lenyomja a munka
béreket. A doktor aztán rátért a szegényebb néposztályok 
termékenységére. Ezeknek nincs ^emmi veszteni való
juk, nincs semmi magasabb törekvésük. Nem kell-e pál
cát törni az ilyen születési arány felett, amely végtele
nül megsokasitja az éhenhalók és lázadók számát?

— Jól értem, hogy mit akar, doktor — mondta 
végül harag nélkül Beauchéne és megszakította hirtelen 
a sétáját. ö n  azt takarja, hogy ellentmondásba keve
redjem saját magammal, hogy kénytelen legyek bevallani, 
hogy helyeslem a iMoineaud hét gyermekét és szüksé
gem van rájuk, ugyanakkor pedig azzal az eltökélt
ségemmel, hogy csak egy fiam legyen, megcsonkítom a 
családot, hogy meg ne kelljen csonkitanom a vagyont. 
Franciaország az egy gyermekes családok országa, igy 
mondják, ugy-e?.., Hát ez igaz! De, kedvesem» a
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kérdés nagyon bonyolult és nekem alapjában véve iga
zam van. S v

Hevesen magyarázta és verte hozzá a mellét, hogy 
ő liberális, demokrata, minden komoly haladás ba
rátja. Készségesen elismerte, hogy szükség; van gyer
mekekre, .mert a hadseregnek szüksége van katonákra 
és a gyárnak szüksége van munkásokra. Csak emléke
zetbe idézte, hogy a magosabb osztályoknak milyen bölcs 
kötelességeik vannak. Úgy gondolkozott, ahogy a gaz
dag, konzervatív ember szokott, aki szerzett vagyoná
ban megmerevedni akar.

És (Máté végül megértette a kegyetlen igazságot: 
a ;n agy tőke kénytelen nyomorgó embereket teremteni, 
kénytelen előmozdítani a bérmunkások osztályának sza- 
poruságát, hogy biztosítsa saját hasznainak fönnmara
dását. Törvény az, hogy mindig sok gyermekre van 
szükség, hogy legyén Hmindig elég olcsó munkás. 
A bér-spekuláció megfosztja a munkát minden nemes
ségétől, a munkát a legnagyobb csapásnak tekinti, ho
lott az a legértékesebb földi jóság.

A politikai egyenlőség és gazdasági egyenlőtlenség 
országaiban a nagy tőke uralma, a gazdaság aránytalan 
elosztása egyszerre elősegíti és korlátozza is a szüle
téseket, hogy a vagyon elosztása mennél igazságtalanabb 
legyen: egyrészről az egy gyermekes gazdagok makacs
sága és kapzsisága egyre növeli a vagyont, másrészről a 
szegények rendetlen szaporasága elforgácsolja azt a keve
set is, ami az övék. Hogy a jövőben a munkát érdeme 
szerint becsüljék, hogy a gazdagság arányosabb elosz
tása következzék be, meg kell születnie az egyensúly
nak. Máskülönben forradalom fenyeget és ebből a mai 
állapotból származnak és óráról-órára súlyosabbá vál
nak azok a rengések-ropogások, amelyek arra mutat
nak, hogy az elavult társadalom elkorhadt gerendá- 
zata megingott.

Beauchéne elismerte, hogy az elnéptelenedés egyre 
nyugtalanítóbb és megjelölte az okait: az alkoholizmus, 
a militarizmus, az újszülöttek nagy halandósága és
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még egy sereg ok. Azután rámutatott a bajok orvos
lására: az adók leszállítása és egyéb pénzügyi mód
szer, amikben ő maga sem nagyon hitt, a végrendel
kezésnek nagyobb szabadsága, a házassági törvény 
reformja és amiről szintén nem kell megfeledkezni, az 
apasági kereset.

Boutan végül is szavába vágott:
— (Mindez a sokféle intézkedés hiábavaló volna.

Az erkölcsöket kell megváltoztatni, az erkölcsi eszmét 
és a szépség eszméjét. Ha Franciaország elnéptelenedik, 
ez azért van, mert ő maga akarja. Egyszerűen tehát 
az kell, hogy ne akarja. De micsoda óriási feladat: 
ujjágyumi egy világot! í

Máté vidáman felkiáltott: j
— Mi majd újjá fogjuk gyúrni, én már megtet

tem a magamét! (
Constance kissé csikorogva nevetett és végre felelt 

a meghívásra. Azt mondta, hogy szívesen menne el 
hozzájuk, de fél,' hogy nem lesz szabad vasárnapja 
ahhoz, hogy Janvilieba menjen. Boutan, miéi ott el
ment barátságosan megpaskolta, ,a kis Maurice arcát 
A gyermek, aki az egész vita alatt aludt, felnyitotta 
nehéz pilláit. És Beauchéne meg egy végső tréfát en
gedett meg:

—  Hát most hallottad, Maurice, hogy mit hatá
roztunk . . .  A mama, holnap a piacra megy és vesz 
egy gólyát, jaztán lesz majd egy kis nővérkéd.

De a gyermek kiabált és sirva fakadt:
— Nem kell, nem kell!
A hideg, merev és józan Constance valami külö

nösen szenvedélyes mozdulattal kapta el a gyermek fe
jét, megcsókolta a haját. j

— Ne félj, drágám! Papa csak tréfál... Soha,
soka, esküszöm neked! i

Beauchéne kikísérte a doktort. Folyton tréfálkozott. 
Olyan ember volt, aki boldog, hogy élhet, meg volt 
elégedve magával és, másokkal és biztos volt benne,
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hogy életét mindig érdekei és kedvtelései szerint rendez
heti be. 1

— A viszontlátásra, doktor. Remélem, nem ha
ragszik? . . .  És mondja csak, ha az ember még egy 
utódot akar, mindig számíthat rá?

— Nem mindig — felelte Bontan és eltávozott.
A száva ügyi esett, olgan határozottan és met

szőn, mint a lesuhanó fejsze. És Constance, aki az 
imént ölébe vette a gyermekét, most talpra állította és 
elküldte játszani.

Egy órával később, mikor déli tizenkettő néhány 
perccel elmúlt, Máté, aki a műhelyben maradt sokáig, 
föl akarta végre keresni Morangeot, ahogy megígérte 
neki és meg akarta rövidíteni az útját, tehát keresztül
vágott a női munkatermen. És ott a rengeteg teremben, 
amely már üres, elhagyötf és csöndes volt, olyan je
lenetet látott, amely! megdöbbentette. Norine, aki a 
munkásnők közül valami ürüggyel utolsónak maradt, 
ájultan volt ott, hátrahajtott fejjel, mámorosán elkábult 
szemmel, Beauchéne pedig, aki hevesen átölelte ajká
val gyömöszölte a leány ajkát.

Máté előtt ott állt a csaló férj, az édes fenevad, 
aki máshova vitte el a termékeny erejét. A pár vala
mit susogott, alighanem találkát beszéltek meg. Aztán 
meglátták 'Mátét és meghökkentek. Máté eliramlott. Na
gyon bántotta a titok, amire rájött.

Morange, a főszámvevő harmincnyolcéves korában, 
már szürkülő ember volt, pompás, legyező alakú sza
kállal, amire büszke is volt. Nagy, kerek, világos szeme, 
egyenes orra, szép rajzu, kissé széles szája fiatal ko
rában a szép fiú hírét szerezték meg neki. Nagyon 
ápolta magát, mindig cilinderben járt és viseletében a
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lelkiismeretes és jobbfajta magánhivatalnokot árulta el.
.— Még nem látta az u] lakásunkat — mondta 

Máténak, akit magával vitt — Ó kitűnő lakás, majd 
meg fogja látni. Egy szobánk van nekünk, egy szobája 
van Reinenak. És két lépésnyire lakunk a gyártól1, ott 
vagyok négy perc alatt, a zsebórámon megnéztem.

Morange egy kis kereskedelmi alkalmazottnak volt 
a fia, akit negyven évi szűkös irodai élet után ott ért 
utói a halál a srófos széken. Morange szerényen nősült 
a maga világából való nőt vett el, egy kereskedelmi 
alkalmazottnak leányát, Duchemin Valériát, akinek az 
apja elég szerencsétlenül négy leánygyermek apja lett, 
ami háztartását feldúlta, valóságos pokollá tette szégyen
letes nyomorával és be nem vallott anyagi zavaraival, 
/legidősebb leánya, Valéria, aki nagyratörő, szép leány 
volt, hozomány nélkül lehetett a szép fiúnak’, Morange- 
nak a felesége és arról álmodozott, hogy magas tár
sadalmi polcra fog jutni, kikerül1 majd a kishivatalno- 
kok világából, amelyet nem sziveit és fiából ügyvédet 
vagy orvost csinálhat.

Szerencsétlenségére íiu helyett leánya született és 
megborzongott, hogy ha igy folytatja, majd ő is négy 
leányt cipelhet magával, mint az édesanyja. Megvál
toztatta tehát álmát és most a kis leányát, Reinet tette 
meg tábrándjai céljává, Moranget magas állásokba akarta 
juttatni, leányának gazdag! hozományt akart szerezni, 
hogy általuk és velük beléphessen abba a magasabb 
társadalmi rétegbe, amelynek! estélyei, mulatságai őrült 
vágyat keltettek benne. Maga Morange, aki közepes 
tehetségű, gyönge és gyöngéd ember volt és aki imádta 
a feleségét, végül is magáévá tette a neje szenvedélyes 
vágyait lés az ő kedvéért mindenféle hatalmas, büszke 
és hóditó tervvel foglalkozott. _Már nyolc év óta volt a 
Beauchiéme-jgyárban, csak évi ötezer frankót keresett és 
kezdeti már kétségbe esni. j

— Látja' ott — mondta Máténak, miután vagy 
háromszáz métert ment & boulevard de Grerielleen —
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azt az uj házat, ennek az utcának a sarkán? , Ugy-e 
előkelő házban lakunk? 1

Máté észrevette a házat, amely aféle modern ház 
Volt, sok emelettel, sok erkéllyel, sok szobrászati cifra
sággal és amely valósággal kisirt a környék apró, sze
gényes házai közül.

— De hiszen ez valóságos palota! — kiáltott föl
Máté, hogy örömet szerezzen Morangenak. , (

— Majd meglátja a lépcsőházat! Igaz, hogy az 
ötödiken lakunk, de ilyen nagyszerű lépcsőn az ember 
észre sem veszi.

Az élőcsarnokba úgy vezette be Mátét, mintha va
lami templomba léptek volna. A műmárvány falak ra
gyogtak, á lépcsőkön szőnyeg volt és ,az ablakokon 
szines üveg. Az ötödik emeleten, miután az ajtaját a 
saját kulcsával nyitotta ki, boldog arccal csak ennyit 
mondott: i

— Mindjárt látni fogja, mindjárt látni fogja.
De Valéria és Reine már leshették őket. Mindketten 

eléjük futottak. Valéria harminckét éves korában még 
mindig ésinos jés fiatalos volt, szeretetreméltó barna asz- 
szony, kerek és mosolygó arccal, amit szép haj ko- 
szjoruzott, a melle már kissé erős volt, de a válla 
gyönyörű maradt. Büszke is volt rá Morange, amikor 
az asszony olyan ruhát viselt, amely a vállát szabadon 
mutatta. Reine, aki tizenkét éves volt, az anyjának sza
kasztott mása, ugyanolyan mosolygó, de valamivel hosz- 
szukásabb arcú, ugyanolyan sötét hajkoronáju leány volt.

— ÍM.ilyen kedves, hogy eljött! — mondta vígan 
Valéria [és megszoritotta Máté mindkét kezét. De milyen 
kár, hogy Fromentné ő nagysága nem jöhetett el. Reine, 
vedd el Froment ur kalapját.

És nyomban folytatta: í
1— Amint látja, az előszobánk nagyon világos. 

Amig a tojíás fő, meg akarja nézni a lakásunkat? Leg
alább tudni fogja, hol ebédel.

Az asszony ezt olyan kellemesen mondta, és maga 
Morange olyan jóízűen nevetett hozzá, hogy Máté szi-

l
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vesén tűrte ártatlan hiúságukat, amivel a lakásukat eléje 
akarták tárni. A szalonjuk sarokszoba volt, gyöngyszürke 
aranyvirágos papírral volt borítva, fehér lakkos, XIV. 
Lajos stilü, gyári készítményü bútorokkal volt bútorozva, 
amik közt a paliszander fából való zongora lehetetlen 
fekete foltot alkotott. A boulevard de Grenellere nyílt 
a Reine halványkék szobája, fiatal leánynak való bútor
zattal, femely pácolt szurokfenyőből készült. A kis
leány szüleinek szobája, amely nagyon kicsi volt, a 
lakás másik végén volt és a szalontól az ebédlő válasz
totta el: ez a szoba sárgára volt festve, és egy lágy 
egy tükrös szekrény és egy thujafából való toilette 
egészen telezsúfolta. v Végül' az ebédlőben a szokásos 
ó-.tölgyfa bútor pompázott és a túlságosan aranyozott 
csillár ál vakító fehér teríték fölött mint valami^ tűzi
játék harsogott.

— De hisz ez pompás! — hajtogatta Máté, aki 
udvarias akart lenni. — De hisz ez valóságos csoda!

A férj, a feleség, a leányuk nem győzték elég lel
kesen (mutogatni, magyarázni és megtapogattattak vele 
minden dolgot. És ami a legfurcsább volt Máté előtt, 
minden, a szalon berendezése, a dísztárgyak elhelye
zése 'emlékeztette valamire, amit már látott. És egyszerre 
eszébe jutott, hogy hol látta mindezt: Morangeék alig
hanem tudtukon kívül utánozni próbálták Beauchéneéket 
abból a mély csodálatból és titkos irigységükből, amit 
a főnök iránt éreztek. Nekik mindig szűkén volt a pén
zük és csaK aféle b az ári fényűzésre tellett, de azért 
büszkék voltak erre a luxusra!, amely, mint hitték, kö
zelebb hozta őket az irigyelt vagyonos osztályhoz.

— És végül — szólt Morange, aki kinyitotta az 
ebédlő ablakát — itt van még lez is.

A lakás mentén erkély húzódott végig. A magas
ból csakugyan szép kilátás nyílt a Szajnára és Passy 
magaslataira, amiket Paris házfedélei fölött lehetett 
látni. Ugyanez a kilátás nyílt Beauchéneék lakásából, 
de itt valamivel szélesebben.

Valéria meg is jegyezte:



28

— Ez pompás, mi? Ez mégis csak szebb, mint 
a négy fa, amit a rakpartról látni lehet.

A szakácsné behozta a héjában főtt tojást és erre 
asztalhoz ültek, mialatt Morange diadalmasan magya
rázta, hogy az egész lakásberendezés csak ezerhatszáz 
frankjába került. Ez potom ár volt, bárha az összeg 
súlyosan nehezedett a család háztartására. Máté végül 
megértette, hogy főként azért hívták' meg, hogy el
büszkélkedhessenek az uj lakásukkal, de nem haragudott 
rájuk, mert a derék emberek olyan őszintén boldogok 
voltak. Mátéban nem volt szemernyi nagyravágyás sem, 
nem irigyelte ai gazdagok fényűzését, megelégedetten 
élt szűkös világában Marianneja és gyermekéi mellett 
és ezért nagyon meglepte ez a család, amelyet a meg
gazdagodás és a mutogatás vágya kinzott, bámulat
tal, de szomorú mosollyal is nézett rájuk.

Valérián sárga virágos könnyű selyemruha volt, 
mig a leánya, Reine, akit cicomázni szeretett, kék vá
szonruhában volt. Az ebéd is fényűző volt, a tojás után 
lepényhal, aztán borjuszelet és spárga következett. A 
beszélgetés egyszerre Janvillera terelődött.

— A gyermekei jól vannak? Milyen szépek a gyer
mekei!... És jól érzik1 magukat ta lán?... Furcsa, én 
azt hiszem, hogy unatkoznám, 'hiszen alig van szóra
kozás . . .  örömmel elmennék; önökhöz, minthogy Fro- 
mentné ő nagysága volt oly szives és meghívott minket.

De aztán megint csak Beauchéneékről esett a leg
több szó. Morangeéknál valósággal kísértett a Beau- 
chéneék szelleme, csodálták, bár alattomban bírálták is 
őket. Valéria nagyon büszke volt rá, hogy Constance 
minden szombaton a zsurján fogadta és a múlt télen 
kétszer vacsorára is meghívta. Morangené is zsurt 
adott minden kedden, családi estéket rendezett és rápaza
rolta a pénzét szendvicsre, kekszre. Morangené is mély 
tisztelettel beszélt Séguin du Hordelné ő nagyságáról, 
az avenue d’Antineln lévő nagyszerű palotájukról és 
a báljukról, amelyre Constance lekötelező módon Mo- 
rangenét is meghivatta. És még inkább eldicsekedett n
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Beauchéne nővérének, Szerafinnak a barátságáról, akit 
sohasem hivott másként, mint »Lowicz báróné.«

— Egykor eljött az én zsuromra is. Olyan jó és 
vig asszony! Ismerte őt régebben, ugy-e? a házassága 
után, amikor annyi sajnálatos pénzügyi vita után meg
egyezett bátyjává^?... LowicZ báróné nem szívelheti 
Beauchénené ő nagyságát!

És újra BeauchéneéknáJ tartottak. Morangené ki
jelentette, hogy a kis Maurice bár kövér gyerek, nincs 
jó színben és sejttette, hogy milyen csapás volna a 
szüleire, ha elveszítenék ezt az egyetlen fiukat. Egy
általán nincs igazuk, hogy nem szereznek neki egy test
vérkét. (Morangené úgy tett, mintha Constance bizal
mas vallomást tett volna neki és azt állította, hogy az 
asszony jobban ellene van a gyermekáldásnak, mint a 
férje. És mialatt sűrűn hunyorgatott tekintettel Reinere, 
aki szemérmesen a tányérjára sütötte le a szemét, végül 
is elmesélte, hogy volt egy barátnője, aki tiltakozott a 
gyermekek ellen, holott a férje sürgette, végül is az 
asszony győzött.

— De hiszen — nevetett Máté — önöknél is, azt 
hiszem, az asszony győzött.

— Ó! — kiáltott föl Morange — hogyan hason
líthat minket, szegény embereket Beáuchéneékhez, akik 
olyan gazdagok? Adják ők nekem a Vagyonukat, a tár
sadalmi állásukat és felőlem akár egy karaván gyerek 
is lehet!

— Ó, hogyisne! — borzóngott meg Valéria — 
köszönöm szépen, hogy még egy leányunk legyen! Igen, 
ha bizonyosak volnánk felőle, hogy fiú lesz, nem monda
nám, hogy nem. De nagyon felek, hogy úgy olyan vol
nék, mint az édesanyám, akinek négy leánya volt. 
Higyje meg, uram, ez valóságos csapás.

Morangené lehunyta a  szemét, lelki szeme előtt 
megjelent szülei otthonának minden szörnyűsége, a négy 
kiéhezett, ijedt kis leány, akik hónapokon át vártak 
cipőre, ruhára, kalapra és attól való félelmükben, hogy 
nem kapnak férjet. A leányoknak hozomány kdl. | ,
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— Nem, nem — szólt higgadtan — bűnt követnénk 
el, higyje meg, ha még súlyosbítanék helyzetünkét. Ha 
az ember szerencsét akar csinálni, vétek’, ha gyermeke
ket vesz a vállára. Nem titkolom, nagy tervem van a 
férjemmel és meg vagyok győződve, hogy ha rám hall
gat, nagyon előre 'fog jutni. Megborzaszt máj* a gon
dolata is annak, hogy az útját állhatnám, az útját szeg
hetném egy csomó leánygyermekkel, akik kölöncként 
volnának rajta, mint az édesapám nyakán... Holott 
igy remélem, hogy ha mi ímegtszaporitjuk magunkat, hozo
mányt tudunk adni Remenek, mihelyst gazdagok le
szünk.

Morange smegindultan ragadta meg a felesége ke
zét és megcsókolta. Az asszony volt az ő akarata, 
hiszen a saját akarata gyönge és jó| volt. Az asszony 
tette Morangeot nagyravágyóvá, és Morange napról- 
napra jobban imádta őt.

— Bizony, kedves Froment, az én feleségem de
rék asszony. Van feje és van szive.

És mialatt Valéria folytatta a gazdagságról, szép 
lakásról, zsurokról, tengeri fürdőzésről való szép ál
mait, Máté elnézte a házaspárt és elgondolkodott. Nem 
a iMoineaud esetével állt szemben, aki tudta, hogy 
soha lsem lesz} belőle miniszter. Morange talán arról 
ábrándozott, hogy a felesége segitségével még minisz
ter is lehet. Demokratikus országban a kispolgárság 
föl akar és föl tud emelkedni és ebben az iramban min
denki vad, tolakodói lesz, hogy mentül hamarább el
érje a magasabb fokot. Ez az általános feltörekvés, tár
sadalmi hajszálcsövesség csak a politikai és gazdasági 
egyenlőség országaiban lehetséges, mert ott a gazdag
ságra való joga mindenkinek egyforma. Nép csak úgy 
élhet boldogan demokratikus alkotmányban, ha erköl
csei 'egyszerűek és életföltételei csaknem ugyanazok. Más
különben az emberék a szabad foglalkozásokra vetik 
magukat, közhivatalokat hajszolnak, mejgvetik a kéz
művességet, szeretik a jólétet és fényűzést, amelyi meg
növekedve szükségletté válik, gazdagságra, hatalomra
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m o h o k , ezt ostromolják! a mohó élvezetek gyönyörű
ségével. És mintahogy Valéria mondta, nem vesznek 
nyakukba gyermekeket, hogy annál szabadabb legyen 
a kezük a rettenetes harcban, hogy mennél kényelmeseb
ben gázolhassanak el a mások gyomra fölött.

Máté aztán az utánzás törvényére gondolt, amely 
azt okozza, hogy a kevésbé szerencsések még szegé
nyebbé teszik magukat avval, hogy a világ boldogait 
utánozzák. Micsoda szomorúság lappang abban az iri
gyelt, híven utánzóit, hazug fényűzésben!

A gyümölcsnél, mikor a szakácsné már kiment, Mo- 
range áradozott a jó ebéd dicséretében és a feleségére 
nézett, miközben vendége félé kacsintott.

— Nézd csak, kérlek — szólt fa feleségéhez — 
iMáté jó barátunk, neki megmondhatunk mindent.

Minthogy Valéria fejével beleegyezően intett és 
hozzá mosolygott, Morange folytatta:

— Hát, kedves barátom, lehet, hogy már legkö
zelebb ott hagyom a így árat. ó, ez (még nem biztos, de 
azért magamban forgatom. Már hónapok óta forga
tom a fejemben, mert elvégre ötezer frank nyolc évi 
keserves munka után és különösen ha arra gondol az 
ember, hogy nem is lesz soha többje, ezen kétségbe 
kell esni. >

— Ez egyszerűen szörnyű — szólt közbe a felesége 
— ha így van, az ember inkább verje a falba fejét.

— Ilyen körülmények közt, kedves barátom, leg
jobb, ha az ember tovább áll, ugy-e?. . .  Emlékszik 
Michaudra, arra a szolgára, aki hat évvel ezelőtt alat
tam volt a gyárban, különben nagyon intelligens ember 
volt. Nincs még hat éve, hogy átment a Crédit Natio- 
nalba és tudja-e, mit keres most? Tizenkétezer fran
kot, értse meg, tizenkettő ezer frankot! (

Ez az összeg úgy hangzott, mint a trombita szava. 
Morangeék szeme a csudálattól kerekre tágult. Még 
a kis leányuk is kipirult belé.

— A múlt márciusban találkoztam véletlenül Mi- 
chaudval és mindezt elmondta nekem és roppant ked-
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vés volt hozzám. Ajánlkozott, hogy magával visz és 
a kezemre fog járhi. Csakhogy kockázattal jár a do
log, (eleinte meg kellene elégednem háromezerhatszáz 
frankkal, hogy aztán fokozatosan eljuthassak egy nagy, 
összegig... Háromezerhatszáz frank! hogyan éljék meg 
ebből addig, amig jobbra fordul a sorsom, hogyan él
jek meg különösen most, amikor ez a lakás csak fokozza 
a kiadásainkat? i

Valéria parancsoló hangon szólalt meg:
— Aki nem mer, az nem nyer!... Ezt hajtogatom

mindig a férjem előtt. Természetes, hogy én is az 
okosság barátja vagyok és nem engedném meg, hogy 
a férjem valami ostobaságot kövessen él, ami tönkre- 
tehetné a jövőjét. De elvégre nem rothadhat meg 
méltatlan helyzetében! • j

— Tehát már elhatározták? — kérdezte Máté.
— Hát Istenem! — szólalt meg Morange — a 

feleségem utánaszámolt és elhatároztuk, hogy igenis el
megyek, ha csak valami váratlan dolog nem történik. 
Különben is a Credit Nationalnál. csak októberben lesz 
üresedés. De ügy-e, kedves barátom, amit mondtam, 
köztünk marad, mert nem szeretnék most összeveszni 
Beauchéneékkal.

IMorange megnézte az* óráját, mint aféie pontos 
hivatalnok, üki nem akar elkésni a hivatalából. Meg
sürgették a szakácsnőt, hogy Siessen a jekete kávéval, 
a feketét amügy forrón megitták, amikor hirtelen láto
gató érkezett, aki felforgatta ;a család nyugalmát úgy, 
hogy mindenről megfeledkeztek.

— Ó — kiáltott föl Valéria, aki a büszkeségtől 
pirosán gyorsan fölugrott á helyéről — Lowicz báróné 
ő méltósága van itt!

Szerafin, aki ekkor huszonkilenc éves volt, vörös 
hajú, szép, magas, elegáns hölgy volt, akinek pompás 
nyakát egész Paris1 ismerte. Piros ajka diadalmasan 
mosolygott és hagy barna szeme, amely mintha arany- 
pettyekkel volna meghintve, a vágyak mohó, olthatatlan 
luftéban égett.



__ De, "kedves barátaim, né zavartassák' magukat
kérem. A szakácsné minden áron a szalonba akart be
vezetni, de én csak ide akartam jönni, mert a dolog 
kissé sürgős. A maguk kis, gyönyörű leánykájukért 
Reineért jöttem, magammal akarom vinni a cirkuszba 
délelőtti előadásra. <

Morangeék öröme viharossá lett. A leányka oda 
volt a gyönyörűségtől, mig az anyja azt sem tudta, 
hirtelen mit mondjon.

— Ó, méltóságos asszonyom, igy kitüntet minkét 
és igy elkényezteti gyermekünket!. . .  Reine nincs fel
öltözve lés méltóságodnak kellemetlen lesz, ha egy per
cig Várakoznia kell re á ... Gyere gyorsan, Reine, majd 
segítek neked. Tiz percig tart, méltóságos asszonyom, 
csak tiz percig és nem tovább!

Amikor Szerafin egyedül maradt a két férfival, 
meglepett mozdulattal árulta el, hogy megismerte Mátét. 
Vidáman feléje ment, a régi barátsággal megszorította 
kezét. , '

— Hogy van, hogy van? i I
— Köszönöm, nagyon jól.
És mikor Szerafin épp melléje ült le, Máté önkény

telenül is kissé tovább mozdította a székét, és az 
arca elárulta, hogy! nem tetszik neki ez a találkozás.

Valaha inagyon bensőleg ismerte a nőt abból az 
időből, mikor belépett , Beauchéneékhez. Zabolátlan, 
gyönge idegü élvezethajszoló volt Szerafin, nem ismert 
sem lelkiismeretet, sem erkölcsöt. Vakmerő és erős nő
volt, mindent feláldozott a gyönyörűségért. És ez nagyra 
nőtt benne ott a gyár mozgó, lázas zakatolása közepeit. 
Apjának, a munka hősének1 oldalán, vadul önző lelkű 
Sándor bátyja mellett és később Marianne mellett. Már 
fiatal korában oktalanul kiváncsi volt. Azt mondják, 
hegy jegy estélyen tizenöt éves korában odaadta ma
gát egy ismeretlennek. A Lowicz báróval való házas
sága, a csaló karján való megszökése is furcsa dolga 
volt ennek a nőnek, aki szép volt, mint egy arkangyal. 
Egy évvel később holt gyermeké született, abortusa

Zola: Termékenység. 3
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volt, mint mondják. Féltékenyen vigyázott a gyönyörű
ségeire, hallatlanul fukar volt és minthogy apjától más
ként nem örökölhetett, elkergette magától a férjét. 
elment Berlinbe, hogy ott egy játékbarlangban tönkre tegye 
magát. Szerafin boldog volt, hogy megszabadulhatott 
tőle és ész nélkül élhetett fiatal özvegyi szabadságá
val. Ott volt minden mulatságon, minden ünnepségen 
és mindenféle történetet suttogtak róla, egy éjszakájá
nak szeszélyes ötletéről; egy vakmerő elszántságáról, 
amikor a magáénak akarta tudni ott nyomban a férfit, 
aki megtetszett neki; szabadjos, őrült szerelmeiről. De 
mivel iáitalában vigyázott a külszínre és nyilvánosan 
nem mutatkozott egy kedvesével sem, mindenütt szíve
sen látták mint gazdag, szép és körülrajongott hölgyet.

— (Maga falun van, mi? — kérdezte Mátétól és 
megint feléje fordult.

— Három hét óta falun lakom. |
— Constanoétól tudom. A  sógornőmmel a minap 

találkoztam, mikór látogatóban voltam Séguinéknél. 
Tudja, hogy jóban vagyok Constanceval, amióta jó ta
nácsokat adok a bátyámnak?

Constance, a  sógornője elátkozta és Szerafin ezen 
szívesen tréfálkozott a szokott vakmerőségével, amivel 
nyíltan fittyet hányt az egész világnak.

— Tudja-e miről beszélgettünk? Arról a Gaude
doktorról, arról a Jures sebészről, aki gyökeresen men
tesíteni tudja az asszonyokat a  gyermekáldástól. Azt 
hittem, hogy Constance majd elkéri a címét. De nem 
merte. , ; • 4

Morange közbevetette: „ , 1 i
— Hia gz az a Gaude doktor, akiről a feleségem 

egyik barátnője beszélt. Az !az ember valóságos cso
dákat müvei. Gyomrokat nyit oly könnyen, mint valami 
szekrényajtót, benéz, kitakarít mindent, bevarr és a hő 
meg van gyógyulva. Hát ez nagyszerű.

Egyéb részletekkel is szolgált. Beszélt arról a kli
nikáról, amelynek élén Gaudé doktor áll, és amely a 
Morbeuf-kórházhoz tartozik. Oda a klinikára úgy mén-
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nek az emberek' operációt hozni, mintha színházba men
nének, merő divatból. A doktor éppenséggel nem vetette 
meg a pénzt, a gazdag paciensek iránt gyöngéje volt, 
aztán dicsőségre is szomjazott. Büszke volt rá fennen, 
hogy ha a klinikáján lévő szegény nőkön valami rend
kívül veszélyes operációja;"sikerült. A neve állandóan 
benn volt az újságokban, a nyilvánosság előtt eldi
csekedett a jelentéktelen operációival, ami a hölgyekben 
is kedvet keltett a kísérletre. Vidám pesszimista volt 
és úgy vagdalta a nőket, mint a  kísérleti nyulat, min
den lelkiismereti furdalás, minden habozás nélkül. Ha 
apasztotta a szerencsétlenek számát, nem igy volt-e 
helyesebb? : , ;

Szerafin nevetni kezdett és villogó fehér farkas
foga előtűnt vérzőn piros ajkai közül, mikor észrevette 
hogy (Máté mindezen megütközik és méltatlankodik.

— Na, barátom, ez sem olyan, mint a maga Bontan 
doktora, áld mindenféle betegség ellen egy orvosságot 
ajánl a  pacienseinek: gyermekáldást. Csodálom, hogy 
Constancenak még mindig ez a gólya bácsi az orvosa, 
holott Constance minden reggel rémülten tapogatja meg 
magát, hogy nincs-e más állapotban.

Morange szívesen segített Szerafinnak nevetni, mert 
mutatni akarta, hogy mennyire osztozik a nézeteiben. 
De Valéria meg mindig nem jött vissza a kis Reinenel 
és IMorange nyugtalan lett, bántotta, hogy a felesége 
megváratja báróné ői méltóságát. És engedélyt kért, 
hogy fölkereshesse a nejét, akinek segíteni akart a 
kisleány öltöztetésében. ; ,

Mikor egyedül maradt Mátéval, Szerafin rászö
gezte nagy, tüzes, aranypor csillogásu szemét. Nem ngy 
nevetett, mint az elébb, merész arcát a vörös haja fé
nyében valami gúnyos gyönyörérzés futotta át. Hosszabb 
ideig hallgatott, mintha zavarba akarta volna hozni 
Mátét és legyőzni.

— Az unokahugom, Marianne jól van-e?
— Nagyon jól.
— És a gyerekek nőnek?

3»
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' — [Mint mindig. : < 1
— Szóval maga boldog családapa abban az el

dugott fészekben? ■ ; t
— Tökéletesen boldog vagyok'. i
Szerafin megint hallgatott, de azért folyton Mátéra

nézett egyre kihivóbban és egyre sugarasabban azok
nak a varázslónőknek az igézetével, akiknek szeme meg- 
gyujta és megmérgezi a sziveket. És lassan megszó
lalt: «. t

— Hát vége köztünk mindennek?
[Máté egyszerű mozdulattal jelezte, hogy teljesen 

vége. Az esetük! már nagyon régi volt. Tizenkilenc 
éves volt iMáté, épp akikor lépett be a Beaudhéne- 
gyárba, amikor Szerafin, aki ákkor huszonkét éves asz- 
szony volt egy halk éjszakán hirtelen átadta magát 
neki. :Máté, aki három évvel fiatalabb volt nála, nem 
tudptt küzdeni a meglepetésszem gyönyörűség ellen, 
aminek egy férfi sohasem ura. Azután néhány hónap
pal utóbb, mielőtt feleségül vette iMariannet, forma- 
szerüen is szakított vele.

— yége, vége, hát 'egészen vége? — kérdezte 
mjég egyszer a maga támadó és nevetgélő' modorában.

És csakugyan imádhivaló' volt és ellenállhatatlan, 
mint a vágy. [Máté még soha ilyen szépnek, ilyen 
csábitón szenvedélyesnek nem látta. Szerafin szinte fe
jedelmi gőggel ajánlotta magát, amiben nem volt semmi 
szégyenkezés, seipmi alacsonyság, mint a maga sza
badságának teljes ura merészen gyönyörűséget kínált 
és cserébe egész biztosan sokkal többet, mint amennyit 
neki adtak1 volna. Számára Csak az volt az élet értelme. 
És ezt csak az a pokoli eszme tette gonosszá benne, 
hogy kisértésbe akarta hozni Mátét és az a perverz 
vágy dolgozott benne, hogy elvegyen egy férfit egy 
másik nőtől, egy szegény buta kis rokontól, akit meg 
akart rikatni. \

Bár Máté adós mgradt a felelettel és még egy 
mozdulatot sem kockáztatott meg, Szerafin arca azért 
megmaradt szerelmesen vágyakozónak:



37

— Jobb, ha nem felel, ha nem mondja meg szó
val is,, hogy1 mindennek vége. . .  Nálam, kedvesem, a 
szerelem sohasem múlt el. És amikor akarja, meg
kaphatja, érti? ma este vagy holnap, vagy bármikor, 
ha eszébe jut, hogy az ajtómon Ropogtasson. Elég, 
hogy én szeretem magát, azért, hogy kosarat adott, 
egyáltalán nem haragszom. Most már tudja, hogy mit 
gondoljon felőlem, ugy~e? Várom. L

Máté arcán lángpirosság futott át. Lehunyta, a 
szemét, hogy ne lássa többé Szerafint, aki izzón, illa
tosán föléje hajolt. És Máté lehunyt pillájának éjjelében 
megjelent a Szerafin lakásának képe, ahová egykor 
Marianneval együtt mentek el: a saját háza teljes föld
szintjét foglalta él ez a lakás a rue de Marignanban. 
Volt ott egy titkos ajtó, amely diszkrét Szobákba nyílt, 
amikben vastag szőnyeg és nehéz függönyök fojtották 
el a zajt. Csák nők szolgálták ki Szerafint, egyetlen 
szó nélkül vezették be a látogatót és eltűntek, mint 
az árnyék. A fiatal házaspár Szerafinnal egy kis sza
lonban találkozott, amelyben, ablák' nem volt látható 
és süket és mély volt, mint a sir és két kandeláber
ben tiz gyertya égett fényes nappal. Máté még évek 
múlva is érezte a meleg és átható illatot, amely akkor 
vágyakozással töltötte el.

— Várlak — mondta ismét Szerafin sóhajtva és 
ajka csaknem a Mátééhoz ért.

És Máté visszarezzent, visszahökölt bosszúsan 
amiatt, hogy József szerepét kell játszania Pytifámé- 
val szemben, de Szerafin még mindig nem hitt a 
visszautasításban kis, hosszú ujju és beburkoló kezét 
rátette Máté ajkára: | ‘

— Hallgass, jönnek. És tudd meg, hogy nekem 
nincs szükségem Gaude doktorra. Szó sincs nálam gyer
mekről. ,  ̂ j

Morangeék végre visszajöttek a kis Reinenel. Az 
anyja szépen megfésülte a kis leányt. Reine csakugyan 
bájos volt fehér csipkés halvány rózsaszín ruhájában.
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amelyhez -ugyanolyan színű nagy kalapot viselt. Kerek, 
vidám arca a kalap fekete szalagjai közt olyan üde 
volt, mint valami virág. , J

— Ó, kis bogaram! — kiáltott föl Szerafin, hogy
megnyerje a szülők tetszését. — El akarják tőlem venni 
ezt a gyermeket! < i )

Úgy tett, mintha szenvedélyesen megcsókólriá a kis 
leányt és azt a nőt adta, aki sajnálja, hogy nem Jehetett 
anya. , 1

— Ó, mily kár!... — szólt — az ember irigy
kedik, ha ilyen kincset lát. Ha az ember biztosan 
tudná, hogy ilyen szép gyermeke lesz, nem sokat ha
boznék. De úgy kell nektek! én majd elrablóm tőletek, 
nem hozom nektek többé vissza!

Morangeék elragadtatva nevettek.. És Máté, aki 
alaposan ismerte Szeraíint, álmélkodva hallgatta. Hi
szen Szerafin rövid és viharos viszonyok alatt hány
szor beszélt vad: gyűlölettel iazokról a »ronda gye
rekekéről, akiknek a fenyegető veszélye elrémiti a 
szerelmeseket. Damokles kardja ez a szerelem fölött, 
megmérgezi a gyönyörűséget és határt szab neki, egy 
óra gyönyörűségéért hosszú, hosszú szenvedéssel, vég
telen sanyarusággal fizet. Gyönyörűség hónapjait, éveit 
rabolják el a gyermekek. Nem is szólva arról, hogy 
csak azért születnek a világra, hogy tönkre csúfítsák 
meggyötörjék, megvénitsék' a nőket, akiket a férfiak 
aztán megutálnak. K  természet ostoba volt, amikor a 
szerelemnek ilyen súlyos váltságdíjat szabott. Szera
fin egyszer volt áldott állapotban, amelynek1 azonban 
szerencsére végett vetett egy abortus és azóta olyan 
fogalma (volt az anyaságról, hogy belevonaglott, ha 
csak reá gondolt és attól az időtől fogva lett szenve
délyes szerelmessé, aki még bűnre is vetemednék^ hogy 
megszabaduljon gyermekétől és aki csak ettől való 
féltében mérsékli uj gyönyörűségek és uj kalandok után 
való olthatatlan. szomját. 1 •

Szerafin érezte magán a Máté ámuló pillantását,
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hogy igy szólt Mátéhoz:

— Ugy-e, kedves barátom, épp az imént vallottam 
meg magának, hogy alig tudok megvigasztalódni öz
vegységem óta amiatt, hogy meg van tagadva tőlem 
a gyermekáldás.

— És Máté újra érezte az arcán azt a lángot,
amely égette és megértette, hogy mit akar Szerafin 
mondani, hogy a meddő' gyönyörűségek milyen raífinált 
poklát igéri neki. ó, ha az ember átadhatná magát 
zabolátlanul, korlátlanul, mindenkor az egyetlen gyö
nyörűségnek! És a nő arca egy pillanatig olyan szo
morú volt, mintha a bűnösök máglyáján elevenen égne, 
mert ez a nő maga volt a vad kéjvágy, ámely nem 
akar életet adni és amely mindig rettenetes szenve
déssel bűnhődik. : í j

Heiné ránézett annak a kis leánynak az elragadta
tásával, aki már kacérkodik és akit elszéditettek a 
gyönyörű szép hölgy bókjai. Hiúságának kielégítése tul- 
boldoggá tette és áradozva omlott Szerafin karjai közé:

— ó  hogy szeretem magát!
Morangeék egészen a lépcsőházig kisérték Lowicz 

bárónét, akivel együtt Heine is távozott. A házaspár 
nem talált elég meleg köszönő szavakat azért a gyö
nyörűségért, hogy az irigyelt, gazdag nő eljött a kis 
leányukért. És amint az előszoba ajtaját betette, Valéria 
az erkélyre rohant és kiáltotta:

— Nézzük meg, hpgyan mennek el.
Morange, aki nem gondolt többé a hivatalos órára,

melléje könyökölt, hívta Mátét és Máténak is ki kel
lett hajolnia az erkélyről. Lenn a kapu előtt magánfogat 
várakozott, amely tökéletes' fölszerelésével tűnt ki és 
bakján mozdulatlanul ült egy tekintélyes kocsis. Erre 
a látványra egészen megbolondultak Morangeék. És 
mikor Szerafin besegítette a kis lányukat a kocsiba 
és helyet foglalt mellette, Morangeék ,a boldogságtól 
hangosan nevettek: , f

— Ö, milyen szép! milyen boldog!
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Reine ebben a pillanatban bizonyára megérezte, 
hogy nézik. Fölemelte az arcát, mosolyogva, üdvözölve. 
Szerafin is követte a példáját, mialatt a ló trappolva 
befordult a kővetkező utca sarkán. Morangeék még 
utoljára is kirobbantak a boldogságtól.

— Nézze csak, nézze — szólt Valéria — Milyen
drága! Tizenkét éves korában niég olyan ártatlan, mint 
a gyermek a bölcsőben. És a világért sem bíznám másra. 
iMi? bem olyan-e, mint valami igazi hercegnő, aki min
dig kocsin jár? • í i

Morange megint álmodozni kezdett a gazdagságról.
— Én legalább remélem, hogy amikor majd férj

hez adjuk, lesz neki saját fogata. . .  Egyezz bele, hogy 
beálljak ia Credit Nationalba. Amire vágyók', be fog 
teljesedni.

(Máté felé fordulva pedig szólt:
— Hát mondja, drágám, nem volna-e halálos bűn, 

ha még egy gyermeket vennék a nyakunkba? Máris 
hárman vagyunk és oly nehezen keresi az ember a 
pénzt. . .  nagyon vigyázni kell, ha az ember csókolo- 
zik. De azért mi csak szeretjük egymást, ugy-e Valéria?

! ' &

Délután a gyárban Máté, aki hamarább abba akarta 
hagyni a munkáját, hogy a háziurukhoz menjen, ahogy 
iMariannenak ígérte, annyira el volt foglalva, zaklatva^ 
hogy alig láthatta Beauchénet. És ennek örült, mert 
kellemetlen vblt neki, hogy véletlenül megtudta a fő
nöke titkát és félt, hogy zavarba fogja hozni ezzel. De 
Beauchéne, aki futólag; néhány szót váltott Mátéval, 
egyáltalán nem jött semmiféle zavarba. Még soha olyan 
tevékeny, buzgó, odaadó nem volt a gyára felvirágoz
tatásában, mint aznap. Reggeli fáradtsága eltűnt, be-
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szélgetett, hangjosan nevetett/ mint olyan ember, aki 
nem rémül meg a munkától és jónak tartja az életet.

' Félhat órakor 'Máté, (aki rendszerint csak hat óra
kor szokott eltávozni, átment Morangehoz, hogy föl
vegye a havi’ fizetését, amfely háromszázötven frank 
volt. De minthogy1 januárban ötszáz fraknyi előleget 
vett föl, amit havi ötven frankkal kellett törlesztenie,’csak 
háromszáz frankot kapott ki a  fizetéséből. Megszá
molta a pénzt és nagy vígan zsebrevágta úgy, hogy 
a főszámvevő meg is kérdezte, hogy miért olyan jó
kedvű.

— Hogy az ördögbe ne! Épp jókor jön ez a pénz. 
A feleségemet ma reggel másfél frankkal hagytam ott
hon. ■ 1 ! ' í

Hat Óra már elmúlt, mikór Máté a pompás palota 
elé ért, amelyben Séguin dü Hordel lakott az avenue 
d’Antinen. Séguin nagyapja még csak egyszerű föld
műves volt Janvilleban. Az apjá már hadseregszállitó 
volt és tekintélyes vagyont szerzett. Ő maga, a par- 
venu fia, pki már nem volt földhöz ragadt szolga, úgy élt 
ahogy a gazdag, előkelő, henye emberek, a nagy klu
bok tagjai élnek, különösen a lovak iránt érdeklődött 
és azonkívül úgy mutatta, mintha az irodalom és mű
vészet iránt is érzéke volna, mint aféle {legmodernebb 
amatőrnek, aki divatból mindig fa legszélsőbb elveknek 
hódol. Gőgből hozomány nélkül házasodott, elvette fe
leségül az ősnemesi származású Vaugelade család utolsó 
sarját, Valentinét, aki szegény vérű, szűk’ ,ágyu nő volt 
és akiből az anyja, (á buzgó jkatholikus hölgy, nem 
tudott mást nevelni, mint vallásos, de a világi örömök 
iránt túlságosan mohón érdeklődő leányt. Házassága 
óta Séguin is C supa előkelőségből templomba járt. A 
paraszt nagyapjának még tiz gyermeké volt, az apja, 
a hadseregszállitó már megelégedett hattal és ő maga 
miután két gyermeké — egy fiú és egy leány — 
született, kereken kijelentette, hogy nincs tovább és 
hozzátette még, hogy már az is rossz cselekedet, ha
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az ember életet ad két olyan leánynak, akik egyálta
lán nem kérték tőle, hogy megszülethessenek.

Séguin vagyonához hozzátartozott egy több mint 
ötszáz hektárnyi uradalom, amely erdőségből és mo
csaras lapályokból állt és amelyet az apja vett meg 
Janville határában, mikor rettenetes nyereséggel vissza
vonult az üzleti élettől. Az apjában régóta égett a 
vágy, hogy diadalmasan térjen vissza szülőfalujába, 
honnan szegényesen ment el és hogy ott hatalmas park 
közepében fejedelmi kastélyt építtessen. A halála azon
ban megakadályozta ebben. Séguin, aki csaknem egész 
terjedelmében örökölte ezt a birtokot, megelégedett az
zal, hogy vadászatai számára használja ki és alapított 
egy vadász részvénytársaságot ötszáz frank névértékű 
részvényekkel, amelyeket barátai vásároltak meg. Eb
ből bizony kevés haszna volt. Az (erdőkön kívül csak 
műveletlen földek, mocsarak, homokos talaj, köves mezők 
voltak a birtokon és a vidékén apáról-fiura szállt a 
hit, hogy ebből a földből soha sem lehet majd valamit 
kinyerni. Csak ía* derék hadseregszállitó láthatta meg 
benne a regényes parkot, amely majd körülveszi fe
jedelmi palotáját, amiről álmodozott. Egyébként enge
délyt kapott, hogy felvegye a Du Hordel nemesi nevet 
még pedig arról a csonka toronyról, a Horddről, amely 
a birtokában volt. I

üMáté a Beauchéne révén ismerkedett meg Séguin- 
nel, akinek vadász részvénytársaságához Beauchéne is 
hozzá tartozott és Így fedezte föl az erdő szélén azt 
a magányos, csöndes épületet, amely valaha vadászkas
tély vfolt és annyira beléje szeretett, hogy kibérelte 
lakásául és övéivel együtt beléje költözött. Valentiné, 
aki nagyon nyájasan viselkedett Marianneval mint sze- 
génysorsu barátnőjével szemben, annyira ment szeretetre- 
méltóságában, hogy meg is látogatta, mikor a házba 
beköltözött. Elkezdett szörnyen lelkesedni a ház poéti- 
kus fekvéséért és kigunyolta magát, hogy tulajdonos 
létére eddig mitsem tudott róla. Valójában egy óráig 
sem tudott volna ott élni. A férje beleszéditette őt Párjs



43

irodalmi, művészi és nagyvilági életébe és vele együtt 
járta az írói társaságokat, la műtermeket, képkiállitáso- 
kat, színházakat, mulatókat, szóval végigcsinálta vele! 
azt a lázat, amelyben a kevésbé erős fejek és gyönge 
szivek szétmorzsolódnak. ffiaga Séguin, aki feltűnési 
viszketegből vett mindebben részt, mindenütt háláló- 
san unatkozott és csak a lovai közt érezte jól magát, 
hiába fitogtatta érdeklődését az irodalom és a holnap 
legszélsőbb filozófiája iránt, hiába voltak művészi kin
csei, amikért a nyárspoljgárok még nem lelkesedtek, hiába 
antik bútorai, porcellánjai, ón szobrocskái és könyv- 
kötései, amikre különösen büszke volt. A feleségét a 
maga képére gyúrta .át, nézeteinek szándékos különc
ködéseivel kicsavarta az asszony eszét; gyanús barátsá
gaival és társaságaival, amiket modern, merészséggel haji- 
szolt, beszennyezte a lelkét úgy, hogy a kis hitbuzgó 
nő, akit a gondjaira bíztak, a legjobb utón volt az 
őrületek felé. Meggy ónt, megbérmált ugyan mindig, de 
már ízlelgette a bűnt és napról-napra jobban meg
barátkozott a vétek gondolatával. A dolgok végén már 
ott fenyegetett a nagy katasztrófa, mert Séguin azon
kívül még elkövette azt az ostobaságot, hogy gyakran 
gúnyos és durva volt a feleségével szemben, úgy hogy 
Valentiné meg volt bántva, felidegenedett a férjétől és 
és arról ábrándozott, hogy másként dédelgessék, gyön
gédséggel és szerelemmel. : R I

Máté bement a palotába, amelynek dús renaissance- 
homlokzatán két emeleten nyolc-nyolc magas ablak so
rakozott és a kapuban elmosolyodott, halkan magában 
nevetett erre a gondolatára: i

^ — Ez a házaspár sem várja a havi haromsáz 
frankját másfél frankkal a zsebében.

Az előkelő előcsarnok csupa márvány és bronz 
volt. Tőle jobbra két fogadóterem és íaz ebédlő volt, 
balra a billiárd-szoba, dohányzó és téli kert. Az első 
emeleten, szemben a széles lépcsővel, a Séguin dolgozó- 
szobája volt, tizenkét méter széles, nyolc méter hosszú 
és öt méter magas terem. Ettől jobbra a férj lakosa-



44

tálya volt, balra az 'asszonyé és a gyermekeiké. Végül 
a második emeleten két teljes lakást tartottak fönn arra 
az időre, amikor a gyermekeik majd megnőnek.

Egy lakáj, aki ismerte ÍMátét, azonnal fölvezette 
őt az ura dolgozószobájába és kérte, hogy várakozzék1 
ott, mig Séguin ur felöltözködik. Máté egy percig azt 
hihette, hogy egyedül maradt és körülnézett a hatal
mas teremben és tetszett neki az előkelő berendezés, 
a Imagas üvegfal, amely régi üvegfestményekből volt 
összeállítva, (az ódon szövetekből, genuai bársonyból 
arany és ezüst brokátos selyemből való kárpitok, a 
tölgyfából való óriási könyvszekrény, amelyen pazar 
kötésű 'kötetek sorakoztak. Az asztalok roskadoztak a 
csecsebecsék, ékszerek, üveghoknik, bronzok, márványok 
alatt és az egyik 'asztalon ott volt a hires modern ón 
szobrocskák gyűjteménye. És mindenütt keleti szőnyegek 
hevertek, kéjesen alacsony székek álltak, magános zu
gok kínálkoztak, ahol magas zöld növények mögött el 
lehetett bújni kettesben és eltűnni a szem elől. >

— Nini, maga az Froment ur! — szólalt meg hir
telen 'egy hang az lón-gyüjtemény felől.

És egy magas termetű, körülbelül harminc éves 
fiatalember, akit eddig spanyjolfal rejtett el, jött elő és 
kezét nyújtotta Máté felé.

— Eh! — szólt Máté pillanatnyi habozás után 
— Charles Santerre ur!

Ezúttal másodszor találkozott az íróval, ardvel elő
ször ugyanebben a teremben ismerkedett meg. Charles 
Santerre máris hires regényíró volt, a szalonok1 kedvelt 
fiatal mestere. Szép homloka, nyájas barna szeme, nagyon 
piros és nagyon széles ajka volt, amelyet gondosan 
ápolt, 'asszír módra nyírt szakálla takart el.

A nők emelték Santerret, aki gyöngéd érintkezést 
folytatott velük azzal az ürüggyel, hogy tanulmányozni 
akarja őket, de el volt határozva rá, hogy belőlük 
minden előnyt kicsikar, ami gyönyöréül és gazdago-) 
Öásra szolgál. Azt mondták róla egyébként, hogy a 
nőkkel szemben nagyon alázatos, nagyon sima, adja az
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átszellemült szerelmest, míg meg nem szerzi őket, de 
aztán, mihelyt nem látja hasznukat; ugyancsak vadui 
végez velük. Elvből és számításból nőtlenségre kárhoz- 
tatta magát, mások fészkében helyezkedett el. A nagy
világi bűnök egyszerű kihasználója volt ez az ember. 
Az irodalomban a házasságtörést választotta szakmájául 
és csak a bűnös, elegáns és raffinált szerelmet, a meddő, 
gyermektelen szerelmet dicsőítette. Eleinte sokat tartott 
a könyveiről, az irói mesterséget csak hosszas meg
fontolás után kellemes és pénzt hajtó keresetül válasz
totta. De aztán a sikerei elkaparták és hiúságból végre 
is saját maga is elhitte, hogy iró. És most adta az írót, 
aki fehér nyakkendővel festi a halálra szánt társadalmat, 
a legsötétebb pesszimizmust hirdette, a váigyak végét, a 
kölcsönös önmegtartóztatást és végső boldogságként a 
megsemmisülést, a halált.

— Séguin mindjárt jönni fog — mondta töké
letes szeretetreméltósággal. — Az az ötletem támadt, 
hogy elviszem őt és a feleségét valami korcsmába, aztán 
egy premierre megyünk, ahol nagy lárma, talán pofoz
kodás is lesz. , '•

Csak most vette észre 'Máté, hogy Santerre már 
frakkban van. Egy percig beszélgettek. Santerre meg
mutatta Máténak az ón-gyűjtemény legújabb szerze
ményét, egy kis sovány és hosszú meztelen nőt, aki 
hasmánt feküdt, az arcát elborította a haja és úgy lát
szik zokogott. Mestermü, mondta Santerre, az egész em
beri katasztrófa, az egyedülálló, a férfitól végre elszakított 
nő teljes csődje benne van ebben a szobrocskában. 
Santerre, aki a ház barátja mindennapos vendége lett, 
ebbe a házaséletbe már javában elhintette irodalmi és 
művészi formák közt az őrület magvait, amik napról- 
napra jobban szétrepesztették a házaspár mindennapi 
életének egyszerű nyugalmát.

Séguin végre megjelent. Egyidős volt Santerre- 
rel, de nála magasabb, soványabb, nagyon szőke hajú, 
hajlott orrú, szürke szemű, keskeny ajkú, kis bajuszt* 
férfi volt. Szintén frakk volt rajta.
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— Ah, barátom — mondta lassan, enyhe racs- 
csolással, amit magára erőltetett — Valentiné a fejébe 
vette, hogy uj ruhát vesz föl. Várjunk hát türelmesen. 
Egy óránk van még erre a célra.

Aztán, amint észrevette Mátét, túlzó udvariassággal 
arcára erőltette a felsőbbség hideg előzékenységét. És 
mikor Máté, akit «kedves lakóm«-nak nevezett, el
mondta a jövetele célját, hogy a legutóbbi nagy eső 
miatt a ház födelének a bádogja megereszkedett, Séguin 
rögtön beleegyezett abba, Hogy- janvillei bádogos kija
vítsa a tetőt. De -amint bővebb magyarázásra megértette, 
hogy az egész tetőt iát kell alakítani, mért a rozsda már 
Mmarta, hirtelen elvfeszitette előkelő és kimért modorát 
és -elkezdett kiabálni, hogy erre a tatarozásra nem költhet 
nagyobb összeget, mint amennyit a  rongyos hatszáz 
franknyi házbér tesz ki. i

— Forrasztásról lehet szó, forrasztást, azt nem 
bánom. írok majd a bádogosnak.
■ És mivel másfelé akarta terelni a beszélgetést, igy 
szólt: i ; i | |

— Froment ur, valamit iakarok mutatni önnek,- 
nagyszerű dolgot. Magának van ilyesmihez érzéke.

Mátét csakugyan némileg megbecsülte, mert jó eszü, 
mindig alkotásra kész' embernek tartotta. Máté maga 
elmosolyodott és tűrte, a Séguin taktikáját, hogy más
felé terelje a beszélgetést, bár magában erős akarattal 
elhatározta, hogy addig nem tágít, amigi az egész tető 
átalakítását ki nem vívja. Átvette a csodás kötésű 
könyvet, amelyet műgyűjtő tulajdonosa iaz egyik üveges 
könyvszekrényből vett ki és áhítattal nyújtotta á t  A 
kötet hófehér, bársonysima bőrfedelén nagy ezüst liliom 
volt berakva, amely violaszinü bogáncs bokorból nőtt 
ki. És a liliom fölött magasan, mintha az égre volna 
írva, ott volt a könyv címe: »Örök Szépség«.

— Ó, ez ötletes! A színei gyönyörűek — mondta 
Máté elragadtatással — Most már olyan könyvkötéseket 
csinálnak, amik ékszereknek is beillenének.

Jobban megnézte a könyv címét:



4?

— Hiszen ez a Santerre ur legújabb regényének 
a címe!

Séguin a szeme szögletéből mosolyogva lesett az 
íróra, aki feléjük közeledett. És amikor látta, hogy,1 San
terre is, akinek hizelgett ez a kötés, jobban megnézi 
a könyvet, így szólt:

— Barátom, a könyvkötőm ma reggel hozta el ezt 
a kötést és vártam 'az alkalmat, hogy meglepjem vele. 
Ez a könyv a gyűjteményem gyöngye. Mit szól az 
ötlethez? Ez a liliom a diadalmas szépség, a bogáncs 
a romok vitája pedig a végre kihalt világ meddőségét 
jelenti, amelyen úrrá lett a tökéletes boldogság. Benne 
van ebben az egész regény jelképe.
* — Csakugyan. Hogy elkényeztet engem barátom,
és milyen büszkévé tesz!

Máté olvasta ezt a regényt,' kölcsönkérte Beauchéne 
feleségétől, mert azt akarta, hogy Marianne is olvassa' 
el a könyvet, amelyről mindenki beszélt Máté dühö
sen, kétségbeesetten tette le ezt a regényt amikor el
olvasta. Ebben a könyvben Santerre szakított a legény- 
szobák romantikájával, hol társasági hölgyek hütlen- 
kednék este öttől-hétig és föl akart emelkedni a tiszta 
művészetig. Elmondta benne egy Annamária nevűi grófné 
gyengéd történetét. Aj grófné, hogy darabos urától, 
a termékeny hímtől szabaduljon, Bretagneba menekült 
egy fiatal, isteni ihlettől megszállt művészhez, Norbert- 
hez, aki egy zárda kápolnájának a falait díszítette lá
tomásaival. Harminc évig tartott ez az ihletett munkája, 
ez az angyalokkal való társalgása és a regény nem 
volt más, mint ennek a harminc évnek, a harminc év 
minden szerelmének a története. Harminc évig tartott 
a szerelme Annamáriával, kölcsönös meddő gyöngédsé
gek közt, úgy, hogy a girófné szépsége egyetlen ránc
cal sem lett szegényebb és épp oly üde, épp oly ifjú 
maradt harminc évi terméketlensége után, mint az első 
napon volt, mikor megismerkedtek egymással. Hogy a 
regény tendenciája még kirívóbb legyen, a regény mellék- 
alakjain, a nyárspolgári asszonyok, a pompás kis város
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lemi csőddel, baroimi összeomlással végezték.

Mátét föllázitotta a jgyermektelen szerelemnek ez 
az ostoba és bűnös elmélete, amely minden testi szép
séget, mjnden erkölcsi' nemességet a szüzességbe he
lyez. És Máté nem is állotta meg, hogy igy ne szól
jon a regény szerzőjéhez:

— Nagyon érdekes, nagyon figyelemreméltó könyv.
De, kérem szépen, mi történt volna, ha Norbertnek; 
és Annamáriának gyermekük lett volna, ha a grófné 
más állapotba kerül? ,

Santerre közbevágott dühösen, sértődötten:
— Más állapotba! Hát a nő mindjárt más álla

potba kérni, ha egy előkelő ember beléje szeret?
' •— Tüdja, min háborodom én föl? — kiáltott fel 

Séguin, aki belevegyült; a vitába, miközben bevetette 
magát egy karosszékbe. — Azon, hogy a katoliciz
must vádolják meg,1 hogy elősegíti a fajszaporitást, ami 
szégyen és gyalázat. Ez a vád nem igaz és ezt ön 
jól meglátta a könyvében, ügy van, ahogy ön megírta 
és mint jó katolikus gratulálok önnek. v

— Én ist azt hiszem — felelte 'Santerre és lehe- 
veredett egy pamlagra — Próbálják, megtalálják-e az 
Uj Testamentomban a Genezis igéjét: «Szaporodjatok 
és sokasodjatok meg és árasszátok el a földet«? Jé
zusnak nincs hazája, nincs tulajdona, nincs foglalkozása 
félesége, gyermeke, családja. Jézus maga a meddőség. 
Az első keresztény, szekták iszjonlyodtak a házasság
tól. A széniek számára az asszony csak szenny, kin és 
pusztulás volt. A tökéletes szüzesség és ennék a hőse 
a szemlélődő lett, aki csak a saját üdvével törődik. 
És a Szűz lett a nőiesség eszménye, magának az anya
ságnak az eszménye. A házasság intézményét csak ké
sőbb vezette be a katolicizmus az erkölcsiség védel
mére, a libidó megfékezésére, minthogy se a férfi, se 
a nő nem tud angyallá válni. A házasság meg van 
tűrve, mint elkerülhetetlen szükség, mint megengedett
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állapot, de megfelelő feltételekkel, oly keresztényeknél, 
akik nem elég, hősiek ahhoz, hogy tökéletes szentek 
legyenek. De ma is, mint időszámításunk első száza
dában, fa szent, a hit és isteni kegy embere 'kerüli a 
nőt, elitéli és távoltartja magától.’.. Csak Mária lilio
mai illatoznak a mennyben. | f

Gúnyolódott ez a Santerre? A hangjában volt va
lami enyhe nevetés, amit Séguin, úgy látszik, nem értett 
jneg. Séguin csak helyeselt és lelkesedett, tüzelt:

— Ez az! Ez az!... A szépség mindig győz és 
az ön könyve, az örök Szépség' ezt fényesen bizo
nyítja: a szépség” az érintetlen szűz, a liliom, amelyen 
nem esett mákul a és amelynél a nemtelen párzás meg 
van szüntetve. . .  Lehet-e utálat nélkül nézni az ut
cán azokat a mocskos, kicsavart tagú, ormotlan nőket, 
akik gyermekeiknek egész uszályát cipelik, vonják ma
guk után. Még a közönség józan esze is elitéli őket, 
mulat rajtuk, kineveti és megveti őket.

Máté, aki állva maradt, próbált belevegyülni a 
vitába: , [ i I : i L t ' .

— De a szépség eszménye mindig változik, önök1 
a hosszú, vékony, szűk medencéjű, meddő nőben lát
ják a szépséget. A renaissance korában áz egészsé
ges, izmos, hatalmas csipőjü, erős keblű nő ült a szép
ség trónusán. Rubens, Tízian, de még Raphael női is 
erőteljesek, Máriájuk igazi anya. . .  És vigyázzanak, 
most épp arról van szó, hogy a szépségnek ezt a 
mai eszméjét meg kell változtatni, hogy a kis család 
mai divatja helyébe a népes családé kerüljön, amely 
az egyetlen szép lesz. . .  Szerintem ez az egyetlen biz
tos orvossága annak a növekvő bajnak, amit a nép
szaporodás csökkenése jelent.

Mindketten fölényesen mosolyogva néztek Mátéra.;
— Hát baj is az az elnéptelenedés? —•• szólt Sé

guin. — Nem értem, uram, hogy okos ember létére 
megmaradhatott ennél az' ócska elméletnél. Próbáljon 
egy kicsit gondolkozni a dolgon!

Zola: Termékenység. 4
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— Újabb áldozata a botor optimizmusnak! — 
kiáltott föl Santerre. — (Mindenekelőtt jegyezze meg, 
hogy a természet válogatás nélkül jár el és aki nem 
igyekszik rajta javítani, az iáldozatává lesz.

Egyik a másiknak adta iát a szót, néha egyszerre 
ketten is beszéltek, Séguin és Santerre. Felhevültek és 
megmámorosodtak sötét képzeteiktől. Először is tagad
ták, hogy fejlődés van. Csak vissza kell emlékezni a 
tizennyolcadik század végére; mikor Condorcet azt hir
dette, hogy visszatér az aranykor, közeledik <az egyenlő
ség az emberek és (nemzetek" békéjének világa. Általános 
káprázat szállta meg a sziveket, az utópia kék eget 
nyitott mindenféle reménység számára. És száz évvel 
utóbb micsoda bukás! A tizenkilencedik század végén 
a tudomány, a szabadság, az igazság micsoda csődje! 
mindez vérbe és sárba fül a fenyegető jövő küszöbén! 
Nem próbáltuk-e ki már ennek az aranykornak a me
séjét? Á régiek szerint az: annyira óhajtott aranykor 
a történelmi idők előtt vplt, a keresztények szerint az 
idők után lesz, mig a mai szocialisták most, a mi 
időnkben akarják (megvalósítani. Három siralmas illúzió. 
Csak ^yetlen lehetséges és tökéletes boldogság! van: 
az elmúlásé. Jó katholiküs létükre kissé haboztak, hogy 
egy csapásra megölték az egiész emberiséget, de sze
rintük (meg van engedve, hogy a szaporaságot meg
fékezzék. Schopenhauert és még Hartmannt is elavult
nak mondták' NietzSchéhezi álltak közelebb és az ő 
elmélete mellett kardoskodtak, amely a következő: kor
látolt számú emberiség, arisztokratikus álom az emberi
ség elitjéről, finomabb táplálék, előkelőbb gondolkodás, 
szebb nők, amik vggre mind odavezetnek a tökéletes 
emberhez, az »übermensch«-hez, akinek a gyönyörűsége 
ezerszeres lesz. Egyébként mindenféle ellentmondásba 
^keveredtek, de nem1 sokat törődtek vele, csak arra 
ügyeltek, hogy —• amint ok mondták — a szépben 
megmaradjanak. Malthus volt az ő emberük, mintah'ogy 
Beauchiéne is az ő hívének vallotta imagát, mert Malt
hus a szegényeket tette felelőssé a szegénységükért és
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ezzel levette a gazdagokról a lelkiismeretesség terhiét. 
De ha Malthüs -föl is állította a lemondás törvényét, 
nem akarta a csalást. A  két ember félreértette őt, 
mert ezek szigorú kényszerítő eszközökre gondoltak és 
meddő szerelmekről, hallatlan kicsapongásokról álmo
doztak. Ha a gyászköltészet túlzásaival őszintén a vi
lág végét kívánták is, nem tudták azt másként elgon
dolni, mint valami vad, mértéktelen gyönyörfiajszolás 
végső megfeszítésében. ? .

— Ön nem tudja — mondta Santerre hidegen — 
hogy Németországban törvényt akarnak Hozni, hogy 
minden évben egy csomó szegénysorsu gyermeket cast- 
ráljanak ía születések! táblázati alapján. Ilyen módón/ 
gátat lehetne vetni a nép bamba szaporaságának.

Ez laz irodalmi pesszimizmus nem tudta megza
varni (Mátét, mért maga is csinált ilyen tréfákat, de 
azért fölismerte, hogy milyen roppant káros hatása van 
az érkölcsökre az olyan irodalomnak, amely az élet gyűlö
letét és a halál dicsőségét hirdeti. A  Séguin házában 
érezte ennek az ostoba divatnak a szelét, aggodalmas
kodó és szenvedő korának szörnyű unalmát, amely arra 
van kárhoztatva, hbgy a halállal játszadozzék és ebben 
keresse a szórákbzását. A  két ember közül, akik köl
csönösen megmérgezték egymást, melyik hazudott jobban, 
mlelyik oltott a másikba több bolondságot? Minden 
pesszimista alapjában véve beteg, tehetetlen ember. iMáté 
a termékenységről vallott hitében meg volt győződve^ 
hogy az a nép, amely nem hisz többé az életben, 
veszedelmesen beteg. És mégis voltak órái, amikor ké
telkedett abban, hogy helyes-e a soktagu család minden
féle gazdasági és politikai viszonyok közt? És kér
dezte magában, vajon tízezer boldog ember nem je- 
lent-e többet egy ország dicsőségére és örömére nézve, 
mint százezer nyomorult? ' i

— Nézze, kérem — kezdte Séguin ujr^ a táma
dást — csak nem fogja tagadni, kedves uram, hogy 
a legerősebb, a legeszessebb emberek a legkevésbé ter
mékenyek? Mihelyt az ember agya megnő, a nemző

r
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képessége meggyöngül. A gyermeknyüzsgés, amitől ön 
annyira el van ragadtatva, amiből a szépség törvényét 
akarja megcsinálni, hol van máshol divatban, mint a 
nyomor és tudatlanság szemétdombján? És ha eszméi
ből Ítélek, ön republikánus, !ugy-e? No hát be van bi
zonyítva, hogy a zsarnokság megnöveli az emberek 
számát, rrifijg a szabadság megnöveszti az értéküket 

Épp ezek voltak azok az eszmék, amelyek Mátét 
is néha gondolatokba ejtették. Hát nem volna igaza, 
ha hisz az emberiség korlátlan elterjedésének a lehető
ségében? Káros munkát folytat-e, ha a szépséget és 
a boldogságot a lehetőleg mennél több életben keresi? 
Próbált megfelelni támadóinak:

-*■ Azoknak a tényeknek az igazsága, amiket ön 
motid, csak relatív. Malthus elmélete a gyakorlatban 
hamisnak bizonyult. Ha a világ teljesen meg is telnék! 
emberrel .és ha nem volna már ^egyáltalán ennivaló, 
akkor is ott van ,a kémia, -amely a szervetlen anyagok
ból is tud táplálékot csinálni. Egyébként is a Malthus- 
féle következmények oly sokára állnának be, hogy az 
erre vonatkozó valószínű számításnak nem1 volna semmi
féle tudományos bizonyossága. Ami pedig Franciaor
szágot illeti, nem hogy e félé (a veszedelem felé me
gyünk, hanem é|pp ellenkezőleg visszafelé megyünk, ia 
megsemmisülés felé. Franciaország, amely valaha egy 
negyedet számított Európában, most csak egy nyol- 
cadot számit. Egy vagy két század, múlva Páris kihalt 
lesz, mintahogy kihalt a régi Athén, a régi Róma és 
Franciaország a mai Görögország színvonalára fog sü- 
lyedni... Páris meg akar halni. \

Most Santerre kezdett el kiabálni, védekezni:
— Dehogy, dehogy! Páris csak meg fakar álla

podni egy bizonyos fokon, mert a világ legintelligen
sebb, legcivilizáltabb városa. Értse meg, hogy a civilizá
ció, amikor ;u) élvezeteket teremt, amikor finomítja a 
szellemet, amikor uj mezőt nyit a tevékenységük szá
mára, akkor jaz egyént részesíti előnyben a faj rová
sára. Mennél műveltebbek a népek, annál kevésbé sza-
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porák. Nagyon helyes, hogy íni, akik a nemzetek, élén 
haladunk, elsőknek érkeztünk meg ahhoz a bölcseség- 
hez, amely megszabadítja az országot a termékenység 
fölösleges és káros túlzásától. Mi a magasabbrendü kul
túra, a felsőbbséges értelem példájával szolgálunk á. 
müveit világnak és ezt a példát valószínűleg az egész 
világ fogja követni abban a mértékben, ahogy a népek 
egyenkint el fogjak érni a mi tökéletességünk színvonalát. 
Különben is mindenfelől ennek a jelenségnek' a tünetei 
mutatkoznak.

— Ez igaz! — erősítette Séguin — Ha vannak
is nálunk az elnéptelenedésnek nyomai, ezeknek nincs 
meg az a fontosságuk, amit nekik tulajdonítanak éí küz
deni is lehet ellenük. Az elnéptelenedés jelensége általán 
nos, minden nemzetet érint, valamennyinek a népessége 
csökken és miég jobban fog csökkeni, amennyiben még 
műveltebb lesz. Japánban már megvan a csökkenés és 
Kínában is meglesz, mihelyt Európa ráteszi a kezét 
a kikötőire. • ■' ( !

Máté 'elmosolyodott és hallgatott, mig előtte a két 
társasági ember, frakkban, fehér nyakkendőben úgy
nevezett okos dolgokat mondott. Már nem volt többé 
szó a vértelen, lapos szűzről, akit iaz emberiség esz
ményképének tettek meg. Az élő, remegő emberiség 
képe vonult föl előttük. Máté hangosan gondolkodott:

— Tehát önök nem félnek a sárga veszedelemtől, 
az ázsiai barbárok rettenetes Szaporaságától, amely vég-' 
zetes pillanatban eláraszthatja Európát, felforgathatja és 
megtermékenyítheti?... A történelem mindig ygyanazt 
mutatja, hlogy a népoceánok hirtelen helyet cseréltek 
a durva népek betörtek az elgyöngült müveitekhez, 
hogy a vérüket felfrissítsék'. És mindannyiszor újraf 
föltámadt a civilizáció még szélesebben, még szabadab
ban . . .  Babylon, Ninive, Memphis hogyan hulltak porba 
népeikkel együtt, amik mintha ptt a helyszínén pusz
tultak volna el? Athén és Róma miért agonizálnak ma 
még mindig és miért nem tudnak újjászületni ham
vaikból egykori fényük teljes pompájával? Miért nyuj-
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tóttá !ki a kéziét a halál Paris felé, amely fényűzése 
ellenére is annak a Franciaországnak a fővárosa, amely
nek íérfiui ereje csökkenőben van? Hiába okoskodnak 
önök, hogy az egykori világvárosok példájára Páris 
túlságos kultúrája, intelligenciája és civilizációja miatt 
pusztul el: ha igy is van, ez mégis csak <a halált 
a visszafejlődést jelenti, amely valamelyik uj nép szá
lmára fogja (meghozni a dicsőséget és a hatalmat[. .. 
Az az egyensúly, amit önök fenn akarnak tartani, csalóka. 
Semmi sem tud megmaradni ugyanazon a színvonalon. 
Ami nem növekszik többé, az visszafejlődik és eltűnik. 
És ha Páris meg akar halni, meg fog halni és vele együtt 
Franciaország is .r ' 1
/ — Hát Istenem! — jelentette ki Santerre az elegáns
pesszimista pózával, — ha ftieg akar halni, meg akar 
halni, én nem fogok ellene dolgozni. A magam részéről 
a leghatározottabban segíteni fogom ebben. (

— A gyermektelenség minden jel szerint egyenlő 
a becsületességgel és bölcseséggel — mondta Séguin, 
aki, úgy látszik1, bocsánatot akart kérni a maga két 
cfyermejkéért.

De Máté, mintha nemi is hallotta volna azt, amit 
mások mondtak, folytatta:

J — Ami Spencer törvényét illeti, azt ismerem és 
elméletben helyesnek is tartom. Annyi bizonyos, hogy’ 
a civilizáció megfékezi a termékenységet úgy, hogy el 
lehet gondolni a társadalmi fejlődések egész sorát, amely
ben a népesség váltakozva csökken és megnő, mig 
végül eléri azt az egyensúlyt, amely magának a győze
delmes kultúrának' lesz az eredménye, mikör az egész 
világ lakott és civilizált lesz. De ki láthatja előre, hogy 
addig milyen utat fogunk megtenni, milyen katasztrófák, 
milyen szenvedések utján fogunk járni? Nemzetek fognak 
eltűnni, nemzetek fognak születni és hány ezer évre 
van szükség, mig az emberiség elérkezik a végső egyen
súlyhoz, az igazság, az igazságosság, és a világbéke 
korszakához?.. . Eszünk fremeg és haboz, szivünk ag
gódva összeszorul.
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Nagy csönd támadt, amely alatt Máté egészen meg- 
zavarodva, az élet jó hatalmaiban való hitében egészen 
megingatva már nem tudta, hogy kinek! is van voltaképp 
igaza: neki, aki egyszerű, ember volt vagy annak a má
sik kettőnek, akik kéjesen elnyujtózva a fotelekben, ni
hilizmusukat mind bonyolultabbá és mérgezőbbé tették?
- | Ekkor Valentiné lépett be nevetve, fiús modorával, 
amelyet kínosan öltött magára:

— Hallják, ne haragudjanak1 rám! Az a Céleste soha
sem tud elkészülni.

Huszonöt éves korához képest kicsi, sovány nő volt 
és valami emancipált modom kis leányhoz hasonlított. 
Szőke hajú, firjomi arcú, nevető kék szemű, pajkosan 
pisze orrú nő volt, nem volt szép, de kedves és mulatsá
gos. Minthogy a férje elvezette mindenféle rosszhirü 
helyre és végül is megbarátkozott az írókkal, művészek
kel, akik házának sűrű vendégei voltak, nem játszotta az 
utolsó Vaugelade arisztokratikus szerepét csak akkor, 
ha nagyon megsértették, akkor egyszerre fagyos és gő
gös lett. ! ! > 1 -

— Ah, ön az, Froment ur, — mondta nagyon szere
tetreméltón és Mátéhoz ment, hogy gavallérosan megszo
rítsa a kezét. — A felesége jól van? A gyerekek egész
ségesek, pompásak?

Séguin fazonban, aki nézegette Valentiné ruháját — 
fehér selyemruha volt norvég csipkével — a feleségével 
szemben olyan nyerseségre vetemedett, amely mint va
lami áruló villanyfény tűnt elő színlelt jó modora mögül:

— És emiatt a rongy miatt várattál meg minket 
olyan sokáig? Ilyen rosszul még sohasem öltözködtél.

Holott Valentiné azzal a meggyőződéssel lépett be,* 
hogy ellenállhatatlan! Erőt vett magán, hogy sirva ne 
fakadjon, mialatt leányos arca elszomorodott és gőgösen 
lázadó kifejezést öltött magára. Lassankint a szemét a 
ház barátja felé fordította, akinek az arcán néma elragad
tatás látszott és aki túlozta rabszolgai meggörnyedését, 
elbűvöltségét, amellyel körülhálózta az asszonyt.
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— Gyönyörű — mormolta feléje — és ez a ruha
valóságos csoda. : '1 i ' 1

Séguin nagyot nevetett ezen, annál is inkább", mer 
csúfolni szokta Santerret a nőkkel szemben való alá
zatosságáért. Valentiné a bókra megenyhült, visszanyerte 
szabad madárszerü jókedvét, beleszólt a férje csúfoló
dásába és kijelentette, hogy szép szavakkal egy férfi 
mindent elérhetne nála. És erre egy darabig olyan társal
gás következett, amelynek őszintesége, szabadossága meg
hökkentette Mátét, aki szinte rösítelte, hogy jelen van, 
szeretett volna elmenni, de mégis makacsul várt, mert 
házigazdájánál még nem érte el az óhajtott célját.

— Kérlek, szavakban — mondta a férj — minden
féle viccet megengedek, de valahogy eszedbe ne jusson, 
hogy ímásnak az ágyába bújj! Megölnélek1, mint valami 
kis nyulat! ' • .

Séguin csakugyan nagyon féltékeny volt. Valentiné 
ettől megvigasztalódott és most már megbékült az urával 
és a maga kis nőcske hangján mondta:

— Várjunk még egy kicsit. Célestenek méghagytam, 
hogy hozza ide a gyerekeket, mert meg akarom őket 
csókolni, mielőtt elmennénk1. I j

Máté föl akarta használni ezt az újabb varast arra, 
hogy megint előhozakodjék a maga kérésével. De Va
lentiné elkapta a szót és arról beszélt, hogy valami 
egészen aljas helyre kellene vacsorázni menni és azt 
kérdezte, hogy annak a darabnak a főpróbáján, amely
nek bemutatójára akartak elmenni, talán valami szörnyű 
pikantériát fütyültek-e ki? És olybá tűnt föl a két férfi 
közt, mint a tanulékony növendék, aki a mestereinek 
legszélsőbb nézeteit túlhajtja, pesszimizmusukat fokozza 
és irodalmi, művészeti kérdésekben olyan hajmeresztő 
álláspontja volt, hogy még a férje és a barátja is kine
vették. Szerinte Wagner Richárd túlságosan mesterkélt és 
Valentiné a gerinctelen zenét követelte, amelynek egészen 
szabad a harmóniája, mint a szélnek, amely fuj. Erkölcsi 
nézetei kétségbeejtők voltak: átélte az Ibsen lázadó női
nek gondolkodó szerelmeit és eljutott az érintetlen tiszta



szépségű nőhöz. Anna Máriát, Santerre regényének hős
nőjét, túlságosan anyagiasnak találta, mert az iró egy 
helyütt, a könyv egy vitás oldalán azt irta, 'hogy Norbert 
csókjai nyomot hagytak a grófné homlokán. Valentiné 
hivatkozott erre jaz1 oldalra, sietett a könyvet előkeresni 
és kereste az idézett mondatot.
1 ' — De kérem — mondta a regényíró kétségbeesetten 
— hát nem megkíméltem Anna Máriát a gyermek- 
áldástól? 1 .’

— Hát az is valami? — kiáltott föl Valentiné. — 
Hiszen azt mindnyájan elkerüljük1, ebben már nincs semmi 
hősiesség, ez már nyárspolgári erkölcs.. . Anna -Máriá
nak, hogy föl tudja emelni a szivünket, makulátlan 
márványnak kellene lennie, akin nem1 hagy nyomot a 
Norbert csókja.

Nem folytathatta tovább, mert a szobaleánya, Cé
leste egy magas termetű, barna hajú, lószabásu fejű, 
kemény arcvonásu, egyébként kedves modorú leány, — 
behozta a gyerekeket. Gaston öt éves fiúcska és Lucy 
három éves leányka volt, két árnyékban nőtt bimbó, 
sápadt, vékony, törékeny gyerekek. Szőkék voltak, mint 
a mamájuk, a fiú inkább vöröses szőke, a leány színtele
nebb, szalmaszőke hajú volt. Kék szemük volt, és az 
arcuk hosszúkás, mint az apjuké. Gondosan megfésülve, 
túlságosan kacér fehér ruhában olyanok voltak, mint 
két nagy, törékeny, drága eleven baba. Az apai és 
anyai büszkeség föltámadt a látásukra és a gyerekeknek 
produkálniok kellett magukat.

! — Mi az? Hát a köszönés hol marad?
A gyermekek minden félénkség nélkül, már mint 

társasághoz szokott apró emberek szembenéztek a je
lenlevőkkel. Ha nem nagyon siettek, ennek oka a ter
mészetes lustaságuk volt, mert nem szerettek szót fo
gadni. De most engedelmeskedtek, meg hagyták magukat 
csókolni, i

— Jó estét, Santerre bácsi.
Máté előtt haboztak. Kellett, hogy az apjuk eszükbe
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juttassa a bácsi nevét, akit-különben már kétszer vagy 
háromszor láttak.

— Jó estét, Froment bácsi.
Valentiné fölkapta és agyoncsókolta őket. Imádta 

a kicsinyeit, de amint letette őkét a földre, már meg is 
feledkezett róluk.

— Mamuska, hát te megint elmégy? — kérdezte 
tőle a kis fiú.

— El, kis fiam. Hiszen tudod, hogy a papáknak, 
mamáknak, dolguk van.

— Megint nélküled fogunk vacsorázni?
! Valentiné nem felelt, hanem1 a szobaleányához for

dult, laki a parancsait várta. I
— Figyeljen rám, Céleste. Egy percre sem fog el

mozdulni mellőlük, megértette? És főként ne menjenek a 
konyhába. Mindig a konyhában találom őket, ha haza
jövök. Ez rettenetes. Hét órakor adjon nekik vacsorát, 
kilenckor fektesse őket ágyba. És aztán aludjanak!

A lófejü nagy leány tiszteletteljes alázattal hallgatta 
úrnőjét, de halvány mosolya elárulta a normandiai nőt, 
aki már öt év óta szolgál Párisban, viharedzett nő, 
aki tudja, hogy mi történik a gyerekekkel, ha a szüleik 
nincsenek otthon.
' — Asszonyom, — mondta egyszerűen — Lucy kis
asszony nincs jól. Megint hányt.
. — Hogyan? Megint hányt! — kiáltotta haragosan
az apja. — Egyebet sem hallok maguktól. Hát ezek a 
gyerekek mindig hánynak? És mindig olyankor, amikor 
el akarunk m enni?... Valentiné, kérlek, igazán vigyáz
hatnál rájuk, hogy ne legyenek olyan kákabélüek. » 

i Az anyjuk dühös mozdulatot tett, ami azt jelentette, 
hogy nem tehet róla. A gyerekek csakugyan gyakran 
szenvedtek a gyomruk miatt. Átmentek már mindenféle 
gyermekbetegségen, szinte állandóan lázasak1 és náthásak 
voltak. És az arcukon ott ült a cselédek gondjára bízott 
gyermekek kissé nyugtalan némasága. i
I — Igaz, hogy bőbőt csináltál, kis Lucy kém? — 
kérdezte Valentiné és lehajolt a kis leányához. Ugy-e
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már nem kell több' bőbőt csinálnod? Nem, nem, ugy-e 
nincs már semmi bajod?... Csókolj meg, drágicám, kö
szönj szépen a papának, hogy ne nyugtalankodjék, ha 
el kell mennie.

Fölegyenesedett, már újra nyugodt és vidám volt, 
de észrevette, hogy Máté nagyon nézi. így szólt hozzá:

— Ó, ezek a kicsikék annyi gondot okoznak! De 
azért az ember mégis imádja őket, ha magában azt is 
gondolja, hogy jobb lett volna rájuk nézve, ha meg 
sem születnek. Különben én megtettem a kötelességemet 
a hazával szemben. Bár minden asszonynak egy fia és 
egy leánya volna, mint nekem! ■

Máté látta, hogtj tréfál és maga is nevetve jegyezte
meg:

i — Nem, asszonyom1, még nem tette meg egészen a 
kötelességét. A haza boldogulására minden anyának négy 
gyermekének kellene lennie. Hiszen tudja, asszonyom, 
hogy a háziorvosuk, Bontan doktor mit mond azoknak 
az asszonyoknak, akik még nem szülték meg a negyedi
ket: »Nincs ki a szám.«

1 — Négy gyerek!! — kiáltott föl a düh kitörésével 
Séguin. — Ha harmadik gyermekem születnék1, gazem
bernek tartanám magam. Legyen nyugodt, mi kettőnél 
többet a világért sem akarunk.

— Csak nem gondolja — kérdezte Mátétól vidáman 
Valentiné — hogy olyan öreg asszony vagyok, aki már 
kockára teheti azt a kis üdeségét, amije még megmaradt? 
..  . Igazán nem szeretném, ha a férjem megutálna engem.

>, *— Erről a dologról, asszonyom, — felelte Máté — 
kérdezze meg Boutan doktort. Én ebben néni Vagyok 
eléggé tudományosan képzett. De Boutan azt állítja, hogy 
nem a 'másállapot alaktalanba el a nőket, hanem azok 
a praktikák, amikkel a gyermekáldásnak elejét veszik.

Máté szavait vaskos tréfákkal, egy csomó szabados 
célzással fogadták abban a házban, ahol az eféle vicce
lődés napirenden volt. És amikor Máté azt mondta, hogy 
az érzékiség tulfeszitése romboló hatású, ha megelégsze
nek a kéjjel, ami csak eszköz és nem juttatják szjóhoz
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az orgánum funkcióját, ami a cél: erre az elegáns tár
saság obscoenitása még fokozódott. Valahogy a sadeiz- 
mus szele lebegett felettük, a fiatal asszony nevető ípillan- 
tásai, amiket a férjére vetett, kissé elárulták alkóvjuk tit
kait, a házastársi szerelmi praktikákat, amikkel aí 
férj az asszonyt elnyütte, feleségből kurtizánná sülyesz- 
tette le. Voltak reggelek!, mikor az asszony egészen 
összeroskadt, az agya tótágast állt, elfásult mámorral és 
Annamáriáról álmodozott, iakin nem hagynak nyomot Nor
bert csókjai. *
' I  — Ah, :az óvszerek — szólt szemtelenül Santerre 
az asszony felé — mulatságosak azok az emberek, akik 
ellenük küzdenek. Egy kisvárosi doktornak eszébe jutott, 
hogy könyvet ir ellenük!, és elrettentésül felsorolta az 
összes rémes módszerekét. A hatás nem maradt el. A 
parasztok a könyvből megtanulták azt, amiről addig 
sejtelmük sem1 volt. A születések1 száma a felére csökkent 
le azon a vidéken.

Céleste meg sern moccant, a gyerekek sem értették 
meg a dolgot. A Séguin-pár azonban nagyot nevetett az 
anekdotán és igy távoztak el Santerre vezetésével. Máté 
csak lenn a lépcsőházban kapta meg Séguintól az ígé
retet, hogy irni fog a janvillei bádogosnak és az egész 
tetőt meg fogja vele javíttatni, mert hiszen az eső beesik 
a szobákba.

A Séguin házaspárra hintó várt a kapu előtt. És 
mikor Santerre barátjukkal együtt beszálltak a kocsiba, 
Máté, aki gyalog távozott, fölnézett a házra. Az egyik! 
ablakban megpillantotta Célestet a két kis babával. A 
leány alighanem azért állt az ablakba, hogy meggyőződ
jék róla, hogy az ur meg a nagysága igazán elmentek-e 
hazulról. Máténak eszébe jutott, hogyan búcsúzott el 
Morangeéknál a kis Reine a szüleitől. Itt azonban Lucy 
és Gaston mozdulatlanul, komor komolysággal álltak és 
sem az apjuknak, sem' az anyjuknak nem jutott eszükbe, 
hogy fölemeljék a fejüket.
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Mikor oste fél nyolc órakor Máté megérkezett a 
place de la Madelainenek abba a vendéglőjébe, ahol a 
találkozója volt, már ott találta Beauchénet az üzletfelé
vel, Firon-Badinier úrral, amint épp egy pohár madeirát 
ittak. A vacsora nagyszerű volt, válogatott ételek és 
a legjobb borok lakomaszerü bőségben. Máté megcso
dálta a két ember hősies étvágyát és italbirását, de 
még inkább csodálkozott a főnöke bölcs jókedvén, min
dig résen álló, vidám intelligenciáján. Pohárral a kezében 
és anélkül, hogy egy falatot is elmulasztott volna, Beau
chéne a sültnél már ott tartott, hogy az üzletfele nemcsak 
megrendelte az uj cséplőgépet, hanem megalkudott vele 
egy aratógép árában is. Á vidéki vevőnek kilenc óra 
húszkor el kellett utaznia Evreuxbe, és mikor kilenc 
óra lett, Beauchéne, aki már szeretett volna szabadulni 
tőle, valahogy begyömöszölte egy kocsiba, hogy ezen 
tegye meg a néhány lépésnyi utat a Saintlazare-pálya- 
udvarig.

1 — Phü! — szólt nevetve — csakhogy túl vagyunk 
rajta. Nem ment könnyen a vásár. Anélkül a jó bor 
nélkül nem tudtam volna kapacitálni ezt az állatot.. . 
Pokolian szurkoltam, hogy nefm viszi el az ördög a 
nyakamról és akkor én lekésem a találkáról.

Félig részegen csúszótt ki ez az őszinteség a száján 
és erre mintha hirtelen elhatározta volna magát a bizal
mas közlékenységre. Föltette a kalapját, újabb szivarra 
gyújtott, belekarolt Mátéba, és lassú lépésekkel beleve
gyült az éjszakai boulevard nyüzsgő, lázas népébe és va
kító fényébe: ,

1 — Ó, még van időm1, csupán fél tízre kell ott lennem 
és a hely csak két lépésnyire van innen... Akar; 
szivart? Nem? sohasem dohányzik?
: I — Soha-.
j — Barátom — mondta Beauchéne — buta dolog
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volna, ha magja előtt titkolóznám, hiszen mindent látott 
ma reggel. Ostobaság az, amit csinálok, ezt szívesen elis
merem, mert alapjában véve jól tudom, hogy nem való 
és nem okos dolog, ha a főnök kalandba bocsátkozik 
egy munkásnőjével. Ennek mindijg rossz a vége iés 
néha igy kezdődik a cég bukása, de esküszöm önnek, 
eddig mindig elég ravaszul ellentálltam annak, hogy bár
melyik gyári leányhoz nyúljak. Amint látja, nem kímé
lem !meg magamat, sem az igazmondástól. De Istenem, 
mit csináljak? Az a nagy szőke ördögadta leány lángra 
gyújtotta a véremet azzal a csöpp kis bőrével, amit 
megmutatott és a nevetésével, amely olyan, mintha min
dig csiklandoznák. (

Először történt, hogy Beauchéne Mátéval szem
ben ilyen bizalmasságot engedett meg, mert rendszerint 
szemérmes Volt a szavaiban, mint azok a korhelyek, 
akik a világért sem beszélnek a borról. Amióta Máté 
elvette Mariannet és ezzel némiképp rokonságba került 
vele, Beauchéne Látta, hogy a fiatal ember józan, ren
des életű, a feleségéhez hü és tudta, hogy Máté nem 
az ;az ember, akinek a kalandjait elmondhatja és akit 
ezzel meg lehet nevettetni. Mégis megkockáztatta a dol
got, mert bízott a jó szerencséjében és mert már bejef- 
kapaszkodott Mátéba és fülébe súgta a titkait oly foj
tott hangon, mintha az egész boulevard csak reá fi
gyelne:

— Ez a dolog, amint ön jól sejti, már nyélbe van 
ütve, bár még eleinte kissé bizalmatlan vagyok vele 
szemben. A kis nő sokat sündörgött körülöttem] és kel
lette magát. De én azt mondtam magamban: »Lányom, 
csak elvesztegeted az idődet, van elég az utcán, akit 
fölszedek, ha szükségem van rá.« És mégis ma reggel 
hiába, hiszen maga is látta, megszédültem. Már minden 
rendben is van, a nő beleegyezett, hogy találkozik velem 
ma este itt a közelben egy kis fészekben, amit külön 
tartok erre a célra.j.. Hiába mondom magamban, hogy 
ostobaság. Az ember nincs fából. Ha bukom} valamelyik 
nőre, akkor megbolondulok. Bár a szőke ném a zsáne-
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renx. Mégis erre *a lányra kiváncsi vagyok!. Na és hiaga 
mit szól hozzá? Mulatságos lehet ez a láng, mi?
; ' [Aztán, mintha valami fontos dolgot elfelejtett volna, 
szólt:

— Különben is ez a lány már tudja, mi a jó. 
Megtudtam, hogy tizenhat éves korában viszonya volt 
annak a borkereskedőnek a segédjével, akitől Moineaudék 
azt a három kis lyukat bérlik, amibe az egész peréputty 
be van zsúfolva.j.. A tiszta ártatlanság szép dolog, Üe 
nem szeretem, nagyon nehéz eset.

Máté, aki kelletlenül, ném£í testi és szellemi rosszul- 
Iéttel hallgatta "főnökét, egyszerűen ezt kérdezte tőle:

, — És a felesége?
Beauchéne hirtelen megállt a gyalogjáró közepén 

és egy pillanatra meghökkent: v
' (— A feleségem?.^. Mit akar ezzel kérdezni?... 

A feleségem otthon van és vár, miután előbb megnézte, 
hogy a kis Mauricunk jól alszik-e. . .  A feleségem tisz
tességes asszony, barátom, egyebet nerh mondhatok.

Újra elindult és lépésről-lépésre közlékenyebb, en
gedékenyebb lett a pecsenyék és a bor hatása alatt, 
amit csak súlyosbított a párisi aszfalt levegője a késő 
esti órában, j í

— Ejnye, ejnye, hát nem vagyunk gyerekek! Fér
fiak vagyunk, vagy mi a szösz! Ez az élet: é le t... 
A feleségem! Nincs a világon senki, akit jobban tisztelnék 
nála. Mikor elvettem őt feleségül zilált pénzviszonyaimi 
közt, megvallom magának, nem szerettem őt, úgy értem,

4 hogy nem szerettem; őt testileg. Azt hiszem, nem 
szegem meg a köteles tiszteletet iránta, ha megvallom, 
hogy túlságosan sovány volt az én ízlésem szerint. Ezt 
különben ő maga is megérezte és hizó kúrát tartott, 
de sikertelenül. És ugyne kérem, az ember nem azért 
vesz el valakit feleségül, hogy az a szeretője legyen?... 
Gondolkodjék ésak jobban ezen! Én azt a mély tisztelet 
érzem a feleségem iránt, amivel az ember a gyermeke 
anyjával szemben viseltetik. Az otthon nemi azért van, 
hogy az ember beszennyezze. Ha nem is vagyok hü férj,
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de legalább nem azok közzé tartozom', akik megrontják 
a feleségüket. Vannak dolgok, amiket az ember csak 
pirulva kérhet a feleségétől és azt hiszem, csak az iránta 
való tiszteletemet bizonyltja, ha nem alázom őt meg, 
«ezekkel a dolgokkal, hanem máshol keressem a kielé
gítést. Különösen, ha az ember olyan szerencsétlen, mint 
én, hogy éhes vagyok, szinte betegesen éhes.

Beauchéne nevetett. Azt hitte, hogy nagyon korrek
tül, nagyon kedvesen árul el kényes dolgokat a házas
ságáról.

— És — kérdezte Máté — Constance unokaliugom 
ismeri ezt a szép theoriát? Helyesli? Elengedi önt más
hová, ahogy ön mondja?

Beauchéne viharos derültségét csak fokozta ez a 
kérdés. t

— Dehogy, dehogy. Kérem, ne akarja, hogy bolond
ságokat beszéljek. Constance épp ellenkezőleg nagyon 
féltékeny volt eleinte, a házasságunk első idejében. 
Mennyi mindenféle mesét kellett kitalálnom, hogy meg
szökhessen! hazulról és néhány szabad estém legyen! 
Hozzá még abban az időben meg voltam vadulva! Con
stance valósággal kétségbeejtett, annyira nem volt mulat
ságos a kedves és derek nő. Nem volt ő más, mint 
puszta deszka barátom1. Ezt nem bosszúságból mondom, 
és nem akaróin őt ezzel kisebbíteni, mert ez csak azt 
bizonyítja, hogy nincs nála tisztességesebb asszony a 
világon/.. Végül is megjött az esze, kezdtem' észre
venni rajta, hogy kissé már tűri azt, amit el kell tűrnie, 
és néha szemet huny. így például egyszer csaknem rajta- 
csipett egy ismerős hölggyel és volt annyira ízléses, 
hogy soha egy sző említést nem tett erről.
[ Az ilyen ismerős nő természetesen bántja a hiúságát, 
mig az utcai ismeretségeim, futó kalandjaim már sokkal 
inkább hidegen hagyják. Például ez a mai kisleány . .. 
hát mit törődjek vele? .i. . Nem vagyok szerelmes ebbe 
a kis nőbe, csak veszem és eldobom. Oly messze esik ez 
a feleségemtől, annyira alatta van, hogy a dolog nem 
is érintheti... Mindent meg kell mondanom őszintén.
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Constancenak sokban egyáltalán nincs igaza, rémesen 
nincs igaza. Hiszen én is erősen elhatároztam, hogy 
megállunk a kis Mauriceunknál, nincs tovább. De Con- 
stance valósággal rettenetes ezen a téren, hiszen hallotta 
ön, hogy mit mondott ma reggel is! ön el sem hinné, 
hogy miket csinál csupa óvatosságból, úgy, hogy az 
már szinte utálatos.

Rágcsálta a szivarját és annál jobban súgd Dlózott, 
mennél bizalmasabb részletek következtek olyan témá
ról, amely lángra lobbantotta a vérét. De nem riadt 
vissza tőle, hogy alkóvjának valamennyi titkát szellőz
tesse és a legpontosabb részletekről is beszámolt. Beau- 
chéne alapjában véve sem kicsapongó, sem perverz em
ber ',nem volt. Megelégedett azzal, amit a jó természet 
sugal és csak p nagy mohósága miatt szenvedett, ami 
miatt mindig éhesen maradt. Constance, aki lelkiiismere- 
tesen akarta teljesíteni házastársi kötelességét, mindent 
elkövetett, hogy férjét megtartsa. Végül is kimerültén 
érezte, bárhogy titkolta is, hogy a férje kielégítetlenül 
és dühösen távozik hazulról. Constance mindig szenve
dett Beauchéne erőszakossága, telhetetlensége miatt. A 
gyermekáldástól való félelmükben egyre fárasztóbb és 
csüggesztőbb módokhoz folyamodtak, azokhoz az esz
közökhöz, amik néha a jobb családoknál sem hiányoznak, 
és amiknek a fantázia nélkül való és kétes értékű alkal
mazása sem tudja megakadályozni a tisztes nőket ab
ban hogy végül is ahhoz a tiltott operációhoz for
duljanak, amely a nők felét beteggé teszi,

— Hiába, barátom, harminckétéves ember, aki a 
házi tűzhelyre van kárhoztatva és vér tüzel az ereiben, 
hamarosan megunja a háziáldást. De ha még legalább 
áldás volna, jó, kövér áldás!... A minap éjjel is . . .

Most egy történet következett a feleségéről és 
Beauchéne a Máté fülébe súgta, vinnyogta, röhögte az 
esetet. Baráti szánakozással beszélt a feleségéről, aki 
azt hitte, hogy valami nagyon jót csinált.

— Nem, nem, nem, barátoml Ugy-e nem? Nem 
vagyok rossz ember és nem szeretnék!* a feleségemnek

Zola: Termékenység 5



bánatot okozni. Örülök, hogy intelligens nő, hogy kezd 
kissé szemet hunyni és megérti azt, amit meg kell értenie. 
Hát mondja, kérem, micsoda sérelem esik rajta, ha a 
dolog házon kivül, szolidul történik, és nem kerül sokba? 
Rz egyik barátomnak a felesége nagyon érdemes, na
gyon finom asszony és ő maga mondja az urának: 
»Csak menj, fiam, legalább nyugodtabb és kedvesebb 
leszel, ha hazajössz«. Hát nem bölcs asszony az ilyen 
és nem a teljes igazságot mondja-e? Én is, ha ki va
gyok elégítve, vidám vagyok, mint a pinty, ajándékokat 
hozok Constancenak és a házunk három napig boldog, 
így mindenki jól jár a dologban, és ne felejtse el, hogy 
ez az egyetlen módja annak, hogy az ember megkí
mélje a gyermekáldástól a feleségét, aki hallani sem 
akar többről. /

Ezen az utóbbi ötletén úgy nevetett Beauchéne, 
hogy a könnyei kicsordultak és látszott rajta, hogy 
meg van elégedve magamagával.

\— De — mondta Máté — nem! fél attól, hogy az
zal a gyermekkel, amelyiktől a feleségét megkíméli, 
azokat a nőket lepi meg, akiket véletlenül szedett föl 
az utcán? Ha velük1 szemben is ugyanolyan óvóintéz
kedésekre van szüksége, mint odahaza, akkor ez sem 
mulatságosabb dolog. ^

Beauchéne erre jaz ellenvetésre, amire nem volt el
készülve, meglepetten snézett, azután nyugodtan szólt:

— Valamirevaló férfi mindenesetre óvóintézkedé
seket tesz ezekkel a nőkkel szemben is. De különben 
tudnivaló, hoyg pz ilyen leányoknak nem születik gyer
mekük. Rz ember megfizeti őket, az ő dolguk aztán, 
hogy mit csinálnak, hiszen a foglalkozásukkal járó koc
kázatra el lehettek készülve,!. . Végül, fiam, hogyan 
akarja megtudni, hogy apja lett-e ilyen gyereknek, ha 
az anyját soha többé nem látja viszont? És ha mondjuk, 
mégis viszontlátjuk őket áldott állapotban, ők maguk 
sem tudják megmondani, hogy melyik urnák köszönhetik 
tulajdonkép ez t, a szerencsét. Rz ilyen nőknél a gyermek 
nem' fogalom, egyszerűen csak létezik! ! jj



Beauchéne megnyugodott, méltóságát megint vissza
nyerte, éjjeli kalandja miatt semmiféle lelkiismeretfur- 
dalást, semmiféle nyugtalanságot nem érzett és igy állt 
meg a ru.e Caumartin sarkán. Ebben az utcában az 
egyik ház udvarának a végében volt az a szoba, amit 
ilyen találkák esetére bérelt és amelyet a házmesterné 
takartiott ki. Minthogy! egyik munkásnőjével volt dolga, 
nem volt rá különösebb tekintettel és egyszerűen ott a 
ház kapuja előtt a gyalogjárón adott neki találkát.

'Máté messziről megismerte Norinet, aki egy gáz
lámpa alatt állt mozdulatlanul, egyszerű, világos ruhában. 
Szép szőke haja a kerek kalapja alól dúsan kidagadt 
és rőtarany színben csillogott a gázlámpa táncoló fényé
ben. ! |

Beauchéne nagyon izgatott lett, sugárzott az öröm
től és hatalmasan megszorította Máté kezét.

— Hát viszontlátásra "holnap, fiam. Jó éjt!
És még egyszer a füléhez hajolt:
— Agyafúrt kis leány ez! Azt mondta az apjának, 

hegy egy barátnőjével színházba megy. Tehát reggeli 
egy óráig maradhat ki.
! . Máté ott maradt egyedül a gyalogjárón. Látta, 
amint főnöke Norbiéval együtt eltűnik a kapu alatt és 
Beauchéne utolsó szavai fölkeltették benne Moineaudnak, 
az öreg munkásnak a képét. És emlékezett rá, mikor 
Monieaud a munkától kicserepesedett kézzel, némán és 
nemtörődömséggel ott állt a női munkateremben és mig 
Euphrasie nevű leányát összeszidták, a másik, a nagy 
szőke ördög alattomosan nevetett. Mikor a szegény 
ember gyermekei felnőnek — ágyutölteléknek vagy urak 
szeretőjének — az apa, akit elnyűtt a gonosz élet, nem 
nagyon törődik vele, hogy micsoda balvégzet felé so
dorja a szél a kicsinyeit, akik kipottyantak a fészekből.

Az óra fél tizet ütött. Máténak még több mint 
egy órája volt hátra, hogy az északi pályaudvarra ér
kezzék. Nem sietett tehát, hanem csak sétálva ment a 
boulevardok mentén. Ő maga is sokat evett-ivott előző
leg, a főnöke vallomásai is zsongtak a fülében és valami

»*
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•tompa fmámorba esett mindettől. A keze forró volt, 
az arca kilángolt. És milyen langyos volt az este ott 0 
boulevardon a villamos ivlámpák tündéri fényében, a 
lázasan nyüzsgő, tolakodó tömegben, a bérkocsik és 
omnibuszok örökös robogása közepett! Olyan volt mindez, 
mint az életnek valami égő folyama, amely a következő 
éjszaka felé folydogált és Máté tűrte, hogy magával ra
gadja, magával vigye ez az emberi lüktetés, amelynek 
forró vágya át meg átjárta egész testét.

És zavaros elábrándozásában újra maga előtt látta 
egész napját, viszontlátta magát először is Beauchéne- 
éknél reggel. A szülők mint okos összeesküvők egyet
értettek, mialatt egyetlen íiok, a kis Maurice oly sápad
tan feküdt a divánon, mint valami viasz Jézus. És 
aztán látta Constanceot, amint rendes polgári időben 
lefekszik, miután megnézte, hogy nincs-e baja alvó gyer
mekének, aztán egyedül virraszt a hideg hálóban, amely 
közös a férjéével, egészen addig a késő hajnali óráig, 
mig Beauchéne hazaérkezik. A férj, aki megszakította 
feleségével az érintkezést, máshol keresett kárpótlást és 
azt kockáztatta, hogy máshol születik az a gyermeke, 
amelyről a felesége hallani sem akart. A fő az volt, 
hogy a gyár ne kerüljön abba a veszedelembe, hogy 
több kézbe jusson. A megsokszorozott milliók Mauricera, 
mint egyetlen örökösre vártak, hogy ő annakidején az 
ipar egyik királya legyen. Az »egyke« rendszert okosan, 
üzleti érdekből, perverzio nélkül tartották fenn. Ha a 
férj éjjel kimaradt valami nővel, a felesége szemet- 
hunyt. A tőkés polgári osztály az egyke-rendszerrel a 
régi előkelő nemesség helyett megvalósította a saját 
hasznára az elsőszülöttség jogát, amelyet a nemesekre 
nézve megszüntetett.

Máté figyelmét ezután a rikkancsok vonták ma
gukra, akik egy esti lap második kiadását árulták és 
a Crédit National sorsjegyei húzásának eredményeit kia
bálták. Máté most maga előtt látta Morangerékat, az 
ebédlőjükben, amint álmodoztak a nagy vagyonról, 
amelyhez akkor fognak jutni, mikor a férj valami nagy
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bankcégnél lesz, amelynek a főnökei az értékes munka
társakat a legelőkelőbb pozíciókba segítik. Ez a házas
pár, (ambíciójának rabja, megremegett attól a gondolat
tól, hogy leányukat feleségül adják valamelyik szűkös 
viszonyok közt élő kishivatalnoknak. Ezt á házaspárt 
az a láz hevitette, amely a mai demokráciában, ahol 
a politikai egyenlőség és a gazdasági egyenlőtlenség 
sehogyan sincs egyensúlyban, valamennyi osztályt arra 
sarkalja, hogy a társadalmi létrán egy fokkal magasabbra 
hágjon. A mások fényűzése Morangerékat fájó irigy
séggel töltötte el, adósságokba keveredtek, hogy meg
próbálják utánozni a felsőbb osztályok eleganciáját. És 
látta Máté, amint ebben a késői éjjeli órában a Moran- 
ger-házaspár korán lefekszik, Máté ismerte Moranger 
házias szokásait és Valérie kénytelen fukarságát, amely 
a petróleummal való takarékoskodásig eljutott. De csak 
hét közben volt ez a nagy takarékoskodás, hogy vasár
nap aztán fejedelmi kirándulásokat rendezhessenek. Látta 
őket az ágyban. Elfujták a lámpát, gyöngédek voltak 
egymáshoz, mint aféle egymást imádó házaspár, amely 
azonban ugyanolyan óvatos, ugyanúgy fél a sok gyer
mektől, és a vagyon megoszlásától, mint a főnöke, 
akinél újabb gyermek születése halálos zavart jelen
tene és késleltetné az annyira vágyott gazdagsághoz 
való fölemelkedést. Tehát óvatos szerelem és megint 
csak óvatos szerelem, hü házaspárok meddő játéka, ve
szedelem nélkül való gyöngédségek és néha nagy aggó
dások valamely meggondolatlanság miatt, amikor re
megve számolják a napokat addig az időig, amikor már 
nyugodtak lehetnek megint. A kis Reme a lakás másik 
végén a szobájában szintén nem aludt, mert felizgatta 
a matinéé, ahová Lowicz báróné vezette és most ál
modott a dúsgazdag férjről, akit a szülei arra az esetre 
ígértek, ha nem lepik meg kis öcscsel vagy húggal.

Máté útját emberek csoportosulása zárta el és ek
kor vette észre, hogy egy színház előtt van, ahol épp 
most zajlott le valamelyik premiére. Ebben a színházban 
úgynevezett merész bohózatokat adtak és a müintézet
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nagy plakáton kiragasztotta a színpad csillagának, egy 
hosszú vöröshaju leánynak kétszeres életnagyságu színes 
képét. Ez a meddőn erotikus női akt, ez a nagy, léha 
liliom, aki miatt csoportba verődtek az emberek, rend
kívül beszédes jelképe volt a színháznak. Eszébe jutott, 
hogy a Séguin-házaspár Santerre társaságában ebben a 
színházban mulat azon a darabon, amelynek a trágár
sága már oly ostoba volt, hogy a közönség a íőpróbán 
csaknem összetörte a padokat. És az avenue d’Ántinen 
lévő palotában Céleste lefektette a kis Gastont és Lucyt 
és sietett vissza a konyhába, ahol már várt rá a ba
rátnője, Menouxné, a szomszédból egy boltosné. Gas- 
ton aludt, minthogy jó bort ivott. Lucy, akinek megint 
a gyomra fájt, didergett félelmében, nem mert fölkelni 
és nem merte Célestet hivni, mert Céleste mindig meg- 
lökdöste, ha hivni merte. És reggel két óra felé, mikor 
Séguinék haza fognak térni, miután megkínálták San- 
terret vagy egy tucat osztrigával, magukkal hozzák majd 
az aljas és trágár színház és a cocotteokkal zsúfolt éjjeli 
vendéglő sexualis hajmeresztőségeit, ágyba fognak fe
küdni vágyaikkal, amikét megrontott a divat, agyukkal, 
amelyet megmérgezett cgy hazug és ostoba irodalom 
ripőksége. Náluk az óvatos szerelmet bonyolítani fogja 
a nagyvilági bűn, amely szándékos pesszimizmussal van 
keverve. Ezek szemében bűn a gyermek és azt kell 
kívánni, hogy a világ a terméketlenül feszülő vágyba 
fulladjon bele. Minden műveletet elintéztek, csak gyer
mek ne legyen a vége, a bűnt, a házasságtörést hir
dették. Ezalatt pedig Santerre, mint aféle okos ravasz, 
aki kíméli magát, nyugodtan hazament egyedül és le
feküdt, várva, mikor üt az ő órája, mikor fogják az ő 
nótáját huzni.

És mai napjának végkövetkeztetéséül mire jutott 
Máté. Az óvatos szerelem, a bekötött csőrü gólya: 
ezzel találkozott mindenütt, minden háztartásban, ahová 
reggel óta betette a lábát. Mindazok, akik körülötte 
éltek, akiket ismert, nem akarták az életet tovább plán
tálni és szándékosan, makacsul, önző érdekből, gyö-
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nyörhajhászásból megcsalták a gólyát. Háromféle kör
nyezetben, három esetben ugyanazt a szerelmi tartóz
kodást láthatta, csak az okok voltak különbözők. És 
bár sejtelme volt ezekről a dolgokról előre is, mégis 
meglepetés volt a számaira, amikor ilyen' csoportosan 
ilyen nyilvánvalón, ilyen véglegesen látta maga előtt 
az egészet. Egészen belezavarodott a dologba és meg
rendült benne mindaz, amit még reggel hitt: az életről, a 
kötelességről és a boldogságról való fogalma.

Megállt, mély lélekzetet vett, magához akart térni 
és el akarta riasztani azt a fokozódó mámort, amelyet 
érzett. Már tulment az operán és eljutott a rue Drouot 
sarkáig: vájjon nem ez az éjjel is élő, nagy boulevard 
keltette benne a mámoros lázat? A yendéglők még 
világítottak, a kávéházak vakítón ragyogtak, a forra
szaik messzire kinyúltak a gyalogjáróra és zsúfolásig 
tele voltak mulató emberekkel. Úgy látszott, mintha 
egész Paris lejött volna az utcára, hogy élvezze a szép 
estét és oly sürü tömegben sétált, hogy ember-ember 
hátán mozgott, szinte egymásba lehelt. A párok meg
álltak az ékszerészek kirakatai előtt. Polgári családok 
bedőltek a villanyfénnyel világított kapuivek alá, be 
a café-concertekbe, mulatókba, meztelen revuekbe, amiket 
nagy, színesen harsogó plakátok hirdettek. A nők szá
zával vonultak, vájrták, hogy megszólítsák őket, végül 
maguk szólították meg az embereket, suttogva, biztatón, 
nevetve. A nőkre'vadászó férfiak, megvetették ezeket 
a felkinálkozókat, keresték a kalandot, az eltévedt tisz
tességes asszonyt, a kis polgárnőt vagy munkásnőt, aki 
odaadja magát. "És utána vetették magukát egy szőke 
vagy barna bodros .hajnak és a nők nyakába hátulról 
szenvedélyes szavakat dadogtak. Törvényes és törvény
telen házasok, öreg házastársak és szerelmes párok nyi
tott, kocsikban robogtak haza a hálószoba felé, a férfi 
hallgatagon, az asszony félig oldalt dűlve, révedező szem
mel és arcán hirtelen árnyék vagy erős fény váltakozott. 
És iejz az egész emberfolyam a lobogó lángoszloppá 
vált magas házak közt, a tömeg morrnogása, a kocsiké-
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rekek robogása közepett mint valami tengeráradás nőtt 
meg, amelybe mintha valamennyien nemsokára belevesz
nének, bele az éjszakába, amely várt rájuk, az ágyba, 
ahol le fognak feküdni, a végső, halálos ölelésbe, amely
ben mindnyájan el fognak szenderedni. i K j

Máté újra elindult, sodorta a tömeg, magával ra
gadta azzal a ragadós lázzal, amelyet a nap izgalmai, 
a társadalmi környezet és szokások okoztak. És ezentúl 
nemcsak Morangerék, Beauchéneék, Séguinék azok, akik 
az óvatos szerelmet élik, hanem úgy látszott Máté előtt: 
egész Páris. Törvény lett ebből a szerelemből, magával 
ragadta a tömeget, a nagy »boulevard«-t, a szomszédos 
utcákat és negyedeket, az egész várostengert. Mikor 
az éjszaka leszállt, Páris forró aszfaltja, amelyet a vad 
létért való küzdelem tett forróvá, az a köves mező, 
az a szikes föld lett, amelyből kiszárad a mag, amit 
találomra vetettek el az utcára az aratástól való félelem
ben. Ezt a szándékos terméketlenséget diadalmas osto
basággal hirdette/ kiabálta, reklámozta és plakátozta min
den. Alkohol illata szállongott a vendéglőkből, kávéhá
zakból, elférfiatlanitotta a férfiakat, megrontotta a nő
ket, megmérgezte a gyermekeket csirájukban. Az egész 
utca, a prostituáltak, akiket egy óra vágya csődit össze a 
mulatóhelyeken, a színházak kapui előtt, mindaz a test, 
amely eladó és kapható, amely az elegáns bűn hintáján 
robog, vagy a kéteshirü szállókba menekül, mindez gyil
kolta az életet, méltatlanul kiköpte a sárba, az iszapba. 
És nem volt általánosabb tanítás, mint az óvatos szere
lemé, amelynek gyilkos tanítómestere a prostitúció, amely 
irtja az uj élet magvait, mintha veszedelmes férgek vol
nának, amik egy nap gyászossá tehetnék életünket. És 
abban a Parisban, amely minden éjjel igy élt és útban 
volt a meddő szerelem felé, a lecke jól megfogant. Meg
tanulta a magas kultúrájú, irodalmi idegességgel teli, 
szélső elveket harsogó házaspár. Megtanulta a nagyipar
hoz, nagykereskedelemhez tartozó házaspár, amely köny
vet vezetett éjjeleiről és vigyázott, hogy a mérleg pon
tosan zéróval záruljon. A szabad foglalkozások, az ügy-



véd, az orvos, a mérnök épp úgy megtanulták, mint 
a középosztály emberei, a kiskereskedő, a kereskedelmi 
alkalmazott és annál inkább fokozták az óvatosság sza
bályait, mennél keservesebb lett a hiúság és pénz vá
sára. Még a munkás házaspár is okult a példán, ame
lyet a magasabb osztályt tárt eléje és napról-napra job
ban beletanult. Még egy perc és a tizenkettedik órában 
Parist terrorizálni fogja az egyke-rendszer. A férjek, fe
leségek tudni sem akartak gyermekről. Még a szerel
mesek is szenvedélyük tetőfokán vigyázatosakká lettek. 
Ha egyszerre föl lehetett volna fedni a hálószobák me- 
nyezetét, valamennyit a meddőség fészkeinek lehetett 
volna nevezni. Az a Páris volt ez, amely meg akart 
halni, amely minden életet bele akart veszteni egy éj
szakába, abba az életfolyamba, amely eltért rendelteté
sétől, és beleveszett a terméketlen kövezetbe. Páris volt 
ez, rosszul elvetett magvaival, amikből nem kelt ki a 
nagy és üdvös aratás, amelyre szüksége lett volna.

Eszébe jutott Máténak annak a hadvezérnek a mon
dása, aki egy csata után való éjszakán a holtakkal bo
rított síkon azt mondta, hogy ezt a veszteséget Páris 
egyetlen éjszakája helyrehozhatja. Páris tehát nem akarta 
betölteni azokat a hézagokat, amik az emberiség tes
tében támadnak. Mialatt a fegyveres béke elnyelte a 
milliárdokat, Franciaország minden évben elveszített egy 
nagy csatát azzal, hogy nem hozta a világra azt a 
százezer gyermeket, akit megtagadott az államnak. És 
Máté a kaszárnyái ágyakra gondolt, ahol egyedül, tét
lenül, a romboló környezetben négyszázezer fiatal em
ber — a javából — fajának a virága — alszik és 
ugyanakkor hideg ny'oszolyán sokkal több hozomány- 
talan leány várja a férjet, aki nem fog jönni vagy na
gyon későn, elernyedten, roncsoltan fog jönni, amikor 
már nem lehet soktagu család apja. f .

Máté halántéka kitűzésedéit és megint magakörül 
nézett. A Montmartre utca keresztezéséhez érkezett, abba 
a nyüzsgő tömegbe, amely' a nagy boulevardok mentén 
a leghangosabb, a legfenyegetőbb. Olyan nagy volt a
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torlódás, hogy egy percig várnia kellett, mig a rue 
du Faubourg Montmartreba befordulhatott, amerre menni 
akart az északi pályaudvar irányában. Nyomkodták, lök- 
dösték, a sürü tömeg szinte vitte magával. És a meddő 
éjszaka minden fokozódó, őrjítő izgalma közepeit még 
hihetetlen nő-vásár is volt ott. Gondolt erre sokszor, 
de még soha ilyen aggodalmat nem érzett arra "a gondo
latra, hogyan szóródik fel a szélben az élet anélkül, 
hogy megszületnék.

A föld ereiben milliárd számra folyik az élet magva, 
nincs ennek az áradatnak határa, az életnek olyan zu- 
hataga ez, amely minden szerves lényt áthat, átitat. Az 
előrelátó természet kifogyhatatlan bőkezűségében gon
doskodott róla, hogy a növények és egyéb élőlények 
magja túláradjon, hogy mindig elég legyen. A nap ki
égeti a magot, a nagy nedvesség elrothasztja. Egyet
len vihar a halak ikráinak millióit semmisiti meg, a 
nagy szélvihar széttépi a fészkeket, tönkreteszi a tavasz 
reménységeit. <. ■' r p- " i • p : I ; í f í

Az ember minden lépésével világegyetemeket tapos 
szét, végtelenül apró lények miriádjainak kifejlődését aka-* 
dályozza meg. Az életek szörnyű tékozlása ez, amely
hez fogható csak a nemzés himporának rettenetes bő
sége, amely betölti a földet, a vizeket, a levegőt a 
napfény termékenyítő hevének segítségével. És minden 
leromlott élet újra életté válik, újabb nyüzsgéssé erjed, 
újabb élőlények rajává fakad, mind a végtelen
ségig. Csak az ember az, aki önző célból, önző gyö
nyörűségből akarja, tervezi és végre is hajtja a pusztítást. 
Csak ő akarja toldani-foldani a maga hasznára a te
remtést, hogy csökkentse, hogy megállítsa, hogy a maga 
fajtáját korlátozza és mindezt, azért, hogy az élvezeteit 
fokozza. A szél elsodorja a homokba rakott petéket, 
a szélvész tördeli a fákat és elpusztítja a fészkeket, 
de csak az ember az, aki a »nihil« szörnyeteges meg- 
kivánásából, fekete kéjvágyból megsemmisíti az életet 
adó szerv munkáját, beszennyezi és irtja az emberi mag-



vetést. Ez bűn, ez ostobaság és a nagyságnak és az 
erőnek milyen álma volna az, hogy az egész születő 
emberiséget örömmel fogadnák, hasznosítanák, benépesí
tenék vele, a rengeteg világot, hol a mai napig egész 
kontinensek maradtak lakatlanul! Lesz-e valaha is sok 
az életből? Vájjon a lehető legtöbb élet nem jelenti-e 
egyszersmind a legtöbb hatalmat, a legtöbb gazdag-, 
ságot, a legtöbb boldogságot? Az egész földgömb vem
hes tőle. Szinte megpattan abban a forróságában, hogy 
a jövőnek újabb nemzedékeit hozza a világra és ezer év 
alatt létrehozza a \övő egyetemes és testvéri népét. 
A hit mindabban, ami születik, ami nő; a remény, hogy 
minden teremtő erő szabadon működik az emberi faj 
boldog és erős terjesztésén; vagyis az élet forró sze- 
retete támasztja azt a pantheista kívánságot, hogy min
den életcsira megmaradjon, megtermékenyüljön. TEz a fel
fogás csak azért nyugszik bele a paláiba, mert a halál 
sem más, mint megújhodás, erjedés, uj élet erjedése, 
vagyis: törik-szakad, de élet és újra élet!

De a vággyal teli, meleg szél, amely súrolta Máié 
arcát, emlékezetébe idézte Szerafinát. Mikor ez a nő 
Morangeréknál föléje hajolt és szinte súrolta a leheletével, 
Máté ugyanazt a sajgó érzést érezte a szemében és 
az ajkán, mint most. Bizonyos, hogy tudtán kívül ma
gával hozta a nő emlékét a testében, mert most a 
nap izgalmai után egyszerre ott volt előtte az ut köze
pén és kacagott és csábított és kínálta magát. Még soha 
ilyen küzdelme nem volt Máténak saját magával, már 
azt sem tudta, hol az igazság és télig elveszett a 
tömegben, annak a Parisnak a közepén, amely az önző 
élvezet kultuszának hódol. Nincs-e a Beauchéneeknek, 
Morangeoknak és Séguineknek igazuk, amikor a gyer
mektelen szerelem híveinek vallják magukat? (Hiszen 
minden embeir az ő példájukat követte és a rengeteg 
város meddővé akart válni. Ez megingatta Mátét a 
hitében, mert félt, hogy eddig be volt csapva. Nem 
gőgös csökönyösség-e, ha nem azt teszi, amit minden 
embei csinál? És látta maga előtt Szerafinát tömör,
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nehéz vörös hajával,, illatos karjával, amint ismeretlen 
veszélytelen és felelőtlen gyönyörűségeket ̂  ígér.

A zsebében pedig ott volt a háromszáz frank) 
havi fizetése. Csak háromszáz egy egész hónapra, holott 
már apró adósságai is voltak: csak hitelbe tudott vásá
rolni Mariannenak néha szalagot vagy! a gyerekeknek1 
lekvárt a tortához. És ha Morangeék szegények is vol
tak, a másik két pár, Beauchéneék és Séguinek dús
gazdagok voltak és . gazdagságukra Máté keserűn gon
dolt. Maga előtt látta a zugó gyárat, amelynek fekete 
épületei hatalmas 'területet foglalnak el, egész hadsere
get foglalkoztatnak, hogy megtízszerezzék a gazda va
gyonát, akinek egyetlen fia az anyja őrködő szeme 
előtt nő naggyá, hogy majd megvalósítsa a pénzfeje
delemség álmát. És látta maga előtt az avenue d’Autin 
fényes palotáját, előcsarnokát, hatalmas lépcsőházát, első 
emeled pompás tervét, mügyüjteményeit, kényelmét, a 
Séguin házaspárnak fejedelmi háztartását, a hozományt, 
amit a leányuknak fognak adni és az előkelő pozíciót, 
amit meg fognak vásárolni a fiók számára. Holott maga 
Máté üres kézzel, üres zsebbel, hátán háza, kebelén 
kenyere, — nem is remélheti, hogy valaha lesz vala
mije, akár népe| gyára, akár büszke ormu palotája. 
És bizonyára ő az ostoba, a másik kettő pedig a 
bölcs. Ö a kapkodó, az előre nem látó, aki a szegény
ségét csak fokozza azzal a rakás gyerekkel, mintha 
fogadalmat tett volna, hogy szalmán fog megrothadni 
nyomorúságos pereputtyával együtt. A másik kettő pe
dig, aki megengedhette volna magának a nagy család 
fényűzését, nem tett ebben az irányban séhimit, merő 
óvatosságból, az élet iránt való bizalmatlanságból és 
azért, hogy utódaik boldogak legyenek. Világos, hogy 
nekik van igazuk és Máté kezdte magát megvetni, hogy 
mindezideig egy ostoba szemfényvesztés áldozata volt.

Szeraíina képe újra megjelent előtte, egyre hatá
rozottabban, egyre csábítóbban és ellenállhatatlanabbul. 
Ezzel a nővel szívesen merné megpróbálni a veszély
telen szereimet. Erre a gondolatra kéjesen megborzon-



77

gott, mikor az északi pályaudvar kivilágított homlokzata 
jelent meg, előtte azzal a lázas sürgés-forgással, tüleke
déssel, amely a pályaházak környékét jellemzi. Otthon, 
ha hazatér ebből a kohóból, Marianne vár rá és megint 
egy gyermek, a becsületes ölelés elkerülhetetlen gyer
meke. Megint egy gyermek, aki már az ötödik volna 
és ez tiszta őrültség, szándékos, megérdemelt öngyil
kosság! Hiszen már négy gyermeke úgy is van és még 
Boutan doktor is azt mondaná: »Ki van a szám.« Miért 
csökönyösködik még mindig? Miért nem tesz úgy ma 
este, mint ahogy Beauchéne tett, a jó pipa! Mialatt 
a felesége nyugodtan várta, ő Norbiénál mulatott, ve- 
sszélytelenül. ó, csak a kéj vallása egyedül helyes. 
És Szerafihe olybá tűnt fel előtte, mintha eleven meg
testesülése volna jennek a lánggal lobogó városnak, 
amely meddő éjszakája felé siet, amely a »gyönyörüség 
a gyönyörűség kedvéért« elvét diadalmasan hangoz
tatja, ja megtízszerezett, gyermekgyilkos mámor örö
mében.

Most már Máté nem tudott ellcntállni, megfordult, 
míent vissza a boulevardok felé. Valami hirtelen tá
madt őrült vágy sodorta Szerafin felé. Izzónak érezte a 
testét már 'annak a gondolatára is, hogy megismerheti 
az ördögi gyönyöröket, a meddő ölelések okozta ha
lálos kimerültséget. Mint valami kegyetlen és szépséges 
varázslónő jelent meg előtte Szerafin, aki fejvesztett 
gyönyörűségek titkait ismerte, őrültséget hintett szét haja 
vörös aranygyapjából, nagy testéből, amelynek puszta 
illata is hódította az embereket. És Szerafin vár rá, 
vár rá bármely este, amikor csak Máténak eszébe jut. 
Ezt ő !maga ajánlotta föl nyugodt vakmerőséggel. Máté
nak csak oda kell menni a rue de Marignanra, csak ko
pognia kell a csöndes homlokzatú, titokzatos nagy háló
szobája palota kapuján. És hirtelen eszébe jutott a kis 
szalon, amelynek nincs nyilvánvaló ablaka és amely süket 
és mély, mint a sir. Máté csak egyszer volt benne 
ebben a szobában, amelyet két karos gyertyatartóban 
lévő tiz gyertya fénye tett lagymataggá. Újabb szédít-



78

lés, újabb hevülés fogta el Alátét, és sietni kezdett. 
Más emlékek is eszébe jutottak, azok az órák, amikor 
övé volt Szerafin. Tegnap még alig emlékezett rájuk 
és most hirtelen lázas mámorában fölébredt benne ezek
nek az óráknak ingerlő zamatja és egész lénye, amely 
tűzben volt, sóvárgott arra, hogy azonnal megvalósít
hassa a gyönyörűséget Az örvény egyre jobban ra
gadta magával Mátét és magában egy1 mesét talált 
ki, amit a feleségének mondani fog, hogy a Beauchéne- 
nél való vacsorázása miatt lekésett a vonatról

Az útját kocsik torlódása állta el. .Fölemelte a sze
mét és látta, hogy újra ott van a boulevardokpn. Kö
rülötte még mindig hullámzott az éjszakai tömeg, szeite- 
folydogált minden irányban annak a gyönyörűségnek 
a lázában, amely! a maga számára fekvőhelyet -ke
res. A halántéka még mindig lüktetett, fülében szavak 
zsongtak: tégy úgy, mint mások, csalj te is, mint mások, 
ne szaporítsd a fajtádat.

De valami gyengeség, habozás fogta él, amióta 
ott állt az utca szélén a gyalogjárón mozdulatlanul 
és várta türelmetlenül, hogy1 vége legyen a kocsisornak. 
A kocsik torlódása percről-percre nagyobb lett és Máté 
úgy érezte, mintha ez az eléje tornyosuló akadály el
vágta volna a vágyát, elállta volna az útját.

És váratlanul más kép támadt föl benne, a Mari- 
anne arca, amint mosolygott kedvesen, bizalmasan, gyön
géden és várt rá ott messze . a természet végtelen 
és üde csöndjében. Miért ne legyenek ók ketten is olyan 
okosak, mint a többiek? Miért ne legyenek jó pajtások? 
Miért ne utasítsák el maguktól azt az ötödik gyermeket, 
amely romlásukat okozná? Máté megesküdött, magá
ban, hogy nem lesz több gyermeke és futott vissza 
az északi pályaudvar felé gyorsan, hogy le ne késsen 
a vonatról. Nem akarta többé hallani, nem akarta többé 
látni a lángoló Parist nyüzsgő tömegével és mgj elég 
korán érkezett, hogy beleugorjék egy kupéba. Az utat 
úgy tette meg, hogy kihajolt az ablakon és arcát súrolta 
az éjszakai enyhe szél. Mintegy meg akart mosakodni 
gonosz vágyaiból, amelynek tüze még égett az ereiben,
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V .

A holdtalan éjszakai égen íényes, tiszta csillagok 
ragyogtak úgy, hogy a nagy mező végtelennek tűnt töl 
a lágyan hulló kis fényben. És tizenegy óra húsz óta 
Marianne ott várt az Yeuse kis hidján, fele utón a jau- 
vülei vasúti állomás és Chantebled közt, hol Máté a 
feleségével lakott. A gyerekek már aludtak, Marianne 
mellettük hagyta a cselédjüket, Zoét, aki lámpa mel
lett harisnyát kötött. A lámpa fényét messziről látni 
lehetett, az erdő fekete hátterében mint valami ele
ven szikrát.

Marianne minden este rendszerint elment a Ilidig 
Máté elé, aki a hét órai vonattal érkezett. Néha magá
val vitte két legidősebb gyermekét, az ikreket, bárha 
kis lábuk visszafelé, mikor meg kellett mászni az elég 
meredek magaslatot, ugyancsak el-elmaradozott az egy 
kilométer hosszúságú utón, amit hazáig meg kellett ten
niük. És Marianne ezen az estén is, bármily későre 
járt is az idő, hódolt kedves szokásának és a gyönyö
rűséges éjszakán eléje ment annak az embernek, akit 
imádott. Sohasem ment túl a hidon, mely szamárhátként 
görbült a keskeny patak fölé. Leüjt a hid alacsony 
és széles kőfalára, amely valami falusi padkához volt 
hasonló és on^ian belátta az egész síkságot egészen 
janville házakig, amik előtt a vasút futott, úgy, hogy 
már messziről megláthatta a búzatáblák közt kígyózó 
utón a kedvesét, akit várt.

A bársonysima, aranyos csillogásu égbolt alatt le
ült á  szokott helyére. Megnyugtatásául visszafordult a 
kis nyugtalan lámpafény felé, amely a mély, komor 
erdő szélén lobogott és hírül adta, hogy; nyugalom van 
abban a szobában, ahol ég, a cseléd békésen virraszt, 
és a szomszéd szobában a gyermekek jól alszanak. 
Aztán tovább siklott a tekintete és átfogta egy percre 
az egész szemhatárt, a hatalmas birtokot, amely Seguinék 
tulajdona volt. A régi vadászkastély, ez a rozzant ház
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annak a nagy erdőnek a legszélén volt, amelynek bok
rai és tisztásai elborították a hatalmas fensikot egészen 
Mareuil és Lillebonne távoli majorságáig. És ez még 
nem volt minden, a birtokhoz tartozott még a fensik 
nyugati oldalán száz hektárnyi ingoványos terület, bo
zótok közt kuporgó mocsarakkal, műveletlen terjedelmes 
földekkel, ahol télen vadkacsára vadásztak. Az urada
lom harmadik része sok-sok hektárnyi terméketlen föld, 
sivó homok, köves mező szelíd lejtőn terült el egészen 
a vasúti töltésig. Ez a nagy darab föld elkerülte a 
megművelést és még néhány jó termő talajú mezője 
is megmunkálatlanul volt beékelve az egészbe, amely 
vadászterületnek volt bérbeadva és amelynek részvé
nyeiért versenyeztek az emberek. De így a tájék imádni- 
valón elhagyott volt, pompás vadon lett belőle, amely 
arra volt teremtve, hogy gyönyörködtesse az egészséges 
lelkeket, a természet imádóit és a szép éjszakában 
ennél a rengeteg teiületü magánynál békésebb és bal
zsamosabb hely aligha akadt.

Marianne mái ismerte az erdei ösvényeket, a mo
csarak körül való bozótokat, a kavicsos lejtőket, most 
megállt és lassan áttekintette az egész szemhatárt. A 
tájék egyes pontjait, amiket már egyszer fölkeresett és 
kedvelt, szemmel fölkereste, bár az éjszaka árnyai bo
rultam rájuk. Az erdő mélyén bagoly huhogott lágyan 
és szabályosan, jobbra pedig a távoli mocsár felől 
békabrekegés hallatszott, de oly halkan, elhalóan, mintha 
kristályos csilingelés volna. És a szemhatár másik felén 
Paris felől tompa, növekvő moraj hallatszott, amely 
hébe-hóba elnyomta az éjszaka minden más zaját. Ma- 
rianne hallotta ezt a hangot és most már csak erre 
figyelt. A férje vonata volt ez, amelynek moraja is
meretes volt előtte, hiszen minden este megleste. Ami
kor a vonat elhagyta Monval állomást és Janville 
felé tartott, már hallani lehetett a kerekek zaját, de csak 
gyakorlott fül tudta azt megkülönböztetni a többi nesz
től. Marianne jól hallotta és ettől fogva figyelemmel 
kisérte a vonat útját, kanyarulatait. És még soha oly



tisztán nem hallotta, mint ezen a fönságes csöndes -éj
szakán. A vonat már továhb ment Monvalból, beka
nyarodott a téglagyár felé, és most Saint-Georges ha
tárában haladt. Még két perc és Janvillebaii lesz. Mesnil- 
Rouge nyárfái után hirtelen feltűnt a vonat fehér fénye 
)és a lokomotív erős puífogása egyre tisztábban hallatszott, 
mintha valami óriási termetű futár közelednék. Arrafelé 
a síkság szinte a végtelenbe, 3 homályba, az el sem 
gondolható messzeségbe nyúlt el a csillagos ég alatt, 
■amelyen legalul mint valami parázslás visszfénye az 
éjszakai Páris lángja világított, füstölt, mint valami tűz
hányó kráterje.

Marianne fölállt. Janvilleban megállt a vonat, az
után megint hallatszott robogása, amely mind halkabb 
lett, mig egészen el nem halt Vieux-Bourg irányában. 
De ezt már Marianne nemi hallotta, füle és szeme 
figyelme most már csak az útra irányult, honnan a 
férjének kellett jönnie. Az ut haló vány szalagját a búza
táblák közt, amelyek zöld színét az éj feketére vál
toztatta tisztán lálta. Máténak nem kellett tiz perc hozzá, 
hogy megtegye azt az egy kilométert, amely a vasúti 
állomástól a hídig tartott. És Marianne is meglátta a 
férjét már messziről, amint az állomási épületből ki
lépett. De ezen az éjszakán az történt, hogy még a 
lépéseit is tisztán hallotta a nagy csöndben a vissz- 
hangos utón, mielőtt még az ut sápadt fényében meg
jelent volna, finom, sudár alakja. És Máté így talált 
rá feleségére, amint az ott állt a csillagfényes ég alatt 
mosolyogva, egészségesen, erőteljesen, karcsú dereká
val, erős csípejével, anyai, kicsi, de kemény keblével. 
Tejtehér volt a bőre, amit még jobban kiemelt fekete 
haja, amely egyetlen hatalmas kontyba volt fésülve* 
Nagy fekete szemében a szerelmes nő és az anya sze
lídsége, a termékenység jó istennőjének szent nyugodt
sága csillogott. Egyenes vonalú homloka, orra, szája, 
erős, tiszta rajzu álla, hamvas orcája, gyönyörű kis 
füle, egész szerelmes gyöngéd arca elárulta, hogy ez a 
nő egészséges szépség. Megvolt benne az elvégzett
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kötelességgel járó derű és a fenséges, határozott élet
kedv. í [

— Mi az? Te elém jöttél! — kiáltott föl Máté, 
amikor eléje ért. — De hiszen kértelek, hogy ilyen ké
sőn ne fáraszd magad. Nem féltél egyedül itt az utón?

Marianne fölnevetett.
— Féljek? mikor az éjszaka oly szelid, oly jó!. . .  És

te azt akarnád, hogy ne csókolhassalak meg tiz perccel 
hamarább? !

Ez az egyszerű mondás Mátét könnyekig meghatotta. 
Minden zavara és szégyene, amit Párisban érzett, most 
borzalommal töltötte el. Gyöngéden megölelte a feleségét, 
aztán mélységesen emberi, a legemberibb csókot vál
tották egymással az alvó mezők végtelen csöndjében. 
Paris forró kövezete 'után, amelyet kiszikkasztott a min
dennapi kenyérharc lés az éjszaka villanyfénye, meddő, 
szennyes vásárolható szerelme, mily édes nyugalmat kí
nált a mélységes csönd, a tündérin szelid kék éjjeli fény 
és ta homályban hüsölő mező, amely termékenységéről 
álmodozott, 'mialatt várta a születő napot. És mily egész
ség, becsületesség, boldogság áradt ebből a mindig vem
hes természetből, amely az éjjeli harmat alatt alszik, hogy 
annál diadalmasabb legyen a fölkelése és amelyet örökö
sen megfiatalít az lelet áramlása, amely még az országút 
porában is nyüzsög! 1

iMáté szelíden megint viszaültette Mariannet a kis 
hid alacsony és szélles kőkbrlátikáraí. És úgy nézte őt, a $zii 
véhez szorítva. Olyan volt ez a hely, mint a gyöngédség
nek valeyni állomása, amelyet egyikük sem tudott ott 
hagyni, hiszen minden olyan hívogató volt körülöttük, 
a csillagok, a patakok, az erdők és a végtelen mezők.

— Istenem — ímormolta Máté maga elé: — milyen
csodálatos éjszaka van ma. Mily szép és mily jó benne 
élni! |

Elragadtatásukban elhallgatták és csak egymás szi
vének dobogását hallották. Aztán Máté elmondta, hogy 
m: minden történt vele aznap. Marianne gyöngéd érdek-



;ődéssel kérdezte ki és Máté boldogan felelgetett, mert 
nem kellett hazudoznia.

— Nem, Beauchéneék nem fognak kijönni Tde egy
vasárnapra sem. Hiszen tudod, hogy Constance sosem 
szeretett minket valami nagyon. A kis Maurice fiának 
fáj a lába, azért ott volt Bontan doktor is és szó 
került arról, hogy hány gyermeke legyen az ember
nek. Majd később elmondom.. .  Morangeék azonban 
el fognak jönni. Nem hiszed, hogy milyen hiúk az uj 
lakásukra. Félek, hogy a nagy pénzvágyuk valami bo
londságba fogja őket csábítani. Ah, majdnem elfelej
tettem, hogy voltam a házi urnái is. Ség .in nagyne- 
hezen beleegyezett, hogy az egész tetőt megcsináltatja. 
Micsoda háztartásuk van ezeknek a Sógornőknek! Egészen 
el voltam kábulva, mikor eljöttem1 tőlük, de ezt is el
mondom majd és egyebet is. \

Marianne nem volt fecsegőn kiváncsi természet és 
mindig megvárta, mig Máté maga állt elő bizalmas köz
léseivel. Marianne csak a férjével, gyermekeivel és a 
saját boldogságával törődött. (

— Megkaptad a fizetésedet? — kérdezte.
— Meg, meg, nyugodt lehetsz.
— Hiszen nyugodt vagyok, csak azok az apró

adósságok nyugtalanítottak* *
Aztán ezt kérdezte Marianne:

! — Hogyan sikerült a vacsora, amit annak a 
vevőnek a kedvéért csináltatok? Féltem, hogy Beauchéne 
ott marasztal téged és lekésel a vonatról.

Máté elpirult, rosszul lett, szive elszorult, miközben 
azt felelte, hogy minden jól sikerült. Hogy elejét vegye a 
további kérdéseknek, vidámságot erőltetett magára:

— Hát te, kicsikém, mi mindent csináltál azzal a 
másfél frankkal, amit nálad hagytam?

— A másfél frankkal! — szólt Marianne vidáman 
— Nagyon gazdagok voltunk, úgy éltünk, mint a her
cegek és még maradt hat sou.

Most Marianne mondta el, hogy mivel töltötte a 
napját, elmondta mindennapi kristálytiszta életét, el-
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mondta, mit csinált, miket mondott, hogyan Viselkedtek 
a gyerekek, a gyerekek és a háztartás minden apró-cseprő 
dolgai elbeszélte. Egyik napjuk olyan volt, mint a má
sik, egyformán boldog.

— Ah, most jut eszembe, mégis volt itt valaki. 
Lepailleurné, az az alacsony itt szemben a malomból 
itt járt és azt mondta, hogy van két szép csirkéje eladó. 
Minthogy tizenkét frankkal tartozunk néki tojásért és 
tejért, azt hiszem, csak azért volt itt, hogy meggyő
ződjék, nem akarom-e kifizetni. Azt feleltem neki, hogy 
holnap majd elmegyek hozzá.

Mariane rámutatott az éjszakában egy nagy sötét 
épületre, amely a Yeuse mentén volt. Ez volt a Malom, 
ahogy Janvilleban nevezték: öreg vizi malomi, amely még 
mindig dolgozott. Lepailleurék már három nemzedék 
óta voltak a malomban. Az utolsó sarjuk, Lepailleur 
Ferenc a katonaságtól magával hozta a munkától való 
irtózását és annak a tudatát, hogy a malmából nem 
fog meggazdagodni, ahogy sem az apja, sem ai nagy
apja nem gazdagodott meg. Akkor támadt az a gondo
lata, hogy feleségül veszi Cornu Viktóriát, egy föld
művelő leányát, aki hozományul kapott a malom szom
szédságában az Yeuse partján néhány hold földet. Ilyen
formán a fiatal házaspár jól él abból, ami a földeken ter
mett és abból a kevés rozsból, amit a körny ékbeli parasz
tok a malomba vittek őrölni. Meg is vagyonosodhattak 
volna, ha a malomi ócska, rosszul javított szerkezetét 
uj rendszerű géppel helyettesítették volna és ha a föld
jeiket nem a régi rossz, földet soványitó módszer szerint 
művelik, hanem intel igens és haladó szellemű ember 
kezébe adták volna. De Lepailleur nemcsak a dologtól 
fázott, hanem a földet is megvetette. Lepailleur "Fe
renc az a paraszt volt, aki megunta a régi, az örökös 
szeretőt, a földet, amelyet apái tulságoan szerettek. 
Ez a Lepailleur mái átkozta a földet, amelyet ősei 
annyi verejtékkel, szörnyű munkával tettek termékeny- 
nyé anélkül, hogy a föld boldoggá és gazdaggá tette 
volna őket. Már nem hitt a földben és dühösen vádolta,
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hogy már nem teremt, mert ki van használva, el van 
nyüve, mint azok a vén tehenek, amiket a vágóhidra 
küldenek. És Lepailleur azt mondta, hogy vége min
dennek, vége a tőidnek, amely már csak megzabálja a 
magot, vége az égnek, amely megromlott, az évszakok
nak, amik nem természetes rendjükben következnek egy
másra, mert valami gonosz telsőbb hatalom sújtja nagy 
csapásokkal a párasztót, hogy olyan ostoba, hogy hiába 
adja oda a mostoha tőidnek a verejtékét, a vérét.

— Lepailleurné a kis fiával volt itt, — szólt Ma- 
rianne — egy három éves csöpp’ jószággal és mikor 
kérdeztem az asszonytól, hogy hát a többi gyerekre 
mikor kerül *rá a s or, azt telelte, hogy a többi egész 
biztosan ott marad, ahol van. így beszélt ez a fiatal nő, 
aki alig huszonnégy éves és a térje sem több huszon
hétnél!... Hát már ezek a parasztok is ott tartanak? 
Én azt hittem, hogy még a régi módihoz ragaszkodnak 
és annyi gyerekük van, amennyi csak telik tőlük.

Feleségének ezek a szavai ismét fölkeltették Má
téban szunnyadó gondolatait. Egy pillanatig hallgatott.

— Lepailleurné bizonyára meg is mondta az okát 
annak, hegy miért irtózik a gyermekektől.

— Ó — telelte Marian ne — az a lófejü, hosszúkás, 
szeplős arc'n, sápadt szemű, fukarul sovány ajkú asszony, 
azt hiszem, egészen ostoba nő és csak a férjét bá
mulja, mert az Afrikában harcolt és mert újságokat olvas. 
Nemi tudtam belőle mást kiszedni, mint azt a konok véle
ményét, hogy a gyerekek azért nem kellenek, meit 
többe kerülnek, mint amennyi hasznot hajtanak. . .  De 
a térje, annak vannak eszméi. Ismered, ugy-e, ezt az 
embert? Nagy, sovány, mint a felesége, szögletes arcú, 
kiugró pofacsontu, zöld szemű. Olyan az arca, mintha 
nem tudná magát soha kidühöngeni. És amennyire meg
értettem, azért nem akar több gyermeket, mert dühös 
az apósra, hogy annak három leánya és egy fia van, 
ami megcsorbitotta a felesége hozományát. Aztán meg 
a molnármesterséggel sincs megelégedve, mert az apja 
nem gazdagodott meg belőle és reggeltől estig szidja a
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malmát és azt hajtogatja, hogy ő bizony nem. focija 
útját állni Antonia fiának, ha Párjsba akar menni fehér '■! 
kenyeret enni, föltéve, hogy jó helye lesz.

Máté ott a parasztok körében is megtalálta Ugyan
azokat ez okokat, amelyekből a család korlátozására 
határozták el magukat a Beauchéne és Morange házas
párok. Az örökség megoszlásától való félelem és a 
magasabb társadalmi osztályba való jutás vágya, ame- l 
lyet még dühösebbé és elkeseredettebbé tett a kézimun
kától való irtózás és a városi élet fényűzésének meg- 
irigylése. Minthogy a föld csődöt mondott, minek törje 
magát a földműves, mikor úgyis bizonyos afelől, hogy 
soha nem fog meggazdagodni? Máté már-már meg akarta 
magyarázni feleségének ezeket a dolgokat, de ahelyett ; 
megelégedett azzal, hogy igy szólt:

—- Nincis igaza a molnárnak, hogy panaszkodik.
Van két tehene, egy lova és ha sok a dolga, legényt 
fogadhat. Minekünk például csak másfél frankunk volt 
ma'reggel és nincs se malmunk, sem egy láncnyi föl
dünk . . .  És a vizimalma nagyszerű, mindig megirigy- 
lerri érte, valahányszor elmegyek mellette a hidon. Ládd, 
ha mi volnánk a mólnál* és a míolnérné, milyen gaz
dagok és boldogok volnánk!

Ezen mindketten nevettek. Egy percig igy ültek , 
hallgatva és nézték a malom komor épületét az Yeuse 
partján. A kis patak a parti fűzfák és nyárfák közt 
oly végtelen békességgel íolydogált, alig hallatszott mor- 
moláséh-és vizi növények fodrozták kristálytiszta vizét. 
Aztán egy tölgyfa-csoport közepén ott volt a hatalmas 
faépület, amelyben a kerék volt és a vele szomszédos 
épületek, amelyeket repkény, szulák, vadszőilő futott be. 
Regényes zug volt ez. Különösen pedig az éjszaka, ami-' 
kor a malom némán, sötétben aludt, volt szelíd, áb- 1 
rándos.

— Nézd csak — szólt halkan Máté — valaki 
van ott a fűzfák alatt a viz partján. Neszt hallottam.

— Ó, tudom — felelte Marianne gyöngéd vidáman.
— Az a fiatal pár az, amely alig két héttel ezelőtt
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költözött be abba a kis házba odalenn. Hiszel tüdőd, 
kikről van szó, Angelinné, aki Constance iskolatársa 
volt.

Az Angelin-házaspár, amely szomszédjuk lett, ér
dekelte őket. Az asszony ugyanolyan idős volt, mint 
Marianne, nagy, magas, barna haja, szép szemű, nap
sugaras kedélyű, mulatságkedvelö nő .volt. A térje ugyan
olyan korú, mint Máté, szép szál ember volt, bolondul 
szerelmes a teleségébe, olyan kedve volt, mint valami 
muskétásnak és a bajusza fölfelé volt pödörve. A szen
vedélyes szerelem egy pillanatában házasodtak össze, 
mindkettőjüknek fejenkint vagy tízezer frank évi jöve
delmük volt, amit a férj, aki legyezőket festett, meg
kétszerezhetett volna, ha a felesége iránt való lobogó 
szerelme nem tette volna olyan gyöngéden lustává.

Tavasszal érkeztek és belevetették magukat a jan- 
villei vadonba, hogy kény ük-kedvükre, őrülten szeret
hessék egymást a szabad természetben. Nem is lehe
tett velük másként találkozni, mint erdei ösvényeken, 
egymást átkarolva, amint búvóhelyet kerestek. Különö
sen éjszaka barangoltak igy keresztül a mezőn, sövé
nyek mögött, az Yeuse árnyékos partján és elfelejtették 
az idő futását a viz mormolása mellett a fűzfák mély1 
árnyékában.

— Ez az asszony sem akar gyereket — szólt 
Marianne. — A minap mondta nekem, hogy addig 
nem is lesz neki, mig harminc éves nem lesz, mert 
élvezni akarja kissé az életet a férjével és nem akarja, 
hogy az anyaság megzavarja, elrabolja az idejét. És a 
férje helyesli ezt az okoskodását, azt hiszem, azért, 
mert fél, hogy áldott állapotban és szoptatás alatt a 
felesége teste megcsunyul és többé nem lesz oly sze
relmesen szép. És igy! bár reggeltől estig csókolóznak, 
(önnek csak a gyönyörűséges oldalát aratják le . . .  Mi
kor az asszony eléri a harmincadik évét, akkor fia 
lesz, szép, mint a nap.

És mivel Máté elkomorult és hallgatott, Marianne 
egyszerűen hozzátette;
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— Ha ugyan még lehet.
Máté megint elgondolkodott. Lehet-e valaha is 

tudni, mi a bölcs dolog? Nem szép-e mégis e* a 
szere em, amely csak magamagának él a szabad, nyilt 
mezőn? Eszébe jutott az a fogadalma, amit Parisban 
magában tett, hogy nem leiz több gyermeke.

— Eh — mormolta végül maga elé — mindenki a 
saját gusztusa szerint é l. . . Mi csak zavarjuk ezt a párt 
az esti mulatságában, menjünk aludni.

Csöndesen visszatértek a keskeny ösvényre, amely 
Chantebledbe vitt. Messzire előttük, mint valami vilá
gi ótorony távoli szikrafénye lobogott a lámpavilág a 
házuk ablakában és békés világossága b e lv :sze t az 
erdő sürü árnyába. A pár nem szólt többé egy szót sem, 
az éjszaka fönságes csöndje elnémította őket és mentek 
a hajlékuk felé, hol gyermekeik aludtak.

Mikor hazaértek, Máté bereteszelte az ajtajukat, 
eztán tapogatózva mentek előre, hogy lehetőleg semmi 
zajt ne okozzanak. A ház földszintje állt égj szalon
ból és egy ebédlőből, amik a folyosótól jobbra voltak 
és egy konyhából meg kocsiszínből, amik balkéz felől vol
tak. Nagyon egyszerű bútoraikat Parisból hozatták és 
valósággal elveszlek a hatalmas szobákban. De ők nem 
voltak gőgös embe ek, csak nevettek ezen. Minden fény
űzésük abból állt, hogy drinápolyi szövetből való kis 
függönyöket akasztottak az ablakaikra és ezeknek a 
piros fénye mintha valami pazar előkelőséggel töl
tötte volna meg a lakásukat.

— Zoé alighanem elaludt — mondta Marianne, 
mert nem hallott semmi neszt.

Igaza is volt, a paraszt cseléd, hogy ne zavarja 
a szomszédban alvó gyermekeket, az ebédlőben kötött 
ha isnyát lámpavilágnál, de mélyen elaludt és az orra 
a kötés fölé hajolt. A szomszéd szobából is, amelynek 
ajtaja tárva-nyitva volt, a mély alvás békéje áradt ki.

Csöndesen fölébresztették Zoét, aki mentegetőzni 
kezdett, de elhallgattatták és az ijedt, álmos nőt aludni 
küldték és figyelmébe ajánlották, hogy ne csináljon lár-
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mát. Máté már kezébe is vette a lámpát, hogy a 
szomszéd szobába menjen és megnézze, megcsókolja 
alvó gyermekeit. A gyermekek ritkán ébredtek íöl ilyen
kor. Máté a lámpát ráállitotta a kandalló peremére 
és nézegette a három kis ágyat, amikor Marianne is 
belépett. A tál mellett lévő ágyon a szoba hátterében 
feküdt a két kis ikerfiu, Blaise és Denis, hat éves 
erős fickók, a második ágyban egyedül aludt Ambroise, 
alig négy éves cherub-szépségü kishány. És Rose kis
asszony, tizenöt hónapos gyermek, akit csak három hét
tel előbb választottak el az anyatejtől, kis fehér testecs- 
kéjével félig meztelenül feküdt a harmadik ágyban, he
lyesebben: bölcsében. Az anyja betakarta, mert a kis, 
erős kezével leráncigálta magáról a takarót. Ezalatt az 
apjuk a kis Ambroise vánkosával foglalatoskodott, mmely 
lecsúszott. Mindketten zay nélkül, gyöngéfl lépésekkel 
*ártak-keltek. az alvók fölé hajoltak, elmentek, megint 
visszajöttek és fölébe hajoltak a drága kis arcocskák
nak, hogy meggyőződjenek, nyugodtan alszanak-e? 
Megcsókolták eket és egy darabig még maradtak, mert 
azt hitték, hogy Blaisé és Denis megmozdultak. Végül 
az anyjuk fogta a lámpát és kivitte, utána kiment Máté 
is, mind a ketten lábujjhegyen.

Mikor Marianne letette a lámpát az ebédlő-asztal 
közepére és nyitva hagyta a gyerekek szobájának ajta
ját, hangosabban mert szólani:

— Tudod, én nem akartalak eddig nyugtalanítani, 
de most mégis megmondom: aggódom a kis Rose miatt. 
Máma rém volt jól; csak most, mikor láttam, lettem ma
gam is kicsit nyugodtabb.

Mikor látta, hogy Máté elsápad:
— Ó, hisz semmi az egész: ki se mentőm volna 

máma, ha igazán komolyan aggódok. Ilyen kipsi gyere
keknél azért sohse lehet az ember egész nyugodt. . .  
Gyerünk aludni, elmúlt éjfél.

Az asszony lassan kezdeti; vetkőzni: nem törődött 
a nyilvamaradt ablakkal. Nem kellett tartani más sze
mektől, csak a végtelen horizont ezer kis csillag-szemé-
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töl. Hegy letette a ‘ruháit, szoknyáját, fűzőjét, darabig 
még a tükör előtt maradt, hogy a haját éjeire rend- 
beszédje, h  nehéz hajtömeg egyetlen vastag matring- 
ban, majdnem a térdéig ért. Máté úgy látszik, nem hal
lotta, hogy felesége levetkezik; ahelyett, hogy ő is Lve
tette volna ruháját, leült az asztalhoz, a lámpa mellé. 
Kiürítette a zsebeit: elővette a tizenöt aranyat — egy
havi fizetése háromszáz frank volt. Mire megszámolta, 
megszólalt keserűen tréfás hangon:

— Biz ez csak tizenöt, ezek nem íiadzottak meg 
útközben . . . Ne, itt vannak, holnap kifizetheted vele 
a kisebb adóságokst,

Úgy látszik, erről eszébe jutott valami. írónnal szúr 
mókát jegyzett fel a jegyzőkönyvébe.

— Mondjuk: Lepailleur éknél a tej, meg a tojás ti
zenöt frank..1; Hát a mészárosnak mennyivel tartozol?

Marianne előtte ült; a harisnyáját húzta le.
— írj húsz frankot, — mondta.

Hát a pék, a fűszeres?
— Nem tudom biztosan; irj harminc frankot. No, 

talán nincs is több.
Máté összeadta a számokat.
— Ez hát hatvankét frank, — mondta. — Három

százból lemegy hatvankettő, marad kétszázharmincnyolc. 
Ez annyi, mint nyolc frank naponta. . .  szép hónapra 
van kilátásunk vele... négy kis gyerekkel — akiket 
táplálni kell — és hátha Rose majd csakugyan beteg 
esz!

Ingben állott most előtte az asszony, bálványozni- 
valón szép lába meztelenül. Csupasz karjai tárva — sze
retetteljes hívásban. Úgy nézte a férjét — termékeny 
asszony — győzelmes szépségében, pompás, egészsé
ges testével. Csodálkozott azon, hogy Máté igy beszél; 
kacagott vig bizodalmában.

— Ugyan, mi bajod ma este, barátom? Ni, kétség- 
beesett számolásokba bonyolódsz — te — aki pedig 
örökké csodát vársz az elkövetkezendő naptól. Csodát 
és jól tudod, hogy nem elég, ha az ember az életet qsu-
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Ami engem illet, rólam tudod, hogy a föli leggazda
gabb, legboldogabb asszonya vágok.

Tréfált; aztán könnyű ugrással az ágyban termett. 
Máté pedig a fejét r ázta, szomorú hangon, lassan ömlő 
szavakkal mondta:

"— Nem szerelmem, a szivem reped a bánat:ól, va
lahányszor visszatérek szegényes hajlékunkba. S látom 
a többieket élni kémjelemben, szép házakban. Tudod, 
hogy milyen kevéssé vagyok irigyfbecsvágyó, — milyen 
kevéssé kivánok magasratirni, gazdaggá lenni. Mécps — 
vannak órák, amikor szenvedek ,— miattatok. Miattad, 
a gyerekek miatt, szeretném, ha volna vagyonom —- hogy 
benneteket 1 egalább a fenyegető szükségtől mentselek 
meg. Növekvőd meglepetést okoztak ezgk a szavak Ma- 
nannenaK. rélir teíemelkede't az ágyban, mutatta kemény, 
iehéí meztelenségét. Rásimult hajának íeketéllő tömege; 
fehér, világitó arcában ragyogtak nagy, fekete szemei.

— De ugyan mi bajod hát ma este, barátom? — 
ismételte. — Hisz1 máskor olyan jó vagy, olyan egyszerű, 
sohase beszélsz pénzről, olyan elégedett vagy közepes 
sorsunkkal. Eeauchénc sógoromról beszélsz talán? Úgy 
látszik, rossz napod volt Párásban; gyere aludni, feledd 
el a gondjaidat!

Máté végre felkelt, vetkőzni kezdett, folyton mor
molva:

— Igen hát, hisz megyek már. Mit tesz az, hogy 
kunyhóban lakunk itt és .hogy beesne rajt a gyerekekre 
az eső, ha úgy megerednie ma iéjjel? Ugyan, hogy ne 
csinálnék én akkor összehasonlitásokat?. . . Szegény gye
rekek! Olyan vagyok, mint valamennyi ap a? ... olyan 
nagyon szeretném boldognak látni őket!

Lefeküdt, gyöngéden ia karjaiba vette a feleségét 
s megindult hangon suttogta neki:

— Szeretett gyermekem, értsd rag  hát: rátok gon
dolok csak, rád, meg a gyermekekre... Más emberek, 
a gazdagok, azok jól vigyáznak, hogy családot ne ve
gyenek a nyakukba, de ládd,mi szegények egyik gyere-
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két a másik után hozmuk a világra és nem számolunk. 
Hisz ha kicsit gondolkodik râ tu* az ember, hát a legna
gyobb értelmetlenség!... A kis Rose születése volt a 
kegyelemdöfés. . . arra kényszeritett, hogy itt keres
sünk menedéket. Ezelőtt mégis csak kijöttünk vala
hogy és nem voltak adósságaink. . .  Mit gondolsz?

Maiianne nem mozd lt, csak a karjaival ölelte át. 
Daiab idő múlva megszólalt:

— Nem is gondolkodom róla, drágám. Én sohase 
gondoltam ezekre a dolgokra.

— De gondold meg hát, — kezdte Máté újra, — 
hátha megint másállapotba jutsz és ötödik gyerekünk 
lesz? Igazuk lenne az embereknek, ha mulatnának raj
tunk; azt mondanák, magunk akarjuk a szerencsétlen
ségünk et. Ez motoszkál a fejemben; meg is esküdtem 
máma, hogy maradjon csak meg a négy gyerek és hogy 
úgy rendezkedjünk be, hogy ötödik már ne legyen. Mit 
gondolsz, kedvesem?

Ezúttal, mintegy akaratlanul, Máriáimé kicsit elhúzta 
karjait s Máténak az az érzése volt, hogy h deg bor- 
zong végig az asszony testén. Tényleg, mintha fázott 
volna és sirámra állt a kedve.

— Azt hiszem, igazad van. Hát mit is mondjak? 
Te vagy a házban az ur, azt tesszük majd, amit 
te akarsz.

De ez nem volt többé ő, Marianne, az! asszony, 
a szerető, a feleség, akit most átölelve tartott. 'Más 
volt; passzív nő, — arra vau elhatározva, hogy ezentúl 
csak a gyönyört szolgálja. Különösen pedig azt érezte 
Máté; az asszony nem fogja fel, amit ő mond s azt 
kéidi magától, miért beszél ilyesmit a férje?

— Ugy-e nem bántottalak meg, szerelmem? — 
kérdezte Máté félig tréfásan. Hisz! azért szerethetjük 
egymást. Mind az a sok házaspár, akikről meséltem 
neked, így osztja ám b e ...  Mégis csak' a kis feleségem 
mai adsz, a kit imádok.

Magához szorította és az ajkát kereste, hogy meg
csókolja. Az asszonyt kelletlenség fogta el: szive ön- 
tudattalanul fellázadt, teste ellenkezett, — úgy dadogta:
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— Úgy van, igazad lehet. . . ahogy te akarod .. . 
neked kell a jövendőre gondolnod.

Zokogásba tört ki, a fejét elrejtette férje keblén, 
hogy a könnyeit elfojtsa. Máté szive legmélyén meg 
volt hatva. Ennek a szomorúságnak a látása tompa 
ellenkezéssel töltötte el: a legmélyebb okát nem is 
tudta volna adni ennek az érzésének. Magát okolta és 
vigasztalanul mondta:

— Ne sírj, legkedvesebbem. Én vagyok az ostoba; 
durva, rossz ember; hogy igy beszélek ezekről a dol
gokról, mig te olyan kedvesen ölelsz a karjaidba. Majd 
gondolkozol a dolog felől; majd beszélünk ró la ... Ne 
szomorkodj, aludj nyugodtan, igy, a vállamon, mint 
minden este.

Marianne már nem sirt, nem szólt, a vállára haj
totta a fejét, egészen hozzásimult. Máté remélte: majd 
elalszik igy, mig ő nyitott szemmel gondolkodott to
vább, belenézve a végtelen éjjeli égbe, mely millió 
csillagával ragyogott. Végre szenvedélyes szoritással 
vonta keblére hü feleségét:

— Szerelmem; kételkedtem saját magunkban... 
Nem bírunk elaludni, sem te, sen én, amig meg nem 
bocsátasz nekem.

Marianne kedvesen nevetett; már meg is vigasz^ 
talódott, és átadta magát a gyöngédségnek, a minek 
füzét kitörni érezte.

— ó, nem kételkedtem, tudtam, hogy megint ma
gadévá teszel.

Hosszú szerelmi csók, — a termékeny tavaszi éjjel 
következése. Forró hullámokban tört be az éjjel az 
ablakon; ragyogó csillagaival, vizeivel és erdeivel, az 
egcsz bűbájos tájképpel. A termékenység mi ideát át
ölelő elragadtatása; a szükséges, folytonos fogantatás 
— az élet, mely uj életet teremt. S megint azt akarta 
ez egész természet, hogy uj élet fakadjon.
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M Á S O D I K  K Ö N Y V .

Zajtalanul hagyta el Máté a kicsi, összecsukható 
ágyát. Ez a nagy mahagóni . ágy mellett állott, a mi
ben Máriáimé aludt. Az asszonyra nézett: nyitott szem
mel, mosolyogva feküdt.

— Micsoda? Hát te nem alszol? Én meg itt moz
dulni se merek, abbeli félelmemben, hogy íelébresztlek! 
Tudod-e, hogy nemsokára kilenc óra?

Párisban volt ez; vasárnap1, január közepe felé. 
Marianne a nyolcadik hónapban volt. Chantebledhen 
december első felében az idő rettentő lett, — /ég
hideg esők, havak, majd zord hidegek! — kevés Qorl“ 
doikozás után Máté elfogadta Beauchéne barátságos meg
hívását. Régi, szerény kis pavillont ajánlott fel nekik 
a Rue de Fédérationon; a gyár alapitójának volt az 
valamikor lakóhelye, még mielőtt a quain felépítette 
pompás palotáját. Az ósdi bútorral teli házban egy- 
ideig egy régi üzemvezető lakott, aki nem rég halt meg 
és utána a házba a fiatal pár költözött bele. Egy hó
nap óta voltak már itt azzal a szándékkal, hogy a fia
tal asszony lebetegedését Párisban várják be és nogy az
tán április első napjaiban visszatérjenek Chantebledbe.

— Várj egy kicsit, — mondta Máté, — világos
ságot gyújtok.

Elhúzta a függönyt s a szoba félvilágitását felvál
totta a januári nap arany csókja.

— Ó, iá nap! ;a nap! Pompás idő és hozzá va
sárnapi Ma délután végre egy kicsit sétálni viszlek téged, 
meg a gyerekeket.
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Az asszony magához hívta, megragadta a kezét 
és mikor férje leült az ágy szélére, Marianne víg han
gon mondta neki:

— Fönn vagyok már én is húsz perce és meg sem 
mozdultam, hogy tovább aludjál. Hisz vasárnap van. 
Nem nagyszerű, hogy nem merjük felkelteni egymást, 
mikor pedig mind a ketten ébren vagyunk?

— Ó, olyan boldog voltam abban a tudatban, 
hogy alszol, Marianne. Legnagyobb örömöm vasárnap, 
ha reggel ebben a szobában maradhatok és az egész 
napot veled és a gyerekekkel tölthetem.

Máté megmosdott, felöltözött. Még el sem készült, 
mikor az ágy mögött a talon gyermek-ökiöcskék kezd
tek dörömbölni. |

— Ni, * felébredtek a fickók, — mondta jókedvűen 
Máté. — Hadd jöjjenek be, ma vasárnap van.

Tényleg, a szomszédos szoba pár perc óta nagyon 
hangos volt, mint valami ébredező majorság. Hápogás, 
gágogás, csattogás, néha-néha derűs kacaj. Majd tompa 
ütések, - alighanem az ide-oda dobált vánkosok1, — 
mig két kis ököl folytonosan a falon dobolt.

— Igen, — nevetett az anya, — felelhetsz nekik, 
mondd, hogy bejöhetnek.

Most az apa ütött öklével a falra. Odaát az öröm 
kitörései váltak hallhatóvá — hangos derű. Alig volt 
annyi ideje az apának, hogy kinyissa az ajtót és az 
összekötő folyosón máris parányi lépések zaja. Itt volt 
a nyáj, — a bevonulás pompás volt. Mind a négynek 
hosszú hálóinge volt, “egész a lábukig ért, — ott tolong
tak, nevettek, könnyű barna fürtökkel, rózsás arcocskáik
kal, ártatlan örömtől ragyogó szemmel. Ambroise, a 
legfiatalabb, — alig öt éves — ment elől. Ő volt 
a legvállalkozóbb szellemű, a legbátrabb. Mögötte az 
ikrek, Blaise és Denis — ezek1 a hét életévükre voltak 
büszkék. Okosabbak is voltak már egy kicsit, külö
nösen a második — ő tanította irni-olvasni a többie
ket. A másik, kicsit félénk, kicsit gyáva volt, ő volt
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az álmodozó a gyerekek Bözött. Roset a kezénél fogva 
vezették: az olyan szép volt, mint valami angyal. Két 
évével, két hónapjával, bátran állott meg a két fiú 
között, egyenesen tartotta pici lábát.

— Mama! — kiáltott Ambroise, — nekem éppen
séggel nincs melegem! Csinálj egy kis helyet.

Egy pillanat alatt az ágyban termett és a takaró alá 
kúszott, az anyja mellé szorult úgy, hogy csak nevető 
arcocskáját lehetett látni meg finom, göndör haját. De 
mikor meglátta őt igy a két idősebb, csatakiólrást hal
lattak, maguk is odanyomiultak és bevették az elsáncolt 
várost. i f |

— Kis helyet! Kis helyet kérünk! A hátadra szeret
nék feküdni, a válladra szeretnék feküdni, mama!

Csak a kis Rose maradt a pallón. Hiába rohanta 
meg újból, meg újból az ágyat, mindig visszaesett a 
hátulsójára. ( i '

— Hát énj mamám, hát én? — kiáltott méltatlan
kodva. r / 1

Segiteni kellett neki, az anyja a karjába vette, neki 
jutott a legjobb hely. Az apa eleinte reszketett; attól 
tartott, hogy a győzők kis serege szörnyei kínozza az 
anyját. Ee aztán megnyugodott és teljes szívből velük 
nevetett. Nem, nem okoztak semmi bajt, csak becézték. 
És gyönyöi ködve állott a bájos, kedves kép előtt. Egész 
kis fészek volt; kicsi, rózsás csőrök nyaltak mindenünnen 
ez anyjuk felé, mig maga az asszony — fehéren és 
frissen, mint a tej — győzelmesei feküdt köztük. Ter
mékenységében, amely reszketett az élettől, ami újra 
áthatotta és készen arra, hogy uj lénynek adjon életet

— Itt jó meleg van, — mondta Ambroise, aki sze
rette a kényelmet. í

Az okos Denis magyarázni kezdte a dolgokat, hogy 
miért csináltak olyan lármát.

— Blaise azt mondja, pókot látott, hát fél.
Az öccse megbántva szakította félbe a szavát:
— Nem is jcjaz, nem félek. Pókot láttam, aztán 

utána dobtam a vánkosomat, hogy megdögőljöm
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— Én is! én is! — dadogta Rose, kacagva, — 
én is dobtam vánkost — hopp! hopp!

Mind nevettek; nagyon mulatságosnak találták a 
dolgot. Az igazság az volt, hogy verekedtek a vánko
sokkal, az oka ennek a pók volt, amit egyedül Blaise 
látott állítólag, ami kétségessé tette az egész dolgot. 
És olyan friss, olyan üde volt az egész kis csoport; 
anya, gyerekek, rózsaszín testeikkel úgy türödtek a reg
geli nap fényében. Az apa nem tudott Ulentállani gyöngéd 
vágyának: valamennyit egyetlen öleléssel szorította a 
karjába, valamennyit megcsókolta, csak úgy a jószeren- 
csére bízva, kit ér a csók.

— Ó de jó! Jaj be szép! — kiáltottak itt-ott a 
gyerekek.

— No gyerekek: hagyjatok felkelni. Nem lehetek 
alvó medve. Fel kell ám öltöztetni, meg kell ám mos
datni benneteket!

A toilede aztán a kandalló lobogó tüze előtt esett 
meg. Már majdnem tiz óra volt, amikor a család — 
egész órai késéssel —  lement az ebédlőbe, ahol az 
első reggeli: meleg tej párolgott az asztalon. Az egész 
pavillon a földszinti ebédlőből állott, meg a szalonból, 
amely a vesztibül jobb oldalán volt, baloldalon a dol
gozószoba volt, meg a konyha. Az ebédlő ablakai, 
mint a hálószobáéi is, a Rue de Fédérationra nyíltak, 
reggel teli voltak az ablakok a felkelő nap ragyogásával. 
Asztalnál ült már a gyerekhad, orruk a tejben, amikor 
ottkin csöngettek. Mindjárt belépett Boutan doktor. Új
ból lármás öröm: a doktor kedves arcát szerették a gye
rekek. Valamennyinél ő segédkezett a világrajutásaknál, 
úgy bántak vele, mint régi pajtással, akivel szabad volt 
bizalmasnak is lenniök. Hátratolták a székeiket, hogy 
elébe siessenek, az anya egy szóval visszatartotta őket:

— Békében hagyjátok-e a doktor urat?
Aztán az orvoshoz szólt:
— Jó napot, doktor; köszönöm a szép napsugarat; 

biztosan ön rendelte meg, hogy kisétálhassunk ma dél
után.

Zola: Termékenység 7
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— Én hát. Épp azért jövők, hogy megnézzem: 
öiül-e az ajándéknak.

Ehagadtatott arccal vett a doktor széket és ült le 
az asztalhoz. Máté, akj barátságosan megrázta a kezét, 
kijelentette, hogy ma ‘jól átaludtak a nappalba.

— Nagyon jó; csak pihenje ki magát és végezzen 
annyi mozgást, amennyit csak elbír. . .  De látom, vala- 
mennyiöknek van étvágya. Ha én asztalnál érem az én 
klienseimet, akkor nem orvos vagyok, hanem látogató 
jóbarát.

Marianne felemelte az ujját, tréfásan megfenyeget
ve őt:

— Doktor ur, végre még túlságosan meggyógyít. 
Majd air§ kényszerit, hogy olyan fájdalmakat valljuk 
be, amiket elhallgatok ön előtt... csakhogy ne nyugta
lanítsak senkit. Ma éjjel azonban nagyon rossz óraim 
voltak: olyan fájdalmaim, mintha szét akarnának dara
bolni.

— Igaz? — kérdezte Máté elsápadva. — Szenvei- 
tél, mig én aludtam?

— Mi van abban, csacsikám, mikor most itt ülök 
és úgy eszek, mint a farkas?

A doktor elkomolyodott; a fejét rázta.
— Ne panaszkodjék madame, ezek az elkerülhe

tetlen szenvedések, ön egyike a legszerencsésebb, leg
bátrabb klie ísnőimnek és kevés olyan szép lebetegedé- 
seim vannak, mint az önéi. De hát mit akar? bizony 
szenvedni kell avval.

—' Ó, — kiáltott Marianne, — szenvedek szívesen. 
Hiszen csak tréfáltam.

És kicsit halkan, mély hangon tette hozzá:
— Szenvedni, szenvedni... hisz az sziite jő! Sze

retném-e úgy a gyermekeimet, ha nem szenvednék?
A gyerekek zörögtek a kanalakkal; ezeket a szava

kat nem hallották. Kicsit abba maradt a beszélgetés, 
aztán a doktor szólalt meg újból:

— Tudom, hogy csütörtökön a Séguin családnál
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reggeliznek. Szegény kicsi asszony; állapotos; de ho
gyan!...

Egy kézmozdulattal közölte az egész drámát: fájdal
mas meglepetés ez a váratlan terhesjég a házaspárnak. 
Pedig azt hitték, jól alkalmazták az elővigyázatosságot. 
És most az asszony kétségbe van esve! A íérjnek fál- 
tékenységi kitörései vannak! Az asszony mégis folytatja 
társadalmi életét folytonos veszekedéseik ellenére. És 
milyen sajnálatraméltó a szegény asszony állapota! Örö
kösen a chaiselongueon hever, a férje pedig elhanya
golja és legényéletet folytat.

— Igen, — mondta Marianne, — annyira kért 
bennünket, hogy nem utasíthattuk vissza a meghívást. 
Szeszély lesz csak; velem akar csevegni, tudni szeretné, 
hogy csinálom én azt, hogy olyan erősen állok a lábamon.

Hirtelen gondolat felvidította az orvost.
— Lám, mind a ketten egyforma időben vannak, 

ő  is, akái csak madame, március elsejére várja az 
eseményt. Ha csütörtökön vele reggelizik, próbálja meg, 
beszélje meg vele, hogy ne válaszszák mind a ketien 
ugyanazt a napot, mert nem lehetek egyszerre mindkettő
jüknél.

— Hát az unokatestvérünk, Constance? az is a 
kliensnője, doktor ur? az nem lesz ott? — kérdezte 
tréfásan Máté. — Akkor teljes lenne az ünnep.

— Ó, az nem fog részt venni benne. Emlékszik, 
megesküdött, hogy soha többé. . .  És érti a módját, 
hogy az esküjét meg is ta rtsa ... Én kívánom: váljék 
neki egészségére.

Az orvos felemelkedett; már távozni készült, amikbr 
bekövetkezett a gyermekek rohama, amely fenyegetett. 
A gyerekek észrevétlenül ott hagyták a székeket és a 
pillantásaikkal egyetértőleg hunyorgatva támadásba men
tek át. Hirtelen a jó doktor kettőt belőlük a vállán 
érzett, mig a másik a derekát fogta körül, a kis Rose 
pedig a lábain igyekezett fölfelé.

— Előre! Mehet! Indul a vonat! — kiáltotta a
doktor. i

7*,.
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Lökdösték, taszigálták hangos, szivbeli nevetés kö
zepette. Anya, apa előresiettek, hogy segítsenek neki 
és felháborodva szidták a kicsikéket De a doktor le- 
csendesitette őket:

— Hagyják őket, csak hagyják, a kicsikék jó reg
gelt mondanak nekem. És mert egy kicsit az én hibám 
is, hogy a világon vannak, — mint barátunk, Beauchéne 
állítja, — hát kicsit nekem is szenvedni kell.,.. Az 
önök gyerekeiben az a kedves, hogy egészségesek, mint 
az anyjuk, aki világra hozta őket. És pillanatnyilag 
nem lehet tőlük többet kívánni.

Mikor visszarakta őket a padlóra és szívélyesen 
megcsókolta őket, megfogta az anya kezét és kijelen
tette, hogy minden úgy megy, mint a karikacsapás és 
hogy nyugodtan távozik, avval a kéréssel, hogy igy 
folytassák ezentúl is.

Máté azt kivánta, hogy mindjárt a második reg
geli után menjenek a szabadba, hogy a derűs, napos 
időt kihasználják. Felöltöztették a gyerekeket, még mi
előtt asztalhoz ültek. Még egy óra se volt, mikor a 
család, a rue de la Fédération sarkán befordulva, a 
quai felé haladt.

Hatalmas, több órás séta következett, és mikbr visz- 
szatéitek, Marianne olyan fáradt volt, hogy a szalon
ban — hol Zoé hatalmas tüzet rakott — a chaiselon- 
guera heveredett. A gyerekek kis asztalhoz telepedtek 
le és a fülüket hegyezték, mesét akartak hallani; Denis 
olvasson fel. De látogató érkezett: Constance, aki Mauri- 
ce-al kocsikázott és az jutott eszébe, hogy a Marianne 
állapota felől kérdezősködjék. Napok óta nemi .látta.

— Sokat szenved, kedves barátnőm? — kérdezte, 
mikor Mariannet a chaiselongueon elterülve látta.

— Ó nem. Sétálni voltunk, több, mint két óra 
hosszat; most pihenek.

Máté széket tolt a gazdag, hiú nőrokonnak!, az 
most barátságos igyekezett lenni. Mikor leült, mindjárt 
bocsánatot kért, hogy nem jöhet gyakrabban és ejma
gyarázta, mennyi a háziasszonyi tennivaló a vállán.
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Fekete bársony ruhájában Maurice lógott a szoknyá
ján és a távolból pislogott a négy gyerekre, akik! meg 
őt mustrálták.

— No Maurice: nem mondasz jó reggelt a kis 
rokonaidnak?

A kisfiúnak el kellett határoznia magát: a négy 
gyerek felé tartott. Ritkán látták csak egymást és nem 
voltak olyan jó viszonyban, hogy pontokat osztogathat
tak volna egymásnak; a négy chantebledi vad félénkké 
lett; imponált neki a kis párisi a finom, polgári mo
dorával.

— Egészségesek a gyerekek? — kérdezte Constance, 
éles szemmel hasonlítva össze saját fiát a négygyei. 
Ambroise nőtt; a másik kettő is elég erősnek látszott.

Kétségkívül: az összehasonlítás nem a Maurice ja
vára ütött ki: elég nagy és erős volt, de sápadt a hir
telen növése miatt. Constance kényszeredett nevetéssel 
tette hozzá :

— Iiigylem a kis Rose-ért! Igazi kincs!
Máté nevetett és élénken szólt, bár az élénkségét 

mindjárt megbánta:
— Ó ilyen kincseket könnyű szerezni; kapni őket 

a piacon és nem is nagyon drágán.
— Nem is nagyon drágán, nemi is nagyon drágán! 

— ismételte komolyan Constance. — Ez lehet az ön 
véleménye, de nem az enyém: Mindenki a saját ked
vére csinálja a boldogságát, vagy boldogtalanságát

S gúnyos, rosszaié, lenéző piilantása alakot adott 
gondolatának. Ránézett a négy rózsás, élénk gyerekre, 
akik egymást hajszolták!, meg erre az ismételten áldott 
állapotú asszonyra, ̂ erre a szinte kipattanó hasra, ami
ből nemsokára uj élet származik. S bántotta, sértette, 
a mit látott, — mint valami nem illő dolog; mint 
fejbekólintása mindannak, a mit ő tisztelt: tapintat, 
rend, okosság, fiikor hallott az uj terhességről, rossza- 
lásából nem is csinált titkot; hisz hallgatni akart róla, 
de azt mégsem tűrte, hogy őt bántsák, hozzányúlja-
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nak, — nem akarta, hogy szándékos terméketlenségéért 
gúnyolják. Nem volt lánya, mert nem akarta.

Marianne mosolygott a férje erős megegyzésén és 
békeszeretetében más tárgyat adott a beszélgetésnek. 
Beauchéne állapota felől kérdezősködött.

— Alexandert mért nem hozta el? Nyolc napja 
nem láttuk.

— De hisz mondtam neked, — szólt élénken Máté, 
— hogy tegnap este vadászatra utazott. Chantebled 
mellett, Puymoreauban kellett, hogy az éjjelt töltse. 
Korán reggel akarta átkutatni az erdőket — biztos, 
csak holnap jön vissza.

— Igen, emlékszem. Pompás ideje van most a 
vadásznak.

S most újból csöngettek odakinn: Valérie; a lányá
val, Reine-nel. Elpirult, mikor meglátta Beauchéne asz- 
szonyt. Ennyire élénken élt benne a gazdagság ezen 
mintaképe, akit mindenben utánozni igyekezett. De 
Constance felemelkedett; nem maradhat tovább, egyik 
baiátnője várja otthon.

— Hagyja legalább Maurice-ot itt, — kérte Máté. 
Renée is itt van most; majd játszik együtt a hat gye
rek; uzsonna után hazaviszem a fiúcskát.

Maurice megint az anyjához lapult. Az leintette.
— Ó, nem, nem lehet. Hisz tudják, diétát tait, 

s nem szeretem, ha házon kívül eszik... Jó estét; me
gyek, csak ugj átutazóban akartam tudni, hogy vannak. 
Isten áldja meg mindnyájukat!

S elsuhogott fiával, Valérie részére csak bizalmas 
kézszoritása volt, — szava nem, a mit Valérie na
gyon előkelőnek talált. Reine rámosolygott Maurice-ra, 
akit felületesen ismert. Gyönyörű volt, kék szövetű ruhá
jában, nevető arca, pompás, fekete haja volt. Annyira 
hasonlított az anyjához, mintha csak a fiatalabb test
vére volna.

Marianne el volt ragadtatva és magához szólította:
— Csókoljon meg, kedves, ó, micsoda szép kis

asszony! Milyen nagy, milyen kedves! Mennyi idős?
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*— Nemsokára tizenhárom.
Valérie a karosszékbe ült, amit Constance épp el

hagyott. Máté látta szép szemének gondterhes kifeje
zését. Miután kijelentette, hogy átmenőben ő is a 
család hogyléte felől jött kérdezősködni, a gyerekek 
és az anya jó egészsége fölött pár bámuló kitörést 
engedett n:eg magának, aztán komolyan hallgató.t, mintha 
valami titkos szomorúság bántaná. Némán hallgatta 
Marianne köszönését, aki egész boldog volt, hogy nem 
felejtkeztek meg róla. Aztán az az ötlete támadt Máté- 
naa, nogy a két asszonyt négyszemközt hagyja.

— Kedves Reine ugyan jöjjön az ebédlőbe a gyere
kekkel. Majd az Uzsonnát készítjük elő; megtérítjük az 
asztalt. Jól mulatunk.

Az ajánlatot siketitö lárma követte. Nem voltak 
kiváncsiak már a mesére, a három; nagyobbik gyerek 
körülfogta Reinet s őrült iramban vitték az ebédlő felé, 
mig Rose utánuk totyogott, miákolva, ugrálva, mint kis 
macska. Mikor Valérie Marianne-nal négyszemközt ma
radt, mélyet sóhajtott.,.

— Óh kedvesem, milyen boldog lehet ön, hogy 
ilyen bájos gyermekei lehetnek... Olyan boldogság, a 
mi el van tiltva előlem!

— Hogy-hogy eltiltva? Hisz úgy hiszem, hogy 
ugyanaz a szabadsága van meg, mint nekem.

— Bizony nincs, kedvesem, bizony nincs, önnek 
egyszerű nézetei vannak és az élete nem ugj van be
rendezve, mint az enyém. Mi beosztottuk az élesünket 
— be a magunk, meg a Reine részére — és szeren
csétlenség volna, ha más történnék.

Majd a kétségbeesés rövid kitörésével szólt:
— igazán nem tudnám, mit tennék, ha azt hinném, 

teherben vég ok, mint ön. Meg kellane bolondulnom.
S reszkető kezét arca elé tet.e, hogy előtörő könnyeit 

elrejtse.
Marianne — mindjobban meglepetve — felemel-
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kedett. Barátságosan megfogta a kezét és kedvesen jjfll 
beszélt hozzá, hogy megnyugtassa. Végre vallomásra, 
birta s megtudta, hogy Valerie három hónap óta u g y f || 
tudja, hogy áldott állapotban van. Kezdetben meg-: |<| 
nyugtatta magát avval., a gondolattal, hogy alighanem fi 
zavarok csak. De az utolsó hónapban biztossá lett a 
dolog előtte s azóta nem is él. Mesélte, mennyire 
oda vannak, a férje meg ő, — ez a váratlan terhes- j
ség! mikoi úgy vigyáztak, olyan biztosak voltak mind 
a ketten' Az a szegény ember, aki imádja, inkább 
a lábát vágatta volna le, semhogy ezt a bosszúságot 
okozza neki. ö  maga is minden óvóintézkedést meg
tett, úgy, hogy a dolog egész érthetetlen.

— Minthogy a szerencsétlenség metörtént, bele 
kell nyugodnia, — mondta Marianne. — Szegény kicsiké, 
mégis csak örülnek majd neki.

— Nem, nem lehetetlen! — kiáltott izgatottan
Valéiie kétségbeesetten, haragosan. — Én nem bírok, nem j 
szabad terhesnek lennem! Nem, nem! ez nem fog meg
történni, nem akarom. ;

S olyan heves fájdalom kitörésének adta át magát, 
hogy Marianne lemondott arról, hogy jótanácsokat 
adjon neki; gyengéden a karjába vette, hogy meg
vigasztalja, annál is inkább, mert attól félt, hogy a 
mellettük levő ebédlőben a hangos gyerekhad meg
hallja a sírást. Leszáritotta a könnyeit, karonfogta és 
átvezette.

— Asztalhoz! asztalhoz! — lármáztak a gyere
kek, a lábaikkal dobogva, tapsolva.

Az uzsonnához terített asztal bájos kép volt. Máté, 
akinek Reine segített, négy kompótostálat állított fel 
szimetrikusan az asztalon, —< az asztal teli volt kalács
csal, befőzött gyümölccsel. A három ifjú segíteni akart, 
de csak zavartak; kis Rose is velük akart tartani, de 
félő volt, hogy összetör mindent. De annyit nevettek! 
s Reine, mint háziasszony, milyen mulatságos volt. Neve
tett, mikor Ambroise odaszólt az anyjának, hogy ő 
most »mama« és Rose a babyja. Marianne hallgatásra
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intette, mikor látta, hogy Valérie újra a zsebkendőjét 
veszi elő. Aztán asztal köré telepedlek: a gyerekek 
faikasétvágygyal láttak neki mindennek.

Azon a csütörtökön, mikor a Froment házaspár
nak Séguinéklnél kellett volna reggeliznie, Valentiné asz- 
szony tiz órakor becsöngette a komornáját, hogy az 
felöltöztesse, hogy aztán szalonjának chaiselongue-ján 
kacérul elterülhessen. Kérte Marianne-t, hogy idejében 
jöjjön: csevegni akart abbeli ellenállhatatlan kívánságá
ban, hogy állapotos asszonnyal beszélhessen a terhesség 
kellem etlenségeir ől.

Kézitükröt kért és kétségbeesetten csóválta a fejét, 
annyira csúnyának találta magát. Szőke arca szeplős, 
karcsú termete oda, pávakék selyemblúza alig rejti el.

— Itt az ur? — kérdezte.
Két nap óta nem látta. A férj üzletekkel jött elő, 

sokszor házon kívül reggelizett és ebédelt s elkerülte 
reggel az asszony szobáját, avval a kifogással, hogy 
nem akarja zavarni.

— Nem, Madame; az ur elment reggel nyolc óra
kor, biztos vagyok benne, hogy még nem jött vissza.

— No jó. Ha Froment ur és a felesége jönnek, 
ide vezesse őket.

Rosszkedvűen, könyvet vett a kezébe és várt.
Mint doktor Boutan a Froment házaspárnak je

lezte: Valentine-nek ez a nem várt terhesség a Séguin 
házban civakodások örökös forrása lett. Első pillanat
ban dühroham vett erőt a férjen s azt kiáltozta, a 
gyerek nem lehet tőle; ő nagyon jól tudja, biztos 
benne, hogy mindig a legnagyobb vigyázattal volt; 
egyenesen azzal vádolta a feleségét, hogy a szeretőjé
vel aludt; s közönséges fickó — féltékenysége a leg- 
ocsmányabb szavakban keresett utat. Utoljára veréssel 
fenyegette. [ ,
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A külvilág előtt azonban Séguinék' folytatták rendes 
külső életmódjukat. Az asszony a lehetősség szerint 
rejtegette terhességét, fulladásig fűzte magát, a bálokon 
láncolt, pezsgőt ivott a színház utáni kis estélyekem 
A férfi elnyomta al as féltékenységét s gondtalan iróniát 
mutatott: mintha minden a rendes kerékvágásban folyna. 
Az asszony, aki különben semmi szemrehányást sem 
tehetett saját magának, mégis szorosan fogva szerette 
volna tartani a férjét; inkább büszkeségből, mint szere
lemből; hisz a férj mindent a világon' megtett volna, 
hogy az asszony elfogadja a szeretőt, akit neki föltolt. 
De egy éjjel, amikor a színházból valami premiér után 
jöttek haza, kegyetlen rohama volt az asszonynak, s 
azt hitte, mindjárt meghal. A következő naptól kezdve 
a szobát kellett aztán őriznie: ettől kezdve nagyon nehéz, 
fájdalmas lett a terhesség, — nyugodt órája nem ma- 
íadt tőle. S a házastársak viszonya mind viharosabb 
lett, mind rosszabbá fejlődött. A férj gonosz kedvé
ben volt és nem bírta kitartani az asszony mellett a 
nélkül, hogy ne veszekedjék. Ez a beteg, csúnyává 
lett, élvezetre ügyetlen asszony a legnagjobb "dühre 
biita ingerelni. Utálta; sokszor elmeit és legény életet, 
legény szokásokat vett fel. A játékszenvedély, ami az
előtt is sokszor kitört belőle, hatalmába kerítette. Egész 
éjjeleket töltött a klubban. Aztán az asszonyokért lett 
szenvedélyes rajongó, — rimák kellettek neki, akik nem 
voltak olyan ostobák, hogj teherbe jöjjenek — szépek, 
kívánatosak maradtak. Hisz ha nincs a házban el
fogadható asszony, máshol kell keresni.

Úgy egynegyed tizenkettőkor megjelent Céleste:
— Hazajött az ur? — kérdezte élénken Valentiné, 

a könyv kiesett a kezéből.
— Nem madame, Froment ur és neje.
— Hadd jöjjenek be. Ha az ur hazajön, azonnal 

értesítsen.
Mariannet és Mátét beeresztették, — Valentiné fel

kelt, barátságosan nyújtotta feléjük a kezét.



— Bocsásson meg, drága asszonyom, hogy annyira 
kéitem: jönne el hozzám. De hát én nem mehettem el 
önökhöz és a jó Bontan doktoi mesél!e mennyire erős, 
mennyire bátor kegyed... Nagyon szeretetreméltó, hogy 
elfogadta a reggelire szóló meghívásomat. Vágyódtam 
a látása után, meg hogy egy kicsit cseveghessek vele. 
Ugyan üljön a karosszékbe, egész közel hozzám.

Máté nézte és csodálkozott, hogy olyan sárga, olyan 
megváltozott. Ez az asszony, aki olyan csinos volt szőke 
üdeségében. Aggódva vizsgálta a saját feleségét: meg
kapta annak nyugodt, erős külseje, nagy szemeinek 
nevető tisztasága.

— Hálás vagyok a meghívásáért, — felelte le
kötelezőén Marianne. — A mozgás nagyon jót tesz nekem ; 
öiülök, hogy gyalog jöhettem egész idáig... ó, ha 
akarná, épp úgy bírna menni, mint é n ...  csak bátor
nak kell lenni az embernek egy kicsit.

Intim beszélgetés a két asszony között; Máté ez
alatt a kis asztalkán levő valamelyik könyvben lapoz
gatott, hogy a beszélők szabadabban fejezhessék ki 
magukat. Ez a két asszony ritkán Játta csak egymást, 
alig volt közös témájuk — se szokásuk, se gondolataik. 
Közös állapotuk azonban közelebb hozta őket egymás
hoz. Valeníinenek olyan nagy szükséga volt, hogj tanít
sák, hogy megnyugtassák! Boutan doktorról beszélt, s 
mindig ujra .aka ta hallani, hogy nincs nálánál ügyesebb 
szülész-segéd. Marianne csodálkozva jegye te meg, hogy 
hiszen Valentiné csak ismeri őt? hisz kétszer segéd
kezett már neki. No igen, — bizony tóttá Valentiné, — 
de hát megnyugtatja mégis, ha mások is dicsérik ő t 
Aztán ezer kérdést intézett, minden kicsiségre vissza
tért, — kérte, mondaná el Marianne, mit érez, hol 
fészkel a fájdalom, milyen fajtájú, hogyan eszik, hogyan 
alszik. Röviden: hallani akarta Marianne egész boldog 
terhességét. S Marianne, lelki jóságában, mosolyogva 
és bátran kész volt a feleletadásra — a kiváncsi és 
aggódó asszony kíváncsiságának kielégítésére. Nyu
godtan adta elő reményeit, hogy minden jól fog majd
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menni, hogy megint fia lesz. De mikor Valentiné ezt 
hallotta, zokogásban tört ki:

— Ó, é n ...  én meg fogok halni, én meg! biztos 
vagyok benne.

Közel halálának ez a biztos tudata varázslatban 
tartotta, anélkül, hogy a környezetének beszélni mert 
volna róla. Leromlott idegrendszerének tudatában — 
magányában, a mibe férje lökte — minden órájának 
a kínja volt ez a tudat. Sötét szakadék, a mibe ez 
a nyomorult gyerek taszítja — aki nemcsak megzavarta 
a házaséletét, de majd az élete fonalát is kettévágja.

— Hogyan, meghalni? — kérdezte vidáman Ma- 
rianne, — hát meg szoktak halni ebbe?... Tudja, mit 
szoktak ilyenkor mondani? Azok az asszonyok', akik 
igy beszélnek, a leggyönyörűbben szoktak lebetegedni?

Máté — szórakozottan hallgatott és mosolygott ezen 
a szeretetreméltó hazugságon — hangosan bizonyítgatta 
ezt; a szegény, minden széltől összeborzongó asszony
nak ez nagy megkönnyebbülés volt. Mohón szíttá a 
jóságos szavakat — a formai bizonykodást, hogy jól 
fog menni minden. De azért szomorú maradt és szen
vedő, amikor Céleste lépett be és úrnőjének néma kér
désére felelt:

— Nem, Madame, nem a nagyságos u r . . .  Az a 
falubeli asszony, akiről már beszéltem. Couteau Zsófi 
— »a Couteau«, igy hívják nálunk Rougemontban. 
Dajkákat szállít Párisba; az a foglalkozása.

Valentiné azon volt már, hogy a komornát ki- 
küldje, megnyugodott, mikor hallotta a szavait.

— No és?
— No és? hát itt van. Ha megkapja a rende

lést, madame... nagyon jó dajkát választ majd ki s 
a meghatározott időre majd Párisba szállítja.

Couteau asszonyság a félig nyitott ajtó mögött 
állott; most belépett, anélkül, hogy hívták volna. Kicsi, 
sovány, élénk nő; folytonos Párisba való utazással na
gyon összetörték. Kicsi éjénk arca, apró szemei és hegyes 
orra nem volt épp kellemetlen s némi jóindulat is volt
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bennük; a hatást csak ravasz, keskeny, mohó ajkai 
íontották el. Sötét gyapjuruhája, gallérja és íélkeztyüi 
voltak; derék parasztnőnek látszott. A kalapján sárga 
szalagok, mintha vasárnap a templomba tartana.

Maga is dajka volt? — kérdezte Valentiné, a2 
asszonyt vizsgálgatva.

— Az, madame, tiz évvel ezelőtt, húszéves korom
ban. Aztán megházasodtam; beláttam, hogy dajkasággal 
az ember nem tehet szert vagyonra. Hát inkább olyan 
helyszerző-féle lettem.

Nevetett, mint okos asszony, — a nevetése el
árulta, mennyire becsülheti a hivatását: mintha tejelő 
tehenet szerezne a polgárságnak. De úgy látszik, máris 
sokat talált mondani a saját véleménye szerint.

— Szolgál az ember annak, aki fizet, nem iaz, 
Madame? Azt mondta az orvos nekem, hogj az én tejem 
nem lesz jó, aztán ahelyett, hogj a szegény kicsiké
ket rossz tejjel táplálnám, inkább más módon válók 
hasznukra.

— Dajkákat hoz a párisi elhelyezőknek?
— ügy van, Madame: havonkint kétszer. Többek

nek is szállitok, de leginkább mégis a Broqueite ház
nak a Rue Roquepine-en. Elsőrendű ház; ott be nem 
csapják az em bert... Ha úgy kivánja kikeresem a leg
jobbat... akár egy virág, olyan lesz. Kiismerem ma
gam a dologban; teljes bizalommal lehet irántam.

Mikor Céleste Játta, hogy az úrnője csak nehezen 
bírja magát elhatározni jónak látta közbelépni; még 
akarta megmagyarázni, hogy került épp ma ide »a 
Couteau.«

— Ha hazamegy, majdnem mindig visz magával egy 
szcpósgyereket, valamelyik dajka gyerekét, vagy akár 
valamelyik párisi házaspárét, akik nem elég jómódúak 
arra, hogy dajkát tartsanak — odahaza aztán nevelő
anyának adja ki a gyereket. Hozzám jött előbb, mi
előtt még Madame Menoux kicsikéjét — ma éjjel szült — 
elvinné.

Valentiné élénken kiáltott:
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—  Micsoda! szült a szatócsáé, és nekem nem 
mondtak róla sem m it?... Mondja hamar, hogj történt?

Madame Menoux egy volt katonának a felesébe; 
csinos fickóé, aki, valamelyik muzeumben őr, — száz
ötven frankot keresett havonta. Az asszony imádta 
és az a bátor gondolata támadt, hogy kis füszerboltot 
nyit, ahol majdnem annyit keresett, mint az ember. 
A házaspár kényelmesen, csaknem 'kellemesen élt.

Céleste — ezerszer kiszidták már, hogj' órákhosszat 
tudott beszélgetni a szatócsnéval — nagyon büszke lett, 
gúnyos elégtétellel mosolygott, mert nála kérdezősköd
tek a szatócsnéról. Végtelen fontoskodással felelt:

— Minden pompásán ment, Madame. Gyönyörű 
szülés, remek kis fickó. . .  Bevallom, ma reggel át
szaladtam, hogy lássam a gyereket. Végtére alapos okom 
volt a kíváncsiságra, igaz-e Madame?

Aztán, mikor Valentiné szenvedélyes érdeklődéssel 
faggatta tovább, részletekbe bocsátkozott:

— Hisz jó kezekben volt az asszony. Magam aján
lottam neki madame Rouchet, a Rue de Rocher-beli 
bábaasszonyt. Egjik barátnőm, akinek a szülésénél 
segédkezett, ezer jó dolgot beszélt róla. Hisz igaz: 
nem olyan jelentékeny személy, mind madame Bourdieu, 
akinek oly szép intézete van a Rue Miromesnilban. De 
hát olcsóbb és bizony Isten, megéri a munkája azt a 
pénzt!... Madame Rouch gyorsan, nagyon ügyesen 
dolgozik.

Hirtelen elhal'gatott, mikor magán érezte Máté 
szemeit. Ugyan mit mondható It, hogy ez az ur így néz 
rá? Zavarba jött és végigtekintett saját magán. Hat 
hónap óta volt állapotos és fuladásig fűzte magát — félt, 
hogy máskép elveszti a helyét. Már régebben — a 
mikor Párisba jött — teherben volt egyszer; annak a 
háznak a fiával, ahol szolgált, elfe.edkezett s halott 
gyermeket hozott a világra — a madame Rouche segít
ségével; annak volt az a speciálitása. Ezúttal a gye
rek állítólag ejy szállítóé volt, aki ide a házba árut 
hordott; de a lány dühös volt a saját ostobaságára, hogy

_ 
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megint verembe esett, bár különben igen ravasz volt 
és megvolt az a biztos szándéka, hogy mentül többet 
élvezzen, kellemetlen utóhatások nélkül. S azért zengett 
dicshimnuszokat madame Roucheról, mert az veit a 
célja, hogy megint annak a segítségét veszi majd 
igénybe. Egyhavi szabadság kérése volt szándékában — 
öreg szegény beteg édesanyjához akar menni R ege- 
montba — annyira szeretné még látni, hogy ő foghassa 
majd be a szemeit.

— Ó, — folytatta naiv modorban — .amit madame 
Roucheról mondok, másoktól hallottam, — magamtól 
nem igen tudok róla.

Kevés bizalma volt Máténak ehez a nagy, barna, 
lófejü lányhoz, friss, kihívó húsához; ugj találta, cso
dálatosan jól van értesülve a bábasszonyokról. Olyan 
mosollyal nézett rá továbbra is, a miben a lány - vilá
gosan olvashatta, mit gondol róla ez az ur.

— De hát — kérdezte Marianne — miért nem tartja 
a füszeresné a gyerekét?

Couteau asszonyság kemény, sötét tekintetet ve'ett 
az állapotos asszonyra. Ha a dáma nem tart is velük, 
legalább meghagyhatná másnak az üzletet.

— Ó, lehetetlen az, — mondta Céleste, aki boldog 
volt, hogy a beszélgetés más mederbe terelődött. — 
Hogy tarthatná magánál a gye: eket Madame Menoux; 
a boltja nem nagyobb, mint a zsebem. Van neki há
tul egy kis szobája, ahol esznek, meg alusznak; ez a 
szoba se világítva, se szellőztetve nincs; melle.te keskeny 
udvar. A gyerek ott egy hétig se maradna életben. 
Nem is volna ideje, hogj foglalkozzék vele; egész nap 
a pult mögött áll, — cseléde; nem tartott soha és kény
telen elkészíteni az ebédet, mire férje hazajön a múzeum
ból . . .  Hisz örülne ő, ha tarthatná a gyereket, — 
peisze, ha ilyesmi csak ugj menne! Nagyon de^ék házas- 
pái, nagyon sze.etik egymást.

— igaz, — mondta Marianne szomorúan, — van
nak szegény anyák, akiket egész szivemből sajnálok. 
Nem szegény asszony ez, mégis milyen ^egyetlenül el
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kell a g y e r e k é tő l válnia!... Nem bírnék élni, ha a gye
rkeimet igy e lv in n é k  valami idegen vidékre, — hogy 
más a s s z o n y n a k  adják.

Kétségkívül »a Couteau« ebben személyes sértést 
látott. Jótékony személyiség arcát vette fel, aki csak a 
g y e i  ekekért él, csupa gyöngédség.

— Ó, Rougemont szép hely ám! Nincs messze 
Bayeux-től; nem vagyunk ám ott elvadulva. Olyan jó 
ott a levegő, hogy beteg emberek jönnek oda, hegy 
meggyógyuljanak. Aztán jól vigyáznak ám ott a kicsi
kéié, szavam adom rá! Hisz szive sem volna az env- 
beinek, ha nem szertné őket! ó, a kis angyalokat.

De aztán elhallgatott, mikor látta, hogyan néz rá 
most Máté. Akármilyen ravasz volt paraszti alsrca alatt, 
erezte talán, hogy hamisan cseng a hangja. Minek ezek 
a himnuszok a hazáára? Hisz ennek a hölg^n-k csak 
dajka kell. Újra kezdje hát:

— Hát iól van, madame; a legjobb dajkát kapja 
tőlem, igazgyöngyöt.

Valentinét kicsit megnyugtatta a szatócsné lebe'e- 
gedésének sima lefolyása; elég ere,e volt, hogy valame
lyes akaiatot mutasson.

— Nem, nem, nem kötöm le marjam előre. 
Majd elküldök valakit a hivatalba, ha felhozza a daj
káit, aztán majd megmondják ott, van-e olyan közöt
tük, aki nem kell.

Aztán anélkül, hogy tovább törődött volna az asz- 
szonriyal, egy intéssel elbúcsúzott tőle, Mariannehoz 
fordult.

— Egyedül fog szoptatni?
— Hogyne, csakúgy, mint a többieket. A férjem 

meg én — nekünk megvan erről a magunk véle
ménye. Ha a dajka vehetné be a világba a gyereket, 
úgy tetszenék, nem is a miénk többé.

— Igen, igen, hisz értem. Ó, bár bírnék. De nem 
bírom; lehetetlen.

Megjelent Séguin ur; elegánsan, mint mindig, a
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nagyvilág mulatságainak a levegője érzett raj-a. Kívül 
keresett szórakozást, a házban nem tal'ilta meg.

— Bocsánatot kérek; azt hiszem, elkéstem égj ki
csit. Nagyon sok dolgom volt, meg égj pár látogatásom, 
amiket nem lehetett elhalasztani...  Drága asszonyom, 
kitűnő szinben van ... örülök, hogy a kezét megszó
líthatom, kedves Froment uram.

Elfelejtkezett a feleségéről, akit tegnapelőtt óta nem 
látott. Csak darab idő múlva közeledett hozzá, mikor 
észrevette szemrehányó pillantását. Lehajolt, ajkával a 
homlokát ér intette.

— Jól aludtál?
— Nagyon jól, köszönöm.
Könnyek szöktek az asszony szemébe, de sikerült 

neki a vendégek előtt uralkodni magán. Jött a m aite 
dhotel és jelenLet.e, hogj a le/es tálalva van.

A nagj dolgozó egyik sarkában terítettek. Mikor 
Marianne csak négj terítéket látott, nem türtőztethette 
magát, hogy meg ne kérdezze:

— Hol vannak a gyerekei? Még nem is láttam 
őket. Csak jól vannak?

— Igen, hál Istennek, — felelt Valentiné. — Még 
csak az kellene, hqgj a gyerekek megbetegedjenek... 
Délelőtt a tanítónőjük mellett vannak; délig dolgoznak.

Máté, akinek a tekintete találkozott a feleségéivel 
megkockáztatta a kérdést

— Nem reggeliznek velünk?
— Nem, nem, — felelt boszusan Séguin. — Elég, 

ha el kell őket viselnünk, mikor egyedül vagyunk. El
viselhetetlen a gyerek, ha társaságban van az ember. 
El nem hiszi, milyen rosszul vannak nevelve a mieink.

Zavart csend támadt, mig a maitre d’őtel töltött 
tojást hordott körül.

Mialatt Valentiné és Marianne megmt a reménysé
geikről, az állapotukról beszélgettek, Séguin a vendé
gének azokról a bajokról beszélt, amiket a chante- 
bledi birtoka okoz. A vad borzasztóan fogy; mindig 
nehezebb bérlőt találni a vadászterületekre; évről-évre

Zola; Termékenység 8
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fogy a bevétel ezen a birtokon. Nem titkolta: örülne, 
ha m e g s z a b a d  .Ina tőle; de hol talál vevőt ezekre a nem 
kiadós erdőkre — a terméketlen talajra, ahol mocsár 
váltakozik köves talajjal? Máté figyelmesen hallgatta, 
mert az elmúlt nyáron, hosszú sétái alatt, érdekelni kezdte 
ez a birtok.

— Tényleg azt hiszi, nem lehetne Chantebled-et 
kultúra alá fogni? Hisz keserves dolog, parlagon hagyni 
azt a földet.

— Kultúra alá fogni! — kiáltott Séguin. — No, 
azt a csodát szeretném látni. Soha ott mást, mint békát 
és köveket nem fognak aratni.

Asztalt bontottak és Marianne emlékeztette Valen
tinét az ígéretére, hogy elhozatja a gyermekeit. De 
valami közoejött, ami elielejte.te a gyermekeket. A rmaitré 
d’hötel a ház úrnőjéhez közeledett és halkan súgta 
neki-

— Santerre ur van itt, azt kérdezteti, fogadná-e 
őt madame?

Valentiné örömteli meglepetéssel felelt:
— Ó, még emlékszik ránk ... Igen, igen, hadd 

jöjjön.
S midőn Santerre — a reggeliző társaság láttán 

kicsit zavartan — belépett, hogy a kezét megcsókolja, 
szenvedő módján szólt hotzá:

— Hát nem halt meg barátom? Hisz két hete nemi 
láttuk—  Nem, csak ne Kérjen bocsánatot. Természetes 
dolog- az egész világ elhagy.

Séguin gúnyosan vigyorgott és kezet nyújtott a 
fiatalembernek. Ugj volt a dolog, hogj Santerre, — 
mikor csábitó hadműveletét ez a terhesség meg. kasz- 
totta — jónak látta, ha ritkábban jön. Mint Séguin, 
ő sem találta valami kívánatosnak Valentinét. Az a 
bölcs szándéka volt, hogj nyugodtan kivárja az ese
ményt s döntő műveletek azutánra hág ja. Ha azonban 
időről-időre mégis megjele it, csöppet sem muta.kozott 
kevésbé kedvesnek, mert tudta, mil_,e.i hálás érte Valen
tiné — aki annyira szenvedett térje durvasága miatt.

/
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_ Ó, azért jövök mostanság ritkábban, Madame,
hogj ne z a v a rja m . Aztán arról is tud talán, hogy egy 
s zín d a ra b o m a t készüllek elJadni — ez veizi igénybe az 
egész időm et.

Aztán r e g  lön bókokkal halmozta el a legbensőbb 
meggyőződés hangján mondta neki:

— Mesései áll ez a blúz; mindéi más asszonyból 
figurát csinálna. Igen; pompas, emellett maradok.

— Kicsufol, — mondta kegyedenül Séguin.
Santerie kezet nyújtott Muteiak és meghajolt Ma-

rianne előtt, akit a ház úrnője bemutatott neki. Ez a 
két állapotos asszony, akik egymás mellett ültek és 
a férjeikkel reggeliztek, komikus hatást tett rá. hirtelen 
Séguinhez fordult és szólt:

— El sem hiszi, milyen szép operációkat néztem 
végig a múltkor Gaude professzor klinikáján!

Uj látogató zavarta meg. Lowicz bár óné jött el, 
hogy híreket kapjon madame Séguin felől Mikor fel- 
kisérték, Valentinhe^ sieted és átölelte őt:

— Nem akartam zavarni, kedvesen, de igazán örü
lök, hogy láthatom s hogy kifejezhetem, mily tiszta 
szívből sajnálom.

Hozzátette, hogy barátok közt van és mindenkinek 
megszorította a kezét. Úgy tetszett Máténak hogy az a 
kézszoritás, amit ő kapott, egész különös, rövid, nyers 
és gúnyos, csjpős mosoly kiséri, amivel a báróné azóta 
tisztelte meg, mióta visszautasította. S arca tisztán ki- 
feíezte ugyanazt az iróniát, amit már Santerre arca 
is kifejezed, mikor erre a két terhes asszonyra vetette 
pillantását, akik résztvede^, a kis ünnepi reggelin. f\ 
két asszony látása, ngy látszott pompásan mulattatja 
a báró iét, amint kihívó szépség ben k egyenesedett kar
csú alakja, hosszú, elegáns, szenvedélyes teste Sohse 
folytatott a jelenleginél pompásabb, élvezete ebo élet
módot s egyén k^n szert nem isme t mint h gy Párisnak 
egyik legkedveltebb, legünnepelubb asszonya legyen.

Unokatestvérének, Manannenaii bókákat mondod.
— No, de kedvesem, jgazán boldog lehet! Már

8
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az ötödikkel van teherben és kilátása lehet a hatodikra 
is !... Biztosíthatom; nem tréfálok! Megértem; hogy ha 
az ember szereti a gyereket, elmegy a tucatig is!

— Tizenkét gyerek, — mondta nyugodt mosolyával 
Marianne, — igazán, ez volna a nekem való szám; ezt 
szeretném elérni.

— Nagy Isten! — nyögött Valentiné; — esküszöm, 
nekem több nem lesz, mint ez, ha ugyan evvel is meg 
nem halok.

Séguin még mindlgi gúnyosan nevetgélt, folytatni 
akarta a beszélgetést Santerrerel, amit jövetelével a 
bárónő zavart meg.

— Azt mondja ön, hogy Gaude professzor kliniká
ján gyönyörű operációkat látott?

A báróné szenvedélyes módján megint közbevetette 
magát:

— Gaude doktor! Hát ismeri? ó, kedves uram, 
beszéljen róla. Mindenki azt mondja, hogy pompás ember.

A regényíró előzékenyen mosolygott:
— 'Csodás ember: ez illik rá. Valamelyik tanulmá

nyomhoz jegyzetekre volt szükségem; hét—nyolc órát 
mellette voltam. Nagyon divatosak most ezek az ope
rációk; úgy jár iaz ember oda, akár a színházba. A 
prémierek egész Párisát ott találtam,- bizony, még 
hölgyeket is ...  No hát, Gaude elővesz egy asszonyt 
— elővesz kettőt, hármat is, de olyan tökéletes gya
korlottsággal, de olyan sikkesen, hogy az ember tap
solni szeretne neki. Mindent elvesz tőlük, de min
dent . . .  pár pillanat alatt. S anélkül, hogy valami 
különös következményei volnának a dolognak. No 
igazán csodás, csodás!

Seratine arca izzó csodálattól tündökölt, s mi
alatt Valentinehez fordult, aki mohó kíváncsisággal 
figyelt oda, megszólalt:

— No kedvesem; az embernek kedve támad, hogy 
velük tartson, nem igaz? hogy az ember ne kerüljön.
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többé abba az állapotba, a mibon ön ma vanj... 
Varázsló; bizony, igy nevezték öt előttem. S csinos 
ember, úgy mondják, mindig jókedvű, mindig egész
séges.’ Ez aztán a tér fi!

— De hát — Máté megremegett — nem betegek 
az a s s z o n y o k , akiket operál?

— Persze, — felelt Saníerre, aki ennél a kérdés
nél visszanyerte ironikus vidámságát. — Gaude leg
alább azt mondja.

Eddig Séguin megelégedett azzal, hogy gonosz 
mosolyával kérkedjen és megértő pillantásokat váltson 
az Íróval. A bárónő kétségbeesett vágya, hogy az 
emberi nemet gyorsan ki kell puszutitani — gondolta
— Gaude személyében szerencsés megvalósulás a talált.

— Nohát: akár beteg, akár nem, valamennyit ki
vágja! — mondta az iró. — Annyival hamarább vége 
van a dolognak.

Csak Serafine maradt vig e szavak hallatára. Ma- 
lianne borzadást érzett. Kelle.len érzéssel ült ott; külö
nösen Santerre-re tekintett, akinek olvasta legutóbbi 
regényét. Szerelmi história volt az, amit Marianne fél
kegyelműnek talált, — a gyermektől való félelemi 
kedvéért a legraffináltabb kitalálásokat foglalta össze 
benne. Ez volt hát az önző gyönyörhajhászástól és 
szubtilis hülyeségtől megfertőzött társadalom vágya! 
Pillantásában Máté kifáradást olvasott, azt a vágyat, 
hogy hazatérhessen — az ő karján, lassú lépésekkel, 
a ragyogó napos quain. Mátét is kínozta ez az őrület
— ennyi gazdagság közepeit. Ez az ájult düh az élet 
ellen a vágy, hogy azt lerombolják — tulfinomult 
civilizáció váltságdíja? Úgy érezte, megfulladna itt ő 
is, mint a felesége, és intett neki, hogy bucsuzkodjék.

— Már mennek? — kiáltott VaDntine. — Nem 
tartom vissza, ha fáradtak.

— Bolondok ezek ebben a házban, — mondta 
férjének Marianne, mikor karonfogva az utcákon halad
tak végig.

— Biz azok, — felelt Máté, — és nagyon szeren
csétlenek. 1
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Pár nappal később, mikor Máté reggel k'lenc óra
kor a kis kerten keresztül hivatala felé haladt, ami 
a pavillont a ^gyárudvartól választotta el, Constance-al 
és Maurice-al találkozott. Szőrmébe burkolózva, a jég
hideg téli reggelben sétát tettek. Beauchéne, a kapuig 
kisérve őket, jókedvűen szólt oda a feleségének.:

— Hadd járjon sokat a kisfiú! Hadd élvezze a 
szabad levegőt! Nincs jobb annál — meg a jó erős 
levesnél — hogy emberré váljék valaki!

Máté megállóit:
— Megint beteg voltál? — kérdezte.
— Ó dehogy, — telelt sietve az anyja — csak 

az orvos sok mozgást tanácsol neki. Ma derűs idekinn, 
sétálunk. Mulattat ez a nagy hideg.

— Ne mai adjatok a quai-n, — kiáltott Utánuk 
Beauchéne. — Menjetek az Invalides leié.

Mikor anya és fiú elmentek Mátéval a gyárba 
tért vissza s győzelmes biztosság hangján mondotta:

— Olyan erős a kicsi, mint a tölgyfa. De az asz- 
szonyok mindig félnek. . .  Én, amint látja, egész nyu
godt vagyok. S hangos nevetéssel teite hozzá:

— Ha csak egy van az embernek, hát vigyáz rá.
A nők munkatermében egy órával később nagy

veszekedés támadt a két testvér között: Norine és 
Euphrasie különböztek öss^e Norine hatodik hónapja 
állapotos; eddig el bírta titkolni, pukkadésig tűzte magát. 
Félt az apja üti egei tői, de meg különösen attól, hogy 
a gyárból elbocsájt,ák. De Euphrasienek a testvérének, 
aki vele aludt, szükségképen tudnia kellett a dolog
ról. Gonosz irigységgel volt a testvére iránt: nem is 
titkolta, csúnya célzásokat tett rá, a mik megremegtették 
Norinet. Reggeltől-estig sirt a szép leány a saját 
ostobasága fölött. Olyan embertől van gyereke, aki 
aztán elhagyta — aki előtt moccanná sem mert — s 
most csúnya, mérges, szívtelen testvérének van ki
szolgáltatva. Félt a botránytól: ki is tört az ma reggel, 
különösebb ok nélkül, egy ostobaság miatt. Euphrasie

III.
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félhangosan avval vádolta a testvérét, hogy egy darab 
ü v e g p a p iro st vitt el el le.

__Mondom: itt teküJt és láttam, hogy rákacsin
tasz. Nen találom; csakis te vihet ed el.

Norine nem felelt; a vállát vonogatta. Nem vett 
el semmit. A másik erre méregbe jött; dühös hangon 
mondta:

— Tegnap az olajamat vetted el, elveszel min
dent, igazi tolvaj vagy! Bizony, tolvaj vagy!

A szomszédok nevetek; hozzá vdtak szokva a 
kettő örökös veszekedéséhez. Az egész te em m- látott 
rajtuk. Az idősebbik elvesztette a türelmét; mérgesen 
rászólt Euphrasie-ra •

— Végre még boszantasz is! Az én hibám az, 
hogy olyan sovámy vagy és olyan kiállhatatlan? Minek 
nekem a papírod?

Euphrasie elsápadt: legmélyebben találták. Nyílt seb 
volt a soványsága, jelentéktelensége idősebb testvéré
nek pompázó szépségéhez képest. Magánkívül volt ezek 
után.

— A papírom! Talán a hasadat csavarod be vele, 
hogy nagyobb ne legyen!

Gúnyos kacagás az egész műhelyben. Most Norine 
volt az, aki erősen elsápadt. Vége! Az egész világ tud 
a szégyenéről és ezt a jóvá nem tehető hibát a test
vére követte el. Norine elvesztene lelki egyensúlyát és 
hatalmas pofont mért Euphrasiere. Fiatalabb tes vére rá
rohant és a körmeivel vágott bele az arcába, akár a 
dühös macska. Párviadal következett; mindkét testvér 
a földön marcangolta egymást. Olyan lárma keletke
zett, hogy Beauchéne, Máté és Morange — az irodáik 
közel voltak — elősiettek.

Néhány munkásnő közbeszólt:
— Ha igaz, hogy teherben van, a másik majd 

szétnyomja a gyereket.
De legtöbbjét annyira mulattatta a dolog, hogy nem 

akartak beleavatkozni; ellenségesen viselkedtek a sze
rencsétlennel szemben, asszonyi gyávaságból, meg azért
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is, mert elég ügyesek voltak ahoz, hogy hasonló szeren
csétlenségtől magukat megóvják. Mulatni azt akartak, 
— — — de gyerek? nem, az nem kellett. Hadd ver

jék egymást, az ő dolguk, — mondták. Pers e, hogy 
teherben van, hisz látszik rajta, annál rosszabb neki.

R két férfi odaugrott, félretólták a kiváncsiakat, 
hogy a veszekedőket elválasszák. De olyan heves és 
forró volt a küzdelem, hogy még a főnök jelenléte 
sem birt neki azonnal véget vetni. Hogy a lármában 
felülkerekedjék, hangosan kiáltott:

— Teringettét, mi ez? ki hozott ilyen személy e- 
Ket a házamba? Hagyjátok rögtön abba, vagy mind
kettőtöket kiteszlek az utcára!

Máté és Morange a két testvérre vetette magát, 
hogy a verekedésnek véget vessenek. De Beauchéne 
hangos szavai és fenyegetése is azonnali csöndet terem
tettek. Ijedten menekültek helyeikre a munkásnők; No- 
rine és Euphrasie lihegve emelkedtek fel, kócos hajjal 
összetépett ruhában. Olyan dühösek voltak még, hogy 
alig ismertek rá a jelenlevőkre.

— Megbolondultatok? — folytatta Beauchéne. — 
Ki látta már, hogy testvérek úgy verekedjenek, mint a 
zsákhordók? Munkaidő alatt igy nekiesni egymás hajá
nak! Mi történt? Mi ütött belétek?

Moinaud papa lépett be; valami jótékony lélek ide
hozta. Senki sem vette észre és a dühös Euphrasie, 
aki háttal állott apjának, uj dühromat kapott és zokogva 
kiabált, mert büntetéstől félt és mentegetni akarta magát:

— Igen, igen, azt mondtam, hogy elvetted az üveg- 
papiromat és igaz is, hogy elvetted; nem hazudtam, mi
kor azt mondtam, hogy a hasadat súrolhatod vele, hogy 
nagyobb ne legyen.

R munkásnők soraiban megint halk kacagás. Az
tán mély csönd. Norine állapotos! Ez a leleplezés olyan 
gyanút keltett Mátéban, Jiogy Beauchéne-re kellett pil- 

f  lantania. De ez állta a pillantást: csak alig észrevehető 
remegése árulta el, hogy bosszankodik olyan dolog ki- 
pattantása miatt, ami a levegőben lógott és aminek
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e lő b b -u tó b b  úgyis ki kellett pattannia. De most, i'yen 
váratlan körülmények között! Nyugodt volt és Öntuda
tos, mialatt Euphrasie folytatta testvérének, aki ijedten 
állott ott, a szidalmazását.

— Merd mondani, hogy nem vagy az, ronda dög! 
Rég tudom m ár... Nem tagadhatod! Nézzétek csak meg!

Erős, gyors kézzel megragadta Norine hosszú mun
kászubbonyát. Belekapott egy lyukba, amit verekedés 
közben hasított és egyik' végétől a másikig végigrepesz- 
tette a kelmét. Láthatóvá vált Norine hasa, a szegény, 
elcsábított leány fájdalmas hasa, amely a leány nagy 
kétségbeesésére mindig nagyobb és nagyobb lett s amit 
a legszívesebben ökölcsapásokkal nyomott volna laposra. 
Tagadni nem lehetett; néhány kapocs is leszakadt és 
dagadt hasát láttatták. Norine egész testében reszketett 
és kezeit könnytől ázott arcára tette.

— Botrány! Csúf botrány! — sietett Beauchéne 
közbeszólni. — Euphrasie kisasszony, rögtön hallgas
son el, egy szót se akarok hallani többet!

— Ó Beauchéne ur, nincs több mondanivalóm; an
nál rosszabb, hogy az apám is hallotta.

Az 'apja ott állott mögötte és hallotta végig az 
egész csúnya históriát. Mint valami gonosz eseményt, 
amit kimértek rá. Olyan embe' volt, aki nem szerelte a 
kellemetlenségeket. De mikor látta, hogy észrevették a 
jelenlétét, nagyon tisztességesen viselkedett, egész dühös 
méltatlankodás vett erőt rajta, hogy igy, egész világ 
előtt, csúffá tették; felemelt ököléi közeledett Norjne 
felé.

— Hát igaz; nem tagadod? Szerencsétlen; most 
mindjárt agyonverlek.

Máté és Morange megint közbevetették magukat; 
visszatartották az ordítozó apát.

— Takarodjék előlem az a leány! Takarodjék, mert 
szerencsétlenség történik! És ne merje többé a lábát a 
házamba tenni! Este, ha hazajövök, ott ne találjam! 
Máskép az ablakon dobom ki.

Noiine megrettenve menekült az apai átok elől.
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Rendbeszedte szép haját összefogta elrongyolt blúzát és 
egy ugrással az ajtón kivál termett. Az egész műhely 
jeges csöndje közben eltűnt.

Beauchéne békülékeny hangon szólt:
— Nyugodjon meg kedves MoinauJ é3 bgyen erős! 

Ilyen botrány után persze nem tar.hatom Norinet a 
gyárban. Hisz az állapota úgyis arra kényszeritetle volna 
nemsokára, hogy a gyárat elhagyja. De hisz ön tudja, 
Moinaud, mennyire becsüljük önt. Ami történt, nem vál
toztat azon, hogy ön ki.ünő munkás én jó. derék ember.

Fokozódó meglepetéssel bámulta Máté ezt a jele
netet s különösen Beauchéne magatartása ejtette bámu
latba* gyorsan visszahúzódott, mint erélyes ember, aki 
hamar helyreállította a rendet. S miksr Máté hegy az 
irodájába jusson, a főkönyvelő szobája mellett elhaladt, 
megint azon csodálkozott, hogy ez kétségbeesetten, ösz- 
szetörten kuporodott a székén.

— Mi baja, barátom?
Morange a női műhelyben a borzasztó jelenet 

alatt egy szót sem szólt; de sápadt arca, reszkető kezei 
mutatták, milyen lelkiállapotban van.

— Barátom, — mondta aztán — el sem hiszi, mi
lyen hatással van rám, ha ilyen másállapotos nőt látok! 
Mintha a kezem, lábam kerékbe törték volna!

— Igaz; hisz a feleségem elmondta az újságot, 
amit a kegyed feleségétől hallott. Nincs többé kétség? 
Biztos a dolog?

— Igaz, barátom, teljesen igaz! S kész a buká
sunk! Hogyan hagyhatom el most a gyárat s hogyan 
léphetek át a Crédit Nationalhoz, mikor ott kezdetben 
alacsonyabb fizetést kapnék, mint itt? Most majd örökké 
megragadunk a nyomorban, ahogyan a szegény felesé
gem mondja. Hogy bírjuk akkor kiházasitani, kelen
gyével ellátni Reine—ünket, ezt a bájos gyermeket, aki 
olyan okos, olyan csinos és méltó egy herceghez! Ál
matlan éjjeleim vannak miatta; a feleségem mindig ol an 
dolgokat mond, amik télétől dk a koponyámat gondola
tokkal, azt se tudom, élek-e még.
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S szegény ember — a szive olyan gyenge, az aka
rata annyira erőtlen volt — kétségbessett mozdulatot 
tett. Mintegy összezaverodását jáezte vele, dühös vágyát 
a gazdagság után, amivel az asszony kínozta.

— Bah, a végén minden rendbe jön, — mondta 
előzékenyen Máté. — Szeretni fogja a kicsikét, az új
szülöttet.

De Morange kétségbeesve felelte:
— Nem, nem! Ne mondjon ilyet! Ha Valerie hallaná, 

azt mondaná, hogy szerencsétlenséget hoz r á . . .  Nem 
akar beleegyezni abba, hogy a gyerek világrajöjjön.

S tompa hangon, mintha attól félne, hogy vplaki 
meghallja, hozzátette:

— Tudja, én félek. Attól félek, fejvesztettségável 
még valami szerencsétlenséget okoz.

Mikor Máté pár órával később reggeli után a 
gyárba tért vissza, magában égj uj aratógép tervezetén 
bajlódott és remegett, mikor mögötte h lk köhácselést 
h&dlott. Tizenkét éves leány lehetett Zajtalanul léphetett 
be és tehette be maga mögött az ajtót. Talán már 
elébb is ott állott, anélkül, hogy észrevette volna.

— Ki vagy, mit akarsz tőlem?
A kisleány nem lelt zavart; diszkrét mosollyal 

felelt:
-  Anyám küld, hogy azt mondja: nagyon jót tenne 

velünk, ha egy pillanatra lefáradni szíveskednék.
— De hát ki vagy te?
— Én, a kis Cécile.
— Moinaud Cécile?
— Az, uram.
Máté megértene; Norine siralmas dolgáról lehet szó.
— Hol vár rám az anyád? — kérdezte.
— Odakinn; odakinn az utcán... Azt mondta, ha 

nem tetszik eljönni, nagy szerencsétlenség lehet bel 31c 
mindenkire nézve.

Máté megnézte a leányt. Nagy volt már, tulhamar 
nőtt, a haja színtelen, az arca máris alázatos, kifejezés
telen, mint az anyjáé; vékony ruhája, kendője alatt bor-
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zongott. Mély szánalom fogta el Mátét; cl "re engedte 
a kislányt. Az a folyosóra szökött, le a lépcsőn, a 
szöcske ügyességével, elő igyázatosan, mint ahogyan si
került neki idejönni. Mkor a gyár kapuja elé érkeztek, 
Máté egy második Ián kát pillantott meg, aki nyel: év 
körül 1 ehetett és várt rájuk és egyetértő pillantást váltott 
velük, úgy ment előttük.

— Hát ez kicsoda?
— Ez Irma, a kis testvérem.
— Hát mit csinált a kapuban? Mért nem jöttetek 

együtt fel?
— Vigyázott, hogy nem lesnek-e rám? Jól ismer

jük a gyárat; mamánk tudja rólunk, hogy nem vagyunk 
ostobák.

Előreszaladt, hogy Irmát utolérje. Ez is, mint No- 
rine, csinos, szőke leány volt, csak betegesebb, okos arcú.

— Nem szükséges, hogy együtt lássanak bennün
ket, — mondta Máténak Gécile, miközben előre ment. 
— Jöjjön utánunk.

Máté utánuk ment. A kislányok mintegy húsz mé
ternyire haladtak előtte a kis iskolakerülők hánya-veti 
magatartásával. Két utcával odább, anya és leány vára
koztak a járdán, a fagyos szélben, ami korbácsolta 
őket. Mindketten remegtek, az idősebbik fején fekete 
fejkötővel, a fiatalabbik vörös gyapjukendővel a fején.

Mikor Norine megpillantotta Mátét, sírni kezdett. 
Különben friss, vig, tejfehér' arcát most könnyek áztat
ták. ügy látszott, kétségbeesését túlozza egy kicsit, hogy 
érdekesebbé tegye magát.

— Ó, uram, — nyögte az anyja, — milyen jó, 
hegy eljött, ön maradt az egyetlen reménységünk.

Mielőtt folytatta volna, a kicsikékhez fordult, Irmá
hoz és Céciléhez. Azok a nagytestvérük mögött foglal
tak helyet. Kiváncsiak voltak, mit fognak itt beszélni, 
mi lesz az egész dologból?

— Ti ketten szaladjatok haza; egyik az egyik utcán, 
a másik a másikon. Vigyázzatok és mondjátok meg, 
ha láttok valakit.
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De a lányok meg sem mozdultak1; az anyjuk pe
dig nem töiödött tovább velük. Ragyogó szemekkel ál
lottak ott, magukba ittak minden szót.

— Tudja, uram, — kezdte Moinaud asszonyság, — 
micsoda szeiencsétlenség ért bennünket. Mintha nem 
volna amúgy is elég keservünk.. . Istenem, mi lesz be
lőlünk?

Sírni kezdett és a könnyek elfojtották hangját. 
A szél fújt és olyan hideg lett, hogy szükségét érezte 
annak, hogy ezt a beszélgetést hamar fejezze be..

— Megfáznak a kislányai. Mit kíván tőlem?
— Uram, a szerencsétlenség, ami Norinet érte. 

Hisz tudja! Még csak ez a baj kellett nekünk. Norine 
mindent megvallott nekem, hisz én vagyok már az egyet
len, aki egy kicsit védi. Mert kérdem önt: mi haszna 
volna, ha alaposan elverném?.. . Mi legyen belőle, most, 
hogy Moinaud elkergette és — fenyegeti, hogy megöli, 
ha odahaza találja? Moinaud nem rossz ember, de hát 
meg lehet érteni, ha nem akarja a világ előtt elviselni 
ezt a szégyent. Norine azt mondja, hogy ön az egyet
len, aki valamit tehet értünk, mert egy este látta őt a 
gyerek apjával és hogy ön az egyetlen, aki tanúskodhat
nék . . .  hogy nem hazudik...  Megérti, mért nem lehet 
Moinaud-t beavatni a dologba. Mi nevet sohase fogunk 
mondani előtte és azon a nqpon, amikor véletlenül 
megtudja mégis, én leszek az első, aki kérni fogja, 
hogy úgy tegyen, mintha nem tudná.. . Évek óta van 
a gyárban és ha kénytelen lenne otthagyni a gyárat, 
vége volna mindennek.. . Beláthatja, hogy miért nem 
akarunk lármát csinálni. Mi ugyan nem adjuk tovább 
a történetet, se én, se a lányom, mert nem nyernék vele 
semmit. De Norine nem1 maradhat az utcán mégsem; 
a gyerek apja nem lesz olyan szívtelen, hogy az utcán 
hagyja ő t. . .  Beszéljen hát, uram, vele, kérjen valame
lyes segítséget tőle, amit eltévedt kutyától se tagadna 
meg, akit ilyen időben rucfnak ki az utcára.

Máté nagyon meg volt hatva, de még habozott. 
Előre tudta, mit fog neki Beauchéne felelni. Gondol-
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kedett, hogy bírná megokolni azt, hogy ne kelljen 
szerepelnie a dologban.

— Szegény asszony, — mondta, — téved, ha azt 
hiszi, hogy befolyásom van. Nagyon félek, hogy a lé
péseimnek nem lesz semmi eredménye.

De Norine nem engedte, hogy a mondatot be
fejezze. Látta, hogj bele kell itt a beszédbe elegyednie. 
Abbahagyta a sirást és élénkebbé lett.

— Hallgasson meg, uram. Anyám nem mondott 
el mindent, amit mondania kellett v d ia . .  . Tudja, hogy 
nem én voltam az, aki az ur után járt. Ő járt én utá
nam és nem hagyott beikét addig, amíg meg nem tet
tem, amit akart; aztán most itthágy egyedül, mintha 
nem is ismerne. Ha gonosz lennéA, nagy ba,t tudnék 
csinálni neki... Tisztességes leány vágyék és eskü
szöm önnek, hogy mielőtt v^le mentem, soha.. .

Hazudni akart; azt akarta mondani, hogy Beauchéne 
mint szüzet kapta őt. De olvasnia kellett Máté szemei
ben, hogy mindent tud, de jobbnak találta, ha anyja 
szemében — aki első ballépéséről nem tudott — meg
marad úgy, amilyennek az látja. Hisz az ő története 
egyike a csinos munkás nő közönséges történetének, aki 
a nevelést a műhelyben, meg az utcán szedi fel. Akik 
tizenkétéves korukban tudnak már mindent, de későbbre 
tartogatják magukat — számításból, biztos tudatában 
annak, hogy- mit érnek. Látszólagos könnyelműsége mö
gött is nagyon ravasz volt Norine és régen várt már 
kellő alkalomra. Aztán, mint a rangjabeliek közül ele
gen, valam 1 ik szép napon, egy önfeledt pillanatban, 
semmiért odaadta magát valamelyik pajtásának, aki el
hagyta még azon az estén. Hogj ezt a balgaságát jóvá- 
tegye, a milliomos gyártulajdonos karjaiba vetette ké
sőbb magát, mint okos leány, aki a párisi kövezeten 
nőtt fel s most az a vágya, hogj egy fokkal maga
sabbra lépjen, hogy finomabb élvezetekben legyen része, 
hogy része legyen abban a luxusban, amit mohó szemei 
az élők lőbb negyedekben láttuk. De Be uchéne-ben 
olyan fickóra akadt, aki az örömöt csak magáért va-
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dászta, aki csupa önzés volt, olyan nagyszerűen gond
talan mindabban, ami nem az élvezetére, vagy érde
kére vonatkozott, hogy ebből a kalandból a lány 
került ki, mint megcsalt — fiatalságának, fnss:ségének 
feláldozásáért semmi sem járt, csak ez a szerencsétlen 
gyerek.

— Csak nem meri azt állítani, hogy a gyerek 
nem az övé? — fejezte be Norine kétségbeesetten. — 
Szemtelen hazug lenne! Emlékezzék csak vissza az idő
pontokra.. . világos, mint a nap. Mindent kiszámí
tottam és bebizonyíthatom neki a dolgot, ha akarja... 
Be fogja látni, uram, hogy ilyen komolj dologban nem 
hazudok. Esküszöm önnek, hogy más férfivel nem volt
dolgom, ő a gyerek a p ja ,-------olyan igaz, ahogyan
anyám itt áll mellettem és hallgatja, a mit mondok. Eskü
szöm és megesküdném a guillotine alatt. Mondja meg 
neki ezt, uram, aztán lássuk, lesz-e hozzá bátorsága, 
hogy engem az utcán elveszni hagyjon.

— Istenem, piegpróbálhatom, de sikert nemi ígér
hetek.. . Majd értesítem, mit végeztem.

Mikor a gyárba Máté visszatért, már meg is bánta, 
hogy megára vállalta a dolgot, attól félt, hogy hiába
való remény kkel kecsegteti a szegény nőket. Hogy kezd
jen a dologba, mit mond majd Beauchéne? Véletle
nül visszatértekor éppen az irodájában találta őt, aki 
várt rá, hogy valami gépről kérjen tanácsot tőle.

— Hol volt barátom? Negyedóra óta mindenütt 
Jkerestetem.

Máté valami ürügyet keresett, hogy kimentse ma
gát, de az a gondolata támadt, hogy ezt az alkalmat 
leginkább felhasználhatná arra, hogy megmondja az iga
zat. Meg is tette bátran; elmondta, hogy jö te i érte a 
kislányok s micsoda beszélgetése volt épp az imént No- 
rine-nal és az anyjával.

— Ne haragúd,ék rám, drága barátom, hogy így 
beleszólok a dobgba. Pí köril nények túlságosan ko
molyak ahhoz, hogy elhallgassam eket; még ha talán 
bosszúságot okozok is vele. Pedig mégsem szóltam volna
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i óla, ha ön mqga nem mond nekem néhány bizalmasabb 
szót annakidején erről az ügyről.

Beauchene hallgatta és kezdetbei olyan dühös vei;, 
hogy egész beDtüzeseiett az arca. Úgy látszott, mintha 
megfulladna; az öklét rázta, mintha szét akirna zúzni 
mindent, de aztán ellenállhatatlan derűt erőszakolt ma
gára.

— De, kedves barátom, a legtisztább csalás!... 
Mibe keveredett bele? Nem tartottam volna il^en naiv
nak.. . szép kis szerepet játszatnak itten magával!... 
Tehát az anya is, sőt a testvérkék is magukra vállalják 
a dolgot? Furcsa... S ultimátumot adtak át önnek, 
nem igaz? hogy ismerjem el a gyereket, máskép sok 
bosszúságot okoznak maid? Nagyszerű, nohát pompás*

Nagy lépésekkel járt a szobában fel és alá. Dühön
gött, ordított, nevetett, alapjában véve nagyon izga
tott volt, ő, a ravasz Beauchene, ilyen nevetséges his
tóriába keveredett bele! Hirtelen megállt.

— Végre is csak tréfa? Mondja meg nekem, hisz 
ön nem ostoba: elismernem ilyen apaságot? Egy leány, 
aki az elmúlt évben egy borkereskedő háziszolgájával 
aludt? Egy leány. . .  aki azóta valószínűleg léha életet 
élt? Hisz az .utcáról kellett felszednem; hisz százával 
szaladgál az ilyen az utcán.

S mikor Máté meg akarta szakítani a tárgyalást 
azzal, hogy meg van róla győződve, hogy a leány 
nem hazudik, Beauchene hamar a szavába vágott:

— De nem, hallgasson! hallgasson meg h á t! . . .  
Egész biztos vagyok abban, hogy megtettem minden 
óvóintézkedést! Keressen a kicsike más apát a gyermeké
nek.

Beauchéne időközben lecsillapodott. Máté hallgatá
sától megijedve, székbe roskadt s lihegve, haragosan 
védekezett tovább:

— No és tegyük fel egy pillanatra, hogy megfeled
keztem magamról. Ha az ember néha jól megebédel, 
hát nem tudja már olyan pontosan, mit csinál. De még 
ha ezt az esetet vesszük is, akkor is kérdem: Elég ez
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ahhoz, hogy ez az utcalány a gyerekét az én nyakamba 
varrja? A gyerekhez csak neki van köze: annál rosz- 
szabb neki. Mesterségének a veszélyére teszi. .. Ki 
bírná megmondani, hogy ugyanabban az időben nem 
volt még két-három férfivel együtt? Ki ismeri ki magát 
ebben a dologban? Biztosan ő maga sem tudja, me
lyik úrtól származik e szép ajándék. S mert itt vagyok 
cn és mert van valami ürügye, hogy engem a jíjstóriába 
belekeverjen, ilyen meséket eszel ki. Gazdag ur — gyár- 
tulajdonos — ez vissza fog rettenni a botránytól — 
ebből vagyont lehet kicsikarni. így gondolkodnak ezek.. . 
Csupa csalás, barátom, semmi egtjéb!

Mély csend. Máté fel és alá járt a műhelyben. 
Végre, a legegyszerűbb módon megmondta, amit mon
dani akart: meg van róla győződve, hogy Norine nem 
hazudik; részletek, amiket közölt; a két szegény nő 
könnyei, nem lehet hamis és kegyetlen keménység volna, 
ha a szerencsétlent az utcára tennék ki. Még ha fel 
is tennék, hogy a gyermek nem tőle való, a szeretője 
volt mégis s nem vonhatja meg a támogatást tőle, 
aki most olyan siralmasan elhagyatott.

— Ön rosszabbnak mutatja magát, mint amilyen a 
valóságban. Meg vagyok róla győződve; gondolkodik 
majd a dolgon és megteszi a szükséges lépéseket. Gá
láns ember, mint ön, tisztességesen viselkedik ilyen 
esetben.

— De ha teszek is valamit, — mondta Beauchéne 
meggyőzően és aggódva — akkor azt beszélik majd, 
mindenütt, hogy a gyerek csakugyan tőlem való. Kögy- 
nyü dolog lesz majd neki akkor, hogy a nyakamba 
akassza. Egy pillanatig attól tartottam, a feleségemhez 
fog szaladni. Ugyan kellemetlen dolog volna.

Máté mosolyt nyomott el. Látta, hogy nyert ügye 
ven és kijelentette:

— Istenem, nem lehet tudni. . . Nem rossz lány, 
de hát ha a nőket végső kétségbeesésbe kergeti az 
ember... a leggonoszabb bolondságokra képesek... Kü
lönben nem tett semmi határozott ajánlatot, nem is

Zola: Termékenység 9



ISO

mondta meg, mit kíván, csak annyit, hogy ilyen időben 
nem maradhat áz utcán, mikor az atyja kidobta a 
házból.. . Ha az én véleményemet akaria hallani: a 
legjobb lesz, ha már holnap elhelyezzük valami szülész
nőnél. Miután már hatodik hónapban van, ez annyit 
jelentene, hogy négy, vagy öt hónnapig fizeti érte az 
ellátási dijat, — egészben valami ötszáz frank. így az 
ön részéről a dolog helyesen volna elintézve.

Beauchéne hirtelen felemelkedett, az ablakhoz ment, 
visszajött: i I

— Tudja, nekem nincs rossz szivem. Ismer engem; 
ötszáz frankkal több, vagy kevesebb, nem jelent nekem 
semmit. Dühbe jöttem, mert már maga a gondolat, hogy 
megcsalnak, elveszi az eszemet... De ha arról van szó, 
Aögy könyörületes ‘dolgot cselekedjünk, akkor én is azt 
mondom: tegyen, ahogy gondolja. De egy kikötéssel: 
én nem elegyedem semmibe, nem is akarom tudni, mit 
csinál. Válasszon szülésznőt, helyezze el a kisasszonyt 
ott, ahol akarja, én egyszerűen kifizetem1 a számlát.

Kiment, de az ajtónál megfordult és hozzátette:
— Mondja meg neki a hivatalos kikötésemet: .a  

gyerekről nem akarok tudni semmit. Csináljanak vele, 
amit akarnak, nekem ne beszéltének róla.

Ugyanaznap: este a Beauchéne házban rettenetes 
ijedelem támadt. Abban a pillanatban, amikor vacso
rához akartak ülni, Maurice ájulási rohamot kapott és 
összeesett a padlón.. Az ájulás majdnem negyedóráig 
tartott és a szülők szemrehányásokat tettek egymásnak, 
hogy a gyereket ilyen rettentő hidegben reggeli sétára 
kényszeritették. Biztos, hogy ez a hülye séta merítette őt 
ki ennyire; ezt mondták legalább egymásnak, hogy a 
nyugtalanságukat jelfojtsák1. Időközben Maurice vissza
nyerte az eszméletét; sőt jó étvággyal evett. Beauchéne 
a vállát vonogatta és tréfálkozott az asszonyok gyors 
ijedelmén. Constance is nemsokára elfelejtette fiának 
ezt a fájdalmas rohamát. t . ( , f
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ív.
Mikor Máté másnap azon töprengett, hogy oldja 

nieg a rábízott nehéz feladatot, eszébe jutott a két szü
lésznő, akikről a Séguinék reggelijénél hallott Eleinte 
nem. akarta Madame Rouche-ot, akiről Céleste olyan 
szentimentálisán áradozott. Ennél az asszonynál a lány 
állítása szerint nagyon gyorsan és ügyesen történnek 
a dolgok. Bourdieu asszonyról szeretett volna inkább 
eguetmást megtudni. A szülésznőnek a Rue Miromesnilen 
kis" háza volt s laktak nála. Eszébe jutott, hogy Moran- 
genénál, Reine születésekor is ez a nő segédkézéit. 
Az a gondolata támadt, hogy megkérdezi Morange-ot.

Az zavarba jött mindjárt az első kérdésnél. Igen, 
valamelyik asszony Bourdieunét ajánlotta a feleségem
nek. De mért kérdezi?

Aggódva nézte, mintha a Bourdieu asszony neve, 
mint valami vilíám, úgy csapott volna le a gondolatai 
közé, mintha valaki tetten érte volna. Egy pillanatig 
egész sápadt volt, az ajkai remegtek. Akaratlanul vallo
más szólt belőle, mikor Máté egyes szavaiból kivehette, 
hogy Norine elhelyezéséről van szó.

— Épp Madame Bourdieuről beszélt a feleségem ...  
Igazán, nem tudom, hogy történt. Hisz érthető: rég volt 
már, nem igen tudunk határozott felvilágosítást adni. 
De úgy látszik, a m ad ám értett az üzlethez és máma 
kitűnő háza v an ... Nézzen utána maga; biztosan célt 
ér nála.

Máté követte volna ezt a tanácsot. De mert azt 
mondták neki, hogy Madame Bourdieu drága, inkább 
az első gondolatát vette elő és a Rue de Rocher utcába 
ment, hogy Madame Rouche felől szerezzen hirt. A 
ház külseje maga is megrémítette: fekete ház volt, a 
régi Páris egy darabja, ott épült éppen, ahol az utca 
mélyre kezd alásülyedni; a sötét roszszagu folyosó szűk 
udvarra nyílt, — arra nézett az a néhány szoba, amit 
a szülésznő bérelt. Harmincöt év körüli asszony volt; 
feketébe öltözött, szára* személy, ólomszürke arcú.

9*
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Fakószinü haja volt, nagy orra. Halk1, lassú hangja, 
vigyázatos mozdulatai, , édes-savanyu mosolya olyan 
asszony ijesztő benyomását keltette Mátéban, aki 
moccanás nélkül képes a gyerekeket a másvilágra 
átküldeni, a rügyező életet eifejteni. Madame Rouche 
egyébként azt mondta, hogy csak olyan nőket vesz a 
házba, akik nyolc-tiz nappal a lebetegedésük ejött 
vannak, mert nincs elég helye. Ez végét is szakította 
a beszélgetésnek; Máté undorral és rémülettel me
nekült.

Madame Bourdieu Miromesnil-utcai háza három 
emeletes volt. Ez legalább hívogató külsejii ház volt. 
Derűs frontján az ablakai világos mousseline-függönyök- 
kel voltak takarva. Az ajtón szép tábla jelezte, hogy 
itt elsőrendű szülésznő lakik, — penzió hölgyek ré
szére. Az első emeleten volt a szalon, meg Madame 
Bourdieu kabinetje; mellette a hálószobája, meg a 
közös étkező, a konyha, — a második, harmadik 
emeleten a penziósok részére szobák — körülbelül 
egy tucat. Némelyikben volf három-négy ágy, — má
sokban egyetlenegy; ezek az utóbbiak persze drágábbak 
voltak. Madame Bourdieu lehetett akkor harminckét 
éves szép, barna asszony, kicsit erős és alacsony, de 
szép, fehér, derűs arcú, — és ez nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a házát tisztának tartották és jó hire 
volt. Azt mondták ugyan, hogy nem szabad túlságosan 
erősen belepillantani a dolgaiba, de ez lehetett pletyka 
is, amely összefüggött a mesterségével. Nem kering
tek róla túlságosan csúnya históriák. A szegényügyi 
bizottság is küldött hozzá betegeket újabb időben, ha 
nem volt több hely a nyilvános kórházakban. Ez a 
tény a ház erőteljes voltának biztos jele lehetett, úgy, 
hogy a klientél.ája mindig — amint mondták — elő
kelőbb, komolyabb.

Máténak alkudoznia kellett Madame BoUrdieuvel, 
— aki eleinte kétszáz frankot akart havonkint. S meg
sértődött, mikor Máté megrémült az összeg nagy
ságétól. .
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— De uram, hogy találnám meg másképp a szá
mításaimat? Közülünk senkisem tesz vagyonra szert. 
Ha sikerül — csak az Isten tudja, micsoda erőfeszí
téssel -  • olyan házat összehozni, mint az enyém, akkor 
.kezdődnek csak a bajok: sosincs az embernek nyugta, 
a felelősség rettenetes nagy; folytonos fenyegetések a 
legcsekélyebb mulasztás miatt; operációk miatt, szer
számok miatt. Nem is szólva az ellenőrző rendőri köze
gekről, a felügyelők váratlan látogatásairól. Röviden: 
egész csomó szekatúra, a miről másnak fogalma sincs.

Mikor Máté kézmozdulattal ki akarta fejezni, hogy 
jól ismeri ezeket a dolgokat, s hogy szülésznőt a 
felügyelet meg nem ijeszt, Madame Bourdieu nem rejt
hette el a mosolyát:

— No igen; hisz ezt el tudja intézni az ember. 
Hanem ide ugyan jöhetnek a felügyelők, a melyik 
percben tetszik nekik; itt nem találnak semmit. Becsü
letességgel mégis csak a legmesszebbre megy az em
ber. Hát fel is keresik1 a házamat, van harminc 
ágyam; abból huszonöt mindig el van foglalva. Min
denféle rangú hölgy. Ha alávetik magukat a házi 
rendnek, fizetik a tartásdijat, vagy az állam fizeti értük, 
még azt se kérdezem, honnan jönnek. Szabadok; nem 
kell félniök semmitől és ha az a hölgy, akinek érdeké
ben ön fárad, elfogadja a feltételeimet, megjelenhetik 
a meghatározott napon, itt megtalálja a legtitoktartóbb 
és legegészségesebb házat.

Nagy tapasztalata azonnal megismertette- vele a 
helyzetet: lányról lehet szó, aki anyává lett és akiről 
az az ur tisztességes módon gondoskodni akart; Hisz 
ezek a jó -üzletek. Mikor megtudta, hogy négy hónap
ról van szó, alább adta és megelégedett összesen hat
száz frankkal, avval a kikötéssel, hogy a hölgy két 
másik hölgygyei egy szobában háljon. Kialkudtak min
dent és a lakónőt még aznap este elküldték a szülész
nőhöz.

— Norine a neve, gyermekem? — mondta Ma
dame Bourdieu. Elég is. Ha felhozzák a kis bőrönd-
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jét, majd felkisérem a szobájába. Olyan csinos ön, 
mint Ámor isten, biztos vagyok' benne, hogy jóbará
tok leszünk. , i

Csak öt nappal később jött Máté, hogy érdeklőd
jék, mit csinál Norine a Madame Bourdieu házában. 
Szolgáló nyitott ajtót neki ezekkel a szavakkal:

— Madame, itt az ur.
Mikor Norine Mátét megpillantotta, felnevetett:
— Tudja: a lány magát tartja a gyermekem apjá

nak. Kár, hogy nem igaz; maga igazán nagyon kedves.
Agyban volt, a háta mögött két vánkos, nagyon 

nagy, nagyon fehér, mint hatalmas, tiszta, erkölcsös 
lánykáé. Fehér hálóing volt rajta és felhúzta a pap
lant, hogy ne lássanak meg belőle semmit.

— Beteg? — kérdezte Máté. '
— Nem, csak kímélem magam. Meg van engedve, 

hogy ágyban maradjunk, — soká alszom. Nagy vál
tozás; hisz hozzá vagyok szokva, hogy a farkasorditó 
hidegben már reggel hat órakor talpon legyek, hogy 
a gyárba mehessek... Mint látja, jó tűz van a kályhá
ban.. Ugyan nézzen csak körül, úgy lakom itt, mint 
valami hercegnő.

Máté körülnézett. Elég nagy szoba volt, gyöngy
szürke, kékvirágos tapétával. A három kis vaságy úgy 
volt elrendezve, hogy kettő állott egymás mellett, a 
harmadik’ haránt; mindegyik ágy mellett éjjeli szekrény, 
szék. Aztán szekrény, ruhafogas, egészben véve valami 
hotel garni szegényes bútorzata. De a két ablak, a 
mi a kaszárnya hatalmas, szürke falára nyílott, teli volt 
napsugárral ebben a pillanatban.

— Hisz nem szomorú; — mormogta Máté.
A háttérben levő ágy felé fordult és hallgatott; 

és ekkor az ágy előtt álló, hosszú, fekete alakot (pil
lantott meg. Eddig nem is vette észre. Nagy, sovány 
lány volt, szigorú arcú, fáradt szemű. Nem volt sem 
melle, sem csípője, olyan sima volt, mint valami deszka. 
Avval volt elfoglalva, hogy kofferét, amit az ágyra 
helyezett, összeszijazza. Mikor az ajtó felé fordult,
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megszólította:

__ Hát igazán, lemegy már a számlájáért?
ifl fekete nő pillanatig gondolkodni látszott, mi

előtt a kérdést megértette.. Aztán nyugodtan mondta, 
erős angolos kiejtéssel:

,— Yes, a számláért.
— De csak feljön megint, hogy elbúcsúzhassunk

öntől? ;
— Feljövök, yes.
Mikor kint volt, Norine megmagyarázta, hogy Amy 

a neve, ért valamit franciául, de beszélni alig tud. S 
el is mondta volna azonnal Amy egész történetét, ha 
Máté félbe nem szakítja . a beszédét:

— Amint látom, rendben van minden, meg van 
elégedve? í

— Persze, hogy meg vagyok. Sohase ápoltak! ilyen 
jól, nem vigyáztak igy rám. Nincs semmi dolgom; 
kényeztetnek reggeltől-estig. Csak az lenne a kíván
ságom, bár tartana mennél tovább!.

S nagyon hangosan nevetett, nem törődve a jövő
vel, se a kicsikével, aki a testében volt. Máté hiába 
igyekezett, hogy benne az anyai érzést felkeltse; azt 
kérdezte hát, mit csinál azután, mik a tervei? A lány 
nem értette meg eleinte és azt hitte, hogy a gyerek' 
apjáról beszél; a vállát vonogatta, mutatva, hogy sohase 
volt olyan bohó, hggy őrá számítson. Azon a najxrn, 
mikor idejött, meglátogatta az anyja. De arra se nagyon 
számit, a családjára; ott úgyis mindig szűkös a kenyér. 
Majd meglátja, mi lesz. Szép lány az ő korában nem 
szokott zavarba jönni. S nyújtózkodott fehér ágyában, 
őrült, hogy friss és kívánatos, egész megszerette ezt a 
meleg, lusta életmódot s csak az volt a vágya, hogy 
ezentúl is igy élhessen.

Aztán büszkén kezdte dicsérni a házban Uralkodói 
rendet és tisztaságot. 1

Sosincs veszekedés; soha egy durva szó. Min*
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denki nagyon tisztességes ebben a házban. A leg
helyesebb ház a negyedben; belenézhet valamennyi 
sarokba. Nem fog találni sehol piszkot. Hisz herceg
nők nincsenek itt, az igaz; de ha az ember tud visel
kedni, sose kérdik az embert, honnan jött.

S példát akart fölemlíteni.
— Nézze csak meg ott a harmadik ágyat, az 

angolé mellett — tizennyolcéves kis cseléd fekszik 
benne. Igazi nevét mondta meg: Victoire Coquelet. Nem 
csinál titkot a dologból. Most jött a falujából, itt 
Párisban egy kereskedőnél állott helybe, — annak a 
fia húszéves kamasz, öt nappal a megérkezése után a 
konyhában megejtette. Hát mit akar? Most jött faluról; 
a kaland egész elkábitotta és alig tudta, mi történik 
vele. Persze a hosszú kamasz anyja kitette az ajtó 
elé. Szegény gyereket az utcán szedték fel és a nyil
vános kórházból küldték ide. De mondhatom, nagyon 
ügyes, szorgalmas, még bátor is; állapota ellenére szol
gálatban áll egy másik, gazdag, szintén teherben levő 
lánynál; annak külön szobája van. Igen, itt az meg van 
engedve, a szegény lányok kiszolgálhatják a gazda
gabbakat . . . Ami azt a gazdag fiatal leányt illeti, 
arról csak mint »Rosine«-ról beszél; valami kalandja 
volt a hölgyeknek, elmondta Victoire-nak is...

Az ajtó kinyílt, Norine felkiáltott:
— Nézze csak, hisz épp itt van Victoire.
Kis, sápadt lány lépett be, tizennyolc éve ellenére 

csak tizenötnek látszott. Vörös szálas haja volt, fitos 
orra, kis szeme és nagy szája. Nem volt tisztának nevez
hető és az arcán még mindig az a kifejezés volt, hogy 
szinte azt se tudja, mi van vele, mintha magyarázatot 
akarna kérni az egész világtól. S e mögött a sze
gény kis lélek mögött Máté gondolatban ott látta a 
hasonló szegény kis lányok ezreit, akiket a vidék 
küld Páris aszfaltjára, s kiknek ugyanilyen a sorsa — 
teherbe ejtett szegény cselédlányok hosszú sora, aki
ket aztán a polgári erény nevében kitaszítanak.
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— Arni) nem ment még el? — kérdezte Victoire. — 
Búcsúzni akartam tőle.

Mikor a Bőröndöt meglátta a földön s Norine 
Mátét, mint titoktartó barátot mutatta be neki, mind
ketten elmondották, mit tudnak az angolról. Biztosat 
nem lehetett tudni róla, mert hisz majdnem érthetetlen 
nyelven beszélt, s olyan kevéssé közlékeny, hogy az 
életéről majdnem semmit se lehet megtudni. Azt az 
egyet tudták róla, hogy már volt itt ezelőtt is egy
szer, s itt szabadult meg gyermekétől. Ez három évvel 
ezelőtt történt. S másodszor is — mint először — egy 
szép napon csak beállít, nyolc nappal a lebetegedése 
előtt. Aztán, mikor három hétig még ágyban maradt és 
a gyereket eltüntette —i a leíencházba küldte — vissza
tért a hazájába, — nyugodtan szállt hajóra, ami 
Franciaországba hozta. Még meg is takarított valamit, 
mert minden lebetegedésnál retour-jegyet váltott.

— Kényelmes; — mondta Norine; — úgy látszik, 
úgy sokan jönnek hozzánk a külföldről. Ha Párisban 
költik ki a tojást, bizony, ravasznak kell lenni annak, 
aki a dolog nyomára akar jutni. . .  Ajtatos személy 
lehet; az orra mindég az imakönyvben.

Azért mindenesetre tisztességes személy, — 
jegyezte meg Victoire meggyőződéssel, — nem szép 
ugyan, de nagyon udvarias, és csöppet sem csacska.

Elhallgatott; Amy visszajött. Máté most több érdek
lődéssel nézte. Különös jelenség volt ez a nagy, éppen 
nem a szerelemre termett lány, — sárga, száraz deszka, 
aki időről-időre Franciaországba jött, hogy két hajóút 
között, egy-egy gyermektől szabaduljon. S miiyen nyu
godt szívtelenséggel végzi a dolgát! Elutazásánál a 
legcsekélyebb izgalma sincs; nincs egy gondolata a 
gyermeke számára — akit itt elhagy. Égy pillantása 
se volt a szoba részére, ahol szenvedett; egyszerűen 
fölvette könnyű csomagját, hogy elmenjen. A másik 
kettő — sokkal megindultabbak, mint ő — bucsuzóü] 
meg akarták csókolni.
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— Minden jót, — mondta Norine, — szerencsés 
utazást!

Az angol odanyujtotta csókra az arcát, aztán meg
csókolta a szép, élettől duzzadó lány haját, lassan, 
szemérmetesen.

— Yes, igen, magának is . . .
— S gondoljon ránk, — tette hozzá Victoire, — 

miután kétszer megcsókolta az angól nő ajkát.
Árny halkan nevetett; nem felelt. Aztán kiment 

a szobából, anélkül, hogy megfordult volna, lassan, 
határozottan, a kis szolgáló mögött, aki rákiáltott:

— Jöjjön hamar, Rosine kisasszony el akar magá
tól búcsúzni! Jöjjön csak utánam!

Mikor Máté egyedül maradt, Norine folytatta a 
beszédet: ■ ! !

— Ami a Rosine kisasszony kalandját illeti, ami
ről beszéltem — s amit Victoire egész bizalmasan 
mondott el nekem — no, az nem vajami vig történet . . .

Hallgassa csak: nagyon gazdag ékszerésznek a 
lánya. Persze, a nevét nem tudjuk', sem a városrészt 
nem ismerjük, ahol az üzletük van. Tizennyolc éves 
a lány, és van egy öccse, aki tizenöt. Az apja negyvenöt. 
Mindjárt megtudja, mért említettem <>zek életkorát. Az 
ékszerésznek nem rég halt meg a felesége és ön el 
sem hiszi, hogy ez az ember, hogy osztotta be az 
életét, hogy feleségét pótolja. A temetés után két hó
nappal már Rosine leányát kereste fel és nyugodtan 
aludt vele. Borsos ügy mi? Nem is ritkaság1 ez a sze
gény embereknél, a mi városrészünkben is ismerek egy
néhányat. De előkelő polgároknál.. . olyan emberek
nél, akiknek pénzük van, hogy kifizethessék' azokat a 
nőket, akiket akarnak. . .  Az ilyeneknél nem az a kü
lönös, hogy az. apák kívánnak ilyesmit, de hogy a 
lányok beleegyeznek. . .  Rosine kisasszony olyan szelid 
és szeretetreméltó, — biztosan nem akarja megszomori- 
tani az apját. De mindegy; most, mind a kettő nyakig 
ül a bajban. Mint valami cellában, ügy él itten, nincs 
senkije, aki meglátogatná és mondanom sem kell, hogy
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tüntessék. Jóféle kis csemete lehet; ugyan különös valami 
válik majd belőle az életben!

Hangos beszéd támadt az ajtóban; megzavarták. 
Norine elbeszélését. Az ujját az ajkára tette; Rosine 
kisasszony hangját ismerte meg, aki Amyt kisérte ki.

— Akarja látni?
Aztán, még mielőtt Máté felelhetett volna, behívta 

a lányt. Máté, kit ez a történet jéggé dermesztett, 
legnagyobb bámulatára pompás teremtést látott maga 
előtt, egy rendkívüli szépséggel megáldott leánykát. 
Barna, szűzies arcú volt, fekete haja, kék1 szeme szűzies 
tisztaságú. Tekintetében bámuló ártatlanság, végtelen sze- 
lidségü szemérem, ügy látszott, mintha nem' is tudna 
az állapotáról, bár a terhesség hetedik hónapjában volt, 
mint Norine is. Micsoda siralom! Nagy Isten! s milyen 
termékeny anyaság a botránynak, bűnnek a szolgálatá
ban, — anyaság, íami bemocskitja a szereimet, megszent- 
ségteleniti az életet s vérfertőzésből származó gyermek 
borzalmas életéhez vezet — amit a társadalomnak jrgy 
kell magából kiküszöbölni, mint valami szörnyeteget.

Mikor Norine megint egyedül maradt Mátéval, meg
kérte, beszélne Madame Bourdieuvel azért, hogy en
gedné meg neki, hogy ebédnél fekete kávét ihasson. Máté 
havi tiz frank zsebpénzt adott a lánynak ö majd ki
fizeti ebből a feketét. Leküldte Mátét, megigértette vele, 
hogy megvárja odalenn a szalonban, migi felöltözik.

Odalenn Máté eleinte eltévedt és az ebédlőbe nyi
tott be, hosszú .helyiség, hosszú assztallal a közepén. 
A szomszédos konyhából erős, kellemetlen szag áradt 
belé. A folyosó másik oldalán volt a váróterem; ott 
két beszélgető asszony ült, ezek azt mondták neki, hogy 
Madame Bourdieu él Van foglalva. Máté leült egy nagy 
kaiosszék'be, újságot vett elő s ojvasni akart. De a két 
asszony beszéde éidekelte; odahallgatott. Az egyik alig
hanem a ház lakója volt: nehéz terhesség utolsó stádiu
mában, teljesen lerombolta az egészségét. A társalgásuk
ból Máté kivette, hogy a másik1, aki szintén lebetegedés
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előtt áll, épp a szülésznővel tárgyalt arról, hogy másnap 
beállít hozzá.

A két asszony beszédét félbeszakították. Fekete
ruhás hölgy nyitott be; az arca el volt fátyolozva, szol
gáló kiséite. Máté épp fel akart emelkedni Emikor meg
fordult, Madame Morange-ra ismert. Rövid habozás után 
elhatározta, hogy visszaül karosszékébe, s úgy tett, 
mintha el volna merülve az újságolvasásba. A nő egész 
biztosan nem látta őt' és Máté a tükörből tisztán ká- 
vehetíe minden mozdulatát. Az előbbi két asszony foly
tatta a beszédet:

— Mert a mi engem hozott ide, ha drágább is 
itt, — mondta a másik, — az csak! annyi, hogy meges
küdtem, hogy nem szolgáltatom ki magam többé an
nak a bábasszonynak. A lányom születésekor is az 
segített. Túlságosan piszkos dolgokat láttam nála! Be 
undorító!

-— Ki volt? — kérdezte a másik.
— Egy piszok személy; gályára való. Nem hiszi, 

micsoda barlang az nála! Nedves a ház, mint valami 
kút, a szobák undorítók, az ágyak piszkosak és micsoda 
koszt! S nincs az a büntanya, ahol annyi gonosztettet 
követnének el, mint ott. Az ember fel nem foghatja, 
hogy miért van az, hogy a rendőrség nem szól bele. 
A lányok elmesélték nekem, hogy abba a házba biztos 
lehet az ember, hogy halott gyereket hoz a világra! 
Halott újszülöttek; ez a ház specialitása. Az ár előre 
meg van állapítva. Az a gyalázatos személy kora 
szülésekkel is foglalkozik. Mialatt ott voltam, függöny
kampóval három leányt szabadított meg a testük gyü
mölcsétől!

Észrevette Máté ebben a pillanatban, hogy Valerie 
mozdulatlanul és szenvedélyes érdeklődéssel figyeli, amit 
beszélnek, anélkül, hogy a legkisebb mozdulattal el
árulná magát. Még a fejét sem fordította a két asszony 
felé, de a fátyol alatt a szemei áruló tűzben égtek.

— Itten, — jegyezte meg az egyik asszony, —
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ilyesmi mégsem fordul elő. Madame Bourdieu nem ke
veredik bele csúnya históriákba.

A másik tompított hangon felelt:
— Nekem azt mesélték ..., hogy egy grófné ked

véért, akit valami személy hozott hozzá . . .  mégis meg
tette. De ez már régebben történt.

— No; ha gazdag emberekről van szó, hisz akkor 
minden lehetséges. Ükkor megteszi valamennyi, biztos . . .  
Mégis; ez tisztességes hely.

Elhallgattak; aztán elmentek. Madame Bourdieu meg
jelent a küszöbön s mert Mátét, akit magas széke 
eltakart, nem látták, Valérie felemelkedett. Máté látta, 
mint figyelte Valerie parázsló szemmel a két asszony 
beszélgetését. Máté az újságját az ölébe ejtette és kínzó 
töprengéssel gondolt arra, amit hallott, reszketett a gon
dolatára is annak a sok titoknak1, azoknak a borzalmak
nak, amiket körülötte a beszédek magukban rejtettek. 
Hogy meddig ült ott, nem tudta biztosan Máté, hangok 
/iasztották fel az álmodozásából. Madame Bourdieu az 
ajtóig kisérte Valeriet. Friss, kövér arca volt a madám- 
nak, anyailag mosolygott is, de a fiatal Morangené resz
ketve, bánattól és szégyentől piruló arccal jelent meg 
ismét. Alighanem zokbgott.

— Lássa, nem okos kedves gyermekem, csacsiságo- 
kat beszél, amiket nem is akarok hallani. Menjen ha
mar haza és legyen okos.

Aztán, mikor Valérie szó nélkül elment, Madame 
Bourdieu gyorsan megfordult és csodálkozva vette észre 
Mátét, aki időközben felemelkedett. Hirtelen elkomolyo
dott, majdnem bosszús lett, mert Máté jelenlétében be
szélt. De lejött Norine is és élénk beszédbe kezdtek, 
a szülésznő szívesen beismerte, hogy szimpatikus neki 
a csinos leány, Ha az ember csinos, mondta, azért 
sokat meg lehet bocsátani. Megengedte a feketekávét, 
mert Norine felajánlotta, hogy a zsebpénzéből fizeti. 
S miután Máté megígérte a lánynak, hogy időről-időre 
meglátogatja, elment.
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— Legközelebb hozzon narancsokat! — kiáltott utá
na a lépcsőházból a szép leány. :

Mikör a Rue la Boétie-n haladt lefelé, Máté hirtelen 
megállóit. Az utca végén Valérjét pillantotta meg, aki a 
járdán egy férfivel beszélt; ebben a férfiben Máté Va
lérje férjét, Morange-t ismerte fel. Bizonyossá lett előtte: 
Moiange a feleségével jött és az utcán megvárta, mialatt 
az asszony Madame Bourdieuhöz ment fel. Most mind
ketten zavartan néztek egymásra és tanácskoztak. Egy 
pillanatig Máté hallatlan megkönnyebbülést érzett, az 
asszonyt megmentettnek hitte, mert befordultak a rue 
la Bo.étie-n s. Grenelle külváros felé indultak. De nem
sokára megállották és kétségbeesett arckifejezéssel be
szélgettek. S Máté nehéz szívvel látta, amint megfordul
nak, a Rüe la Boétie-n mennek lefelé, aztán a rue 
de la Pépiniere-re mennek át, a rue Rocher felé.

Máté követte őket, épp olyan reszketve, szégyenlő
sen, mint maga az asszony1. Tudta, hogy hová mennek, 
de látni akarta, bizonyosságot akart. A régi Paris eme 
csúf házától talán harminc lépésnyire, ott, ahol az utca 
hirtelen lefelé lejt, Máté állva maradt és egy kocsi-fészer 
alá bujt, hogy a házaspár kémlelő tekintetét elkerülje. 
é s  ahogy sejtette: mikor a Morange-házaspár a fe
kete, rosszagu ház kapuja elé ért, lassan elhaladtak 
mellette, miután a szülésznő piszkos táblájára egy te
kintetet vetettek. Megfordultak, hogy' megbizonyosodja
nak arról, hogy senki se látja őket. Nem haboztak 
tovább és a házba léptek, elől az asszony, utána p 
férfi, mert úgy látszik1, az. asszony azt követelte, hogy 
Moiange legyen yele.

' ' : ■ V, ; i

Március másodikénak reggelén érezte az első fájdal
makat Marianne. Eleinte nem akarta felkelteni Mátét, 
aki mellette feküdt a kis vaságyon.. Mikor aztán hét 
óra felé hallotta, hogy mozog, mégis helyesnek találta,
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hogy értesítse. Máté felemelkedett, hogy Marianne kezét 
megcsókolja, ami az ágyból kilógott.

— Igen, igen, drágám, szeress, becézz. Azt hiszem, 
rr.a rámjön.

Már három napja várták az eseményt s csodálkoztak 
a késésen. Pillanat alatt Máté talpon volt.

— Szenvedsz? — kérdezte ijedten.
De Marianne csak mosolygott, hogy megnyugtassa.
— Nem, most még nem olyan nagyon. Kicsit kez

dődik m ár. . .  Nyisd ki az ablakot és csinálj rendet a 
szobában. Majd meglátjuk'.

Mire az ablakot kinyitotta, ragyogó nap töltötte 
meg a szobát. A reggeli ég gyöngéd, finoman kék, 
rajta a legkisebb fdhőcske se. Langyos tavaszi szellő 
lopózott be, a szomszédos kertben zöldelő orgonaág 
virított rügyező csipkepompájában.

— Nézd, nézd csak drágám, milyen szép az idő! Mi
csoda szerencse, a kedves kicsike napfényben jön majd 
a világra! 1 { «

Deiüs reménységgel néztek az esemény elé s csak 
az volt kellemetlen, hogyi doktor Boutan 'tegnap este 
Madame Séguinnél volt, aki huszonnégy óra óta rette
netesen szenved s még mindig nem szült. A két asz- 
szony félelme tehát alapos volt; ugyanazon a napon 
betegedtek le. S micsoda zavar támadna, ha Madame 
Séguin még nem1 lenne megváltva, ha a doktor nem 
hagyhatná el a szerencsétlen Valentinét, akinek állapotá
ról tegnap este még rossz hírek hallatszottak. 1

— Odamegyek1, — mondta Máté, — majd megtu
dom, mennyire vannak a dologgal s elhozom doktor 
Boutant. ! ; i í 1 h  j

Mire nyolcat ütött az óra, előkészitettek mindent. 
Az ápolónő itt vett már és készentartotta a szükséges 
dolgokat. A gyerekek ,fel voltak öltöztetve és várták, 
hogy kis barátjukhoz, Mauricehoz vigyék őket. Zajosan 
játszottak a szalonban, mikor hirtelen meghúzták ottkinn 
a nagy csengőt. _



144

— Talán az orvos, — mondta Máté, aki a fele
ségénél máradt.

De az ajtóban Morapge és lánya, Reine jelent meg, 
Eleinte Máté nem láthatta Morange arcát, csak csodál
kozott a torai látogatáson. Annyira váratlan volt ez, 
hogy meglepetését nem tarthatta vissza.

— Hogyan, ön az, kedves barátom?
Megütötte ,a megtört, borzalomtól szinte vibráló

hang, amivel a főkönyvelő dadogva felelte:
— Én__én vagyok...  eljöttem . . . szükségem van

önre. . .  Szolgálatra kérem...
S Mikor a Máté gyerekeinek lármáját hallotta a 

szalonból, közéjük kisérte Reinet:
— Menj, kicsikém, ne nyugtalankodj, játsszál a kis 

barátaiddal. Majd elhívlak aztán, csókolj meg.
— Istenem, mi történt hát, szegény barátom? —

kérdezte Máté. ‘
Morange egy pillanatig hallgatott; dadogott, vissza

fojtotta a zokogását; egész testében remegett s alig 
birt egy szót kimondani:

— Mi történt? Meghalt a feleségem...  Nem ná
lunk, máshol. Majd elmondok1 mindent. ‘Reine azt hiszi, 
elutazott, s azt mondtam a gyermeknek, hogy én is 
elutazom majd utána. Kérem, tartsa Reinet a szükséges 
időre a házában. . .  De ez nem minden. Kocsim van 
lenn, velem kell jönnie.

A szánalom ellenére, ami eltöltötte, Máté eluta
sította :

— Ó, ma lehetetlen, feleségem közvetlenül lebete- 
gedése előtt van.

Morange egy pillanatra zavaros tekintette! bámult 
rá, mintha újabb katasztrófa szakadt volna rá, aztán 
borzasztó reszketés vett erőt rajta s hatalmas belső 
keserűség torzította el az arcát.

— Hisz igaz, igaz, — dadogta, — az ön felesége 
más állapotban volt és most lebetegedés előtt áll, — ter
mészetes. Értem, hogy itt marad, hogy a boldog ese
ményt bevárja. De nem tesz semmit, barátom, volam
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fog jönni, biztos vagyok benne, hogy velem fog jönni, 
meit én túlságosan szerencsétlen vagyok. Biztosítom, 
hogy nem tudok egyedül visszatérni oda, a hová vezetni 
akarom; nem bírom, nincs erőm már; kell, hogy velem 
legyen valaki; könyörgöm!...

Olyan borzalom volt reszkető, dadogó szavaiban, 
hogy Mátét bensőleg megrendítette. Látta, hogy ez a 
szegény, gyönge, kétségbeesett, ezentúl egyedülálló em
ber olyan tehetetlen, mint valami vizbeesett gyerek, aki 
fuladozik.

— Várjon, — mondta, — majd meglátom, hogy el- 
kisérhettem-e.

Felment és elmondta Mariannenak, hogy a Morange 
családban valami borzasztó szerencsétlenség történt és 
hogy a főkönyvelő itt van és könyörög neki, hogy egy 
kicsit segítségére legyen. Marjaimé azonnal kijelentette, 
hogy Máté egy pillanatig sem habozhat, annál kevésbé, 
mert maga Marianne pillanatnyilag könnyebben érzi ma
gát. Talán tévedett az imént az időben. Még egy ötlete 
is van; miután Morangenak kocsija van, Séguinék előtt 
is elhajtathatnak s elküldhetik doktor Boutant, ha jöhet 
már. Akkor Máté nyugodtan szolgálatára állhat barátjá
nak a kívánt dologban.

— Igazad van, derék asszonyka vagy, — mondta 
Máté, mialatt megcsókolta nejét. — Elküldöm neked 
Boutan doktort s amilyen hamar lehetséges, magam is 
visszajövök.

A fiákkerben Morange egész megtörötten lehunyt 
szemmel ült mellette. A kezével eltakarta az arcát. 
Séguinék hotel-je előtt, az Avenue Antin-en, Máté meg
állította a kocsit; egyik komornától megtudta, hogy Ma- 
dame-tól épp az imént vették el a gyereket, de hogy 
úgy látszik, még nincs minden rendben és Máté csak 
akkor nyugodott meg, mikor Boutan kiüzent, hogy egy 
ói a letelte előtt ott lesz Madame Fromentnál.

Mikoi megint kocsiba szállott, a kocsis lehajolt, 
hogy a cim után tudakozódjon, ahová hajtania kell.

- A címet kérdi az ember, —- mondta Máté.
Zola: Termékenység 10
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— A  dm .... a cim...  Ej, hisz igaz. . .  Rue du 
Rocher, az alsó utca, ott, ahol lejt. A számot nem tudom; 
szénkereskedő van a házban.

Máté megértette. Látta; tehát tudott mindent. Mikor 
Morange, mint az őrült, kereste fel, hogy a felesége meg
halt, mái érezte a bűn hidegét a Morange arckifejezésén.

Morange kétségkívül a vallomás szükségességét 
érezte, —>- magyarázatát legalább. Engedett hallgatag- 
ságából, megint elfogta az izgalom láza. De eleinte nem 
biita elhatározni magát az igazság elmondására, hazudni 
próbált.

— 'Bábához ment Valéiie, hogy megvizsgálja s a 
vizsgálat alatt korai szülése volt — olyan erős vérzéssel, 
hogy lehetetlen volt megállítani.

— Orvost nem hozatott?
A kérdés elegendő volt arra, hogy kihozza Morange-t 

a sodrából. Pillanatig gondolkodott; úgy dadogta:
— Orvost? Igen, orvost. . .  orvos talán megment

hette volna. De azt mondták nekem’, hogy minden hiába
való lett volna.

S végre zokogásban tört ki a vallomás belőle, amely 
borzalmas kétségbeesése lázongásban szakadt fel belőle:

— Lefogták a karjaimat, bezártak, megakadályoz
ták, hogy orvost hívjak. . .  összezúztam volna mindent, 
kiugrottam volna az ablakon, amikor megértettem, hogy 
szegény feleségem elveszett. . .  mikor patakokban lát
tam a vérét. . .  S ha tudná, mit mondtak nekem! ...  
hogy meg vagyok őrülve, hogy valamennyien gályára 
kerülünk! Maga Valérie felháborodott miattam. Mások 
a kezüket a számra tették, hogy elfojtsák a sikoltásai
mat, biztosítottak, hogy semmi az egész, elállitják a 
vérzést!... ó, a nyomorultaki a nyomorultak!

S bevallott mindent, a függővas felhasználását: a 
nyomorult vas, amit tapasztalt kéz vezetett, a szervet 
mélyre süppedve találhatta és alighanem tulheves döféssel 
fúrta keresztül. Vérömlés; eleinte hiába küzdött ellene a 
szülésznő. Úgy tiz óra felé remélni kezdett, de éjfélkor 
a beteg agonizálni kezdett



_ Gondolja el, este hét óta óta itt vagyunk, mert
ez a nő azt követelte, hogy a ‘dolog az éj beálltával 
történjék. Azt mondta, nem szükséges neki az erős világí
tás elég egy gyGItya s hogy különböző okoknál fogva, 
e z 'az  óra a legalkalmasabb nek i... Reggel hét óra
kor még abban a borzalmas szobában voltam, ahol meg
beszélésünk szerint Valerienek öt-hat napot kellett volna 
töltenie, mig meggyógyul. S vissza se nyerte az eszmé
letét, ájultan feküdt, fehéren és jéghidegen, az élet leg
kisebb jele nélkül. . .  Mit tehetlem? Reine odahaza meg
őrült az aggodalomtól, mert azt mondtam neki, hogy az 
anyját a vasúthoz kisérem és mindjárt otthon leszek. 
Azok a népek kitettek az ajtó elé s azt mondták, reg
gel kellemes meglepetésre ébredhetek; nem tudom, hogy 
kerültem onnan haza. önre gondoltam, hogy segítségemre 
lesz, annyira lehetetlennek látszott előttem, hogy egyedül 
térjek vissza o d a ... Istenem, istenem! szegény feleségem, 
milyen állapotban látjuk viszont?

Máté nem talált szavakat, beérte azzal, hogy: meg
ragadta a szerencsétlennek a kezét s soká tartotta 
a magáéban. A barátságnak, az irgalomnak ez a jele 
könnyekig hatotta meg a szerencsétlent,

A  fiákker megállt a rue dü Rocher-féle ház előtt 
Csöngetésükre piszkos kötényü kis cselédlány jelent meg. 
Mikor felismerte a látogatót, aki barátja kíséretében 
volt, a két urat a keskeny előszobában várakoztatni 
akarta.

— Várjanak kicsit, uraim, — mondta.
De mikor Morange brutálisan eltaszitotta, felkiáltott: 

Hadd szóljak előbb az asszonyomnak1.
— Meg van parancsolva, uram, nem engedem be.
Morange nem veszekedett vele, vállával ellökte oldalt

és továbbment. Máté követte, a szolgáló elsietett, hogy 
a szülésznőt megkeresse.

Morange befordult a folyosó sarkán s addig az 
ajtóig ment, amelyet jól ismert. Remegő, tapogató kézzel 
nyitotta ki ezt az ajtót. A  lány, aki az ajtó előtt 
állott és a kit mint őrt, állitottata oda, dühbe borította,
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egész elvette a maradék eszét. És az iszonyatnak, a 
borzalomnak micsoda tanyája volt ez a szoba, a hová 
most beléptek! Az udvarról kevés világosság esett be 
a keskeny, poros ablakon. A füstös mennyezete alatt, 
négy fal között, — olyan nedvesek voltak a falak, hogy 
a papiros tapétát se bírták tartani — semmi egyéb nem 
volt, mint márványlapos szekrény, himbálódzó kis asztal, 
két rossz nádszék és hamis mahagóniból készült ágy. 
Ennek a piszoknak a közepén, a szalmazsákon, amit a 
szoba közepébe húztak, hidegen, halottan feküdt hat 
óra óta Valérie. Bájos feje — olyan sápadt, mint a 
viaszk, mintha a gonosz seben át minden csöpp vére 
kiomlott volna — barna hajhullámai között feküdt. Áz 
életben oly friss, kerek, szeretetreméltón vidám arca a 
halálban rettenetesen komoly volt — kétségbeesett saj
nálkozás mindenért, amit ilyen borzasztóan Jtt kellett 
hagynia. Jobbkeze finoman, sápadtan feküdt a takarón, 
az ágy szélén. Halott volt és egyedül volt, senki se 
volt mellette s halottas ágya mellett nem lobogott 
gyertya.

Moiange, mint a félkegyelmű, úgy állott előtte, 
iáméiedt. Az asszony aludni látszott, örökre lezárt 
pilláival. De Morange nem tévedett; nem látta többé 
felesége lálekzetvételét, ajkai zárva voltak és egészen 
,ehéiek. A szoba borzalmassága, az a hideg iszonyat 
az elhagyott halott mellett, aki úgy feküdt ott, mintha 
valami sarokkő mellett szúrták volna le: olyan erővel 
tagadta meg bensőjét, hogy majdnem az eszét vesz
tette el. Megragadta az aszony kezét, jéghideg volt az. 
A félj kebléből csak rekedt sóhaj tört elő. Térdreesett 
és aicát a márványkézre nyomta, szó, zokogás nélkül. 
Mintha neki magának is jéggé kellene meievednie emel
lett a megsemmisült lény mellett, vele kellett volna 
menni a halál hidegségébe. Nem is mozdult többé.

Máté is mozdulatlanul állva maradt, elborzadt ettől 
a gyors végtől, a szégyenteljes szétmorzsolástól, amibe 
ez a házaspár rántotta magát. A borzalmas csend tovább 
tartott; végre zajt hallott maga mögött, a nesz olyan
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v o lt . mint óvatos macska csuszamlása. Jáivamaradt 
ajtón Madame Rouche lépett be; nyugodt, szelíd, hall
gatag modorában közeledett, örökös fekeie ruhájában. 
Nagy orra mindjárt a felé az ur felé fordult, aki, 
ahogy emlékezett, öt is meglátogatta nemrégen; valami 
hölguet akart elhelyezni. Látszólag nem nyugtalanította 
őt az idegen; higgadt maradt. Úgy látszott, csupa szá
nalom, emiatt a szegény férj miatt, aki a földre ros- 
kadt a halott mellett. Barátságos arca azt látszott mon
dani: — Micsoda szerencsétlenség! Milyen szomorú 
dolog1 Milyen kicsi az ember a sors vigasztalan sze
szélyével szemben! — Mikor aztán Máté a szerencsétlent 
felemelni, erősíteni- próbálta, megakadályozta benne, és 
suttogta:

— Nem, nem, csak hagyja. . .  jót tesz neki...  Jöjjön, 
uram, önnel akarok beszélni.

S kivezette Mátét. De ahogy a folyosón állottak, 
borzalom szele süvített el mellettük s a távolból 
nangos segélykiáltások hallatszottak. Még mindig anél
kül, hogy felizgatná magát, a nő kinyitott egy szobát, 
behúzta Mátét és igy szólt:

— Várjon meg itt.
A szülésznő fogadószobája volt ez, keskeny helyi

ség vörösbársony, elhasznált bútorokkal. Kicsi mahagóni 
Íróasztal benní Fiatal, kibontott hajú asszony — nyilván 
valami bentlakó — aki csak nem rég fekhetett gyerek
ágyban, mint rendkívüli hal ványsága mutatta, — félig 
kinyujtózva, karosszékben feküdt, valami kézimunkán 
babrálgatva.

Mikor Máté felpillantott, meglepetésére Célestet is
merte fel, Madame Ség un komornáját. A lány össze
rezzent meglepetésében, hogy itt találja őt, s annyira 
meglepődött a látogatás váratlanságán, hogy vallomás 
szaladt ki a száján.

— Froment ur! Ne szóljon Madame Séguinnek, hogy 
itt talált!

Máté emlékezett rá, hogy Céleste három hét óta sza
badságon van, Valentiné megengedte neki, hogy le-
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utazzék Roügemontba halálos beteg édesanyjához, aki
től rendszeresen kapott leveleket. Valentiné is irt neki 
oda, hogy Céleste az úrnője lebetegedéséig pontosan 
érkezzék vissza; de a komorna azt felelte, hogy anyja 
utolsó óráit éli és hogy lehetetlenség őt elhagynia. És 
Máté most Rouchenánál találta a lányt, ahol alig egy 
hete, hogy lebetegedhetett. • I

— Igaz, uram, állapotos voltam. Egy nap nagyon 
is jól észrevettem, hogy: mindent meglátott. Ilyesmit csak 
a férfiak látnak meg. Madame soha semmit sem .gyaní
tott olyan jól el bírtam rejteni. Nem akartam elvesz
teni a helyemet, és azt mondtam, hogy az anyám nagy
beteg. Egy barátnőm, Couteau asszony, kapta meg a 
leveleimet, az adta aztán postára a feleleteket is . . .  
Hisz a hazugság nem valami szép dolog, de ugyan mi 
legyen belőlünk, szegény lányokból, akiknek gyáva és 
hűtlen férfiak gyalázatos módon gyermeket csinálnak?

Amit nem mondott meg, az volt, hogy a második 
gyermekkel volt már teherben, és hogy ezúttal a dolog 
nem ütött ki olyan jól. Előző évben, majdnem ugyan
ezen a napon, Rouche halott gyermektől szabadította 
meg. Az  a bizonyos fogás, ami az asszony speciáli- 
tását képezte, kitünően sikerült akkor.

Ezúttal a gyerek —, bár csak héthónapos magzat — 
életképes és élve jön a világra. S mert a ház szabályai 
a gyermekgyilkosságot tiltották, Madame Couteaut kel
lett igénybevenni, ami ilyen esetekben a legutolsó me
nedék szokott lenni. Eljött, hogy elvigye a gyereket 
Rougerr.ontba, hogy ott dajkaságba adja. Ez egy nap
pal a szülés után történt, azóta a gyerek rég halott.

— Megérti, uram.', hogy nem kényeztethetem maga
mat, mint valami urihölgy. Az  orvosok azt mondják, 
hogy az embernek legalább húsz napig ágyban kell 
feküdnie, hogy magához térjen. Én hat napig feküdtem 
az ágyban és aztán felkeltem, hogy megint erőhöz jus
sak. Jövő hétfőn helybe akarok állani a régi úrnőmnél 
Most azzal foglalkozom, amint látja, hogy Madame 
Rpuche fehérneműit javítgatom; olyan jó hozzám .,..
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Tehát megteszi, ugy-e? Lesz olyan jő, titokban tartja 
a dolgot?

Máté fejbólintással beleegyezett. Vizsgálódva nézte 
ezt a legföljebb huszonötéves leányt, ski nem volt 
szép, hosszú lófejével, aki ig j megy egyik terhességből 
a másikba s halott gyermekeket dob a földbe. Ije
delmet, szánalmat öntött belé.

— Bocsásson meg, uram, ha valamit kérdezek. Nem 
mondhatná meg: Madame lebetegedett már?

S mikor Máté azt felelte, hogy Madame Séguin 
most már alighanem túl van mindenen, de negyven- 
nyolc óráig szenvedett, a szolgáló úgy vélte:

— Nem is csodálom . . .  Madame olyan gyönge.,.  
De örülök, hogy hallom. Köszönöm,

Ebben a pillanatban Madame Roliche lépett be 
és hangtalanul tette be az ajtót. Az előbbi fájdalom
kiáltások után megint halálos csönd lett a házban.. A 
nő leült kis íróasztala mellé, Máté nyugodt jóakarata 
módján kérte, hogy foglaljon helyet. Egy kézmozdulat
tal intett Célestenek, hogy maradhat; ez ba átnő volt, 
megértő és megbízható leány; ez előtt lehetett beszélni.

— Uram, nincs szerencséim nevét ismerhetni, de 
azonnal megértettem, hogy előkelő é s . okos emberhez 
van szerencsém., aki ismeri az életet. Azért négyszem
közt szerettem volna megmondani, hogy barátjának két
ségbeesése nyugtalanít; ó, csak ő miatta! Nincs fogalma 
arról a téboly-rohamról, ami éjjel erőt vett rajta, s a 
mit alig bírtunk elfojtani. Azt hiszem, ha újabb roha
mot kap, olyan dologra ragadtatja majd magát, aminek 
a következményeit nem lehet kiszámítani, ezt megérti. 
Hisz, igaz, a csapás borzasztó, én is átérzem teljes 
mértékben, én is meg vagyok rendülve, — a szeren
csétlenség óta be nem bírtam hunyni a szemem1. De, 
be fogja látni, nem használna semmit, ha szerencsét
lenségének fölösleges nyilvánosságra hozatalával még 
több szomorúságnak és még nagyobb kötelezettségeknek 
tenné ki m agát... Ismétlem, inkább gondolok rá, mint
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magami a, mert ami engem illet, Istenem! én tudok se
gíteni magamon.

Máté felemelkedett:
— Madame, nekem nem kell arról tudnom', ami 

itt történt. De ennek a halottnak a jelenléte itt nem 
a legnagyobb veszedelem magában véve is?

Madame Rouche gyöngéd mosolylyal felelt:
*— Hisz igaz, az ellenőizés szigorú. De szerencsére 

vannak az embernek barátai mindenütt. Megtettem a 
feljelentést; jön az orvos és koraszülést konstatál.

Máté, mielőtt elment, látni szerette volna még 
Morange-ot, szerette volna elvezetni ebből a siralom
házból, ha lehet. De a szerencsétlen már az első sza
vainál suttogó hangon kérte, hagyja abba, mintha attól 
félne, hogy megzavarja annak az álmát, aki ott örökre 
elaludt.

— Nem, semmit se mondjon, barátom, fölösleges 
mind, amit mondani akar... Tudom én, hogy bűn és 
soha magamnak megbocsátani nem fogom. Halott, mert 
beleegyeztem...

Könnytelen, színtelen hangja, mint távoli halál
harang, tépte Máté szivét. Hiába keresett vigasztaló 
szavakat. Reineről beszélt hát.

— ó, igaza van. Reinet nagyon szeretem. Nagyon 
hasonlít az anyjához. . .  Magánál tartja holnapig, ugy-e? 
Ne mondjon neki semmit, hadd játsszon, majd én ma
gam fogom neki a szerencsétlenséget elmondani.. . Ké
rem, ne kínozzon, ne vezessen innen el. Megígérem, 
hogy nagyon okos leszek, nyugodtan itt maradok és 
őrzöm. Nem is fognak hallani, nem fogok senkit terhelni.

Hogy ilyen nyugodtan, egész leverten látta, Máté
nak el kellett határoznia magát, hogy ott hagyja. Le
ment és a kocsiba vetette magát, ami odalent várta. 
Mikor hazaért, a kis ház vidámsága, derűje volt az, 
ami meglepte. Mindenütt a nap ragyogott rajta. A 
folyosón rózsák állottak, amiket a gyerekágyas asz- 
szony szobájából hoztak ki, az egész lépcsőházat be
töltötte illatával, S mikor feleségének szobájába lépett,
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megkapta a rengeteg vászon látása. Egyik ablak nyitva 
állott és beengedte a korai tavaszt.

Azonnal észrevette, hogy a betegápolónő egye
dül van.

—■ Hogyan, doktor Bouton nincs itt?
— Nem, uram, nem jött senki. Madame nagyon 

szenved,
Máté Mariannehoz közeledett, aki nagyon sápad

tan, csukott szemmel feküdt és roppantul szenvedni lát
szott. Máté haragos lett és elmondta, hogy a doktor 
két órával ezelőtt megigérte, hogy jönni fog.

— S olyan sokáig magadra hagytalak, drágám! 
Azt hittem, a doktor melletted lesz. . .  Madame Séguin 
már szült; itt lehetne azóta a doktor...

Marianne lassan kinyitotta a szemét és mosolyt 
erőltetett ajkára. De nem birt mindjárt beszélni és végre 
gyönge hangon suttogta:

— Miéit haragszol? Ha nem jött el, biztosan va
lami komplikáció állott be. Különben is: mit segíthetne 
rajtam? Várni kell.

Odakinn csöngettek. Máté megremegett és lesie
tett. S mikor a Boutan doktort ismerte meg a lépcső 
aljában, megkönnyebbülten kiáltott fel:

— Ó, doktor ur!
— Ne tegyen szemrehányásokat, drága barátom. 

El sem hiszi az aggodalmakat, amiket épp most kellett 
kiállanom. Szegény, kicsi asszony, kétszer-háromszor 
majdnem a kezeim között halt meg. Már szült, mikor 
görcsös rohamot kapott. Ettől féltem kezdettől fogva...  
Most, hála Istennek, azt hiszem, túl a veszélyen.

Aztán, mikor felöltőjét és kalapját az ebédlőben le
tette, folytatta:

— Hogy is lenne rendes szülése olyan asszonynak, 
aki egészen a hatodik hónapig fuladásig fűzi magát, 
társaságba, színházba jár, eszik, iszik mindent, amit csak 
akar, minden elővigyázat nélkül! Tegyük még hozzá, 
hogy az asszony nyugtalanítón ideges és házassságában 
sok, rendkívüli boszusága van. Kevesebb is elég lenne,
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hogy a szülő nőt elragadja... No mindez nem érdekli 
önt. Nézzünk a magunk dolga után.

Belépett. Jóságos mosolyával és élénk szemével Ma- 
ilanne felé közeledett. Az ugyanavval a szemrehányás* 
sál fogadta:

,— Ó, doktor ur! 1
— Itt vagyok már, drága asszonyont. Esküszöm 

önnek, hogy nem jöhettem előbb. Meg kell különben 
vallanom, hogy ön miatt nem voltak aggodalmaim, mert 
tudom, hogy milyen bátor és erős. . .

— Borzasztóan szenvedek, doktor ur.*.
■— Annál jobb, ez kell nekünk. Ha erőteljesek a 

elé, a szülő nőt gondosan megvizsgálta, csodálkozás 
hangján kiáltott fel:

— Nagyszerül sohse láttam még ilyen kedvező hely
zetet. Mielőtt egy óra elmúlik, meglesz a kedves ki
csike... Ilyen szép munka örömet okoz az embernek.

S Mátéhoz fordulva, szavaihoz hozzátette az orvos:
—- Kedves barátom, nem menne a dolgai után? 

Itt csak utamban van. 1
Ebben a pillanatban belépett a szolgáló és jelentette, 

hogy itt van Beauchéne ur, hírekét kér. Máté egy pilla
natra lement.. %

— Nos, barátom, mennyire van? Constance küldött 
ide, hogy híreket vigyek néki.

— Ó, még nemi, — mondta szegény Máté megre-
megve. . 1 í I j.

Beauchéne olyan ember módján nevetett, aki boldog, 
hogy ezeket a nagy izgalmakat már a háta mögött 
tudja. Nem hagyta a szivarját kialudni és életkedvtől 
ragyogó hangján hozzátette:

— Azt is akartam még mondani, hogy a három 
kisgyereke nem unatkozik. Úgy reggeliztek a fickók, 
mint a farkasok és most vígan ugrálnak, ordítoznak. 
Én nem értem, hogy! tud maga élni ilyen lárma közepeit... 
A Séguinék két gyermekét is elhozattuk. Azok is vele 
tartanak a kis társasággal, de kicsit tunyák, álmosak, 
télnek, hogy bepiszkítják a ruhájukat,., Maurice-unk
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is ott Van, meg ez a szép Reine kisasszony, akS felnőtt
kisasszonyok modorában cseveg. . .  össszesea hét gyerek. 
Sok ez olyan embereknek, akik ragaszkodnak ahhoz, 
hogy csak egyetlen lágyén. j

Mikor Máté Reine nevét hallotta, jéghidegség nyi
lallott át a szivén. Szalmazsákján, megjelent előtte a 
halott Valérie. . .  1 ábánál Morange, mérhetetlen fájdal
mában.

— Az a nagy; leány is játszik? — kérdezte.
— Hogyne, mamát játszik a gyerekekkel. De nem 

kell neki több, csak egy bébe, a többi öt, az kis szolga... 
Három-négy év múlva pompás kis asszanyka válik 
majd belőle.

Ejhallgatott, hogy kifújja magát, aztán valamivel 
kevésbé vidáman tette hozzá: ■;

— Az a baj, hogy Maürlce-nek1 ma reggel megint 
fájtak a lábai. Nagyon gyorsan nő a fiú, nagyon is 
erős lesz... Az anyja divánra ültette, ahol a többi hat 
körülveszi. Elhiheti, milyen nehéz a szive, hogy nem 
ugrálhat, ordíthat, mint amazok. Szegény kis fiú!

Beauchéne még ott maradt egy darabig; csöndben 
szívta a szivarját, végre megszólalt:

— Hát a szép szőke? Még semmi?
Máté csodálkozott ezen a kérdésen; aztán megér

tette, hogy Beauchéne azt kérdezi, lebetegedett-e már 
Norine.

—; Még nem; egy hónap még odáig. Hiszen tudja.
— Én? Nem tudok én semmit és tényleg együgyű 

is a kérdésem, mert nem1 is akarok tudni semmit. . .  
Ha mindent kifizetett, ismételje meg neki: az én részem
ről, nem létezik sem ő, sem a gyermek.

Ebben a pillanatban fentről a betegápolónő hangja 
hallatszott:

— Froment' ur, jöjjön fel hamar! j { .
Beauchéne felfelé tolta őt..
— No, menjen, barátom. Majd én várok egy ki

csit.. Meglátom, öcsikét vagy hugocskát kaptam-e.
Mikor Máté a szobába lépett, a doktort pillantotta
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meg, aki gyakorlott ujjaival egy gyermeknek segített, 
hogy az élet küszöbét átlépje. S hallotta Mariannet, imá
dott Marianneját, amint hangosan felkiáltott — az anyák 
kiáltásával, minden uj életet kísérő kiáltással, a fájda
lom kiáltásával, az öröm és a reménység kiáltásával, 
amire azonnal az újszülött gyermek tiszta nyöszörgése 
felelt, amely a napfényt köszöntötte. Megtörtént: uj 
lény jött a világra, mint a ragyogó napfényben fürdő 
másik lény folytatása.

— Fiú, — mondta az orvos.
Máté már lehajolt és gyöngéden megcsókolta Ma- 

iiannet, két könny reszketett a szemében. Most Marianne 
is mosolygott és a boldogság egy sugara világította meg 
anyai arcát, holott teste még remegett a fájdalomtól.

Máté kisietett és lekiáított a lépcsőn:
Fiú!

— Nagyszerű, — szólt rá odalenn Beauchéne paj
kosan; - most van belőlük négy, a lányokat nem is 
számítom. Fogadja szerencsekivánatom...  Sietek haza, 
hogy Constancesz-al közöljem a hirt.
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H A R M A D I K  K Ö N Y V

— De ha mondom, hogy nem kell nekem Zoé 
ahhoz, hogy a gyereket megfürösszem! — mondta ha- 
iagosan Máté. — Maradj az ágyban és pihenj.

— No de hát — mondja Marianne, — a lánynak 
elő kell készíteni a fürdőkádat! meleg vizet kell hoz
nia.

Az asszony jókedvűen kacagott a zsörtölődésen; 
végié Máté is nevetett.

Két nap óta megint ott laktak a kis pavillonban, amit 
a janvillei erdők szélén béreltek Séguintől. Annyira siet
tek azzal, hogy megint falun lehessenek, hogy el sem 
fogadták az orvos tanácsát, várnának vele. Marianne 
elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy lebetegedése 
után már két héttel, elhozatta magát ide. De kellemes, 
langyos idő melegítette fel a koratavaszi hónapot, úgy, 
hogy az utazást súlyosabb következmények nélkül ki
állotta s csak el volt kicsit fáradva. Azért Máté megér
kezésük után harmadnapra — egy vasárnap — egész 
ünnepet csinált belőle, hogy a napot teljesen az asszony 
oldala mellett töltse, hogy az egész reggelig ágyban 
maradhasson.

— Csak foglalkozhatok egy kicsit a gyerekkel, 
mig te pihensz. Eleget van a nyakadon reggeltől estig.
S ha tudnád, milyen öröm nekem, megint ebben a 
kedves szobában lehetni, veled és a gyermekekkel!

Marianne a bölcső felé hajolt, ami az ágya mellett - 
állott.

— Gervais ifiur mély álomba merült, — mondta.
— Ugyan nézd meg! Csak nincs szived, felébreszteni őt!
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Dg Gervais iflur kinyitotta a szemét és bömbölni 
kezdett. Am Marianne kérlelhetetlen: előbb a fürdő, 
aztán az anyatej. Zoé egy veder melegvizet hozott, 
előkészítette a fürdőkádat, amit az ablakhoz állítottak. 
Máté megmaradt a határozata mellett, ő füröszti meg 
a gyermeket. Három: percig mosta a kicsit szivacscsal, 
Marianne az ágyból vezényelte az operációt. i

— Most pedig, — mondta Máté, akinek Zoé se
gédkezett a gyereket finom vásznakkal megszáritani,
— most majd megmérik Gervais ifiurat.

Ebben a percben esett meg — mint reggelenkint
— a többi fiatal ur vad berohanása. A négy gyerek
— ezek már maguk kezdtek öltözködni — gyorsan 
befelé galoppirozott, mint a fiatal csikók. Apjuk nya
kába csimpaszkodtak és megrohanták anyjuk ágyát, hogy 
jó reggelt mondjanak neki, de aztán a kis Gervais, aki 
a bölcsőben feküdt, keltette fel érdeklődésüket és kíván
csiságukat.

— Mért kell őt még egyszer megmérni? — kér
dezte Ambroise.

A két iker, aZ idősebbek, Blaise és Denis, egyszerre 
felelték:

— Mondták néked már: tudni akarják, nem csapták-e 
be mamát, jól megmérték-e neki a babát, mikor a 
piacon vette.

A kis Rcse — még mindig csak topogott, menni 
nemi birt, az ágyra mászott fel, a bölcsőbe kapaszkodott.

— Látni akarom, látni akarom.
Majdnem felborított mindent. Ki kellett tenni a 

gyerekeket valamennyit az ajtó elé, mert a nagyobbak 
is látni akarták, kinyújtották a kezüket érte.

— Kedves gyermekeim; — mondta az apa, — 
tegyétek meg nekem azt a szívességet és sétáljatok le, 
játszottak odaki. Tegyétek fel a kalapotokat a nap elien 
és maradjatok az ablak alatt; hallani akarlak benneteket.

Zoé — miután kicsit rendbsszedte a szobát — 
lement, de visszajött nemsokára nagy csomó orgonával 
ás jelentettei, hogy Angelin ur és. úrnő, hosszabb séta
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— Hadd jöjjenek fel, — mondta jókedvűen Marian- 

ne. — Hisz fogadhatok.
Fiatal, szerelmes házaspár voltak Angelinék, egy 

kis janvillei házban laktak. Szenvedélyesen szerették a 
magános utakat s későbbre hagyták azt, hogy gye
rekkel vesződjenek. Az asszony csodaszép, magas, kar
csú, barna, bájos nő, örökké vidámarcu. A férfi csinos, 
szőke, erőteljes ember, szakállas, mint valami katona. 
Tízezer frank évijáradékuk s ennélfogva gondtalan éle
tük mellett a férfi még keresett is — rózsákat és csinos 
kis nőcskéket rajzolt legyezőkre kedves, tehetséges mód
ján. Semmi egyéb se volt az életük eddig, mint szerelmi 
játék, örökös becázgetés, játszi enyelgés. Az elmúlt nyár 
vége óta szorosabb kötelékek fűzték őket a Froment 
házaspárhoz.

— Szabad belépni, nem leszünk indiszkrétek? — 
hallatszott kívülről Angelin erőteljes hangja.

S Angelinné asszony — a séta és a tavaszi nap
sugár hatásától még izgatottan — megcsókolta Marian- 
net és szabadkozott, hogy ilyen korai órában jönnek.

— Gondolja meg, drágám, csak tegnap este tudtuk 
meg, hogy itt vannak már. Csak nyolc, tiz nap múlva 
vártuk. . .  S mert eljöttünk erre, nem bírtunk ellentállani, 
hogy az egészsége felől ne érdeklődjünk... Megbocsát; 
ugyebár?

S anélkül, hogy a feleletet bevárná, jókedvűen ki* 
áltott: I

— Ni, hisz itt vart, az újszülött fiatal ur. Fiú, mi? 
S jól ment minden, amint látom ... Istenem, önnél min
dig jól megy. . .  Ó, milyen piciké, de milyen kedves. 
Nézd, Róbert, de helyesen iszik... Azt hinné az em
ber, csak baba. . .  De mulatságos!

Csodálattal teli, közeledett a férje is, hogy igazat 
adjon az asszonynak:

— No, ez a picike igazán bájos ám... Dq láttam 
borzasztóan csúnyákat, akik soványak és kékek marad-
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tak, mint a megkoppasztott csirkék... Ha ilyen fehérek 
és kövérek, akkor kellemes . . .

— Hiszen, — nevetett Máté, — lehet önnek is 
ilyen, mihelyt a szive kívánkozik utána! Hisz valóság
gal hivatva vannak arra, hogy pompás gyerekük legyen!

— Nem; nem. Az ember sohsem biztos benne... 
Aztán, hisz tudja: Claire nem akar a harmincadik élet
éve e lő tt... Várhatunk még öt évig; élhetünk egy kicsit 
sajátmagunknak.... Majd meglátjuk, ha Claire harminc
éves lesz.

Angelinné egész el volt ragadtatva és csodálattal 
szemlélte a kicsikét továbbra is. Szemmellálhatólag fel
ébredt bensejében az anyaság hirtelen ösztöne.

— ó, Róbert, — mormogta szelíden, — bár lenne 
nekünk is!

R férje tréfásan'felelt:
— Hát én nem vagyok már elég neked? Tudod, 

hogy a terhesség kilen: hónapjában, meg a szoptatás 
alatt tizenöt hónapig nem ölelhetjük meg egymást... 
Két év; a legcsekélyebb szeretkezés nélkül... Ugy-e, 
kedves barátom, értelmes férj, aki törődik az anya és 
gyermek egészségével, egész idő alatt hozzá sem nyúl az 
asszonyhoz?

Máté nevetett*
— Túlzás; de valami igazság van benne. Mégis 

a legjobb, ha az ember tartózkodik.
— Tartózkodni; érted, Claire? Ó, csúnya szó ... 

Akarod?... s ha nem bírom, és máshová megyek?
A két piruló fiatal asszony is nevetett s átengedték 

magukat az e körül a kérdés körül szokásos kényes 
tréfáknak. Nem lehetett őket meggyőzni a szerelem 
nagy biztositékával, hogy hívek maradnak egymáshoz, 
hogy várnak egymásra. Máshoz menni; gonoszság volna, 
utálatos dolog.

— Hadd beszéljen, — végezte madame Angelin; 
— túlságosan szeret; nem is tudja, vannak-e más nők..

De mégis úgy tetszett, féltékeny aggódás rázza 
meg. S amit hangosan kimondani nem mert, mialatt
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Mariannet szemlélte, az a kérdés volt: nem rhtitja-e 
majd el a terhesség, nem viszi-e el tőle a férjét? A 
szép, friss» vidám asszony, keblén a gyermekkel, — 
fehéi ágyát körülfolyja a nap — igazán bájos kép. De 
voltak férfiak, akik utálták. Ez a csöndes benső harc
megjegyzésre késztette:

— De hisz nem kellene a gyermeket maiamnak 
szoptatni, vehetnék én dajkát is.

— Persze, — felelte a férje. — Nem engedném meg 
soha. hqgy magad szoptasd a kicsit; együgyüség lenne.

Mindjárt megsajnálta durvaságát és bocsánatot kért 
Mariannetól. Megmagyarázta, hogy az anyák manapság 
nem vetik magukat alá efféle fáradalmaknak; nem 
szoptat, hacsak valamelyes vagyona van is.

— Ó, felelte nyugodt mosolyával Marianne, — 
volna csak százezer frank évi jövedelmem, akkor is ma
gam szoptatnám a gyermekeimet, ha tizenketten volná
nak is. Azt hiszem, megbetegedném, ha a kedves kicsi 
nem szabaditana meg a tejfölöslegtől; az én egészsé
gemért van az, hogy itt a mellemen táplálkozik. Aztán 
azt is képzelném, hogy a kötelességemet nem teljesítettem 
egészben; s ha csak a legcsekélyebb baja támadna is, 
gonosz anyának kelene magam tartanom, aki nem kí
vánja a gyermeke egészségét, életét..

— Ó, mennyire igaza van, — mondta Máté, a lá
togatókhoz fordulva. — Bár hallaná őt valamennyi anya 
és visszatérnének Franciaországban a régi szokáshoz
— maguk szoptatnák a gyermekeiket. Ez maga elég 
szépség lenne. Hát nem ez a legigazibb szépség?

Az Angelin házaspár felemelkedett, búcsúzni készült.
— Hát kilenc hónap múlva? — kérdé tréfásan Máté.
— Mondjunk tizennyolc hónapot, — felelt a férj,

— ha hozzávesszük a meggondolás hónapjait.
Március, április gyönyörű volt és Mar.anne nagyon

hamar gyógyult lebetegedése után. A kicsi, lomb mögé 
rejtett ház örökös örömben élt. Minden vasárnap, amikor 
&z apa nem ment a hivatalába, igazi ünnepség volt. 
Más napokon reggel bement a városba és csak este hét

Zola:: Termékenység 11
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óra felé jött haza, mindig sietve, munkától fáradtan. 
Ha az örökös utazgatás nem is bántotta a kedélyét, 
mégis támadtak fel benne gondok, félt a jövőtől. Fiatal 
házának szegénysége eddig még nem nyugtalanította. 
Nem voltak becsvágyó gondolatai, nem kívánt gazdag
ságot s tudta, hogy feleségének sincs a boldogságról 
más álma, minthogy nagyon egyszerűen éljen itt, egész
ségben és szerelemben. De ha nem is álmodott magas 
méltóságról, nagy vagyonról, mégis folytonosan azt kér
dezte magától, hogy most, miklor a családja szünetlenül 
szaporodik, hogyan fog megélni? s ha még olyan sze
rényen is él? Mit csinál, ha még több gyerek jön? honnan 
veszi a szükségeseket, valahányszor uj hajtás keletkezik 
családjának fáján? Ha az ember igy gyerekeknek ad 
életet, legalább is ismernie kell a forrásokat, amikből 
a csipogó kis szájakba élelmet rak, máskép bűnös gon
datlanság vádja éri az embert. Tisztességes módon — 
az ember nem szaporodhat madár módjára s gyermekeit 
nem bizhatja a véletlenre, mint a madár, — mások 
aratására nem számíthat. Ezek a gondolatok annál 
inkább erösbödtek benne, minél inkább látta, hogy 
a kis Gervais születése óta a kenyér még szü- 
kebb lett a családban. Marianne sokszor azt 
se tudta, hogy éri meg a hónap végét, bárha a taka
rékosság terén csodákat miveit. A legkisebb kiadásokat 
is jól meg kellett fontolni, — megtakar itották a gyere
kek reggeli kenyeréről a vajat s a blúzaikat a leg
utolsó szálig kellett viselniök. S hogy a zavart növel
jék a gyerekek évről évre nagyobbak lettek s többe 
is kerültek ilyképen. A három fiú egy janvillei isko
lába járt, a mi nem került olyan sokba. De nem kel-e 
majd tőiket jövőre a líceumba Íratni? s honnan a 
pénz? Nehéz probléma; minden órának súlyos gondja 
— elrontotta kicsit a gyönyörű tavaszt, ami a tájat 
virágpompába burkolta.

A legrosszabb az volt a dologban, hogy Máté 
meg volt győződve arról, hogy be van zárva a Beau- 
chéne gyárába, mint rajzoló. Még ha tekintetbe vette
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is, hogy végre majd a keresetének! a kétszeresét fogja 
megkapni, ez a hét-nyolcezer frank se olyan sok, hogy 
álmát — nagyszámú családot — megvalósíthassa.
Olyan családét, amelyik felnő büszkén, szabadon — 
mint hatalmas erdő, ami nagyságát közös anyjának, 
a földnek köszönheti. Azért történt, hogy Janville-be 
való visszatérése óta vonta őt a föld magához, meg
ragadta, megállította sétáin, s átadta magát még bizony
talan, de mindinkább szélesedő gondolat-körének, 
percekig állott a sürü erdő mellett elterülő szántóföld 
szélén, vagy valamely mocsár partján, a minek a vize 
átiagyogott a napon. Köves siki szintjén is elálldogált. 
Sok-sok bizonytalan terv fogamzott megi benne, bizony
talan álmok, olyan különösek sokszori hogy nem kö
zölte senkivel, még a feleségével sem. Kinevették 
volna, biztos. ' Mért ne fordulna a földhöz, az örök 
tápláló anyához? Mért ne mivelné meg ezt a mérhe
tetlen darab földet, mért ne termékenyítené meg. . .  
ezeket a poros, kövecses talajokat. . .  a miket termé
ketlenül hagytak? Minden ember hozza magával a 
világra a gazdaságát, mindenki gondoskodjék maga a 
megélhetéséről — minden uj gyermek születésekor... 
mért ne termékenyitene meg mind újabb darab földet . . .  
ami megsegíti és életben tartja...  anélkül, hogy a köz 
adományán történnék? S ez volt minden; semmi bizo
nyos; a valóraváltás szép álmokban foszlott szerte.

Egy hónap óta élt a Froment család falun, ami
kor Marianne, már egészen egészségesen, az Yeuse 
hidjához jött fel, hogy férjét ott bevárja. Hat órakor 
jött meg s az asszonynak a szép estén az az ötlete 
támadt, hogy kerülőt csináljon s a Lepailleur házaspár 
malma mellett térjen vissza, egyúttal friss tojásokat 
hozzon el onnan a vacsorához.

— Rendben van, — mondta Máté. — Tudo(d, szíve
sen látom a régi, regényes fekvésű malmot, de 
ez nem akadályozna ám meg abban, hogy lebontassam 
és jó, uj géppel felszerelve újra építtessem. . < ha a 
tulajdonos lennék.

n*
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A régi ház udvarán a Lepailleur házaspárt találták, 
akik fiatal, nyers modorú emberek voltak. Antonin, 
a fiuk, földön feküdt ás kezecskéjével lyukakat vájt a 
homokba.

— Tojás? — kérdezte Lepailleur asszony ; — lesz, 
Madame.

De nem sietett; a kis Gervaisre nézett, akit Ma- 
iiianne a könnyű tolókocsiban magával hozott.

— Ni, a kicsike! Gyönyörűen fejlődik; pompásan 
virul.

Lepailleur nem tudta gúnyos nevetését visszatartani. 
A parasztnak ahoz a polgá^ elemhez való bizalmas 
hangján mondta, amelyikről tudja, hogy szegénység
ben él:

— No, most öt van belőlük, uraim Mi szegény 
emberek bizony ilyesmit meg nem engedhetünk ma
gunknak.

— Miért nem? — kérdezte Máté. — Nincs itt 
magának ez a malma, nincsenek földjei, amikkel foglalkoz
tathatja majd azokat az eljövendő karokat, akik segít
ségére lesznek? hogy megkettőzzék a birtokait, meg- 
háromszorozzák a termőföldjét?

Az egyszerű szavak olyanok voltak, mint az ostor
csapás, ami alatt Lepailleur meggömyedt. Megint a 
malmon eresztette ki a mérgét. Ó, ez a vén kalyiba 
biztosan nem csinál belőle gazdag embert, mint a hogy 
a nagyapjából, az apjából sem csinált. Ami pedig a 
földet illeti: elég szép hozományt hozott az asszony; 
olyan földeket, amiken semmi meg nem teremi; ami
ket hiába füröszt az ember arcának verítékében; nem 
hozza be az még a magnak, a trágyának a költségét 
sem.

— Először is a malmot újonnan kellene felszerelni,
jó gőzgépet kellene beállítani. {

— Átszerelni az én malmomat! Még hogy uj gőz
gépet állítani bele! őrültség! Csak minden második hó
napban van valami kevés dolgom; ezen a vidéken 
nem termelnek gabonát.



ite

— Ha nem hajt a földje, azért van, mert nem fog
lalkozik vele kellőképp; régi módin műveli, nem gon
dosan; nincsenek gépei; nem trágyázza eléggé a földet.

— Megint masinákkal jön, ezzel a vacakkal, ami a 
világot teszi tönkre? Ej no, szeretném látni, hogy fog 
neki a dolognak; hát teremjen a föld, ha egyszer 
nincs kedve teremni! Nem uram;; ez nem lehetséges, 
ennek vége. Ez a föld, az a munka nincs. Megcsaltak, 
kiraboltak bennünket; a paraszt, aki halálra dolgozza 
magát, nemsokára az ivóvizét is elveszíti. Inkább a 
folyóba vetem magamat, semhogy még egy gyereket 
csináljak a feleségemnek; fölösleges, hogy szerencsétlen 
embereket hozzunk a világra. Antonin legalább megél a 
halálunk után, ha csak egyedül marad. . .  Esküszöm, 
nem csinálok parasztot belőle. Ha fölmegy majd Párisba 
és tanulni akar, azt mondom majd neki, igazad van; 
S értelmes embernek, aki szerencsét akar csinálni, csak 
egy Párisa v an ... A párisi kövön nő a tallér és csak 
azt sajnálom, hogy nem kerestem a szerencsémet ottan, 
amikor még tehettem volna.

Máté nevetett. Nem különös, — ő, a polgár, a 
tudomány embere, a diplomás, arról álmodozik, hogy 
a földhöz térjen vissza, — minden munkának, minden 
jónak közös anyjához —< mig ez a paraszt, parasztnak 
a fia, megátkozza a földet s csak az maradt a becs
vágya, hogy a fia ezt a földet megtagadja? Soha 
jelentősebb ellentét nem ragadta meg a figyelmét; a 
falu népének a városok felé való titokzatos húzása; 
ami évről-évre hatalmasabb arányokat ölt és lassan a 
nemzet vérét szívja, elgyengíti.

— Azon csodálkozom, — folytatta Máté, — hogy 
nem találkozott még okos, értelmes férfi, hogy ezt a 
hatalmas,, elhagyott birtokot használhatóvá tegye. Chante- 
bledből Séguin papa valaha hatalmas birtokot akart 
fejleszteni. Óriási, terméketlen síkok, erdők ezek, ami
ket részben termővé kellene tenni, homokos talajok, ami
ket hamarosan lehetne kultiválni. Micsoda szép fel
adat, micsoda teremtő munka volna ez férfi embernek!
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Lepailleur ámuló csodálattal hallgatta; gunyja aztán 
megint kitört:

— Kedves uram, meg van bolondulva! Bocsásson
rreg, ha igy kimondom. Chantebledet akarja megmivelni? 
ezt a köves földet termékenyíti meg? a mocsarakkal 
akar valamit kezdeni? Milliókat fektethet bele, anélkül, 
hogy egy zsák árpát aratna! Istentől elátkozott hely 
ez, amit a nagyapám apja is ilyennek látott csak, 
amilyen most és amit a fiam unokája is csak ilyen
nek lát majd, a milyen... Nem vagyok kiváncsi ter
mészetű, de szeretném látni azt a tökfejüt, aki ebbe 
bele fog. f

— Istenem, ki tudja? — fejezte be a beszélgetést 
nyugodtan Máté. — Elég, ha az ember szereti azt, 
hogy csodákat alkothasson.

Mintegy tíz nappal később, egy vasárnapon történt, 
hogy Máté Maiianneal és a gyerekekkel sétált. Akkor 
érte őt először valami kivezető fénysugár, valóságos 
kinyilatkoztatás, ami a család további sorsára volt döntő. 
Egész délutánra szóló kirándulást terveztek, avval a 
céllal, hogy a magas fűben uzsonnázzanak majd. És 
miután soká bújták a sötét utakat az erdő sűrűjében, 
ide-oda tévelyegtek a kövecses lapályokon, az erdő 
szélére jöttek vissza és egy tölgyfa alatt telepedtek le. 
Előttük a messzire elterülő táj; a vadászok régi talál
kozóhelyére épített kis pavillon, amiben ők laktak most, 
egész a távoli Janville faluig elláttak. Jobbról a hatal
mas, mocsaras fennsík, ahol széles, terméketlen föld
darabok hajoltak minduntalan alá, s elvesztek a bal
oldali völgyben; mögöttük sűrű erdők, itt-ott tisztások
kal. Ezek soha kaszát még nem láttak. S sehol em
beri lény; semmi; csak ez a magára hagyatott ős
természet, nyugodt nagyszerűségében a gyönyörű szép 
áprilisi nap szikrázó pompájában. A sok meggyűlt nedv 
ismeretlen, földalatti élettől duzzasztotta meg az egész 
földet, ami kitömi látszott.

Fehér abroszt terítettek a pázsitra és a négy na
gyobb gyerek mohó étvágygyal esett neki az ételeknek,
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— Marianne pedig a legkisebbet szoptatta. Máté állva 
maradt és gyönyörűséggel nézte, amint az apró népség 
falatozott. Az alkotás álma elfogta újból; akaratlanul 
elszállottak gondolatai a jövőbe; abba a jövőbe, a 
miről senkinek sem beszélt még.

— Igen, — mondta, — ideje, hogy munkára gon
doljak: hogy királyságot alapítsak, hogy a gyerme
keknek valamennyinek legyen levese, amitől erősödjék. 
S gondolnom kell azokra is, akik még majd jönni fog
nak, akik évről-évre meghosszabbítják az asztalunkat... 
Akarod tudni; megmondjam?

Marianne mosolyogva, figyelmesen emelte fel a 
szemeit.

— Igen, mondd meg a titkodat, ha már ütött az 
órája. . .  ,Ó jól érzem, valami nagy reménységgel vagy 
te li... De nem kérdeztelek; vártam.

Máté nem felelt egyenesen; fellázította valami hir
telen emlékezés. i 1

— Tudod: Lepailleur semmirekellő tökfej, akár
milyen ravasz is a képe. Van-e gonoszabb ostobaság, 
mint azt hinni, hogy a föld megunta termékenységét, 
hogy azon van, hogy csődöt mondjon. Ó, az örök, tápláló 
anya! Csak a rossz fiainak a mostohanyja ő — a 
gonoszaké, akaratosaké, butáké. . .  akik nem tudnak sze
retni, dolgozni. De az értelmes, gondos fiú előtt, aki fog
lalkozik vele, aki neki szenteli magát, — az olyan 
ember előtt, aki a tudomány minden uj vívmányával 
tud dolgozni és akit a tapasztalatok összessége segit: 
majd meglátjátok: az ilyen ember előtt a föld meg
remeg; szül neki szakadatlanul, megszámlálhatlan aratá
sokkal ékesíti magát! Ó, azt mondják itt, hogy Chante- 
bled soha sem termelt még semmit, soha mást, mint 
gazt, nem fog termelni. No jó; eljön miajd az az em
ber, aki átalakítja ezt a földet, itt az öröm és bőség 
Uj országát teremti majd.

Hirtelen megfordult Máté, kiterjesztette a karjait, 
s úgy mutta az egyes pontokat, amikről beszélt:
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— Odaát több mint két hektár apró fával beültetett 
terület — Mareuii majorságtól Lillebonneig terjed. Köz
ben tisztások vannak!; remek föld; elsőrendű szántó
földnek való; számtalan forrás bugyog föl benne... 
Itt jobbra annyi a forrás, hogy a fensikot mocsárrá 
változtatták, cirok1 nő rajta, meg sás, káka... Ha jönne 
most a bátor, a győző ember, aki megtermékenyítené 
ezt a földet, csatornahálózatot fektetne a földekre, le
vezetné a mocsár vizet... óriási földterületet nyerne, 
művelhetne meg, ahol a gabona kitünően megteremne. . .  
És az még nem minden, övé lenne az előttünk fekvő 
síkság is — ezek a szelíden lejtő lankák Janville- 
től Vieuxbourgig; további két hektár: ezek olyan §zá- 
razak, olyan kövecses, sovány a talajuk, hogy nem 
vetett beléjük senki. A győző ember a forrásokat egy
szerűen beléje vezetné, ráeresztené a mocsarak vizét 
a terméketlen, száraz földekre, — nem is sejtett, dús
gazdag aratások volnának ottan akkor... Láttam min
dent, végigtanulmányoztam mindent... Kiszámítottam, 
hogy van itt legalább ötszáz hektár föld, amiből bátor 
alkotó ember a termőföldek legdusabbját varázsolhatja 
elő. Gabona-királyság volna ez, uj világ, amit a munka 
teremtene meg, amit jótékony források segítenének, meg 
éltetőnk, a nap, a források táplálója.

Marianne lelkesedéssel nézte, hogy Máté mint re
meg álmának elragadtatásában. De az asszony meg
ijedt reményeinek nagyságától és nem tudta elnyomni 
a nyugtalanságnak, a vigyázatosságnak1 kiáltását:

— Nem, nem; sok az,amit kívánsz, lehetetlent 
akarsz; hogy hiheted, hogy valaha is a miénk lesz 
mindez, hogy a vagyonunk átfogja ezt az egész földet? 
És hol a tőke, hol vannak a munkás kezek ekkora föld 
elfoglalásához?

Máté egy percig néma volt, ez a megjegyzés vissza
vitte a valóságba. Aztán halkan nevetett és a maga 
értelmes módján felelte:

— Igazad van; álmodom, ostobaságokat beszélek. 
Nem akkora még a becsvágyam, hogy Chantebled ki-
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rálga legyek. De igaz az, amit mondtam neked s 
nincs abban semmi, ha nagy terveket sző az ember, 
hogy bátorsága, önbizalma legyen. . .  Egyelőre csak arra 
határoztam magam el, hogy ennek a földnek megkezd
jem a mivelését; egyelőre .persze igen szerényen, pár 
hektáron csak1, amit Séguin kétségkívül ^gész olcsón 
ideád m ajd... a pavillonnal együtt, amiben lakunk. Tu
dom, hogy ez a birtoka — mert vadásztársaságnak 
adta bérbe — teher neki; később meglátjuk, szeret-e 
a föld bennünket, akar-e jönni hozzánk, ha mi hozzá- 
megyünk?

II. !

Másnap — az irodában, erős munkával töltött dél
előtt után — Máténak az a gondolata támadt, hogy 
értesülést szerezzen arról, hogy! érzi magát Norine ma
dame Bourdieunél? Tudta, hogy Norine tizennégy napja 
lebetegedett s személyesen akart meggyőződni arról, 
hogy van az anya és a gyermeke? Végére akart járni 
a Beauchénetől kapott megbízatásnak. S mert külön
ben Beauchéne a maga részéről a dologról nem szólt 
többé egy szót sem, Máté megelégedett azzal, hogy egy
szerűen bejelentse neki, hogy délután nem! megy be 
a hivatalába anélkül, hogy a távollétének okát adja. 
De tudta, micsoda kő esik le a főnöke szivéről, ha 
megtudja, hogy a dolog befejeződött, a gyerek eltűnt, 
az anya más szerető karjaiba jutott.

A Rue Miromesnil-ben, a szülésznő házába érkezve, 
fel kellett mennie Norine szobájába, mert a leány még 
ágyban feküdt. Pedig egészséges volt már és a jövő 
csütörtökön kellett volna elhagynia a házat. S megle
petésére észrevette a gyermeket, amelyik kicsi bölcsőben 
feküdt az ágy lábánál; holott azt hitte, hogy a lány már 
túladott rajta.

— No végre! — kiáltott jókedvűen Norine. — Imi 
akartam önnek, hogy lássam legalább, mielőtt ezt a házat
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elhagynám. A kistestvéremmel akartam a levelet el
küldeni.

— Hát jól ment minden? Túl van mindenen? — 
kérdezte Máté.

— Ó, nagyon jól. Már öt napja, hogy elhagytam az 
ágyat és mozgok ide-oda, nemsokára el is megyek innen... 
/égé a jó időmnek; nagyon jól éreztem itt magam.... 
Ugy-e, Victoire, ilyen jó matrácot, ilyen jó kosztok 
nem találunk az utcán?

Máté megismerte Victoiret, a kis cselédleányt. Az 
ágy mellett ült; fehérneműt javított. Nyolc nappal a 
Norine lebetegedése előtt talpon volt már; úgy volt, 
hogy a következő nap elhagyja a házat. Egyelőre 
Rosine-nak, a gazdag kisasszonynak dolgozgatott, akit 
saját apja tett csúffá s aki tegnap betegedett le. Vic
toire a mellákszobában lakott. A kevésbé szép, de napo
sabb szobában Norine-nak és Victoirenek1 most a harma
dik ágyban nem volt szomszédjuk. Árny volt az utolsó, 
az az angol leány, aki a gőzössel Angliába utazott.

A kis szolgáló abbahagyta a varrást és feltekintett.
— Bizony nem alhatunk majd bele a fényes nap

palba; nem fogják nekünk reggel mások hozni a meleg 
tejet, mielőtt felkelünk. No, de nem nagyon mulatságos, 
ha az ember egész nap az átellenes falat bámulja. Hisz az 
ember mégsem töltheti az életét semmittevéssel.

Norine nevetett és a fejét rázta, mint szép leány, 
akinek nem ez a nézete. Aztán a két kis testvérétől 
akart elbúcsúzni, akik látogatására jöttek.

— No kis cicák; hát a papa, mondjátok, még min
dig haragszik rám? Hazamehetek-e már?

— Ó, — felelte Cécile, — nem mintha nagyon hara
gudnék apánk’, de azt kiabálja egyre, hogy őt megbecs- 
teleniti a dolog, hogy ujjal mutat rá az egész városrész. 
Euphrasie az, aki ugratja őt, különösen, mióta férjhez 
készül menni.

— Euphrasie férjhez megy? — No, ezt még nemi 
mondtátok.

S nagyon rosszkedvű lett Norine, különösen mikor
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a testvérkéi — mindkettő egyszerre — elmesélte, hogy 
Bénard az Euphrasie vőlegénye az a fiatal, kedves- 
arcú kőműves, aki ott lakik a házban. Beleszeretett 
Euphiasiéba, bár a leány nem szép, tizennyolc éves 
és olyan sovány, mint a szöcske; mégis egészséges
nek és dolgosnak látja.

— No, váljék javukra: hat hónap se telik bele, 
és a komisz dög már verni fogja a férjét. . .  Mond
játok meg anyámnak, hogy egyikötökkel sem törődöm 
többé és hogy nincs szükségem rátok. Nem megyek 
az utcára; dolgozni fogok megint és találok majd vala
kit, aki segítségemre lesz. Halljátok: ne jerték megint, 
ne bosszantsatok!

Máté a bölcsőben fekvő kicsikét nézte. Jól fejlett, 
egészséges gyermek volt, erős vonásu s úgy találta, 
feltűnően hasonlít Beauchénehez.

Madame Bourdieu lépett be, — egy asszony ki
sérte, akiben Máté a helyszerzőnőt ismerte fel, akit 
Séguinéknél látott. Biztos, hogy a nő is megismerte 
azt az urat, akinek1 a felesége olyan büszke volt arra, 
hogy a gyermekeit maga szoptatja. De úgy tett, miritha 
először látná. A hallgatás a hivatásához tartozott.

— No, gyermekem!, — kérdezte madame Bourdieu 
Noiinet, — gondolkodott már a dolgon? mit határo
zott erről a kedves kicsikéről, aki olyan édesen alszik 
itt? ... Ez az az asszonyság, akit említettem. Minden 
két hétben egyszer feljön Normandiából, dajkákat hoz 
Párisba s mindannyiszor kicsikéket visz el, akiket ott 
megint dajkák gondjára b iz ... Amilyen makacs leány 
maga, még megmarad amellett, hogy a gyermeket ki
adja falura — legalább ne hagyja el egészen a gyer
meket és bízza erre az asszonyra addig, amíg magához 
veheti. Vagy, ha egészen el akarja hagyni a gyereket, 
ez az asszonyság lesz szives és elviszi a lelenc
házba.

Norine kegyetlen zavarban volt és szép fejét, cso
dás szőke hajával, a vánkosra ejtette.

— Istenem, — dadogta — már megint kinoz!
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Mind a két kezét a szeme elé tette, mintegy azért, 
hogy ne lásson. v

— Ez a törvény, — mondta halkan a szülésznő 
Máténak. — Azt rendelik, hogy tegyünk meg mindent 
hogy az anya — különösen olyan helyzetű, mint ez a 
leány itt — maga szoptassa a gyermekét.

Máté nagyon meg volt hatva és az ágyhoz köze
ledett:

— Hallgasson rám, kedves gyermekem, hisz maga 
nem rossz leány. Miért nem akarja ezt a kedves kicsi
két maga szoptatni, miért nem akar mellette maradni?

Norine levette kezét égő, könnytelen arcáról.
— A gyerek apja — meglátogiatott-e egyszer is? 

Nem; nem tudom olyan ember gyerekét szeretni, aki 
igy bánik velem. Már az is, hogy ez a gyerekl itt 
van mellettem a bölcsőben, dühre ingerel.

— Rendben van; nem kényszeríti senki magát, hogy 
szoptasson, — mondta madame Bourdieu, aki utolsó 
kísérletet tett. — De nem szép dolog, hogy elhagyja a 
gyermekét. Miért nem bízza erre az asszonyságra, aki 
nevelő-anyához viszi a gyereket — igy valamikor, ha 
majd talált miunkát, elhozhatja? Nem kerül olyan sokba; 
a gyerek apja kétségkívül megfizeti majd.

Norine dühös lett.
— ő  fizetni! Ó, rosszul ismeri azt az embert! 

Nem1 mintha teher volna neki; milliomos. De ennek az 
embernek e g y e t l e n  kívánsága van; hogy a gyerek 
eltűnjön, hogy valami sutba dobják. Ha merte volna: 
ajánlotta volna nekem; hogy öljem m eg... Kérdezze 
meg ezt az urat itt: hazudok-e? Látja, hogy ez az ur 
hallgat... Nekem magamnak kellene fizetni érte, nekem 
magamnak, akinek egy sousja sincs, nekem, aki holnap 
kenyér nélkül állók majd az utcán. Nem; ezerszer nem! 
nem bírom.

A kétségbeesésnek ebben a válságában, keserű zo
kogásban tört ki.

Némán mozdulatlanul állt Couteau asszonyság az
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áau lábánál és várt. Kis idő mlulva a szülésznőhöz
tor dúlt:

— Akkor hát csak a másik hölgy gyermekét vigyem 
cl? Legjobb lenne, ha felkeresném mindjárt, hogy meg
beszéljem a dolgot vele... Aztán majd visszajövök 
ezért a gyerekért, hogy a lelencházban leadjam. Hamar 
áell mindent megcsinálni, mert hat órakor megy a 
vonatom.

Mikor a szobát elhagyták, hogy Rosinehoz menje
nek, aki tegnap betegedett le, csak Norine keserves 
zologása és nyöszörgése volt hallható. Máté a bölcső 
mellett egy székre ült s végtelen szánalommal nézte a 
szegény csöpp teremtést, aki bölcsőjében nyugodtan aludt 
tovább. Victoire, a kis cseléd — aki néma maradt az 
egész jelenet alatt — beszélni kezdett, anélkül,''hogy a 
varrásáról feltekintene:

— Igaza van, ha nemi bízza a gyermekét erre a 
mocskos asszonyságra. Akármit csinálnak vele a lelenc
házban, mégis jobb helyen lesz. Legalább arra lesz 
kilátása, hogy megél. Én is csak' azon voltam, mint 
maga, hogy rögtön odavigyék a gyermekemet. Magam 
is arról a vidékről való vagyok — Bervilleből — Rouge- 
monttól hat kilométer. Ismerem a Couteaut asszony
ságot. Beszélnek róla minálunk. Finom mákvirág! Elő
ször valami utszéli árokban gyerekei: csináltatott magá
nak, hogy dajka lehessen; aztán, mikor látta, hogy 
a saját tejének az eladásával nem megy sokra, mások 
tejét kezdte eladogatni. Szép mesterség, se szive, se 
érzése ne legyen az embernek mellette. Még hozzá az 
a szerencséje volt, La Couteaunak, hogy nagy, durva 
fickóhoz ment feleségül, akit most az orránál fogva 
vezet és aki most segítségére van. A férje hozza a 
dajkát és viszi a kicsikéket, ha sok a munka. Több 
gyilkosság szárad ennek a kettőnek a lelkén, mint 
valamennyi gyilkosnak, aki guillotine alá kerül...

El kellett hallgatnia; La Couteau visszajött egyedül, 
hogy elvigye Norine gyermekét. Norine nem sirt már; 
a Victoire beszédét hallgatta. Miikor azonban megint
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meglátta a ihelyszerzőnöt, visszaesett a vánkosára, 
mintha valami félelem ragadta volna meg; mintha nem 
lenne ereje végignézni azt, ami itt történik. Máté fel- 
emelkedett a székről; ő is remegett egész testében.

— Hát rendben van, viszem a gyermeket, — mondta 
La Couteau. — Madame Bourdieu a szükséges adatokat 
felirta egy darabka papirosra: _a születés dátumát, 
a kerületet. De neve is kell, hogy legyen a gyermeknek. 
Milyen nevet akar adni neki?

Noxine nem felelt mindjárt; aztán fáradsággal 
nyögte: 1

— Alexandre.
— Hát Alexandre. De jó volna, ha adna neki másik 

nevet is; hogy hamarabb megismerje, ha valamelyik na
pon el akarná vinni.

Megint erővel kellett kicsikarni a feleletet Nori- 
neből:

— Honoré.
— Jó; Alexandre; Honoré. Az egyik név alighanem a 

magáé, a másik miegi az apjáé. Rendoen van; most minden 
megvan, ami kell. Négy óra; el nem érem már a hatórai 
vonatot, ha kocsit nem veszek... A lelencház nagyon 
messze van innen, a Luxembourg-park környékén... 
A kocsi pedig pénzbe kerül... Mit csináljunk?

Mig igy siránkozott s abban fáradt, hogy a fáj
dalomtól szinte kigyószerüen vonagló leányból még vala
mit kipréseljen, Máténak hirtelen az az ötlete támadt, 
hogy megbízásának teljességgel végére jár és La Couteaut 
a gyermekkel egész a lelencházig el fogja kisérni. így 
megnyugtathatja Beauchénet, hogy a gyereket ott az 
ő jelenlétében adták le. Kijelentette La Couteaunak!, 
hogy lemegy vele, fiákért vesznek, elkíséri.

— Helyes, — mondta La Couteau. — Menjünk. 
Kár a kicsit felébreszteni, olyan szépen alszik, de hát 
be kell csomagolni; ez kell.

Máté egy pillanatra visszatartotta.
— Norine, nem akarja megcsókolni a gyermekét?



— Nem, nem, vigyék csak el minél előbb! Nem 
akarok többet szenvedni!

A fiáker a rue Denfert-Rocherau-ban*) megállóit. 
Hosszú, szürke fal, amely egy középület kopár, komor 
kifelé nyiló oldala; a kerítés végén La Couteau a 
gyermekkel együtt egyszerű, kis ajtón lépett be. Máté 
követte. De nem egészen a szörnyű irodáig, ahol egy 
hölgy vette át a beérkező gyermekeket; nagyon meg 
volt indulva; félt a kérdésektől, mintha valami gaztett 
részese lenne. Hiába mondta a helyszerzőnő, hogy a 
hölgy nem fog kérdezni semmit, hogy a legteljesebb 
hallgatagság uralkodik itt; Máté inkább egy előszobá
ban maradt. Sok a'tó nyilt bele, olyan szobák ajtaja, 
ahol azokat a személyeket helyezték el, akik a gyer
mekkel jöttek, mig a sor rájuk került, itt vártak.

Mikoi végre üres karral Couteau asszonyság ismét 
megjelent, egy szót se szóltak egymáshoz és Máté nem 
tett kérdéseket hozzá. Hallgatagon szálltak vissza a 
kocsiba. Csak tán tiz perccel később, amikor a népe
sebb utcákba fordultak, kezdett el La Couteau hangosan 
nevetni. Mikor a kísérője néma és hallgatag! maradt 
és nem kérdezte tőle, miért nevet, honnan ez a hir
telen vigság, La Couteau nagyon hangosan mondta:

— Nem tudja, mért nevetek? Azért kellett önnek 
egy kicsit várnia, mert mikor kijöttem az irodából, 
egy barátnőmmel találkoztam;, aki mint ápolónő van 
itt a házban alkalmazva. Mondhatom, maguk az ápoló
nők azok, akik a vidékre viszik a kicsikéket. Azt me
sélte a barátnőm, hogy holnap eljön Rougemontba há
rom más ápolónővel együtt, — abban a gyermekcso
portban, amit magukkal hoznak bizonyára ott lesz a 
pici is, akit épp az imént hoztam ide.

S megint száraz, ellenszenves nevetése hallatszott.
— Nem mulatságos ez? Az anya nem akarta, hogy

* Itt van 0 párisi lelencház: »HőpitaI des Enfamts Agsistés*. 
R  ford.
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Rougemontba vigyem a picit; lám odakerül mégis. így 
esnek meg a dolgok az életben!

Máté nem telelt, jéghidegség suhant át a szivén. 
Hisz igaz: a sors megy a maga utján, kérlelhetetlenül. 
Mi lesz ebből a szegény kis lélekből, minő közel halál
nak néz elébe; minő életnek, teli bűnnel, szégyennel, 
szenvedéssel, nyomorúsággal?

A Saint-Lazare pályaudvaron La Couteau fürgén 
ugrott ki a kocsiból.

— Köszönöm, uram. Nagyon kedves vo lt... És 
rendelkezésére állok az ismerős hölgyeinek,, ha olyan 
szives lesz és ajánl nekik.

Máté is kilépett a kocsiból és egy pillanatig olyan 
jeleretnek volt tanúja, ami ottmarasztotta. ö t paraszti 
viseletű asszony, a karján valamennyiek szopósgyerek. 
Pl tolongok, a csomagok közepében állottak. Mikor La 
Couteaut megpillantották, kiabálva, visítva mentek neki 
és heves szóváltás vette kezdetét, mig végre a hat 
asszony egy csoporttá alakult és a vonat felé sietett; 
magukkal vitték a szopósgyerekeket; ragadozó madarak 
módjára, mint akik zsákmányt visznek. A vonat fütyült, 
az asszonyok beszálltak. így visznek el Párisból éven- 
kint húszezer gyermeket, akiket soha senki sem lát 
viszont többé. Nem volt elég, hogy az emberi mag el
hulljon, az izzó párisi aszfaltra dobassák élvezethaj
hászás, gyönyörüzésért; az is kellett még, hogy az 
élő aratás rosszul menjen végbe, hogy a fele elpusztuljon.

III.

Egy csütörtök reggel Máté a doktor Boutan kis 
félemeleti lakásán reggelizett. A rue de rUniversitén, 
a Palais Bourbon mögött lakott a doktor tiz év óta. 
Különös ellentétként, a min ő maga nevetett a leg
többet, a termékenységnek ez a szenvedélyes apostola 
agglegény maradt és tréfás kedélyességében ezt avval 
magyarázta, hogy igy több szabadsága jut ahhoz, hogy
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mások teleségének lebetegedésénél segíthessen. Nagy 
klientélája szakadatlanul foglalkoztatta, alig volt más 
szabad ideje, mint a reggeliző óra; úgy, hogy mikor 
valamelyik barátjának komoly beszálnívalója volt vele, 
azt a szerény agglegényi reggelijéhez hivta meg. Ott 
nagy sietségben tojást, rántott húst ettek, pohár bort, 
vagy kávét ittak.

Máténak komoly dologban kellett az oivos tanácsa. 
Miután még két hétg gondolkodott a dolgon, az a 
gondolat, hogy a félreismert Chantebledet virágzó föld
darabbá varázsolja, annyira a hatalmában tartotta, hogy 
szenvedett amiatt, hogj nem bírja rá elhatározni magát. 
Minden nappal nőtt benne a légy őzhete Jen szükséges
sége az alkotásnak. Az élet továbbültetése; férfi ural
kodó vágya; mindez lobogott Mátéban, aki megtalálta 
végre a munkát, ami várt rá, hogy egészséget, erőt 
és gazdagságot teremtsen, és emiatt már az álomban 
sem talált menekülést. Mennyi bátorság, mennyi derűs 
bizalom lakozhatott benne, hogy ilyen látszólag! em
berfölötti feladattal birkózzék meg! Örült feladat, ami
nek élelmességében csak ő maga bizott, sikerét csak 
maga sejtette. Kivel beszélhetne róla szabadon, ki
nek mondhatná el utolsó aggályait? Mikor végre arra 
a gondolatra jött, hogy Bontannal beszéljen, mindjárt 
találkozót is kért tőle. Ez volt az az ember, akire szük
sége volt; bátor, nyiltszemü ember, aki az életet 
szerette aki a mesterségéről táplált korlátolt véle
ményeken felülemelkedett. S akinek meg volt a képes
sége arra, hogy a legelső nehézségeken könnyedén 
törjön keresztül.

Mikor a két férfi egymással szemben az asztal
nál ült Máté szenvedélyes élénkséggel kezdte mind
járt vallomását; hosszadalmasan beszélt álmáról, — 
amely »költemény«, a hogy ő maga is nevetve mon
dotta. Anélkül, hogy felbeszakitaná, hallgatta őt meg 
az orvos; szemmelláthatólag megnyerte az alkotó szel
lem növekedő izgalma. Végre, mikor nyilatkoznia kellett, 
kijelentette: I , i •

Zola: Termékenység 12
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— Istenem; praktikus szempontból tulajdonképen 
semmit se mondhatók. Én magam soha életemben még 
egy salátát sem ültettem el. Hozzá kell még tennem, 
hogy a maga terve annyira vakmerő, hogy minden 
szakember, akinek ebben a dologban a véleményét ki
kéri, a világ legjobb, legmeggyőzőbb okaival fog azon 
igyekezni, hogy lebeszélje róla. De hát olyan gyönyörű 
meggyőződéssel beszél róla; olyan égő szeretettel, hoqy 
az még bennem is, aki pedig semmit sem értek a dolog
hoz, azt a biztosságot kelti, hogy sikere lesz. Különben 
tervével az én összes eszméimet keresztezi: tiz év óta 
hangoztatom folytonosan, hogy Franciaországnak, ha 
családját megint virágzásban akarja látni el kell hagynia 
a városokat és megint az eke szarvát kell megfognia, 
erős és termékeny falusi életet kell élnie. S mert a 
meggyőződésem ez, világos, hogy az ön térvét is csak 
helyeselhetem. Sőt iazt gyanítom, hogy tanácsért csak 
azéit jött, a miért az emberek általában tanácsért jön
nek; — mert bennem testvért lát, aki kész arra, hogy 
a küzdelmet felvegye.

Mind a ketten szívből nevettek ezen. Mikor aztán 
Bontan megkérdezte, hogy milyen tőkével akar belemenni 
a dologba, Máté nyugodtan fejtette ki, hogy nem akarja 
magát adóssággal terhelni és hogy először csak né
hány hektáron kezdi a dolgot. Bizik a munka legyőző 
erejében. Ö lesz a fej s bizonnyal megtalálja a szük
séges karokat. Egyetlen gondja, hogy Séguin neki a 
régi vadászpavillont körülvevő néhány hektár földet át
engedje, szerény törlesztés ellenében. Mikor erre nézve 
megkérdezte, Boutan így felelt:

— Azt hiszem, Séguin nagyon szívesen belemegy; 
azt gondolom, szives örömest beleegyezik, hogy folyton 
iosszabodó pénzügyei miatt is ettől az örökké par
lagon heverő földdarabtól megszabaduljon... Hisz tudja, 
abban a házban mindinkább rosszabbodnak az ügyek.

Félbeszakította szavait, hogy Mátétól diszkréten 
megkérdezze: \
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— S értesítette Beauchéne barátunkat, hogy ott
hagyja a gyárát?

— Szavamra, még nem. Kérem is, hogy a dolgot 
egyelőre titokban tartsa, mert csak akkor akarom neki 
elbeszélni, ha elő van készítve az egész dolog.

Megitták a kávéjukat és a doktor felajánlotta, hogy 
elviszi kocsiján a gyárig. Maga is odatartott; madame 
Beauchéne megkérte, hogy minden hét meghatározott 
napján vizsgálja meg Maurice egészségi állapotát. A 
gyerek örökké a lábait fájlalta, azonkívül olyan 
gyönge gyomru volt, hogy erősen vigyázni kellett az 
étrendjére.

— Olyan gyerek gyomra az övé, akit nem az anyja 
szoptatott; — tette hozzá doktor Boutan. — Az 6 derék 
felesége ilyesmit nem ismer, tud szoptatni. Ha ez a 
szegény Maurice egy szem megygyel többet eszik, mint 
kell, kész a nagy emésztési zavar. No hát elviszem 
önt a gyárba, de előbb a rue Roquepine-re megyünk; 
dajkát kell választani. De remélem, az hamar meglesz..

A kocsiban elmondta, hogy épp madame Séguin 
részére választ dajkát. Valóságos dráma volt a ház
ban — Séguin a felesége lebetegedése után rövid 
gyöngédség! rohamot kapott; kijelentette, hogy Andrée- 
nak, az újszülött kislánynak, maga fog dajkát keresni. 
Azt mondta, hogy ért a dologhoz; erős leányt válasz
tott, hatalmas mellel, óriási méretekben. De hát két 
hónap óta mind rosszabbul áll a gyerek egészsége; az 
oivos konstatálta, hogy a gyerek egyszerűen éhen fog 
halni. Az óriáslánynak nem volt teje, mikor a tejét 
vegyileg elemezték, kisült, hogy a tej ritka, gyönge, 
elégtelen. Most más dajkát kell fogadni; ez nagj dolog. 
Szélvihar dühöngött a házban; Séguin az ajtókat csap
kodta, és ordított, hogy semmiről sem akar tudni többet.

— Engem bíztak meg hát, — mondta doktor Boutan, 
— hogy dajkái: keressek, válasszak ki nekik. Sietős; 
naagyon nyugtalanít ez a szegény ks Andrée. Ilyen 
elcsenevészedett gyereket siralmas látni.

— Mért nem szoptatta az anyja maga?
12*
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Az orvos kétségbeesett mozdulatot tett:
— Kedvesem, túlsókat kérdez. Hogy gondolja, hogy 

előkelő párisi nő és ilyen élet mellett, — fogadtatások, 
társaság, színház, vacsorák, örökös házonkivüli gond, 
ezer társadalmi kötelezettség — magára vegyen ilyen 
hónapokig tartó keserves munkát, hogy maga szoptassa 
a gyermekét? Tizenöt hónapi veszteséget jelent ez. S 
két-három nemzedék után satnya, semmirevaló, rontott 
asszonyaink lesznek majd — tudnak majd talán még 
szülni, de szoptatni semmiképp sem tud majd.

Máténak eszébe jutott, hogy mit látott Bourdieu 
asszonynál, meg a lelencházban. Közölte a tapasztalatait 
az orvossal, aki újra a kétségbeesésnek széles mozdulatá
val felelt. Véleménye szerint hallatlan munka vár az 
emberi szolidaritásra, a szociális gyógyításra. Izzó fi
lanti ópia jelei mutatkoznak ugyan már; van már elég 
jótékony magánintézmény, folyton nőnek uj jótékony- 
sági intézmények.

— De az én véleményem szerint semmisem fogható 
ahhoz, ha az anya maga táplálja a gyermekét, — fe
jezte be az orvos. — Minden 'asszony, aki bírna a gyer
mekét szoptatni és még sem teszi, nagy bűnös; a távoli 
nevelőanya a gyermeknek majdnem biztos halála; a 
házidajka csúf üzlet, bajok kiszámíthatatlan forrása, sok
szor kettőzött bűn, mert nemcsak a gyermek, hanem 
a dajka gyermeke is áldozattá lesz.

A rue Roquepine-en, a dajkák elhelyező intézete 
előtt megállóit a kocsi.

— Fogadok, — mondta vidáman az orvos, — 
hogy nem volt még Soha dajkaszerző intézetben, bár öt 
gyermek atyja.

— Szavamra, soha.
— No jó, szálljon csak le, majd meglátja. Ismerjen 

meg mindent az ember.
A rue Roquepine-ii iroda a legjelentékenyebb volt; 

a legelőnyösebben ismerték a negyedben. Madame Bro- 
quette vezet’e, szőke, negyven év körüli asszony, méltó
ságteljes, kicsit piros arcú. Mindig erősen be volt fűzve,
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barna selyemruha volt rajta. Bár ez a hölgy képviselte 
a házban a méltóságot és ő érintkezett a telekkel 
is, mégis a ház éltető szelleme, mozgató er£e és épség- 
bentartója a férje volt: kicsi, ötvenes emberke. Élénk- 
szemű, hegyesorru ember volt és olyan fürge, mint a 
szöcske, ö  tartott rendet, ő ügyelt fel az irodában; ő 
tanította ki a dajkákat, ő fogadta, tisztította, hozta 
rendbe őket; mosolygásra, udvariasságra tanhotta őket. 
Bezárta a szobákba, és megakadályozta őket abban, 
hogy túlsókat egyenek. Reggeltől estig mindig ezekkel 
a sokszor piszkos, lompos, hazug és gyakran tolvaj 
lányokkal volt elfoglalva. A ház — a földszint csak 
látogatok fogadására volt berendezve, — két emeletével, 
— hat-hat szoba, csupa hálóterem, — egyéb se volt, 
mint bútorozott hotel, ahol éjjelenkint dajkák aludtak a 
csecsemőikkel. A házban a jövés-menés örökös; folyto
nosan száguldottak benne a parasztnők, akik reggel ér
keztek, pólyásgyereket tartottak a karjukon. Letették a 
podgyászaikat és ellepték a szobákat, a folyosókat, a 
közös termeket. Mindenfelé kellemetlen, orrfacsaró bűz, 
a legelképzelhetetlenebb rendetlenség. Azonkívül Bro- 
quette kisasszony is a házhoz tartozott, Broquette Her
mina. Sápadt, tizenötéves, sovány, vérszegény lány; 
csupa skrofula; lankadtan és fáradtan sétáltatta unal
mas szüzességét a dajkák csoportjában, akik többé-ke- 
vésbé duzzadtak a tejtől.

Boktor Boutan — aki a házat jól ismerte — be
lépett. Máté követte. A széles kapu mögött a háttérben 
üvegajtó következett Ez az udvarra nyilt, hol kerek, 
nedves, tengődő pázsitdarabon sovány bokrok nőttek. 
Balra a folyosón volt az iroda, ahol madame Bro
quette a fél kívánságára elővezettette a dajkákat. Azok 
csecsemőikkel egy szomszédos szobában tartózkodtak, 
aminek egyéb berendezése nem volt, mint hosszú puhafa- 
asztal a közepén, a falnál pedig padok, hosszában. Az 
irodában régi bútorok, vörös bársonnyal bevonva, maha
góni Íróasztal aranyozott ingaóra; a székek hátán csip
kekendők. Balra a folyosón, a konyha mellett, a közös
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étterem; benne két hosszú, viaszkos vászonnal letakart 
asztal és sok rossz széki Ha átlépte az ember ennek a 
szobának a küszöbét, éles, kellemetlen illat hatolt az 
orrába. A konyha szaga; romlott tej szaga; rosszul 
kezelt pólyavánkosok s a rengeteg szennyes fehérnemű 
szaga, amit ez a sok nő faluról magával hozott.

Mikor Boutan kinyitotta az iroda ajtaját, madame 
Broquette épp avval volt elfoglalva, hogy egy öreg ur 
előtt, aki egy karosszékben volt, egész dajka-se;eget 
sétáltatott el. Az öreg felismerte a doktort és sajnálkozó 
mozdulatot tett.

— Csak folytassák, kérem, — mondta az orvos. — 
Nekem nem olyan sietős; várhatok egy kicsit.

A  nyitott ajtón át Máté láthatta Herminet, a ház 
kisasszonyát. A vörösbársony székek egyikén ült az 
ablak mellett, belemélyedve valami regénybe, mig anyja 
az öreg ur előtt, aki nem birta magát elhatározni, az 
áruját dicsérte.

— Menjünk a kertbe, —< mondta nevetve a doktor.
Az értesítőikben a kert mint a háznak a dísze

szerepelt. Pompás levegő volt a kertben; volt benne egy 
fa is. Szóval majdnem olyan volt, mint falun.. A  két ur 
kinyitotta a kert ajtaját és látták, hogy a fa melletti 
pádon vastag lány ült, aki kétségkívül épp most érkezett 
és egy darab ujságpapirossal a gyereke hátulsóját tisz
togatta. Ö maga is csupa piszok volt és megérkezése óta 
még nem volt ideje arra, hogy megmosakodjék. Vala
melyik sarokban szemétdombot csináltak a konyhai hulla
dékok számára; csomó repedt tányér, lábas, régi rozsda
ette edények. A kert másik végébe nyílt a dajkák ré
szére fenntartott váróterem kijárója; itt is kloákába ütő- 
dött az ember, kiakasztott rongyokra, bepiszkított vánko
sokra, amiket száradni tettek ki. A szabad természet 
ezen csücskének ők' voltak az egyetlen virágai.

Hirtelen Broauette ur rohant elő valahonnan, senkise 
tudta volna megmondani, honnan. Doktor Boutant megis
merte; hiszen oiyan ur a doktor, akivel igen előzékenyen 
kell bánni többféle okból.
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— Hát el van foglalva a feleségem? — Nem enged
hetem meg, hogy itt maradjanak, jöjjenek', jöjjenek, ké
rem*.. A feleségem azonnal fogadja önöket.

Eltűnt; elrohant a lépcsőn.
— Barátom, — mondta doktor Boutan, mialatt a 

folyosón fel-le sétáltak, — ez semmi itten; a dolgoknak 
ez csak az anyagi oldala. Szeretném, ha belátna a tel
kekbe itten; ha az ügy másik oldalát is látná. El sem 
hiszi, mind azt a sok lavaszságot, töméntelen hazugsá
got, amit ezek a nők kitalálni képesek, hogy rendkivüli 
pénzmohóságukat csillapítsák. Ez természtes: maga az, 
hogy dajkamesterséget választanak, az én szememben a 
társadalom legeslegalsó fokára helyezi őket. Nincs is 
talán lealjasitóbb, lázitóbb foglalkozás. Ezek közül sok 
lány — romlatlan is — ügy "keresi a férfit, ahogyan a 
bika elé viszik a tehenet, — a tej végett. A hivatásos 
dajka szemében a gyermek csak előzetes szükségesség: 
üzletet teremtő eszköz. Mihelyt világrajött a gyermek 
és a dajka, mint tejelő tehén, állást vállalhat, a gyerek 
nem számit. Tompa elméjű lelkiismeretlenségnek legutolsó 
foka, állati aljasság... És mi a bűnös következménye az 
aljas vásárnak? Meghalhat a gyerek, akinek a dajka 
a mellét nyújtja, mert nincs ugyanolyan teje, amit a gyer
mek szervezete természettől megkiván, másrészt majdnem1 
mindig bizonyos, hogy a dajka gyereke is veszendőbe 
megy, mert rögtön emészthetetlen eledelre fogják, niínt 
a marhát. Kettő már az áldozat ekkbr s hibás mindkét 
anya egyformán, hibás a leggyávább, legszomorubb gyil
kosságban.

Mialatt a két ur ily en beszélgetés közben az étterem 
bejáratánál állott, La Couteaut pillantották meg két fiatal 
parasztnő között, mind a kettő tisztán volt öltözve, 
kellemes külsejű. Ebédidőn túl, a két nő kolbászfélét 
evett tányér, villa nélkül. A helyszerzőnő aki úgy 
látszik épp most érkezett, egész csomó dajkát hozott. 
Evett velük, hogy megerősítse magát és hogy azután 
ezt a két leányt, aki a szállítmányból megmaradt, 
egyebbütt helyezze el.
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— Ismeri La Couteaut? — kérdezte a doktor, mikor 
Máté elmondta a vele való találkozásait. — Akkor ked
vesem, a mélyére látott a gaztetteknek. La Couteau ször
nyeteg... Alig hihető, hogy ez az asszonyság a mi 
szépséges szociális szervezetünkben szükséges csavar és 
aligha fogom szerencsésnek érezni magam, ha misszió
mat teljesítem és választok egyet az általa hozott daj
kákból.

Madame Broquette nagyon szeretetreméltón beinvi
tálta az urakat az irodájába. Kinyitotta az ajtót, ami az 
irodából a közös terembe vezetett, dajka-csoportjának 
virágait állította elő, hármas-hármas rendekben. Vala
mennyinek a csecsemője a karján. Talán egy tucat volt 
belőlük; legkülönbözőbb megjelenésüek, rövidek, kövérek, 
hosszúak, durva barna hajúak, nagyon fehérhusu szőkék, 
élénkek és álmosak, csúnyák és csinosak. Da valamennyin 
a buta, ravasz mosoly, a csípőknek ugyanaz a zavart 
ringatása, a vásárra hozott rabszolganő félénk módja, 
aki attól fél, hogy nem talál vevőt.

A tizenkét dajka közül, akik elvonultak előtte, 
rövid vizsgálat után hármat választott ki doktor Boutan: 
ezeket félreállittatta. Hármajok közül végre aztán ki
választott egyet, hogy alaposabban megvizsgálja.

— Látszik, hogy doktor Boutan érti a dolgát, —
mondta behízelgő mosollyal madame Broquette. — Ilyen 
gyöngyöm csak ritkán v an ... Épp most jött, másképp 
biztosan nem is lenne már itt, és jótállók érte, mint 
akár saját magamért, mert már elhelyeztem én őt az 
előtt is. f

Huszonhat év körüli leány lehetett, barna, közepes, 
erőteljes testalkatú, durva, közönséges arcú, durva, erős 
fogazatu. Szolgált már; volt valamelyes modora.

— A gyereke hát nem az első?
— Nem, uram; a harmadik.
— Nem férjes?
— Nem, uram.
Doktor Boutan megelégedettnek látszott: bár el

ismerésében egy nyilvánvalóan erkölcstelen életnek' a
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megjutalmazása foglaltatott. Mégis a láng-anyák daj
kákul jobban megfelelnek. Engedelmesebbek, szr tet
t e l  jesebbek, nincs rajtuk a család gondja, nincs mö
göttük férj, aki sokszor örökös félelem, iiedelern.

Anélkül, hogy többet kérdezett volna tőle, a dok
tor átvizsgálta a papírjait és aztán alapos meg
vizsgálásához fogott: Megvizsgálta a száját, foghusát, 
konstatálta, hogy egészséges fogai vannak. Aztán a 
nyaka ideggócpontját vizsgálta meg, sőt bevezette egy 
mellékszobába, hogy ott teljesebb vizsgálatnak vesse 
alá. Mikoi visszajött vele, még a kebleit is alaposan 
megvizsgálta. A mellbimbók fejlettségét nézte meg, a 
tej minőségét, mennyiségét. Pár csöppet felfogott a 
kezébe és teljes napvilágnál szemlélte.

— Jó; hisz jó; — ismételte időről-időre.
Végre azzal a gyermekkel foglalatoskodott, akit az 

anyja karosszékre tett le. Cspndesen, nyitott szemmel 
feküdt a gyerek ott. Fiú volt. tán három hónapos, egész
séges, erős. Az orvos megvizsgálta a talpát, a tenyerét, 
a szája nyálkahártyáját, a hónalját, — hisz ilyen 
esetekben mindig félni kell örökölt szifilisztől. Nem tudott 
semmi gyanúsat felfedezni.

Pillanatra megnézte a dajkát Újra; megkérdezte tőle:
i— Tied a gyerek?
— Ugyan, uram! honnan vettem volna?
— Kedves leányom; kapni ilyet kölcsön is.
A vizsgálatot befejezték. Az orvos nem nyilatkozott 

azonnal, csöndesen még vizsgálgatta a leányt; vissza
tartotta valami, amit maga sem birt határozottan meg
jelölni. Más tekintetben a leány minden kívánalomnak 
megfelelt volna.

— Valamennyi hozzátartozója egészséges? Nem halt 
meg szülője, rokona mellbetegségben?

— Soha, uram.
— Persze; hisz úgy se mondaná meg. Szerencsére;

van a cselédkönyvekben egy lap erről is . . .  Józan 
maga, nem iszik? I

— De uram!
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A leány megharagudott; csititani kellett. Az arca 
aztán kiderült, mikor az orvos olyan mozdulattal, mint 
aki valamire elhatározta magát — de akinél azért min
dig fennmarad valamely lehető veszély tudata — 
megszólalt;

— No jó, hát felveszem... Ha a gyermeket azon
nal vissza tudja küldeni, még ma este beléphet abba a 
házba. Megadom a címet. Hogy is hívják magát?

— Marié Lebleu.
Madame Broquette óvakodott, hogy belekeveredjék 

a vizsgálat menetébe, megtartotta nagyszerűségét, jól 
berendezett urinői nagyszerűségét, ő , a háznak erkölcsi 
és polgári vára, erőssége volt. A lányához fordult:

— Hermine, menj, nézz utána, itt van-e fnég Cou- 
teauné asszonyság.

De mikor a fiatal hölgy lassan felemelte rá a sze
mét, anélkül, hogy a helyéből megmozdulna, úgy lát
szik, az anya jobbnak találta, ha maga néz utána a do
lognak. Bevezette La Couteaut, aki már épp el akart 
menni a szép leánnyal. A kapuban hagyta őket és ott 
váltak rá.

A doktor elrendezte a pénzkérdést: a dajkáért 
nyolczvan frankot kellett fizetni havonta; negyvenöt frank 
az irodának a fáradságáért és költségeiért, a dajka 
eddig való élelmezéséért. Azonkívül harminc frank a 
csecsemő hazaszállításáért, meg a helyszerző borravalója.

— Hazautazom ma este, — mondta La Couteau, — 
magammal viszem a picit. Avenu d’Antin, azt mondja 
ön? Tudom már, tudom; egy vidékünkről való komorna 
szolgál ott, abban a házban. . .  Marié mindjárt belép
het oda. Két óra múlva, ha elkészülök a dolgaimmal, 
visszajövök és elviszem tőle a gyermekét.

Ebben a pillanatban doktor Boutan a nyitvama- 
radt ajtón keresztül megpillantotta a két fiiatal paraszt
nőt, akik az ajtóban állottak és incselkedtek, mint a 
fiatal macskák.

— Ezeket meg se mutatták, — mondta a 'dok
tor. — Nagyon csinosak. Ezek is dajkák?
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— Dajkák? Nem, nem! — mosolygott La Couteau. 
— Másra valók; nálam rendelték meg őket.

Mikor végre — madame Broquette mély hajion- 
gásaitól kísérve — Boutan doktor és Máté az irodát 
elhagyták a ház bejárata előtt La Couteaut és monsiear 
Broquettet élénk beszélgetésben találták. Szemmellátha- 
tólag a két fiatal parasztnőről volt szó; Broquette ur 
folyton őket nézte. Biztos, hogy valami jó eszméje, 
valami jó helye van a lányok számára.

— Broquette ur mindenféle üzlettel foglalkozik, — 
elégedett meg a doktor a magyarázattal, mialatt a 
kocsijába szállt.

Mikor a gyárba megérkeztek és beléptek, olyas
mit láttak, ami Mátét megint felizgatta: Morange volt 
akit reggeli után a lánya, Reine, a hivatalába kisért. 
Mély gyászban voltak mind a ketten; Valerie temetése 
óta Morange folytatta a munkáját a könyvelésnél, mély 
levertségben, olyan rezignációval, ami már hasonlított 
a teljes önfeledtséghez. Tiszta sor volt, hogy feladta 
minden becsvágyó tervét, nem akarta már a gyárat el
hagyni, hogy máshol keresse a szerencséjét. De arra 
nem tudta elhatározni magát, hogy feladja a lakását, 
habár az most tulnagy lett nekik és túlságosan drága is. 
Itt élt egyszer a felesége, itt akart tovább élni ő is; 
aztán meg akarta őrizni ezt a luxust, hogy annakide
jén majd a leányát ajándékozza meg vele. Egész gyen
geségével, minden gyengédségével most a leánykája 
felé fordult, akinek az any'ával való hasonlatossága meg
zavarta. Könnyes szemmel, órákig el tudta nézni. Csak 
az volt már az álma, hogy gazdag kelengyét adhasson 
vele, hogy leánya révén legyen boldog, ha ez még lehet
séges. Fösvény kezdett lenni minden olyan dologban, 
ami nem Reinet illette, fukar volt. S azzal a gondolat
tal foglalkozott, hogy mellék-munkát vállal, hogg 
még kényelmesebb élete legyen a lánykájának, hogy 
nagyobb legyen a hozománya. Igty élt Morange.

— Bizony, — felelte Reine Boutan doktor kérdé
sére, kedves, csinos nevetésével, — én kisérem majd
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vissza is szegény papámat, hogy biztos legyek benne, 
hogy tesz legalább egy jó sétát. Másképp bezárkóznék 
mindjárt a szobájába és meg se mozdulna.

Morange olyan mozdulatot tett, mintha bocsánatot 
akarna kérni. Fájdalom és lelkiismereti turdalások közöt! 
élt odahaza a lakásán, feleségének, arcképeitől körül
véve... talán tizenöt kép, amik mindenféle életkorban 
ábrázolták Valeriet. A falon függtek a képek egymás 
mellett.

— Szép idő van, Morange ur; igaza van, ha sétál 
kicsit.

A szegény ember felemelte csodálkozó szemét, pil
lanatig a napra bámult, mintha nem is látott volna eddig 
senkit.

— Igaz, szép az idő. Reine-nek1 is jó, ha kisétál egy 
kicsit.

Reine meglepetten kiáltott fel, amikor egy kocsit pil
lantott meg, amely a járda szélén megiállott. Egy nő 
nyújtotta ki a fejét a kocsi ablakán; Reine azonnal 
felismerte:

— Nézd, apám, a bárónő! Úgy látszik, nálunk 
volt és Claire elmondta neki, hogy ide kisértelek.

így is volt Morange gyorsan a kócsihoz kisérte 
Reir.et. A kocsiból Serafine nem szállott ki. S mikor 
leánya gyors ugrással a kocsi belsejében termett, Mo
range még állva maradt kicsit, forró köszöneteket rebe- 
gett a bárónőnek, — boldog, — úgymond, hogy a 
drága gyermeknek lesz most valami szórakozása.

— Szegény ember, — mormogta Máté, akit meg
ijesztett a bárónő megjelenése.

Ebben a pillanatban a ház egyik ablakában fel
tűnt Beauchéne és intett Máténak és a doktornak, hogy 
jöjjenek fel. A két ur Constance-ot és Maurice-ot találta 
a kis szalónban, ahol az apa a kávéját szokta inni 
és a szivarját szokta szívni. Boutan azonnal a gyer
mekkel foglalkozott, aki most sokkal jobban lépkedett 
már; csak a gyomra volt rossz — az étrendtől való
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legkisebb eltérése csúnya komplikációkat vont maga után. 
Mig Constance félő figyelemmel hallgatta az o.vost $ 
utasitásait áhitatos lelkiismeretességgel követte, Beau
chéne oldalt vonta Mátét.

— Mondja csak, mért nem közölte velem, hogg 
»ottan« keresztülestek már a dolgon?

Nevetett, a szivarját szitta és a füstfelhőket maga 
elé eregette.

— Bizony, bizony. Találkoztam tegnap a csinos 
szőkével.

Máté nyugodtan felelte, hogy ő várta a kérdezős- 
ködést; addig nem akart szólni, nem akarta közölni, 
hogy befejezte a dolgát, mert nem akarta, hogy a kínos 
kérdést ő pendítse meg. Az összeg, amit Beauchéne 
átadott, elég volt; nem volt más hátra, mint a szám
lákat aláírásra beterjeszteni. S némely dolgot közölni 
akart, mikor Beauchéne örömteljes arccal félbeszakította:

— Tudja, mi történt itten? Bátorsága volt a nő
nek, hogy visszajöjjön ide és munkát kérjen; persze nem 
tőlem, hanem a női műhely felügyelőnőjétől. Szeren
cséié előre láttam én ezt: az utasításaim szigorúak voltak 
s azt felelték neki, hogy a ház rendje ilyesmit meg nem 
enged. A testvére, Euphrasie, akinek jövő héten leszi 
az esküvője, még a gyárban van. Hisz úgyis megint 
nemsokára egymás hajában lennének és a lánynak úgy 
sincs többé helye nálam.

Fölvette a kályha párkányáról a konyakos pohár- 
kaját, kiitta, visszajött:

— Sokkal csinosabb nő, semhogy dolgozzék, ügy 
van; találkoztam vele és tudja-e milyen állapotban? Cif
rán ki volt öltözve, nagy, szakállas, kamasz-fiatalember 
karján volt és a kamasz majdnem elnyelte a szemé
ve l... Van már neki, igenis, van már neki szeretője!.... 
Elgondolhatja, micsoda elégtétellel láttam én ezt! Még 
most is nevetek. Hisz előrelátható volt. Emlékezzék csak 
arra, amit mindig mondtam. Erre van teremtve az a 
nő, semmi egyébre. Nyilvánvaló volt... Hát azt mondja 
ön, hogy a gyermek...
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S mikor Máté elbeszélte, hogy ő maga vitte a 
gyermeket a lelencházba, hogy biztos legyen a dolog
ról, Beauchéne erősen megszorította a kezét:

— Kitünően járt el, köszönöm önnek, kedvesem. 
Most nyugodt vagyok.,.

IV- [

Máté elkészült nagy tervének áttanulmányozásával; 
Chantebledet akarta megtermékenyíteni. Munkát akart 
olyat, ami ezt a hatalmas, parlagon heverő földdarabot 
emberek számára használhatóvá teszi. Elhatározta 
magát a tervre; nyilvánvalóan egész az észszerüség elle
nére, bátorsága és reménye valamely szép fellobbanásá- 
ban. Valamelyik reggel tudtul adta Beauchénenek, hogy 
a hónap végére elhagyja a gyárat. Előttevaló napon 
hosszan tárgyalt Séguinnel s bebizonyosodott, hogy az 
nagyon szívesen és nagyon kedvező feltételek mellett át
engedi neki ,a régi vadászpavillont és a körülötte fekvő, 
mintegy húsz hektárnyi földet. Máté tudni vélte, hogy 
anyagi zavarokkal küzd. Beszélték, hogy játékban tekin
télyes összegeket vesztett. Drága nőket tartott és álta
lában olyan életmódot folytatott, ami a tönk szélére 
Vitte. Mind azóta, hogy a béke felbomlott a család
jában. Panaszkodott a csekély bérösszegen, amit a 
rengeteg miveletlen Chantebled neki hozott, hisz csak 
vadásztársaságoknak adhatta bérbe. Folyton az a gon
dolat foglalkoztatta, hogy elad,a ezt á birtokot; igen 
de kinek? Hol a vevő, aki homokot, gazt, sást és mocsa
rat vesz? El volt ragadtatva attól az üzlettől, amit Máté 
kinált neki, abban a reményben, hogy — ha ez a kísér
let sikerül — lassacskán tulád igy az egész birtokon. 
Többször találkoztak és Séguin kész volt az eladásra 
anélkül, hogy készpénzfizetést követelne; Máté évi bért 
fizessen majd és az első fizetés csak két év múlva lesz 
majd esedékes. Megegyeztek abban, hogy még majd ta
lálkoznak, hogy az utolsó feltételeket megbeszéljék, mi-



191

előtt az adásvételi szerződést aláírnák’ Egy hétfőn, tiz 
jelé, Máté az Avenue d’Antin felé haladt, hogy az ügy
letet végleg* lebonyolítsák.

Azon a reggelen Célestet, a komornát, reggel nyolc 
óra felé a mosókonyhában — ahol a komorna rend
szerint tartózkodott — meglátogatta madame Menoux, 
a szatócsné, akinek a lebetegedése annyira érdekelte az 
akkortájt teherben lévő madame Séguint. A barátság ma
dame Menoux és Céleste között még szorosabbra fűző
dött, attól kezdve, hogy La Couteau a Menoux asszony 
fiát, a kis Pierre-t Rougemontba vitte. Ottan havi har
minc frankért dajkaságba adták. La Couteau — amilyen 
udvarias volt — még azt is megtette, hogy Parisba 
jövet minden hónapban meglátogatja Menoux asszonyt, 
hogy tőle vegye át a harminc frankot; igy madame 
Menouxnak nem kell a pénzt postán küldenie és mindig 
friss híreket kap a kicsi felől. Ha La Couteau csak egy 
napot is késett, madame Menoux roppantul megijedt 
és Céleste-hez sietett. Úgy is szívesen elcsevegett vele; 
hisz sárról a vidékről való volt, ahová az ő kis 
Pierre-jét vitték.

— Megbocsát, kisasszony, ugy-e, hogy olyan ko
rán zavarom? De hisz azt mondta, asszonyának kilenc 
óra előtt nincs szüksége ö n re ... Tudja, semmi hir 
Rcugemontból. Arra gondoltam, hogy talán önnek irt 
valaki a szülőföldjéről. . .

Madame Menoux kicsi, sovány, szőke nő volt, va
lami szegény hivatalnok leánya; az arca keskeny és 
‘sápadt, rajta melankolikus kedvesség kifejezése. Szen
vedélyesen csodálta magas, szép férjét, aki két ujja kö
zött szétmorzsolhatta volna. Amellett legyőzhetetlenül 
s z ív ó s  volt és halálra dolgozta volna magát, hogy a 
férjének minden étkezés után a kávéját, konyakját meg
szerezhesse.

— Ó, olyan nehéz a szivem, hogy a kicsi 
Pierre-ünket olyan messzire kiadtam. Az uramat egész 
nap nem látom, és most a gyerek is kinn van a ház
ból. De hát muszáj élni. Hogyan bírtam volna ott tartani



192

a kicsiny boltban, ahol reggeltől estig nincs a saját 
magam részére sem egy percem? Szüntelenül sírok, a 
miért nem szoptathatom magam és ha hazajön az uram 
este olyanok vagyunk, mint a bolondok; folyton róla 
csevegünk... Hát mondja, kisasszony, Rougemont na
gyon egészséges vidék-e, hogy ott gonosz betegség 
sose tóidul elő?

Más ieggeli látogató zavarta meg; örömkiáltással 
fogadta:

— Ó, madame Couteau! Mennyire örülök, hogy 
láthatom! De jó, hogy eljött!

A helyszerzőnő elmondta, hogy egy éjjeli vonattal 
érkezett, és egy csomó dajkát hozott magával. Gyorsan 
leadta őket a Rue de Roquepine-en és azonnal a többi 
útja után látoqtt. i

— Épp csak Célestenek gyorsan jó reggelt akartam 
kívánni, aztán önhöz akartam menni, kedves asszonyom. 
De ha már itt van, elrendezhetjük itt is a havi fizetés 
dolgát, ha úgy tetszik.

Madame Menoux aggódva nézett La Couteaura:
— Hogy van a kicsi Pierrem?
— Nem épp rosszul, nem épp rosszul... Nem 

valami nagyon erős ugyan, nem lehet azt mondani róla, 
hogy hatalmas bika gyerek. De olyan kedves, olyan 
csinös a sápadt arcocskájával... Vannak nála nagyobb 
gyerekek is, de vannak kisebbek is . . .  Számoljunk, ked
ves asszonyom.

Madame Menouxnak, mielőtt elindult, éppen az a 
terve volt, hogy fizet — most nagyon örült, hogy van 
nála pénz. Darab papirt keresett, hogy összeálliithassa 
a számlát. Hát először is a  havi tartásdij, harminc 
frank, aztán a doktor két látogatásának a dija, hat 
frank, tíz frank az orvossággal együtt.

,— Igen, azt is akartam mondani, — mondta La 
Couteau — a kicsike annyi ruhát elpiszkitott a gyomra 
miatt, hogy három frankot hozzáadhat szappanért Ez 
csak igazságos. Nem is említem, hogy voltak még egyéb 
kis kiadások is — cukor, tojás, — biz a maga helyé-
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lenni. Összevissza negyvenöt frank; rendben van?

Izgatottságában is érezte a szatócsné, hogy meg
csalják, hogy anyai szivének aggodalmára spekulálnak. 
Meglepetése, felháborodása gyors mozdulata elárulta; 
ennyit kell hát fizetnie; keserves munkával keresi azt 
a pénzt. Mennyi tüt, mennyi cérnát kellett eladnia, hogy 
az összeget összehozza! Kétségbeesett küzdelme a kény
szerű takarékosság és az anyai szeretet között a leg
keményebb szivet is megindította volna.

Hisz ez másfél hónappal többet tesz ki!
Mikor végre fizetett és menni készült, Couteau 

asszonyság annyi hízelgéssel, annyi Ígérgetéssel bocsá
totta útnak, hogy szegény asszony megkönnyebbülten 
és vígan távozott el, nem bánta már a pénzét és arra 
a napra gondolt, amelyiken Pierre majd frissen és egész
ségesen visszatér hozzá.

Mihelyt az ajtó becsukódott mögötte, Céleste meg
szokott, szemérmetlen nevetésben tört ki.

Szép dolgokat meséltél neki!
A gyerek nagyon gyönge, — mondta fél

hangosan a hely szerzónő. — Azt is elmondhatom néked, 
hogy a Marié Lebleu picikéje meghalt. Meg kellett hogy 
mondjam neki. Olyan szép gyerek volt! Mintha valami 
szélvihar vinné el a picikéket. Istenem, kiadott gyerek, 
halálra ítélt gyerek.

— Igen, beszélt róla Marié, de megkért, hogy 
Madamenel el ne mondjam; ilyesmi mindig rossz 
hatással van. De nem busult olyan nagyon utána; most 
van neki teje. Az egész dologban csak az a rossz, hogy 
az asszonyunk kis lánya sincs valami nagyszerű 
színben.

A hely szerzőnő a fülét hegyezte:
No, igazán?

- Nem. Igazán nem a tej miatt van; bő, jó teje 
van neki. De soha senkii se látott ilyen gonosz, mindig 
haragos, durva és szemtelen természetű dajkát. Foly-

Zola: Termékenység. 13



tón csapkodja az ajtókát és mind g azzal fenyegetőzik, 
hogy mindent összerombol. Olyan szemérmetlenül iszik, 
hogy az már asszonyhoz nem illik.

—  Akkor hamarosan kiteszik a szűrét, mi?
— Hát nem is fogják soká tartani. Ha egy szót 

is mert volna szólni, már kinn is volna.
Csöngettek. Céleste káromkodott.
— Madame csönget, hogy masszírozzam meg. Nincs 

az embernek egy percnyi nyugta.
— Menj csak dolgodra, kedves kicsikém. Eszembe 

jutott, hogy felkeressem azt a fiatal dajkát, akivel ma 
találkoztam, olyan lány az, akiért jótállók, mint édes 
magamért. Egy óra múlva itt vagyok vele és kis aján
dékot jelent neked az, ha segitsz, hogy elhelyezhessem.

Elment az asszonyság, mialatt a komorna — anélkül, 
hogy úrnőjének második hívására hajtana — gondosan el
zárta a malagát, a kétszersüitet, amivel a barátnőjét kí
nálta meg az imént.

Ezen a reggelen Séguin ur a feleségét és San- 
íerre urat, barátját Mantes-ba akarta reggelizni vinni. 
Elektromos automobilkocsiját akarta igy kipróbálni. 
Rengeteg pénzébe került; Séguin szenvedélyesen szerette 
ezt a sportot; nem annyira személyes érdeklődésből, 
mint inkább azért, hogy első legyen az autó-sport terén. 
Már egy negyedórával a megbeszélt idő előtt ott volt 
a kabinetjében, hogy az alkalomnak megfelelő ruhát 
válasszon ki; aztán Santerre-rel csufolódott, mert az 
világos, divatos városi öltözetben jelent meg. öröm
kiáltásra fakadt, mikor .végre Valentiné pompás utazó- 
toilétiében jelent meg és kijelentette, hogy azonnal vissza
tér, csak még a kis Andréet nézi (meg egy pillanatra. 
Séguin ui ekkor rászólt:

— Ugyan siess; sose tudsz pontos lenni.
Ebben a pillanatban Máté jelentette be magát;

Séguin fogadta, de csak azért, hogy sajnálatát fejezze 
ki, hogy ezen a napon üzletileg nem tárgyalhat. Mielőtt 
azonban a legközelebbi találkozást kitűzte volna, szíve
sen tudomást vett még egy feltételről, amit vevője köaölt
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a kizárólagos jogot későbbi vételekre bizonyos körül
mények között, sőt jogot formál az egész birtok meg
szerzésére bizonyos részletekben és bizonyos időpon
tokban. Séguin ur megígérte, hogy a szerződésnek ezt 
a toldalékét gondosan keresztül tanulmányozza majd, 
mikor hirtelen kiáltozás, távoli jajgatás, haragos dobo
gás és ajtók csapkodása félbeszakította.

— Mi lehet, mi lehet ez? — kérdezte Séguin a 
megrázködó ajtó felé fordulva.

De kinyílt az ajtó és Valentiné jelent meg, harag
tól, félelemtől vörösen. Karján a kis Andrée, aki nyö
gött és vonaglott.

— Ne, ne, kicsim, ne sirj, nem csinál neked több 
rosszat az a csúnya!... Csönd, csönd, hisz nincs semmi 
baj!

Nagy karosszékbe tette a gyermeket, ahol az azon
nal elhallgatott. Bájos leányka volt, de négy hónapjával 
is, olyan gyönge volt, hogy kedves arcocskájából csak 
a szemei látszottak.

— Mi történt? — kérdezte csodálkozva Séguin.
— Barátom; Marié olyan részeg, mint valami haj

csár ; keresztbe feküdt a bölcsőn, majdnem1 megfojtotta 
a gyermeket. Pár perc még és minden 'késő. Reggel 
tiz órakor tökrászeg, ki hinné ezt? Jól láttam én, hogy 
iszik, el is zártam előle valamennyi likőrt, és reméltem, 
hogy egy darabig még megtarthatom, mert a teje nagy
szerű. És el sem hinnék, mit ivott? A gyorsforralóba 
való szeszt; az üres üveg ott volt még mellette.

-— És mit mondott?
— Ó, egész egyszerűen meg akart engem verni. 

Megráztam; rám; vetette magát, részegen és dühöngőn, 
leírhatatlan szavakkal. Épp csak arra volt időm, hogy a 
gyerekkel megmeneküljek, ő meg a szobájába zárkózott, 
ahol .mindent tör-zuz. Hallgasd csak!

Tényleg; a falakon keresztül távoli törés, kala
pálás zaja hallatszott. Valamennyien egymásra néztek 
és zavart csönd támadt, szünet.

t3*
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No és? — kérdezte szárazon Séguin ur. i
Nos, barátom, hát mit mondjak? Az a nő vad

állat és nem adhatom át neki Andréát. Idehoztam a 
gyermeket és nem adom többet a kezibe, az bizonyos. 
Nem is mernék a szobájába menni. Neked kell őt a 
házból kikeigetned.

— Nekem? nekem? — ordított Séguin.
Aztán hevesen fel és í U kezdett a szobába járni, 

belelovalta magát mind hevesebb dühbe.
No hát megmondom neked: elég veit már nekem 

ebből a sok ostobaságból. A terhességeddel, a lebetege- 
déseddel és most itten a dajkákkal leheteti enné yált 
a Házban az életem, végre is reggeltől-estig tartó vere
kedések lesznek ebből. ..  Az elsőről, akit választottam, 
azt mondták, nincs jó teje. No most itt a másik, aki
nek, ugylátszik, jó a teje, de ez meg iszik és a gyere
ket megfojtja. Most hadd jöjjön majd a harmadik, az is 
valami semmirekellő személy lesz, egészen megbolondit, 
egészen tönkretesz majd... Nem, nem! túlságosan sok 
ez már, én nem bírom, nem akarom!

Valentire, egy kicsit lecsillapodva, a férje ellen 
fordult:

— Micsoda, hát mit nem akarsz?... Gyerekünk 
van, dajkát kell tehát vennünk. Ha azt mondom, hogy 
magam akarom a gyermeket szoptatni, magad bár- 
gytmak találtad volna a dolgot. Ha folyton a karomon 
a gyerek, lakailannak találtad volna a házat. És ma
gam is kijelentem', hogy nem akarok szoptatni, hem 
akarok szoptatni, nem tudok. Harmadik dajkát veszünk, ía 
hogy mondod, nagyon egyszerű ez . . .  Még pedig [azon
nal , jószerencsére. . .

Odalenn vár a kocsi, — mondta Séguin, s 
igyekezett erőt venni magán. Siessünk.

Valentiné egész megzavarodva nézett rá.
— Kérlek, legyen eszed. Itt hagyhatom a gyereket, 

mikor senkim sincs, a kire rábízhatnám?
Odalenn vár a kocsi, — felelt haragtól resz

ketve Séguin. Menjünk.
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S mert a felesége erre víllvonogatással felelt, egész 
kijött a sodrából; dührohamot kapott, a mi a leg
nagyobb szélsőségekbe ragadta. Még akkor is, ha 
mások is voltak jelen. Őrültségében ilyenkor feltárta 
mérges sebét; beszélt eszeveszett féltékenységéről, s 
hogy megcsalták a hitvesi nyoszolyán. Szét tudta volna 
morzsolni ezt a siró gyereket, ezt a szegény, kis, 
gyönge jószágot. Mintha ő lett vol.ía oka minden kelle
metlenségnek, minden bajnak, valamennyi örömei szét- 
lombolója —r mai napjának megrontója volna; hallat
lanul fontos lett neki egyszerre a mai nap. S nem 
baj, ha barát van jelen és még egy másik férfi, hadd 
hallják.

— Ó, nem akarsz jönni?. ..  Mi közöíml ,a lányodhoz? 
Talán tőlem való? Ha úgy teszek, mintha belemennék 
a dologba, hát csak a béke kedvéért. . .  De tudom, 
amit tudok és te is tudod, mert csak mi ketten tud
hatjuk. Nagyon jól emlékszem, hogy történt minden és 
mind jobban megbizonyosodok arról, hogy a gyermek 
nem tőlem való ... Ringyó vagy és a gyereked fattyú; 
igazán túlságosan ostoba volnék1, ha olyan gyermek miatt 
fájna a fejem, akit valamelyik hotel garniban csináltat
tál magadnak. Addig nem; lesztek boldogok, amig a 
házból ki nem kergetlek. .. Nem jössz? isten áldjon, 
megyek magam.

Elrohant, anélkül, hogy Santerrehez csak szót is 
szólt vol ia. Santerre nyugodtan állt ott. Mátéval jsem 
törődött, aki szintén ott maradt, hogy feleletet várjon. 
Máté meg volt zavarodva mindattól, amit itt hallott; 
nem mert elmenni, mert attól félt, hogy ennek olyan 
látszatta volna, hogy elítéli a jelenetet. Mozdulatlanul 
állva maradt, ejíorditotta a fejét, a kis Andréera pillan
tott, aki oiditott a karosszéken és a két másik jgyér
mék felé vágyott Gaston és Lucie a borzalomtól némán, 
egymáshoz szorulva álltak a karosszék mögött, a min 
testvérkéjük nyögött.

Egész testében remegve, zokogástól elfulladían, Va
lentiné egy székbe ioskadt.
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— így bánik velem a nyomorult!.... Én meg majd
nem belehaltam; annyit szenvedtem, annyit szenvedek 
még most is emiatt a szerencsétlen gyermek miatt, 
akinek ő az atyja, Istenemre esküszöm! Nem, nem ... 
vége, soha többé ne nyúljon hozzám, soha, az ujja 
hegyével se! Inkább megölöm magam, semmint újra ilyen 
aljasságnak kitegyem magam! j

Céleste lépett be; megvárta, amíg Madame megen
gedi, hogy beszéljen.

— Látogatóba jött a barátnőm. Emlékszik rá, Ma
dame, falumbeli asszony, Sofie Couteau, épp egy dajkát 
hozott magával. . .

— Dajkát?
— Dajkát, rnadamie. Nagyon szép, nagyon jó dajka.
Mikor aztán úrnőjének örömteli meglepetését látta,

nagyon fontoskodó lett:
— Ne cipelje a picikét, madame... Madame nincs 

hozzászokva. . .  Ha megengedi madame, elhívom a 
dajkát.

Valentiné engedte, hogy Céleste elvegye tőle a gyer
meket; megkönnyebbüléstől nagyot sóhajtott. Hát még 
sem hagyja el az ég! De azt nem engedte, hogy a dajkát 
ide vezessék. Megborzadt attól a gondolattól, hogy a 
másik, aki a szobájában dühöng, kilép onnan és össze
találkozik az ujjal. Képes rá, hogy megveri valamennyiöket 
és mindent összezúz a házban. Aztán azt kívánta, jöj
jön vele Santerre és Máté, különösen az utóbbi, aki biz
tosan ért is a dologhoz. Csak Lucie és Gaston maradtak 
vissza; azoknak kereken megtiltotta, hogy utána men
jenek.

— Nincs rátok szükségem, maradjatok itt és játssza
to k ... Mi többiek menjünk, de lábujjhegyen, hogy az 
a .részeg dajka észre ne vegye!

A mosókonyhában óvatosan bezáratta az ajtókat. 
La Couteau itt várt egy huszonöt év körüli., erőteljes 
nőszemélylyel, aki pompás kis csecsemőt tartott a kar
ján. Barna nő volt, alacsony homloka, széles arcú, na
gyon tisztán öltözve. Illedelmesen köszönt, mint az olyan
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cseléd, aki szolgált már gazdag polgároknál és tudja, 
hogyan kell viselkednie. De Valentiné a legnagyobb 
zavarban állott ott, hol a dajkára, hol a gyer
mekre nézett, mint tudatlan asszony, akinek az első 
két gyermekét a szomszédos szobában szoptatták, amivel 
’ő soha nem törődött Míg Santerre a háttérben maradt, 
Valentiné kétségbeesett hangon íordult Mátéhoz, de az 
nem akart közbelépni. Couteau asszonyság savanyú arc
cal nézte ezt az urat, akit ott talál mindenütt és beszélni 
kezdett:

— Csak legyen madame bizalommal irántam. Mon
dom, lecsukott szemmel is felfogadhatja Catiche-t. Egész 
Párisban se találna jobbat. Nézze csak meg, hogy mi
lyen, mennyire erős, milyen egészségest és nézze csak 
a gyerekét, hogy hogyan duzzad az élettől! Igaz, terjes 
asszony, van neki négy éves kislánya is, az ott él a .. 
tálunkban a férjével. De hát csak nem bűn, ha az 
ember tisztességes asszony. . .  Ismerem ezt a nőt és a 
tejemmel állok érte jót. Ha nincs vele megelégedve, 
én, Sophie Couteau visszaadom madamenek a pénzt érte.

Valentiné gyorsan akart elkészülni a dologgal és 
engedett. Beleegyezett abba, hogy havonként száz fran
kot fizessen, mert Catiche férjes asszony. A  helyszerzo 
nő különben azt is kijelentette, hogy az irodában nem 
kell fizetnie semmit, ez negyvenöt frank megtakarított 
pénz; viszont azonban harminc? frankot kellene fizetnie 
a dajka gyermekének hazaszállításáért. Valentiné bőkezű 
volt és megigérte, hogy megkétszerezi ezt az összeget. 
Mindent elrendeztek és Valentiné megkönnyebbülten só
hajtott, amikor megint eszébe jutott a másik, az, aki 
bereteszelte magát a szobájába. Hogyan távolítsák el 
onnan, hogy Cafichet tehessék a helyébe?

— Hogyan, — kiáltott La Couteau, — asszonyom 
fél a Marié Lebleutől? Az ne merjen nekem keltemet- 
lenséget csinálni, ha azt akarja, hogy megi egyszer helyet 
szerezzek neki! Had beszélek csak vele!

Céleste egy takaróra fektette a kis Andréet a Caiche 
gyermeke mellé, akit az anyja letett egy kicsit, hogy a
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mellét megmutassa, Céleste a hekjszerzőnöt bevezette 
Marié Lebleu szobájába. Mely csönd támadt; La Cou- 
tcaunak csak a nevét kellett kiejtenie, Marié azonnal be
engedte; tél percig semmi mást nem lehetett hallani, 
mint La Couteau halk', száraz hangját. Mikor kilépett 
a szobából, Valentiné megnyugodott. • Remegve hallga
tózott az ajtónál.

— Megnyugtatom, asszonyom, hogy kijózanítot
tam ...  Fizesse ki neki a hónapját, csomagol máris és 
megy..

Visszajöttek a mosókamrába, ahol Valentiné ki- 
egyenlitette a számlát és újra öt frankot adott La Cou- 
teaunak ezért az újabb szolgálatáért. Valentiné most 
jókedvű és boldog volt, visszanyerte egész gondtalan
ságát, életkedvét. S Máté, aki végre elbúcsúzott, hal
lotta még, mjnt beszél az asszonnyal győzelmes hangon 
Senterie. A fiatal asszony kezét Santerre a magaéba 
vette és szólt:

— Hát holnap?
— Holnap, — telelt Valentiné. — S ettől kezdve 

ellenkezés nélkül átadta magát Santerrenek.
Nyolc nappal később Catiche a ház korlátlan ural- 

kodcnője volt már. Andrée arca színesedett és nap- 
ról-napra hízott; ettől az eredménytől meglapult min
denki.

Azon a napon, amikor Máté az adásvételi szerző
dést aláírni eljött, Séguint utrakészen találta Havre félé. 
Aláiita a vadászpavillon átvételét húsz hektár földdel 
egyetemben és avval a joggal, hogy a birtok többi része 
bizonyos föltételekkel Máté tulajdonába megy át idővel. 
Séguint Havreban egy barátja, valami gazdag angol 
várta a yachtjával. Ügy beszélték meg, hogy az urak 
egyhónapos utat terveznek a spanyol partokon s a 
Kéjutazásban hölgyek is fognak résztvenni.

— ügy van, — mondta Séguin lázas izgatottságban, 
mialatt pár célzást tett súlyos kártyaveszteségeire, — 
elhagyom Párist, itt most nincs szerencsém.. .' S önnek, 
uram, kívánok minden jót és szerencsét a vállalatához! 
Hiszen tudja, mennyire érdeklődöm! iránta!
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Azon a napon, amikor a kapa először vágott a 
tőidbe, Marianne, Gervaisel a karján eljött, hogy a 
munkálatok közelében leüljön. Tele a munka megkezdése 
miatt való boldog izgalommal, tele reménnyel Máté bá
tor terve iránt. Tiszta, derült, júniusi nap ragyogott a 
nagy, tiszta égén, ami bátorsággal és bizalommal töl
tötte el Mariannet. A gyerekeknek vakációjuk volt, a 
tűben játszottak és a kis Rose derűs kiáltásai hallat
szottak, amint a három tiut hajszolta.

— Nem tennéd meg az első kapavágást? — kérdezte 
jókedvűen Máté.

De Marianne a csecsemőre mutatott:
— Nem, nem, nékem itt a helyem ...  Csak tedd te az 

első kapavágást, te vagy az apjuk.
Két ember is volt ott, akik Máté utasításai szerint 

dolgoztak s ő maga is készen volt arra, hogy nekilásson 
a durva kézimunkának, hogy az olyan soká tervezett 
és elképzelt gondolatát végrehajtsa.

— Legyen hát! — mondta bátran. — Legyen a töld 
jó anyánk!

S megtette az első kapavágást. Balra a régi vadász- 
pavillontól, a széles, mocsaras fensik egy sarkában. Min
den oldalról források nedvesítették a talajt, és sehol 
semmi egyéb, mint nád nem termett rajta. Először csak 
arról volt szó, hogy néhány hektárt alá csatornázzanak; 
felfogták a forrásokat, hogy aztán a homokos, száraz 
lankákra és meredélyekre eresszék őket, amik a vasút
vonal felé vezettek. Gondos áttanulmányozás után Máté 
úgy találta, hogy ez a munka könnyen keresztülvihető 
s hogy elég pár levezető Csatorna, amiket a természetes 
fekvés kedvezősége miatt könnyen el lehet helyezni. Tu
lajdonképen ebből állt a felfedezése és ezt támogatta a 
tapasztalata, amit a fensikon való ásásoknál a föld
réteg kedvező alakulatából szerzett. Látta a föld ha
talmas termőképességét, ami ott rövidesén el iog^követ- 
kezni, miftelyt az ekék megteszik a magukét.

V .
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Máté felegyenesedett, megtörülte a homlokét és 
nyugodt bizakodással mondotta:

— Hisz csak arról van szó, hogy az ember beletanul
jon ia mesterségbe. Pár hónap múlva tetötől-talpig pa
raszt leszek.. r  Ugyan nézd csak meg ezt’ a földdara
bot, egész zöld a vízinövény éktől. Ez a forrás táplálja, 
ez csinál belőle mocsaras, csapzott gazt — itt, a ma
gas füvek mögött v̂ an a forrás eredete. Ha mindezt a 
csatornákon át levezetjük odáig, a meredek széléig, majd 
meglátod, hogy hogyan szárad ki a gaz, hogy kezd a 
fonás tisztábban, erősebben, természetesebben és egye
nesebben bugyogni lefelé, hogy viszi maid a jótékony 
vizet le a völgybe.

—  ó , — mondta Marianne, — bár megtermékenyí
tené mindezt a köves talait!x

Négy hónappal később a bevetésre került a sor, 
Emikor Máté és az emberei elkészültek az őszi mun
kákkal. Marianne megint itt volt. Szép, enyhe nap volt, 
megint leülhetett Marianne a közelben és megszoptat
hatta a kis Gervaist. Most már nyolc hónapos volt, 
a gyerek, erőteljes fickó. Maggal teli kosarát a dere
kára csavarva, közeledett hozzá Máté s a karjának 
széles, litmikus mozdulatával szórta a magot jdbbra- 
balra. S jókedvűen szólt oda a szoptató anyának:

— Hadd igyon és aludjon, amíg újra feljön a nap, 
— aratásig egy emberrel több lesz majd a házban.

És mialatt a széles íölddarabrá mutatott, 'amit az 
embereivel bevetett, még hozzátette:

— Ez mind nőni, érni fog, amikorára Gervaisunk 
majd csevegni, beszélni, járni tanul. . .  Nézd csak a 
győzelmünket!

Igazán; joggal lehetett büszke. A fensik öt-hat hek
tárja volt már szabad a mocsaras gaztól, sima és be
vetésre alkalmas talaj lett belőle; mint széles szőnyeg, 
úgy terült el; csupa humusz. Rajta át vezettek a for
rások utai, levitték a vizet a szomszédos dombok há
tára. Hogy azt a száraz földet is megmivelhessék, várni



203

kellett. At kellett hogy járja a talajt a viz. Ez majd az 
eljövendő évek munkája lesz; az élet lassan-lassan át
járja majd az egész birtokot. Kezdetnek elég, ha ezt a 
néhány hektárt termékenyiti meg az ember. Ezt fedezi 
az első költségeket, ez adja meg majd a mindennapi 
kenyeret; ez jelzi az eljövendő csodát.

— Sietnünk kell, — mondta Máté, — közeledik az
este.

Marianne hirtelen meglepődött, felismerte az An- 
geiin házaspárt, a két szerelmest, amint hangtalanul jöt
tek egy mellékösvényen. Mielőtt a janvillei kis házukba 
egész télre elzárnák magukat, sétálni vitték még a sze
relmüket az elhagyott utakra, amik teli voltak az ősz 
sárgáié szépségével. Madame Angelin, a férje karjára 
támaszkodva, álmodozni látszott, a szemeit Mátéra füg
gesztette, aki, miután a házaspárt köszöntötte, folytatta 
a magvetést. S hirtelen, érthető átmenet nélkül, a játszó 
gyermek láttán, akik úgy látszottak, mintha a mag- 
szóró ember kezei közül röppentek volna ki és körülötte 
lebegtek, halk hangon mondta;

— Egy nénikémet vesztettem el, az anyám testvérét; 
az biztosan abbeli szomorúságában halt meg!, hogy 
nem voltak gyermekei. Erős fiatal emberhez ment férjhez 
— hat láb magas volt a férje — ő maga is nagy és 
erős, nagyon szép nő, — aztán emlékezem, milyen vi
gasztalan volt olyankor, ha kicsike, jelentéktelen asz- 
szonykákkal találkozott, akiknek sok gyerekük volt, Az
tán meghalt, belepusztult ebbe az örök’ keserűségébe 
és azt hiszem, szegény öreg férje nemsokára követni is 
fogja. Olyan árva maradt, olyan magányos a szegény 
férje.

Csönd lett, könnyű szél fujdogált a szürke novem
beri égen.

— De — mondta Marianne, — azt hittem, hogy 
ön sem akar gyermeket?

— Nagy Isten, ugyan ki mondta ezt? Csak most
nem akarok gyermeket, mert minden dolognak megvan 
a maga ideje, nem ig a z ? ------- hisz a mi korunkban
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csak megengedheti magának az ember, hogy egy kicsit 
szeiessen is . . .  Csak jöjjön el majd az okosság ideie, 
meglátják. . .  lesz nekünk négy gyermekünk is ...  két 
fiú," két lány.

— S ha soká várnak... ha elkésnek vale? — 
kérdezte Marianne.

Madame Angelin bámulva nézett rá. Aztán hango
san, szilajul nevetni kezdett:

— ó, mit nem mond! Nekünk ne lennének gyer
mekeink?... Ha tudná, milyen mulatságos ez a gon
dolata!

Elhallgatott; zavalttá lett; túl sokat érttetett meg. 
Csak az öröm és gyöngédség szavait mondta azután, 
boldog galambturbékolással.

— Hallod, drágám? a te dolgod ez, védd mágiáid. . .
— Olyan ez, Madame, — mondta nevelve An- 

gelin, — mintha azt mondaná, hogy itt, ezen a töldön 
amelybe térje á magokat hullatja, nem nő majd kalász!

Két hónap imült el. Januárban voltak, keservesen 
hideg lett az idő. Egyik leghidegebb napon a Froment 
család váratlan látogatókat kapott; Séguint és Beau- 
chénet. Azért jöttek, hogy a fensik mocsarában vad
kacsákra vadászának. Vasárnap volt; az egész család 
a nagy konyhában gyűlt össze, hol vidám tűz égett. 
A nagy ablakokon át bevilágított a jeges, havas tájkép. 
Séguin és Beauchéne fáradtan érkeztek; arcuk, kezük 
télig megfagyott. Meglepett felkiáltásokkal fogadták őket, 
de ők a szerencsétlen ötletüket átkozták, hogy ilyen 
időben kijöttek a városból!

— Képzelje csak, kedvesem., — mondta Beauchéne 
— nem találtunk egyetlenegy vadkacsát sem! Biztosan 
azért, mert nagyon hideg van. Fogalma sincs, micsoda 
jeges szél süvölt ott fönn :a fensihon a nád és gaz közt! 
Abbahagytuk a vadászatot. Adjon nekünk egy pohár 
forralt bort; aztán hamarosan visszamegyünk Párisba.

Séguin még jobban bosszankodott és a tűz előtt 
melegedett s mialatt Marianne sietett bort forralni, a



205

felszántott földekről beszélt, amiket ott kinn látott. Per
sze, hó és jég "alatt fekszenek és a termés titkát mé
lyen rejtegetik. Nyugtalanította ez a rossznak mutat
kozó üzlet, felt, hogy majd nem fizetnek. Megengedte 
magának, hogy gúnyolódjék.

— Nézzük csak; attól félek, kedvesem, hogy hiába 
vesztegetett odafönn időt, fáradságot. Láttam a dolgot 
elmentem; nem tett rám jó hatást. Hogy reméli, hogy 
ezen az elrohadt földön termelhet valamit, itt év
századok óta nádnál egyéb nem terem?

— Várni kell, — felelt nyugodtan Máté. — Jöjjön 
el megint júniusban, akkor meglátja.

Beauchéne félbeszakította a szavait:
— Azt hiszem négy órakor indul a vonat. Sies

sünk, különben nagyon kellemetlen lenne. Nem szabad 
elszalasztanunk. Nem igaz, Ségírin ?

S megértő pillantást váltott vele, mintha előre va
lami mulatságot beszéltek volna meg egymással, mint 
olyan férjék, akik ki tudják használni a vadászatuk sza
bad napját. Mikor aztán megitták a forralt bort és 
kimelegedtek, csodálkoztak:

— Kedves barátom, — mondta Beauchéne, — 
megdöbbentő, hogy tud élni itt ebben az egyedüllétben 
télen. Hisz halálosan, emésztően unalmas lehet ez. Én 
magam is azt vallom, hogy dolgozzék az ember, de 
az ördögbe! mulasson is mellette!

. — !Mi gyakran és sokat mulatunk, — mondta Máté, 
és egy kézmozdulattal a falusias tűzhelyre mutatott, 
amely mellett meghitt családi életét élte.

A két férfi követte a mozdulatát és csodálkozva 
szemlélte a mindenféle házieszk teleaggatott fala
kat, a nyers, faragott bútort meg a nagy asztalt, a 
min a gyermekek játszottak. ! !

— Nézzék csak a kis Gervais-met, — mondta gyön
géden Marianne. — Alszik; fel ne keltsék valahogy.

Udvariasságból mind a kettő a bölcső fölé hajolt 
és csodálkozott, hogy tjzhónapos gyermek ilyen erős lehet.

— Nagyon jó gyerek, — biztosította őket Ma-
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maga elég arra, hogy az életünket boldoggá tegye, mi
lyen büntetésreméltó az ember, aki elrontja magának 
ezt a gyönyörűséget!

Rz urak visszatértek a tűzhöz és miután felfrissül
tek, búcsúzni iparkodtak.

— Hát megmaradnak a tervük mellett? — mondta 
Máté, — nem vacsoráznak nálunk? —

— Ó, semmiesetre, — felelték egyszerre mind a 
ketten.

S hogy ilyen feleletnek bántó élét elvegyék, Beau- 
chéne tréfálni kezdett és a meghívást elfogadta későbbre, 
majd ha melegebb idő lesz.

— Becsületszavunkra, dolgunk van Párisban...  De 
Ígérem, hogy ha majd szép idő lesz, az asszonyok
kal és gyerekekkel egész napot fogunk itt tölteni. Meg
mutatja a munkáját és majd meglátjuk aztán, igaza 
volt-e... Fogadja legjobb kívánságaimat, kedvesem! 
Viszontlátásra, unokatestvérem! Isten veletek, gyerekek; 
jók legyetek!

Megint elmúlt két hónap; Gervais most már egy 
éves volt. Koratavaszi szép napok siettették a természet 
ébredését. Egy reggel, mikor Marianna és a gyerme
kek sétát teltek és meglátogatták a fensikon Mátét, 
meglepődtek azon a hatalmas változáson, amit az első 
napos idők a hosszan elnyúló földeken — a miket 
a mocsaraktól raboltak el — véghezvittek. Véghetetlen 
zöld bársonyszőnyeggé változott az egész. Hosszúra 
nyúló földdarab lelt, smaragdszin füszá'.acskákkal. Soha 
még ilyen pompás aratás nem ígérkezett. Rz enyhe, bá
jos áprilisi reggel a szép tájon olyan megkapó volt, úgy 
örült a család a téli álmából ébredő természetnek. Olyan 
szép volt ez az egész, ez1 az eljövendő termékenység 
megkettőzte a reményeiket. És még1 nagyobb lett 
az örömük, mikor látták, hogy a kis Gervais is életre, 
erőre kap. Mikor a kicsike a bölcsőjében nyugtalankodni 
kezdett és az anyját hívta sírásával, látták, mint emel
kedik fel, mint iparkodik menni, lépni — négy lépést
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tett, hogy aztán pici kacsóival az apja térdébe kapasz
kodjék. Hallatian örömben kiáltottak fel:

;i— Megy! nézzétek csak, igazán megy!
Ebben a pillanatban találkoztak valakivel. A szántó

föld mellett ösvény vezetett el. Elég rossz állapotban 
volt tartva. Egy szomszédos falu felé vezetett. Ezen 
az utón most kocsi kanyarodott be; paraszt vezette, aki 
annyira elmerült ennek a megtermékenyített földnek a 
szemlélésébe, hogy majdnem belegázolt a vetésbe, ha 
az asszony, aki vele van, nem figyelmezteti. Megállot
ták és az ember gúnyosan szólalt meg:

— No hát ezt vitte végbe, Froment uram?
Máié és Marianne felismerték Lepaille urékat, a

molnárékat. Tudták, hogy Janville-ban hihetetlenül fogad
ják a kezdeményezésüket. Micsoda eszme, hogy a fen- 
sik mocsarába gabonát ültessenek! Különösen Lepailleur 
tűnt ki a párisi ur ellen való goromba élceivel. Jó 
állása volt Éromentnak, ur volt; most aztán ilyen sza
márságba kap, paraszttá lesz és a megtakarított pénzecs
kéjét ebbe a földbe veri, mi majd éppúgy tönkreteszi 
őt, meg a gyermekeit, mint a belévetett pénzt — a 
nélkül, hogy falat kenyér kikerekednék belőle . Már 
régóta nem ment itt el Lepailleur; de sohasem hitte volna, 
hogy ilyen sürü lesz a vetés ezen a tájon; ezerszer 
ismételte, hogy ebben a rothadt földben egy szálacska 
fü nem zöldelhet. Most aztán tompa düh fojtogatta, 
milyen rosszul sült el a jóslata; mégis megmaradt a 
makacsságában; nem akarta megadni magát és gúnyos 
kételkedéssel mondta:

— No és azt hiszi, nőni fog ez? —hát, hisz azt 
épp nem lehet mondani, hogy ki nem csírázott, de 
meg kell ám várni, vájjon megérik-e?

— Hát,., majd meglátjuk, — felelte M áté... fia 
a maga fia préfet lesz, az én tizenhét lányom pedig 
csak parasztleány, hát mégis meghívom majd a lako
dalmukra... hisz addigra a malmát újra kell majd épí
tenie, meg s/zép gőzgépet kell majd bele vennie, hogy
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valamennyi gabonámat, ami odalenn nő, meg odaát, és 
o ttan ... mind fel tudja őrölni.

Karjának egy mozdulatával annyi területet mutatott, 
hogy a paraszt majdnem megharagudott, mert nem sze
rette, ha kicsufolják. Felcihelődött és a kocsija megindult.

— Gabona a földön... az még nem az a gabona,
ami a malomba kerül, — mondta. — 'Viszontlátásra, 
sok szerencsét. >

— Köszönöm, viszontlátásra. I
Három hónappal később megtartották az Ígéretüket

Beauchénék és Séguinék is. Kijöttek az asszonyokkal 
és a gyerekeikkel együtt, hogy egy vasárnap délutánt 
Chantebledben töltsenek el. Morangeot is kényszeritet- 
)ék, hogy leánykájával elkísérje őket, hogy keserves 
magányából kissé szabaduljon. Mikór az egész szép társa
ság elhagyta a vonatot, valamennyien a fensikra siettek, 
hogy a híres szántóföldeket megnézzék, Ez a fensik min
denki kíváncsiságának a célpontja volt, annyira kü
lönösnek és érthetetlennek találták Máté eszméjét, hogy 
a földhöz tjér vissza és földmivelővé lesz. Máté vígan 
nevetett és az emberek meglepetése igazán nagy lés 
teljes volt. Máté kézmozdulatával mutatta a nagy da
rab szántóföldet, — a végtelen kék ég alatt végtelenül 
terjedt az ki. Magas, zöld fűszálak tengere volt ez, 
már teli kalászszal és ingott-ringott a legkisebb szellőre 
is. A forró, ragyogó délután a termékenység győzelme 
lett; magok kicsattanása! A zsíros föld, amely évszáza
dok óta el volt hagyatva, pompássá fejlesztette az első 
hatalmas termését, mintegy megdicsőitve az örök élet- 
forrást, a föld mélyében szunnyadó erőt. Folyt a tej; 
a gabona mindenütt tulcsapongó gazdagsággal nőtt. Erőt 
és egészséget alkot a föld, hirdeti az ember mun
káját, a világ jóságát, összetartozóságát.

Mikör a vendégek a régi kis vadásziakhoz vissza
tértek, amit majorházzá alakítottak át, helyet foglaltak 
a kertben, hogy az ebédet ott várják be. A beszélgetés 
azonnal a gyermekekre terelődött. Marianne az előtte- 
való napon választotta el Gervaist s a kicsike most itt



209

volt a hölgyek! között; bár még inogva, mégis egyiktől 
a másikig lépkedett és bátran használta a lábacs

káit, ha néha az orocskájára esett is. Jókedvű kicsi 
gyermek volt, aki nem nyafogott ok nélkül, — egész
séges volt, kétségkívül. Nagy, világos szeme nevetett, a 
kezecskéit barátságosan előrenyujtotta; fehér és rózsás 
volt, nagyon erős — valóságos kis ember, tizenöt és 
félhónapos. Folyt a tej itt is és a kisfiú a jó, édes 
anyai forrásnak egészséges kis hajtása, lett. Constance 
és Valentiné csodálkbzva nézték, mig Marianne tréfál
kozott és elhessegette a mellétől, ha szokott módján 
a kezecskéit kinyújtotta érte.

— Nem, nem ám, fiatal ur, most vége... Majd 
csak levest ezután!

— Borzasztó az ilyen elválasztás, — mondta 
Constance. — Tudott tőié aludni az éjjel?

— Hogyne; nagyon jó szokásai vannak Gervais- 
nek, nem ivott éjjel soha. Hanem máma reggel egy 
kicsit meg volt szeppenve és kiabálni kezdett. Be {a. 
mint látja, most már csöndes. Sohase volt a többiekkel 
semn.i bajom.

Eeauchéne mellette állott és örökös szivarját szívta; 
Constance tanúnak hívta föl:

— Emlékszel, barátom, micsoda csúnya idő volt 
az, amikor Maurice-ot elválasztottuk és a dajka el
hagyta a házat? Három éjjel nem aludtunk! Isten bo
csássa meg, de azt hiszem ez az oka annak, a miért 
második gyermeket nem akarok.

Nevetett; Beaüchéne azonban kijelentette:
— Nézd csak a fiadat, amint játszik ! Nézd meg 

Maurice-ot és aztán mondd, hogy beteg.
— Dehogy; nem is mondom már, kedves barátom. 

Hiszen én sohasem aggódtam kbmolyan, tudom, hogy 
a fiú egészséges, erős.

— Szavamra! — kiáltott Beaüchéne, — én nem 
fabrikálok sokat, de ha aztán egyszer mégis megteszem, 
akkor az olyan, mint ez!

Zola: Termt'kniyséí- U



N E G Y E D I K  K Ö N Y V .

Négy év múlt el; ezalatt a négy év alatt Máténak 
és Mariannenak még két gyermekük született Az első 
év végén leánya; fiú a harmadik év után. És 
valahányszor a család száma szaporodott, mindannyi
szor a Chantebled birtok is növekedett. Először húsz 
hektár írj zsíros földdel; ezeket a mocsaras fensiktól 
ragadták még el; másodszor nagy darab erdőség és 
puszta; ezeket a levezetett források kezdték termé
kenyíteni. Az élet ellenállhatatlan győzelme volt ez; a 
napsugárban terjedő termékenységé. A munka diadala 
volt ez, amely folytonosan uj javakat teremt; akadályo
kon, fájdalmakon és szenvedésekén keresztül. A világ, 
a föld minden erének óráról-órára több erélyt, több 
egészséget, több örömöt ad ez a munka.

Azon a napon, amikor Máté Séguinnel az erdő
ségek és a határoló földek megvételéről tárgyalt, — 
Serafine-t találta nála. Séguin boldog volt, hogy Máté 
a megállapodott határidőkben pontosan fizet és nagyon 
szívesen adott el neki újabb területet —■ eladta egyik 
íölddarabot a másik után. örült, hogy szabadul ettől a 
műveletlen területtől, ami annyira terhére volt. Sietett 
a szerződést aláírni, az uj pontokkal együtt. Azon a 
napon Mátét még ebédre is meg akarta hivni, de annak 
sietni kellett vissza Chantebledbe; ahol az arató mun
kák várták. , i

Serafine — eddig néma mosollyal hallgatott — most
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k ö z b e s z ó lt, mikor Máté kijelentette, híogy siet a vonatá
hoz, az északi pályaudvarról indul.

— Lenn van a kocsim; éppen abban az irányba 
megyek magam is; nem akar velem jönni?

Máté ránézett; nem akart nevetségessé válni, 
mintha félne tőle a visszautasitás 'annyi éve után; kü
lönben is biztos volt a sértetlenségéről.

— De igen, nagyon szívesen; köszönet a szeretetre- 
méltóságáért.

Mikör a zöld selyemmel borított kocsiban együtt 
ültek, meghitten, s a lovak gyors iramban röpítették 
őket tova, a báróné szeretetreméltón, nagyon barát
ságosan nyílt volt. (

— Ó, kedves barátom, nem is tudja, mennyire, ör- 
vendek, hegy elfogadja, az intimitásnak ezt a pár percét 
Mindig kerül; azt hinné az ember, attól fél, hogy rá
vetem ‘magam. Hiszen igaz; egy pillanatra arra gondol
tam, bár felélednének ,még azok az órák, a mik
nek olyan kedves az emléke bennem. De Istenem! olyan 
messze vannak most már ezek a dolgok s mennyire 
igaza Van, ha barátságos viszonyunkat kockáztatni nem 
akarja. Esküszöm: az egyetlen kívánságom; hogy a 
barátja legyek s azt is hozzáteszem még, hogy* ön 
az egyetlen ember, akinek ilyen jó helyet tartok fönn 
a szivemben. Nagyon'kellemes lesz rám nézve, ha bizal
mas lehetek önhöz és olyan dolgokat közölhetek önnel, 
amit senkinek el nemi mondanék; sem asszonyoknak, 
sem férfiaknak. Ha jó akar lenni hozzám, őszinte barátok 
lehetünk; nekem örömet szerez vele.

Benscséggel, meghatva szólt. Mi volt az a csoda, 
a mivel ezt a férfit, aki megvetette őt, miután valamikor 
biita — igy meg birta lágyítani? Ö, aki valamikor 
megvetette és halomra dobálta a férfiakat, ha már el
használta őket. Mint őszinte testvér, úgy adta most ma
gát s eddig nem ismert öröme telt benne; mindent 
elmondott és panaszkodott.

— Nem vagyok1 már olyan boldog, mint hiszik, 
kedves barátom; — mostanság örökös aggodalomban

14*



élek1. ..  Hisz nem tudja, nem; tudta meg soha senki,
hogy íabban a veszedelemben forogtam, hogy gyermekem 
legyen. Szerencsére koraszülés három hónapra rá meg
szabadított tőle. . .  De most minden nap újra ez a 
veszedelem fenyeget... ön, aki bölcs, valószínűleg azt 
tanácsolná nekem, menjek újból férjhez, legyenek gyer
mekeim... de hát mit akar? Az nem az én esetem; én 
csak szerető vagyok, még pedig egy "kicsit igényteljes 
szerető; önnek csak bevallhatom, hisz tudja.

Melankolikus hangja ellenére is megint derűsen fel
nevetett, mig a szemei szenvedélyes szemérmetlen- 
séggel égtek vörös arcában, göndör vörös haja alatt.
Az igazság az volt, hogy mohó vágya a szerelmi 
aktusra a korával csak nőtt; büszkén vallotta, be 
harmincöt évét; még mindig vakító szépség veit. 
Fiatalabbnak és szerelemvágyóbhnak tudja most magát, 
mint valaha. Nem: is az bántotta, hogy öregszik, hanem 
sokkal inkább az a gondolat, hogyan elégítse ki sze
relmi vágyait a legszabadabban, következmények terhé* 
tői mentesen.

Hasonlithaiatlan' művészettel sikerült neki eddig gaz
dag, mindenütt szívesen látott özvegy társadalmi állását 
fenntartani; meg volt az a szabadsága, hogy a szeretőjét 
minden hónapban váltogathassa, — párosával, de még 
féltucatonként is. A fő az volt, hogy titokban tudta 
tartani a viszonyait a légmentesen elzárt rue de Marig- 
nan-i nagy lakásán. Azt is rebesgették, hogy a szerelmi 
vágy némely estéjén — a római császárnék mintájára 
— egyszerű cselédnek öltözött, s a gyanús városrészek 
kövezetén ácsorgóit, brutális férfiakra vadászott, akik- ; 
nek vágyott a durva ölelésére. Az irtózatosat kereste 
Nem volt az a durva párzás, amit nem kívánt meg- 1 
ismerni. Persze a terhesség veszélye is nőttön-nőtt rá
nézve, különösen, ha részeg férfiakkal volt dolga, akik 
a legkisebb gyöngédséggel sem voltak iránta.

Mátét eleinte meglepték ezek a vallomások; végre 
valamelyes szánalmat kezdett érezni, mintha beteggel 
volna dolga. Mosolyognia kellett, ha arra a rengeteg

A 2
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csalóra es csalónőre gondolt, akikkel teli van a világ
— akik makacs önfejűségükben, hogy a természetet 
korbácsolják, végre maguk lettek a megkorbácsoltak.

— Hisz olyan biztosan tudott elővigyázatos lenni,
— mondotta; nem minden gúny nélkül. — Hát nem érti 
már a módját?

— De hát tudja az ember? — kiáltott — Hisz 
annyi az ügyetlen férfi, néha még a viszonyok is 
olyanok, hogy az ember nem lehet eléggé óvatos.

Mikor ismételten beszélt a koraszüléséről, anélkül, 
hogy a mesterséges befolyást említette volna, Máté 
sejteni kezdte az igazságot.

— És az a legrosszabb benne, barátom, hogy ez a 
koraszülés egész kihozott a sodromból. Orvosra kellett 
magamat bízni; szerencsére találtam a kerületemben egy 
nagyon derék kedves, szelíd, jóakarata embert, ó, egész 
fiatal, ismeretlen, azok közül a kevesek közül való, 
akikből már alig van. Én mégis többre tartom valami 
orvosi hírességnél; vei3 szemben mégis inkább tudom 
megtartani a saját akaratomat és afelől is biztos lehetek, 
hogy a dolog titokban marad. Senki sem látja, ha 
hozzám jön. Most már három hónap ótai kezel ez az 
orvos és semmikép sem nyugtat meg. Azt állítja, hogy 
a jövőben férfiakkal való legcsekélyebb érintkezés megint 
teihességbe ♦dönthet, mert valami odabenn elmozdult a 
helyéből; lesüppedt. Hát folyton ez a veszedelem fenyeget 
és alig merek már férfit ölelni. Kis orvosom beszélt ugyan 
valami operációról, de őrülten félek tőle.

— Hát olyan komoly a betegsége? — kérdezte Máté, 
csodálkozó mozdulattal.

Megértette a kérdést, es ki akarta magyarázni a 
dolgot:

— Hogyne; — felelte gondterhesen, — nem mon- 
Gotíam, hegy egész kijöttem a sodromból? Vannak na
pok', amikor elviselhetetlenek a fájdalmaim és ha akkor 
operációról beszél az orvosom, valami komolyra gondol 
alighanem; nem tudom, mire. Különben nem sebész;
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egyszeiüen a híres Gaudehoz vezetne, hogy az vizsgáljon 
meg, az operáljon, ha szükséges... Mindegy; borzadok 
tőle egész testemben és azt tartom, sohasem lesz elég 
bátorságom, hogy alávessem magamat az operációnak.

Máté ránézett és nem kételkedett már. •
. — PiZt hiszem, — mondta szelíden, — hogy az 

ilyenféle operációk kimenetele nagyon kétséges. Csak leg
végső esetben, ha életkérdés, akkor kell keresztülvinni; 
máskép a szegény operált asszonyok nagy bajnak, sok 
siralmas percnek teszik ki magukat.
♦ :— ó, — mondta szenvedélyesen a bárónő, —

elhiheti nekem, hogy előbb majd alaposan informálódom 
a dolgokról. Sokat kellene nekem tudnom előbb, mig 
elhatároznám, hogy kivágatom magam. Gaude, azt mond
ják, legközelebb Moineaud apó valamelyik lányát fogja 
megoperálni. Ha kellő bátorságom lesz hozzá, majd fel
keresem azt a leányt és kikérdezem, mit érzett.

— Moineaud egyik leányát? — kérdezte fájdalmas 
meglepetéssel Máté. — Ez csak Euphrasie lehat; alig1 négy 
éve ment férjhez és három gyermeknek adott lazóta 
életet, köztük ikrek is voltak. Hogy szívességet tegyek 
a szegény embereknek, az egyik kisebbik leányt, Ce- 
cile-t — épp most lett tizenhét éves — szolgálatomba 
fogadtam; de félek, hogy nem sok hasznát vesszük; 
a legkisebb megerőltetésnél napokig őrzi az ágyat.

— Itt vagyunk már a vasútnál, — mondta Sera- 
fine, — pedig annyit szerettem volna még mesélni ön
nek ... Még egyszer: boldog1 vagyok, hogy barátságot 
kötöttünk.

Máté kiszállott; kezet nyújtottak egymásnak és a 
bárónő elhajtatott. Mátét meglepte ez a Serafine, akinek 
ilyen szüksége volt vallomástételre. Volt kedvese előtt 
ez az erkölcsi levetkőzés talán gyönyörűséget szerzett 
neki. S micsoda megrendüléseknek néz még elábe véghe- 
tetlen, telhetetlen vágyában: '

Mainfroy, a kerület orvosa, magas, harminc év kö
rüli férfi, karcsú, külseje korrekt, az arca gyerekesen 
komoly. Mindig szűk frakkjában, olyan női klientelát



kezdett maga körül toborzani, ami bizonyos közepes, 
ismeretlen orvosoknak jó jövedelmet biztosit. Az volt 
nála a szabály, hogy a legkönnyebb betegségnél is 
borzasztó komoly, gondterhes arcot vágott és különösen 
a legkisebb ideges bántalmaknak is nagyon nagy fon
tosságot tulajdonított. A betegeinek a panaszát fárad
hatatlan türelemmel hallgatta végig, nagyon sok gyógy
szert rendelt és sohasem adta át magát annak a balga 
vágynak, hogy valamelyik kliensnője karjai közé "fe
ledje magát; olyan nő, aki odaadja magát az orvosának', 
persze nem fizet. Olyan orvos hírében állott, aki minden 
tekintetben igazságos; nem volt se jobb, se rosszabb, 
mint a kerületében a többi orvos és bizonyos, hogy 
sohasem élt volna vissza valamely betege bizalmával, 
némi kis hízelgésektől és becézgetésektől eltekintve, 
ahogy orvosoknak az asszonyokkal való érintkezésében 
szokásos. Mindez nem akadályozta meg öt abban, hogy 
adott alkalmakkor híres sebészeknék felhajtója legyen; 
kliensnőket szállított és ezért a legnagyobb lelkinyuga
lommal vágta zsebre a pénzt. Hogy azután mi történik', 
azt nem bánta; csak mint szolgálatkész közvetítő szere
pelt s aztán :az már a tudomány hercegének, a nagy 
operatőrnek volt a dolga, hogy cselekedjék.

Már majdnem egy év óta Mainfroy és Serafine 
között lassú komédia folyt, amelyikben mind a kettő 
megcsaltnak vélhette magát. Nem; is tudták volna meg
mondani, hogy kettejük közül ki beszélt először az ope
ratív beavatkozás lehetőségéről. Az orvos eljött rendsze
resen minden héten, s a bárónő hivatta, ha egyszer- 
másszoi elmaradt; kényszeritette, hogy a kúrát foly
tassák, túlozta a fájdalmait, borzasztó szenvedésekről 
beszélt. Már meg sem vizsgálhatta a doktor anélkül, 
hogy szenvedélyes kérdésekkel ne ostromolta volna; min
dig bátrabb lett és mindenekelőtt tudni akarta, hogy 
őrült vágyainak mi lesz a vége; hogy a barátnői bor
zasztóan megfélemlítették'; azt mondták neki, hogy aztán 
majd nerr, is lesz már nő; képtelen lesz a gyönyörre. 
Ez volt a félelem, ami Seraxinét még habozóvá tette;
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hogy gyermeke ne legyen, ez volt a célja; ezért ki is 
tette volna magát a kiesnek; de hogy a vágyat, az örömöt 
megöljék benne: ez kegyetlen csalás lenne, emiatt megölné 
őt a szégyen, a harag. Az orvos csendesen nevetett; 
a vállát vonogatta, a rémhíreket pletykáknak mondotta és 
biztosította Serafine-t, hogy tiz közül kilenc esetben az 
operált nők megfiatalodnak, frissek maradnak egész az 
ötvenedik életévükig és sokkal szerelemrevágyóbbak, mint 
annakelőtte, sőt, ez voltakép rossz következménye az 
operációnak.

Azon a napon, mikor Mainfroy doktor megnyugtatta 
efelől, Seiafine hallgatásra kérte. Szégyenlős nyugtalanság 
töltötte el, de az arca égett.

— Félek, — mondotta, — de beleegyezem. Ön 
majd elkiséi doktor Gaudehoz és aztán az tegyen velem 
csodát.

— Meg is teszi, madame; az összes újságok, a 
legutolsó operációjával foglalkoznak; pár hónap óta egye
nesen szédítő sikerei vannak. Ezt az Euphrasiet, a mun
kásnőt, szépen talpiaállitotta megint; visszatért a ház
tartásába, egészségesebben, mint valaha; s az ön esete, 
madame, némi tekintetben hasonlít az Euphrasie eseté
hez; hisz rosszindulatú daganatról van szó ....

Sérafine közbevágott:
— Lám! Hisz fel akartam Euphrasiet keresni; be

szélni akartam vele. Várjon még egy kicsit, mielőtt dok
tor Gaude-al az én dolgomról beszélnek'.

Euphrasie Moineaud a férjével, Auguste Bénard- 
dal lakott. A férje fiatal, jókedvű kőmives volt, aki a 
leány gyöngéd, élénk személyébe szeretett bele. A Gre- 
nelle városrészben a rue Caroline-on volt egy nagy 
szobájuk; az volt a konyha, ebédlő és háló is. A szobá
ból kis sötét kabinet nyílt; később, mikor a gyerekeik 
száma háromra szaporodott, ez a fűiké 1 >tt a hálójuk. 
Csak a legkisebbnek, egy kis fiúnak a kocsija állott a 
szülők ágya előtt s Buphraise, aki kilépett már a gyárból, 
mert sok volt a háza körül a munka, itt valóságos 
tisztaság-királynő volt, egyeduralkodó, akinek mindenki



217

engedelmeskedett. Utóbbi időben azonban irtózatos fáj
dalmak kínozták; utolsó lebetegedésének következményei 
kétségkívül; túlságosan hamar kezdte meg a munkát 
újra. Sokat veszekedett férjével, aki — akármilyen nagy 
és erős ember volt — reszketett ettől a kis vörös- 
hajú tücsöktől. Végre mégis beleegyezett, hogy Euphra- 
siet kórházba vigyék és igy került vissza nemrégiben dók
tól Gaude klinikájáról, ahol azt mondták, megoperálták, 
meggyógyították. Tizennégy nap óta beszéltek már az 
újságok erről a legújabb győzelemről, elmondták ennek 
a fiatal, szorgalmas, férjes munkásnőnek a megható tör
ténetét, akit borzasztó betegség lepett meg s akit a 
biztos halál karmai közül kellett kimenteni. *Ugy adták 
vissza férjének, gyermekeinek és most egészségesebb, 
erősebb, mint valaha volt. Ez volt a meslermü; csalétek 
azoknak a hölgyeknek, akiket ilynemű operáció vonzott.

Azon a reggelen, amelyiken — tizenegy óra felé
— Sérafine megjelent a Bénard családnál, hogy tájé
kozódjék, épp együtt találta az egész családot. Bénard
— akinek a közelben volt a műhelye — az asztal sar
káról ette a levesét, mig Euphrasie a szobát súrolta és 
a három csemetéjét szidta, akik minden kuckót bemasza- 
toltak. Moineaud mama is ott volt; feljött egy percre, 
hogy a lánya állapota felől tudakozódjék. Egy szék

. szélén ült, a kezét a köténye alá rejtette. A legutóbbi 
években nagyon megöregedett; az arca színtelen, élette
len lett.

— Igen, — mondta Sérafine, — hallottam a szeren
csés felgyógyulásáról; szerencsét jöttem kívánni; emlé
keztem, hogy a gyárban láttam, mint egész fiatal leány
kát. Van egy barátnőm, akinek ugyanaz a betegsége; 
azért jöttem ide, hogy kicsit kikérdezzem.

Szegény emberek megijedtek a váratlan litogatás 
miatt. Ismerték a bárónőt; a gyárban csodába illő mesék 
keringtek a gazdaságiáról, életmódjáról. De mikor a 
hölgy egy székre telepedett le, a kőmives továöb foly
tatta az ebédjét; Moineaud mama is visszaült a szalma- 
székre és előbbi konok hallgatásába merült.
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— Istenem, madame, — mesélt Euphrasie, a seprű
iéi e támaszkbdva, — hát hisz az igaz valóban nem volt 
olyan borzasztóan fájdalmas. El sem hiszi, hang fnő 
szánja rá m agát... három-négy minden reggel. Beveze
tik a terembe, visszahozzák, aztán megnyugtatják őket 
arról, hogy meggyógyultak. . .  TÉn is ezért határoztam el 
magam iá és ugyancsak' örülök neki máma.

— Hála Isten! — kiáltott derűsen Serafine; ’— és 
fájdalmas az operáció?

— Hisz nem lehet tudni semmit sem róla, madame, 
mert elaltatják az embert. S ha megint felkel, akkor 
nincs valami kellemes érzése, de elviselheti.

— Szóval meggyógyították?
— Meg, meg, ha mondom,... Fájdalmaim voltak 

azelőtt a derekamban, a 1 ágyékomban, egész őrült 
voltam m ár... mostan időről-időre csak kis lohamaim 
vannak és az orvosok megnyugtattak, hogy mindezt 
nem fogom érezni, ha valamennyi sebem1 beheged.

Moineaud asszony felé fordult Sérafine:
Említette maga nekem, hogy Cécile leánya is kór

házba jutott?
— Ó, említettem, madame. Cécile örült, amikor 

Fioment ur magával vitte a birtokára, mert azt hitte, 
segíthet ott a háztartásban; de jött aztán a betegsége 
és folyton arra panaszkodott, hogy valami nagy golyót 
érez a mellében; az majdnem: megfojtotta, meg beszélt 
valami tüiöl, ami a koponyájába fúródott. Aztán neki 
is a derekába, a csípőjébe szállott a fájdalom úgy, 
hogy nem is bírta már mozgatni kézét-lábát, ordított és 
most azt tanácsolják neki, hogy jó lesz, ha ugyanannak 
az operációnak veti magát alá, mint Euphrasie. i

— Tizenhét éves leány! no ez nem js rossz! <— 
jegyezte meg Bénard, aki megette a levesét és fölkelt.

— ö  se különb hercegnő nálam — mondta nyersen 
Euphrasie, — mért ne esnék ő is keresztül rajta, ha 
szükséges? Talán inkább meghalna?

—   Dehogy, hanem, hogy kiét leányom is legyen,
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az már sok, — mondta Moineaudné és megint szo
morú hallgatásba merült.

Sérafine elbúcsúzott; a gyermekek mindegyikének 
húsz sous pénzdarabot adott, hadd vegyenek rajta süte
ményt. Ez aztán ;az egész családot hálára hangolta. Sé- 
rafine másnap reggel aztán Mainfroy doktort utasította, 
hogy hozzon neki hiteket Céále felől. Nem tudta volna 
magát elhatározni addig, amig ezen újabb operáció felöl 
nem kap híreket. Az orvos jelentette, hogy Cécile már 
a Gaude klinikáján van; akkor aztán Sérafine megvárta, 
inig Cécílet ottan megopeiálják, Három héttel később 
a »kis doktor« 'elvezette öt a fiatal leány klinikai 
betegágyához. Cécile már lábadozott.

Ebben a kórházban — amelynek három terme volt 
— mint mindenható és istenített mester, uralkodott 
Gaude. Elsőrendű gyakorló orvos volt; bámulatraméltó, 
boldog és brutális intelligenciájú. Hasonlithatatlan elha
tározó képessége és ügyessége segítették. Művészeté
nek öntudata él tette; nem voltak skrupulusai, távol állott 
minden aljas számítástól és képtelen volt nemtelen csele
kedetre. S bár hatalmas bevételei voltak, bár a felhajtó! 
segítségével ki is zsákmányolta gazdag kliensnőit, mégis 
jobban örült a dicsőségnek, mint a pénznek. Telje
sen nyilvánosan dolgozott; egész Párist ott szerette volna 
látni az operáló-asztal körüL Ujságbeli rajzok, képek még 
népszerűbbé tették. Nagy, fehér kötényében, felhajtott 
ingujjakkal dolgozott. . .  Páratlan volt abban a művé
szetben, hogyan kell hasat felvágni, belenézni, aztán 
mesteri ügyességgel megint összevarrni. Előfordult, hogy 
az operált hasat még egyszer kinyitotta, hogy jobban 
bele lásson. Hála az antiszepsisnek, már csak játék volt 
az operáció s Gaude igen hamar eltökélte — már csak 
az élvezet kedvéért is — hogy számol ezzel a körül
ménnyel. Amennyi nőt hoztak neki, annyit meg is ope
rált. Ha tévedett a 'diagnózisban, és egészséges szerv 
feküdt előtte nyitva, mégis elvett belőle valamit; nemi 
akarta bevarrni a hasat anélkül, hogy valamit ki ne vá
gott volna belőle. Hite Páris egyik végétől a másikig
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terjedt; csodálatraméltó sikerei mesterré avatták, miután 
szegény nők ezrein gyakorolta ebben a klinikában keze 
ügyességét.

Mikor Mainfioy kíséretében Sérafine a nagy, fehér 
terembe lépett a sok-sok fehér ágy közé — hol csupa 
sápadt nő feküdt — meglepetésére Alátét pillantotta meg 
a Cécile ágyának a fejénél. Pár nappal előbb operál
tak a leányt, Máté megtudta ezt és eljött Cécilet meg
látogatni. Fájdalmas rokonszenvből tette ezt, fájt neki 
a leány szomorú sorsa. Hallgatagon állott az ágy mellett, 
amiben Cécile zokogott. Tizenhét éves volt, törékeny 
és sápadt, nagyon hosszúra nőtt leány, karja, nyaka, 
válla kislámios.

— Ali baja? — kéidezte Séiafine a betegtől. — Nem 
sikerült az operáció? Szenved?

— Szenved. Az operáció sikerült, — felelt Máté. —^
mestermü volt, úgy látszik, olyan elsőrendű munka, hogy 
a jelenlevők szinte tapsolni szerettek volna. Épp azt 
mondja Cécile, hogy operáció alatt a legcsekélyebb 
fájdalmat se érezte? .1

— Miért sír akkor olyan hevesen? i
Máté egy pillanatig hallgatott, aztán megindultan 

mondta:
— Az imént közölték vele, hogy ha férjhez megy, 

sohasem lehet gyermeke.
Bámulva nézte Sérafine a gyönge kis teremtés 

siralmas alakját. í j
— Ezért? Ezt sajnálja?
Máté feléje fordult és a tekintetét Séraíinera szö

gezte. Nagyon komoly volt, mikor látta, mint nyomja 
el Sérafine gúnyos mosolyát.

— Úgy látszik, vannak még szegény, beteg leá- * 
nyofc, akiket az a gondolat, hogy sohasem lehet gyer
mekük, mélyen megszomorit.

Sérafine az ágyhoz közeledett, csillapítani akarta 
ezt a nagy szenvedést, a beteg könnyeit fel akarta szá
mtani, de csak azért, hogj kicsit kikérdezhesse.

— Nem szenved már, kedves kicsikém?



_Nem, madame, csöppet sem.
__ De nagyon szenvedett operációközben?
Nem, madame, nem mondhatom, nem tudom, 
örömteljes meglepetés zúgott végig a termen; 

Gaude jelent meg, a rendes látogatási idején kívül. 
Sokszor megtette <>zt, hogy engedelmes népének, ezek
nek a heréit asszonyoknak atyai érdeklődésének bizo- 

•nyitékát adja. Csak az egyik kórházi orvos kisérte, egy 
Sarraille nevű kövér fiatal ember, ravasz szemű, közön
séges arcú ember. Gaude nagy, szép, vörös hajú ember 
volt; négyszögletes, vidám, brutális arca gondosan bo- 
íotválva. Ragyogott az erőtől és intelligenciától, győ
zedelmesen fensőbbséges volt, amit azonban valami jó
ságos, fejedelmi leereszkedő nyájassága enyhített. Nőt
len volt; megcsontosodott agglegény maradt; terméket
len férfi, akinek szemében az ember tökéletes megvetése 
a legmagasabb filozófia. Mennél kevesebb embert nem
zőnek, iámnál jobb: ez volt a véleménye. A banditák
nak és gyengeelméjüeknek ez a nemzetsége: az ember 
úgyis még elég szép számmal megmarad. í

Mainfroy megkérte doktor Gaude-ot, állna pár percre 
icndelkezésére; bemutatta neki Lowicz bárónőt Moso
lyogtak; előkelő szeretetreméltóságokat mondottak egy
másnak s az első tekintet után rögtön megértés volt 
köztük. Megállapodtak abban, hogy Sérafine a követ
kező héten keresi föl a hires sebészt.

Két héttel később meg is operálták Seraíine-t; a 
műtét magán-kórházban történt, amit apácák vezettek 
a Rue de Lille-n. Qlyan klasirom-szerü épület volt ez, 
kertek körös-körül, ahol Gaude kolostori csendben csak 
azokat operálta, akiket »íőuri hölgyei«-nek nevezett. Csak 
Saraille segédkezett neki; ökörlejével és kevés bajuszá
val; az asszisztenst nem szerették a nők. Gaudenak 
azonban hü kutyája volt, nagyon energikus segéderő. 
Dühös vágyában, hogy mennél hamarabb magasba jus
son, Saraille mindenre képes volt. Az operáció termé
szetesen remekül sikerült; az ügyesség csodája volt; a 
szerv úgy tűnt el, mint valami varázsló kezében, s maú.



222

Serafine nem volt beteg és nagyon erőteljes volt, úgy 
viselte el az operációt, hogy csodálkozni lehetett rajta. 
Hamar meggyógyult és győzelmesen jelent meg nem
sokára a társaságban. Ragyogott, mintha valami al
pesi kúráról került volna vissza, valami tengeri fürdőről.

Egy reggel, mikor Máté Boutan doktornál regge
lizett — errjöl a dologról beszéltek ők ketten. A dok
tor igen jól ismerte mindezeket a praktikákat és vi
gasztalan hangon beszélt róluk; csak lassan vált ha
ragossá a hangja;

— Gaude legalább elsőrangú sebész és szívesen 
hiszem, hogy císak a dolog iránt való szenvedélye iz
gatja. Hanem, ha tudná ön, mi mindent engednek meg 
maguknak a többiek, akik az ő példájára hivatkoznak 
és hogy ezek aztán micsoda borzalmai az emberiség
nek, ja hazának! A nyilvános kórházakban évenkint két- 
háromezerre rúg a meddővé tett nők száma. Magán-j 
kórházakban ez a szám meghaladja a kétszeresét; nem 
lábatlankodik ott fölösleges tanú; nincs ellenőrzés. Ma
gában Parisban a legutóbbi tizenöt év alatt a kasztrál
tak száma harminc-negyvenezerre emelkedett; szóval 
egész Franciaországban körülbelül félmillió azoknak a 
nőknek a száma, akikből kivágták az anyaság virágát, 
mint valami gaztr , .  Félmillió, nagy Isten! félmillió ha
szontalan nőszemély, félmillió szörnyeteg! Tiz év alatt 
ezeknek a sebészeknek a kései több kárt okoztak asz- 
szonyban, mint a poroszok fegyverei okoztak a rémsé- 
ges években.

Chantebled-ben Máté és Marianne tovább gyűjtött 
dolgozott, alapozott és Fáradt; gyarapították a család
jukat. Az elmúlt négy év alatt megint ők maradtak 
győzelmesek a nehéz, örökös küzdelemben, — az élet 
küzdelmében a halál ellen. A család folytonos szapo
rodása győzött, meg a talaj termékenysége is győzött 
— az életük, örömük és erejük volt a föld. Megter
mékenyítette őket Saz isteni vágyódás, hála erejüknek, 
szerethetlek, jók, egészségesek maradhattak; erélyűk vé
gezte a többi feladatot, alkotóerejük és kitartásuk a
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munkában uj világot teremtett, kormányozott. Az első 
két évben a győzelmet csak örökös küzdelemmel tudták 
kicsikarni. Két gonosz tél; hóban, jégben gazdag; a 
március jeget hozott, mieg vihart, — földredobta a ga
bonát. Mint ahogy Lepailleur fenyegette őket irigy, gú
nyos nevetésével, tehetetlenségében:' úgy látszott csak
ugyan, hogy mostoha anya lesz a föld, hálátlansággal 
fizet a munkájukért és közömbösséggel a kárért. Eb
ben a két évben csak a másik húsz hektár segítségével 
tudták fenntartani magukat, amit Séguintöl a fennsiktől 
nyugatra vásároltak' meg. Nagy darab zsíros föld volt 
ez; azt is a mocsártól ragadták el. Mindjárt az első 
évben a fagyok ellenére is szépen termett.

Amiig mértékben a birtok nagyobbodott, annyival 
erősödött isi. Ki lehetett bőjtölni vele a rossz éveket. 
Frcn.eníéknak súlyos gondjaik voltak; a családjukkal is; 
a gyerekeik sok gondot, sok nyugtalanságot okoztak 
nekik. Mint a földért, úgy a család életéért is a küz
delem örökös volt; gonddal, aggodalommal teli. A leg
fiatalabb fiú, Gervais, erős lázt kapott, ami majdnem 
el is vitte. A kis Rose is borzasztóan megijesztette 
őket; egy nap a fáról esett le; más baja nem történt, 
csak kis kificiamodás. A többi három gyermek, Blaise, 
Denise és Ambroise szerencsére pompásan fejlődött, erő
sek és egészségesek voltak, mint a fiatal tölgyek. Mi
kor Marianne hatodszor betegedett le, leánykának adott 
életet, akit a derűs Claire névre kereszteltek. Nagy 
diadallal üdvözölte Máté a hatalmának és erejének 
ezt a fiatal hajtását.

A rákövetkező két évbén folytatódott az örökös 
küzdelem. Vig napok szomorúakkal váltakoztak; végre 
utigi győztek. Marianne megint szült; Máté megint uj 
földeket szerzett. Sok erőt kellett kiadni; sok uj életet 
szereztek vele. A puszta léié kellett most már a bir
tokot kibővíteni, a homokos, meredek hegyhátak felé. 
Felfogták tehát ia fensik vizeit; a vizet oda, ahol 
már évek óta nem termett semmi, a műveletlen hegyhá
takra és földekre vezették. Megtermékenyítették a föl-
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d e t'ezek a kis források, és gazdag növényzettel vonták 
be. Eleinte roppant csalódások érték Fromentékat; bal
sikerektől kellett tartaniok; annyi türelemre, annyi 
erélyre volt szükségük, ennél az alkotó munkánál! És jöt
tek végre a gazdag termések; az erdőben ügyes számí
tással történő vágások hajtottak nagy hasznot és ér
lelték meg azt a tervet, hogy a hatalmas tisztásokat 
amiket gaz fedett ez idő szerint, megművelésnek vessék 
alá.

Nőttek a gyermekek, abban a mértékben, ahogy na
gyobbodott a birtok. A három idősebb fiút, Elaise-t, 
Denise-t és Ambroise-t egy párisi lyeeumba kellett adni; 
minden reggel az első vonattal mentek oda és csak 
este tértek vissza. A többi három, a kis Gervais és a két 
lány, Rose és Claire, a szabad természetben nőtt fel. 
A hetedik gyereknél olyan nehéz szülése volt Máriáimé
nak, hogy Máté egy pillanatig attól tartott, hogy elve
szíti a feleségét. A baromfi-udvarból visszajövet elesett 
Marianne és borzasztó fájdalmai voltak1; ágyba kellett 
feküdnie és la következő napon — a nyolcadik hónap
ban, — gyermekeknek adott életet. Annak az életéért 
Boutan doktor épp olyan kevéssé állott jót, mint a 
gyermekágyas asszonyért

Borzasztó krízis veit ez; de a nő temperamentuma 
kisegítette őt. A gyerek, a pici Grógoíre, természe
tes forrásból, az anyja tején, gyönyörűen gyarapodott. 
Mikor Máté mosolyogva viszontlátta Mariannet, karján 
az édes picikével, szenvedélyesen megcsókolta a fe
leségét és jókedve újból győzedelmeskedett az élet gond
jain, szomorúságain. i

II.

Megint elmúlt két év — ezalatt a két év alatt 
Máténak és Maiiannenak még két gyermeke született; 
egy kisfiú és kislány. S ahogyan nőtt a család, nőtt a
chantebledi birtok is; a fensik felől ti] harminc hektár



tő id d e l szaporodott. Mareuii szántóföldjéig ért már. A 
hegyhátakon harminc hektár puszta földdel gyarapodott 
egész Mouval faluig, ahol már vasút haladt keresztül. 
Hanem a régi vadászpavillon — vadásztarsáságok ósdi 
találkozóhelye — nem volt többé elégséges; uj épü
leteket kellett építeni; egész majoiudvart, lakóházat, mag
tárakat és csűröket, istállókat, béresházakat és tehené
szetet. A marhaállomány minden alkalommal növeke
dett. Az élet ellenállhatatlan győzelme volt ez, a termé
kenységé, ami derűs napsugárban terült itt el, a munkáé, 
a szakadatlanul teremtő munkáé. Akadályon, fájdalmon, 
mindenen keresztül a munka, ami kárpótol veszteségek
ért s óráról-órára több eréíyt, egészséget, több örömöt 
önt a világ ereibe.

Máté — többször, semmint szerette volna — üzleti 
ügyekben Párijsba utazott néha; Séguinnel állandóan 
éiintkezett; venni, eladnivaló, rendelések mindig akad
tak. Mikor valamelyik forró augusztusi délelőtt Máté 
a városba jött, hogy uj aratógép modelljét szemlélje 
meg a Beauchéne-gyárban, nem találta otthon sem Con- 
stanee-ot, sem Maurice-t. Beauchéne-el utaztak el az 
előttevaló napon. Beauchéne a tengerig kisérte őket 
Houlgatebe. Csak a következő hétfőn várták onnan visz- 
sza. Máté, miután a gépet megtekintette, — aminek a 
funkciójával nem volt megelégedve — csak annyi ideje 
maradt, hogy 'a jó Morange-nak, aki télen-nyáron a 
könyvei fölé volt hajolva, jónapot kívánhasson.

— Ö, nagyon kedves, hogy emlékszik még1 rám; 
természetes, hisz nemi csak tegnapról ismerjük egymást.

— Bizony nem tagnapról és jól tudja, milyen barát
sággal viseltetem ön iránt.

Az a Morange volt élőtte, aki visszanyerte a lelki 
békéjét, aki visszatért az élethez s tudott mosolyogni, 
mint valamikor, a boldogság napjaiban. Imádott felesé
gének borzasztó halála csak jgyöngédebbé tették a lel
két; a szeme hamar könnyes lett és még jobb, még: 
télénkebb volt, mint annakeüőtte. Negyvenhat éve elle
nére is teljesen kopasz volt, csak szép szakállát ápolta;

22á
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az volt a büszkleségé. S mindaz a csoda Reine-nek volt 
köszönhető, a szép kis leánynak, áld uj, boldog életet 
jelentett az apja számára. Amint nőtt, mindig több ha
sonlóságot talált az apja közte és a drága, megsiratott 
halott közt. Ma — húsz éves korában Reine igazán 
a Valerie képmása volt, — Valérie abban a korban, mi
kor Moragge feleségül vette. Valerie ifjúi szépségében 
megint feltámadt, hojgy megvigasztalja Moranget.

— Ha nagyon kedves akarna lenni, — mondta Mo- 
rangé — eljön velem reggelizni. . .  Nem is tudja, hogy 
tegnap óta özvegy vagyok.

— Hogyan: özvegy ?
— Úgy ám; Reine három hétre elutazott egy kas

télyba a Loiret departementba. Lowicz bárónő meg
kért engedném meg a lányomnak, hogy vele menjen 
a barátaihoz. Beleegyeztem a dologba, mikor láttam1, 
hogy örül neki a kedves gyermek, hogy erdőn, mezőn 
bolyonghat. Gondolja csak el: sohase volt Versailles- 
nál messzebb... [ , , j •( i

— Még majd férjjel jön vissza! — mondta Máté, 
mert ismerte Morange apai érzelmeit.

Morange elkomolyodott, majdnem ideges lett. i
— Remélem, hogy nem iyy lesz. Megmondtam a 

bárónőnek erre a tárgyra vonatkozó nézeteimet. Reine 
gyermek még és nincs is annyi vagyona, mint ameny- 
nyit én akarok adni neki, hogy magához méltó férjet 
találjon... Hiszen dolgozom, . . .  majd meglátjuk egy 
nap . . .  Aztán Reine szeret is engem nagyon, nem1 tenné 
meg, hogy akaratom ellenére menjen férjhez. Tudja Reine, 
hogy a pillanat nem érkezett még el, és hogy bele
pusztulnék, ha az álmomat nem valósíthatnám meg. Ha 
nem valósíthatnám meg mindazt a boldogságot, amit 
szegény feleségemmel akartam átélni és amit most már 
a leánykámmal akarok átélni. . .  Ó, ha tudná, milyen 
boldogok vagyunk mi ketten ami kicsiny fészkünkben! 
Sajnos, egész nap egyedül kell hagynom, de aztán látná 
este, milyen nagyon örülünk egymásnak!... Olyan ár
tatlan Reine; mm  kell még neki lérjhezmennie, mikor
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még nincsen minden készen és senkisem sürget ben
nünket?

[Mosolygott; íolytatta:
— Velem tog reggelizni Froment. Reineről beszé

lünk majd és elárulom önnek egyik kis titkomat. Hogy 
mit álmodok és mire készülök...  Aztán megmutatom a 
Reine legújabb fotográfiáját, nincs egy hete, hogy le
vetettem. Olyan kedves lenne, ha társaságomban ma
radna egy kicsit, — két szalmaözvegy reggelije; a Reine 
helyére virágcsokrot teszünk. Eljön, ugy-e? Várom 
ebédre. j ! . | . ; ; ; j |

De Máté nem tehette meg neki ezt a szívességet.
— Lehetetlen; túlsók dolgom van. De holnapután 

megint feljövök Parisba. Ha ez a nap megfelel, önnél 
reggelizem.

Megállapodtak hát ebben és kezet nyújtottak egy
másnak. Máté íolytatta az utait; egy kis vendéglőben 
reggelizett az Avenue de Clichy-n; soká ott tartotta va
lami üzleti ügye. Mikor a Rue d’Amsterdon haladt, 
hogy égy ..bankárt keressen tel a Rue Caumartin-en, 
az az ötlete támadt, hogy az utat megrövidíti s a Rue 
de Londres keresztezésénél a  Tivoli Passage-ba tért 
be, ami a Rue St. Lazare-ba torkollik. Az átjáró szűk 
boltivei ott lehetetlenné teszik a kocsiközlekedést. Nem 
is jár arra kocsi, csak gyalog járó: a városrész, lakói. 
Máté évek óta nem járt már itt; kíváncsian nézett a 
kapukba. A régi Párisnak ez a maradéka érdekes volt. 
Nedves, sötét mellékutcácskák, szegényes házak, kes
keny, sötét boltocskák. Csupa ellenszenves nyomorúság. 
S itt olyan dolgot látott, ami a legnagyobb mértékben 
meglepte. Nagy csodálkozására elegáns hintót látott meg- 
állani ezeknek a piszkos utcácskáknak valamelyikében 
és két nőt pillantott meg, akik a legpiszkosabb házból 
léptek ki, gyorsan a kocsiba ugrottak és elhajtattak. 
Fátyoiuk mögött is felismerte bennük Serafine-t és 
Reine-t. Ami Serafine-t illetti, pillanatig kételkedett, 
mert már nem látta őt hónapok óta; s most nagyon 
különösnek és megváltozottnak vélte. De ami Reine-t

rs*



illeti, nem tévedhetett, a leány szelíd, jókedvű arcza 
teléje volt fordulva, anélkül, hogy őt észrevenné. El
tűnt már a koósi az áradatban, ami az utcza torkola
tánál fogadta s Máté még mindig mintegy megkövültén, 
megbénulva állott egy ugyanazon a helyen.

Hogyan... a csinos leány, akinek apja őt Orleans 
mellett, egy kastélyban tudja, nem hagyta el Párist? 
S idejött, ilyen aljas pokolba — idehozta őt a bárónő 
lopva, ahelyett, hogy valamely szép park százados fái 
alatt sétáltatná! Borzasztó gyanú szorította össze a szi
vét. Megnézte a kétemeletes, piszkos házat, aminek a 
külseje sem árult el nyomornál és szégyennél egyebet. 
Találkahely lehetet és bizonyos, hogy a legaljasabb bű
nök tanyája. Tulnagy volt a kisértés; biztosat kellett 
megtudnia. Atmerészkedett a hosszú, piszkos, nedves 
kapualjába s egy udvar mélyébe jutott, valami cisz
ternához hasonlóba. Portást nem talált, akihez felvi
lágosításért fordulhatott volna — .egy lélek nem volt 
ott, semmi nesz: Már vissza akart vonulni, mikor egyik 
ajtón réztábla hívta fel a figyelmét. »S a r a i 11 e d o k 
to r  k l jn ik á ja « .  Útmutató volt ez a név. Emléke
zett a nagy sebésznek, Gaude-nak a tanítványára; a 
borjuíejü parasztra. Emlékezett arra a néhány 
amikkel doktor Boutan jellemezte ezt az embert. Mi ez? 
Reine beteg volt, amit titkolnia kellett —■ talán titkos 
tanácskozása volt az orvossal? S reszketve távozott el; 
a gyanakódásnak nem mert a végére járni: megborzadt 
valami iszonyatos hasonlóság elgondolása miatt: hisz 
itt volt, ebben a Passage Tivoli-ban — ugyanaz a 
hideg borzongás fogta el, mint annak idején a Rue 
de Rocherben madame Rouche-nál. S itt ugyanolyan 
sötét, bűzös folyosó volt; ugyanolyan -szegyenteljes 
büntanya. ! ' > . ; '

Logikus, természetes volt a Reine története —• a 
következményei elkerülhetetlenek. Reine — akit a pénz 
után való mohó vágyból csak az örömre neveltek, fény
űző cikké nőtt fel. Az örömök folytonos elhalasztása 
a csinos leány fojtott vágyait egész a keserűségig fo
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kozták. Mikor az anyja még élt, egyébről sem hallott, 
mint toilettekről, kocsikról, örökös mutatásokról. Később, 
mikor apjával egyedül maradt, csak hasonló becsvágyó 
álmok közt élt. A legrosszabb a dologban az volt, 
hogy nem állott többé felügyelet alatt, hanem napjait 
a cseléddel töltötte el, — nagyon hamar ráunt a zenére 
és a könyvekre és erkélyén csak az várta, mikor je
lenik meg az aranyhintós herceg, hogy kiszabadítsa 
közepes módú életéből és az élvezetek világába vigye, 
amelyet az apja Ígéretei megsejttettek vele. Más nem is 
volt a világon Reine számára; követelte, hogy az álmai 
megvalósuljanak. Az érzékei korai érettsége következté
ben ébren voltak: már, teste izzott; a sok semmittevés
ben eltöltött óra felizgatta. Csak Sérafine jött el érte: 
néha, hogy magával elvigye és megsétáltassa az erdő
ben; — eleinte mulattatta őt a gyermek elragadtatása; 
érezte kissé benne azt a vágyat, ami őt magát is 
égette. Aztán, mikbr nővé érett a lány!, az történt, 
hogy a bárónő — anélkül, hogy gonosz szándékai 
lettek volna — Reinet olyan szórakozásokba vezette be, 
amik kevésbé voltak ártatlanok — olyan színdarabok
hoz, amik nem1 fiatal lányoknak valók. Itt Reine végre 
megtanult mindent. Nagyon hamar megérett a dolog. 
A két nő közt mind bensőbb lett a barátság; elfelej
tették a köztük lévő korkülönbséget és nemsokára nem 
is burkoltak el semmit egymás elől. M|ind a kettő csak 
a gyönyörűségnek élt; a szenvedélyüket egyformán ápol
ták. Az idősebbnek nem volt többé skrupulusa és a 
fiatalabbnak már csak a tapasztalatai jótanácsait adta; 
kerülje el a botrányt; tartsa meg érintetlenül a társa
dalmi állását; soha be ne vallja az élete módját; min- 
denekfölött pedig óvakodjék a gyermektől; ez a leg
rosszabb fajtájú botlás; jóvá nem tehető szerencsétlen» 
ség. És csakugyan —• körülbelül egy év óta sokszor jött 
a bái ónőhöz a fiatal leány; öt és hét óra között nála 
teázott. A lUe de Marignan-i templomi csöndü (ház
ban talált szeretetreméltó férfiakat, anélkül, hogy a 
dolognak kellemetlen következményei lettek volna.
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Mégis... egyszer csak az elkerülhetetlen rémség 
fenyegetett. Egy nap Reine úgy érezte, hogy más állapot
ban van. Hogy történhetett ez a szerencsétlenség? ő 
maga meg sem' tudta volna mondani. A jövő miatt 
való rettegésében, nem is emlékezett rá, hogy történt. 
Látta lelki szeme előtt mint roskad össze az apja tel
jesen az uj szerencsétlenség, szégyen miatt —■ mint 
zokog, mint hal meg. A ballépést jóvátenni nem' lehe
tett; annak az embernek felesége és gyermekei voltak; 
magasrangu hivatalnok, aki találkahelyeket szokott fel
keresni. Ha nő ilyen körülmények között jut más álla
potba, úgysem tudja soha meghatározni az apát. (Mi
kor Reine könnyek közt, magánkívül közölte a dolgot 
barátnőjével, a barátnő — emiatt az esett miatt, ami 
a mulatságaikat meg fogja zavarni — olyan hallatlan 
dühbe jött, hogy legszívesebben megverte volna a 
leányt. Attól is félt, hogy neki is baja lesz a dologból; 
hogy kiderül majd életmódja, amit a társaságban olyan 
jól leplezett, ez aztán v;sszaadta nyűgöt bátorságát. 
Megcsókolta; megvigasztalta a szegény leányt, — meg- 
igérte neki, hogy nem hagyja el soha és győzedelmesen 
kirántja őt a bajból. Azonnal műtéti beieavatkozásra 
gondolt és beszélt is róla pár nap múlva a leánnyal. 
De a dolog Reinet egészen kétségbe ejtette. Elmondta 
Serafine-nek, sokáig azt hitte, hogy az anyja igyermek- 
ágyban halt el, mert igy mesélték azt neki. De épp 
Serafine indiszkréciójából megtudta nemrégiben, hogy 
anyja titkos műtét áldozata lett; hogy valamelyik pisz
kos lyukban, nyomorultul pusztult el. Babonás félelem 
szállta meg; őrült borzalommal rettegett hasonló sors
tól; hogy bizonyosan úgy hal majd meg, mint az anyja, 
ha beleegyezését adja ilyen praktikákhoz. Serafine kü
lönben meggondolta a dolgot; ő maga is úgy vélte, 
hogy veszedelmes dolog, ha szülésznőre bízzák. Arra 
a némberre, aki hasonló esetben őt magát szolgálta 
ki, Serafine csak undorral tudott gondolni; annyira meg
vetette a kapzsisága és aljassága miatt. Egész más 
terv csírázott ki a lelkében; gyökeres, győzedelmes gon-



281

doiat. Az ac eszméje támadt, hogy ifjú barátnője hasz
nálja ki az alkalmat: operáltassa meg magát, a hogy 
6 m a g a  annak' idején; ez egyszerre megszabadítja 
veszedelmes helyzetéből és örökre felmenti az anyaság 
terhétől.

Beszélt is róla Reine-val eleinte óvatosan; (el
mondta neki, mjt mondtak neki bizonyos sebészekről; 
elmondta, hogy voltak, akik tévedtek és daganatot hit
tek magukban, holott bevégzett operáció után kitűnt, 
hogy terhességről volt szó. 'Mért ne fordulna az em
ber ilyen orvoshoz? Kéznél is van ám ez az ember; 
Sarraille Gaude mester legelső tanítványa — az se
gített akkor is a mesternek, mikor őt, Serafin-et ope
rálták. Csúnyasága miatt Sarraillenek nem akadt klien- 
télája, hogy megélhessen, azt a gyanús klinikát nyitotta 
meg a Passage Tivoli-n s azokból a morzsákból élt, 
amik a nagyok asztaláról hullottak; élt a gyanús esetek
ből, amiket átengedtek neki. Benne látta Serafine azt 
az embert, akire szüksége van. Valami történetet kellett 
Sarraille számára kitalálni — fölöslegesnek tartotta, 
hogy bevallja részességét neki. Mint unokahugáról be
szélt Reineről — elmondta róla, hogy olyan leány, akit 
a családja vidékéről küldött fel hozzá, hogy párisi orvost 
keressen fel tanácsért különös esetében. A  leánynak 
tudniillik borzasztó fájdalmai vannak az altestében, ha 
különben egészséges' is ; — a többit derítse ki az orvos. 
Ezer frankot ajánlott fel neki s Sarraille — miután 
a leányt megvizsgálta — kijelentette, hogy a szerv 
dagadt és kemény s tumort állapított meg. Még egy
szer felkeresték a doktort; Reine óriási fájdalmakról 
panaszkodott és fel-felsikitott, ha csak hozzá is nyúltak. 
Megállapodtak abban, hogy a beteget a Passage Tivoli
ban levő — klinikán jmegoperálják — az operáció az 
egyetlen komoly segítség ebben a dologban. Két háróm 
hétig a beteg ott marad még azután a klinikán, mig 
megint egészséges lesz. Akkor találta ki Serafine azt a 
hazugságot, hogy Reinet két-három hétre leviszi nya- 
lalni valamelyik Loiret vidéki deparíemeníba s mikor
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.Máté megpillantotta őket, a hogy az orvostól kijötek,
épp a iákövetkező napra állapítottak meg mindent,

Mikor 'ugyanaznap estéjén Reine a bárónőhöz vissza
tért — akinél most lakott — jókedvű, gyöngéd levelet 
irt az apjának, valamelyik bizalmasával ezt a levelet 
a Loiret-départementban postára akarta adatni

A rá következő napon Máté — mint megígérte 
— elment Morange-hoz reggelizni. A Grenelle boule- 
vardon, szép lakásban lakott Morange. A főkönyvelő 
vidám volt, Máté a legjobb hangulatban találta.

Mikor reggeli után a cseléd behozta a kávét, Mo- 
íange vidáman felkiáltott:

— Elfelejtettem megemlíteni, hogy Reine irt már 
nekem; ó, olyan gyöngéd, vig levelet — mindenféle 
kedves dolgot mesél a megérkezéséről, meg a hosszú 
sétáról, amit mindjárt az első napon te tt... Ma reggel 
kaptam meg a levelét.

Mialatt Morange a levelet kereste a zsebében, 
Máté érezte, mint fut át jeges borzalom egész valóján. 
Már tegnapelőtt óta igyekezett megnyugtatni magát, igye
kezett aPassage Tivoli-beli találkozást jóra magya
rázni. A vidám reggeli a derék Morange társaságá
ban minden kétségét mái-már elaltatta; de ez a levél, 
amit jninden bizonnyal Parisban írtak, megint kimondha
tatlan ijedtségbe ejtette. Itt van előtte ez az apa, aki 
olyan boldog és úgy imádja gyermekét; amott pedig 
a leány sorsa beteljesedik. i ; |

Hirtelen feltárult az ajtói és váratlan olyan 
különös jelenséget tárt fel, hogy a szobában! mély csönd 
lett. A bárónő jött el. Morange meglepetve bámult rá; 
nem tudta, miért jelent meg.

— Hogyan? Reine is itt van? Elhozta?
Morange felemelkedett, hogy az előszobába pillant

son, mert azt hitte, hogy a leánya ott már leveti a 
kalapját, aztán visszajött és ismételte a kérdését:

— Visszahozta Reine-t? Hol van Reine?
Sérafine nagyon sápadt volt és habozott a fele-



lettel. De úgy látszik, «1 volt rá határozva, hogy szembe
száll a legnagyobb veszéllyel is. Jéghideg kezét Máté
nak nyújtotta, de nem reszketett a keze. Örült rajta, 
úgy látszik, hogy itt találja Mátét. Végre nagyon nyu
godt hangon megszólalt:

— Vissza... vissza fogom hozni Reinet önnek. . .  
Reine hirtelen nagyon rosszul lett. és okosabbnak vél
tem, ha visszahozom ide haza...  Nálam van most Reine.

— Ó, Mondta meghökkenve Morange.
— Kicsit fáradt az utazástól; várja önt — mondta 

a bárónő.
— Jó, — szólt Moiange, — hadd vegyem a ka

lapomat. Á lány addig hozza rendbe a lakást.
Kiment és eltűnt egy pillanatig. Még nem volt na

gyon nyugtalan s csak1 a kalapját és keztyüjét keres
gélte gyorsan össze, hogy meg ne várakoztassa a báró
nőt.

Mikor kiment a szobából, Séraíine, mint valami 
nai cosnő felegyenesedett, mint a ki ütést készül ki
mérni. Arany fényű szeme fojtott lángtól tüzelt. Tekin
tete találkozott a Máté pillantásával s egy pillanatig 
némán- néztek egymásra, Máté még sápadtabban, 
mint a nő; valamitől borzasztóan félt.

— Mi van? — kérdezte végre Máté.
— Borzasztó szerencsétlenség, barátom! Reine meg

halt!
Máté jajkiáltást fojtott el magában és végtelen Szá

nalommal összekulcsolta a kezét
— Meghalt! M eghalt!.... ott, abban a bűnbar

langban? ! i 1; i 1 !
Most a nő rezzent össze és meglepetéstől, féle

lemtől sikoltani tudott volna.
— Horniét tudja? Kitől hallotta? Ki áiult el ben

nünket? '
De már össze is szedte magát, ismét főiegyenesedett 

és bevallott mindent, halk, gyors szavakkal.
— Majd meglátja, hogy gyáva vagyok-e. Hisz ma

gam jöttem ide, én egyedül, hogy a leány apjával be-

)



ázéljek... Hisz * igaz, mikor teherbe esett, az operáció 
jutott eszembe, hogy megszabadítsam öt ettől a gyer
mektől és az esetleg még rákövetkezőktől, mért ne si
került volna nála is, mikor én oly jól keresztül tudtam 
esni rajta. A legkevésbé várt, a legostobább véletlen 
jött közbe; a bajt valami érszoritó okozta, aminek, 
ugylátszik, az éjjel meglazult a csavarja. Az ápolónő 
elaludt Reine mellett; szegény kicsikét íeggel halva 
találtuk a vértócsában... ó, olyan szép volt, annyi 
volt benne az életöröm, olyan nagyon szerettem!

A  hangja megcsuklott; abbanhaggta a beszédet, ne
héz könnycseppek ültek a pilláira Sohse látta így simi 
őt Máté. A könnyei egészen megrendítették, még abban 
a borzalom, amit benne a teljes igazság megvallása 
keltett. I i 1

— Szegény sápadt, hideg leányt megcsókoltam még 
egyszer, aztán mindjárt ide jöttem. Hisz végét kell vetni 
a dolognak; ezt a szegény embert értesíteni kel], azt 
tudom, csak én közölhetek vele mindent ó, szembe
szállók ezzel a veszedelemmel. De ha már éppen itt 
van, hát jöjjön velünk, Morange szereti önt Nem árt 
ha velünk van, annál is inkább, mert a kocában élő 
kell Moranget készítenünk a borzalmas csapásra.

Elhallgatott; Morange visszajött a szobába. Alig
hanem hallotta a suttogásukat gyanakodva nézett rá
juk. A keztyüit kereste és olyan hangon szólalt meg, 
ami kezdődő félelemtől remegett:

*— Nem komoly talán a Reine rosszulléte?
— ó, nem, — mondta Sérafine, aki nemi merte még

az első csapást rámémi. !
— A vasúttól mindjárt ide kellett volna vezetnie; 

egyszerűbb lett volna.
— Igaz, de ő nem akarta, félt, hogy megijeszti 

önt. Készen van? Mehetünk.
Morange nehézkesen jött le a lépcsőkön; egy 'szót 

sem szólt többet. Az agyvelejében mindenféle rossz sej
tés kerengett: Reine, mikor Morange a hivatalában van 
elfoglalva, nem kisérteti magát haza ok nélkül. Vagy
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mi oka volna Reinenak, hogy attól féljen, hogy meg
ijeszti az apját? Akkora lett a Morangé nyugtalan
sága, hogy már nem is mert kérdéseket tenni, az isme
retlentől való sötét borzalmában, amely mint valami ör
vény úgy feküdt előtte. Mikor aztán látta, hogy Máté 
velük együtt száll a kocsiba, még sápadtabb lett és 
nem tudta elfojtani a kiáltását:

— Hogyan, ön is velünk1 jön? Miért?
—. Nem, nem jön velünk, — sietett a bárónő .B 

felelettel. — Útközben letesszük; azon a vidéken van 
dolga.

De sietni kellett s Morange mind nyugtalanabb lett. 
Egész elvesztette az önuralmát a borzalmas valóság 
előérzetén. A kocsi nagyon gyorsan ment és nemsokára 
át kellett lobogniok a hidon; Sérafine azt gondolta, 
Morange majd észreveszi, hogy az Avenu d’Antint el
hagyták már, anélkül, hogy a háza előtt megállnának. 
Valami történetet kell elkezdeni. Visszatért Reine be
tegségére és megjegyezte, hogy a (szegény gyermek 
valami nehéz bajt szerezhetett magának és hogy bizto
san meg kell operálni majd. Zavart arccal, értelmetlen 
tekintettel hallgatta mindezt Morange; csak nézett. Mi
kor a kocsi áthaladt a Champs Elysée-n, Morange 
jól látta, hogy nem a bárónőhöz mennek s egész 
valóját nehéz zokogás rázta meg arra a gondolatra, 
hogy a leányát biztosan már meg is Operálták, ha 
operációról beszélnek.

Máté csöndesen megfogta Morange remegő kézét 
és sirt. Sérafine a vallomását kezdte el és kijelentette, 
hogy az operáció tényleg megtörtént már. Megvallotta, 
hogy eltitkolták Morange előtt a  dolgot és vidéki ki
rándulást hoztak fel ürügyül; minden kíntól meg akar
ták kímélni Moranget és azt is hozzátette Sérafine, 
hogy most azt reméli, hogy jó lefolyása lesz az operáció
nak. Az igazságot nem merte még megmondani neki.

De Morange nem nyugodott meg, a fejét hol az 
egyik, hol a másik szomszédja felé fordította, meg 
kitekintett az ablakon, hogy lássa, milyen ismeretiéi
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helyre hozták. Hirtelen! mikor a kocsi a St. Lazare 
pályaudvaron állott meg, miután át jött a Rue de la 
Boétie és a Rue de la Pépiniére mellett, felismerte 
a lefelé lejtő piszkos Rue de Rocher-t, amely a Rue 
de Rome-ig terjedt s akkor megint szinte mint kábitó 
villámcsapás fényében tárult elébe a régi látomás: a 
feleségére való hirtelen emlékezés, Valerie, akit abban 
az utcában piszkos szalmazsákra terítve, vérében, ha- 
lottan látott valaha.

— A lányom meghalt! a lányom meghalt! Meg
ölték!

Saraille doktor a kis kabinetjében a sötét, rosz- 
szul világított, éthertől fojtó levegőjű helyiségben várta 
őket. Régi módi, fekete redingótja volt rajta; széles 
arcában kemény, határozott volt a szeme. Morange a 
kíséretével együtt berontott és ordítani, jajveszékelni kez
dett:

— Hol van? mutassák meg! Látni akarom!
Csak mikor Sarraille beszélni kezdett, hogy előké

szítse Moranget, akkor ismerte fel az orvost. "Dühöngve 
ment neki, hogy földre teperje.

— Maga az orvos? Maga ölte meg?
S utána borzasztó jelenet következett; az apa ki

tárta a karjait és átkokat, káromkodásokat üvöltött A 
szavai olyan szegény, gyenge ember, dühös, fájdalmas 
kitörései voltak, akinek a szivét szakították ki a testéből. 
Az orvos, — áld eleinte nagyon méltóságteljes, nagyon 
korrekt volt — maga is dühre gerjedt és ordítozni 
kezdett, hogy megcsalják őt! Hogy nem felelős ezért a 
szégyenletes dologért, mert hazudott ez a fiatal hölgy! 
S kimondta a soha jóvá nem tehető szavakat; beszélt 
a Reine terhességéről, színlelt fájdalmairól, a kritikus 
helyzetről, amibe a lány őt vitte, mikor tumorral kívánta 
magát megoperáltatni. Holott egész egyszerűen teherben 
volt! Hiszen szó sincs róla, Sarraille tévedett, hanem 
ilyen tévedésekét még la tudomány hercegei is megen
gedhetnek maguknak és senki sem hibátlan a földön. 
S mikor Moríange ordított, hogy a doktor hazudik és
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hogy gyilkos, akit a törvény elé hurcol, az orvos ki
jelentette, hogy helyes, de akkor ő majd elmondja az 
egész történetet, amint volt.

A szerencsétlen ember megtántorodott, egy székbe 
hullott, mikor ezeket a borzasztó leleplezéseket hal
lotta. Az ö leánya más állapotban volt! Nagy Isten! 
Bűnös és áldozat egy személyben! Úgy látszott előtte, 
hogy az ég összedől fölötte. Ez a világ vége — üvöltött 
és úgy viselkedett, mint a tébolyodott.

— Gyilkosok vagytok! Gyilkosok vagytok! Gyilko
sok vagytok valamennyien! A gályára kerültök, mind! 
mind! ; ; • . : * ! ! [  -'iHyítr

Seratine, aki leült, a kezét akarta megragadni, de 
Morange ellökte:

— Nem, mindnyájan gyilkosok vagytok! És maga 
kerül a gályára elsőitek!

Sarraille átengedte Seraiinenak a szerencsétlennel 
való veszekedést s Mátét hívta télre, mert benne tanút 
sejtett arra az esetre, ha a dolog tényleg a törvény 
elébe kerülne. S elmagyarázta Máténak az operációt: 
az egész szervet mesterséges utón hogyan távolította el. 
A  zsinórokat elvágta, az egész alig tartott három percig. 
De vérömlés veszedelme ilyen operációknál mindig fenn
forog. Uj csipeszeket használt, hogy az ereket jól el
zárja; nyolc csipeszt használt és még este megbizonyoso
dott arról, hogy valamennyi a helyén van. Szerencsét
lenségre az egyik rugó éjjel, ygy látszik meglazult; ea 
műszaki hiba. Hogy a baj teljes legyen, az ápolónő olyan 
mélyen aludt, a beteg annyira gyönge volt, hogy a nagy 
vérveszteséget senki észre nem vette; a szegény leány 
nagyon szelíd halállal múlhatott ki. doktor azzal vé
gezte a szavait, hogy a nehéz és kemény szerv minden 
orvost megtévesztett volna; különösen, mert a fiatal 
hölgy erősen bizonykodott, meggyőző haygsulylyal be
szélt a hasában levő nagy fájdalmakról.

— Ó, én egész nyugodt vagyok, — mondta Sar
raille suttogva, — és különben is Lowicz bárónőre hivat
kozom, aki itt van. Mert hisz a báróné is félrevezetőt
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engem, mikor azt mondta, hogy van egy unokahuga, akit 
a szülei vidékről hozzá küldöttek fel. Meglehetik önök a 
feljelentést, állok elébe... Gyönyörű operáció volt; teljes 
siker; Gaude, a mesterem, megirigyelhetett volna érte.

Máté visszatért Sérafinehez. A báróné tovább is 
a tanácsaival, vigaszaival kábította Morange-ot. Megint 
megragadta a kezét és ugyanazokkal a szavakkal fá- 
rasztotta: rettenetes fájdalmáról, gyászáról, barátságá
ról beszélt neki és kérdezte tőle, azt akarja-e, hogy ez a 
feleségétől származó drága emlék a piszokban fetreng- 
jen, pedig ez lesz a vége annak, ha az apa nem lesz elég 
okos arra, hogy a titkot megtartsa.

Morange megrendült. Engedett a szive gyöngesé- 
gének s káromlásai lassankint a könnyeiben fúltak él. 
Lánya emlékét a törvényszék hurcolja meg? ez az egész 
szégyenteljes, gyalázatos történet kitudódjék? ezt ol
vassa ezer újságban? nem, ezt nem akarhatja. Ennek az 
asszonynak igaza van . . .  S betetőzte megsemmisülését a 
bosszuállás lehetetlensége. Mintha kerékbetörték volna; 
üres volt az agya, üres volt a szive; s^ive alig dobogott 
már. Végre összekulcsolta kezét és úgy engedelmeske
dett, mint valami kis gyermek.

— Én nem teszek rosszat senkinek, nekem se tegye
nek semmi rosszat, de mutassák meg ót nekem, látni 
akarom!

Támolyogva és a fájdalomtól részegen esett le Mo- 
range a nyomorúságos ágy elé, amelyen halott gyer
meke feküdt; sírása a végtelenbe veszett és mikor Máté 
fel akarta állítani, alig hallható hangon mormogta:

— Nem, hagyjon csak, hisz vége... Elmentek; egyik! 
a másik után és csak én vagyok a bűnös... hiába min
den beszéd. . .  Igazuk volt nekik: én az életet utasítottam 
vissza és az élet most elvett tőlem mindent.

Máté is sirt;; átölelte a szerencsétlen férfit s pár 
percig még a nyomorúság és szégyen eme poklában 
maradt. Végre elment és Serafinet otthagyta a szegény 
embernél; Serafine úgy bánt aztán Morange-al, mint 
kis gyermekkel, akivel azt teszi az ember, amit akar.



Chantebledben Máté és Matk.mc újra alkotott, dolgo
zott, nemzett. Az elmúlt kát évben az élet örökös harcában 
megint győztesek maradtak a halálon; győztesek ma
radtak a család folytonos szaporodásában és a föld 
folytonos termékenységében, ami az örömük, az életük 
és az erejük volt. De a győzelmet bizony nagy fárad
sággal és §ok gonddal vívták ki. A vadászpavillon már 
nem volt elég nekik s mennyi baj volt a sok uj építéssel, 
a házakkal, csűrökkel és gazdasági épületekkel. Nagy 
előlegeket kellett kifizetni s sokszor a termés nem volt 
elegendő, hogy ki lehessen vele a vállalkozó számláit 
egyenlíteni. S ahogyan nőttön-nőtt a gazdaság, nagy
számú marha, ló, szolgaszemélyzet és cselédleánynak is 
kenyeret adott, sok kellett a szerszámokra, a sok nép 
felügyeletére. Munka volt ezzel kora reggeltől késő estig, 
mig a gyermekeik nem lettek elégi nagyok ahoz, hogy a 
munka egy részét tőlük átvegyék. A földmunkákat Máté 
vezette, mindig több javításra, újításra volt szükség, hogy 
a íöldből minden élelet kinyerhessenek. Marianne a ma
jorságra ügyelt fél, az istállókra, a tejgazdaságra, a 
baromfiakra. Elsőrendű könyvelő vált belőle ö  vitte a 
számadásokat, űzetett, felvette az összegeket s sok ezer 
bajuk mellett, az uj, még uj kellemetlenségek mellett, az 
elkerülhetetlen tévedéseik mellett is a szerencse mindig 
újból igazat adott nekik, rájuk mosolygott, mert olyan 
bátrak, olyan okosak voltak. Küzdelmük megújult min
den nap. Az uj épületekkel együtt, a birtok újabb 
harminc hektár homokos talajjal növekedett, kiterjedt a 
halmokon túl egész Konval faluig. Az erdők felé harminc 
hektárt nyertek újabban Mareuil falu irányában. A gye
rekekkel sem volt máskép. A két iker, Blaise és Denis 
— most már tizennégy évesek voltak — kitűnő sikerrel 
végezték el a lyceumi tanulmányaikat. Meg is szégye- 
nitették Ambioise-t. ö  két évvel fiatalabb volt náluk, 
élénk szellemű, találékony gyermek volt, de sokat fog
lalkozott más dolgokkal, kevesebbet időzött az iskolai 
feladatainál. A négy utánuk következő gyerek — Gervais, 
meg a két kisleány, Rose és Claire, aztán Gregoire, a lég
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fiatalabbik — a szabad levegőn nőttek fel, még egyi
ket se kellett Parisba küldeni iskolába. A második év 
végén Marianne megszülte nyolcadik gyermekét — le
ánykát — akit Lujzára kereszteltek. Marianne most nem 
szenvedett olyan kegyetlenül, mint a Cjrégoire-al való 
lebetegedésekor, az akkor majdnem az életébe került.

III.
Két év múlt el és ezalatt az idő alatt Máténak 

és Marianne-nak még egy gyermekük született; leányka. 
S amiképpen gyarapodott a család, nagyobbodott a 
Chantebled birtok is. Ezúttal a ténsik nyugati része 
té lé ... mindazzal a sok mocsárral, aminek levezették 
a forrásait; aminek felhasználták a tőzegét és felszán
tották a talaját. Most a birtoknak ezt az egész részét 
elfoglalták már. Több, mint száz hektár föld volt; ott, 
ahol eddig csak sás, meg vízinövény élt. Ezentúl ezt a 
földet megművelik; gazdag termést fog hozni. Az uj 
fonások a csatornarendszerükkel elértek már mindenhová, 
jótékonyan termékenyítették meg a talajt, a homokos 
hegyoldalakat Az élet ellenállhatatlan győzelme volt ez, 
a termékenységé, amint a napon szétterjeszkedik, a 
munkáé, amely szakadatlanul uj javakat teremt. Mindég 
akadályon, minden fájdalmon túl, pótolta a veszteségeket, 
órái ól-órára több erélyt, több örömöt vitt a föld ereibe.

Mátét és Stéguint állandó üzleti összeköttetés fűzte 
egybe. Most Séguin volt az, aki Mátét uj földek vételére 
sarkalta, ő maga rajta volt, hogy Máté vegye át most 
egyszerre az egész maradék birtokot. Az erdőket, a 
homokos síkokat, ami összesen majdnem kétszázhatvan 
hektár. Roppant sok pénz kellett neki és Máténak kü
lönböző előnyöket akart nyújtani. Máté azonban nagyon 
elővigyázatos volt és Séguin ajánlatába ezúttal nem ment 
bele; darabonkint akart csak szerezni; a szükséghez ké
pest, erőihez mérten. Különben is az egész homokos 
talaj megszerzése, keletre le a vasutig, nehézségbe üt
között. Volt ott — épp a közepén — egy vonal, ami két 
részre osztotta a homokos talajt — oda volt baékelva
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pár hektár földje Lepailleurnek, aki ezt a földdarabot 
soha felhasználni nem tudta. Épp azért Máté inkább a 
birtok nyugati feléből vásárolt ezúttal is, megvette mind
azt, amennyi még odafönn a mocsaras vidékből kap
ható volt s hozzátette, hogy később, ha a molnár 
majd hajlandó lesz' átengedni azt a földdarabot is, szí
vesen tárgyalásokba bocsátkozik a többi homokos földre 
nézve. Tudta, hogy Lepailleur irigyli és utálja, mióta sza
kadatlanul fejlődni látta a birtokot. Fel sem ajánlotta 
a vételt a molnárnak; tudta, hogy az úgy is visszautasítja. 
Séguin egész felizgatódott emiatt és azt állította, hogy 
majd ő észretériti a gazfickót. Vállalja, hogy semmi
ségért megszerzi azt az ék-darabot. Ragaszkodott ahoz, 
hogy személyesen felkeresi Lepailleurt, vele köti meg; 
az üzletet, még mielőtt Mátéval az adásvételi szerződést 
a keleti homokos talajokra vonatkozólag aláíratná.

Pár h$t telt el; egy nap aztán, mikor Máté megint 
a Rue d’Antin-beli palotában volt, hogy aláírassa a 
szerződés másodpéldányát, Séguint nem találta odahaza; 
Séguin nem tartotta meg a levélben megállapított talál
kát. Valami szolga, aki a palota első emeleti nagyter
mébe vezette, megnyugtatta Mátét, hogy az ur nemso
kára hazajön, mert meghagyta, hogy a látogatója várjon 
rá. Máté fel-alá járkált a teremben és megdöbbenve látta 
a lassú pusztulás jeleit mindenütt a pompával berende
zett lakásban, amit úgy meg tudott csodálni ezelőtt, 
aminek bámulta a ritkaságait, szép szobrait, pompás kö
tésű könyveit, valamennyi műremekét. S ennek1 a nagy 
vagyonnak, amibe léket ütött a kártya, a sok drágán 
megfizetett szerető és a lovak adták meg a kegyelemdöfést. 
Azt beszélték, hogy Séguin a börzén játszik, hogy a 
vagyonában tátongó űröket betömje. Valami ügyefogyott 
büszkeség is élt benne; hatalmas ember akart maradni, aki 
a hireit közvetlenül a miniszterektől tudja meg. Mialatt 
Máté a teremben járt körül, szép, szőke, mintegy hu
szonötéves leány lépett be. Fekete selyemruha volt rajta, 
nagyon egyszerű és elegáns. Halkan felkiáltott és körül
nézett a szobában.

Zy’ü ; J nu-kniyí^K 1G
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— Azt hittem, itt vannak a gyerekek is!
Belépett, rámosolygott, a látogatóra s úgy tett, 

mintha Séguin íróasztalán a papírokat akarná rendbe
hozni; mint valami háziasszony, aki hatalmát a világ 
előtt is mutathatja. Máté ismerte; egy év óta látta, 
mint rendezkedik itt be és mint oszt parancsokat; Valen
tiné mindig több ellenszenvvel volt a háztartás gondjai 
iránt. Ez ia leány Nóra volt, a német zongoramesternő. 
Valentiné különösen azért tartotta őt a háznál, hogy □ 
gyermekekre ügyeljen fel, mióta Célestet elbocsátotta. 
Az a leány — ravaszsága ellenére is — megint más ál
lapotba került. Valami levélhordóval feledkezett meg ma
gáról s ezúttal nem sikerült neki az állapotát eltitkolnia, 
Séguin egész fel volt háborodva és követelte, hogy 
azonnal bocsássák el Célestet s aztán ő maga ve
zette be iá házba Nórát. Igazi gyöngy ez a nő; győzte 
meg a feleségét; valami barátjától csalta el, De nemso
kára kitudódott, hogy Nóra a szeretője volt. Kétségkívül, 
csak azért vette a házába, hogy könnyebben jusson hozzá. 
Különösen pedig azért, hogy ott fogva tartsa. Mert őrül
ten féltékenynek látszott. Hisz a szép, magas, szőke 
leány igazán, piintha arra termett volna, hogy érzéki 
ajkaival, szemérmetlen szemeivel, s nagy, pompás alak
jával igazolja Séguin minden gyanúját.

— Séguin urra vár? — kérdezte végre. — Tudom, 
hogy találkát adott önnek; egész biztosan hazajön majd.

Máté, aki vizsgálódva tekintett rá, ki akarta pró
bálni. j

— Talán madame-al ment el? Tudom, gyakran men
nek el együtt.

— Űk, együtt? — kiáltott a szőke leány, — akkor 
ugyan rosszul van értesülve uram. Soha azok nem 
mennek ugyanarra a helyre... Azt hiszem, madame 
a prédikációra ment, ha nem máshová.

S Nóra szemérmethn modorában ide-oda járkált a 
szobában, mintha azzal volna elfoglalva, hogy íendelj 
csináljon. Amellett a szoknyáival súrolta a látogatót*
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abból az ösztönös szükségletből kifolyólag, hogy fel
kínálja magát, mihelyt egyedül marad- férfival.

— Ó, micsoda ház! — folytatta félhalkan, mintha 
csak magához beszélne, — milyen elhagyott szegény 
urunk! Minden jobban menne, ha madame nem volna 
elfoglalva olyan nagyon. Reggeltől estig.

Valentiné — elfoglalva! Hogy ezeknek a szavak
nak az egész iróniáját fel lehessen fogni, tudni kellett, 
mint Máté is tudta, hogy Valentiné hat hónap óta an
nak. az egyetlen gyönyörnek élt, hogy Santerrevel vpló 
viszonyát felújította. Most már otthon is merte fogadni. 
Kicsiny szalonjában egész délutánokat töltött vele be
zárkózva — alighanem ez volt az a komoly foglala
tossága, amiről olyan gúnyosan beszélt a nevelőnő. San- 
tetre — mint Séguin is — negyvenegy éves volt, Valen
tiné harminchat. Épp abban a korban, amikor az ember 
a nyugalmat és békességet keresi, amikor már az okos
ság parancsol neki. Amikor már erős, oldhatalan kö
teléket, viszonyt akar az ember — olyat, amit az elnéző 
világ olyan hamar megbocsát. Santerre más nők fölé he
lyezte Valentinét, mert jól ismerte, mert legjobb társasá
gokban megfordult nő volt, gazdag, előkelő, jámbor nő 
hitében állott, minden kívánatos feltétel meg volt benne. 
Most igy alakult ki ennek a teljes hanyatlásban levő 
háznak a képe: az apa a nevelőnővel, az anya a házi- 
baráttal, a gyerekek pedig mindeme helytelenség kö
zött nőttek fel, ahogy akartak.

Máté fel volt háborodva. Doktor Boutan megér
kezett. A kis Andrée — időközben megjelent a sza
lonban, nagyon szerette az orvost, mert mindig nevető 
szeretetieméltósággal bánt vele — a doktor elé sza
ladt és a homlokát csókra nyújtotta.

-— jó napot, kicsikém...  Bevárom a mamádat; 
sürgönyt küldött nekem ma reggel; de úgy látszik, nem 
jött még haza. Különben, kicsit korán jöttem.. . Ni, 
itt van áz én kedves Mátém... i i

— igen; Séguin urra várok.
A két ur kezet fogott, aztán Nórához fordult a

16*
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tfoktor és megkérdezte, hogy beteg-e madame Séguiti; 
sürgönnyel hívta.

R lány szárazon felelt, hogy nem tudja. S mert 
még egyszer kérdezte s Lucie miatt is aggódott, végre 
válaszolt: •

— Lucie fekszik.
— Fekszik? Úgy? Hát ő is beteg?
— Ó, nem, ő nem beteg.
— 'jól van, majd várok.
Nóra végre kiment, elvezette Gastont, maga e/őtt 

lökve a kicsikéket; izgatta kissé az a pillantás, ami
vel az orvos őt, meg a rábízott gyermekeket kísérte. 
Hogy négyszemközt maradtak, a két ur egymásra pillan
tott és csóválták a fejüket. Először a doktor szólalt 
meg félhalkan:

— No, mit gondol erről a kisasszonyról? Nekem 
a hideg borzong át a hátamon, ha csak1 látom. Látta 
a száját, a szemeit? Sohse láttam ilyen pompás testben 
jobban kifejezve a bűnt... Reméljük, ho£jy tévedek.

Valentiné lépett be ebben a pillanatban; gyorsán, 
mint mindig, elkésve, mint mindig; valami előre nem látott 
dolog visszatartotta. R megjelenésén nem lehetett látni 
a korát; épp olyan sovány és épp olyan élénk volt, mint 
akkor, amikor Andréet hozta a világra. Ugtyanz a 
rövidre nyírt szőke haj, sovány arc. Szenvedélyének láng
jába — szerencsésebben más asszonyoknál — szinte bele
száradt; ezt vélte róla doktor Boutan.

— Jó napot, Froment ur, jó napot, doktor Boutan...
Ó, doktor, kérem, bocsásson meg. Képzelje, a Madeleine 
templomba haj itattam, hogy Levasseur tisztelendő urnák 
egy prédikációját hallgassam végig. Feltettem magamban, 
hogy nem maradok végig, hisz hivattam önt. Aztán 
teljesen megfeledkeztem önről, annyira lekötött az abbé 
beszéde. \ '

R doktor mosolyogva szakította félbe:
— R neuralgiás fájdalmai vissza tértek?
— Nem, nem. Nem magam miatt hivattam önt 

Lucie miatt. Ez a gyerek annyi bajt okoz! Ki sem is-
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;ncrcm magamat már... Hinné-e hogy ma reggel nem 
akarta elhagyni az ágyat? Mikor ezt jelentették, le
mentem hozzá; eleinte nem felelt, hanem a tál felé 
fordult. Aztán sürgető kérdéseimre kijelentette egyszer, 
nem, húszszor, hokgy kolostorba akar menni;más magya
rázatot nem adott Az arca fehér volt, a kezei is, a 
szemei merevek... Mit tart erről az újabb őrületről?

— Nem történt semmi tegnap vagy ma éjjel?
— Éjjel? Semmi olyasmi, amiről tudomásom volna. 

Tegnap este sem. Nagyon csendesen telt el az este, 
magam voltam itthon; nem mentem sehová, Santerre 
barátunk elég jókor jött, hclgy egy csésze teát igyék 
velem. Vele — miután a gyerekeket megcsókoltam •— 
a kis szalónomba menekültem, hogy a kicsik ne zavar
janak. — Mint rendesen, Lucie le kellett, hogy feküdjön.

— Aludt a kicsike? Nem panaszkodott?
— Semmiről sem tudok; nem volt beteg, nem volt 

semmi baja; hisz másképp el sémi mentem volna dél
után hazulról. Azért akartam a doktor ur tanácsát ki
kérni, mert aggódom Lucie makacssága miatt — hogy 
nem akarja elhagyni az ágyat... Menjünk mindjárt a 
szobájába, doktor ur; szidja őt össze alaposan.

Séguin is hazajött. Halottá a felesége utolsó sza
vait; a doktornak csak némán kezet nyújtott. Mikor 
az orvos Valentine-el elhagyta a szobát, Mátétól is 
bocsánatot kért, hogy úgy megvárakoztatta.

*— Bocsásson meg, Froment barátom, hogy kicsit 
megvárattam; van egy beteg lovam — pedig egész 
\endkivül flyer — nagy reménységeim voltak benne. 
Igazán, most aztán ferdén megy minden. Hadd beszél
jünk az üzletről; Lepailieurnél hajótörést szenvedtem az 
egész vonalon.

Séguin dühöngött; a molnár a pár hektár földjéért 
olyan hallatlan árt követelt, hogy minden alkudozást 
lehetetlenné tett. Ez a molnár különben a fojtott dühét 
Mátéval szemben nem is bírta elrejteni. Ezek a ha
talmas területet elfoglaló, évszázadok óta csak sást és 
bozótot termelő földek most élnek — a molnár el van
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keseredve miatta, átkozza a földet — most annál jobban, 
ezt az igazságtalan mostohaanyát. Olyan kemény ez a 
föld a paraszt irányában és viszont becézi ezt a pol
gárt itten, aki Isten tudja honnét került oda. Csufondáro- 
san jelentette ki Séguinnek, hogy a bozótja most aranyat 
é r ; hogy vannak varázslók, akik gabonát növesztenek a 
kövön.

— Magam kerestem őt fel — fejezte be Séguin, — 
valamikor ezeket a földeket nevetséges áron kínálta 
fel nekem; persze elutasítottam az ajánlatát, — hisz 
meg akartam szabadulni az egész chantebledi birtoktól. 
Most azt a tréfát engedi meg mayának, hogy bolondot 
csinál belőlem, — az ostobaságomon mulat. Pofon sze
rettem volna vágni. Van leánya ennek az embernek?

— Igen, a kis Thérése, — felelt mosolyogva 
Máté, ki előre bizonyos volt ennek a lépésnek 
a balsikeréről; —„ az előző évben jött rájuk ez a 
»szerencsétlenség.« Azóta folytonosan mérgelődik; elő
ször az asszonyt gyalázta; aztán az egész társadalmat, 
mindenféle szenteket, meg magát a jó Istent is; hiú 
és bosszuvágyó ember.

— Úgy van; úgy látszik avval is megsértettem, 
hogy nem csodáltam a fiát, Antonint. Tizenkét éves; 
a fiú a janvillei iskolából jó bizonyítványt hozott haza; 
ott egész kis csodának tartják.

Máté a maga szelíd módján tovább mulatott 
Séguinen.

— Az ám, egy csöppet se csodálkozom az ered
ménytelen lépésen. Valamelyik nap, amikor azt taná
csoltam Lepaiileuréknek, hogy Antonint gazdasági isko
lába adják, majdnem megvertek. Arról álmodoznak, hogy 
urat nevelnek a gyerekből.

Egy szóval: nem sikerült az üzlet a .molnárral; 
Séguin vigasztalhatatlan volt, mert le kellett mondania 
arról is, hogy Máté ebben az évben egyéb földekét 
vásároljon tőle — csak az utolsó mocsarak voltak még 
hátra a nyugati fensikon. Pár száz hektár erdő, Lilié- 
bonne felé, meg egy másik kis darab, csupa homok.
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Vieuxbourg irányában ez a Lepail!eur éke miatt a már 
megvett sovány szántóföldtől el volt választva.

— Jobb feltételeket szabtam volna neki. Nyert volna 
rajta, — ismételte Séguin, akinek nagy szüksége volt 
pénzre. -— De hisz ön a bölcs ember és tudom, hogy 
nem biiom rászorítani a vételre, ha várni akar.

Viszonyuk a legkonektebb volt mindig; épp csak 
kezet szorítottak. De az ajtó hirtelen felnyílott, anélkül, 
hogy a szolga valakit bejelentett volna.

— Ni, ön az? — kérdezte nyugodtan a ház ura; 
— azt hittem, Maidron barátja darabjának főpróbáján 
van.

Kicsit fáradt mosolyával, Santerre lépett be, 
olyan ember fölényével, akit a szerencse elkényeztetett. 
Nagyon meghízott, nagyon büszke volt a sikerre, a 
szép, barna, hízelgő szemeire, mindig jól ápolt isza- 
kállára, a mi gonosz száját takarta el. Santerre meg
sejtette már régen, hogy a házasságtörés fenyeget's Va~ 
lentinehez csatlakozott már akkor; az asszony vallásos 
hajlamainak hizelgett; most olyan történeteket irt, a 
mikben megsértésekről volt szó s a katholikus fensőbb- 
ség győzedelmeskedett bennük. Különben az ilyesmi az 
emberi horda iránt érzett megvetését csak növelte.

— Ó, a Maindron darabja! — felelte — fogalma 
sincs uram, micsoda hülyeség! Megint házasságtörés; ez 
végre is utálatos! Igazán é lhetetlen, hogy a közön
ség* nem lázad fel a darab ellen! Én magam meg nem 
változtam. Egyetlen hatalmasságnak megmarad a hit; 
csak avval öljük ki a vágyat. Hogy mégis boldog legyen 
a világ, Isten maga fogja kipusztitani azt.

Mikor látta, hogy Máté rámered — Santerre való
színűleg egyik régi szerepét, a feketefrakos romancier-t 
adta ebbei a pillanatban a »pokbltánc« jelenetben; 
olyan iró munkája ez, aki elátkozta és egyidejűleg ki
használta ezt a világot — megelégedett avval, hogy 
röviden végét vesse a beszélgetésnek:

— [Magam bizony megszöktem a színházból... Szép
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idő van; lenn a Kocsim, nem jön velem a pasztellfestők 
kiállítását megnézni?

— Nem ám, kedvesem, — mondta Séguin, — egy 
csöpp kedvem sincs. — Szórakozott módján hozzátette: 
— R pasztellfestőktől épenséggel undorodom; próbálja 
még, hátha Valentiné kapható rá.

Olyan mozdulattal kisérte ezeket a szavakat, ami 
azt jelentette, hogy az asszonyt teljesen átengedi neki, 
annyi bizalommal, amely Mzár minden kíváncsiságot.

— Nem mintha rajonganak' a pasztellfestésért, — 
mondta Santerre. — Kiállítás, vagy más egyéb; mindegy 
az; csak arról v'an szó, hogy az ember agyonüsse a 
délutánját. Maindron elrontotta a hangulatomat az első 
jelenetével... Jó Isten, de buta napok is vannak az 
életben!

•— Ó, ha csak' buták! Siriusom megbetegedett, szét
mállik az istállóm, engem nem kerül el semmiféle csa
pás...! Az ember a legszívesebben véget vetne fiz 
egésznek! I
"" — Ó, lehetséges? Si,rius beteg? Sajnálom önt, sze

gény barátom!... ha akarja, csináljuk meg együtt a 
véget...

Máté unatkozva felállott, hogy elmenjen. Szolgáló 
jelent meg; nehézkesen előadta, hogy madame Séguin 
kéreti a férjét, jöjjön azonnal hozzá a Lucie kisasszony 
szobájába; Lucie még mindig nem akar megokosodni. 
Séguin — ironikus flegmával — tovább tréfálkozott. 
Mindkét úrral együtt ment le — segítsenek neki, igy 
szólt, -— hogy a kicsi Msasszonyt a férfiak mindenható 
hatalmáról meggyőzhesse. i

Lucie szobájában egész különös jelenet vált rájuk. 
R lány a hátán feküdt és a takaiót felhúzta az állájg; 
mindkét ökölbeszorított kezecskéjével a takaróba fogó
zott. Mintegy viaskodott, hogy megakadályozza, hogy 
kivigyék ebből az ágyból, amit elhagyni nem akart. 
Csak 'keskeny, fehér arcát mutatta, fakó haja folyta körül. 
Határozatlan kékszinü szeme a mennyezetre meredt. Mi
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kor az anyját és doktor Bontant látta belépni, az arca 
aggodalomteljes szomorúságot öltött; de mozdulatlan 
maiadt és percekig ellenkezett; nem felelt a kérdésekre.

— Beteg, kedves kicsikém? Kedves mamája azt 
mondta, hogy nem akait felkelni reggel... hát mi baj?

Mini a nalott, Lucie úgy maradt, sző, mozdulat 
nélkül.

— Nagyon csúnya dolog lenne, ha így akarná
nyugtalanítani a szüleit. .. Legyen illedelmes, mondja 
meg, hogy mi baja. Fáj a hasa? !

A gyermek még mindig úgy feküdt, mint a halott, 
összeszoritotta a száját, egy ujját sem mozdította.

— No igazán., okosabbnak hittem ... mind
nyájunknak szomorúságot okoz...  Mégis meg kell tud
nom, hogy mi baja; csak akkor gyógyíthatom ám meg.

S mikor közeledett és a lányka kezét meg akarta 
fogni, az annyira elkezdett reszketni, olyan erősen szorí
totta a takarót magához, hogy az orvosnak le kellett 
arról mondania, hogy a pulzusát megtapogassa. Va
lentiné — aki eddig nyugodtan várt — ennyi makacs
ság láttán bosszankodni kezdett.

—- Igazán, kedvesem, visszaélsz a türelmünkkel 
ez igazán sok és majd az apádat kell hivatnom, hogy 
i endreutasitson... Reggel óta ebben az ágyba kapasz
kodó! és nem akarod megmondani, mi bajod. Hát beszélj 
legalább és mondd meg, hogy tudjuk', mihez tartsuk 
magunkat... Panaszod van valaki ellen?

Aztán, mikor Lucie visszaesett a merev mozdulatlan
ságába, az orvos tanácsára Valentiné behivatta Nórát, 
a nevelőnőt, hogy kikérdezhessék. Mikor a nagy, szőke 
leány megjelent, a gyermeken — úgy vélte a doktor — 
ugyanaz a remegés futott át, mint előbb, mikór a 
pulzusát akarta megfogni. Ugyanaz a vágy, betakarózni, 
egészen eltűnni.

Nóra — az ágy lábánál —< a kérdésekre nyugodt 
mosollyal felelt, öntudatlan szemérmetlenséggel. Mindig 
ilyen féngben égett a szép teremtés szeme.
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— Semmiről sem tudok', uram ... a gyermekeket nem 
én fektetem le. Tegnap este Lucie kisasszonynak még 
látszólag semmi baja se volt. Mint rendesen, alighanem 
most is a meghatározott órában feküdt le, miután 
a kis szalonban megcsókolta az anyját, kinek épp láto
gatója volt... Aztán, mind minden este, egy pillanatra 
benéztem a szobájába, hogy jó estét kívánjak neki... 
Mit mondjak? nem tudok többet.

* Mig beszélt, a szemével fogva tartotta a gyermeket; 
az arcán az az elhatározása ült, hogy nem mond semmit; 
mert nem tud semmit. Hirtelen valami belső vidámság 
szállott fel benn .̂, — valami pompás, elmúlt jelenet 
emléke, az ajka kinyílt, látszottak ragyogó fogai — 
mint valami nőstény-farkasé. De ez már sok volt. 
A gyerek görcsös zokogásban tört lei, mikor Nóra 'arcá
ról elszállott a merevség és másik gúnyos, heves tekin
tete esett a gyermekre.

— Ó, hagyjanak nekem békét... ne is beszéljenek 
róla... ne is nézzenek rám ... Zárdába akarok menni, 
zárdába akarok menni!

Ebben a kiáltásban benne volt a koraérett asszony, 
aki gyermek volt még és máris undorodott a gaját 
nemétől. — Ezt a kiáltást már korán reggel hallatta; 
most ujult erővel tört ki belőle; el nem1 "hallgatott vele; 
abban a makacsságában, hogy nem: akart felkelni, hogy 
még csak a kézén sem akarta mutatni a bőrt — benne 
volt a törhetetlen akarata, hogy eltemesse magát, hogy 
meghaljon a világ részére. Hogy kimúljon egész testi 
élete; ezt kívánta végtelen gyűlöletében minden fizikai 
érzés iránt. Azt szerette volna, Jiogy sötétítsék, zárják 
el az ablakát is, hogy a nappal fénye se lássa őt. 
Mindig egyedül szeretett volna lenni, más lény melegítő 
közelsége nélkül — a semmiben, a sírban, hogy meg- 
szökhessék az élet iránt érzett undorában.

— Zárdába megyek, zárdába megyek!
Ebben a pillanatban történt aztán, hogy Valentiné 

— aki a gyerek ép eszében kételkedett — félelmében 
Séguinért küldött a mig férje érkezésére várt, tovább
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kének : I

— Ó, kétségbeejtő, amit csinálsz... Nen is illik 
a te kórodban zárdáról beszélni. Ez úgy hangzik, mintha 
a családi körödben csak fájdalmad és szomorúságod 
lenne...  Én úgy tudom, mindig megtettem a köteles
ségemet és semmit se hányhatok szememre magamnak... 
Jól ismered, mély vallási meggyőződésemet, én téged 
a vallásunk iránt való szeretetben neveltelek... mond
hatom, Istent sérted, mikor ilyen gyermekes szeszélyeid 
vannak... Csak akkor megy az ember zárdába, ha enge
delmes és Isten nem szeret olyan lányokat, akik az 
anyjukat szomoritják el, akiktől pedig csak jó példát 
látnak.

Lucie szemei az anyjára szegeződtek s mialatt be
szélt, ezek a szegény ártatlan gyerek-szemek merev 
iszonyatban, tágra nyiltak a borzalmas fájdalmukban, 
minden tekintély megsemmisülését mutatták... nem volt 
bennük többé semmi a gyermeknek anyja iránt való 
gyöngédségéből.

Most lépett be Séguin — Sanlerre és Máté kíséreté
ben. Valentiae tovább beszélt; elmondta az esetet Séguin- 
nek és apai tekintélyére apellált. Séguin szája szögleté
ben megmaradt az irónia egy ránca, mintha azt akarná 
mondani: »Ugyan mit akarsz tőlem, kedvesem? Olyan 
rosszul nevelted, hogy most eféle szeszélyei vannak.* 
Mikor Valentiné befejezte a szót, az orvoshoz for
dult, akr kézmozdulattal jelezte, hogy nem akar az ügybe 
beavatkozni; a gyermek nem akarja megvizsgáltatni ma
gát. Séguin kedvtelve nézett Nórára is, mert látta, hogy 
a leány is mosolyog — épp úgy, mint ő — ezen 
a balga jelenetem Séguin Mátét akarta tanuul hívni, 
mikor Santerre, aki a békét szerette, inkább derűsen 
akarta eloszlatni a felhőket:

— Hogyan, kis Lucie? Igaz az, amit itt mondanak? 
Nem, nem; mamád téved, te egészen okos vagy... 
Megcsókollak, te is megcsókolsz engem és minden
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rendbe jön__ Majd*én kijárom a bocsánatot mamánál,
papánál...

Hangosan felnevetett és közelebb lépett a kis
leányhoz, előiehajtotta az arcát; de ennek a férfi-arcnak, 
ennek a húsnak a közeledtére — a férfi nagy, ragyogó 
szeme, vastag, félig szakállába merült szája láttára 
Luciet borzasztó rémület és ellenkezés fogta el: *

— Ne jöjjön közelembe, nem akarom... Ó, (meg 
ne csókoljon... meg ne csókoljon. . . épp ön nem!

Nem törődve' az ellenkezésével, Santerre meg akarta 
ragadni, tréfásan, hogy a szeszélyeskédését legyőzze.

— Miért ne csók3ljalak meg, Lucille? Hisz meg
csókollak mindennap. . .

— Nem, nem akarom többé... ó , engedjen, Irgal- 
mazzonl... Nem, nem! Ön nem! Soha többé!

S mert Santerre erőszakoskodott, Lucie felemelke
dett, hátravetette a fejét, hogy elkerülje Santerre ajkát, 
mint valami izzó zsarátnokot, ami megégetéssel fenye
geti. A takarót, amit szorosan a nyaka köré font, most 
visszadobta s látszott sovány válla, gyöngéd, fejlődés
ben levő teste. Reszketett a borzalomtól és majdnem! el
vesztette az eszét a világ aljassága miatt, heves zoko
gásba tört ki. Aztán, mikor azt hitte, hogy Santerre 
megfogja, hogy meg akarja csókolni, végső undorában 
kimondta a csúnya titkot, ami reggel óta jnéma borza
lomban tartotta, ami miatt az élettől megundorodott:

— Meg ne csókoljon... he csókoljon m eg!... soha 
többé!... Láttam tegnap este mamával a kis szalóm 
bán ... ó, de csúf, de piszkos dolog!

Santerre elsápadt; visszahőkölt. Mintha halotti csönd, 
halál hidegsége sülyedne alá a mennyezetről. Vala
mennyien nyitott szájjal állottak ott, még nem mertek 
mozdulni, hogy az elkerülhetetlent, a jóvátehetetlent meg
akadályozzák... Örült kétségbeesésében, Lucie folytatta:

— Nóra hívott, mielőtt elaludtam volna... hogy 
valami furcsát mutat... Nagy lyukat fúrt az ajtóba; 
esténként ott szokott átkukucskálni. Azt hittem, hogy 
Gaston valami szamárságot csinál Andréeval; mezítláb,
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nagyon szerencsétlen vagyok!... Vigyenek a zárdába!...

Visszaesett az ágyba és egészen magára húzta a 
takarót, mintha el akarna temetkezni, a fal felé for
dult, hogy ne lásson, ne halljon semmit többet. Mikor 
a reszketés — anii az egész testét átjárta, — alább
hagyott, úgy feküdt ott, mint a halott.

Séguin szégyelte, hogy idegenek előtti ilyen lelep
lezés történt, gyermeke szájából és olyan 'dühre ger
jedt, hogy a szeme elhomályosult és csak ölésre gon
dolt. Megfeledkezett Santerre-ről, aki halaványan, resz
ketve állott ott, Valentiné felé fordult fenyegető maga
tartásában, úgy, hogy Máté és a doktor készen voltak 
arra, hogy közbelépnek. De az urak mindjárt látták, 
hogy a férj uralkodik magán és hogy a szája körül 
megint megjelenik a gúnyolódó ránc. Az ágy lábánál 
Nórát látta állani — a leány kicsit sápadt és meredt 
volt amiatt, hogy a gyermek elmondott mindent, de 
mégis büszkén és szemérmetlenül állt ott Nóra. Csak 
Valentiné, mert felháborodni; felháborodásának a 
büszkesége egy fölkiáltásával adta tanujelét és meg
őrizte fensőbbségét, a miben a Vaugelade-ok rég rom
lott vére éledt fel benne uj tűzzel. A nevelőnőhöz 
lépett és az arcába mondta:

Komiszság, amit müveit, kisasszony! A legutolsó 
örömházbót való tingyó nem1 jut arra a gondolatra, 
hogy ilyen durva és aljas módon mocskitsa be a gyer
mek lelkét — hogy minden tiszteletet, minden szeretetet 
kiirtson anya és leánya között! Maga beteg és a csaló 
nők legrosszabbika!... Pusztuljon Rögtön a házamból!

Séguin — aki eddig még ki nem nyitotta a szá
dét — végne közbe mert lépni és az előkelő urat adta. 
Száraz, mosolygó módon mondta:

— Bocsánat, kedves barátnőm, nem engedhetem 
meg, hogy Nóra elmenjen... itt fog maradni!1. . .  Nem 
fogjuk felforditani a házat, nem változtatunk olyan szo
kásokon, amik mellett jól érezzük1 magunkat; . .. ilyet 
nem tehetünk1, valahányszor a bolond Lucienek rossz
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ólmai vannak... Adjon neki erős hajtószert, doktor Ur, 
meg hideg tussokat: akkor nem Jesz több látomása 
és nem ad nekünk elő rablóhistóriákat

Chantebledban Máté és Marianne tovább alkotott, 
alapitott, dolgozott és nemzett; két újabb év után győ
zelmesek voltak az életnek a halál ellen való hatalmas 
harcában — győztek a család örökös számbeli növe
kedésében és a föld termékenységében, ami az életük, 
az örömük és az erejük volt. De a két év alatt a 
győzelmet rém fáradság nélkül vivták ki. Ahogyan a 
birtok nőtt, növekedett az üzemi költség is. Gyarapod
tak ezzel a gondjaik is. A kezdő évek adósságai ki 
voltak már fizetve; az adósságok, a törleisztések nyo
masztó terhétől meg lehetett már szabadítani a bevé
teleket. A családnak immár csak egyetlen feje, egyet
len pátriárkája volt. S annak csak egy gondolata: hogy 
családját a birtokban biztosítsa; semmi más segítség, 
semmi más társaság nem kellett neki, mint a gyermekei. 
Valamennyinek uj földdarabot szerzett, otthont, hazát 
adott a kicsi népnek. Most ez már a birtok utolsó 
megnövekedése volt; a legutolsó mocsáros földdarab 
megszerzése. Megművelte már az egész fensikot, száz 
hektárnál többet! Jöhet megint újabb gyermek a vi
lágra; meg lesz neki is az élelemből a maga része 
A két év elmúltával Mariannenak megint gyermeke szü
letett; leányka, a kilencedik gyermek: Madeleine. i

i I IV. 1

Két év múlt el és ezalatt a két év alatt Máténak 
és Marianne-nak megint egy gyermekük született; a 
leányka és chantebledi birtok egyidejűleg növekedett. Az 
erdőségeket a fensiktól keletre — amennyire még kap
hatók voltak — megvették, egészen a máreuil-i lille- 
bonnei távoli majorságig. A birtok. egész északi része 
az övék volt már; ez állt majdnem kétszáz hektár erdő
ből, széles tisztásokkal, amiket egész úthálózat kötött



egymással össze, fáktól körülvett pompás legelőkből, (a 
források levezetett vize a legeszményibb talaj a hatal
masan megnövekedett marhaállomány részére). Az élet 
ellenállhatatlan győzedelme volt ez, a termékenységé, 
amely mindjobban kiszélesedett a nap fényében, a mun
káé, ami szakadatlanul uj javakat teremtett. Minden aka
dályon és fájdalmon keresztül pótolta a hiányokat s 
óráról-órára több erélyt, egészséget és örömöt vitt a 
világ ereibe. '

Mióta Fromenték győzedelmeskedtek és az volt a 
céljuk, hogy nagyobbitsák kis királyságukat és hogy föl
deket nyerjenek, Beauchéne-ék már nem tréfálkoztak raj
tuk, nem mulattak már azon a különös ötleten, hogy 
Máté a földhöz tért vissza, hogy ott mint alkalom
szülte gazda keresse meg a kenyerét. Beauchéne cso
dálkozva és további sikereikben teljesen megbízva, már 
úgy gondolkodtak róluk, olybá vették őket, mint jó
módú rokonsogot, sőt néha kegyeskedtek őket meg is 
látogatni. Egészen elragadta őket a hatalmas gazda
ság, amely élettel, munkával volt teli, gazdagsággal színig. 
Egy ilyen látogatás alkalmával Constance találkozott ma- 
dáme Angelinnel, aki valamikor intézetbeli társnője 
volt és akit különben sohasem felejtett el. A fiatal An- 
gelin házaspár, — amely tiz évvel azelőtt jött oda, 
hogy a janvillei csöndes utakon élvezze fiatal szerelmét — 
a falu végén házacskát vásárolt, ahol minden évben 
az évszak legszebb napjait szokták tölteni. De nem 
volt már sok idejük a gyöngéd semmittevésre; ma
dame Angelin nemsokára havminchat éves lesz — vár
ták már hat év óta a gyermeket, amit megígértek egy
másnak, de aki csak nem akart jönni. Hiába vágytak 
utána most szenvedélyesen; ölelkezésük terméketlen ma
radt; megbénult az ölelkezésük hosszú Ideje alatt és 
házukban a szomorúság mind nagyobb lett. A szép 
katona feje szürkülni kezdett már és lassanként veszí
tett a látóerejéből; nagy bánatára már alig látott, alig 
tudta már festeni a legyezőit; az asszony, akinek az
előtt olyan vidám volt a nevetése, most félt a kö-
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zelgő vakság láttán. Az árny, a csönd jéggé mere
vítette házukat, mindjobban tanyát vert hideg küszöbü
kön. ' i í ; ;

Mióta a barátságukat felújították, madame Angelin, 
ha dolga volt Párisban, mindig meglátogatta Constance-ot; 
nála itta meg az uzsonnái teáját, mielőtt kihajtatott a 
vasúthoz. Egy nap, mikor magukra maradtak, heves 
zokogásban tört ki és előadta egész nyomorúságát.

— Ó, drágám, sohasem fogja megérteni, hogy mi 
mit szenvedünk; h a van az embernek gyermeke, akkor 
el sem képzeli, mi az, mikor egy házaspár a legforróbb 
vággyal gyermekét kíván és még sincs. Szegény uram 
szeret még most is, de látom, hogy meg van győződve 
arról: hogy az én hibám ezsez szivemet megtöri; órák- 
hosszat sírok. Az én hibám! Hát lehet-e valaha is meg
állapítani, ki a hibás, a nő-e, vagy a férfi? De nem 
mondom meg ezt neki; ez elvenné az eszét.

Constance meglepetve nézett rá.
— Hogyan, kedvesem, csak harminchat éves és már

nem lehet gyermeke? Nekem az volt a véleményem 
mindig, hogy ha az ember valamit, még is kap
hatja, ha olyan egészség2s és erős, mint ö n ... JDe hisz 
ezt orvosolni is lehet. Olyan sokat olvas az ember az 
újságban róla.

— Ó, kedves barátnőm, három év óta kezeltetem 
magam; hat hónap óta egy szülésznő kezei között va
gyok a Miromesnil-utcában; hisz azért lát olyan gyak
ran ezen a nyáron. Hallok is sok szép igérétet, de 
eredmény semmi... Ma őszintébb volt az az asszony; 
úgy látszik, feladott már minden reményt s azért lát 
ön most engem könnyek között... Bocsásson meg!

összekulcsolta a; kezét és heves izgalomban tört Tci:
— Istenem, istenem, ha az ember elgondolja, mennyi 

boldog asszony van, akinek annyi a gyereke, amennyit 
csak akar, mint például az unokatestvére, Fromentné! 
Mennyit gúnyolták, mennyi kivetni 'valót találtak rajta! 
Valamennyi közt én a legjobban! és lám, most bocsa-
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natot kértem tőle; végre is nagyon szép dolog a csa
ládnak ez a folytonos szaporodása.

Constance elkbmolyodott és a fejét rázta, mikor- 
Marianne nevét hallotta. Még mindig kifogásolta eze
ket folytonos terhességeket, amik ügy hatnak, mint a 
méreg és amikre egyszer mégis csak rá fog fizetni,

— Nem, nem, drágám, csak ne essék at másik 
végletbe, igen, hisz nincs asszony, nincs anya, akinek 
ne volna meg a hatalmas, parancsoló kívánsága, ösz
töne, hogy gyermeké legyen. De az a gyermek-csorda 
valóságos szégyen, ostobaság... Hisz igaz, Marianne, 
aki ma gazdag asszony, azt felelheti, hogy neki iez 
meg van engedve, neki nem kell vigyáznia; hiszen el
ismerem, fez igaz. Mégis: én csak megmaradok az én 
nézeteim mellett; majd meglátja, előbb-utóbb borzasz
tóan fog ő bűnhődni.

Constance visszatért arra, amit madame Angelin kö
zölt vele; nagy részvétet matatott iránta, mikor pedig 
a szegény meddő nő elmondta, hogy a szülésznőnél 
tett minden látogatása után közel van a kétségbeeséshez, 
vigasztaló szavakat keresett.

— Megengedi, kedves barátnőm, hogy elkísérjem 
egyszer? Talán nekem elmondja miajd az az asszony, 
amit önnek pem mer elmondani.

Madame Angelin meglepetve hallotta ezt és tilta
kozó mozdulatot tett.

— Ó, mire volna az jó? Többet ügy se tudna
meg, mint én, s nagyon bántana, ha hiába töltené ej 
az idejét t

— Igazán nem; rendelkezzék az időmmel ilyen ko
moly dologban; én nem titkolhatom, hogy magam is sze- 
retnék - kíváncsiságból — kicsit csevegni avval >az 
asszonnyal. Hiszen olyan meglepő dolgokat mond ön 
róla.

Következő csütörtök délutánra beszélték meg a ta
lálkozást, hogy együtt ménnek majd madame Bourdieu- 
hőz a Rue de Miromesnil-be.

Épp azon a csütörtökön délután két órakor Máté,
Zola: Termékenység. 17



258

hogy egy ujfajtáju Cséplőgépet tekintsen meg, a Beau- 
chéne gyárába látogatott föl. Nyugodtan, gyalog ment 
a rue de la Eoétíe felé. Cécile Moineaud-dal találko
zott. Jól összeszijjazott kis csomagott vitt a lány. 
Most mái majdnem huszonegy éves volt, nagyon 
sápadt, nagyon tölékéay, mióta — megoperálták, 
nagyon gyönge is. De komoly bajai nem voltak. A 
pár hónap alatt, amikét a lány a chantebledi gazda
ságban töltött, Máté megszerette őt. Később gyöngéd 
szánalommal is viseltetett iránta a nagy csapás miatt, 
amelyet olyan vigasztalan sírással kiséit. Hisz nem le
hetett többé anyai Mióta a kórházat elhagyta, Máté 
foglalkozott is vele, könnyű munkát keresett neki Köz
benjárására egy dobozgyárban kapott alkalmazást Ska
tulyákat kellett összeenyveznie. Olyan munka ez, amit 
a lakásán is könnyen elvégezhetett gyönge kezeivel. 
Hamarosan nagyon ügyes lett és naponkint két frankot 
keresett s mert nagyon sokat szenvedett a szüleitől, 
akik minden héten elszedték keresetét, most arról átfno- 
dozott, hogy kivesz valahol egy kis lakást sajátma
gának. Megszerzi valahol a szükséges pénzt, szobát 
bérel magának' ahol csöndben, nyugodtan él tovább. 
Máténak az volt a terve, hogy valamelyik nap kelle
mes meglepetést szerez a számára és a szükséges 
pénzt rendelkezésére bocsájtja.

— Hova olyan sietve? — kérdezte tőle vígan.
Cécile eleinte elfogadott a találkozás miatt és ki

térő feleletet adott.
— Megyek a rue Miromesnil-be, látogatást teszek

ottan. \ í {: í ( í í f  j | [ {)»-,$
Mikor látta, hogy Máté még mindig1 jóságosán: és 

a segítségre készen áll ott, bevallotta neki az igazsá
got. Szegény testvére, Norine, most már harmadszor 
betegedett le madame Bourdieunél; igazán siralmas his
tória! Valami előkelő ur szobát béreit neki és mikor 
áldott állapotba került, ott hagyta. Hogy megélhessen, 
Nerinenak el kellett adnia valamennyi bútorát; úgy szedte 
össze a kétszáz frankot, hogy madame Bourdieunél le
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betegedhessen. Ha megint elhagyja azt a házat, az 
utca kövezetére kerül. Bizony, harmincegy éves korára 
dég szomorú helyzet ez.

— Én hozzám nem volt rossz sohasem — folytatta 
Cecilé. Meglátogattam; sajnáltam őt teljes szivemből. Ma 
egy kis csokoládét viszek neki... Ó, ha látná, uram, a 
kicsi fiát... drága! Milyen szerencsétlenség, hogy ezen 
is túl akar adni, mint a másik kettőn. Hanem ez úgy 
visított, hogy megszoptatta. De ez csak egy darabig 
van igy; Norine azt mondja, hogy nem akarja látni, 
mint hal éhen... Olyan nehéz lett a szivem: gyereke 
van szegénynek és nem tarthatja magánál! ön tudja, 
hogy el akartam hagyni a szüléimét és arról álmodoz
tam, hogy olyan szépen tudnám elrendezni az életemet... 
Nagy szobát bérelnék, a testvéremet a gyerekével együtt 
magamhoz venném. Megtanítanám Norinet, hogyan ra
gassza össze a skatulyákat, idővel hárman nagyon bol
dogan élnénk.

— Norinenak van kedve hozzá? — kérdezte Máté.
— Azt mondja Norine, hogy megbolondultam és 

némiképpen igaza is van; hisz nincs egy soum arra, 
hogy szobát béreljek. Ó, ha tudná, milyen nehéz a 
szivem!

Máté titkolni igyekezett a meghatottságát és nyu
godtan mondta:

— Nem olyan nehéz szobát bérelni. Talán talál is 
barátot, aki megsegíti ebben, de abban ugyan kételkedem, 
hogy a testvérét valaha is rábírja arra, hogy a gyer
mekét megtartsa. Azt hiszem, ismerem az ő nézetét 
ebben a dologban; igazán csodának kellene történnie.

Cécile — okos, értelmes leány — ránézett Mátéra. 
Hisz ez volna jaz  a »barát« ez egészen bizonyos. t

— Uram, ön oly jó hozzánk, hogy nagyon nagy 
jótettet is képes volna értünk véghezvinni; most az volna 
a jótett, ha rögtön velem jönne Noiinehez. Csak ön 
tud beszélni vele és erre rábírhatná... De hadd men
jünk lassan, hisz majd megfulladok az örömtől.

Máté meghatva ment mellette. Befordultak a rue
17*



Miromesnil sarkéit és Máté szive hevesen dobogott, mi- 
kői tdmentek ama ház lépcsőin, ahol madame Bourdieu 
lakott. Elmúlt azóta tiz év! És eszébe jutottak az akkori 
borzasztó események. Látta a kis Victoire Coquelet, 
megdeimedt arcát. A szolgálati helyén, a gazdája fia 
ejtette teherbe. Azt sem tudta, hogyan. Látta Rosine, a 
fiatal, bájos gyermek arcát is, aki vérfertőzés áldozata 
lett. S aztán, mikor a siralomnak ezeket a gyermekeit 
a világra hozták1, felmerült a gyilkos Couíeau asszony 
aica. Az mindig készen volt arra, hogy elvigye a cse
csemőket, fel-le adta őket a vasútra, mint teher pod- 
guászt. Mintha csak tegnap történtek volna ezek a dol
gok; a ház nem változott, talán az ajtón még az a 
zsír pecsét is ugy anaz. ,

Odafönn, Norine szobájában, még erősbödött az az 
érzése, mintha csak1 tegnap lett volna itt utoljára. Ugyan
az a szoba; benne ugyanaz a gyöngyszürke 'papír
tapéta; a hótól garni-k szegényes, roskadozó bútorzata. 
Épp úgy állott a három vaságy is, mint annakelőtte, 
kettő egymás mellett, a harmadik keresztbe. Egyiken 
zárt börönd állott, mellette kis kézitáska. Szerény iuti- 
podgyász, amit előbb alig vett észre, de a régi hason
latosságot csak növelte.

Rendetlen ágyán ott ült Norine. Épp felöltözkö
dött és tudott már mozogni is a szobában. Éppen 
a gyermekét szoptatta.

— Hogyan? Ön az, uram? — kiáltott, amikor Má
tét megpillantotta. — Ez nagyon kedves Cecilétől, hogy 
önt idehozta. Istenem, be mennyi történt azóta! És nem 
lettünk fiatalabbak!

Cécile azonnal a tárgyra akart térni:
Nesze, itt a csokoládéd. Az utcán találkoztam 

Froment úrral, aki olyan jó, olyan kedves. Froment urat 
érdekli a tervem, hogy szobát akarok kibérelni. Ha 
beleegyeznél, hogy velem dolgozz. .. Megkértem, jöjjön 
fel és szeretne beszélni veled, hogy hátha rábír arra, 
hogy tartsd meg ezt a szegény picikét...
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Norine izgatott lett és «Jutasitott minden hasonló 
tervet:

— Mit akarnak már megint? Nemi, nem, csak ne 
kínozzanak, úgy is elég szerencsétlen vagyok.

Máté is beszélt. Elmagyarázta neki, hogy az ő 
korában a könnyelmű életmód már nem sokat ér, hogy 
egészen bizonyos, hogy nyomorba fog kerülni, ha megint 
az utcán akárja folytatni az életét. Ebben a pontban 
Norine igazat adott neki. Keserű szavakban beszélt az 
existenciájáról: hogy 5 nem más, mint kéjnő és most 
már tisztán lát: a férfiaktól egyebet nem kap, mint 
hazugságot, nyomort, verést. De mit tegyen? Ha mo
csokba került, abban kell maradnia.

— Ó jaj! elég volt már nekem ebből az életből, amit 
olyan kitűnőnek tartunk, mig fiatalok vagyunk. Még 
éhes is maradhat mellette gz ember! Nem is említem 
a többi undorító dolgot... Ma úgy érzem magam, mintha
a nyakamon malomkő volna__ Nem menekedhetik meg
az ember ettől a szégyenteljes élettől és csak oda kell 
visszakerülnöm, mig valami sarokban felszednek, hogy 
a kórházban fejezzem be nyomorúságos életemet.

Egy pillantást vetett a gyermekére, aki még mindig 
ott feküdt a keblén és folytatta:

— Nem, nem. Jobb igy; a gyerek menjen a maga 
utján, én meg az enyémen, igy nem leszünk egymásnak 
terhére.

A hangja benső megindultságtól reszketett; végtelen 
gyöngédség fénysugara vonta be pillanatra vigasztalan 
arcát. Máté bámult ennek láttára és sietett kérdezni:

-— Hadd menjen mindén a maga utján? Az az ut 
nagyon rövid ám és bizony a biztos halálba visz; pedig 
már táplálni kezdte a gyermekét. ..

De Norine megint csak felháborodott:
— Hát az én hibám? Én nem akartam neki a melle

met adni, de — hisz ismeri a nézeteimet. Haragba lőttem 
és mái veszekedni akartam madame Bourdieuvel, amikor 
a karomba nyomta.. . Aztán. . . úgy orditott szegény 
az éhségtől, — hát elég gyönge voltam és megitattam
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egyszer, de magámban elhatároztam, hogy másnap nem 
teszem meg ezt újra. . .  Másnap a kölyök orditott
megint, megint meg kellett szoptatnom .. .

— Ha meg akarja ölni, — mondta Máté, — akkor 
csak a mellétól szakítsa el. Nézze csak, a szegény, 
éhes picike milyen mohón szopik!

v Norine heves sírásban tört ki, a fiatalabb testvére 
vele sirt és elkezdte a tervét előadni. Szélesen magya
rázta, milyen boldogok lesznek ők hárman, valami csi
nos szobában. Olyan könnyű munka skatulyákat vágni 
és összeragasztani. Norine erős és ha megtanulja a 
dolgot, három frankot is kereshet vele naponta. Öt frank 
kettejüknek; vagyon az; felnevelnék a gyermeket és vége 
lenne ezeknek a csúf históriáknak. Norine hagyta, hogy 
meggyőzzék és nem mondott többé »nem«-et.

— El vagyok kábulva; alig tudom, mit mondjak. 
Csináljanak velem, amit akarnak. Hogyne, nagyon örül
nék, ha a kedves kicsikét megtarthatnám.

Cécile elragadtatva tapsolt, Máté pedig egyszerűen 
kijelentette:

— Megmentette a gyermekét; az majd aztán meg
menti magát.

Félóra óta voltak már bezárva madame Angelin 
és madame Constance a Bourdieu asszony szobájában. 
Nagy haditanácsot tartottak. Constance eltitkolta a nevét 
és csak olyan szerepet játszott, mint jóakaratu barátnő. 
De a szülésznő hivatásos kíváncsiságával rögtön meg
érezte, hogy olyan úrnővel van dolga, aki különös kérdé
sekkel halmozza el és aki alighanem szintén kliensnővé 
válhatik. Madame Bourdieu épp az Angelinné kínos nyö
géseit megunva, belátta, hogy 'fölösleges volna őt tovább 
az orránál fogva vezetni és kijelentette neki, hogy ezen
túl fölöslegessé válik a kezelés. A  szerencsétlen asszony 
könnyekben tört ki, siratta a terméketlenségét. Con- 
stance ellentmondott és magyarázatokat kért, mert csodál
kozott és meg volt ijedve amiatt, hogy az ő korukban 
ez lehetséges. Madame Bourdieu dicsérni kezdte a mód
szerét; különös eseteket hozott fel; két hölgy, mind a
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kettő ötven éves, az ő kezelése következtében mind
ketten áldott állapotba jutottak. Hisz Istennek hála, a 
betegség gyógyítható; nyolc esetben tíz közül jó az 
eredmény és rendkívüli komplikációknak kellene beálla- 
nia, ha az igyekezetei hiábavalók lennének. Madame 
Angélái könnyei még jobban folytak, annál jobban fájt 
neki a z, hogy az elitéltek ezen kis számához tartozik. 
Hiába igyekezett Constance, hogy megvigasztalja. Ő maga 
erősen megkönnyebbülten érezte magát a szülésznő 
szavai után. Gyermeke lehet, mikor az ember már ötven 
éves! S jelt adott a szülésznőnek, hogy legyen irgalmas 
a szerencsétlen madame Angelinnel szemben; csalja még 
egy kicsit tovább. Mikor a két hölgy felemelkedett és 
madame Bourdieu elkísérte őket, szomorú diagnózisán 
enyhíteni akart. Szeretetreméltóan mondotta:

— Mert tudja meg, drága hölgyem', hogy arra volt 
hivatva, hogy egész tucat gyermeknek adjon életet. De 
úgy látszik; nagyon soká várt. a szerv összezsugorodott; 
degenerálódott. Mégsem volt helyes, hogy az imént meg
fosztottam minden reménytől; sose tekintse az ember 
legyőzöttnek magát. Az volna az ötletem; kezdje meg 
most az elektromossággal. . . Jöjjön majd el alkalmilag 
megint. , .

Máté és Cécile még a folyosón voltak élénk beszél
getésben Norine-nal, akinek a gyermeke, mint valami 
kis Jézuska, elaludt a karján. Még ott állottak mind a 
hárman, hogy valamely szobának az azonnal való ki
bérlését megbeszéljék. Ekkor jelent meg Constance és 
madame Angelin. Annyira meg voltak lepve, hogy itt 
találják Mátét ennek a két leánynak a társaságában, 
hogy úgy tettek, mintha észre sem vennék. De Constance 
felismerte Norinet és eszébe jutott, hogy Máté tiz évvel 
ezelőtt a férjének a közvetitőjeként szerepelt. Heves 
tellobbanásában, őrült képzelődésében azt kérdezte ma
gától: Mit csinál Máté ebben a házban? Kitől van a 
gyerek, akit !a lány a karjai között tart? Oda volt az 
egész reménye, amit madame Bourdieu szitott benne,
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Haragosan, megszégyenülve, mintegy bemocskolva ment 
tovább.

Máté megértette, hogy sem Cécile, sem Norine te? 
nem ismerték iá fátyol alatt madame Beauchénet s na
gyon nyugodt hangon tolytatta, hogy az állami szegény- 
ügyosztály majd az ő közvetítésével bölcsőt bocsát No- 
rine rendelkezésére, meg gyermekruhát és azonnali se
gélyt, mert Norine beleegyezett, hogy megtartja a gyer
mekét és maga szoptatja. Majd arra is gondja lesz Má
ténak, hogy kapjon Norine egy harminc frankos havi 
segélyt is; legalább egy év tartamára. Nagy segitség 
lesz ez ta két testvérnek, különösen, amíg beletanulnak 
a hármas háztartásba. Mikor Máté még hozzátette, hogy 
a legszükségesebb bútorzatról gondoskodik, Norine a 
nyakába borult és megcsókolta:

— Szivéből jön ez ía csók — mondta. — Jósága 
kicsit megvigasztal a többi férfiak rosszaságáért.. . ,

Mikor la gyárba ért Máté, egyenesen a gépműhelybe 
ment, de nem kapott megbízható felvilágosítást a cséplő
gépről. Pedig már hónapokkal ezelőtt rendelte meg. Azt 
mondták, hogy ía fiatal ur — a gazda fia — elutazott 
üzleti ügyekben és senki sem tudta megmondani, mi 
van az ügyben, miért égy hét óta ia főnök sincs a gyár
ban. Végre megtudta, hogy Beauchéne épp most tért 
vissza egy útjáról és alighanem fönn van a lakásán 
madame-al. Máté elhatározta, hogy beszél Beauchéne-el, 
nem is annyira a cséplőgép miatt, mint inkább valami 
ügyet szeretett volna vele elintézni. Nagyon a szivén 
feküdt ez az ügy!. Arról volt szó, hogy az ikerfiainak 
egyikét, Blaise-t felvétesse a gyárba.

A fiú tizenkilenc éves volt és' íépp elhagyta a lyceu- 
mot. Valami szerelmi regény következtében, ami közte 
és Charlotte Desvignes között lejátszódott, a fiatal ember 
a már gyermekkoruk óta tartó szerelmet házassággá akarta 
változtatni. A szülei meg Voltak hatva és nem akarták 
kedvét szegni a fióknak; meglátták benne az ő hajdani 
gondtalanságukat. De hogy megházasodjék, ahhoz mégis 
állásának kellett lennie előbb s míg Denis, a másik
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ikei, szakiskolákat kezdett látogatni. Beauchéne azonnal 
késznek nyilatkozott arra, hogy Blaise-t beveszi az üz
letbe. Csak örül, mondta', ha ezen a módon a Fromenték 
iránt való növekvő tiszteletének tanujelét adhatja.

Mátét Constance-hoz vezették a kis sárga szalonba. 
Pl háziasszonynál vendég volt, madame Angelinnel ültek 

a tea mellett. A hölgyek kétségkívül most jöttek vissza _ a 
szülésznőtől. Beauchéne váratlan megérkezése beszélge
tésüknek kelletlen végét szakította. Valami rövid ut ürü
gye alatt volt távol Beauchéne, alighanem valami szerelmi 
kalandjáról érkezett haza és kifárasztotta hangos hazug
ságaival a hölgyeket. Kicsit ködös volt még a teje, nehéz 
nyelve és zavaros szemei mutatták, hogy ivott is.

— Ó, kedvesem, — kiáltotta Máté, felé, — az 
Amiensből való visszaérkezésemet mondom épp el a 
hölgyeknek ... Hogy ottan milyen libamájpástétomot kap 
az ember. . .

Mikor Máté Blaiseről kezdett beszélni, Beauchéne 
barátságos fogadkozásokba tört ki, hogy a dolog rend
ben van, hozzák csak el a fiatalembert, majd Morange-t 
adja melléje, hadd tanulja meg ottan a ház gépezetét, 
működését. S mikor Beauchéne tovább fecsegett és ki
jelentette, hogy nem tudja, mennyire vannak a gőzgép 
elkészítésével, Máté igien jól látta, hogy Constance nyug
talanná lesz és felfigyel. Blaisenek a házba való belépése 
már elkomolyitotta és most szenvedett azért, hogy a 
térje nem tudja, hogy mi történik a gyárban. Végre meg
könnyebbült sóhajjal szólalt meg:

— Hisz itt van Maurice!
Fia tért vissza, az egyetlen istene, mindene, akinek 

most az egész életét, .minden büszkeségét szentelte. Ő 
volt az örökös, a herceg, az eljövendő király, ő fogja 
uj életre kelteni a málladozó birodalmat és anyja jobb
ján megint virágzásba hozza. Az anyja szépnek, nagy
nak, erősnek látta a tiut, holott az csak tizenkilenc 
éves volt, felülmulhatatlannak tartotta, mint a legendák 
hőseit. Mikor Maurice kijelentette, hogy az apja által 
rosszul megkezdett egyik üzletet szerencsésen bonyolította
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le, Constance szemei felragyogtak s mikor a fiú Máténak 
megígérte, hogy a cséplőgépet a hét végén szállítják, 
az anya diadala tökéletes volt

—- Kincsem; igyál egy csésze teát. Nagyon is sokat 
töröd a fejed; ez a csésze tea jót fog neked tenni.

Azon i  napon Máté madame Angdinnel tért vissza 
Janvilleba. A vaggonban, ahol ketten négyszemközt ma
radtak, az asszony minden látható ok nélkül könnyek
ben tört ki. Bocsánatot kért, és mintegy álmában mor
mogta:

— Ha az embernek gyermeke van és elveszíti, ó, 
az kegyetlen fájdalom lehet; de ha az embernek egy
általában nincs gyermeke, ó, milyen szenvedés, micsoda 
szomorúság; mindent a világon inkább, mint ezt az 
örökös »nincsen«-t!

Máté és Mariönne Chantebledben alapítottak, al
kottak, szereztek és szaporították a családjukat. S a 
két rákövetkező évben megint győzedelmeskedtek az élet
nek a halál fölött való harcában, a család örökös gya
rapodásával és a föld termékenységével, ami létalap
juk, örömük és erejük volt. A győzelem1 a két év után 
csak a küzdelmek szakadatlan láncolata után lett való
sággá. De jött a diadal, mindig biztosabban, mindig 
nagyobban, ahogyan sikerült nekik mindinkább ehog- 
lalniok a birtokot. Az első . idők keserves gondjai el
tűntek; most már csak okossággal és igazságossággal 
uralkodni kellett. Északon az egész fensik — Mareuiltől 
Lillebonnig — kétszáz hektár jól kitermelt fa a* szántó
földeknek, ezeknek a ringó kalásztengereknek a szom
szédságában, árnyas, évszázados parkot alkotott. A nagy 
tisztásokat Máté széles erdei utakkal köttette össze. Azok
ból gyönyörű legelők lettek; az állat-állomány gyönyö
rűen szaporodott. Jöhetnek írujg gyermekek; a tej pa
takokban ömlik és megszámlálhatatlan az állat; lehe
tett táplálkozni, öltözködni belőle. Még egyetlen kicsiny 
rész volt csak hátra; ott keleten az a homoksáv; ak
kor a királyi birodalom teljes.

S mig Máté hódítását tökéletesítette és nagyobbi-
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tóttá, Máriáiménak ezalatt megvolt az az öröme, hogy 
az első gyermekét kiházasitsa, mig ő maga is áldott 
állapotban volt még. Termékeny maradt, mint a jó föld, 
még a teljes érettség idejében is, mint a jó talaj, amelybe 
ágyékából származó ivadékok életet öntenek. Gyönyörű 
ünnepsége volt a családnak Blaise, az első iiu esküvője. 
Bájos, édes, tizennyolc éves leányt vett íeleségül, aki 
Chanteblcd virágos mezőin nőtt fel. S a többi nyolc 
testvéi*, Denis, Ambroise, Gervais, akik még a tanul
mányaikat folytatták, Rose, a legidősebb leány, tizen
négy éves, egészséges szépségű, és boldog vidámsága kis 
nő; Claire, gyerek még, Grégoire, aki most került a ly- 
cenmba, meg a két egészen kicsi, Louise és Madeieine. 
Összeszaladt a nép valamennyi közeli faluból, hogy részt- 
vegyenek ebben a nagy vigalomban, hogy elkísérjék a 
vig gyermekcsoportot, amely Blaise bátyját a polgár- 
mesteri hivatalhoz kisérte.

V.

Két év múlt el és tzalatt a két év alatt Máténak 
és Mariannenak még egy gyermeke született: fiú. S 
ahogyan szaporodott a család, gyarapodott a chan- 
tebJedi birtok' is. Hozzákapcsolódott a sok homokos §ik, 
amely a nyugaton Vienxbourgtól kezdve terült el. Most 
az utolsó parcella is az övék! volt már, kezükben a teljes 
birtok. Ez az ötszáz hektár terméketlen föld — amelyet 
annak idején Séguin apja, a volt hadseiegszállitó 
vett, hogy nagy birtokot alapítson — ez a sik most 
a birtok egyik szélétől a másikig megtermékenyült — 
és hatalmas volt a termőereje, amit az ember szorgalma 
alkotott. Csak Lepailleur darabka ék-földje, amit semmi 
áron eladni nem akart, választotta egy darabon ketté 
a birtokot és rítt ki belőle homokos, szikkadt méddő- 
ségével. Az élet visszafoghatatlan diadala volt ez, a 
termékenységé, amely kiterjed a napsugárban, a munkáé, 
amely alkot szakadatlanul, akadályokon és fájdalmakon
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kei észtül pótolja az ^vesztettet s minden órával több 
ölömet, több egészséget önt a föld ereibe.

Blaise — akinek mái tiz hónapos leánykája volt
— az utolsó tél óta a gyálban lakbtt, ugyanabban a 
kis pavillonban, ahol valamikor anyja a kis Gervais test
vérével betegedett le. Blaise felesége, Charlotte, szóke 
bájos lényével teljesen megnyerte a  Beauchéne házas
párt, Constanee maga kívánta, hogy a közelében lak
jék. Az igazság az volt, hogy madame Devignes a két 
leányából, Charlotte-ból és Martha-ból igazán imá- 
dásra méltó két teremtést nevelt. Mikor a férje meghalt, 
az asszony harminc éves volt, férje egy váltóügynöknél 
hivatalnokoskodott és nagyon kevés vagyonnal hagyta 
hátra özvegyét. Ez az asszony akkor pénzzé tette minde
nét és visszavonult Janville-ba, a szülőfalujába, s csakis 
a két leánya nevelésének élt azután. Miután tudta, hogy 
hozományt nem adhat velük!, nagyon gondbsan nevelte 
őket, úgy vélte, jobban férjhez adhatja így őket és ez 
véletlenül sikerült is neki. Nagyon benső volt az a ba
rátság, ami közte és a Froment-család között fejlődött 
ki. A gyerekek együtt játszottak; akkor vette kezdetét az 
a szűzies gyei mek-szerelem, ami később házassággá fej
lődött Blaise és1 Charlotte között. Mikor Charlotte — 
tizennyolc éves kólában — férjhez ment, Martha a 
tizennégy éves kjis Rose Fromentnek lett elválhatatlan 
pajtása, — mind a kettő szép volt, Rose épp oly barna, 
amilyen szőke Martha. Charlotte, aki finomabb és töré
kenyebb, de értelmesebb is volt a húgánál — a rajz- 
művészetnek szentelte magát. Ebben madame Desvignes 
ki is taníttatta. Nagyon ügyes miniatür-festőnővé vált,
— szerencsétlenség esetén ez fa mesterség mentőhorog, 
amibe kapaszkodni lehet, vélte az anyja.

Ha Constanee szívesen fogadta, ez azért volt, mert 
Chailőtte nagypn hasonló — ha tán kicsit hízelgő — 
miriiatüi-képet festett madame Beauchéne-ről. Különben 
Blaise öiökölte a Fromenték alkotószellemét és égő tett- 
vágyát, igen hamar értékes segítőtársává vált Maurice- 
nak. Morange segített neki abban, hogy rövid idő alatt
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megtanulja az üzem menetét és tájékozást nyerjen a 
ház üzleteiben. Maurice, — akit az apja most már 
nagyon sokszor magára hagyott — maga igyekezett 
azon, hogy ía fiatal házaspár a pavillonban lakjék, 
legalább minden percben rendelkezhetett a rokonával. 
Az anyja — aki imádta a fiát — teljesítette minden 
kívánságát. Határtalan volt a bizalma a fia tehetségei 
iránt, Maurice olyan erős volt, most, olyan szép, s azon 
igyekezett, hogy az apja életmódja miatt bekövetkezett 
lassú hanyatlását a házftak nyomtalanul eltüntesse és 
megint virágzásra emelje. S az egyetlen fiúé lett volna 
ez a dicsőség, az egyetlen fiúé, akiről évek óta álmo
dozott az anyj,a és akire olyan határtalanul büszke volt.

És jött a villámcsapás.
Blaise nem alaptalanul habozott, hogy a kis pavil- 

lonba költözzék-e; tudta, hogy az engedelmes gépnek 
milyen fárasztó szerepét vállalja. Mi kór azonban a fe
lesége lebetegedett és első leánykájuk megszületett, bát
ran elszánta magát -és felvette a küzdemet, ahogyan 
felvette valamikor az apja, mikor remélte a családja 
szaporodását. Egy reggel Maurice helyett — akinek fel
ment az irodájába, hogy az azon napra vonatkozó utasí
tásokat átvegye — az arjyját találta ott. Reauchénené 
közölte vele, hogy Maurice-ot nem engedte felkelni; egész 
megtörte Maurjcet az elmiult gonosz éjjel. Constáncé 
nem volt túlságosan nyugtalan; hisz ez lehetett Mamice- 
nál túlságos fáradság is; a két rokon nyolc nap óta rend
kívül erősen dolgozott együtt; valami gyors szállítást 
kellett gyorsan lebonyolítaná, ami lázban tartotta az egész 
gyárat. Különben tegnap Maurice azt a vigyázatlanságot 
követté el, hogy hatalmas léghuzátban födetlen fővel 
állott meg valamelyik raktárház előtt és ott maradt hösszu 
darabig, valami gépet próbáltak ott ki. Este erős láza 
támadt; hamarosan elhozatták doktor Boutant; másnap 
reggel pedig doktor Boutan akit nyugtaianitott a 
betegség rohamos terjedése — két másik orvost kért 
konzultációra. Mind a három orvos megegyezett abban, 
hogy Maurice betegsége gyors phtysis; és nagyon yesze-
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delmes a környezetre. Beauchéne nem volt otthon; eluta
zott, mint rendesen. Rz orvosok komoly arca ellenére, 
akik nem is akartak nagyon kíméletesek lenni, Constance 
makacsul hitt benne, hogy az ő fia, az ő istene, aki a 
saját élete számára is nélkülözhetetlen volt már neki 
nem lehet igazán beteg, meg nem. halhat.

És meghalt másnap reggel Constance karjaiban, — 
ugyanakkor, mikor Beauchéne — akit sürgönyileg hívtak 
haza — megérkezett. Maurice csak rossz, elromlott polgári 
vér utolsó fellobbanása, utolsó hajtása volt — szerencsét
len, közepes lény tűnt el vele — látszólagos egészségének 
külső színe alatt, gyermeksége óta csupa szenvedés volt 
az élete. Micsoda lesújtó csapás volt ez a szülők számára! 
Megsemmisítette összes reményeiket, minden számításu
kat! Rz egyetlen örökös, az ipar fejedelme, hercege — 
úgy tűnik el, mint valami árnyék — s egyik percről a 
másikra, már nincs is gyermekük. Blaise a szülőkkel 
az ágy fejénél állott akkor, amikor Maurice — hajnal 
felé — végsőt sóhajtott.

Távirattal sietett a szerencsétlenséget közölni a szü
leivel. Kilenc óra tájban érkezhetett meg a sürgöny; akkor 
fiitta az udvaron Máriáimé — nagyon sápadtan és meg- 
zavaiodva a férjét:

— Maurice meghalt! Istenem,, ez az egyetlen fiuk 
volt! Szegény, szegény szülők!

Fromenték' egész meg voltak dermedve, mert hisz 
élig tudtak valamit Maurice megbetegedéséről s nemi is 
hitték komolynak a dolgot.

— Felöltözködöm, — mondta Máté, — a tiz óra 
huszonötös gyorssal bemegyek Parisba; meg lehet ta
lán még vigasztalni Beauchéneéket.

Marianne — bár a nyolcadik hónapban volt 
elhatározta, hogy vele megy. Fájt volna neki, ha a 
Beauchéne házaspárnak nem mutathatja így ki a rokon- 
szenvét. Hisz olyan sokat tettek a legidősebb fiuk boldog
ságáért, családjáért. Már megindult a vonat, amikor a 
Lepailleur házaspárt pillantották meg Antonin fiukkal; 
ezek ugyanabban a szakaszban foglaltak helyet. Mikor
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a kupéba szállani, azt hitték, lakodalomba mennek; mikbr 
megtudták, hogy temetésre, felkiáltottak;

— Úgy, hát az ellenkezője! Nem tesz semmit; mégis 
csak alkalma van legalább az embernek kicsit utazni, 
kicsit szórakozni! Mi is Parisba megyünk; ott akarjuk 
elhelyezni valahol a fiatal urat.

Antonin fiára mutatott Lepailleur. Tizennyolc éves 
lehetett a hossza, vörös íiu, a koponyája hosszúkás volt, 
mint az apjáé, kevés szakáll ütközött ki a képén. Városi 
ruhában volt; selyemkalap, keztyü, világoskék nyakkendő.

. Miután egész Janville bámulta a Tehetségtét és a tudomá
nyát az iskolában, most olyan ellenszenvvel volt minden 
kézimunka iránt, hogy az apja elhatározta, hogy pári
sit csinál belőle.

— Igaz is, — mondta, — minek kény szeri tsem, hogy 
vért izzadjon, ha soha abból gazdag emberré nem vál- 
batik? Sem az apánvsem én soha egy sous-t meg nem 
takaríthattunk evvel a nyomorult malommal, több kő 
kopik benne, mint amennyi gabonát őröl. Ehhez még 
azt is vegyük1, hogy a nyomorult földjeink több követ, 
mint tallért teremnek. Ha egyszer tudós ember Antonin 
csinálhat, amit jónak lát és Parisban próbálhat szeren-

| csét; belőle csak a városban lehet valaki.
Madame Lepailleur a szemét le nem: vette a íiá- 

lól, akit imádott, mint ahogyan valamikor a férjét 
imádta és boldogan tette hozzá:

— A fiiam Rousselet ügyvéd urnái kapott alkal
mazást, mint írnok... Kis szobát béreltünk neki, ellát
tam őt bútorral és fehérneművel; ma van a napja;

í ma még együtt vacsorázunk! vele valami kis vendéglőben:; 
aztán az uj lakásában alszik majd. Ó, nagyon meg 
vagyok elégedve; most már a maga utján halad.

— S talán miniszter lesz belőle, — mondta Máié 
mosolyogva. — Mit lehet tudni? Minden lehetséges.

Antonin is nevetett, annak a semmirekellőnek a 
| l  nevetésével, akit az erkölcstelen párisi élet vonz.

Ojjé, miniszter, — mondta — arra én nem: igyek-
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szem. Az igen fárasztó. Inkább szeretnék egy miRiót 
nyerni, aztán pihennék'.

Lepailleurék hangos nevetésben törtek ki; ennyi 
szellem elragadta őkét.
|  . — Ó, ez a gyerek biztosan sokra viszi.

Mikor Máté és Marianne Beauchéne-ék háza előtt 
a fiakkert elbocsátották, felismerték Séguin kocsiját. Lát
ták a két leányt, Ludet és Andréét, a kocsiban ülni 
világos toilette-ben, amint vártak. Ahogy a kapuhoz 
közeledtek, Valentine-t is látták, aki szokott gyorsasá
gával jött ki. Mikor Fromentékat megpillantotta, szo
morú arcot vágott és a helyzetnek! megfelelő szavakat 
keresett:

— Micsoda szerencsétlenség! egyetlen fiú! Látnák 
csak a szegény szülőket az elárvult házban, fiuk holt
teste mellett! Maurice olyan szépen fekszik az ágyon. 
Meghasad az ember szive.

Máté vizsgálódva nézte és csodálta, hogy Valentina 
milyen fiatal maradt; egészen beleszáradt az őrült élet
módja tüzébe. Máté tudott a Séguin-ház összeomlásáról. 
A félj most egész nyilvánosan Nórával él, a volt nevelő
nővel. Nóra Kis házat rendeztetett be vele magának, 
mikoi már a szép élet amúgy négyesben kezdett túlsá
gosan kényelmetlen lenni Séguinre nézve. Még a Chan- 
tebled végleges átadására vonatkozó személyes megbe
szélést is a szeretőjének a házában végezte el. Gaston 
fia belépett a st. Cyr-i hadapród-iskfolába, most csak 
Valentiné élt két leányával együtt a hatalmas, kényelem
mel berendezett palotában, ami mindjobban tönkrement.

Marianne rámosolygott a két leányra, akik némán 
ültek a kocsiban és másra terelte a beszélgetést.

— Milyen szépek és nagyok lettek a Jeányai! Andrée 
imádásraméltó. Mennyi idős Lucie? Nemsokára megérik 
a házasságra.

— ó, — mondta Valentiné, — jó, hogy nem hal
lotta Lucie; azonnal sírni kezdene. Tizenhét éves, de 
annyi értelme van, mint egy tizenkét éves lánynak. Mindig 
a zárdáról beszél, nemsokára igazán el kell majd hatá-
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romunk Valamit. .. Andrée, tizenhárom éves, sokkal éret
tebb, csak kicsit buta; akár valami bárány; a butasága 
sokszor az idegeimre megy.

Végre beszállt a kocsiba és megszorította Marianne 
kezét Észrevette, hogy Fromentné áldott állapotban van.

—  Ó, olyan szórakozott vagyok, elfelejtettem az
egészsége iránt érdeklődni. A nyolcadik hónapban van, 
ugy-e? a tizenegyedik gyereke lesz... Borzasztó! De 
hiszen, — ha n dolog mindig olyan jól sikerül... Ö, 
azok a szerencsétlen emberek odafönn! Milyen üres 
lesz most a házuk! r

Mikor ia kocsi elment, Máté és Marianne azt gon
dolták, hogy mielőtt [elmennének a házaspárhoz, előbb 
a kis pavillont keresik lel, a gyerekeik talán felvilágo
sítással fognak szolgálni. De nem volt otthon sem Blaise, 
sem Charlotte. Csak a kijs Bertát őrző szolgáló volt 
ott. Az nem látta Blaise urat tegnap óta; fenn virrasztóit 
a holttestnél. Madame is átment oda és azt mondta a 
cselédnek, hogy hozza utána délre a kis Bertát, hogy 
megszoptathassa. S mikor Máté meglepetve tovább 
kérdezősködött, a kis cseléd hozzátette:

— Madame magával vitte a festőszekiényét, azt 
hiszem megfesti a szerencsétlen fiatal ur arcképét.

Odafenn a kis sárga szalonban, Beauchéne-éknél 
Moiange-t is ott találták. A borzasztó hir odacsalta, 
olyan feszesen állt, mintha az irodájából jött volna ki. 
Különben úgy viselkedett, mintha otthon volna; fogadta 
a látogatókat. Megrázta őt iaz egyetlen fiú halála; leánya 
irtózatos halálára gondolt.

— Micsoda szerencsétlenség, egyetlen fiú! — dadogta 
ő is. Aztán halkan magyarázta:

Madame Beauchéne egészen össze van törve, egy 
időre visszavonult Beauchéne és Blaise odalent a temetés 
előkészületeivel voltak elfoglalva. Morange a mellék
szoba felé mutatott, a minek ajtaja nyitva állott:

— Ott fekszik azon á z ,ágyon, a melyiken meghalt. .. 
Virágot tettek az ágyára, nagyon szépen fest. Be
mehetnek.

Z ola: Termékenység 18
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Ahogy Máté és Marianne beléptek a spanyolfal 
mögött az ajtónál a menyüket, Charlotte-ot pillantoták 
meg. A térdein kartonlap; kis lámpa világánál a halott 
világokkal körülvett arcát örökítette meg. Charlotte a 
Beauchénené anyai kívánságának engedett és erőt vett 
szomorúságán, ami fiatal szivét betöltötte. Három óra 
óta itt ült már és szorgalmasan rajzolt, mert tökéletes 
munkát akart; nagyon halvány kis nő volt, rendkívül 
bájos volt, ifjú komolyságában, a virágzó arca, nagy 
kék szeme és aranyos haja.

Mikor 'Mátét és Mariannet megpillantotta, nem akart 
beszélni, csak némán üdvözölte őket fejbólintással s 
mikor anyósa és apósa bementek a szalonba, Char
lotte folytatta a rajzolást. A halott rózsák és két gyergya- 
tartó közt csöndesen pihente örök £lmát.

Zavart módján Morange még mindig: ide-oda jár
kált a szalónban. Máté állva maradt, míg Marianne, 
aki jelenlegi állapotában nem akart kifáradni, az ajtó 
mellett foglalt helyet. Tiz perc múlva újabb látogatók 
jöttek, egy ur és egy hölgy, akiket nem ismertek azon
nal fe l... Morange némán meghajolt; nemi ismerte a 
látogatókat. Máté és Marianne azonban hamar felismerte 
az Angelin házaspárt arról, a hogyan a hölgy kézen 
vezette a férjét. Múlt télen eladták a "janvillei házukat, 
hogy Párisba költözzenek. Valamelyik nagy bankház 
bukásával majdnem az egész vagyonukat elvesztették. 
Az asszony foglalkozást keresett és nem régen az 
állami szegényhivatalhoz anyavédőnek nevezték ki. Az 
volt a dolga, hogy a segítségre szoruló anyákat és 
gyermekeket meglátogassa és erről jelentést tegyen. Ma
dame Angelin azt állította, hogy valamelyes vigasztalást 
talál ebben a jótékony munkában; mert hisz ő maga 
meddő. Ami a  férjét illeti, annak abba kellett hagyma 
minden munkát: teljesen elvesztette a látóképességét. 
Csak az elveszett szemevilágán való kétségbeesésnek él.

Mikor madame Angelin megfogta Marianne kezét, 
ő sem talált más szavakat: :

— Ó, micsoda szerencsétlenség! egyetlen fiú!



A szeme könnyekkel telt még és nem akart le
ülni, mialatt egy pillanatra nem látta halottat. Mikor 
visszajött, a zsebkendőjét vette elő és zokogva ült le 
egy székre Marianne és Angelin :ur közé. Angelin me
rev, szemeivel, mozdulatlanul ült o tt

Végre megjelent Beauchéne; Blaise mögötte. Beau- 
chéne tiz évvel öregebbnek látszott; annyira megviselte 
a sors kegyetlen csapása. Olyan hirtelen jött a dolog, 
mint hogy ha az ég a fejére szakadt volna. Sohasem 
hitte volna el, hogy Maurice igazán beteg. Ilynemű 
gondolat merénylet lett volna a saját egészsége ellen
— a saját biztossága ellen, hogy csak egészséges, min
den viharral szembeszálló fiút nemzett. A első, le
sújtó fájdalmában olyan gyönge volt, mint valami asz- 
szony — a húsa elernyedt, feslett életmódja, minden 
tehetségének elvesztése kiütközött rajta. Úgy zokogott, 
mint valami gyermek a fia halálos ágya mellett. Egész 
hiúsága megtört; a számításai megsemmisültek. Villám 
sújtott le és nem maradt meg utána semmi. Egyik nap
ról a másikra semmisült meg az élete, fekete és üres 
lett körülötte a világ.

Mikór a Fioment házaspárt megpillantotta, uj 
gyöngeség vett erőt rajta. Nyitott karral támolygott feléjük:

— Ó, barátaim. . . micsoda csapás! S én nem voltam 
itt! Mikor beléptem, már elvesztette az eszméletét — 
meg sem ismert többet. Lehetséges ez? Ilyen erős fiú!
— Olyan, mintha álmodnék, mintha minden percben fel 
kellene kelnie — lejönnie velem a műhelybe. .

Átölelték egymást; Fromenték szívből sajnálták az 
összetört embeit. Bizonnyal valami niulatságról jött, 
talán még részeg is volt és ebbe a borzasztó gyászba 
került egyenesen bele. Könnyektől ázott szakálla még 
dohány- és mosuszillatu. Aztán az Angelin házaspárt 
ölelte át, akiket alig ismert.

-— Ó, barátaim, borzasztó csapás! borzasztó csapás!
. Blaise is belépett, hogy a szüleit megölelje. Dacára 

a borzasztó éjnek, amit átvirrasztott, nehéz bánata da-
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cáia, mosolygott rajta az ifjúság derűje. Pedig a köny- 
nyék még végigfolynak az arcán; a mindennapi munka 
mellett is igaz és őszinte barátságot kötöttek Máurice-szal.

A percek lassan teltek; a látogatók még mindég 
vártak Constance-ra. A haiottasszobában kinyílt ^gy kis 
tapétás ajtó és nesztelenül lépett be rajta Constáncé; 
senki sem vette észre, hogy ott van. Mintha a viaszgyer
tyák sápadt fényéből, kisértet lépett volna ki. Még nem 
sirt; az arca sápadt volt, eltorzult valami hideg dühtől; ke
mény lett lázongó felháborodásában. Kicsiny alakja ki
egyenesedett; ahelyett, hogy összetört volna, még inkább 
magasabbá vált a sors ezen igazságtalan csapása alatt. 
Mintha szakadékba esett volna bele és a legkegyetle- 
nebb fájdalma a szárazság lenne — a harag, ami elégette 
a könnyeit. Benne á }ó anya — mindig az volt — J 
elkeseredett, egyetlen gyermekének elvesztése miatt ke
serűen kínos, fájdalmas anyává változott

Charlotte-hoz közeledett, megadott mögötte és rá
tekintett halott fiának a rózsák közül kilátszó keskeny 
atcélére, de még mindig nem sirt. Lassan nézett az ágyra; 
a szemei megteltek a fájdalmas látvánnyal; aztán megint 
a papára pillantott, mintegy, hogy lássa, mi marad majd 
meg az imádott gyermekből. Semmi más, csak pár vo- j 
m is... majd, ha a holnapi {nap egészen elrabolja őt.

Charlotte, aki megérezte, hogy valaki mögötte áll, :j  
összerezzent. Felnézett, de nem szólt egy szót sem és < 
a két asszony csak hosszú pillantást váltott egymással. - 
S micsoda szívfájdalom lehetett az ennek az anyának, 
mindezen gyász között látni ezt a gyöngédségben, szép
ségben és ifjúságban ragyogó arcot, — úgy nézett fel 
iá, mint fiatal, reményteljes, ragyogó csillagzat.

Ebben a pillanatban más fájdalom is járta át Con- 
stance szivét. A szalonban, az ajtó mellett, szavakat j 
suttogtak ; Világosan lehetett hallani. Constance nem moz
dult Charlotte széké mögül; az megint a munkája fölé 
hajolt. - ; . f , *. ; . , ; i J

— Ó, — mondta madame Angélái, szükségét élez
vén annak hogy beszéljen, újra Máriáiméhoz fordult:
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— ön a következő hónapra várja, nem igaz? A 
tizenegyedik lesz ez, a két koraszüléssel együtt, a tizen
harmadik lenne... Tizenegy ígyermek1; nemi kerek szám, 
el kell érni a tucatot.

De Mar ián ne élénkén szólt:
— Nem, azt míái nem1; azt hiszem, majd a tizen

kettedik elmarad. Gondolja meg; hogy negyvenegy éves 
vagyok'; itt az ideje, hogy abbanh aggjam. Az én szere
pem be van fejezve; most a fiaimon, a lányaimon 
sor, hogy gyermekeket hozzanak világra.

Constance megremegett; megint dühroham vett rajta 
erőt, ami elégette a könnyeit. Csak görbe szemmel 
nézhetett erre az anyára, akinek tiz élő gyermeke volt — 
a tizenegyedik a szive alatt. Uj élettől duzzadó testét 
a halálnak ebbe a házába hozta. Constance még mindig 
fiatalnak, frissnek találta Mariannet túláradt benne 
az öröm, egészség és végheteíei reménység.

S megint megszólalt Marianne:
— El ne feledje, hogy már nagymama vagyok... 

Meglátszik rajtam? Most aztán —* be kell ám fejezni!
Egy kézmozdulattal mutatta Angelinnének a leánya 

szolgálóját, aki — a parancsnak engedelmeskedve — 
a karján elhozta a kis Bertát, hogy megszoptassák.

A szolgáló habozva állott meg a szalon ajtajában 
a sok vendég;, a sok szomorúság láttra. De a gyer
mek mozgatta kövér kezecskéit és kiabálni kezdett Char- 
lótte, aki hallotta, könnyű lépésekkel igyekezett át a 
szalónon. A gyereket egy szomszédos szobácskába vi
tette, ahol megszoptatta. Constance egy pillanatig még 
a ■ halottas szobában maradt, a fia holtteste mellett. 
Aztán erőt vett magán és a szobába lépett, mint merev 
kisértet. Mind felemelkedtek, megcsókolták és megbor
zongtak jéghideg arca érintésétől. Vigasztalni próbálták, 
de ő gyors kézmozdulattal csöndre intette őket.

— Vége, — mondta, — mit akárank még? Vége, 
örökre vége.

Madame Angelin zokogott; Angelin ui is megtö
rölte merev, zavaros szemeit. Máté és Marianne a ke
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zét fogták és siitak. De Constance még mindig nem 
könnyezett, visszautasította a vigasztalást fes monoton 
hangján ismételte:

— Vége; semmi sem hozza őt többé vissza; nincs 
mái semmi; oda van, vége van.

De bátornak kellett lennie; még sok látogató jött. 
Még egy utolsó csapás sújtott le gyásszal teli szivére: 
Beauchéne, akinek a szeme Constance belépése miatt 
könnyekkel telt meg, nem látott írni. A! keze remegett, 
fel kellett állania az asztal mellől és karosszékbe vetette 
magát, odaszólva Blaisenek:

— Jöjj, ülj ide, folytasd.
S Constance látta, mint helyezkedik el Blaise a fia 

Íróasztalánál, mint mártja anrrak a tollát a tintatar
tóba és ir, ahogyan olyan sokszor látta írni Maurice-ot 
ugyanezzel a kézmozdulattal. Ez1 a Blaise, a Fio- 
menték legidősebb fia! Még el sem temették szegény 
halottat és már égy Froment helyettesíti! Még élén
kebben még fenyegetőbben érezte az életnek ezt a ka
vargását, ami körülvette, hogy mindent elfoglaljon: a 
nagyanya még teherben van; a menye a kicsit szop
tatja, a fiai elfoglalják a megművelt királyságokat, dol
goznak s ő . .. ő egyedül maradt, nem1 volt már sen
kije, csak ez a méltatlan, elhasznált férj — ez a má
niákus Morange lépked körülötte, mint a nyomorúságá
nak a kisértete. Sajnálatraméltó ember, kinek egyetlen 
leánya magával vitte borzasztó halálával a szerencsét
len apja lelkiét, erejét, értelmét. Az üres, hideg gyárból 
nem hallatszott fel semmi; kihalt,..

A második napon megvolt a gyönyörű, ünnepies 
temetés. Mikor a menet a temetőbe érkezett, Máté 
meglepetésére, idősebb hölgyet pillantott mjog. Gyász
kocsiból lépett ki és hozzájuk közeledett.

— Látom, hogy nem ismer meg, barátom, —- mon
dotta a nő. * í

Serafine volt; magas és karcsú még mindig, de 
annyira elszáradt és összeaszott, hogy tiz évvel idősebb
nek látszott.
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— Ö. barátom, — mondta — én sokkal inkább 
halott vagyok’, mint a szegéjig1 Maurice, akit itten el
temetnek. . . Ugyan látogasson meg valamelyik nap; ön 
az egyetlen ember, akinek mindent elmondhatok.

Chantebledben Máté és Márianne tovább alapított, 
munkálkodott és nemzett. Az elmúlt két év alatt megint 
győzedelmeskedtek az életnek a hajai fölött való örö
kös harcában, a család folytonos szaporodásával, a ta
laj örökös termékenységével. Az volt a létalapjuk, örö
mük, erejük. Hála erejüknek :— szeretni akartak és egész
ségesek voltak — az isteni vágy íniegtermékenyitette 
őket. A diadaluk most teljes volt. Séguin egyik da
rabot a másik után, egész birtokát átengédte nekik. 
Az a vagyon, amit a naplopó elharácsolt, a munkás, 
az alapító kezébe vándorolt. Az ötszáz hektár — a lát
határ egyik szélétől a másikig mind termékeny volt 
mái. Az erdőkét széles mezők szelték keresztül, a 'mo
csarakat kiszárították és zsíros földdé változtatták. Gaz
dag kalásztenger ringatózott a források vizétől öntö
zött homokos talajon. Csak a Lepailleur házaspár ter
méketlen ék-földje volt még ott. Mutató jele Volt a cso
dának; megmaradt a régi világból, hogy mutassa meg 
annak a dicsőségét, aki ezeket a mocsarakat kiszárí
totta és megtermékenyítette a földeket, a kinek1 gazdag 
aratása egész hatalmas házanépét látta el. Az örömben 
elfelejtették valamennyi könnyüket, valamennyi szenve
désüket ... A család jövője biztosítva volt. 1

Mialatt Máté befejezte a föld meghódítását, Mari- 
annenak meg volt az az öröme, hogy Blaise fiának a 
leánykáját világra jönni lássa;' ő maga is teherben volt, 
közel a lebetegedéshez. A hatalmas fa ágai lombosod
nak, hogy a végtelenbe nyúljanak, mint királyi tölgy, 
amely nagy darab földet beárnyékol maga körül. S gon
dos, gyöngéd kézzel tartotta még össze a fészekben a 
tizenegy fiatal Froment-t; kezdve a két legidősebb iker- 
gyermeken: Blaise-en és Derűsen, akik huszonegy éve
sek voltak már, a legfiatalabb, icipici, gyönge kis lényig, 
aki mohó ajakkal táplálkozott az anyja kebelén. A fé-
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székben volt mindenféle kora gyermek: nagy az egyik, 
már apa maga is, a másik', iskolás fiú, meg olyanok, 
akiket reggelenként még öltöztetni kellett. Fiuk : Ambroise, 
Gervais, Giégoire, Niclas; leányoki: Rose, a legnagyobb, 
féijhezmenendő sorban; Claire, Loüise, Madeláine, Mar- 
guérite, az utolsó, alig birt még merni*. S anya, apa: 
minden gyermek után még erősebbnek érezte magát; 
minden gyermek még közelebb hozta őket egymáshoz 
s ha most győztek, a rengeteg szenvedés, aggodalom 
ellenére is, szerelmüknek, munkájuknak, alkotó szelle
müknek és akaratuknak köszönhették a végleges győ
zelmet

Az alkotó, békés hősnek a termékenység aláveti 
magát és megnépesiti a földet. S mikor Marianne — 
a két év elteltével —\ fiúnak adott életet, a tizenegye
diknek, Niclas-nak, Máté szenvedélyesen megcsókolta és 
urnák érezte magát minden fájdalmon, minden szo
morúságon. v
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Ö T Ö D I K  K Ö N Y V .

A gyárban megint kezdetét vett® a rendes élet; 
a nehéz szomorúság közepette is. Beauchéne nem kó
dorgóit el többet; az eliso heteket otthon, a házában 
töltötte. Nem volt semmi kívánsága, semmi vágya, földié 
volt sújtva. Megjavultnak látszott; nem hazudott, nem 
talált ki meséket különböző üzleti utakra, hogy házon 
kívül elégítse ly asszonyokra támadt hirtelen vágyát. 
Növekedő korával még gyakoribbakká váltak ezek a 
rohamai. Munkásabb lett,, a gyárral törődött. Megint 
lement minden reggel a műhelyekbe, Blaise kisérte, ér
telmes és szorgalmas helyettesitője. Napról-napra töb
bet engedett még néki a mind nehezebbé váló üzletben. 
De ami a ház bizalmasainak a legjobban feltűnt, az a 
házaspárnak egymáshoz való közeledése volt. Constanta 
teli volt gyöngédséggel és aggodalommal a férje iránt, 
Beauchéne nem hagyta el az asszonyt többé; a legjobb 
egyetértésben * éltek, távol a világtól, zárt házukban. 
Gyászba voltak1 még borulva, és csak rokonaikat fogadták.

A borzasztó fájdalom után, Maurice hirtelen elvesz
tése miatt, Constantáénak az az érzése vtolt, mintha nyo
morékká tették volna. Mintha valami tagját levágták 
volna. Nem is érezte magát egésznek és szinte szégyent 
érzett a dolog miatt; hogy így megrövidítették', meg
csonkították. Fájdalmába, amibe csalódott szerelme zo
kogott bele, egy csomó felháborodott büszkeség is ke- 
vjfredett. Szenvedett, mióta nem volt anya többé és a 
trónörökös nem volt többé az oldala mellett, hogy ural
kodjék vek együtt. Olyan akaratosan ®z az egy kellett
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csak neki, olyan nagyon iszonyodott attól, hogy a va
gyont lelossza, azt akarta, hogy űlaurice legyen a jövő 
királya! És elrabolta az együgyü halál; most már a 
ház nem is olyan nagyon az övé, a ^gyár kicsúszik a 
kezei közül. Különösen, mióta ez a Blaise lett itten 
az ui, az asszonyával, a gyerekével együtt — ezeknek 
a mindent legyőző Fromentéknak a túláradó termékeny
ségével. Nem birta megbocsátani magának!, hogy ezeket 
az embereklet felvette ide, lakást adott nekik és szenve
délyesen égett a vágy benne, hogy védekezzék ellenük. 
Hogy felkeltse a fiát, hogy megint fia legyen, hogy bir
tokát, királyságát újra megvédelmezhesse. Hisz imádta 
Maurice-1, soha mást nem szeretett és hideg feleség5 
volt, aki csak elkényszeredetten viselte el a hitvesi gyön
gédséget. Anyai szieretete — mély és néma eddig — 
félgyuladt most benne s lázas lánggal égett, — egész 
lénye abban izzóit. Határtalan, igényteljes anyasága, ami 
megromlott abban, hogy egyetlennek áldozta csak fel, 
ezentúl mint örökös kin, égett benne. A kifosztott, meg
lopott anya volt; olyan anya, akinek elvették a gyerme
két; vissza akarja kapni; másikat akar. Égő szerelmi 
vágyát semmi egyéb nem csillapíthatja, csak iij anyaság. 
Gyermeket akar; gyermek kell a szivének, a büszkeségé
nek, — ja húsának, a becsvágyának. Azért, — számitás 
nélkül, szinte ösztönösen — közeledett megint a férjéhez.

A zárt ház gyászában, a fekete ruhák alatt a mézes
hetek tértek vissza. Nem csalták meg egymást többé; 
várt mind a kettő, eleinte csupa bizalommal. Con- 
stance alig volt negyvenegy éves; Beauchéne hat év
vel idősebb, de a még erős ember biztosságával lépett 
föl. Mint aki képes egy világot benépesíteni. Ettől kezdve 
csak együtt lehetett őket látni. Korán lefeküdtek. Hat 
hónapig rendszeres, csöndes életet folytattak. Egyetér
tettek; minden jóakaratukat, minden igyekvésüket egy 
pont felé irányították. Hanem a várt, a vágyott gyermek 
nem jött. Elmúlt még hát hónap és úgy Játszott, a jó 

t  egyetértés kezd összeomlani. Nyugtalanság, szemrehányá- 
tk  sok, harag-kitörések napirenden voltak köztük s úgy
Mai
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Játszik, megzavarták az alkóv békéjét, mert Beauchéne 
újabban megint gyakran volt távol a háztól, — hogy 
friss levegőt szívjon, azt állította — Constance j>edig 
vörös szemmel, lázas állapotban maradt magára a házban.

Valamelyik napon, amikor Máté bejött a városba, 
hogy menyét meglátogassa s lent játszott a kertben a 
kis Bertával, aki a térdére kúszott tel, meglepetésére 
Constance-t látta lejönni, aki az átellenben levő' urilak 
ablakaiból alighanem látta őt. Valami ürügy alatt el
hívta és majdnem egy negyedóráig lefoglalta a beszédé
vel, mielőtt kimondta volna, amit akart. Végre kitört:

— Bocsásson meg, kedves Máté, ha olyan dologról 
beszélek önnel, ami mindkettőnkre nézve nagyon kincs. . .  
Tudok róla, hbgy a férjemnek körülbelül tizenöt évvel 
ezelőtt gyermeke volt valamelyik munkásleánytól. Azt is 
tudom, hogy ön akkor olyan szives volt és közbenjárt a 
dologban — foglalkozott a lánnyal és a gyermekével — 
egy fiúval — nem igaz?

Feleletet várt. Hanem Máté —■ aki egészen meg 
volt lepve a kérdéstől —, nem bírta megérteni, hogyan 
tud az asszony erről a dologról és mit akar most, ilyen 
sok év után —< íolyan mozdulatot tett, ami meglepetését 
nyugtalanságát árulta el.

•— Ó, — folytatta az asszony, — nem akarok szemre
hányást tenni; tudom, hogy jaz ön szerepe abban a do
logban velem szemben csak szeretet volt. Hisz botránytól 
félt, ami engjfem: is ért volna. Meg; aztán elhiheti azt is, 
hogy emiatt a régi árulás miatt vádat én most nem 
emelek. . ,  Csak tudakozódni szeretnék. Sokáig haboz
tam, hogy foglalkozzam-e a dologgal, a hírekkel, amikről 
tudtam. Máima fez a dolog mégint eszembe ötlött és 
nem akar elhagyni. Természetes dolog, hogy önhöz for
dulok, mert a férjemmel nem beszéltem róla soha egy 
szót sem; úgy hiszem1, nagyon veszedelmes lenne a nyu
galmunkra nézve, ha vallomást tenne, vagy részleteket 
mondana el erről a soha jóvá nem tehető ballépéséről. 
Hogy véglegesen mi birt rá arra, hogy önnel beszéljek 
róla? — hát az a látvány, amikor nemrégiben —
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mikor madame Angeiint a Miromesnil-utcai szülésznőhöz 
kisértem, megint láttam önt avval a leánnyal, és annak 
megint gyermeke vo lt... Ön viszontlátta őt, tudnia kell, 
hogy mi történt vele, él-e még; az első gyermeke, mi lett 
vele, mit csinál?

Máté még mindig! nem telelt. Lázban látta égni 
Constance-ot, ez meglepte őt és arra gondolt, hogy 
mire is akar Constance jutni ezzel a dologgal. Mi bírja 
ilyesmire ezt ja különben büszke és diszkrét asszonyt? 
Ugyan mi történt? Miért akar belőle bizalmas közléseket 
kicsikarni? Az eredményt nem látta. Mikor az asszony 
— éles tekintetével — a férfi belsőjében látszott ku
tatni, Máté jóakaró, kerülő szavakat keresett:

— Igazán, zavarba hoz. Nem tudom' különben sem, 
mi érdekli a dologból. Mit érne vele a férjénél, ha 
ezeket a lég elmúlt dolgokat bolygatná?... Feledje el, 
amit esetleg mondtak önnek... Hjsz különben olyan 
okos, olyan józan ember. . ,

Constance félbeszakította a szavát, megragadta a 
kezét, a magáéban tartotta meleg1, reszkető szorításban. 
Soha még vele szemben ilyen szenvedélyes, odaadó nem 
volt.

— Ismétlem, — mondta, — hogy nem kell félnie 
senkinek — sem a férjemnek, sem a leánynak, sem a 
gyermeknek. Értse még: csak az kdnoz, hogy nem tudok 
semmit; úgy tetszik1 nekem, nyugodtabb lennék, ha tud
nék a dologról mindent Magamért kérdem csak: a 
magam nyugalmáért: ó, ha elmondhatnám . . .

Máté kezdett megérteni sokat; nem volt szüksége 
az asszony vallomására. A házasfelek egymáshoz való 
közeledése maga ujjmütatás volt a számára, Maurice 
halála után Máté eltalálni vélte az asszony mohó vágyát: 
pótolni akarja a gyermekét. Megértette Constance lázas 
igyekezetét: uj fiút akart. S egy év óta — mióta az a' 
fiú nem akart jönni — felismerte Constance csalódottsá
gát, növekedő szomorúságát. Aztán látta az asszony 
haragos kitöréseit, elkeseredését, amibe ez a meddőség 
döntötte. S az öregedő féleség most különös válság
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előtt állott—  gyermek után vágyott, akit férjével nem 
tudott világi® hozni, holott férje azelőtt avval a leány- 
nyál tudott gyermeknek életet adni. Hónapról-hónapra 
nyomasztóbb lett a Constance csalódása; mindig nö
vekvő, szenvedélyes érdeklődéssel gondolt annak a másik
nak a gyermekére. Akarta látni; izgatottan kérdezte ön
magától, hol van, jól van-e és hasonlit-e az apjához.

— Biztosítom, drága Froment, — folytatta, — hogy 
jó dolgot cselekszik, ha lelel nekem.. .  Él* az a gyermek 
még?... Csak azt mondja meg, életben van-e? De ne 
hazudjék. . .  Azt hiszem, megnyugodnám, ha holtnak tud
nám. Pedig jgaz Istenemre, semmi rosszat sem kívánok 
neki.

Máié végre mély szánalmat érzett az asszony iránt 
és elmondott mindent neki.

— Miután a nyugalma érdekében történik és mert 
a dolog kettőnk közt marad, anélkül, hogy az ön becsülete 
miatta kárt szenvedne, nem látok benne semmi rosszat, 
ha elmondom, amit tudok. ..  A gyereket az: én jelenlétem
ben adták bé a lelencházba. Azóta "az anya hirt nem 
kapott a gyermekéről. Remélem; nem kell megjegyeznem, 
hogy a férje sem tud a dologról semmit; soha sem 
akart a gyermekről hallani sem ... Hogy él-e még és 
hogy hol van, azt nem tudnám megmondani... Kutatást 
kellene indítani. Ha kiváncsi a véleményemre: a gyermek 
azt hiszem, valószínűleg régóta halott; nagy a halan
dóság ezek között a szegény kis lények közt.

Az asszony erősen ránézett.
— Igazat mond? Nem titkol el semmit?
Mikor Máté ilyesmi ellen tiltakozott, Constance foly

tatta:
— Igen,... igen.. . hisz megbízok önben. . . Azt 

hiszi, hogy halott! Olyan sok gyermek pusztul e l . . .  
és olyan sok asszony van, aki boldog lenne, ha megment
hetne egyet — ha volna néki egy — No, ha nem is bizo- 
ryyosság, hát mégis csak valami , felvilágosítás. Köszönöm.

A rákövetkező hónapokban Máténak megint volt 
lii alkalma, hogy Conslance-al egyedül lehetett. De az’



asszony nem tért többé vissza a tárgyra. Úgy látszik, 
megint nem tudott semmit a dolog1 felöl; feledni igyekezett. 
De Máté éiezte, hogy ez a gondolat még mindig foglal
koztatja, és könnyű volt kitalálnia, hogy a házasfelek 
viszonya is azéit válik folyton rosszabbá, mert fel kell 
adniok a reményt, hogy gyermekük legyen. A tehetet
lenség gondolata elkeserítette ezt az asszonyt; úgy szé- 
gyelte, mint valami foltot, mint valami testi hibát. R  saját 
személyére nézve vissza is utasított minden ilyen vádat, 
R férje az, aki mindenfelé elhasználta magát. S dühös 
veszekedés lett ebből a hálószobában. Beauehéne kije
lentette, hogy a dologi orvosolható. De tót hívjanak 
segítségül? Mikor Bontant említette, Constance eleinte 
szabadkozott, félt, hogy majd Boutan nagyon is dicse
kedni fog a győzedelmes teóriáival. Olyan sokat ellen
kezett azelőtt a doktorral. Hanem aztán mégis enge
dett; büszkesége nem engedte, hogy más kezelje, mint 
a szülő-orvosa.

Azon a reggelen, amikor hivatták, doktor Boutan 
a házaspárt a kis sárga szalonban találta; jól ismerte 
a szobát, hiszen a szegény Maurice életében épp ele- 
volt ott.

Miután az ajtókat gondosan bezárták, Beauehéne 
rögtön tréfás hangot akart megütni, hogy a kimagyará- 
zások zavarán tűhegye magát. A feleségéhez vezette 
Boutant, aki nagyon sápadt volt, nagyon komoly,

— Íme egy hölgy, aki most féijhezment fiatal asz- 
szony szeretne megint lenni. Gyereket szeretne és ön
nek kell megmondania, hogy kezd az ember ilyernibe 
bele.

A jó doktor belement a tréfába. Kövér arca, sze
líd szemei, egy csöppet sem látszottak győzedelmeskedni 
a katasztrófa fölött; nem hánytorgatta föl, hogy semmibe 
se vették a tanácsait, nem ült diadaltort a gyász fölött, 
amit kétségkívül rég előrelátott. Jókedvűen nevetett:

— - Gyereket? Nagyon jó. De hiszen épp olyan jól 
tudja, mint én, hogyan kezd bele az ember ilyesmibe.

— No dej becsületszavamra, nem, doktor! — felelt
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csintalan módján Beauchéne Úgy látszik, elfelejteti ük 
a" d o lgot,  mert most már majdnem egy éve igyekszünk, 
hogy gyermekünk legyen és a picike makacsul ellent- 
áll, nem akai jönni.

S abban az igyekezetben, hogy a férji felelősségét 
megmentse a hajótöréstől, igy szólt: !

— Mert azt hisszük, valami nincs rendben a ma
mánál, arra kérjük, nézzen utána a dolognak, aztán 
hozza rendbe.

Constance, akit sértett a beszédnek ez a fordulata, 
amit a férje rákényszeritett, abbahagyta a szótlansá
got, haragosan ,mondta:

— Mért hibáztatsz engem? Mit értesz hozzá?... 
Doktoi ur, azt hiszem, a papa lesz az, akit meg kell 
vizsgálni és rendbehozni...

— Kedves barátnőm, nem akarlak megbántani. ..
— Megbántani?... Istenem, hát aztán! Egész napo

kat átsirok... De nem akarom, hogy azzal kezd, hogy 
a bánatnak okát mindjárt nekem, tulajdonítsd. S mert 
kényszeritesz, hát mégis csak fel kell világositanom a 
doktort, legalább tudja, mit tartson felőled.

Beauchéne hiába igyekezett, hogy megnyugtassa. 
Végtelen haragra lobbant Constance:

— Azt hiszed, csak tegnap óta tudom, micsoda férj 
voltál, milyen vagy? Ó, szerencsétlen ember! Régtől fogva 
jól ismerem az aljas életmódodat!

Beauchéne félbe akarta szakítani a szavát, le akarta 
fogni a kezét; félt a nő rohamától; közeledni látta.

— Hallgass! Butaság! Mire jó mindez?
— Hozzám ne nyúlj, utállak... Talán, mert itt van 

a doktor ur? Hisz magad mondtad, hogy az orvos gyón
tató pap: mindent nregvallhat, mindent megmutathat neki 
az ember. Vagy tán azt képzeled, hogy feslett életmó
dodat ő nem ismeri? Ismeri azt az egész világ!... Ha 
elgondolom, hogy húsz éven keresztül hittél az elvakult- 
ságomban, a butaságomban!... Csak azért, mert hall
gattam! Szegény ember! Mindjárt... három hónappal 
az esküvőnk után sejtettem, hogy nők után szaladsz...



Akkor még nem volt komoly a dolog; kis hűtlenségek, 
amiket okos asszony eltűr... De mindig rosszabb lett; 
szemtelenül hazudni kezdtél; egyik hazugság a másikat 
vonta maga u tán ... Lesülyedtéí az utcára, a legutolsó 
iingyóhoz; néha éjjel, amig aludtam, részegen jöttél haza, 
megméigezett a legpiszkosabb bún!... Ne tagadd, ne 
keiess uj hazugságokat. Hiszen látod, hogy tudok min
dent ...

Elébe állott a férjének, a falhoz szorította, nem 
engedte szóhoz jutni.

— A gyereket, akit nekem már nem tudsz adni, 
házon kívül eltékozoltad tőled, minden ringyónak, aki 
csak akarta. A legelső az utcán csavargó nő, gyer
meket kapott, ha kedve volt hozzá... A szélnek szór
tad ... a kedvtelésedre. . .  nőhetett, ahol akart, annál 
iosszabb... Hisz gyermekeid vannak mindenütt. . .  hol? 
Nevetsz? Nem volt gyermeked? Hát az a Norine-é... 
azé a leányé, akit elég aljasul itt a gyárban, közelem
ben szedtél fel... Nem te fizetted a lebetegedése költ
ségét? Nem vitetted-^ a gyerekét a lelencházba? Ne 
hazudj tovább, látod, hogy tudok mindent... S hol 
az a gyermek? Mondd?

— Kedves barátnőm, — mondta végre Beauchéne, 
aki adta a bánatosat, —* igazán kegyetlen vagy. Tönkre 
akarsz tenni mindkettőnket? Hidd el nekem... ha hibá
kat követtem el, keserűen sirok most azok miatt;.,. 
Mégse kellett volna szemrehányásokkal illetned, mégse 
kellett volna csakis engem hibáztatnod. Felemlíted, hogy 
nők után szaladgáltam; hát nem te engedtél szaladni? 
Nem a te hibád is egy kicsit ez?

— Hogyan; az én hibám?
Persze. Hisz magad beismerted; behunytad a 

szemed, .tűrted az eltévelyedésemet. Nem bírtál volna 
visszatartani? Ki mondja, hogy kedvesség, gyöngédség 
részedről meg nem javíthatott volna engem? Olyan férfi, 
aki odahaza nem talál szeretetreméltó, odaadó fele
séget... kire szüksége van, hogy éljen, különösen olyan
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s z e r e le m r e v á g y ó  em b er , mint é n ... annál sokszor meg
bocsátható, ha téves útra kérül... A te hibád ez.

— Az én hibám? Ellenkeztem valaha?
* — Ó, van az odaadásnak olyan módja is, ami 

hasonlít a visszautasításhoz... Erről nem is beszél az 
ember; érzi. Arra kényszeritesz, hogy kíméletlen legyek: 
nincs joga rá olyan asszonynak, hogy a férjének a 
szeietőit a szemére hányja, aki nem bírta elérni, hogy 
visszatartsa. Nem vagyok angyal. Oda kellett volna adni 
magad, követelned kellett volna engem a magad szá
mára, hogy ne gondoljak más szórakozásra.

Magánkívül, felháborodva hallgatta Constance és 
szólt: I ' f

— Vakmerő hazugságok! Azért kérested-e az utolsó 
titcalánynál a szórakozást, mert a feleségednél nem 
találtad? Micsoda szórakozást?,.. Tudom is é n .. .  — 
hát tudom? Nem tettembe meg a kötelességemet? Vesd 
a szememre, hogy tisztességei, becsületes voltam; nem 
olyan, mint azok az erkölcsileg lesülyedt teremtések, 
akik belőled feslett, félkegyelmű és ma tehetetlen 
embert faragtak.

Constance otthagyta a szalont; becsapta az ajtót 
maga mögött; hallatszott, amint bezárkózott a szobájába.

Beauchéne — fel- és alájárt a szalonban — kis 
idő múlva Boutan doktorhoz közeledett. A vállait vono- 
gatta:

— Ilyenek mind az asszonyok... nem lehetett más 
vége.. . Hibáztam, mikor ittmaradtam. El kellett volna 
mennem, mikor önök tanácskozni kezdtek... Hát, ked
ves doktor iur, majd eljön máskor és beszél vele egyedül... 
Jobb lesz.

S életörömmel teli ember módján, aki megint meg
találta sajátmagát, hozzátette:

— Meg van a feleségem róla győződve, hogy én 
vagyok a tehetetlen, alapjában véve csak azért hivatta 
önt, hogy igazat ad/>n neki... Nem vagyok i osszak aratu: 
3ct kérem önt, hogy beszéljen neki az ő Ízlése sze
rint, hja ez alkalmas arra, hogy a házunkban a bé-

: Ttrrcíkwiyeég. 19
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két valamelyest helyreállítsa. . .  De kettőnk közül ő a 
b e te g , hisz ezt jobban tudja, doktor ur.

Tényleg, Boutan doktornak is ez Volt a véleménye. 
Jól ismerte az esetet; épp elég gyakran fordult elő» a 
praxisában. Mégis kikérdezte Beauchéne-t, habár nem 
volt szüksége á házasságtörő férj vallomásaira. A nász
ágyban kezdődő csalás volt ennek a meddőségnek a nagy 
zavaró oka; bár ez a megkötözött gólya a prűd pol
gári hálószobákban is normális tünetté kezd lenni. Gya
korisága, a szervezetet megirázó volta az oka a kró
nikus zavaroknak. Ilyesmit gyanított itt az orvos, külö
nösen mióta Constance-ot egyszer helyi gyuladásban ke
zelte. Ilyen baj kámaradhatatlan eredménye aztán a gyó- 
gyithatatlan terméketlenség.

Mikor — két nappal később — doktor Boutan 
megvizsgálta Constance-ot; a diagnózisa beigazolódott 
Bár ez csak valószinüségi feltevés volt — hisz az élet
nek ezek ia forrásai olyan végtelenül sötétek, hogy le
hetetlen bennük teljes bizonysággal tájékozódni. Nagyon 
óvatos volt Boutan a kijelentéseivel; nagyon előrelátó. 
Nem akarta egyszerre az asszonyt kétségbeesésbe dönteni. 
Egy pillanatig! úgy tett, mintha a férje ellen való vádjait 
igazságnak venné. Hiszen a megtermékenyüléshez való 
egész reményét ebbe ia férjbe kellett öntenie, aki ren
detlen életmódja ellenére is erős ember volt még. JS 
annyira vitte, hogy az asszony végre saját szervi fo
gyatékosságát némileg beismerte... bizonyos zavarokat; 
amiket majd Boutan orvosilag gyógyít. A kezelés bizto
san gyógyuláshoz vezet. Hanem soká fog tartani; tü
relmesnek kell lenni. És aztán ez a kezelés is minden 
elmúló hónappal uj reménytelenséget hozott; a kétségu 
beesésnek növekvő krízisét. Olyan pillanatnak is el kel
lett jönnie, janiikor Constance-nak nem volt többé bi
zalma az orvoshoz; annak” a tudománya nem tudta 
anyává tenni Nagyon szelidnek találta a kezelést, nagyon 
is óvatosnak, az eszközeit nagyon is korrekteknek. Az
tán kitalálta, hogy örökös ígérgetéseivel csak el akarja 
kábitani és alapjában véve meg van győződve a fáradó
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zások sikertelenségéről. Pedig a gyermekre való vágya 
fixa’ ideává fsyult s mikor Constance már mindent meg
próbált és minden eszközt kimerített; még akkor sem 
vallotta magát legyőzöttnek; makacsul ragaszkodott az 
akaratához és megesküdött, hogy kényszeríteni fogja a 
sorsot.

Beauchéne kelletlenül látta a dolgoknak ezt a for
dulatát. Az asszony nem vádolta többé tehetetlenséggel, 
megtartotta férjét magsának, becsukta az ajtókat, egész 
a sajátjának akarta tudni; azt hitte, hogy a férfi részé
től a legkisebb csalás az ő reménységeinek a rová
sára megy. S mindezt gyöngédség nélkül; érdes kézzel, 
parancsoló modorban — azonkívül élt még benne a 
légi megvetés, a régi ellenszenv a férje iránt. Pillana
tig talán még1 a házasságtörésre is gondolt; próbaké,- 
pen, hogy megtudja, vájjon tényleg ő^e a terméketlen. 
De nem tudta elhatározni rá magát; fellázadt ellene az 
egész lénye, la nevelése, vérmérséklete. Ez az utolsó 
kétsége aztán a keserűségét tökéletessé tette, megmér
gezte a fájdalmát. i

Majdnem két év óta küzdött így Constance. . .  akkor 
uj reménye támadt, valami utolsó kísérlet. Hallotta a 
Serafine bizalmas vallomásait, Sérafine megint közele
dett a családjához Most olyan sokszor volt beteg1, na
gyon Táradt volt már és öreg1. Szívesen elidőzött mások 
családi körében; borzadt az egyedüllét gondolatától. Mi
kor Constance hallgatta, hogy Sérafine milyen iszonyat
tal és keserűséggel beszélt Gaude tanár operációiról, Con
stance kijelentette:

— Olyan ember, akinek az a képessége van, hogy 
csudát műveljen azon a téren, hogy gyermekek életre- 
keltését megakadályozza, az varázsujjaival biztosan arra 
is képes, hogy életrekeltse okét.

Eszébe jutott a szó »el van zárva«, amit Boutan 
említett; ezek a szavak valami akadály képletét keltet
ték fel benne, valami zárt utat. Ha ez a sebészet dolga; 
mért ne forduljon Gaude-hoz? Nem akarta többé a 
doktor Boutan tanácsát kérni; az volt a terve, hogy el
megy egyenesen Gaude-hoa, hogy na ellenkezhessenek

19*
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vele ennek a lépésnek a szükségességéről. Hanem mikor 
Serafinet kérte meg, hogy elkísérje ehoz a híres orvos
hoz, az dühöngve ellentmondott. Kijelentette, hogy nem 
tudná viszontlátni az asszonyoknak ezt a hóhérját, ezt 
a gazembert, a vágynak ezt a gyilkosát anélkül, hogy 
egy darab húst le ne szakítson a képéről. S Constance, 
aki látszólag feladta a tervét, titokban mindjobban lel
kesedett a dologért s csak egy bátor percét várta, 
hogy egymagában és titokban tegye meg ezt a lépést.

Valamelyik nap, mikor Sérafine épp Beauchéne-éktől 
jött, Mátéval találkozott. Serafine csatlakozott hozzá. 
Máté szivéből szánta őt. Sérafine szükségét érezte va
lamely vallomásnak; már tízszer is éreztette Mátéval, 
valami régidőtől fogva keletkezett ez a szükségesség, 
hogy a szivét kiöntse Máté előtt, hogy meggyónja neki 
életének összeomlását. S másnak meg nem gyónhatta 
volna. Hiszen Máté, akinek valaha a szeretője volt, 
aki húsz év óta barátja, csak megérti.

— Ó, barátom, én már nem is é lek ... Bocsásson 
meg, ha a magánnyal találkozik nálam.

így beszélt hozzá, migi a Rue de Marignanbeli föld
szintes lakására kisérte, amit valaha olyan diszkréten, 
kéjes Ízléssel rendezett be.

Mátét nagyon megindította a viselkedése. Biztos, 
hogy Sérafine nem fogadja itt már a titkos látogatókat... 
akik részére szinte teremtve volt ez a lakás. Zárt szo
bák, nehéz függönyök és szőnyegek, most teli por
ral, hideggel, halottak. De különösen alig ismert rá a 
kicsi, nagyon kedves szalonra, amely látszólag ablak
talan helyiség. Halotti csönd uralkodott benne; emlé
kezett rá, hogy világos nappal két kandeláber fényében 
fogadták ott őt. Magával vitte ennek a szobának az 
érzékzsongitó levegőjét és emlékezett a vad vágynak 
arra a pillanatára, amely a mámor egy estéjén majdnem 
visszahozta őt ide. De ez a szalon nem volt többé 
ugyanaz; függöny télén ablakán homályos világosság szű
rődött be; jéghidegnek, elhasználtnak, végtelenül ren
detlennek látszott.



293

— Ó, barátom, — mondta Sérafine, — üljön le, 
ahol tud. Nincs már otthonom; csak azért jövök ide, 
hogy a szénás-bánás, a harag vegyen körül.

Letette a kalapját, a fátyolát, a keztyüjét. Máté 
vizsgálódva nézte és valóságos ijedelem vett rajta erőt, 
ahogy a nőt nyugtalanító lerombolásában látta. Mi
csoda borzasztó zivatar tette igy tönkre — öregitette 
meg ilyen hirtelen, hogy olyan, mint a halott, mint a 
kisértet, ki visszajár?'

— Igen, ig'en, rámnéz és nem tudja elhinni. így 
vagyok vele én is, ha a tükörben nézem magamat.. , 
magarr. is megborzadok. . .  El is takartattam itt vala
mennyi tükröt.

Máté alacsony kanapéra ereszkedett; Serafine melléje 
ült és lesoványodott ujjaival barátságosan megfogta a 
kezét.

— Ugy-e, most már nem fél attól, hogy erőszakos 
leszek?... öreg vagyok már; megmondhatok mindent... 
Ismeri a történetemet. Igaz, nem arra születtem, hogy 
anya és feleség legyek. Kétszer volt koraszülésem és nem 
bántam meg soha. A férjemet se sirattam1, közönséges, 
veszedelmes bolond volt. Mint özvegy, élhettem1, ahogy 
akartam, nem igaz? Semmi botrányt nem; vethetnek a 
szememre; a társaságban fenntartottam a helyemet és 
zái t ajtók mögött azt tettem, amit akartam. . .  Szerelmi 
tárgy voltam: szépségből, kéjből összeróva; az akar
tam lenni; arra forditottam egész erőmet, egész vágya
mat, amelyben égtem. S igaz az is: hazudtam akkor, 
amikor azt mondtam1, hogy szükségem van az operációra, 
amire olyan erős elhatározással rákényszeritettem ma
gam. ön különben nem engedte, hogy tévútra vezessem... 
nagyon is világos volt ön előtt a dolog. . .  ó, bevallom, 
elkövettem azt a butaságot: parancsolni akartam a „gyö
nyörnek, hogy akkor örüljek és annyiszor, ahányszor 
akarom... hogy ne kelljen rettegnem örökösen az egy
ügyű félelemben: gyermek! Megoperáltattam magam, hogy 
független legyek a természettől, — hogy mint isteni test, 
fölötte legyek az ő törvényeinek... S más vágyam1 nem
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volt, csak az: mennyire magasra szállhat az ember gyö
nyöre . . .  ezt akartam tudni minden ölelésnél és bün
tetlenül . . .  Bevallom! Bevallom! S ha le is vagyok verve, 
mégis elkezdeném holniap reggel megint, — ha újra 
lehetne — iá kísérletet!

Félig felemelkedett ez után la kiáltás után, valami 
vad lelkesedésben. Folytatta; el merte beszélni, micsoda 
győzelmet érzett az operáció után, mikor az érzékeny 
sebek alatt a vágyait érezte éledni. Legyőzték a termé
szetet: a gyönyörnek a tizedik hatványra emelése volt 
ez; valamennyi szeretőjét veszedelem nélkül bírhatta. Az
tán elkezdődött ja lassú enyészet; idő előtti aggság, 
aminek egymás után bekövetkeztek a szimptomái. Nem 
volt már asszony; úgy látszott, mintha elvágott neme 
magával vitt volna mindent, ami jj hires, bájos uri- 
hölgyre emlékeztetett. Most már nem lehetett sem anya, 
sem feleség; minek neki <az anyák, feleségek győztes 
szépsége? Kihullott a haja; a fogai megsárgultak és 
meglazultak. Aztán szembaja lett; a fülében majdnem 
szüntelen zúgást, hall, ami megibolonditja. És ami a 
legrosszabb: az a soványsága; egész elszárad miatta; 
eltűnik la húsa; a bőre sárga, ráncos, kemény lesz.

— Pedig nem lát még mondént, barátom . .. Ide nézr
zen!... - _ ! ; r

Mindkét kezével felnyitotta a ruháját, lekapcsolta a 
fűzőjét. Láthatóvá lett a válla, a melle — leromlott 
szépségének egész kopárság|a. Húsának szörnyű gyásza. . .  
olyan meleg, illatos volt valaha, olyan fényes!... ma 
üres és fonnyadt, mint száradt gyümölcs. Leesik a fáról, 
megrothad. ,

Megsemmisülve rogyott vissza la divánra, Máié ol
dala mellé: \

— Ó, Gaude! Mondtam már önnek, hogy Constance
arra kér, vezessem hozzá.., azt reméli, hogy gyermek
hez s e g í t iS z e g é n y  Constance! Úgy hiszem, harag
jában épp olyan őrült, mint é n ..,  nem tudja Mauiice-t 
pótqjni. í ; ;

Csöngettek; csodálkozásukra Constance telent meg
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az ajtóban. Gaude-tól jött éppen, ügy lesújtottak reá 
az orvos szavai, hogy szükségét érezte annak, hogy 
valahol a szivét azonnal kiönthesse. Máté jelenlétével 
nem törődött és már nz ajtóban mondta:

— Ó, drágám, úgy féltem, hogy nem találom itt
hon ... Tudja, mit mondott a maga Gaude-ja? »Asszo
nyom, én gyereket megrendelésre nem tudok szállitani« . . .  
És nevetett hozzá; szép és erős ember vo lt... Ó, a 
gazember!

— Mondtam, hogy ne menjen hozzá — szólt Se- 
rafine. — Kinevette magát; biztos.

Constance — akinek a térdei reszkettek — leült 
a divánia, arra la helyre, ahonnan Serafine épp felállott. 
Elmesélte az egész látogatása történetét, elmondta, hogy 
végül mégis csak rábirta Gaűde-t, hogy megvizsgálja. 
Kétségbeesését épp az orvos nyugodt brutalitása okozza: 
Gaude egyszerűen kijelentette neki, hogy sohasem lesz 
gyermeke. El vian ítélve forma szerint is; csak csalók 
adhatnak még neki reményt, -— hogy kizsákmányolják.

Mikor a sógornőjétől búcsúzott, Constance megkérte 
Mátét, nyújtaná neki fa karját, és kisérné haza. Elbo
csátotta a kocsiját; majdnem megfulad és gyalogsétát 
akar tenni. S Máté hamar megértette, hogy milyen titkos 
célja van annak, hogy így kisérteti magát vele.

— Kedves rokon, — mondta hirtelen, amikor az 
elhagyatott quain haladtak át lassú lépésben — bo
csásson meg, ha visszatérek egy kinos ügyre, de lássa, 
nagyon is sokat szenvedek... ez az utolsó csapás volt 
még csak hátra számomra,.. Férjem gyermeke... az 
a gyermek, la Norine-é, nem hagyja nyugton egy pilla
natra ;a fejemet, a sziveméi:. . .  Akar nekem nagy szolgá
latot tenni? Ugyan próbálja meg kipuhatolni, vájjon él-e 
a gyermek, vagy halott?,.. Azt tartom, hogy ebben a 
dologban a biztosság visszaadná a nyugalmamat.

•— Szolgálatára állok, kedves rokon. Ha a gyermek 
él, elhozassam?

— Ó nem; nem;; hisz ezt nem akarom... Tudom 
is én egyáltalán, hogy mit akarok? Halálosan szenvedek.
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— Közöljem Beauchéne-nal a kutatásom eredmé
nyét? - •

—  Ahogy gondolja ... Úgy hiszem, jó lesz.
Még azon az estén megszakította Constance a fér

jével való érintkezést. Kiutasította az ágyból, ki a háló
terméből. Látta, hogy képtelen ezt az »üzemet« ve
zetni, látta, hogy gyermeke nem lesz tőle többé: egész 
undorát arcába köphette.

II. ! !,
Máté csöndben megkezdette la kutatást. Az  első 

gondolata — még! mielőtt Beauchéne-nel beszélt volna 
a dologról — az volt, hogy egyenesen a lelencházba 
menjen. Ha halott a gyerek — és úgy hitte, hogy az — 
akkor úgyis le van az ügy zárva. Szerencsére emlékezett 
a legapróbb részletre is. Alexandre-Honoré volt a gyer
mek; kettős keresztneve; az átadás napiba; a nap leg
kisebb részlete is: mind előtte volt. La Couteau, meg a 
fiáker, valamennyire emlékezett. S mikor az intézet igaz
gatójánál jelentkezett és a gyermek teljes nevét be
mondta, valamint az igazi okot is, ami idehozta: csodál
kozott a gyors és biztos feleleten: Alexandre Honoré, 
akit Rougemontban Loiseau asszonynak adtak ki gondo
zásba, eleinte teheneket legeltetett, Aztán lakatos lett belőle, 
később három hónapig inaskodott valami bognárnál; 
Montoir a neve a bognárnak San-Piefre-ben él. A lelenc 
él még; tizenöt éves. Ez volt az egész; mást nem tudott 
meg, sem a testi, sem az erkölcsi tulajdonságairól.

Még mielőtt Chantebledbe visszatérne, Máté a gyárba 
ment, ahol szerencsés véletlen következtében találkozott 
a volt főnökével. Blaise nem volt otthon; Beauchéne 
rosszkedvű volt, unatkozott, félig aludt. Nemsokára három 
óra és azt mondta, nem tud emészteni, ha reggeli után 
nem mehet ki egy kicsit. A dologi úgy volt "valójában, 
hogy a feleségével való szakítása után egy sörös-üzlet 
kisasszonyánál szokta a délutánjait tölteni, akinek lakást 
rendezett be. L

— Barátom, —* mondta a főnök nyújtózkodva, —
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siirü lesz a vérem. Mozognom kell, máskép rámegy 
a  bőröm.

Rögtön élénkké lett, mihelyt ‘Máté a jövetele okát 
közölte. Eleinte meg sem tudta érteni, olyan rendkívülinek 
látszott előtte a dolog. '

■— Micsoda? Mit beszél itten? A feleségem beszélt 
önnel erről a gyermekről? Neki volt az a szép ideája, 
hogy tudakozódjék utána?

Kövér arca eltorzult; végtelen haragjában dadogott. 
Mikor megtudta, hogy milyen megbízást kapott Máté, 
kitört:

— Bolond az asszony! Mondom önnek1: tébolyodott! 
Ki hallott ilyen ötletről valaha? Minden nap más kint 
talál föl. hogy megőrjítsen engem1.

Máté nyugodtan fejezte be:
— A 1 elencházban megtudtam1, hogy a gyermeki é l. . .  

Megvan a címe. Mit csináljak most?
Beauchéne haragjában az öklét rázta. Hosszú lé

pésekkel járt fel és alá a szobában, végre megállott 
Máté előtt:

— Barátom; tegye meg azt a szívességet és mondja 
a feleségemnek1, hogy a gyermek halott.

Elsápadt; visszalépett, mert Constance jelent meg 
a küszöbön; hallott mindent. Darab idő óta ki- és be- 
sompolygott iaz irodák ajtain; mintha kémkedni akart 
volna. R kiét férfi zavarát látva, egy darabig hallgatott, 
végre — nem a férjéhez fordulva — kijelentette:

— R gyerek' él, mi?
Máté csak igazat mondhatott. Igenlő mozdulatot tett. 

Beauchéne. kétségbeesésében, utolsó kísérletre határozta 
el magát.

— Kedves barátnőm, legyen hát okos. Épp azt 
mondtam, hogy azt sem tudjuk, mire való ez a gyermek. 
Csak nem akarod tönkretenni szándékosan az életünket?

Hideg, száraz, kemény pillantást vetett rá Constance 
Hátat fordított neki és a gyermek nevét követelte, va
lamint a bognár ómét.

— Jó; tehát én mondom meg a címét: Alexandra-
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Honoré; Montoir bognárnál, Saint-Pierre-ben. Départe- 
ment: Rougement, Calvados... Kedves barátom1, tegye 
meg nekem a szívességet: folytassa a puhatolózását; 
igyekezzék a gyermek jelleméről, szokásairól határozott 
képet kapni. Legyen óvatos; nevünket ne említse. Köszö
nöm előre is; köszönöm mindazt, amit értünk tesz.

Constance e szavak1 után kiment minden tovább való 
magyarázat nélkül, anélkül, hogy a férjének a terveiről 
egy szót is szólt Volna. Hisz talán még saját maga előtt 
is ismeretlenek voltak a tervei. Ez a szinte összemorzsoló 
megvetés megszelídítette Beauchéne-t. Miért rontsa el 
önző gyönyörhajhászó életét avval, hogy1 ezzel a bolond 
nővel veszekedik? Megszabadul tőle, mihelyt veszi a 
kalapját és házon kiviül él. Hatalmas vállát megrázta.

— Hát szedje fel azt a gyermeket Isten nevében — 
nem én követtem1 el ezt az ostobaságot... Fogadjon 
szót neki, kedvesem... folytassa csak a puhatolózást; 
tegyen, ahogy a feleségem akarja... Talán békében 
hagy akkor... Elég mára, jójcakát!

Hogy Rougemontról megtudjon valamit, Máté eleinte 
La Coüteaura gondolt. Az tud hallgatni, már csak 
a mesterségére való tekintettel is . ..  meg is lehet vásá
rolni a hallgatását. Már másnap Utána akart járni a 
dolognak madame Boutdieunél a rue Miromesnilben; 
aztán más nyom jutott eszébe, amji talán biztosabb lesz. 
Rég nem látta a Séguin-esaládot; a birtokuk most már 
egészen az övé volt. Különös körülmények között talál
kozott megint velük. Meg lehetett lepve: a volt ko- 
morna, Céleste, akit megint kegyelembe fogadtak, ott 
található: az egyenesen La Couteauhoz kísérheti majd 
Mátét. ' s , | 1

Az uj fonál, amely a Séguin és Froment családot 
megint összekötötte, egy szerencsés esemény volt. Am- 
broise, laz ikrek fiatalabbika, aki most már majdnem 
huszonegy éves volt, mikor kilépett az iskolából, a Sé
guin család egy rokonához, Thomas du Hordel-hez lé
pett szolgálatba. Du Hordel egyike volt Paris leghatal
masabb áru-ügynökeinek, öreg, de rnég elég erőteljes
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ember volt du Hordd, fiatalos energiával vezette az 
üzletét. Három év' óta élénk jóindulattal viseltetett a 
tehetséges Ambroise fiú iránt; kereskedői zsenialitást vélt 
felfedezni benne. Két leánya volt csak: az egyik elhalt, 
a másikat valami bolond ember vette feleségül, a bo
lond ember golyót röpített a saját fejébe és kétségbe
esésben, gyermektelenül hagyta hátra a fiatal asszonyt, 
így volt megmagyarázható az öreg du Hordel szenve
délyes nagyapai érdeklődése Ambroise iránt. Csodagye
rek ez az Ambroise; az égi küldte őt, a fiú a Froment 
család legszebbik tagja, világos arcbőrével, nagy fekete 
szemével, barna, kicsit göndör hajával, finom, elegáns 
alakjával.

Ami még jobban tetszett du Horddnek a fiatalén^ 
berben, az Ambroise rendkívüli vállalkozó szelleme volt; 
négy élő nyelvet tudott, amit játszva tanult meg — Nyil
vánvaló volt felsőbbsége, amivel valamikor egy egész 
keieskedelmi házat tud majd kordában tartani — olyat, 
aminek öt világrészbe nyúlnak el az összeköttetései. Bár 
fiatal ember volt Ambroise, a testvérd között ő volt 
a legbátrabb, a mindig győzedelmes. Talán jobbak 
voltak a többiek; 0 turalkodott, mint csinos, hetyke 
urfi. . .  eljövendő örömök1, hódítások embere.

Akkortájt valami összeköttetés állt fenn Séguin és 
a nagybátyja, du Hordd között. Az öreg tudniillik a 
lábát sem tette be Séguinékhez azóta, amióta ott bolond- 
házat talált. A Ségujn-pár kibékülése aztán egész dráma
szer üen játszódott le: titokban is tartották1. Séguint, aki 
tele volt adósággal, Nóra, aki dőre érezte a romlást, 
elhagyta; Séguin most már a legaljasabb pénzéhes nők 
kezeibe került. Végre pedig az ügetőpályán olyan cse
lekedetre ragadtatta el magát, amit a tisztességes em
berek világában lopásnak neveznek. A dologról értesült 
du Hordel és sietett rendbehozni mindent, hogy a bor
zasztó botrányt elkerüljék. Annyira megrendítette az 
unokaöccse összeomlása, hogy heves szemrehányások
kal illette saját magát. Mintha kicsit része volna abban, 
ami történt, m ert■— hogy békében élhessen tőlük — arra
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határozta el magát, hogy távol marad tőlük1. Különösen 
sajnálta unokahugát, Andréet, aki gyönyörű leánygyermek 
volt, tizennyolc éves, már házasságra érett. Nagy szomo
rúsággal látta a szegény kicsike veszedelmes elhagyott- 
ságát. Az ap|a a házon kivül élt; az anyja borzasztó 
krízisen ment épp keresztül. Szakítania kellett Santerre-el, 
aki megunta már ennek az álházasságnak kötelékeit vi
selni anélkül, hogy az előnyeiben is részesülne. Hirtelen 
elhatározással feleségül vett egy öreg, de nagyon gazdag 
nőt. A logikus vége ennek a ravasz asszony-kiuzsorá- 
zónak csakis ez lehetett. A  negyvenhárom éves Valen
tiné reszketett: nem fogják szeretni többé és még' jobban 
az ájtatoskbdásra adta magát. Ottan — hallgatag embe
rek társaságában — még vigasztalást is látszott találni. 
Most már eltűnt ő is egész napokra; azt mondták, az 
az öreg gróf Navaréde hűséges munkatársa lett, aki 
a katholikus propaganda egyesület feje. Gaston, Sóguin 
fia, három hónapja, hogy a Saint Cyr-i iskolát elhagyta. 
Most a saumuri iskolába íratták és annyira megked
velte a katonai pályát, hogy! arról beszélt, hogy nem 
nősül meg, mert tisztnek! —i ahogy mondta — ne legyen 
más törvényes felesége mint a kardja. Lucie, aki tizen
kilenc éves, végre mégis belépett az Orsolya-szüzek közé: 
nemsokára apácai fátyol alá kerül. S a nagy, üres Sé- 
guin-palotában nem maradt más, mint a szelíd, imádatra- 
méltó Andrée: őt is fenyegette az az őrület, ami az egész 
házat elborította és Andrée olyan nagyon elhagyatott 
volt, hogy Du Hordel jónak látta, hogy feleségül adja 
Ambroisehoz, a jövendő hóditóhoz.

Céleste-nek a házba való visszatérése meggyorsí
totta Ambroise és Andrée esküvőjét. Nyolc év telt el 
azóta, hogy Valentine-nek el kellett bocsátania ezt a 
komornát. Harmadszorra jutott más állapotba és nem 
volt már képes az állapotát titkolni. Szülőhelyén, Rouge- 
montban, betegen találták végre meg —* a nyolc év alatt 
elszokott a munkától és mindenféle gyanús kereseti mó
dokba fogott, amikről nem is beszélt, —i napszámból 
élt és nagyon nyomorgott már. Lassanként azonban
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ujia megszokta a munkát, magához tért és a pap buz- 
ditásáia csinosan kezdett öltözködni, ájtatosságokba is 
el jáit. Úgy látszik, ezeken az ajtatosságokon támadt 
az az eszméje, hogy visszatér a Séguinék házába; 
La Couteautól megtudta, hogy folynak) ott a dolgok. 
Annak meg összeköttetése volt madame Menouxvál, a 
kis sarki füszeresnével. Azon a napon, amikor Valen
tiné Santeire-el szakitott —- dühös harag és kétségbe
esés napja volt ez — egyszerre bocsátotta el az egész 
cselédségét is — és iákkor látta felmerülni Valentiné 
ezt a Céleste-t Olyan nyugodt volt a leány, olyan 
alázatos, hogy egészen meghatotta. Mikor a ballépését 
hozta elő, Céleste sirt és az Istenre esküdött, hogy soha 
többé. Hiszen mostanság gyónni jár és úrvacsorát vesz 
fel; még a rougemonti paptól is hozott bizonyítványt; 
a jámborságát és erkölcsösségét bizonyítják benne. Erre 
a bizonyítványra aztán Valentiné —. aki azonnal rá 
jött, milyen kincs lesz neki ez a nő — visszafogadta 
Céleste-t. Mindig jobban utálta a házi foglalatosságot 
és Céleste is arra számított, hogy a hatalom teljesen 
az övé lesz. Kedvébe járt Lucie vallásos rajongásának 
és mái két hónap múlva rábirta a leányt, hogy zárdába 
menjen. Gaston csak a szolgálatmentes napjain jelent 
meg a házban. Andrée egyedül maradt otthon és je
lenlétével megakadályozta a hatalmas rablást, amiről 
Céleste álmodozott. így a szolgáló a házassági terv 
leghívebb szorgalmazója lett.

Ambroise különben meg is hódította Andréet, mint 
ahogyan a világon mindenkit meghóditott. Már egy 
év óta találkoztak gyakran du Hordel bátyjuknál, még 
mielőtt az a gondolata támadt volna az öregnek, hogy 
jásszeházasitsa őket. Szelíd, nagy gyermek volt Ajidrée, 
szőke bárány ka, ahogy az anyja nevezte. Az a szép, 
nagy, mosolygó fiatalember, Ambroise, aki olyan gyön
géit hozzá, lett minden jgondolata, minden reménysége, 
akihez menekült, ha túlságosan szenvedett magányá
ban, elhagyottságában. Mikor nagybátyja óvatosan ta
pogatózni kezdett nála, a házassági tervét illetőleg, és
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Ambioiset említette neki, Andrée a karjaiba vetette nna- 
gát és a hála könnyeit sírta. S miután du Hordel soká 
beszélt Ambroise-zal és az ő belegyezését is birta már, 
még csak Séguinnel kellett tárgyalnia, hogy formálisan, 
a szülők elé vihesse az ügyet. Nagyon nehéz dolognak 
bizonyult, hogy Séguint rendes utón felfedezzék1. Hetek 
múltak el, Ambroise-t — aki nagyon beleszeretett a 
leánykába — türelemre kellett inteni. Sejtette hódító 
természetével, hogy micsoda királyságot hoz neki Andrée 
a ruhája ráncaiban.

Valamelyik » nap, ahogy Máté végighaladt az 
Avenue d’ Antinkén, az a gondolata támadt, hogy be
megy Séguinékhoz, hogy megtudja, visszaérkezett-e már 
Séguin. Mert Séguin eltűnt egy idő óta és feltételezték, 
hogy Olaszországban tartózkodik. Céleste-et egyedül 
találta otthon; pompás alkalom arra, hogy La Couteau 
felől kérdezősködjék. Beszélgetett egy darabig a szolgáló
val és végre felvilágosítást kért La Couteau felől; azt 
hozta fel okul, hogy a barátainak egyike jó d a jk á t  

akar. i
— 'Épp jókor, — mondta előzékenyen a komorna. 

La Couteau a szomszédnőnknek, Menoux asszonyság
nak a gyermekét hozta ma épp haza. Mindjárt négy 
óra; ilyenkor szokott érkezni. A leány szabadközott, 
hogy el nem kisérheti Jftátét. !

— Egyedül vagyok1 itthon. Az 'úrról meg most 
sincs semmi hírünk, madame-nak ülése van valamelyik 
egyesületben, Andrée kisasszonyt pedig a nagybátyja 
kocsikázni vitte.

Máté tehát Madame Menouxhoz igyekezett. Már 
a küszöbön feltűnt neki ez az asszony. Negyven éves 
létére olyan sovánnyá aszott, mint valami kislány.

— Céleste küldi, uram?... Nem, La Couteau még 
nem érkezett meg. Csodálkozom! is rajta; várom minden 
percben. Lépjen be, uram és foglaljon helyet. No néz
zék csak, hisz épp itt jön La Couteau!

Lassan, haragosan, fáradtan lépett be La Couteauné 
asszonyság az alvó gyermeket Menoux asszony karjára 
fektette.
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— A kis Georgeis jó nehéz, mondhatom. Erről 
nem mondhatja, hogy mint csontvázat, úgy hozzák haza.

örömtől reszketve ült a gyermek anyja; a gyer
meket a térdére vette, megcsókolta, gyorsan vizsgál- 
gatta, fog-e élni? Erősnek látszott; az arca kövér, kicsit 
sápadt,  de mikor türelmetlen kezével kinyitotta a pólya
vánkost, úgy találta, hogy sovány karocskái, lábszárai 
vannak, csak a hasa puffadt.

— Nagy a hasa, — mormogta hirtelen elkomo
lyodva.

— Még az is baj? — kérdezte La Couteau. —
A másik gyermek nagyon sovány volt, ez meg itt, úgy 
látszik, túlságosan kövér... Sosincsenek megélegedve az 
anyák. (

Mikor távozni készült, madame Menoux Mátéra mu
tatott.

— Ez az ür valami üzletről akar beszélni.
La Conteaü azonnal megismerte Mátét; bár nem 

látta évek óta. Egyszerűen igy szólt:
•— Ha az ur megmondja, hogy mit akar, szíve

sen szolgálatára állok.
— Majd elkísérem, — mondta Máté. — Útközben 

beszélhetünk.
— Jó lesz, ügy is sietek.
Máté legalkalmasabbnak vélte, ha egyenesen meg

kérdezi tőle, amit tudni akar. Szívesen meg ís íizeti a 
hallgatását. La Couteau mindjárt az első szavak után 
megértette, hogy miről van szó. Nagyon jól emléke
zett Norine gyermekére, bár tucatonként vitte a 'gyer
mekeket a lelencházba, de a különös körülmények, 
meg a szavak, amiket váltottak a kocsiban, eszébe 
juttatták a dolgot. Különben is azt a gyermeket Rou- 
gemontban öt nappal később viszontlátta; még arra is 
emlékezett, hogy barátnője, az ápolónő, Loiseau asz- 
szonynál helyezte el dajkaságba. Hanem azóta nem tö
rődött többé a gyermekkel; halottnak tartotta, mint 
annyi másikat. Mikor Saint-Pierre-ről és Montoirról, a
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bognárról hallott, meg a tizenöt éves Alexandre-Ho- 
noréről — aki Montoirnál tanul állítólag — nagyon meg 
volt lepve.

— Ó, furám', téved, okvetlen téved! Nagyon jól 
ismerem St. Pierre-ben Montoir bognárt; csakugyan egy 
tizennégy éves fiút adott hozzá tanoncnak a hatóság. 
Hanem az a tanomé Gauchois asszonyság utján került 
oda. Nagy, vöröshaju fiú, Richárdnak hívják. Pár nap
pal a második picike előtt hozták Rougemontba. Én 
tudtam, ki az anyja és ön is látta: az az angol nő volt, 
Amy, aki madame Bourdieu házában betegedett le már 
harmadszor... legalább úgy mondták nekem ...

— Az a vörös fiú — mondta Máté — biztosan 
nem a szőke Norine gyermeke. Alexandre-Honoré barna 
volt. Talán van a bognárnál más tanuló is. Az én híreim 
biztosak; hivatalos forrásból valók.

La Couteau zavarba jött; mozdulatot tett, hogy 
ilyesmiről nem tud.

— Hát lehetséges; lehet hogy két inasa van Mon
tomnak. Hónapok óta nem voltam Saint-Pierre-ben; nem 
állíthatok semmit... Végre is . . ;v mit kíván tőlem, uram?

Máté egész világosan megmagyarázta, hogy miről 
van szó. Legbehatóbb értesüléseket akar szerezni a gyer
meki ől, az egészségéről, jelleméről, életmódjáról, — hogy 
a tanító meg van-e véle elégedve, hogy a gazdája is 
becsüli-e? Egyszóval: fürkésszen ki mindent La Couteau, 
még pepiig úgy, hogy senki meg ne tudjon róla semmit; 
se a gyermek, se a környékbeli népek. Teljes titoktartás.

— Ez mind könnyű, uram. Tökéletesen értem)...  
legyen bizalommal hozzám,. ..  Persze, egy kis időre lesz 
szükségem. Legjobb lesz, ha azt, amit végeztem, majd 
személyesen mondom el. Ez lehet vagy két hét múlva; 
legközelebb, ha Párisba jövök. Tla úgy tetszik, mához 
tizennégy napra, ilyen időben, mint ma, délután a Bro- 
quette állásközvetítő irodájában találkozhatunk. Olyan 
ott, mintha otthon lennénk; ott titokban is marad minden.

Pár nappal később, mikor Máté megjelent az irodá
ban, hogy Blaise-zal valami megbeszélést folytasson, Con-
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stance észrevette. Felhivatta magához és olyan egyenes 
kérdéseket tett fel, hogy Máténak el kellett mondania, 
mit csinált, és mennyire vannak a puhatolózással. Mi
kor Constance megtudta, hogy Máté a következő szer
dán találkozik majd La Couteauval, határozott hangon 
mondotta:

— Majd eljön értem; magam is beszélni akarok 
azzal az asszonnyal. Biztosat kell megtudnom!

Tizenöt évvel később a rue Roquepine-beli Bro- 
quette-ház még teljesen ugyanaz; mint egykor volt. 
Csak épp hogy madame Broquette halt el. Helyette 
Herminie leánya uralkodott. Eleinte nagyon érzé
keny volt a veszteség, ami a polgári jó hirü házat 
a szőke, méltóságteljes hölgy halálával érte. De az
tán kiderült, hogy a regényekkel táplálkozó, hosz- 
szu, sápadt Herminie, aki unalmas szüzességét bágyadt 
aííektáltsággal sétáltatta a teltkeblü dajkák között, ér
tett ahhoz, hogy vevőkörét megtartsd és hogy ép
pen olyan előkelő hirü legyen, mint az anyja. Harminc 
éves nő volt és hajadon még; nem! voltak vágyai; utálta 
ezt a sok1 leányt, a duzzadt mellüket és a vinnyogó 
kölykeiket. Apja Broquette ur, hatvanöt éves köra elle
nére is a fenntartó lelke maradt a háznak; ő volt 
a ház belső rendőre; betanította a leányokat, akár a 
katonákat; a keze, az orra ott volt mindenütt, egy
szerre ott volt mind a három emeleten, úgy száguldott 
folyton gyanús hotekgarni-jában.

Lent, a kapu alatt várakozott Mátéra La Couteau. 
Mikor az asszonyság meglátta Constance-ot, akit nem 
ismert, meglepődött. Ki ez a hölgy? mit akar ebben 
az ügyben? Hamar elfojtotta a kíváncsiságát, ami 
a szemében fellángolt. És mert Herminie előkelő kö
zömbösségében épp az irodában volt elfoglalva és egy 
csomó dajkát vonultatott föl két ur előtt, a helyszerző 
az urat és a hölgyet az épp üres ebédlőbe vezette 
be, minek pestises volt a levegő az étel- és egyéb 
szagoktól.

Rájuk nézett és várta, hogy kérdezzék.
Zola; Termékenység. 20
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Máté megszólította La Couteaut:
— Beszélhet egész szabadon. Megtette, a mire

kértük? „ i
— Meg, uram. Mindent a lehető legjobban ki

fürkésztem, azt hiszem. f
— Hát mondja el az eredményt...  Madame előtt 

beszélhet egész szabadon. j
— Ó, uram, hamar elmondom én azt, amit tudok... 

Igaza volt, Montoirnak két inasa van. Az egyik tényleg 
ez az Alexandre-Honoré, a csinos szőke nő fia. Ugyan
az, akit együtt vittünk a lelencházba. x De alig volt 
Montoknál kiét hónapig, már előbb is ezer más mester
séggel megpróbálkozott. Ez a magyarázata annak is, 
hogy nem tudtam, hogy! Montoknál van. Sehol ki nemi 
tartotta sokáig és három héttel ezelőtt megszökött. ..

Constance félbeszakította a szavát; nem bírta a 
nyugtalanság egy kiáltását visszafojtani.

— Hogyan? Megszökött?
— Meg, Madame és azt hiszik1, el is hagyta vég

képen azt a vidéket. Magával vitte Montok mester 
háromszáz frankját. v

Úgy hangzott Vékonyt száraz hangja, mint fejsze- 
csapás. Bár nem értette a hölgy hirtelen ^lsapadását 
és megrökönyödését, mégis üjgy tetszett, hogy kegyetlen 
örömét leli benne. , . \

— Biztos a dolgában? — kérdezte Constance. — 
Talán csak falusi pletyka az egfész? (

— Falusi pletyka, madame? Nem a\ Ha én már 
törődöm valamivel, komolyan veszem az t... Láttam a 
zsandárokat; kikutatták azok jaz egész vidéket. Biztos, 
hogy Alexandre-Honoré nem hagyta hátra a címét, 
mikor elszökött a háromszáz frankkal. >

Fejszecsapás volt ez tényleg Constance-nak; ez a 
gyermek, akiről azt hitte, hogy már megtalálta, akihez 
annyi légbőlkapott, elképzelt és kigondolt reményt fű
zött, aki olyan jó tárgya lett volna boszujának, most 
hirtelen kicsúszik a kezei közül... gyanús ismeretlen
ségében elvész. . .  Ez a dolog egész megzavarta, mint
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a soisnak valami kérlelhetetlensége. Újabb, jóvá nem 
tehető vereség. Maga kérdezte tovább La Couteaut:

— Hiszen megmondták1, hogy kutasson mindenütt 
és mindenkinél; maga meg csak a rendőröket kereste 
fel.

— Felkerestem én a tanítót, meg a fiú valamennyi 
volt gazdáját. Mind azt mondták, hogy semmirekellő. 
A tanító emlékszik rá: hazug és veszekedő volt. Tol
vaj is . . .  Mást nem mondhatok. Ez az igazság, amit 
tudni akartak.

— Köszönöm, — 'mondta Constance. — A gyer
mek tehát már nincsen Rougemontban; hiszen csak ezt 
akartuk tudni.

L3 Couteaü Máté felé fordult és hogy kiérdemelje 
a pénzt, felvilágosításokat kezdett adni:

— Kikérdeztem ia másik fiút is, az angol gyerekét. 
Hanem az is olyan, akiből nem sok jő néz ki; de azt 
ő sem tudja, hová tűnt iá pajtása. A csendőrök azt hi
szik, Alexandre Párásban van.

Máté is megköszönte a felvilágosítást és ötszáz 
frankot tett az1 asszony tenyerébe; ami némává, aláza
tossá tette. Épp belépett három dajka; meg akarták 
enni a kolbászfélét, amit magukkal hoztak. Behallat
szott a konyhából Broquette ur hangja; egy negyedik 
dajkának a körmeit mosta a konyhában; mutatta neki, 
hogy kell az otthoni piszkából kitisztulnia. Constance 
— undorodva mindentől, amit látott — sietett Máté után. 
Hanem a járdán megállóit; nem szállt fel mindjárt a ko
csiba, La Couteau utolsó szavaival foglalkozott.

— Hallotta; ez a szerencsétlen gyerek tehát Pa
risban van!

— Lehetséges; végre valamennyi idekerül.
Constance megint hallgatott, gondolkodni látszott.

V^gre határozott és bizonytalan hangon mondta:
— És az anyja? Tudja, hogy hol lakik? Nem emli- 

tette-e ön, hogy foglalkozott vele?
— De igen.
— No, akkor hát. . .  És mindenekelőtt, kedves bará-

20*
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lom, ne csodálkozzék, inkább sajnáljon, mert igazán na
gyon szenvedek... Nem bírok szabadulni egy gondo
lattól. Úgy képzelem, a gyermek, ha Parisban van, 
föltalálta az anyját és talán nála van; vagy hogy. az 
anyja legalább is tudja, hol a gyermeke. . .  Nem, nem! 
Ne mondja, hogy lehetetlen! Hisz minden lehetséges!

Meglepve, megütődve, hogy ilyen gondolatok után 
látja futni a különben józan, okos asszonyt. Máté nem 
akarta tovább izgatni a nőt és megígérte neki, hogy 
majd tudomást szerez erről is. De Constance még most 
sem lépett be a kocsiba; mereven a járdára nézett le. 
Mikor feltekintett, nagyon zavartan, szinte ^alázatosan 
kérte:

— Tudja, mit kellene tennünk?... Bocsásson meg; 
olyan szolgálatot kérek, amit soha el nem felejtek önnek... 
Kicsit megnyugodnám, ha azonnal megtudhatnám... No 
igen; elmegyünk mindjárt ahhoz a leányhoz, ó, én 
nem megyek fel. Ön egyedül' megy fel, addig én várom 
a sarkon a kocsiban... Talán ön megtud valamit.

őrültség! Máté eleinte szükségét érezte, hogy meg is 
mondja ezt a szeméhe. De mikor ránézett, olyan nyomo
rúságosnak találta elhagy atottságában; annyira meglát
szott rajta, mint kínozza a nőt a mérhetetlen fájdal
ma, hogy szánalomteljes beleegyező mozdulatot tett. A 
kocsi abba az irányba fordult, amerre Norine lakott.

A grenelle-negyedben volt az1 a nagy szoba, ahol 
Norine és Cédle ía közös háztartásukat rendezték be. 
A Rue de la Fédération végén, a Mars-mező közelében.

Már majdnem hat év óta laktak o tt Eleinte bi
zony nagyon sokat kellett vesződniök. De a gyermek, 
akit tápláltak és megmentettek, megmentette őket. A 
Norine-ban szunnyadó anyai szeretet szenvedélyesen fel
éledt emellett a kicsike mellett Mióta a mellét adta 
neki, ápolta, megcsókolta, — szerette és csoda volt 
az is, ahogyan Cédle szűzies kétségbeesésében, hogy 
gyermeke nem lehet, a gyermeket szerette. Mintha a 
sajátja lenne. Két anyja volt a kicsikének, akik csak 
vele foglalkoztak. Ha Norine az első napokban fel is
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lázadt az ellen, hogy napjait kis skatulyák összeenyve- 
zésével töltse, —  ha szökésre gondolt is, — a két kicsi 
kar, ami a nyakára fonódott, mégis mindig vissza
tartotta. Most szelidebb volt, okosabb, dolgosabb, — 
nagyon ügyes a könnyű dobozgyártási munkához. S 
látni kellett, milyen jól megfért egymással a kettő. Na
gyon vígan voltak, férfi nélkül, mint a zárdában. Egész 
nap a kis munka-asztaluk szélén ültek, köztük a kedves 
gyermek — az' volt az egyetlen okuk arra, hogy éljenek, 
dolgozzanak és boldogak legyenek.

A két testvérnek csak egy pártfogója, barátnője 
volt; mladame Angelin. Mint szegény ügyi pártfogó hölgy 
jelent meg, Grenelle kerületnek ez a része az ő hatáskö
rébe tartozott; pártfogolja! közé tartozott Norine is. 
Tetszett njekii a két testvérnek ez a házasélete — ahogy an 
nevezte — a gyerek részére havi harminc frank tartás
dijat eszközölt ki. Mire :a gyermek három éves lett, 
ingyenesen íratta be a napközi iskolába. Folytonosan 
meg is ajándékozta; ruhát, fehérneműt, pénzt adott neki, 
Jószivü embereknél gyűjtötte ezt és szegény anyák kö
zött osztotta széjjel. Gyakran eljött és szívesen töltött 
egy órácskát a csöndes munka kis szigetén; a gyermek 
nevetése, játéka felderítette őt is. Itt távol volt a vi
lágtól; kevesebbet szenvedett tönkretett anyaságán. No
rine megcsókolta a kezét; azt mondta, segítsége nél
kül a két anya háztartása sohse állta volna meg a he
lyét.

Mátét örömkiáltással fogadták. Barátjuk volt ő is; 
mentő, aki ezt a nagy szobát bérelte ki nekik és búto
rozta be. A nagy szobát nagyon tisztán tartották; nagyon 
csinos volt fehér függönyeivel; a lemenő napnak egy 
széles sugara özönlött be rajta. Norine és Cécile az asz
taluknál ültek és szorgalmasan dolgoztak. A kicsi — 
épp hazajött az iskolából — köztük ült magas székén 
és egy ollót forgatott, avval a szándékkal, hogy segít 
nekik.

— Ó, ön az! (Milyen kedves, hogy meglátogat! 
öt nap óta nem volt itt senki. Hiszen azért nem panasz-
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kódunk; meg vagyunk elégedve, ha ilyen egyedül élhe
tünk. 1 1 Ü H .Í

Máté megkérdezte magától, helyes-e, ha különös 
misszióját tényleg végig kiviszi. Aztán helyesnek találta, 
ha la fiatal nőt legalább értesíti a történtekről. Hisz 
most olyan nyugalomban találja... az élete, amit saját 
maga alapitott magának, csupa munka. Óvatosan kez
dett bele a dologba; csak lassan 'domborította ki az 
igazságot. I

Végre azonban mégis csak itt volt a pillanat, ami
kor meg kellett mondania, hogy Alexandre-Honoré — 
akinek életet adott — még életben van.

Norine meghökkenve nézett rá.
— Él! é l! ...  miért mondja ezt nekem? Olyan nyu

godt voltam, hogy nem tudtam róla semmit.
— Hogyne; de mégis jobb, ha tudja. Még azt is 

mondták nekem, hogy la gyermeke Párisban van; azt 
gondoltam magamban, talán fel is kereste önt.

Norine teljesen elvesztette az önuralmát
— Hogy — engem — felkeresett? — Senki se 

keresett engem fel... S azt hiszi, hogy eljöhetne? De 
nem akarom... Elveszteném az eszemet. Nagy, tizenöt
éves fiú, Csak úgy bejöjjön ide, nem ismerem, nem sze
retem. Nem; akadályozza meg benne; nem akarom, nem 
kell...

Könnyekbe tört ki és szenvedélyesen kapta karjába 
a kicsikét, aki mellette ült. A szivére ölelte, mintha a 
másiktól akarná megvédeni. Az ismeretlen, idegen elöl 
akinek ujjáébredése veszélyezteti.

— Nem. nem. ., nekem csak eg y  gyermekem van
csak ezt szeretem, ia másikról tudni sem akarok — 
soha, soha! [ i

Cédle nagyon megindultan kelt fel a helyéről. Észre 
akarta téríteni. Hátha mégis eljön, lehe ti akkor az ajtó 
elé kitenni? De sirt már ő is, siratta a boldogságukat, 
bár szánta az elhagyatott fiút. Máté megnyugtatta a 
testvéreket: á  huniak ez a látogatása nagyon is valószí
nűtlen. Anélkül, hogy la valót megmondaná, közölte
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velük, hogy ;a gyermek eltűnt és alighanem még az 
anyja neve is ismeretlen előtte. Mikor elhagyta őket, 
a testvérek megint a skatulyáikhoz ültek le, megvi
gasztalva, rámosolyogva a kicsikére, akinek visszaadták 
az ollót, hogy papiremberkéket csináljon vele.

Constance az utcasarkon várt a kocsiban; halálos 
türelmetlenségében kinyújtotta a fejét a kocsi ablakán, 
hogy lássa, jön-e már Máté.

— Nos? — kérdezte remegve, ahogy a kocsihoz 
közeledett.

— Tehát: az anya nem látott senkit, nem ismeri 
a gyeimekét, ahogyan előrelátható volt.

Constance összeesett; az arcából eltűnt a vér színe.
— Hiszen igaz; igaza volt önnek. De hát az ember 

mindig remél. Most oda van minden; oda az utolsó 
reményem is.

Séguinékhoz menet, Máté azt hitte, hogy ott találja 
az egész Séguin családot. Nyolc nappal ezelőtt Séguin 
végre visszaérkezett — nem is tudták, honnan — elő  ̂
adhatták neki Andiée és ,Ambroise házasságának ter
vét. Nagyon jóságosnak mutatkozott; hanem előzetesen 
beszélgetést folytatott du Hordel bácsival. Meg is álla
pították ia lakodalom napját s ta rákövetkező május 
hónap végét választották erre a célra. Ugyanakkor akarta 
a Froment-házaspár Rose nevű leánylát is férjhez adni. 
Pompás ünnep lesz1: két esküvő egy napon Chantebled- 
ben. Ambroise, ia vőlegény, el volt ragadtatva: eljöhe
tett minden este, hogy fa ímenyasszonyának udvaroljon. 
Froment ezért várta, hogy iaz egész; családot ott* ta
lálja.

Mikor Constance-szal odaérkeztek és az asszony 
Valentiné iránt érdeklődött, egy szolga azt felelte, hogy 
madame nincs itthon. S (Máté kérdésére, hogy hol van 
Séguin, a szolga azt felelte, hogy az ur sincs otthon. 
Csak Andrée kisasszony van odafönn á vőlegényével. 
A két látogató felment.

— Hogyan, titeket egyedül hagynak? — kiáltott
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Máté, mikor a nagy terem egy sarkában, keskeny kana
pén, látta őket egymás mellett ülni.

— Igen, egyedül maradtunk itthon, — felelt nevetve 
Andrée. — Nagyon meg vagyunk elégedve.

Constance bámulva nézett rá; a szive vérzett belé. 
Ó, ennyi báj, ennyi egészség, reménység! Mig rajta a 
terméketlenség égő szele vonult végig és elsorvasztott 
mindent, ennek a Fromentnek a fajtája mind szapo
rább, mind jobban kiterjed. Mert ez itt megint hódítás, 
győzelem — ez a két gyerek, akiket úgy szabadjára 
hagynak, hogy szeressék egymást, egyedül ebbent a pom
pás palotában, ahol nemsokára urak lesznek.

— Hiszen ön is férjhez adja a legidősebb leányát? 
— kérdezte Mátétól.

— Rose-t, — felelt vidáman Máté. — Jövő május
ban nagy lakodalmi ünnep lesz Chantebledben. Eljönnek 
ám valamennyien!

Igen, hiszen ez győzelem volt: a szám ereje, az élet 
győzelme — Chantebledet elvették Séguinéktől, a kas
télyuk nemsokára Ambrois-é, Beauchéne gyára félig már 
a Blaise kezében.

— Majd eljövünk, — mondta remegve Constance — 
S tartós legyen a szerencséjük, kívánom.

DL

A kettős esküvőn való örömében, ami egyúttal Chan- 
tebled felavató ünnepe is lesz, Rose-nek az az eszméié 
támadt, hogy a templomi esküvő előtt tiz nappal az 
egész Froment-családot összegyűjtse kint Chantebledben 
egy szép vasárnapi napon. Vőlegényével és az egész csa
láddal korán reggel a janvillei pályaudvarra akart menni, 
hogy a másik mátkapárt, Andréet és Ambroise-t, ott 
megvárják. Majd diadalmenetben kisérik a majorba őket, 
ott lesz a reggeli.

— Ez, — mondta kedves mosolyával — olyan fő
próba lesz.
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Majd megbeszélik együttesen a nagy nap programul- 
ját. Olyan boldog volt, ezen az ötletén, annyit Ígért neki 
.ez az első ünnepnap, hogy Máté és Marianne, akik 
imádták, beleegyezésüket adták hozzá.

Ez a házasság tökéletessé tette a ház boldogságát; 
sokévi jólét virágzott ki belőle. Hőse bájos leányka, 
bamahaju, kerek, csinos arcocskája van, nevető szeme, 
kedves szája. Örökké szelid, mosolygó, a lelke volt a 
nagy majorságnak, a jó szelleme, a megdicsőülése.

Vőlegénye megválasztásában Roset különösen az 
okosság és szivének erélyes gyöngédsége vezette, azon
kívül az örökös jókedve, ami miatt reggeltől estig éne
kelt. Nyolc év óta Máté szolgálatában állott egy kö
zeli kisbirtokosnak a fia, Fréderic Berthaud. Erős, jó
képű legény volt, szenvedélyes érdeklődéssel viseltetett 
a chantebledi alkotó munka iránt. Ott művelődött ki, 
élénk, tettrekész, intelligens emberré lett. Vagyona /kü
lönben nem volt. Rose, aki mellette nőtt fel, tudta, 
hogy az apja őt mint legjobb segítőtársát, becsüli. Mi
kor Fréderic — a katonaságtól kiszabadulva — megint 
a majorságba tért vissza; Rose nagyon egyszerűen vallo
másra biita, mert tudta, hogy szereti. Ö maga hatá
rozta el a sorsát; a szüleit nem akarta elhagyni 
semmikép; ottmarad a majorságban, ahol eddig is 
boldog volt.

Mátét, Mariannet ez nem lepte meg. Könnyekig 
meghatva, adták a beleegyezésüket ehez a választáshoz. 
Olyan sok értelmes szerelem volt abban. Még szorosab
ban kötötte össze a családot; még több örömöt okozott 
a házban.

Mindent megbeszéltek. Megállapították, hogy azon 
a meghatározott napon a reggel tiz órai vonattal Am- 
broise kihozza menyasszonyát, Andréet Janville-ba. AZ 
anyja, madame Séguin, majd elkíséri. Már nyolc órakor 
siettette Rose az egész családot, hogy siessenek a vonat
hoz, a mátkapái fogadására.

— Ostobaság, gyermekem, — mondta Marianne. 
— Valakinek itthon is kell maradnia. Én vigyázok Nico-
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las-ra; öt éves ^gyermeknek nincs ott kinn helye. Ger- 
vaisre és Clairré is Vigyázni kell.. Vidd a többieket, 
nem bánom...  Apád majd vezet benneteket.

— Nem, mama; jössz' te is, meg a többiek is; 
hisz megígértétek. Értsd meg hát: Ambroise és Andrée 
a mesebeli királyfi és királylány; a szomszédos birodalom 
királyai. Ambroise bátyám elnyerte az idegen hercegnő 
kezét s most elhozza, hogy bemutassa nekünk. Hogy a mi 
birodalmunk hódolatát bemutassuk, Fréderic és én £léjük 
megyünk — elkísér iaz egész udvar. Micsoda pompa, 
micsoda színjáték, ha az egész menet végigmegy az 
országúton!

[Magával ragadta a túlságos jókedve; Marianne 
végre engedett. i

— így alakul majd a menet: — folytatta Rose — 
Fréderic meg én, mi a biciklin megyünk; modernebb 
igy. Biciklin követ a három udvarhölgyem; Louise, Ma- 
delelne, Marguérite — tizenegy, kilenc és hétévesek. 
Grégoire öcsém — tizenhárom éves apród — az is 
biciklin — bezárhatja a menetet. Az udvar többi tagja 
a nagy családi kocsit veszi igénybe; van ott helye nyolc 
személynek. Te, az anyakirályné, legifjabb magzatodat

. a térdeden tarthatod. Papának csak — mint a dynastia 
fejének — a méltóságát kell viselnie. Gervais öcsém 
— tizenhétéves Herkules — 'a lovakat hajtja, oldala 
mellett Cláire testvérem, aki tizenötödik tavaszában! 
virágzik. Ami á két legidősebbet illeti, a hatalmas urak, 
az ikerpár, Blaise és Denis, azokkal Janvilleben, madame 
Devignes-nél találkozunk; ott várnak:.

Örült, táncolt, tapsolt, énekelt:
— ó, de szép menet lesz!
Oly örömteljes izgalomban volt, hogy az egész csa

ládot kelleténél előbb inditotta útnak; mái fél tízkor 
Janville-ben voltak. De hisz a család többi tagjával 
úgyis ott találkoznak.

A ház; amiben madame Desvignes a férje halála 
után menedéket keresett, az elsők közt volt a faluban.
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Tizenkét év óta lakott benne kicsiny, hajótörésből meg
mentett nyugdijából. Csakis a gyermekei nevelésének 
élt. Nyolc nap óta idősebb leánya, Charlőtte, a Blaise 
felesége, két kis gyermekével, Berthával és Christoph- 
fal nála volt látogatóban, hogy friss levegőt szívjanak. 
Tegnap este óta velük volt Blaise is; hétfő reggelig 
nem megy vissza a gyárba és el volt ragadtatva, hogy a 
vasárnapot velük töltheti. Nagy öröm volt ez! Mártára, a 
fiatalabb testvére is, aki pár hétre eljött. Feltalálta 
megint a leányszobát, ahová két bölcsőt állítottak. Ját
szottak, nevettek, mint valamikor; a jó madame Desvig- 
nes, mint büszke nagymama, csak arról álmodozott már, 
hogy életének okosan vezetett munkáját befejezze és 
Mártát is férjhez ladja. Az igazság az volt, hogy egy 
pillanatig azt hitték: három lakodalom lesz Chantebled- 
ben. Denis — mióta elhagyta a szakiskolát, megint 
műszaki tanulmányokkal foglalkozott — sokszor aludt 
a majorban és majdnem minden vasárnap találkozott 
Mártával; ugyanabban a korban volt, mint Rose. Ezt a 
két leányt a két elváihatatlannak nevezték. Márta szőke 
volt és csinos, mint Char lőtte nővére; de meggondoltabb. 
Egész meghódította Denist, aki elhatározta, hogy ho
zomány nélkül is feleségül veszi, mióta felfedezte benne 
azoknak a derék feleségeknek a tulajdonságait, akik 
segítenek a férjüknek abban, hogy a szerencséjüket meg- 
épitsék. De — kjét szerelmes ember — a beszédjükben 
olyan óvatosak voltak mindketten, annyira megbíztak 
egymásban, hogy nem siettették a dolgot, különösen 
Denis nem, aki nagyon rendszerető volt és nem akart 
játszani egy asszony boldogságával, mielőtt annak biz
tos létalapot tud teremteni. így saját maguk halasztottták 
el az egybekelésüket, nyugodt mosollyal állták Rose 
szenvedélyes nógatását, akit egész fellelkesitett a gon
dolat: három esküvő egy napon. Denis folytatta madame 
Desvignesnél gyöngéd látogatásait. Az  úgy fogadta, mint 
fiát. '

Ezen a reggelen Denis már hét órakor eljött a 
majorságból; azt mondta, Blaise-t meg akarja lepni
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családi körében nlár kórján reggel. így Denist is Janville- 
ben kellett utolérni.

Május hónapnak a második vasárnapja volt ez; Jan- 
villeben éppen a búcsút tartották. A vasút előtt lévő 
nagy térségre körhintákat, mutatványos bódékat, és mü- 
lövészetet állítottak fel. Éjjel szakadt az eső; most a 
tiszta kék égen az időszakhoz nem is illő melegséggel 
ragyogott a nap. Volt is ott ember elég; a vidék sok 
semmirekellője, gyerekék, parasztok, raja. Ebbe az em- 
bejr áradatba került belé^á család; elöl a biciklisták, utá
nuk á családi kocsi, végezetül a gyalogosok, akiket a 
faluból hoztak el.

Nagyon hatásosak leszünk, — mondta Rose, le- 
ugoiva a biciklijéről

Mind nevettek. Máté, a felesége oldala mellett, 
nagyon büszke volt, bár nyugodt kedélyességét megtar
totta. Büszke volt, ha a fiaitól, lányaitól kisérve, je
lent meg a nyilvánosság előtt.

— Itt csak barátaink vannak, — jegyezte meg. 
— Mind szeretnek minket.

— Ó, mind? Nézd csak meg Lepailleuréket, amott 
a bódé mellett!

Tényleg: ott voltak LepailleUrék is; az anya, az 
apa, Antonin, Thérése. Hogy ne lássák a Froment csa
ládot, úgy tettek1, mintha valami szerencsejáték-mutat
vány érdekelné őket. Nem köszöntek; valami jelenték
telen veszekedést használtak ürügyül, hogy szakítsanak 
Fromentékkel. Haragjukban, mikor entyyi növekedő jó
létet kellett tapasztalniok.

A molnár rossz hangulata két hónap óta növekedő
ben volt; tudniillik azóta, a mióta a fia siralmas körül
mények közt tért Vissza Janvilleba.

Ez a fiú avval ment neki egy napon Páris- 
nak, hogy meghódítja a várost — a szülei lakást 
rendeztek be neki ott, bízva nagy tudományában és 
szép írásában — négy évig volt írnok1 doktor Rousselet 
ügyvéd irodájában. Kisfizetésű, vékonypénzü legény; 
nem mindennapi lustaság jellemezte. Nem haladt a
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legcsekélyebbet sem; csak mind könnyelműbb életbe 
keveredett bele. Eleinte a kávéházak, utcalányok, 
aztán a lejtőn lefelé való közönséges sülyedés: ital, 
játék, legutolsó nőszemélyekkel való barátkozás. Páris 
meghódítása: igen, az aljas örömök1 Párisáé; azokról 
álmodozott íalun, azoknak engedte át magát teljes 
zabolátlansággal. JVünden pénze ráment, mind, amit 
örökös fogadkozásaira az anyjától kapott Az anyja hitt 
Ígérgetéseinek; hitt benne, mint a jó Istenben. Végre 
iáment a dologra a fiú egészsége: olyan sárga lett, 
olyan sovány, huszonhárom éves korára már nem volt 
haja. Az anyja megijedt; egy este hazahozta; azt mondta, 
túlsókat dolgozik és nem egyezhetik bele abba, hogy 
agyondolgozza magát.

— No; hát Thérése hol van? — kiáltott hirtelen 
madame Lepailleur. — Épp az imént Volt itt, hová lett? 
Ne maradjon el mellőlem], mikbr ilyen sokan van
nak itt.

Tényleg, Thérése eltűnt. Tiz éves volt most, olyan 
szép, mint a nap. Kicsi erős szőke lányka, már fejlődő 
növésben, szép fekete szeme volt Úgy ragyogott a 
szeme, minit a tűz. A imlalom pora rendesen egész rózsásra, 
festette a leányt. Hanem: mégis ijesztővé vált a ház
ban; nagy élénk 'és nagyon határozott volt; a kör
nyezett rettegett tőle. Sokszor elment hazulról és órákra 
eltűnt; ide-oda csatangolt erdőn1, mezőn; virágokat és 
madarakat keresett, gyümölcsöt szedett. S mert az 
anyja épp akkor ijedt meg az elmaradása miatt, ami- 
koi Fromenték arrajöttek —* szaladt a kislánya után, 
hogy megkeresse, —< épp a kis leánya miatt pár héttel 
ezelőtt nagy botrány történt köztük. Thérése arról ál
modozott, hogy biciklit vesz; rajongott érte, különösen, 
a mióta a szülei eltiltották tőle. Azt mondták, a bicikli 
olyan polgároknak való, mint Fromenték, nem: tisztes
séges lányoknak. Valamelyik délután, mikor Thérése 
megint a mezőkön csatangolt, épp a piacról hazatért 
az anyja és egy magányos utón ráakadt a leányra 
Froment Grégoire társaságában. Grégoire éppolyan el-
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csavargó lélek! volt mint Thérése és sokszor találkoztak 
mindenféle zugban-, a miktat csak ők kelten ismertek. 
Egg pár ^erltak; csak együtt lehetett őket látni a mellék- 
Utakon, a fák lombjai alatt, a patakok, folyók mellett. 
Játszottak, nevettek. S az az ocsmányság, amit ma
dame Lepailleur (meglátott ezen a napon, abból állott, 
hogy Grégoire biciklizni tanította Thérése-t. Átfogta a 
derekát és a kerékpár oldala mellett haladt, úgy taní
totta. A kicsiké szívesen vette a tanítást; mulattak és 
nevettek; egymás hátát püfölték. Röviden: mint vásott 
gyerekek játszottak; amely játéknak rossz vége is lehet. 
S mikor este Thérése hazatért, két hatalmas pofont 
kapott.

-— Hová csavargóit jel ez az átkozott utcalány? — 
kiabált madame Lepailleur. ■— Az ember nem eresztheti 
el [a szeme elől; {mindjárt elszökik.

Antonin ia porcellánfigurák bódéja mögül dugta elő 
a fejét; visszajött, az egyik lábát húzta maga után, 
két keze a zsebében.

— Odanézz, anyám, — mondta Antonin gonosz
vigyorgásával. -— Hisz ez a dolog mindig csinosabb 
lesz! ' í j

Lépailleurné a bódé mögött Thérése-re és Grégoirra 
akadt rá. A fiú egyik kezével a kerékpárt tartotta, a 
minek a gépezetét magyarázta, míg a lány, egészen 
mereven a csodálkozástól és a vágytól, bűnös szem
mel nézett a gépre. Nem bírt eUentállmi a vágyának', — 
a fiú sovány gyermekkarjával felemelte a gépre, a nye
regbe akarta ültetni, mikor az anyja borzasztó hangja 
ráförmedt:

— Te átkozott cafra, te! Mit csinálsz ott megint? 
Jössz ide azonnal? Mindjárt megadom a részedet! i

Máté — aki szintén látta a jelenetet — szigorú 
hangon szólította vissza Grégoiret. [

— Állítsd fa géped a többi mellé. Tudod, meg
tiltottam. Ne tedd többet.

— Istenem! nem jön mia az a vonat? — mondta
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Rose vig türelmetlenségében. Minden pillanatban a kis 
állomás órájára nézett. Még tiz perc... Mit lehetne addig 
tenni?

Megállt egy ember előtt, aki rákot árult egy kosár
ban. Alighanem az Yeuseből való rákok; nem nagyok, 
de kitűnőek. Rose jól ismerte őket, ő maga is gyakran 
fogott ilyeneket a folyóban. Pajkos gondolata támadt; 
jó mulatság lehet még belőle.

— Ó, mamám!, vegyíük1 meg tőle a ráköt az egész 
kosárral... Az ünnepi ebédhíez majd ez lesz a királyi 
pár ajándéka. Ne mondhassák, hogy a mi királyságunk
ban nem tudják, mi illik, ha a szomszédos király
ságokat jönnek látogatni... Ha hazamegyünk, meg
főzetem őket; majd meglátod, milyen jól sikerülnek.

Messziről dübörgés; fütyült a vonat.
— Ó, Istenem1, itt vannak, — kiáltotta Rose ijedten. 

— Hamar, hamar! elkésünk a fogadtatásról.
Gyors szedelőzködés; kifizették az embert, épp arra 

volt csak idő, hiogy a kosarat elcsomagolják és a 
köcsira tegyék. Mfár az egész család a vasúthoz sietett, 
hogy ía perrönon szép rendben felálljanak.

— Nem így, nem ijgyf, — mondta Rose, a társaságot 
rendezve.'— Nem veszitek tekintetbe az etikett szabályait. 
Először 'az anyakirályné királyi párjával, aztán', nagy
ság szerint, a hercegek. Fréderic tőlem jobbra áll. Mi 
vagyunk a mátkapár... Én tartom1 majd a beszédet.

A vonat megállt. Mikbr Ambroise és Andrée ki
szálltak, eleinte csodálkoztak azon, hogy itt van min
denki, hogy őket ünnepélyesen fogadják. De mikor Rose 
pompás beszédét megkezdette, amelyikben a menny
asszonyt távoli világrész királynőjeként üdvözölte — 
akit apja tartományának határán van szerencséje üdvö
zölhetni — a mátkapár nevetni kezdett, megértette és 
Ugyanabban a hangnemben köszönte meg a szép be
szédet. A vonat alkalmazottai megállották, szájtátva 
bámulták őkét. Nagyon mulatságos volt; mindenkit el
ragadott ezen a szép májusi reggelen a gyermekes 
idámság.
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Marianne meglepetve kiáltott fel:
— Hogyan? Madame Séguin nem jött veletek? Hisz 

olyan nagyon megígérte!
Tényleg: Ambroise és Andrée után csak a komorna 

lépett ki a kocsiból. Az magyarázta meg a dolgot:
— Madame megbízott, mondanám meg, hogy egész 

vigasztalhatatlan! Még tegnap is azt remélte, hogy az 
Ígéretét megtarthatja. Hanem este meglátogatta Nouva- 
iéde ur. Ma, vasárnap, valamelyik egyesületben elnököl; 
Madamenak eiről az ülésről nem volt szabad hiányoznia. 
Engem bízott meg, hogy idehozzam a fiatalokat Lám, 
jól is ment minden, szerencsésen ideérkeztek.

Alapjában véve senki sem sajnálta Valentiné elma
radását; falun sohasem erezte magát jól. Máté volt 
a szóvivő; udvariasan vette tudomásul ja sajnálatos 
eseményt.

— Majd elmondja neki, mennyire hiányzott nekünk 
m adam e.. No; előre!. . .

Celeste-nek még mondanivalója akadt:
— Bocsánat, uram, én nem maradhatok... Nem; 

Madame megigértette velem, hogy azonnal visszajövök; 
szüksége van iám az öltözésnél. Meg unatkozik is egye
dül . . ,  Egynegyed tizenegykor vonat indul Páris felé, 
nem igaz? Avval megyek majd. Este nyolc órakor me
gint itt leszek, hogy iá kisasszonyt hazavigyem... Ki
csináltuk előre mindezt ;a menetrend szerint.

— Jó; viszontlátásra este.
Otthagyták az állomáson a komornát és kimentek

a faluba, ahol ía kocsi, meg a kerékpárok várták őket.
— Teljes számban együtt vagyunk! — kiáltott 

Rose. — Most kezdődik a tulajdonképeni ünnepség. 
Hadd rendezzem a menetet, amelyben visszatérünk 
atyáink hajlékába.

— Félek, — mondta Marianne — hogy megázik 
a meneted. Odanézz, eső lesz.

Egy idő óta a tiszta égen nehéz felhő terpeszkedett; 
nyugat felől is szürke felhők kavarogtak, viharos szél 
hajtotta őket. Az elmúlt éjjel zivatarának folytatása.
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— Ó, nem sokat törődünk az esővel! — mondta 
büszkén Rose. — Nem mer az leesni, mielőtt haza-
érünk.

És mulatságos fensőbbséggel, felállította sorjába az 
embereit; abban a sorrendben, ahogyan már nyolc nap 
óta tervezte, s megindult a menet; át az egész bá
muló Janville falun, az asszonyok mosolygásától kísérve, 
akik a küszöbiie álltak ki. Aztán továbbhaladtak a fe
hér országúton, át a  termékeny földeken, — egész 
raj pacsirta rebbent fel a nyomukban. Nagyszerű volt!

Rose és Fréderic — a mátkapár — elöl sietett 
a kerékpárokon, egymás oldalán és méltóságos maga
tartással nyitották meg a menetet. Mögöttük a három 
koszorúslány; a kistestvérek, kicsiyy, testalkatukhoz 
mért kerékpárokon. Kis sapkájukban, lobogó hajukkal, 
imádatraméltóak voltak. Olyanok voltak, mint egy cso
mó fecske, amint tovasiklottak a földön, jó híreket 
hozva. A kis apró, Grégoire, teljes erővel dolgozott 
de nem viselkedett mindig illedelmesen; néha elérte a 
mátkapárt, azért aztán jól megszidták. Mikor aztán a 
három koszorúslány útközben elkezdte énekelni a Ha
mupipőke nótáját, amint a bálba siet, a mátkapár 
minden méltóságát elveszítve, úgy találta, hogy ez egész 
jó nóta; velük együtt fújták. A messzire elnyúló tájban 
elhangzó ének i a legszebb zene volt, amit csak el le
hetett gondolni.

Nem messziről a kocsi követte őket; a régi jó 
családi batár; most tömve volt utasokkal. Programm 
szerint Gervais hajtotta a lovakat — a kocsi bakján 
Claire ült az oldalán. A kocsi belsejében hat személy 
ült. A kocsi mögött mint hátvéd megint egy csoport: 
Blaise, Denis, Madame Desvignes két leányával, Char- 
lotteval és Marthával. Ezeknek nem kellett kocsi; na
gyon kellemesnek találták a két kilométeres gyalog
sétát, ami Chantebledet a falutól elválasztotta. De mert 
ipadame Desvignes nem tudott gyorsan menni, a hátvéd 
jól hátramaradt; nemsokára már csak el-elmaradó kis cso
port látszott. De ez nem bántotta Rose-t; ilyen kis inci-

Zol*: Termékenység 21



ciens csak növelte a jókedvét. Az első kanyarulatnál hát
ramaradt és mikor a hátvédet több mint háromszáz 
méternyi távolságban látta, csodálkozva kiáltott fel:

— Nézze csak, Frédenic a végtelen menetet! Mindig 
hosszabb lesz; nemsokára az ut nem is lesz elég hosz- 
szu a számunkra!

S mert a három nyoszolólány és az apród tréfálni 
kezdett; még hozzátette:

— Elvárom, hogy méltóságteljesen viseljétek maga
tokat! Ugyan számoljatok! Itt elöl vagyunk hatan; a 
kocsin kilencen vannak, ez tizenöt. Számítsátok hozzá 
a hátvédet, az húsz. No, sok ilyen család van-e még? 
Csodálkoznak is a mókusok, amik előtt elvonulunk.

Mind nevettek, aztán megint belekezdtek a Ha
mupipőke nótájába, aki az elvarázsolt herceg palotájába 
indul.

Itt volt az Yeuse hídja; Mégeredt az eső. Nagy 
szürke felhő borította az eget és viharos szél kavargóit. 
Mind nagyobbak1, mind sűrűbbek lettek az esőcseppek. 
Olyan erős szél csapkodta a patakokban zuhogni kezdő 
esőt, mintha valami csatorna nyílt volna még odafönt. 
Húsz méternyire sem lehetett látni. Két perc alatt folyó 
lett az országút.

Általános menekülés lett a dologból. Csak ké
sőbb tudták meg, hogy a hátvédnek szerencséje volt, 
mikor a vihar kitört, épp egy parasztház előtt mentek 
el, ott találtak menedéket. A kocsiban ülők leeresztet
ték a vásznat és egy utszéli nagy fa alatt kerestek mene
déket; attól féltek, hogy az Ítéletidőben megvadulnak 
a lovak. Odaintették a kerékpárosokat is, álljanak meg 
ők is és bolond módra ne tegyék ki magukat ilyen viz- 
özönnek. Hanem a hangjuk elhalt az eső zúgásában. 
A nyoszolyólányok és az apród voltak olyan okosak, 
hogy az (ut kanyarulatánál bokrok mögé húzódtak. Csak 
a mátkapár rohant elől ész nélkül.

Frédéric, kettőjük között az okosabb, szólalt meg:
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— Vigyázatlanság ez. Hadd álljunk meg, mint a 
többiek.

De Rose, aki nagyon izgatott volt boldogságának 
lázában és akii az esőt nem is érezte, csak igy felelt:

— Ejh mit; most már úgyis át vagyunk ázva. Ha 
megállnánk, még rosszabb volna. Menjünk csak; men
jünk, három perc alatt otthon vagyunk és majd mulatunk 
a késedelmeseken, ha negyedóra múlva megérkeznek.

Maguk mögött hagyták az Yeuse hidját s úgy 
r;öpültek egymás oldalán, bár az' ut emelkedőben volt, a 
jegenyesor felé. (

— Hágyje meg, Rose, hogy helytelenül cselek
szünk. Meg fognak engem szidni és igazuk is lesz.

— De nekem úgy tetszik ez! Ez a kerékpáros
fürdő olyan mulatságos. Hadd menjek egyedül, ha nem 
szeret eléggé, hogy kövessen.

Frédéric követte, szorosan mellette maradt, a ferdén 
alázuhanó zápor elől megvédeni igyekezett Roset. Esze
veszett futás volt; a párocskát szinte elsöpörte a sok 
alázuhanó víztömeg. Abban a pillanatban, amikor a 
majorság előtt leugrottak a kerékpárjaikról, hirtelen abba
maradt a felhőszakadás és az ég tiszta kék lett.

Rose kacagott; nagyon piros volt, elakadt a léleg
zete s annyira vizes volt, hogy a haja, ruhája, kezéről 
patakként csurgóit a viz.

— Most teljes az ünnepség! — kiáltotta. — Mégis 
mi vagyunk itthon a leghamarább, mint elsők!

A házba menekült, fel a szobájába, hogy száraz 
ruhát váltson és megfésülködjék. De amit nem vallott 
be, az volt, hogy nem váltott száraz fehérneműt is. 
Csak azért, hogy pár percet nyerjen nagy sietségében; 
hiszen a rákokat akarta megfőzni, fel akarta forralni a 
fehér bort, mielőtt a család megérkezik. Fűszert is akart 
előkészíteni. Ide-oda járkált, tüzet élesztett, élénk lényé
vel betöltötte a konyhát mint jó háziasszony, aki boldog, 
hogy megmutathatja, mit tud. Vőlegénye néma elragad
tatással nem tévesztette el szeme elől.

Végre mikor megérkezett már az egész család, mind
21*
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a kocsiban levők, mind a gyalogosok; élénk vita kö
vetkezett. A szülők haragudtak; ez a bolond szalad ás 
az esőben nyugtalanította őket.

— Gyermekem, — ismételte Marianne, — nagyon 
meggondolatlanul csináltad ezt. Váltottál fehérneműt?

— Persze, persze, — felelte Rose. — Hol vannak 
a rákok?

Máté Frédéricnek tett szemrehányásokat.
— Kitörhettétek volna a nyakatokat, arról nem is 

beszélek, hogy nem egészséges, ha az ember azt a sok 
vizet lefolyatja magán. . ,  Különösen, ha ki van izzadva. 
Meg kellett volna állnotok.

— D|e ő menni akart mindenáron! És jól tudja, hogy 
nincs hatalmamban, hogy eliene szegüljek, ha valamit akar.

Rose, kedves módján, végét vetette a szemrehá
nyásoknak.

— Eleget veszekedtünk már, — mondta. — A 
hibás én vagyok; i.. p Nincs itt senki, aki megdicsérje 
a fák-mártásomat? Látott már valaki rákot, aminek olyan 
illata volt, mint ezeknek itt?

A reggelit a legjobb hangulatban költötték el. iMiután 
húszán voltak jegyütt és szinte az esküvő főpróbáját tar
tották, egy nagy teremben terítették fel az asztalt, a 
terem a rendes ebédlőbe nyílt. Most még üres volt ez 
a terem, de csak arról beszéltek az egész reggeli ideje 
alatt, hogy fogják majd az esküvő napjára virággal 
lombbal és növénnyel felékesiteni. Reggeli után nagy 
létrát hozattak be, hogy a falakra felrajzolják a díszítés 
körvonalait.

Pár perc óta a különben csacska Rose csöndben 
volt. Jó étvágygyal evett, de az arca a nehéz, vizes 
haj alatt már nem volt piros, hanem olyan halavány, 
mint a viasz. S fairé a létrára akart felmászni, hogy 
egy diszitési alakot mutasson., támolyogni kezdett és 
ájultan összeesett. Mind ijedten siettek oda; székre ül
tették. Pár peréig eszméletlen maradt. Mikor magához 
tért, egy darabig némán és mozdulatlanul maradt a 
'relyén, anélkül, hogy megértené, mi történt. Máté és
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Marianna mag voltak rendülve és kérdésekkel halmozták 
cl: tudni akarták, mi baja. Megsült; ez az őrült vág
tatás eredménye, bizonyos! De jobban lett és mosoly
gott; azt mondta, nem szenvedett; hogy hirtelen úgy 
érezte, valami nehéz kő (nyomja meg a mellét; most 
azonban megint könnyen lélekzik. Tényleg; teljesen ma
gához tért és el is mondta a véleményét a terem fel
díszítéséről, úgy, hogy végre mind megnyugodtak és a 
délután csendben folyt le, szép tervek kovácsolásával. 
Ebédnél nem ettek sokat: a reggelire elfogyasztott rákok 
nagyon is jók voltak. Kilenc órakor, amikor Céleste 
eljött Andréeért, elbúcsúztak egymástól. Ambroise is rnég 
este visszatért Parisba, Blaise és Deríis majd holnap 
reggel az első vonattal mennek. Rose elkísérte madame 
Desvjgnest és két leányát az országúira és sokszor kiál
totta utánuk: Boldog viszontlátásra! A hangja még re
megett az egész napi örömtől és izgalomtól.

Máté és Marjanne nem feküdtek le mindjárt. Anél
kül, hogy beszélnének róla, különösnek találták Rose-t, 
akinek a szemé zavaros; az arckifejezése is nyugtalan... 
Mikor visszatértek, megint támolygott és a szülők ha
marosan ágybafektették, habár csak nehéz lélekzésről 
panaszkodott. 'Mikor visszavonult a szobájába, ami az 
övék mellett feküdt, vártak ... Az anya néhányszor át
ment, hogy megnézze, jól be van-e takarva, hogy elalu- 
szik-e, mig az apja nyugtalanul és gondolkodva ült 
a lámpa világánál. Rose végre elaludt. A szülők az ajtót 
nyitvahagyták és beszélgettek egy kicsit, hogy megnyug
tassák egymást; semmi ez, elég lesz neki, h a jó i átalusz- 
sza az éjjelt, ők is lefeküdtek és mély álomba szenderült 
az egész majorság az első kakasszóig. Négy óra felé, 
napkelte előtt, valami tompa hangra ébredtek föl a 
szülők. »Mama, mama!« — hallatszott a mellékszobából. 
Kiugrottak az ágyból és remtxjve, tapogatózva igyekeztek 
meggyujtani a gyertyát. Róse-nek újabb fuladási ro
hama volt; ijesztő erejű. Pár perc múlva megint magához 
tért és megkönnyebbültnek érezte magát; ijedtségük el
lenére a szülők nem akartak senkit sem hívni, a rég-



326

gélt akarták bevárni. Ami legjobban megijesztette őket, 
az volt, hogy alig bírtak ráismerni a leányukra: az arca 
dagadt, feldúlt, mintha valami gonosz hatalom egy éje
ién át megváltoztatta volna, ellopta volna tőlük. A leány 
kifáradva, megint elaludt. Most már meg sem mozdultak; 
féltek, hogíy a leány nyugalmát megzavarják; virrasztóttak 
és vártak; hallották, amint a hasadó hajnallal megélénkül 
a majorsági udvar is. Öt óra, hat óra. Háromnegyed 
hét órakor odalent az udvarban Máté megpillantotta 
Denis fiát; a hétórai vonattal akart Parisba utazni. Az 
apa lesietett és meghagyta neki, térjen be előbb doktor 
Boutan-hoz, mondja meg neki, hogy haladéktalanul jöj
jön ki. Fiának eltávozása után Máté visszatért Marianne- 
hoz; nem akart még senkit sem hivni, senkit sem érte
síteni. Akkor jött a harmadik roham. Most olyan, mint 
a villámcsapás. |

Rose felemelkedett; kitárt karral, nyitott szájjal jaj
gatott:

— Mama, mama!
Szinte lázadva, az életnek utolsó fellobbanásában, 

leugrott az ágyról, menni akart; eljutott egész az ab
lakig; az a felkelő nap fényében ragyogott. Egy pilla
natig odahajolt meztelen lábbal, meztelen vállal; tiszta, 
szűzies meztelenségben, nehéz haja mint királyi palást 
fedte e l . . .  Soha szébb, soha virágzóbb nem volt erejé
ben, fiatalságában, szerelmében.

— Ó, hogy szenvedek! Vége; meghalok.
Az apa odasietett; az anya támogatta, karjaival 

felfogta, mintegy ellenállhatatlan páncélkép, hogy meg
védje:

— Hallgass, szerencsétlen gyerek! Semmi; újabb ro
ham, mindjárt elmúlik!... Kérlek, menj vissza az ágyba! 
Öreg barátod, Boutan, nemsokára itt lesz; holnap már 
fel is kelhetsz megint!

—- Nem. nem; én meghalok, vége!
A karjába hullott az anyjának; épp csak arra volt 

idejük, hogy az ágyba fektessék. Úgy jött a halál, mint
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a villám; egy szó, ©gy tekintet nélkül halt meg pár 
perc múlva tüdő-szélütésben..

Az ostoba villám, a vak kaszás, egy csapással lesza
kította az egész tavaszi pompát. Olyan nyers volt, olyan 
hirtelen és váratlan ez a halál, hogy eleinte a szülők 
megrökönyödése erősebb volt a kétségbeesésüknél. Máté 
és Mariann© kiáltásaira egybe sereglett a majorság 
egész népe; elterjedt ia borzasztó hir; aztán halálos 
csönd; mind a munka, mind az élet elhallgatott.

Nagy Isten!
Rose. . .  itt fekszik a halálos ágyon, fehér, hideg, 

halott! A  legszebb, a legvidámabb, a legszeretetreméltóbb! 
Aki mindnyájunk bámulata, büszkesége szerelme volt. És 
tele a legszebb reményekkel — hosszú életre, boldog
ságra hivatva — pár nappal az esküvője előtt, az öröm- 
ünnep után való reggelen, — mikor olyan vidám volt, 
annyit nevetett! A két esküvő, amit együtt kellett volna 
tartamok, a boldogság virágai — a kiterjedt család 
jólétének jele! Hisz sokat dolgoztak eddig, néha sírtak, 
de egymáshoz simültak és megvigasztalódtak; még soha 
senki sem hiányzott este, ha lefekvés előtt megcsókolták 
egymást és amikor minden szenvedésük megenyhült. És 
most eltávozik a legjobb: itt a halál, hogy értésükre 
adja, hogy nincsen tökéletes boldogság, nincs senki szá
mára. Hogy a legbátrabbaknak, a legszerencsésebbeknek 
sem teljesednek be végleg a reményeik. Nincsen élet 
halál nélkül. Kifizették vele az adósságukat az emberi 
siralomnak, — annál keservesebb volt a fizetés, mert so
kat vettek az élettől, sokat cselekedtek, hogy éljenek'.

' 1 I : IVL ! I ■ ‘ ' j

Egy évvel később AmbroisQ és Andrée első gyer
meküket tartották keresztvíz alá. Fiú; Léonce-re ke
resztelték1.. Hat héttel Rose halála után, a legnagyobb 
csendben, minden ünnepélyesség nélkül, tartották meg 
az esküvőjüket. Az első alkalom volt ez a keresztelő



Máténak és Marianne-nak Rose halála óta — akik még 
mindig mély gyászt viseltek — hogy eltávozzanak a 
házból. Megbeszélték! különben, hogy keresztelés után 
egyszerűen megreggeliznek! a fiatal párnál s utána min
denki megy a dolga után. Az egész család nem gyűl
hetett össze; a nagyiszülőkön kívül ott lesz még két nagy 
fiú, Blaise és Denis. Beauchéne volt a keresztapa; 
madame Séguint választotta keresztanyának. Szegény 
Constance — mondta — retteg még a gondolatára is 
annak, hogy gyermekhez nyúljon. Hanem a reggeli
hez elfogadta a meghívást; Séguin pedig bocsánatot 
kért, hogy nem vehet részt. Tiz személy gyűlt hát egybe; 
épp elég arra, hogy a szerény lakás ebédlőjét megtölt
sék. A fiatal pár a Rue de la Boetie-ben lakott; ott 
várták meg az eljövendő szerencsét.

Nagyen szép volt a reggel. Máté és Marianne — 
még ilyen örömteljes eseményre sem tették1 le a gyász
ruhájukat — ennek a) kis unokának a bölcsőjénél fel
vidultak végre. A kicsike megjelenése a remények ta
vasza. A tél elején másik haláleset is történt a család
ban. Blaise veszítette el a kis Christoph-ot másfél éves 
korában. Felesége, Charlotte, megint áldott állapotban 
volt és az első napok keserű gyászát enyhítette ez az 
uj reménye. A kicsi lakásban kellemes illat terjengett; 
telítve volt Andrée szőke szépségének illatával.

Három órakor kelt fel Blaise gz asztaltól; nem 
akarta, hogy Beauchéne több chartreuse-t igyék.

— Igaza van peki, gyerekek; — mondta engedel
mesen Beauchéne. — Hiszen itt nagyon jó, de nekünk 
a gyárba kell sietni vissza. Magunkkal visszük Denis-t; 
valami bonyolult szerkezet miatt szükségünk van a ta
nácsára.

Constance is felemelkedett.
— A kocsi odalent van, — mondta. — Kell?

Nem, nem; gyalog megyünk. Kicsit megtisztul
a fejünk1 legalább. i ;

Az ég felhős volt; mind sőtdtebb lett. Ambroise az 
ablakhoz lépett.
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— Megáztok.
— Bah; reggel óta fenyeget az eső. Szárazon 

érünk ki még.
Megegyeztek, hogy Consto ne e Charlotte-ot magá

val viszi a kocsiban; majd leteszi öt a kis pavillon 
ajtajában. Valentiné nem sietett; csöndesen visszamegy 
gyalog a közeli Rue d’Antin-be. Majd, ha az idő ki
derül. Máté és Marianne engedtek! Andrée kérésének, 
hogy maradjanak velük ebédre Töltsék ott a napot 
és menjenek az utolsó vonattal Chantebledbe. A fiatal 
pár boldogan tapsolt.

Á kocsiban, amely hazavitte őket, Constance csak 
pár szót váltott Charlotte-val, migrént emlegetett; a reg
gelizés hosszú ideje alatt még rosszabbá lett az' állapota, 
mondta. Fáradtan, félig lehunyt szemmel gondolkozott. 
Rose halála után és mikbr a kis Christoph is itthagyta 
őkét, ami megnagyobbította Fromenték szivében a még 
nyílt sebet, ő maga reménykedni kezdett Lázas lett; 
egész lényének újjászületését várta ettől a láztól. A 
vére az arcába szökött; a húsát remegések járták át; 
olyan éjjelei voltak, amikor a vágyak kínozták és tet
ték tönkre a nyugalmát, ő , akit vágy sohasem! kínozott! 
Nagy Isten! visszatért volna a termékenysége, az anya
sága? Aztán nagy fájdalmai lettek; Boutant kellett se
gítségül hívni. S a végleges összeomlás volt az a 
halálos fejszecsapás, amikor az orvos egész egyszerűen 
kijelentette, hogy ez a korai öregség jele; negyvenhat 
éves; sőt még azt is mondta, hbgy: a nászágyban tör
tént sok csalás siettette a természetes elgyöngülést. Most 
oda az élet fája; a száraz ágon gyümölcs már nem, terem. 
Vádolta az egész Világot, az eseményekét, és az embere
ket, hogy ellene esküdtek csak azért, hogy összemorzsol
ják. Férje az árulók leggyávábbika és legnyomorultabbja, 
elárulja, mikbr minden nappal egy kicsit többét enged át 
a gyárból ennek a Blaisenek, aki a feleségének — 
ha az elveszit egy fiút — mindjárt másikat ad helyette. 
Bántotta, hogy a férjét olyan jókedvűnek, olyan boldog
nak látta, mióta átengedte őt a házonkivül való aljas
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gyönyöreinek. Nem kívánt már semmit tőle a férji kö
telességek teljesítéséből; még a jelenlétét sem. Beau- 
chéne megtartotta győzelmesen felsőséges modorát és 
kijelentette, hogy ő nem változott meg. S ez igaz is 
volt: mert habár a régi erélyes gyártulajdonosból öre
gedő szoknyavadász lett is, — menthetetlen paralizis 
áldozat — megmaradt a praktikus, önző vén fiúnak, 
aki életéből a lehető legtöbb hasznot és gyönyört hüzta. 
Mind mélyebbre sülyedt és Blaise-t csak azért vette 
maga mellé, mórt el volt ragadtatva attól, hogy milyen 
értelmes, munkás fiatalember és mint veszi le a gyár 
teihét a válláról. Nehéz volt az már az ő fáradt valla
nak; neki csak a gyönyörokhoz való pénz kellett már. 
Constance tudta, hogy tervbevették a Blaise-zel való 
társulást; férje alighanem vett is fel már nagyobb köl
csönöket, hogy a számadásaiban támadt sok-sok rést 
kitöltse. Már piszkos adósságai voltak. S mialatt tova- 
göidült a kocsi, Constance ezekkel a dolgokkal mér
gezte meg a kedélyét s haragjában sikoltozni szere
tett volna. Rá bírta volna vetni ; magát a mellette 
ülő fiatal asszonyra, a szeretett feleségre, termékeny 
anyára, hogy fölpofozza, hogy a húst letépje az arcáról.

Majd ismét Denisre gondolt Mért hozzák1 a (gyárba 
ezt a fiút is? Hogy ez is meglopja? Tudta, hogy —|  
habár még nincs állása — visszautasította azt az ajánla
tot, hogy társuljon az öccsével; azt mondta okul, hogy 
kettőjüknek ott nincs helye. Nagyon jól iskolázott gé
pészmérnök1 volt Denis; becsvágya nagyobb munkák, fel
adatok átvételére sarkalta; a tudása miatt nagyon be
cses tanácsokat tudott adni, kütönösen, ha a gyár valami 
újabb mezőgazdasági géppel foglalkozott. Constanc: 
azonban nem foglalkozott tovább Denís-vel; az ő félel
mében Denis nem játszott szerepet. Ez az ember csak 
átjár a házban; holnap talán Franciaország másik végé
ben telepszik le majd yalahol. Hanem a Blaise-ra 
való gondolat fojtóan, mindig-mindig ujia visszatér s 
az az eszméje volt, hogy ha hazajön, kikérdezi Mo- 
range-t; majd őszinteségre bírja; sok mindent megtud
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tőle. Hiszen a könyvelő alighanem ismeri a Blaise- 
zal való szerződést; még ha az csak terv is egyelőre.

Otthon Constance alig vett annyi időt magának, 
hogy lerakja a keztyüit, a kalapját. Szűk irodájában 
ott találta a könyvelőt, szokott helyén, a főkönyv fölé 
hajolva. Egy székbe roskadt az asszony; majdnem meg
fojtották a könnyei, miket mások boldogságának a lát
tára olyan sokáig tartott vissza. Dultsága miatt Mo- 
range megijedt és a komornát akarta hivatni, de Con
stance megakadályozta:

— Csak önben bízom, barátom. Engem elhagy min
denki; ellenem van mindenki. Érzem, hogy tönkretesz
nek, hogy a romlásomra igyekeznek, mintha nem vesz
tettem volna el úgyis mindent, amikor a gyermekemet 
vesztettem e l . .. S itt friost csak ön egyedül van, aki 
ismeri a szenvedéseimet, — akinek nincs már leánya — 
legyen őszinte velem szemben, mondja meg az igazságot, 
Legalább védekezni fogok majd ellene.

Mikor a Morange lányáról beszélt, vele együtt kez
dett el sírni Morange. Most már kérdezhette; kész volt, 
hogy elmondjon neki mindent; megsemmisült a közös 
fájdalomban, amit az asszony az emlékébe idézett. Mo- 
iange közölte Constanoe-szal, hogy tényleg készül vala
mely szerződés Beauchéne és Blaise között; de az nem 
épp társas szerződés. Beauchéne jókora összegeket sze
dett ki előleg cimén a gyár pénztárából — olyan téte
leket, amiket nem könyveltetett el. Azt beszélik, hogy 
valamely fiatal lánynak az anyja zsarolja; a törvény
székkel fenyegetőzik. Beauchénenek Blaise a bizalmasa; 
annak tevékeny keze vezeti a gyárat; Beauchéne kény
telen volt Blaiset megkérni, kerítsen valahonnan köl
csönpénzt. Kétségkívül apja, Froment Máté a hitelező. 
Froment szívesen adott kölcsönt, mert örült, hogy ilyen 
formán a fián segít és a gyár haladását mozdítja elő. 
Hogy a pénzügyi viszonyt kettejök közt rendezzék, egész 
egyszerűen azt határozták el, hogy a ház egész tulajdonát 
elosztják hat részre; az egyik rész fizetés fejében Blaise-é. 
Blaise most társtulajdonos egy hatodrészig; ha Beau-



eh éne ezt a hatodrészt meghatározott időn belül vissza 
nem vásárolja, végképp az is marad. De a legnagyobb 
veszedelem mégis abban rejlik!, hogy Beauchéne ahelyett, 
hogy megszabadulni igyekeznék az adósságai terhétől, 
mindig újabb kisértéseknek teszi ki magát; majd el 
fogja adni az egyik részt a másik után, lefelé halad 
a pazarlás és könnyelműség lejtőjén.

Haragtól reszketve, sápadtan hallgatta mindezt Con
stance.

— Aztán alá van írva már ez a szerződés?
—• Még nincs. Hanem elő vannak már az akták 

készítve; valamelyik legközelebbi napon majd alá is 
Írják. Különben is helyes megoldás; szinte magától kí
nálkozik.

De Constance nem volt ezen a nézeten; fel volt 
háborodva s teljes erejéből keresett valamit, a mivel 
megakadályozhatja romlását, szégyenét.

— Istenem! hát !mit csináljon az ember?
Dühében, hogy semmi se jut eszébe, hogy tehetetlen,

elhagyta ajkát a felkiáltás: I
" ' — 0, a nyomorult Blaise!

Szegény Morange ezen egészen megütközött; még 
nem értette a dolgot. Megnyugtatni igyekezett Con- 
stance-ot; megmagyarázta neki, hogy Blaise derék em
ber, hogy az adott viszonyok között nagyon jól viselte 
magát; hogy igyekezett elnyomni a botrányt; nagyon 
önzetlen volt. Mikor aztán Constance, aki megelégedett 
az informálásával, felemelkedett, hogy a három férfi 
ne találja itt, a könyvelő is felállt és végigkisérte az 
asszonyt a folyosón, ami Constance lakásáig vezetett.

— Becsületszavamat adom, asszonyom, ez a fiatal 
embei nem cselekedett aljas számításból... Minden irat 
átmegy az én kezemen; senkjsem tud többet, mint én. 
Ha pedig gyanakodtam volna valamiért, lett volna bátor
ságom ahoz, hogy értesítsem önt, hogy minden jóságáért 
hálámat kimutassam.

Constance már nem is hallotta ezt; szabadulni igye
kezett Morangetól. Ebben a pillanatban megeredt a
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zápor cső is; dühösen vágódott az ablaktáblákhoz. Olyan 
nagyon besötétedett, hogy szinte éjjeli sötétség volt. 
biztosan kocsiba ül a három férfi ilyen felhőszakadás
kor, — gondolta Constanee. Sietni kezdett; a könyvelő 
még mindig követte.

— Például hallgasson csak1 ide, — folytatta. — 
Mikbr arról volt szó, hogy ezt a szerződést meg
fogalmazzuk . . .

Abbahagyta a mondatot; ijedten felkiáltott; vissza
tartotta a hölgyet, erősen megragadva a karját

— Vigyázzon! — kiáltotta.
Mélység tátongott előttük. Ott, a folyosó végén, 

ahol a gyár össze van kötve a lakóházzal, hatalmas 
teherfelvonógép volt felállítva — arra szolgált hogy a 
nehéz gépeket gőzerő segítségével a pincehelyiségekbe 
szállítsa be csomagolás végett. Csak némely napon hasz
nálták; rendszerint a hatalmas, tátongó lyuk' le volt 
fedve. Ha működésben volt a felvonó, ember állott őrt 
mellette, old felügyelt

■— Ugyan, vigyázzon! Vigyázzon! — kiáltott 
rémülten Morange.

A fedőszerkezet le volt bocsátva, a hatalmas (ür 
előttük tátongott. Nem Volt ott korlát, sernmí, ami figyel
meztette volna őket. Odakinn az eső csapkodta az 
ablakokat; a folyosón olyan tökéletes lett a sötétség, 
hogy csak úgy találomra mientek előre; semmit sem 
láttak. Egy lépés —■ és el vannak veszve. Még csoda, 
hogy a könyvelő észrevette a veszedelmet; inkább 
sejtette, mint látta a tátongó mélységet

Constanee — aki még mindig nem; értette a dol
got —- szabadulni akart az erős szorítástól.

— De nézze kát! — kiáltott Morange.
Előrehajolt; klényszeritette az asszonyt, hogy az is

úgy tegyen. Ez a lyuk leért a legmélyebb pince- 
helyiségbe; három emeletnyi magas volt; mint sötét
séggel teli akna. Nedves pincelevegő szállott fel belőle; 
egészen mélyen lent lámpa égett, távoli fénysugár; mint
egy mutatta a mélység borzalmát. Sápadtan hátráltak.
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Mórangs haragra lobbant.
— Szégyen, ami itt történik! Mért nem tartják meg 

a szabályokat? Rendesen egy ember áll itt, akinek 
épp csak ez a dolga; mozdulnia sem volna szabad 
innét, mig a fedelet le nem eresztették^ Hol van? Mit 
csinál ilyenkor az az ember?

Visszatért a tátongó lyukhoz és dühösen le- 
ordított:

— Bonnard!
Senki se felelt; feketén tátongott a mélység. Még 

dühösebbé tette ez a csönd Morange-ot:
— Bonnard! Bonnard!
Semmi felelet; csak a nedves pára szállott fel 

a sötét mélyből.
Dühösen elhatározta magát:
— Lemegyek; — mondta, — meg kell ezt a sem

mirekellő Bonnard-t találnom. Hajszál híján mind a ketten 
odavesztünk volna. Nem; ilyesmit nemi lehet eltűrni. 
Jöjjön fel az a gazember és zárja le a felvonót, vagy 
álljon itt a helyén... De hol lehet?

Már lefelé haladt egy kis csigalépcsőn; amely a 
három emeleten lefelé végigkanyarodott. Aztán, meg
fordult:

— Kérem, Madame, maradjon ott, hogy figyel
meztethesse, ha jön valaki.

Constance egyedül maradt. Az ablakhóz verődő eső 
tompa zaja hallatszott; de kicsit világosabb lett, a vihar 
elhajtotta a sötét, szürké felleget. A félhomályban Blaise 
jelent meg a folyosó Végén. Hazajött, miután elvált 
a két másik űrtől; a műhelyben valami felvilágosítást 
kellett kérnie, amivel az a másik kettő bizta meg. 
Gondolataiba mélyedve, egészen magába merülve, le
hajtott fejjel, nyugodtan jött előre. S mikbr Constance 
közeledni látta, semmi miájst nem érzett szivében, mint 
a bosszú tüzét... csak a haragot érezte amiatt, amit 
az imént hallott —t a szerződés, miatt, amit a leg
közelebbi napokban alá fognak írni és amellyel őt 
megrabolják. Ez az ember itt a saját házában az ellen
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ség, akit szenvedélyes felháborodásában ki szeretett 
v o ln a  irtani, mint ravasz, gonosz betolakodót.

Blaise közeledett; a fal mellett jött az árnyékban; 
Constance-ot nem látta. De az asszony egész jól látta 
az este homályos fényében. Soha még annyira nem 
érezte, át nem értette a fiú magas homlokát, szemé
nek okosságát, a szája körül mutatkozó akaraterőt S 
hirtelen mint villámcsapás állott Constance előtt a 
lehetőség; megy Blaise a nyílás felé, anélkül, hogy 
látná: beleesik ha ő vissza nem tartja, ő  is bele
esett volna, ha barátságos kéz vissza nem rántja; még 
remegett az ereiben a borzasztó rémület; előtte meredt 
a nedves, fekete örvény — odalent mélyen a lámpa 
fénye.

Blaise közelebb jött. Az asszonyban hatalmas küz
delem fejlődött. Mennyi ideig tartott? Napokig, egy évig? 
Kétségkívül: alig pár másodpercig. El volt határozva, 
hogy visszatartja Blajset a félúton, — biztos volt benne, 
hogy a másik gondolatát, — azt a borzasztót... le
győzte mágában... De mégis csak az a gondolat fogta 
el újra; mégis csak az tartotta rabjául; úgy égett a 
húsában, mint fizikai szükség, mint az éhség és szomjú
ság. ügy tetszett neki, belepusztul, ha bosszúvágyát ki 
nem elégitheti. őrült vágy támadt benne, hogy elpusztítsa 
ezt az embert — olyan hatalmas vágy, és abban a mér
tékben növekedett benne... a hogy a másik közeledett. 
Most már látta Blaiset egész világosan és végtelenül 
el volt késeredve. Homloka, szeme, szája... rettenetesen 
kínozta. Egy lépés nnégí, aztán még égy... már kinyúj
totta a kezét, hogy visszatartsa, ha hozzáér.

Blaise közeledett. Mi történt, nagy Isten? Mikor 
Blaise — gondolataiba mélyedve — Constance-hoz kjöze- 
létét megérezte volna, az asszony kővé meredett. Forró 
láza közepeit jeges rémület szállta meg és jéggé 
fagyasztotta: valami belső hang kiáltott csak benne. És 
nem tartotta vissza Blaiset. Hallotta könnyű lélekzetét, 
látta a profilját, a nyakát. Blaise még egyet lépett. Még 
egy lépés. . .  egy lépés. Ha kiált, akkor még ebban az
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a szándék1, legalább azt hitte, hanem úgy összeszoritotta 
a fogait, hogy majdnem eltörtek. És a fiú még tett egy 
lépést, bizalomteljes nyugalommal, ahogyan ismert síkon 
halad az ember előre; pillantás nélkül, egészen a gon
dolataiba mélyedve. Aztán elmaradt lába alól a talaj; 
rettenetes kiáltása hallatszott; esése hirtelen szele; oda
lent pedig a tompa szétzuzódása, lent a mély sötét
ségben.

Constanoe nem mozdult. Egy pillanatig megkövültén, 
maradt ott; hallgatózott, várt. De a mélységből nem 
jött többé semmi hang; csak mély csönd volt odalenn. ’ 
Népi hallott semmit, csak az esőt, amint az ablakokat 
verdeste. Constance visszamenekült a folyosón át; vissza j 
a szalonba. Itt feltalálta saját magát; kikérdezhette maga- ; 
magát. Ak'atta-e ezt a borzasztó dolgot? Nem; az aka- j 
tatának semmi szerepe nemi volt a dologban ; az akarata 
béna volt. Ha megtörtént ez a dolog, hibáján kívül 
történt; ő nem is volt ott. Ennek a szónak a hatalma 
megnyugtatta. Belekapaszkodott a szóba; ismételgette. 
Igen; ő nem volt ott; hiszen egész életét ballépés, 
gonoszság nélkül élte le. Sohasem védekezett; semmi 
büntetendő cselekmény nem terhelte a lelkiismeretét. 
Megtörtént; jó ez igy. így kellett történnie, ö  nem 
lökte Blaiset a mélységbe; magától esett belé. Ha vélet
lenül nincs ott, akkor is beleesik. S visszatért az asszony
hoz a szó: Blaise halott, nem lesz a gyár az övé.

Hirtelen felszakitották az ajtót és Morange lépett 
be. Zavartan, sápadtan.

t— Lélekzik még, — dadogta; — de be van törve |  
a koponyája. Vége.
, — Mi az? — mi történt?

Morange nyitott szájjal meredt rá. Azért sietett föl, 
hogy magyarázatot kérjen tőle; annyira belezavarodott 
szegény feje ebbe a váratlan katasztrófába; minden 
gondolatát elsötétítette. Az asszony látszólagos tudat- J 
lansága — nyugalma — végképen megzavarta.
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— De, — ordított, — hisz (otthagytam önt a csapó- 
ajtónál!

— Ott hát, ön lement, én meg egyenesen; 
idejöttem.

— De hiszen — kérlelte kétségbeesett hévvel, — 
mielőtt lementem, megkértem önt, hogy várjon meg; 
vigyázzon a nyílásra, hogy ne essen senki bele.

—Ó, azt már nem! ön nem mondott nekem sem
mit, legalább is én semmit sem hallottam, én nem 
értettem, mit mond. i

Morange megrettenve nézett a szeme közé. Hiszen 
az asszony hazudott. Ha nyugodtnak is látszik, Morange 
mégis hallja, mint remeg a hangja. Világos ez: Con- 
stance ott kellett még. hogy legyen a szerencsétlen
ségkor, hiszen még (arra sem volt ideje Morangenak, 
hogy leérjen. Hirtelen emlékezett a beszélgetésükre, — 
az asszony kérdéseire. Emlékezett Constance gyűlölködő 
kiáltására az ellen az ember ellen, akit mos£ odalenn, 
vérében találtak meg a mélységben. Rettegésében — 
amely elfoglalta egész valóját — a szegény ember csak 
ennyit tudott mondani:

— No de, Madame: az ön háta mögött jött sze
gény Blaise és összetörte a koponyáját.

Constance tökéletesen szinészkedett, mikor ezt a 
hirt hallotta: felemelte reszkétő kezét és akadozó hangon 
mondta:

— Istenem, istenem! micsoda szerencsétlenség!
Lárma keletkezett a házban és mind erősebb lett.

A szalon ajtaja nyitva maradt; hangok', lépések köze
ledtek — mind hangosabb tömeg. Parancsokat oszto
gattak; emberek lihegtek; vigyázva valami terhet ci
peltek. * /

— Ide hozzák? — kérdezte elsápadva Constance, 
olyan hangon, ami elóg lett volna arra, hogy a könyvelő 
tisztába jöjjön vele. —> Hát idehozzák?

Morange, — akit ez a szerencsétlenség megfosztott 
az érzékeitől, — nem felelt. Hirtelen Beauchéne került 
elő. Lelkileg egészen összeroppanva, a szomorú menet

Zola; Termékenység 22
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élén jött, — a hálál ilyen gyors megjelentése megren- j 
ditette; hiszen mindig ^boldogan, vidáman akart élni. i

— Drágám! Morange alighanem elmondta már a
borzasztó katasztrófát! Szerencsére itt volt Denis, hogy 
felelősségünket a családdal szemben fedje... Ő az, aki 
ellenszegült a szándékunknak, hogy a szerencsétlent vi
gyük a lakására; orditott, hogy a szegény, állapotos 
asszonynak ez a halála lenne... Ide kellett hoznunk, 
nem igaz? { ' (

Kétségbeesetten, |a kezét tördelve, hagyta ott 
a feleségét, visszatért a folyosóra, ahol hallatszott resz
kető hangja:

— Vigyázzatok, csöndesen! vigyázzatok!
A szomorú menet megérkezett a szalon elé. Blaiset, 

aki teljesen összezúzta magát, matrácos hordágyon hoz- i 
ták. Denis halottsápadtan ment a nyomába és tárno^ 
gáttá a hordágyat, a vánkost tartotta, ahol fivére le- ,1 
hunyt szemű feje pihent. A homlokián véres sáv; a ■ 
gyár négy munkása emelte a hordágyra. Durva cipőjük i 
recsegett a padlón; a szőnyegen; a finom1 bútorokat j 
kíméletlenül félretaszitották — hely kellett a borzalom, 
az iszonyat eme menetének. Beauchénenek, aki a me- 
netet vezette, borzalom közepeit eszébe jutott valami.

— Nem, nemi, ne hagyjátok itt! — parancsolta..'. |  
A mellékszobában ágy van ... Gyöngéden felemeljük a 
matraccal együtt; ügyi tesszük az ágyba.

Maurice szobája volt ez ; úgyanaz, amelyikben Mau
rice halt meg s melyet Constance anyai gyöngédségé
ben érintetlenül hagyott azóta; ezt a szobát egészen 
a fia emlékének szentelte. De mit mondjon? Hogy aka
dályozza meg, hogy Blaise — akit ő  ölt meg — szintén 
ott haljon meg? í 1

— Még lélekzik, — mondta Beauchéne> mikör I 
Blaiset az ágyra fektették. — Ki tudja; Bontan talán 
megmenti.

De Denis nem táplált semmi reményt. Megfogta i 
becsének egyik lecsüngő, jéghideg kezét s érezte, hogy 
ebből a kézből kiszállt az élet. Egy pillanatig ott maradt l !
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rnég mozdulatlanul; a gyászágy fejénél; abban az esz
telen reményben, hogy ölelésével átömlik valami a hal
doklóba a szive véréből. Hiszen nem volt-e közös ez 
a vér? Ikrek: nem ittak valamikor az élet ugyanegy 
forrásából? Énjének fele hal itt meg. Megszólalt végre:

— Ambroise-hoz kell menni; a szüléimét kell értesí
teni. Még lélekzik; elég jókor jönnek még talán, hogy 
megcsókolhassák.

— Akarod, hogy gyorsan elhozzam őket? — kér
dezte Beauchéne.

— Nem, nem, köszönöm:. Meg akartam önt kérni 
előbb erre a szolgálatra, de aztán meggondoltam a 
dolgot; csak én magam közölhetem anyámmal ezt a bor
zasztó csapást... Charlotte-ot se értesítsék még. Ha 
majd visszajöttem beszélünk róla. .. Hadd várjon még 
kicsit a halál; hadd lássam még viszont fivéremet!

Lehajolt és megcsókolta Blaise-t. Blaise mozdulat
lanul lehunyt szemmel feküdt; még gyöngén lélekzett. 
Kétségbeesetten, megcsókolta még a kezét, aztán eltűnt.

Constance cselekvéshez látott;'behívta a komomát; 
meleg vizet kért, hogy a szerencsétlenül járt ember 
véres homlokát lemossa. Arra gondolni sem lehetett, hogy 
lehúzzák a ruhát róla; igyekeztek elhelyezni őt olyan 
kényelmesen, amjint csak lehetett, mig jön az orvos. 
Ezalatt Beauchéne megint a szerencsétlenségről beszélt; 
magánkívül volt.

— Hát lehet ezt megérteni? Olyan bolond vak
eset! Hogy 'lecsússzék odalenn egy szijáttétel, — a 
gépészt megakadályozza abban, hogy az "ajtót becsukja... 
Odaiönn Bonnard dühbe jön; hiába kiabál le; végre 
lemegy, hogy megnézze, mi az. Aztán Morange; az 
is mérlegbe jön, az is lemegy. — hiába szólította Bon- 
nard-t... Jön aztán Blaise és lezuhan'... Szegény Bon
nard! Meg akarta ölni magát, mikor látta, hogy mit 
cselekedett.

Hirtelen félbeszakította a szavait; megkérdezte Con-
stance-ot: , ,

2a*



— Hát te hol'váltál? Morange azzal hagyott téged 
ott, hogy vigyázz a nyílásra!?

Constance egyenesen állott előtte, az ablak teljes 
világításában. Hallgatott; csak szája baloldalán futott 
végig valami ideges rángás.

— Én? — mondta végre. — Én azonnal vissza
térem a folyosón át. Morange tudja.

Moiange, akit nem bírtak már a> lábai, valame
lyik székre esett le. Képtelen volt a segítésre, tehetet
lenül nézte a többieket s várta a dolgok kifejtését. 
Mikor hallotta, hogy Constance ilyen nyugodtan hazu
dik, rátekintett. Constance volt a gyilkos; efelől már 
egy pillanatig sem volt kétsége Morangénak. És ebben 
a pillanatban szükségét érezte annak, hogy ezt hangosan 
ki is mondja. (

— Constance, azt állítja Morange, hogy megkért 
téged, — folytatta Beauchéne, — hogy ne menj el; 
maradj ott őrzőnek a csapóajtó mellett.

— Hiszen egy szót én abból nem hallottam, — 
felelte Constance. — Elmentem volna-e különben?!

A könyvelő felé földiát és az arcába mert nézni:
— Emlékezzék csak, Morange... Mint az őrült, 

úgy szaladt le; nekem nem mondott semmit. Ezért az
tán továbbmentem.

És ahogy acélosan mélyesztette a pillantását Mo- 
range-éba, a könyvelőt [igazi félelem szállta meg. Visz- 
szatéit egész gyávasága; gyenge, engedelmes szive lett 
úrrá fölötte. Vádolhatta-e az asszonyt ilyen iszonyatos 
gonosztettel? Mái maga sem tudott emlékezni sem
mire; szegény mániákus feje egészen belezavarodott. 
Csak dadogni tudott. i »

— Hisz lehetséges, lehet, hogy csak gondoltam, 
hogy szólok. . .  Úgy lesz, minthogy másképp nem lehet
séges.

Végtelen fáradtság mozdulatával süppedt ismét a 
székbe, vissza a hallgatásba. Tudatosan bűnrészessé 
lett. Egy pillanatra az a vágya volt, hogy felnézzen
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lélekzik-e niég Blaise? Aztán mégsem merte ezt. Mély 
csend honolt a szobában.

Ó, micsoda félelem, micsoda kin ott a kocsiban, 
amiben Denis a szüleit hozta! Eleinte csak balesetről 
beszélt nekik. De amint a kocsi tovagördült, — sirt 
és a szülők kétségbeesett kérdéseire bevallotta, hogy 
szerencsétlenségről van szó. És mikor a kocsi befordult 
a gyárnál, nem kételkedtek többé, a gyermekük halott. 
A munka szünetelt a gyárban; emlékeztek arra a napra, 
amikor Maurice halála ;után jártak itt Akkor is: halot- 
tan feküdt a fiatal főnök; halott volt a gyár. Még 
növekedett az ijedségük, amikor az udvaron átmentek 
a gyárba; az a nagy elhagyatottság! Mindenütt nyi
tott ablakok, mint régóta néptelen házban. Az előszobá
ban nem találták a szolgát. Ugyanaz a halálos dráma 
tárult eléjük1, amit átéltek már itt, hanem most az ő 
fiuk volt, aki ugyanabban a szobában, ugyanazon az 
ágyon... hidegen, sápadtan, halottan várta őket.

Blaise búcsúzott az élettől. Az ágy lábánál Boutan 
doktor állott, a halott kezét tartotta, amiből elhalkult 
az ütőér utolsó verése is. Mikor a doktor Mátét és 
Mariannet belépni látta, könnytől volt fátyolos a szeme:

— Szegény barátaim; csókoljátok meg, — talán 
az utolsó lehellete. ‘

A sajnálatraméltó anya, a szegény apa a haldok
lóra vetették magukat, megcsókolták az ajkát, amint 
utolsót lehelt. Sírtak', jajgattak. Oda van Blaise. Mint 
Rose is . , .  egy évvel később . . .  hirtelen meghal. . .  
ünnepnapon... Szivük rosszul behegedt sebe kinyílik 
újra. Hosszú boldogságuk1 alatt már az emberi, sors siral- 
masságának1 második emléke... a második csapás, ami 
az egészséges, boldog család közepébe csap le. És nőtt 
ijedelmük: hát nem fizették még le a szerencsétlenség 
adóját? Hát csapás csapás után — a lassú megsemmi
sülés jön már?

Soká zokogott az ágy előtt térdelve Máté és Ma- 
rianne. Pár lépéssel odébb, Constance állott, —* látszólag 
néma kétségbeesésben. Beauchéne — hogy legyőzze a
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halálfélelmét, amely megrázta — az Íróasztalához ült, 
amit otthagytak! még Maurice halála óta. A munkások
nak próbált valami értesités-félét fogalmazni, hogy a 

^gyár a temetés utánig nem folytatja üzemét. Hiába 
keresett azonban szavakat. Akkor Denist pillantotta meg, 
amint kilépett a szobából, ahol utoljára megcsókolta 
halott öccsét. Odahívta magához; a segítségét akarta 
igénybe venni.

— Nesze; ird tovább.
És Constance — aki szintén belépett, — hallotta 

ezt. Ugyanazok a szavak, amiket férje Blaise-nak 
mondott, mikor fia halála után az íróasztalhoz ültette. 
Akkor is a mellékszobában feküdt még a halott. S 
Constance megrettenve hőkölt vissza, amikor Denist az 
íróasztal előtt látta ülni. Nem az újraéledt Blaise-e ez? 
Hát vissza jött, hogy megint úrrá legyen a gyá
ron, — ha megölte is? Constance olyan haszontalannak, 
olyan ügyefogyottnak látta most gaztettét, hogy borzal
mában a nyakán a pelyhek borzolódtak.

Máté és Marianne is megjelentek.
— Lemegyek, — nyögte Marianne, a könnyeit tö-

rölgetve; igyekezett a Iában megállani. — Charlotte-ot 
keresem fel; előkészítem, közlömi vele a szerencsét
lenséget . . .  Csak én találok szavakat. . . .  hogy bele ne 
haljon szegény leányom... se a gyermeke, akit a szive 
alatt visel... I ; I • 1 i

De Marianne összeesett; erős hányás vett rajta 
erőt. És Máténak meg kellett vallania az igazat, amit 
titkoltak eddig: a negyvenhároméves Marianne negye
dik hónapja van teherben; épp annyira, mint a menye, 
Charlotte. í

Tizennégy hónappal később ünnepség volt Chante- 
bleden.

Denis, aki a gyárban a Blaise utóda lett, feleségül
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vette Desvignes Mártát. S a gyászossá lett házban 
megint felragyogott az első mosoly: mint a derűs, me
leg tavaszi napsugár tél után. Máté és Marianne, akik 
eddig mély ” gyászban voltak1, gyöngéd izgalommaf vi
gadtak az életnek ezen örökös újjászületésén.

Marianne beleegyezett, hogy kevésbé sötét ruhát 
vegyen fel; Máté megengedte, hogy ne halasszák! to
vábbra is ezt az esküvőt. Hónapok óta el volt ez már 
határozva és sok körülmény siettette. Több, mint két 
év telt el azóta, hogy Rose a janvillei kis temető
ben alussza örök álmát; több, mint egy'éve, hogy Blaise 
is őrök nyugalmat talált ptt. A virágok' még el sémi her
vadtak a siron; a drága halottak emléke, akiknek 
sírját állandóan látogatták1, a hátramaradottak szive .leg
mélyén szunnyadt. A holtak az ünnepélyen mintegy ott 
mülattak gondolatban a család ölén ; mintha ők is meg
egyeztek volna szüleikkel abban, hogy most ez itt a 
mennyegzö órája, hogy az örömben ne akadályozza őket 
tovább a gyász, hogy örömük legyen a fejlődésben, az 
alkotásban. ;

Denis belépése a gyárba a legtermészetesebb do
log volt. Ha mindjárt azután, hogy a szakiskolát el
végezte, nem lépett be a gyárba, annak csak az volt 
az oka, hogy akkor fivéréé volt ott a hely. Denist egész 
műszaki készültsége erre a helyre predesztinálta. Reg- 
geltől-estig ott volt az igazi helye — a gyárban. Csak 
a kis pavillonba kellett beköltöznie, amelyet a katasz
trófa fölötti borzalmában, Charlotte azonnal elhagyott 
a kis Bertával és Chantebleden keresett menedékét. De- 
nisnek a gyárba való belépése megoldotta a nehéz 
pénzkérdéseket is; a gyár hatodrészben akkbr már 
Blaise-é volt. S mert a pénz a családé volt, a fiú 
egyszerűen fivére helyét foglalta el s aláírta a szer
ződést, amit a másiknak kellett volna aláírnia. Csak 
gyöngédségének és igazságérzetének engedett, amikor a 
gyár nyereségéből meghatározott részt biztosított az öz
vegynek, Charlotte-nak. Mindezeket a dolgokat nyolc 
nap alatt rendezték el; nem volt a legcsekélyebb véle

r
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ményeltérés sem köztük; a tények logikája követelj 
igy. Constance nem szólhatott semmit; a férje csöndre 
kárhoztatta és ismételten mondogatta:

— Mit csináljak? segítségre van szükségem és 
Denis épp oly jó nekem, mint valami idegen; külön
ben is visszaváltom ezt a részt, mielőtt egy év letelik; 
aztán kiteszem innen, ha bánt téged a dolog!

Denis most elérkezettnek látta az időt, hogy Martha 
Desvignes-szel régóta tervezett ‘házasságát nyélbeüsse. 
Charlotte-nak ez a fiatalabb testvére, Rose elválaszt
hatatlan barátnője, már majdnem három év óta várt rá. 
Derűs mosolya, gyöngéd okossága már gyermekkorában 
barátjává tette Denisnek1: Janville és a környék csön
des utain sokszor megfogadták egymásnak a szere
lem és a hűség szavait. De azt is megfogadtatták egy
mással, hogy nem sietik el a dolgot s hogy az egész 
élet boldogsága megéri azt, ha várnak addig, mig elég 
erősek arra, hogy családot alapítsanak.

Az esküvő előtt való estén Máté és Marianne vol
tak az elsők, akik eljöttek megnézni, hogy milyen elő
készületeket kellene tenni. Charlotte-ot ott találták, a 
térdein albummal; vázlatott készített a nagy tölgyfáról.

— Ni: meglepetés?
Zavartan mosolygott.
— Úgy, úgy, meglepetés. Majd meglátjátok1.
Elmondta, hogy két hé)t óta azzal foglalkozik, hogy

az esküvőre akvarellel fessen étlapot s amellett az a 
gyöngéd, bájos ötlete volt, hogy csak gyermekfejeket, 
gyermekidilleket használ fel — egész kicsi családokat, 
csupa gyermekekkel — a hasonlatosságot a régi fo
tográfiák adták. A nagy tölgy majd háttér lesz a két 
legfiatalabb kicsike: Benjámin és Güilleaume számára. 
Máté és Marianne el voltak ragadtatva. Meghatotta 
őket a végtelen sok rózsaszín arcocska, valamennyit 
felismerték. Először — még bölcsőben — a két iker 
volt, amint egymást átölelték; majd Rose, a drága ha
lott, ingeeskében; Ambroise és Gervais, félig mezte
lenül, a szabad levegőn, a fűben hanchrozva; Gré-
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goire és Nicias, amint az iskolát el kerülik és erdőben, 
berekben madárfészket keresgélnek; Claire, meg a há- 
l0m másik leányka: Louise, Madeleine és Marguerite; 
a majorságban csirkék után szaladgálnak, vagy a jám
bor lovacskákon lovagolnak. De ami a legjobban meg
hatotta Marianne-t, az a legfiatalabb volt, a kicsike 
Benjámin; az épp kilenc hónapos volt; Charlotte a 
saját kis Guilleaume fiával együtt egy bölcsőbe fek
tette a nagy tölgy alá.

— Nagybácsi és unokaöccs; — nevetett Máté — 
és ez még semmi, mert a nagybácsi az öregebb, egy 
héttel előbb született j

Marianne könnyek között nevetett; az akvarell re
megett a kezében. \

— A négy kicsike! Drága fiaim, drága unokáim! 
S most megint anya vagyok és nagyanya... a két 
drága kis lénnyel... ó, ez a kettő az utolsó vigaszom; 
begyógyították a mély sebet; nekik köszönhetjük, hogy 
megint reményteljesek és bátrak vagyunk!

— Vigyázzatok; dugjátok el az akvarelljeiteket; itt 
jön Gervais és Claire, hogy az asztalt megtérítsék.

Tizenkilenc éves fiú létére Gervais kolosszus volt, 
a család legerősebbje. A haja rövid, göndör és fekete, 
nagy, világos szeme, széles, telt arca volt. Az apja 
»kedvence« volt; a termékeny föld fia, az, akit a föld
művelés iránt való szeretetében nevelt föl, a hóditó 
földmivelés jegyében, az, aki egy nap folytatni fogja 
a munkát. Máris rábízhatta a munka egy részét; csak 
arra várt, hogy Gervais megházasodjék1, hogy aztán tel
jes egészében átadja neki a gazdaságot. S szívesen 
álmodott arról, hogy Clairet adja melléje segítségül, míg 
valami derék, erős ifjú felesége nem lesz; olyan, aki al
kalmas arra, hogy a munkában résztvegyen. Két em
ber, ha megérti egymást, nem sok ilyen nagy gazda
ság vezetésére; pedig napról-napra nagyobbodik az. 
Claire az anyjának volt a jobbkeze. A konyhában és 
a házj munkában segített neki főleg; a számvitelben
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segédkezett. Okos, takarékos leány; a család fiutagjai 
sokat tréfáltak vele.

— Itt lesz hát az asztal megtérítve, — mondta 
Gervais; — le kell majd kaszálnom a füvet.

Claire megállapította a vendégeik számát; felteri- 
tette az asztalt és miután Gervais előkeritette Fréde- 
ric-et, hogy legyen segítségére a fü lekaszálásánál, mind 
a hárman megbeszélték a szükséges tennivalókat. Rose 
halála után a vőlegénye, Frédéric, ott maradt a major
ságban s folytatta a munkát Gervais oldalán; annak a 
legszorgalmasabb, legjobb pajtása lett. Pár hét óta Ma
rjaimé észrevette, hogy a fiú Claire körül legyeskedik. 
Mintha — miután az idősebb njpghalt — a fiatalabb 
leányt akarná. Claire nem olyan szép, mint Rose volt; 
hanem nagyon erős, nagyon jó giazdasszony. Eleinte 
ez a gondolat Mani annet elszomorította; hát lehet-e 
elfelejteni iaz ő drága gyermekét? De aztán mély meg- 
indultságot érzett: úgy vélte, a családi kapocs még csak 
szorosabb lesz igy; ennek a fiúnak a szive nem fog 
másutt szereteted keresni; megmarad nekik — kétsze
resen drága lesz. Mosplyogva szemet hunyt a dolog fö
lött s úgy találta, begy Frédéric az a sógor, az a segítő
társ, akire Gervaisnek szüksége van addig is, mig Claire 
eléri ázt ,a kort, hogy férjhez mehessen.

Mikor az asztal kérdését teljesen megvitatták, a 
tölgy alatt, a füvön hirtelen betörtet egy csapat: lobogó 
szoknyák, a napfényben himbálódzó hajfürtök.

— Ó, — kiált Louise — nincsenek fehér rózsák!
— Nincsenek! — ismétli Madeleine; — nincs egyet

len szál fehér rózsa sem.
— Rz összes rózsatőket végigkutattuk1, — biztosí

totta őket Margueríte, — de csak csupa vöröseket ta
láltunk!

R  lányok — tizenhárom, tizenegy és kilenc évesek — 
mind erősek, Louise egész kész kicsi asszony már. Ma
deleine gyengédebb, de csinos, egész órákat töltött a 
zongoránál. Margueríte — erős orrú, húsos ajkú gyer
mek, gyönyörű szőkesárga hajfürtökkel — télben a ma-
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darakai szedegette föl, hogy a kezében megmelengesse 
őket Miután a veteményeskertet átkutatták1, mind a 
három kisleány ideszaladt, egész kétségbe voltak esve 
a kutatásaik eredménytelenségén. Nincs fehér rózsa a 
lakodalomra, ez’ borzasztó! Mit nyújtanak át majd a 
menyasszonynak, mivel diszitik majd az asztalt? A há
rom leány mögött Grégoire jött; tizenötéves, éleseszü 
kis fickó. Gúnyosan nézett szét; a keze a zsebében volt. 
Ö volt a családban a nyugtalan, lármás elem; ördögi 
kitalálásokban kiméiithetetlen. Keskeny ajka, hegyes orra 
elárulták kalandor természetét; szívós akaratát; akadályo
kat legyőző természetét. Örült a testvérei kudarcán, 
hangosan kiáltott, hogy csúfolja őket:

— No, én tudom, hol vannak fehér rózsák, még 
pedig szépek!

— Hol? — kérdezte Máté.
— A malomban; a kerék mögött, a kis gyümöl

csösben. Három egész fa; teli fehér rózsával, vannak ott 
rózsák akkorák, mint egy-egy káposztafej!

Hirtelen elhallgatott; elpirult és zavarba jött, mikor 
az apja szigorúan nézett rá:

— Megint a malom körül settenkedel, pedig meg
tiltottam neked.., S hogy megtudd, van-e fehér rózsa 
a kertben, bemásztál oda?

— Nem; nem, csak átnéztem a falon,
— Úgy; fölmásztál a falra. No még csak ez kellett. 

Azt akarod, hogy bajom legyen Lepailleurékkel? Ezek
kel az ostoba, gonosz emberekkel?... Igazán, fiam, az 
öpdög bujt beléd.

Amit Grégoire el nem árult, az volt, hogy a gyümöl
csösben T hé rése-1 kereste fel -— a rózsás, furcsa kis 
lányt, pici, fehér orrával; tizenhárom éves volt a leány 
és ugyancsak borzasztó kalandos természetű. A játékaik 
még gyermekesek voltak nagyon, de volt a gyümölcsös
ben — te  íalmafák mélyén — egy kis sarok, ahol nagyon 
kedélyesen lehetett csacsogni, nevetgélni.

— Hallod, — ismételte Máté, — nem akarom, hogy 
odamenj Thérésezel játszani. Jó és kedves gyerek: de ,az
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olyan ház, ahová te ne járj. Úgy látszik, verekszenek 
is ott.

Grégoire örült, hogy dorgálással megmenekedett. Ma
rianne, mikor vigasztalannak találta a három lányát 
amiatt, hogy nincs fehér rózsa, igyekezett őket felvidí
tani: i ' '

— Majd halványrózsaszinü virágot szedtek holnap 
íeggel az asztalra; az is nagyon szép lesz ám.

Máté lecsöndesedett; jókedvre hangolta a gyermeke
ket, vidáman mondva:

— Csak szedjétek le a vörös rózsákat is; a legvörö
sebbeket; azok az jelet Vére.

Marianne és Charlotte még az előkészületekkel vol
tak elfoglalva és mái piciny lábak közeledtek a fűben. 
Nicolas — nagyon büszke hét évére — kicsiny unoka- 
hugát kezénél fogva vezette — az is hatéves nagylány. 
Jó egyetértésben éltek egymással. Ma otthon maradtak 
Benjámin és Guilleaume bölcsőjét őrizni; férjet-felesé- 
get játszottak és kijelentették, hogy a két kis baby az 
övék. Hanem a kicsik felébredtek a bölcsőben: enni 
akartak. Nidolas és Berta megijedtek és szaladni kezdtek, 
hogy az anyjukat felkeressék.

— Mama! — kiált Nicolas. — Benjámin téged akar; 
szomjas.

— Mama, mama! — mondja viszont Berta, — 
Guilleaume szomjas, téged akar! Gyere hamar!

Marianne és Charlotte nevetnek. Igazán; az esküvő 
miatt való előkészületek elfeledtették velük a kicsikéket. 
De visszasiettek a házba: a szoptatás órája elérkezett 
És másnap megvolt a szép, vidám lakodalom; a család 
meghitt körén belül. Csak huszonegyen ültek az asztal
nál; a tölgy alatt, a letarolt fü helyén. Az ünnepi asztalt 
orgonabokrok vették körül; egész barátságos teremnek be
illett volna; csupa fa, növény. Itt volt az egész család: 
mindenekelőtt a majorsági Fromentok; aztán Denis, a 
férj; ritkán látták csak; fogvatartotta a gyár; Ambroise. 
a feleségével, Andréeval. Magukkal hozták a kis 
Léonce-t. Azok is ritka vendégek Chatebledben: a ke
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reskedelmi élet követelményei Parisban tartották őket. 
S nagy öröm volt: a kirepült madarak visszatérése a 
családi fészekbe. Rendkívüli szerencse, hogy igy viszont
láthatják valamennyien egymást, dacára a folytonos szét
szóródásnak, amit az élet hoz magával. A családon 
kívül csak szükebb rokonság volt jelen; Beauchéne és 
Constance, Séguin és Valentiné és persze madame Des- 
vignes, a menyasszony anyja.

Az asztalnál huszonegy személy ült, de volt másik 
három asztal is, egész picike; a következő gyermekek 
számára: Leonce — tizenöthónapos, akit épp most vá
lasztottak el, — Benjámin és Guilleaume, akik még 
szoptak. S hogy ők is résztvegyenek az ünnepségben, 
a kis bölcsőket odatolták; nekik is megvolt a maguk 
helye. Huszonnégyet tett igy ki, kerekszámu volt a kö
zönség, két tucát. Az asztalt dúsan felékesitették ró
zsákkal. A nyári ég alatt, az aranyvörös lomb árnyékában, 
édes illatot lehelt a sok rózsa. A tiszta júliusi ég azur- 
gömbként terült el a látóhatár egyik végétől a másikig. 
Márta fehér ruhája — a kis és nagy lányok fehér ruhái 
— ja sok világíos ruha, a sok fiatal arc ennek a boldog 
kis világnak csupa virtághajtása volt. Vidáman ettek és 
falusi szokás szerint, koccintani kezdtek, a fiatal párnak 
és mind a jelenlevőknek szerencsét, egészséget kívántak.

Mig ia lányok az asztalt szedték le, Séguin, aki 
az állattenyésztés iránt érdeklődött, azt "kívánta, hqgy 
mutatná meg neki 'Máté, az istállóit. Egész ebédidő 
alatt Séguin mindig lovakról beszélt s mindenekelőtt az 
erős igáslovakat szerette volna látni. Pompás tulajdon
ságaikért Máté nagyon dicsérte őket; arra kérte Beau- 
chéne-t, hogy szintén jöjjön velük az istállókba. Mikor 
a három ur eltávozott, Constance és Valentiné is ki
váncsivá lettek, hogy a majorságot megnézzék. Annak 
a nagysága, kiterjedése bámulatra ragadta őket.

Követték hát a férfiakat és a társaság többi részét 
otthagyták á fák alatt; ennek a szép ünnepi délutánnak 
vidám békéjében.

Az istállók, kocsiszínek jobbra feküdtek. Hqgy oda-



350

érjenek, át kellett haladni a hatalmas udvaron; onnan 
el lehetett látni végig az egész birtokon. Itt Megálltak; 
csodálkozásba ejtette őket az egész kész mii összessége. 
Soká állpttak ott; soká nézték csöndesen. Végre Séguin 
szólalt még halk, száraz hangján, gúnyos nevetéssel 
ami még keserűbbé tette a saját bukását:

— No; jó üzletet csinált; sohse hittem volna, — 
mondta ’Máténák.

Folytatták a körutat. Az istállókban, aktokban még 
nőtt a csodálkozjás, még szembeötlőbb volt a nagyság, 
az erő. Mindezek a tehenek, ökrök, juhok, aprójószág 
az élő, örökös alkotóerőről beszéltek. Minden évben 
szükebb lett a hely s uj istállóikat kellett építeni, uj 
lovakat szerezni be, uj épületeket építeni.
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Nonne és Cédle — minthogy közeledtek a nagy 
ünnepnapok, — olyan szorgalmasak voltak, hogy dol
goztak még vasárnap is. Ahogy az asztaluk két végénél 
ültek, szorgalmas munkában, hirtelen látogatót kaptak. 
Csodálkozásba, ijedelembe ejtette ez őket.

Csöndes, rejtett életük mindeddig békésen folydogált, 
egyéb gondjuk nem volt, csakhogy békében kijöjjenek 
minden héten a fizetésből, meg a házbérre szükséges 
összeget féhletehessék. Már nyolc élve laktak a nagy, 
világos szobában a rjue de la Fádération-ban. Norine 
gyermeke erős legénnyé fejlődött a két anya között: 
egyenlő gyengédségigei őrizték, nevelték. Két mamája volt 
a kicsinek: Norine mama és Cécile mama. Nem is tudta 
biztosan, melyik az igazi. Csak neki éltek', csak1 neki dol
goztak. Az egyik — negyven éve ellenére is — szép 
még most is; megmenekült a férfiaktól kései anyaságá
val. Kislány maradt a másik, bár már majdnem harminc 
éves s egész határtalan szeretete a gyermeké volt.

Ezen a vasárnapon — úgy tíz óra felé — kétszer 
erősen kopogtak az ajtón. Aztán kinyílt az ajtó és be
lépett rajta egy körülbelül tizennyolc éves fiú. Barna, 
négyszegletes arcú; erős állu, szürkészemü volt. Ron
gyos, régi kabát volt rajta és fekete posztósipka.

— Bocsánat, — mondta, — itt laknak a Moineaud 
hölgyek; a dobozgyártók ?

Norine, aki felemelkedett, rápillantott és hirtelen
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kínos érzés fogta el. A szive összeszorult, mintha ve
szély fenyegetné. Látta már valahol ezt az arcot, de nem 
emlékezett határozottan semmire; valami távoli vesze
delemre gondolt csak, ami az életét fenyegeti.

— Itt lakinak, — felelte.
Nem nagyon sietősen a fiatalember körülnézett a 

szobában. Úgy látszik, többet várt, mert elfintorította 
ats záját. Aztán tekintette a gyermekre esett, aki fel
pillantott a térdén fekvő könyvből, hogy a belépőt 
szemügyre vegye. Aztán még egy gyors pillantást vetett 
a másik nőre — erre a kicsi, sovány személyre, aki 
nyugtalanul nézett az ismeretlenre.

— Azt mondták nekem, hogy a negyedik emeleten 
van, balra... — mondta a fickó.. . Féltem, hogy nem 
találom majd meg, mert amit mondani akarok, nem 
mondhatom el mindenkinek... Nehéz dolog; gondol
kodtam is r ajta, mielőtt idejöttem.

Húzta a szavakat; Norinet nem tévesztette szem 
elől, miután meggyőződött arról, hogy a másik nő
személy túlságosan fiatal ahoz, hogy a keresett nő 
legyen. Végre elhatározta magát. ‘

— Én vagyok az a gyerek, akit Rougemont-ba 
adtak dajkaságba, — mondta. — Én Alexandre-Ho- 
noré vagyok.

Többet nem is kellett mondania. Norine szegény 
egész testében remegni kezdett; összekulcsolta, tördelte 
a kezét, — zavaros arca mélyen belesápadt. Nagy Isten! 
Beauchéne! Annyira hasonlított a fiú Beauchénehez a 
rablómadárszemével, az élvezetért élő emberre erős 
áliával, az apjára, aki már csak a zabálásig aljasodott 
le, hogy Norine azon csodálkozott, hogy nem találta 
ki á nevét mindjárt az első pillanatra. A Norine lába 
remegett; le kellett ülnie. >

— Úgy hát maga az? — kérdezte egyszerűen 
Alexandre.

S mert Norine még mjndig reszketett, ami vallo
mással volt egyértelmű, — anélkül, hogy félelmében, 
kétségbeesésében csak egy szót is bírt volna szólni,
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a fin, úgy látszik1, szükségét érezte annak, hogy egy 
Kicsit lecsendesitse, ha nem akarja, hogj az imént ki
tárt ajtót mrgint becsukják előle.

— Ne izgassa úgy fel magát, — mondta. Nem kell 
félnie tőlem, nem az a szándékom!, hogj szomorúságot 
okozzak magának. . .  De megérti, ha végre megtudtam, 
hogy hol van, akkor aztán szerettem volna meg is 
ismerni; ez természetes. Még azt is gondoltam magam
ban, hogj majd örül, ha lá t... A dolog úgy áll, hogy 
nem igen megy jól a sorsom. Majdnem három éve 
annak, elkövettem azt az ostobaságot, hogy Párisba 
jöttem... itt nem bírom megkeresni a kenyeremet. S 
olyan napokon, amikor az ember nem reggelizett, — 
mégis csak felkeresi az ember a szüleit, akik kitették 
az utcára s talán mégsem olyan szívtelenek, hogy egy 
tányéi levest megtagadnának tőle...

Női inénak: könny futotta el a szemét. Ez már aleg- 
szöinyübb volt minden dolog között: ennek a szeren
csétlen, elhagyatott gyermeknek a visszatérése; ez a 
nagy, nyugtalanító legény ; aki őt hibáztatta azért, mert 
éhezik. S mert a fin most csak reszketni és zokogni 
látta Norinet és nem tudott belőle kihozni egy szót 
sem. Cécilehez fordult:

— Tudom, hogy maga a testvére... Mondja meg 
neki, hogy ostobaság, ha így szomorkodik. Én igazán 
nem akarom megölni. Nagyszerű, hogy örül azon, hogy 
lá t... Pedig nem csináltam feltűnően: nem mondottam 
odalenn a portásnak égj szót se; esküszöm.

S mikor Cécile, anélkül, hogy felelne, felemelkedik, 
hogy a testvérének segítségére siessen, hirtelen a gyer
mek iránt kezdett érdeklődni. Az is félni kezdett, mi- 
koi olyan szomorúnak látta a két anyját

— Ez a gyerek tehát a testvérem? — kérdé Ale- 
xandre.

Hanem Norine hirtelen a gyermek és a fiú közé 
állott. Úgy látszott, hirtelen valami katasztrófát sejt 
meg... örvényt, ami elnyeli valamennyiöket. Szerette 
volna, ha ebben a pillanatban nem szívtelen és tud
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találni kedves szavakat; de teljesen elvesztette az eszét; 
teljesen magánkívül volt a felháborodástól, bosszútól, 
ellenségeskedéstől — ami mind át, meg átjárta.

— Eljött, értem ... de mégis kegyetlen dolog!..; 
Mit tehetek én önért? Ennyi év után nem ismeri meg 
az ember egymást, nincs semmi mondanivalója egymás
nak ... S amint látja, én nem vagyok gazdag.

Alexandre másodszor pillantott a szobában körül.
— Látom... És az apám? Nem mondaná meg a 

nevét?
Norime elsápadt és még jobban kezdett remegni, 

mig a fiú hozzátette:
— Ha van az apámnak dohánya, majd tudom a 

módját, hogy rákényszeritsem arra, hogy nekem vala
melyes pénzt adjon. Nem dobhatja ki a gyerekét így az 
utcára!

Norine előtt hirtelen feltárult az egész múltja... 
Beauchéne, a gyár, Moineaud apó, — aki olyan öregen 
és megtörve hagyta el a gyárat, mikor Viktor fia be
lépett oda. S ösztönszerüleg félt a gondolattól... ha 
ennek a fickónak kimondja a Beauchéne nevét, ez a 
vallomás könnyen széttépné mostani nyugodt, békés éle
tét mindenféle bonyodalomba kaszálná. Félt ettől a 
gyanús legénytől, akiről lerit a lustaság és bűn.

— Az apja rég meghalt, — mondta.
Biztos, hogy Alexandre nem tud semmit; biztos, 

hogy az apjáról semmit meg nem tudott; nem is kétel
kedett anyja szavában, mert ez olyan biztosan, erélyesen 
beszélt. Brutális, haragos mozdulatot tett csak a fiú, 
hogy igy tönk'retéve látta a reményeit.

— Hiszen akikor éhen kell dögölnöm!
Norinenak csak az az egy fájdalmas kényszer ér

zése volt, bár ne lenne már itt ez a fiú. Ne kínozná 
jelenlétével; szegény, vérző szivét annyira megtöltötte 
a lelkiismereti furdalása, a szánalma és ijedtsége. Ki
nyitott egy fiókot, kivett belőle ^gy tizfrankos, három 
havi összegyűjtött pénzét; a gyermekének születésnapi 
ajándékot akart rajta venni. Átnyújtotta Alexandrenek.
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— Hallja, én semmit se tehetek magáért. Mi hárman 
élünk ebben a szobában és nagyon keservesen szerez
zük meg a kenyerünket... Nagyon sajnálom, hogy sze
rencsétlen, de én rám nem számíthat... Tegyen úgy, 
mint mi: dolgozzék. *

Zsebrevágta a fiú a tiz frankot és egy darabig 
még a csipáin ringatta magát; azt felelte, hogy nem 
ezért jött és hogy meg tudja érteni a dolgokat, ö  
jó az emberekhez, ha azok is jól bánnak vele. S 
ismételte: nem volt szándékában, hogy botrányt csináljon, 
ha jóságosán fogadják. Olyan anya, aki gyermekével 
megosztozik, — ha csak tiz frankon is — teljesítette 
a kötelességét.

Elmenőben, még visszaszólt: ;
— Meg sem csókol?
S Norine hideg ajakkal és halott szívvel csókolta 

meg a fiát. Az arcán hideg futott végig csattanós csók 
után, amiket a fiú hangos cuppogással adott neki.

— S viszontlátásra, nem igaz? Ha szegények va
gyunk is és nem lakhatunk együtt, mégis legalább 
tudunk egymásról. A szegénység nem fog megakadályozni 
abban, hogy időről-időre fel ne keressem és jónapot 
ne kívánjak.

Mikor elment, a szobában hosszú hallgatás maradt 
vissza és mély szomorúság. Norine egy székre roskadt; 
mintegy letörte ez a katasztrófa. Cécile — akit a 
dolog éppúgy érintett, mint a testvérét — leült vele 
szemben. S a szoba méjy szomorúságában, ahol olyan 
jókedvüek voltak még regigel, Cécile szólalt meg, hogy 
bámulatának, felháborodásának adjon kifejezést:

— De hisz nem kérdeztél semmit tő le... Jiogy 
nem tudunk róla semmit!... Honnan jön, mit csinál, 
mit akar?... S mindenekelőtt: hogy tudott megtalálni 
téged?... Ezeket a dolgokat meg kellett volna tudni 
tőle. ..

— Ugyan mit akarsz? Mikor csak a nevét mondta, 
már meg voltami semmisülve. Hisz ő a z ...  Felismerted 
te is benne az atyját, nem igaz?... Igazad van; nem
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tudunk róík semmit, most majd örökös félelemben él
hetünk, hegy leszakad a ház a fejünk fölött.

Zokogni kezdett megint, erő, bátorság nélkül, könny
től elnyomott hangon mondva:

— Nagy, tizennyolcéves fiú ... igy ránfczakad, be 
a házba!... Bár igaz, hogy nem szeretem, nem ismerem... 
Mikoi megcsókolt, csak jeges hideget éreztem és mintha 
megfagyott volna a szivem—  Istenem, micsoda bánat! 
Milyen piszkos, csúf, kegyetlen sois!

Ezen az estén a két testvér — amint kicsit meg
nyugodott — elhatározta, hogy Máténak fognak írni. 
Mikoi Máté hozzájuk sietett, Norine egész kétségbe
esetten jelentette neki:

— Ó, könyörgöm, ne jöjjön ide többet az a fiú... 
Találjon rá  módot; akadályozza meg, hogy idejöjjön... 
Nagyon fájdalmas látvány nekem; nem bírom elviselni...

Persze Máté nem tehetett semmit. Érett meg
fontolás után legföllebb annyit eredményezhetett a 
segítsége, hogy Alexandret megakadályozza abban, hogy 
a Beauchéne apaságát felfedezze. Amit a fiúról meg
tudott, olyan aljas, olyan fájdalmas dolog volt, hogy 
még Constance-ot is meg akarta kimélni ilyen "botránytól.

— Az a véleményem, — mondta Norine-nak, — 
hogy egyelőre ne mondja meg neki az apja nevét. 
Később majd meglátjuk, hogy mit tehetünk. Ma csak 
baj volna ez mindenkire nézve.

Norine élénken helyeselt.
— Ó, csak ne nyugtalankodjék. Megmondtam neki, 

hogy az apja régóta halott. Másképp az egész históriát 
a saját nyakamba vehetnem; én pedig nyugodtan akarok 
élni a fészkemben.

Máté elgondolkiodón állott ott; töprengett Nem 
tudta elhatározni magát )arra, hogy Alexandret teljesen 
magára hagyják.

— Találok neki majd valami foglalkozást, ha <iol- 
gbzni akar. Később felvenném a gazdaságomba is, ha 
attól nem kellene tartanom, hogy elrontja az embereimet... 
Majd meglátjuk; ismerek egy munkaközvetitőt, aki két-
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ségkivül szerez majd neki munkát; majd itthagyom a 
címét, hogy tudja, hol jelentkezzék, ha megint eljön.

— Hogyan, ha megint jelentkezik! hát azt hiszi, 
hogy megint idejön? — kérdezte Norine kétségbeesetten. 
-— Istenem, hát ne legyek soha többé boldog?

És a fiú 'tényleg eljött megint. Hanem mikor Norine 
a munkaközvetítő cimét átadta neki, csak a vállát vono- 
gáttá; csak gúnyosan nevetett. Ismeri ő, — mondja — 
a párisi munkaközvetítőket; csupa semmirekellő; ma
guk helyett dolgoztatják a szegény embereket. Egyéb
ként Alexandre még nemi is fejezte be a tanuló éveit; 
csak arra való, hogy utakat csináljon a városban; leg
jobban szeretne valami nagy raktárban állást. És mikor 
ilyen helyet szerzett neki Máté, nem maradt ott tovább, 
mint tizennégy napig; valamelyik szép este eltűnt egy 
csomó áruval együtt Egymásután volt pék', kőműves- 
legény, hordár, de nem tartotta magát sehol. A párt
fogójának már elveszett minden bátorsága, annál is in
kább, mert mindenütt jóvá kellett tennie a sok gonosz 
dolgot, amit Alexandre elkövetett. Le kellett arról mon
dani, hogy ezt a fickót megmentsék és csak arra lehe
tett szorilkbzni, hogy — ha időnkint, rongyokba bur
kolva és kikoplalva, megjelent, — némi pénzt adjanak 
neki, hogy ruhát, kenyeret vehessen.

Teljessé akkor lett a szerencsétlenség, mikor Ale
xandre a rue de la Fédérationban megismerkedett Al- 
fréddal, Norine legfiatalabb öccsével. Húszéves volt Al
fréd akkortájt; két évvel idősebb, mint ez az alkalmi 
unokaöccse, aminek csúfolta. S nem akadt gonoszabb 
csavargó Páiisban, mint ez a halavány, bajusztalan 
siheder; a hunyorgó szemével, görbe szájával. Meg
testesülése volt a vásott csirkefogónak; a párisi sze
métdombon nőtt fel. Mint Alexandre barátja, ő is az 
adódó alkalmakból élt. Nem lehetett tudni, lakik-e egy
általán valahol, amióta Moineaud anyó meghalt a kór
házban. Egy nap, mikor Alexandre Norinehez ment, ott 
találta Alfrédet; Alfréd eljött néha, hogy az apja részére 
egy tiz sous darabot kérjen. A két fiatal bandita el-
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ment együtt; beszélgettek; megtalálták egymást; mint 
zsák a foltját. Egész vállalatot alapítottak. Alexandre 
együtt élt Richarddal, egy barátjával, Alfréd elhozta az 
unokahugát, Toinettet, Euphrasie egy lányát. Négyen 
voltak együtt és a sovány Toinette szenvedélyes szere
lemre lobbant a kolosszus Richard iránt; Alfréd, mint 
jó pajtás, szívesen átengedte őt neki. Ettől kezdve min
den este uj ura, parancsolója felpofozta, ha nem hozott 
neki száz sous-t. De ja lány ezt rendjénvalónak találta. 
S kifejlődött a rendes história: eleinte a koldulás: a 
három csirkefogó kényszeritette a még fiatal leányt, 
hogy esténként az utcasarkon nyújtsa ki a kezét; mi
kor nagyobb lett a lány, következett a prostitúció; 
elhozta a férfiakat és átadta a három csavargónak 
azokat, akik nem fizettek; jött aztán a lopás; eleinte 
csak eltanulták az egyes fogásokat; ellopkodták, ami 
a kirakatban volt látható; később nagyobb lopások, 
előre megbeszélt expedíciók. Ott aludtak a banditák; 
ahol épp lehetett; hol gyanús éjjeli szállásokon; hol 
üres háztelkeken. Nyáron végtelen utakat tettek a fiatal 
erdőkben a főváros közelében; ott várták be az éjjelt, 
amely kiszolgáltatta nekik.

Mikor Norine az Alexandre és Alfréd hencegéseiből 
értesült ia rabló-hadjáratokról, annyira félt, hogy re
teszt tétetett az ajtajára. S este már nem nyitott ki 
senkinek, ha az illető megnevezte miagát. Ez a mártir- 
élet tartott már két év óta; Norine folyton Alexandre 
látogatásától rettegett. Húszéves volt a fickó, úgy be
szélt, mint aki parancsolni szokott; borzasztó bosszú
val fenyegette meg Norinet, ha üres kézzel bocsátotta 
útnak. Valamelyik nap — anélkül, hogy Cécile meg tudta 
volna akadályozni benne — a szekrényre vetette ma
gát, egy csomó fehérneműt vitt magával, lepedőket, zseb
kendőket és asztalkendőket, hog j eladja. S a két test
vér nem merte őt követni a lépcsőházba; vigasztalanul 
könnyekbe kitörve, ereszkedtek vissza székeikbe.

Egy nap — mikor borzasztó vihar volt odakinn — 
épp madame Angelin volt Norineék'nél. Csak két óra
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volt; madame Angelin épp a körútját kezdte meg. A 
térdén feküdt kis táskája, teli arany- és ezüstpénzzel; 
cl akarta osztani. Itt volt Moineaud apó is, egy széken, 
vele szemben. A pipáját szivta. A hölgy érdeklődött 
iránta és kijelentette neki, hogy szívesen kijár neki va
lami havi támogatást. ■

— De, — mondta madame Angelin — ha tudná, 
mit kell szenvedni ezeknek a szegény embereknek a 
tél hidegétől! Megrohannak; nem adhatunk valamennyi
nek. Önök még a szerencsésekhez tartoznak. Olya
nok is vannak; akik a csupasz földön fekszenek, mint 
a kutyák, nincs egy: darab szenük, hogy melegedjenek, 
nincs burgonyájuk, hogy egyenek! Hát még a szegény 
kicsikék! Egész gyerekseregek, cipő nélkül, csak a bör
tön, meg a guillotine számára nőnek fö l... ha előbb 
a sorvadás el nem viszi őket. 1

Aranyat vett ki bőrtáskájából, hogy az öregnek 
hyüjtsa oda; akkor kinn az ajtón yalaki ököllel döröm
bölt. Norine borzasztóan elsápadt: ismerte Alexandre 
öklét. Ha ki nem nyitja az ajtót, az a bandita tovább 
zörög és botrányt csinál. Kinyitotta az ajtót; s ebből 
nem lett olyan nagy: baj, mint aminőtől félt A hölgy 
'jelenlététől meglepetten, Alexandre elhallgatott, csend
ben maradt, a falhoz támaszkodott. Az anyavédőnő 
felkelt, és másfelé nézett; látta:, hogy valami rokon le
het, akit igy fogadnak. S folytatta, nem csinálva titkot 
belőle:

— Itt van híusz frank, többét nem tehetek... De 
megígérem, hogy jövő hónapra megszerzem a dupláját.

Kis kézitáskája nyitva maradt a térdén s Alexandre 
villogó' tekintetét a kis táskába mélyesztette. Átszámolta 
a szegények ezen kincsét—  az aranyat, ezüstöt, még 
a rézpénzt is. Némán követte a mozdulatait, ahogy 
a táskát becsukta, láncán a karjára akasztotta és az
tán felemelkedett. <

Viszontlátásra a jövő hónapban! — mondta ma
dame Angelin. — Ötödiklén jövök biztosan. Itt fogom 
kezdeni a kö ruta mát. Hanem lehetséges, hogy csak
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későn jöhetek majd, mert azon a napon lesz a sze
gény uram születésnapja... Hát csak tegyenek biza
lommal és dolgozzanak szorgalmasan.

Norine és Cecília is felemelkedtek, hogy az ajtóg 
kisérjék az asszonyt. Ott m"g végte’en köszönő szavak 
következtek. Alexandre megjelenése miatt annyira meg
rettent a kiét testvér, hog] csak most mert fellélekzenj. 
Az eset elég kedvezően végződött, mert a fiú szeré
nyen viselkedett és megelégedett azzal, hogy — miután 
Cécile felváltotta a pénzt — elvett belőle öt frankot 
Nem kínozta őket, mint ahogy szokása volt, hanem el
ment a . pénzzel.

Annak a hónapnak az ötödiké — szombat — a 
csúnya tél legsötététebb napja volt; felhőszakadásszerü 
eső zuhogott egész nap. Délután három órakor sötét 
volt már. A rue de la Fédération-nak ezen a végén 
hosszú telek terült el; évek óta el volt kerítve. Egész dél
után egy sovány leány állott emellett a nyílás mellett. 
Ki volt téve az esőnek rongyos kendőbe volt burkolva, 
amelyet egész a szeméig lehúzott. A hideg ellen vé
dekezett vele alighanem. Valamire várni látszott; jó
szívű, elmenő emberek alamizsnájára; vagy talán sze- 
íelmi kalandra valami aszfalt-koptatóval. Nagyon türel
metlen volt; minden pillanatban előre hajtotta kis szöcske- 
fejét, hogy a Mars-mező irányában kutatva nézzen 
körül.

Múltak az órák; aztán a toronyóra hármat ütött. 
Az ólomszürke égen sötét felhők, mintha az eső el- 
fullasztotta volna a leányt. Időről-időre felemelte a 
fejét és felpillantott a mindjobban sötétülő égre; mintha 
meg akarta volna köszönni, hogy ilyen árnyékba bo
rítja őt. Abban a pillanatban, mikor újabb záporroham 
vette kezdetét, egy feketébe öltözött hölgy jött arra, 
esernyő alatt. Gyorsan jött; kikerülte a pocsolyákat, 
mint olyan, akinek sietős az útja és gyalog jár, hogy a 
kocsiravalót megtakarítsa. Toinette megismerte messzi
ről. Madame Angelin volt; a rue de Lille-ből jövet, 
a szegényeihez sietett; táskája kis láncon a csuklóján
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lógott. Mikbr a leány a kis lánc fémcsillogását meg
pillantotta, nem kételkedett tovább; halkan füttgentett. 
Nemsokára kiabálás, jajgatás hallatszott az elhagyott tel
ken; Toinette mag 3 kezdett njögni, panaszkodni:

Madame Argelin csodálkozna, zavartan állott meg.
— Mi bajod, gyermekem?
— Ó Madame; odaát megcsúszott az öcsém, kitörte 

az egyik lábát.
— Megcsuszot!? Hol csúszott meg?
— Ó Madame, egy szín van ott; ott alszunk, mert 

nincs szobánk; létrát vett elő, hogy a lyukakat be
tömje, amiken beesik az eső; leesett, úgy törte a ki 
a lábát.

Zokogásba tört ki a leány; megkérdezte, mit csi
náljanak s elmondta, hogy tiz percze már itt valami se
gítséget, de nem jött senki. Olyan kutya hideg van; 
úgy szakad az eső. Közben a fájdalom-kiáltások ismét
lődtek az elhagyott telek végéből.

Madame Angelin megszánta; de habozott, valami 
bizalmatlanság keletkezett benne.

— Qyermekem; orvost kell hívnia, én magam nem 
tudok semmit se tenni.

— Ó dev madame, jöjjön csak... Én nem tudom, 
hol lehet találni orvost.., jöjjön, ketten majd felemel
jük az öcsémet, mert én magam nem bírom és lega ább 
bevisszük a színbe, hogy az eső ne verje tovább.

Madame Angelin engedett; olyan igazaknak tűntek 
fel előtte a leány szavai. Folytonos látogatásai a bün- 
tanyákon, ahol a bűn, a nyomor szemétdombján tenyé
szik, bátorrá tették. Be kellett csuknia az esernyőjét, 
hogy átcsússzék : a kerítésen és követte a lányt, aki 
rongyos sáljában, ‘Vékonyan, úgy siklott előtte, mint egy 
macska.

— Nyújtsa a kezét, madame. . .  Vigyázzon, itt po
csolyák vannak... Ott van ni, hátul. Hallja, hogy szen
ved, szegény fivérem?.,. Itt vagyunk.

S kegyetlen, borzasztó jelenet következett. A három
bandita, Alexandre, Richard és Alfréd, — akik az ár
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nyákban bújtak el — előugrottak és az éhes farkasok 
olyan dühével tetették magukat madame Angelinr % hogy 
az asszony .azonnal lebukott a földre. Alfréd •— aki gyáva 
volt — átengedte őt a másik kettőnek s Toinettel 
előre futott, hogy őrködjenek. Alexandre — aki a zseb
kendőjét csomóba kötötte — a hölgy szájába tömte, 
hogy elfojtsa ; a kiáltásait. Csak az volt a szándékuk, 
hogy elkábitsák, aztán a táskájával elmeneküljenek. De 
úgy látszik, a zsebkendő kiesett, mert az asszony visí
tott; borzasztó kiáltást hallatott. Ugyanabban a pi lanat- 
ban a két őrködő füttyentett; kétségkívül, hogy a tár
saiknak emberek közeledését jelentsék. Hamar véget kel
lett vetni, a dolognak. Alexandre a zsebkendőt a ma
dame Angelin nyaka köré csavarta, mig Richard öklével 
fojtotta el a kiáltását. A csavargókban feltámadt az 
ölés vágya; elkezdték szorítani a kendőt, elcipelték a 
hölgyet a telek sarába, mig nem mozdult többet. Mikor 
megint füttyentettek, velszedték tőle a kézitáskáját, ott
hagyták a testét, nyakán a kendővel s elrohantak — 
mind a négyen (a Grenelle hidjáig. Ott a táskát 
a Szajnába dobták, miután a tartalmával — fehér és 
sárga pénzekkel — megtöltötték a Zsebüket.

IMikor Máté / elolvasta az újságokban ennek a go
nosztettnek az egyes részleteit, borzalom szállta meg és a 
rue de la Fédérationba sietett. Madame Angelin szemé y- 
azonosságát hamar megállapítótták; a gyilkosság saz el
hagyott telken alig pár száz -méternyire attól a háztól, 
amelyet hieg takart látogatni — borzasztó gyanút éb
resztett íMátéban. S azonnal alaposnak látta a gyanúját, 
mikor háromszor (kellett kopognia, mielőtt Céciie ajtót 
nyitott, mert Cécile elreteszelte az ajtót, és csak akkor 
bocsátotta be Mátét, amikor a hangját megismerte. No
rbié ágyban ifeküdt és olyian sápadt volt, mint a fehérne
műje. Zokogni kezdett, borzalomimlal beszélte el a törté
netet, madame Angelin látogatását; Alexandre váratlan 
megjelenését, aki látta a kézitáskát és hallotta madame 
Angelinnek azt az ígéretét, hogy legközelebb mikor, mely 
órában jön. Norínenak különben a legkisebb kétsége
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sem volt: a zsebkendő, amit az áldozat nyakán találtak, 
az övé volt. Egy!ike azoknak, amiket Álexandre ello
pott tőle; bele volt hímezve a neve. Hanem ez olyan 
kevés anyagot adott a rendőrségnek, hogy még mindig 
keresték a tettest. Különböző nyomokon, kezdték már 
feladni a reményt.

— Igazunk. volt, — mormogta Máté, amint Con- 
stance-ra gondolt, — ha ezelőtt a nyomorult előtt el
hallgatták az apja nevét. . .  Micsoda borzasztó dolog!... 
El kel! a titkot magunkban fojtani.

Norinet megint remegés járta át.
— Ó ne féljen, inkább meghalnék, semhogy el

áruljam őt.
Hónapok, évek teltek el; a kézitáskás hölgy cjyi'ko- 

sait nem fedezték fel. S éveken keresztül Norice mindig 
remegett, ha durva ököl kopogott az ajtaján. De A1 xand- 
re nem jelent meg többet; bizonnyal nem merle felkeresni 
a rue de la Fédérationt s ettől kezdve elmerült Páris 
végtelen óceánjának mélyén.

II. ii ■

A rákövetkező tiz évben folytatódott Fromenték 
erőteljes jóléte. (Erejük, örömük egészséges növekedése 
a folytonosan nagyobbodó chantebledi bi tokon. Abban 
a mértékben, amint a fiai, leányai felnőtlek és meg
házasodtak, uj gyermekek születtek; a várt aratás volt 
ez — a hóditó fa nak a végtelenségbe való szaporodása.

Először is Gerviais elvette Caroline Boucher-t, egy 
nagybérlő lányát a környékről; erős, víg szép szőke 
leány volt. Kitűnő gazdasszony, arra volt hiva'va, hogy 
egész kis szolgálótábor fölött kormányozzon. Mikor e - 
hagyta a párisi nevelőintézetet, elég esze volt ahhoz, 
hogy ne szeggel je a földet, inkább életének boldogságát 
várta attól. Lillebonne irányából, nagy darab szántóföldet 
hozott magával hozományul a házasságba; talán har
minc hektárral nagyobbodott így a birtok. S jnagával
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hozta jókedvét, egészségét : a bátorságát; korán kelt, 9 
felügyelt a baromfiudvarra, az istállóra, az egész gaz- w  
daságra; erélyes, erősakaratu asszony, első a f lkelés- 1  
ben, utolsó a lefekvésben.

Claire jött sorra; rég terveze t esküvőjét Fréderie 9 
Berthaud-val meg lehetett tartani. A meghatottság, a 
Rose-ra való emlékezés könnyeit is elsírták, Ro e, aki B , 
menyasszony volt, ímindenkinek eszébe jutott, mikör a % 
kis temető előtt haladtak el, ahol Rose pihent. De ez 1 
a volt szerelem,, amit a hü fiú átvitt a testvérre, uj J 
kapcsot teremtett, Fréderic évek óta volt a gazdaságban, J 
vagyona nem volt, csak hűsége és ragaszkodása, testvéri 1 
érzése; közte és Gervais között közös munkájuk alatt 
fejlődött ki ez a testvéri érzés. Frédéric hü s z ív  volt; J 
bizalommal lehetett rá építeni; Gervais nélkülözheted 1 
lenné vált segítőtársa volt; immár férj, kinek oldalán 1 
Claire csöndes boldogsága biztosítva van.

A majorság vezetését megállapító ták. Mát? — bár 
alig ötvenéves — a királyságot átengedte Gervaisnek.* 
»A föld fiának«, mint nevetve szokta mondani. Gervais Jt. 
itt nőtt fel vele; soha el nem hagyta, mindenkora segít- I 
sége, karja, szive volt. F/éderic viszont a Gervais ere
jének végrehajtója, a képviselője; ísegitője az együt-es 
njunkában. Ez a két ember folytassa a Máté müvét; k 
tökéletesítse mezőgazdaságát. Beauchéne „gyárában pe- m 
dig Denis építsen nekik uj gépeket s igy vegyék el a 
földtől a telt kalászt. A két asszony a ház birtokán 
osztozott meg; Claire átadta a ház gondját Carolinenak, 
aki erősebb, mozgékonyabb, pontos felügyeletet gya
korol — ő maga foglalkozott a számadásokkal, pénz- m 
kezeléssel és ebben is a lehető legtöbbet dolgozta. Soha a 
legkisebb összetűzéstől sem tartottak. Tényleg tökéle-'9  
tes volt az egyetértés; mindig teljesült az egyetlen, közös 
akaiatuk, ami mindig a lég óbbra igyekszik; szakadatlan 
gyarapodása a jólétnek, — Chantevled virult a jó ágos 
nap alatt.

Ha a tényleges hatalomiól le is mondott Máté, 
ő maiadt mégis az orákulum, akit mindig megkérdeztek,
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ben — amelyet most kényelmes lakóházzá alakítottak 
át — gyöngéi szerelemben élt Máriáiménál; ók voltak 
a dynastia alapitói; most visszavonultak gyönyörűségben 
s csak az örömnek éltek — annak, hogy számtalan utód
jukat, gyermekeiket és azok gyermekeit, gyarapodni, fej
lődni lássák. Clairéen és Gervais^en kívül a családhoz 
tartozott még: Denis és Ambroise, kik elsőnek hagyták 
el a fészket és Párisban gyarapodtak. A boldog házban 
ott élt még a három leány, Madeleine, Louise és Mar- 
guerite, — akik nemsokára érettek a házasságra; azon
kívül ia három legfiatalabb fiú. Grégoire, a haszontalan, 
Nicolas, a kemény-fejű kis legény, meg Benjámin, az 
álmodozó gyermek. Mindezek a gyermekek a fészek 
szélén nőttek fel; az élet ablakában^ amely kinyílik, 
várakozón, ki röpül ki belőle. Négy évvel később, Gré
goire volt az első, aki kirepült. Sok bosszúság volt 
vele, egész dráma; a szülők már rég előre látták. G.égőbe 
nem volt okos. Mindig a család szeieburdija volt, kis, 
erős alakja^ gúnyos arca; derűs két szeme volt. Gyer
mekségét a janvillei erdőségekben töltötte; aztán Páris
ban tanult, hogyan, mikor, Isten a megmondható a; on
nan jókedvűen és egészségesen tért haza. Nem hatá ózta 
el még magát semmi biztos pályára. Huszonnégy éves, 
nem értett még semmihez; tudott vadászni, meg ha
lászni, jól lovagolt, nem volt ostobább, vagy lustább a 
többinél de csak a saját feje, a saját akarata szerint 
tudott élni. S (az volt a nagy baj, hogy egy idő óta 
azt rebesgették Janvilleban, hogy folytatja megint a 
régi barátságát Thérése Lepaiíleur-rel, a molnár leá
nyával. Hogy sokszor látni lehet kettejüket együtt estén
ként az Yeuse partján, a sötét mezőn.

Egy reggel Máté magfával vitte Grégoire fiát. Ma- 
reuil felé mentek; vadkacsákra akartak vadászni. Mikor 
az erdőben, a síkságon egyedül maradtak, az apa mcg
szólalt:

— Fiam, tudod-e, hogy nem vagyok megelégedve 
veled. . .  Nem akarok sok szót vesztegetni a semitte-
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vésed miatt, amiben itt jársz körülöttünk, mig mink 
dolgozunk valamennyien. Várok októberig; megígérted, 
hogy akkorra fogod elhatározni magad, akkorra válasz
tasz valami elfoglaltságot, (ami épp legjobban tetszik 
neked. . .  De micsoda történet az, amit említettek ne
kem? A Lepailleurék lányával való találkozásaidat ér
tem. Hát a leggonoszabb kellemetlenségeket akarod 
okozni nekünk?

Grégoire nevetni kezdett.
— Papa! ;Csak nem szidod meg az egyik fiadat, 

mert csinos leánynak 'udvarol? Emlékezzél csak arra, 
hogy én voltam saz', aki tiz év előtt Lepailleurék leányá
nak az első leckét adtam a kerékpározásból. Emlékezz 
csak ia szép fehér rózsákra, amiket a malom kertjében 
lopni segített nekem..,  Avval díszítettük fel Denis la
kodalmi asztalát*.,

Grégoire elpirult és la szeme ragyogott, mikor ezek
ről az emlékekről beszélt. Világos vplt, hogy az akkor 
iügyező szerelemből emésztő szenvedély lett.

— Bűn az, apám, ha néhányszor találkozunk és el
beszélgetünk?

— Nem bűn, ha jó reggelt, jó estét mondtak egy
másnak. Hanem azt mesélik, hogy késő este kait-karb^ 
öltve látnak titeket; valaki azt is mondta, hogy az 
Yeuse öblénél, a magas fűben látott benneteket feküdni.

S mikor Grégoire kétszer felnevetett, anélkül, hogy 
felelne, az apja folytatta:

— Hallod, fiam, nekem semmi kedvem sincs hozzá, 
hogy ia fiaim között az eiénycsősz szerepét já'szam ... 
De lamit nem szeletnek, az volna, ha valami csúnya 
falstól iába keverednél a tmolnárékkal. Hiszen ismered a 
helyzetünket: ők el volnának íagadtalva, ha kellemeten- 
séget okozhatnának nekünk. Ne adj nekik okot a pa
naszra: hagyj békét a lányuknak.

— Ó, vigyázok, — felelt a fiatalember hirtelen 
nyíltsággal. — Szegény kicsike! Pofonokat kapott már, 
mert elbeszélték íaz apjának, hogy1 velem együtt látták;
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azt is mondták neki, hogy inkább a folyóba dobják, 
semhogy hozzám feleségül adják.

— No látod, — mondta Máté. — Tehát megér
tettél, igaz-e? Számitok az okosságodra.

Egész |Mareul-ig haladtak át a földeken, Jobbra- 
balra vadkacsák csoportja riadt fel. Sikerülni fog a 
vadászat. Mikor lassú lépésekkel hazafelé indultak, hosszú 
ideig hallgattak. Mind a kettő* gondolkodott.
^  — Nem szeretném, ha "félreértés volna közöttünk, 
fiam, — kezdte hirtelen Máté. — Ne hidd, hogy meg
akadályozlak benne, hogy úgy házasodj,#ahogy akarsz, 
vagy hogy én gazdag örökösnőt keresek a számodra. 
Szegény Blaise-ünk is hozomány nélkül vette el a fele
ségét. így volt az Denis-vel is, nem is említem Claire 
testvéredet, akit Fréderic-hez — egyszerű gazdasági al
kalmazotthoz — adtam feleségül. ,. Én nem vetem meg 
Thérése-t. Sőt éppen ellenkezőleg, bájosnak találom, 
egyike a vidék legszebb leányainak; nem nagy, de élénk, 
határozott leány.

— Ugy^e, apa? — szakította félbe szenvedélyesen 
Grégoire. — S ha ismernéd közelebbről, milyen gyön
géd, milyen bátor! Fölér egy férfival és az élet minden 
bajával szemben kitartó volna. . . Helytelenül tették a 
szülei, hogy poíonütötték; ilyesmit el nem tűr. Ha va
lamit akar, hát meg is teszi; én biztosan nem akadályo
zom meg benne.

Gondolatokba mélyedve, hallgatta mindezt Máté.
•— Nem, nem’, — folytatta, — nem vetem én meg 

a molnárékat. Csak Lepailieur 'egészen meghibbant ma
kacsságán mulikv hogy ma nem aranybánya az a ma- 

i lom. Amióta 'ezen a vidéken megint folyik a mező-
‘ gazdasáo, — hála a mi diadalunknak — jó pár ara

nyat vághatott volna zsebre,, ha egyszerűen újjáépíti 
a malmát.. . Régóta felszereltem volna azt, szép, erős 
gőzgéppel, sinnel kötöttem volna össze a janvillei pá
lyaudvarral.

Tovább is magyarázta Máté a gondolatait —- és 
Grégoire nevetve hallgatta; tréfának tekintette az e jászén
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— Azt kivánod, apám, hogy foglalkozást válasz
szák, — hát kész a dolog. Ha Thérése-t elveszem, mol
nár leszek.

De Máté leintette.
— Nem, nem; hiszen csak úgy beszélek, 'tervezget

tek.. . Megígérted, hogy értelmes leszel, liam. A mind
nyájunk békéje kedvéért kérlek, hagyj békét Teréznek. 
Lepailleuréktól csak bosszúságot várhatunk.

Visszatértek a ma orságba; a beszédnek vége sza- 
kedt. Estére Máté közölte Grégoire vallomását Marianne- 
val; azt még jobban nyugtalanítótta a dolog. De el
múlt egy hónap és nem történt semmi komoly esemény.

Hanem egy reggelen Máriáimé meglepődött: Gré
goire szobája üres volt Ahogy keresi, a kályha pe
remén anyjához irt levelet talál, amiben a fiú kéri, Ma- 
i iáimét, hogy bocsásson meg a fájdalomért, amit neki 
okoz és kéijen az apjától is bocsánatot részére. Többet 
nem is iit, csak azt közölte még, hogy kényszerítve van 
iá, hogy egy darabig elhagyja őket. Kemény csapás 
volt ez a házaspárra nézve; az egységes családban ilyen 
szakadás! A legjobban elkényeztetett gyermekük! el val
lottak csúfot. Ö volt az első, aki hirtelen bolondsága: an 
elszakította a családi köteléket. S ami csak nőverte a 
fájdalmukat, az a feltevés volt, hogy nem egyedül hagy’a 
el a szülőíalvát. Charlotte emlékezett, hogy hallotta le
menni Gregoiret, még mielőtt a szolgálók bezárják a 
kapukat. Bizonyosan várt Grégoirera* valami boko bán 
Thérése, hogy aztán együtt Vieux ourgba szökjenek* On
nan tizenkét órakor éjei indult az u ólsó vonat Párisba. 
S igaz is volt igy: délfelé megtudták, hogy Lepailleur 
a Thérése leányának szökése miatt rettenetes botrányt 
csinált; csendőröket hivott segitségül és azt követelte, 
hogy a megszökött leányt és a csábitóját láncon hoz
zák vissza. Talált ő is levelet, leányának egy bátor leve
lét, amiben az kereken ki elanti, hogy megunta a pofono
kat és a saját akaratából hagyja el a házat; hogy ő 
szökteti meg Grégoiret és hogy mint huszonkét éves 
leány elég nagy már ahhoz, hogy tudja, mit csinál.
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Lepailleur haragja tulajdonKépen emiatt a levél miatt 
volt olyan nagj; nem is merte mutatni senkinek. Egy 
hétig aztán egyébről sem beszeltek a környéken, mint 
hogy a chante^leii íiu megszökött a molnár leányával; 
Máté és; Ma.ianne kegyetlenül szenvedtek a csúnya hi> 
tói la miatt.

Öt nappal később — egy vasá nap — még rosz- 
szabb.a fői dúltak a dolgok* Minden utánjárás hiábavaló 
lévén, Lepailleur dühöngve jött el a majorságba. N_m 
ment be a házba, megállóit az utón és a Frome d-c a á- 
dót a csui szitkok egész özönével il eLe. M té éyp n i em 
volt odahaza és Mariannenak akadt elég dolga az a’, 
hogy Gervais-t és Fréderic-et visszatartja; rá akar ák 
vetni magukat a molná.ra. Mikor Máté este ha.a ért, 
nagyon elszomorodott.

— Ez nem maradhat igy, — mondta a felségének, 
mikor le eküdtek. — ügy teszünk, mintha el aka nánk 
bu,ni, mintha bánásnak éreznők magunkat. Holnap felke
resem ezt az emoert. . .  Csak egy lehetséges megoldás 
van; ezeket a szerencsétlen gyerekeset össze kel háza
sítani. Mi a magunk részéről beleegye :ün nem igaz? 
Ennek az embernek ezer oka van rá, hogy ő is b leegy - 
zését a d ^ . . .  Ö csak nyer rajta. Holnap végére kell 
járni a dolognak.

Hétőn, két óra felé, a malom felé haladt Má é. Ott 
újabb bonyodalom várta: valóságos, előre nem látott 
dráma. Évek óta hatalmas harc dúlt a Legailleu-há
zaspár között az Antonin fiók miad. Az anya a p'á isi 
külvárosban, Batignobesben egy csalá hoz adta a fiát, 
ahol a városnegyed egyik orvosa kezelte. Már há om 
hónapja volt ott és az asszony minden két hétben 
felkereste. Múlt csütörtökön volt nála és vasárnap este 
táviratot kapott tőle. Hívta az any át. Héttő reggel, azon 
a napon, amelyiken Máté átnmnt hozzá uk. — az asz- 
szony elutazott Párisba, miu á i rettenetes jelenet fo’yt le 
közte és a férje között: Lepailleur ugyanis azt kérdezte» 
hogy semmi ekellő iia mikor hagy a már abba a  pénz- 
pazarlást, ahelyett, hogy keresne valamit.

Zola ; Ter«ékeflység. 24
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Lepailleur tehát egyedül volt a malomban és még 
mindig dühöngött Mikor Mátét megpillantotta, azt vélte, 
hogy az most veszekedni jött; a méreg majdnem meg- 
fullasztotta.

— Hallja, szomszéd, — mondta Máté barátságo
san, — legyen eszünk mindkettőnknek... Visszaadom 
a látogatását; tegnap maga jött hozzánk. De csú
nya szavadból még sohase lett semmi ió és mégis 
csak az marad a legokosabb dolog, ha jóvátesszük, 
amit még lehet... Mikorra akarja, hogy a rossz gyere
keket összeházasítsuk?

Ennek fáz egyenes felszólításnak a nyugalmától, 
jóakaratától megilletődött Lepailleur és nem felelt azon
nal. Kikiáltotta ugyan már a faluban, hogy nem adja 
a leányát, hogy pereskedni akar, valamennyi Froment 
börtönbe akarja juttatni. De megértette, hogy Chante- 
bled valamelyik fia,, mint vő nem megvetni való.

— Összeházasítani őket! Összeházasítani? — da
dogta; — igen, malomkövet a nyakukba és be velük 
a vízbe,.. Ronda kölykök! Lenyúzom őket, mind a 
kettőt! | ■ I' | | 1 ! -[M

Lassan-lassan azonban megnyugodott és kész volt 
arra, hogy Mátéval beszéljen a dologról. Akkor egy jan- 
villei paiasztfiu szaladt végig az udvaron.

— Mit ak'aisz?
— Lepailleur ur, távirat!
— Jó, add ide.
Már elment a távirathordó, Lepailleur még min

dig a távirat címzését nézte, anélkül, hogy felbontaná. 
Ide-oda forgatta, olyan embernek a bizalmatlanságá
val, aki nem szokott sürgönyöket kapni. Végre mégis 
el kellett határoznia magát. A táviratban csak három 
szó állott: »Meghalt a fiad.« í

Ez a szűkszavúság, ez a közveteti énül bejelen
tett csapás az anya irtó haragját sugározta. Az a vágy 
érzett ki belőle, hogy ott a malomban azt az embert 
úgy érje a csapás, ahogy őt érte. Az apát vádolta a 
fia haláláért, mint ahogy őt vádolta a leánya szökésé
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ért is. Érezte ezt Lepailleur; megtántorodott a csapás 
miatt, szótalan maradt a kis, kék papirossal szemben. 
Ismételten átolvasta, amíg végre megértette* A keze resz
ketni kezdett; eleinte csúnyán káromkodott;

— Te úristen! te istennyila! megint engem vágsz 
íejbe? Most oda a fiam! Minden odavan!

Aztán megtört, megpuhult; könnyek szöktek a sze- 
i mébe. Székre esett le; mindig újra és újra elolvasta a 

táviratot: — »Meghalt a fiad.« S azokat a dolgokat 
kereste, amik nem voltak benne a táviratban.

— Istennyila távirat! nem mond semmit, mégis 
tönkreteszi az embert. Mért nem; inkább küldött vala
kit az az asszony... Most magamnak kell elmennem 
Páiisba... Ó, ez sok! Sok ez egy embernek!

Máté megszánta; őt is megrázta ez a hirtelen 
diáma; egy pillanatig csendben várt; aztán felajánlotta 
a szolgálatait, hogy szívesen elkíséri Párisba. De vissza 
kellett vonulnia: a molnár felemelkedett; legszélsőbb 
keserűség kerítette hatalmába, mikor ezt az embert a 
házában látta.

— Igaz; hisz maga van itt! Mit is mondott az 
imént? Hogy házasítsuk' össze őket, ezeket a piszkos 
kölykekeU.. Úgy ám; azt lesheti, míg én elmegyek

I abba a lakodalomba! Oda a fiam; maga ugyan jó na
pot választott! Menjen innen, ha nem akarja, hogy sze
rencsétlenség legyen a dologból! Hallja: ha Therese 
a térdén csúszik előttem, akkor sem adom oda a maga 
rabló fiának feleségül... Ugy-e, hogy rajtam mulasson 
az egész környék... Hogy engem is fölfaljon maga, 
ahogyan mindannyiát fölfalta!

Kétségkívül Lepailleur előtt határozatlan formában, 
« mint valami veszedelem, úgy tűnt fel most a házasság 

terve. Antonin halott; akkor tehát Grégoiré lesz a ma
lom, ha Thérése-t elveszi! És Grégoiré lenne akkor 

j a homokos iész is . . .  az az ékdarab, amit Lepailleur 
[ kegyetlen gyönyörűséggel őrzött meg a maga számára

I
 Grégoiré azt a földet persze az apjának engedné át, 

csak Giégoire legyen egyszer az ur ott. Az a gondolat,
24*
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hogy Chantebled még ezekkel a földekkel is nagyobb 
legyen, őiült dühre gerjesztette a molnárt.

— A fiát gályára küldöm, magát meg az utcára 
hajítom, ha rögtön el nem megy innen!... Men
jen, menjen!

Máté sápadtan, lépésrőHépésre hátrált az őrjöngő 
bolond elől. Ment az útjára, miután nyugodt hangon 
jelentette ki neki:

— Szerencsétlen ember! Megbocsátok most, mert 
nagy bánata van. Különben is nyugodt vagyok; végre 
is mindig az okosabb dolgok történnek meg.

Megint elmúlt egy hónap. Egy szürke, esős októ
beri reggelen LepaiJeurné asszonyt a padlásán fel
akasztva találták meg. Voltak a faluban, akik azt mond
ták, hogy Lepailleur akasztotta föl. Az volt az igazság, 
hogy Lepail eurné asszonyon a fia halála után busko- 
moiság jelei voltak észlelhetők. Különben is a házas- 
pái együttélése lehetetlen volt már, ember, asszony, na
ponként szeméi ehányta egymásnak a fiuk halálát, a 
leányuk szökését. Mikoi Thérése megtudta az anyja 
halálát, eljött, elfoglalta a helyét az apja oldalán, meg
bánást mutatott a szökése miatt és nem akarta, hogy 
kettős bánatában az apja egyedül maradjon. Az első 
idők borzasztóak voltak a leányra nézve, ennek a vad, 
keserű embernek a társaságában. De bátor, határo
zott elány volt. Pár hét alatt rábírta atyját, hogy a 
Grégoirral való házasságába beleegyezzen; ez volt az 
egyetlen okos megoldás, ahogyan Máté is mondta. Nagy 
megkönnyebbülés volt ez a majorságban; az elveszett 
fiú, Grégoire már nemi is mert megjelenni Chantebled- 
ben. Azt tudták róla, hogy a fiatal pár Parisban vala
mely eldugott városrészben lakott együtt; még azt is 
tudni vélték, hogy Ambroise jóságosán pénzelte őket. 
S mikor Lepailleur végre abbeli félelmében, hogy majd 
egyedül marad a nagy, szörnyű házban, engedett; Máté 
és Marianne boldogok voltak a sors ilyen fordulatán. 
Kétes helyzetüknek, ami miatt sokat szenvedtek, ez vé
gét szakította. Mikor tűi voltak az esküvőn és Grégoire
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a felesége kívánságára a malomban foglalta el a he
lyét, kitűnt, hogy sokkal jobban megfér az apósával, 
mint hitték. Nagy jelenet után volt ez; Lepailleur meg
eskette őt, hogy halála után sohasem fogja átengedni 
a Chantebled-birtokíiak azt az ékét, amely ott a földek 
között húzódik el. Grégoire nem esküdött meg, de vi- 
gan felete, hogy nem olyan bolond, hogy átadja azt, 
amit feleségével örökségül kap; a legszebb földdara
bot; ő biz beveti azt; mielőtt három év letelik, a 
legpompásabb kalász érik majd azon. Ami az övé, az 
nem másé; majd kiderül, megtudja-e védelmezni a kicsi 
birtokát. így volt a malommal is. Eleinte megelége
dett azzal, hogy a malom1 régi berendezését valame
lyest kijavítsa; nem akarta egyszerre megsérteni a mol
nár megcsontosodott nézeteit. Későbbre hagyta a gőz
gépet; még későbbre a síneket, amik a malmot a vas
úttal kössék össze, egyszóval: későbbre hagyta Máté 
terveit, amik eddig ifjúi fantáziáját foglalkoztatták. Az 
óta uj Giégoire lett belőle: okossá lett a szeleburdi. 
Bolondos fiatalságából csak a bátorságát tartotta meg; 
terveit erélyesen támogatta a szőke Teréz. Nagyon 
boldogan éltek szerelmükben a regényes, ósdi, zöld 
levéllel befuttatott malomban — és meg volt íóla győ
ződve, hogy megszüntetik a malmot majd egy napon, 
hogy helyette nagy, fehér gőzmalmot építsenek.

A rákövetkező években más gyermekeik is elhagy
ták1 Máté és Marianne házát. A három lány következett 
most: Louise, Madeleine és Marguerite; azok' is egyebütt 
építettek* fészket. Mikor a három lány elvált az otthoná
tól, már csak két fiú maradt a fészekben Mátéval és 
Marianne-nal; Nicolas és Benjámin. Hanem abban a 
mértékben, a hogyan a kicsikék kirepültek, újabb fiókák 
nőttek: unokák serege; a számos esküvő mind sűrűbbé 
tette őket. Denis-nek — aki a gyárban uralkodott — 
nyolc év alatt három gyermeke született: két íia, Louis 
és Paul, egy kánya: Hortense. Ambroise — a nagy
ipar fejedelme — arra is talált időt, hogy Léonce- 
nak fiútestvért adjon: Charles t. Aztán két leány kővet
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kezett, Pauline és Sophie. Gervais — a majorság-ural
kodója — következett; két fia volt, Léon és Henry. 
Clairer.ek, Fréderic feleségének, három gyermeke volt 
már, égj fia, Joseph; két leánya, Laciié és Angéle. 
A malomban Grégoirnak kövér fia: Róbert S Louise, 
aki utoljára ment férjhez — a janvillei jegyzőnek, Ma- 
zaudnak a felesége lett — a kétéves kis Colettenek 
volt a mamája. Madeleine híres párisi építőmester fele
sége lett: Herbette-é. Annak is volt már egy kis fia; 
Hilaire. Hathónapos. A vieuxbourgi doktor Chambou- 
vetnek a felesége lett Marguerite: lebetegedés előtt volt 
és a gyermekle neve Sebastien lesz, ha fiú, Christine, 
ha leány. S Máté — aki alig hatvanéves — és Marianne 
— aki alig ötvenhét, boldogan és vidáman éltek, erősek 
voltak az ölömben, amikor látták a fészküknek — 
amit ők építettek — folytonosan gyarapodását, mint 
valami erőt, amelyik egyetlen fából sarjadt

Hanem az volt mégis Chantebleden a nagy ünnep, 
mikoi — házasságának kilencedik hónapjában — Bertá
nak, az unokának, leánykája született: Angeline. Máté- 
nek, Mariannenak ez volt az első dédunokájuk. Ebben 
a rózsás gyermekben Blaise éledt újra, a még mimSg 
siiatott fiú. Angeline annyira hasonlított Blaisere, hogy 
Chailőtte — a negyvenkétéves nagymama — könyekre 
fakadt miatta. Madame Desvignes meghalt már hónapok
kal azelőtt; csöndben, nyügodtan, mint ahogyan élt. 
Betöltötte élete hivatását: felnevelte, férjhezadta a 
lányait. S mielőtt eltűnt: megtalálta még unokája, Bertha 
részére a kívánt férjet: egy fiatal mérnököt, Philippe 
Havaidt. Épp akikor választották meg Havard-t másod 
igazgatóvá Mareuilben egy állami gyárban. Az asszony 
Chantebleden betegedett le és azon a napon, amikor 
Bertha az ágyat elhagyja, az egész család össze akart 
gyűlni megint, hogy a déd-szülőket ünnepelje.

— Ha kirepülnék a kicsik, újak nőnek helyettük; 
n fészek sohasem lesz üres! — mondta meghatva Ma- 
iianne és boldogan hajolt a dédunokája bölcsője fölé.

' — Soha, soha, — ismételte oldalán Máté, aki
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büszkén az öiökös győzelemre, amit a magányon, a 
halálon aratnak. Sohasem maradunk egyedül.

De jött még egy elbucsuzás, ami sok könnyükbe 
került. Nicolas — az utolsó előtt született fiuk — nem
sokára húszéves; még nem határozta el magát, hogy 
milyen életutat válasszon. Barna, erős fiú volt, nyílt, 
deiüsarcu. Mint gyerek, nagyon érdeklődött az utleirások 
iiánt szerette az idegen országokat. Bátor és kitartó 
volt; sok érzéke la rend és pontosság iránt Később, 
hogy felnövekedett, gondolkodóvá lett, mintha a kör
nyezetében hiába keresné azt a sarkocskát, ahol erő
teljesen berendezhetné az életét Mint a nagyszámú csa
ládnak egyik utolsó tagja, nem talált már elég sza
bad helyet az alkotóerejének.

A majorságban nem volt már hely Nicolas részére, 
ott volt Gervais és Claire; a gyárban elég volt Denis, 
mint egyeduralkodó; a fiatalabbnak nemi volt joga ahoz, 
hogy az igazgatásból részt kérjen. A malomban Gré- 
goiie épp hogy berendezkedett; kicsi királysága volt; 
abból nem adhatta át a felerészt. Csak Ambroise maradt 
hátra: Nicolas az Ambroise testvéri felhívását, hogy lép
jen be az üzletébe, végre el is fogadta. Megtanulta ott 
a kereskedelem alapjait, a nagyipar elemeit Ambroise- 
nek nagyon megszaporodott a vagyona, mióta du Hor
dei nagybácsi meghalt. Ambroise örökölte hatalmas tár
házát, az üzletet aztán az uj tulajdonos mindjobban 
kiszélesítette; ismerték már mind az öt világrészben 
a cégét Bátorsága, nemzetközi éleslátása mind kedvel
tebbé tették a nevét; olyan kincseket kezdett fölhalmozni, 
amik a világ minden részéből repültek feléje.

S mikor Nicolas az Ambroise nagy raktáraiban tar
tózkodott, ahol mindenféle világrészből származó áruk 
tornyosultak; meghallotta végre azt a belső hangot, ami 
hivatását jelölte ki neki; távoli, terméketlen, ismeretlen 
01 szágókba szólította ez a hang.

Két hónapon keresztül Nicolas nem mondott t! 
semmit azokból a terveiből, amik megérlelődtek benne. 
Hallgatak volt, mint valamennyi nagyerélyü ember; ezek
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gondolkodnak, mielőtt beszélnek. Megértette, hogy el 
kell mennie: a szülőhelyén nincs több tél, nincs több 
napsugár az ő részére... hanem e g y e d ü l  menni el: 
ez annyit jelentene; bevégezetlenül hagyni a hősi mun
kát, terméketlenül mienni e l .. .  Hiszen uj országot akar 
megtermékenyíteni, benépesíteni. Ismert Janvilleban egy* 
fiatal leánykát —< egészséges, szorgalmasat. Mint Ni
colas; a leány is szűknek érezte a helyet, ahová sorsa 
juttatta; ő is szabad levegőt akart nagy messzeségek
ben. Árva gyermek — a nénje, a kis janvillei boltosné, 
nevelte fel és mostanig a sötét boltba volt szinte be
falazva. Hanem a néni nemrégiben meghalt: mintegy 
tizezei frankot hagyott a leánykára. És az volt az 
;álma, hogy elad mindent, elmegy innen végre, élni. 
Nicolas és Lisbet egy októberi estén megbeszélték, amit 
gondoltak; de nem szóltak még róla senkinek. Elhatá
rozottsággal nyújtottak kezet egymásnak; Ígéretet tet
tek; uj életet, uj családot teremtenek erős küzdelemé 
m el... valahol távoli országokban, ismeretlen csillagok 
alatt. Szép eljegyzés volt: teli bátorsággal, bizalommal.

Csak akkoi, amikor már elvégeztek négyszemközt 
mindent, szólt a szüleinek Nicolas. Szelíd őszi estén 
vallotta be nekik, hogy el akarja hagyni őket. A lan
gyos levegőben már a tél legelső lehelete érzett. Mély 
fájdalom hatotta át Mátét és Mariamét, amikor meg
értették a fiuk akaratát. Most nem olyan fiúról volt szó, 
aki kirepül a közös fészekből, hogy uj fészket rakjon 
a meghitt erdő szomszédos ágán. Ez a fióka átrepül a 
tengeren örökre; ez olyan elválás, ahol alig van remény 
a viszontlátásra. Nicolas derűs hangon adta elő az okait: 
praktikus legény, aki lelkesedéssel kezdi életét. Nem 
akai ingyen élni; ő majd idegen földön talál terü
letet; a szülőföldje szűk lett neki. Hiszen élve viszi 
magával a hazáját; nagy messzeségben, uj életre ébred 
az — véghetetlenné válik gazdaságban, erőben. A misz
tikus, az ó Afrika vonja. Senegalba akart menni előbb, 
aztán kétségkívül, tovább Sudan-ba — szűzi területekre. 
Oda álmodja az uj Franciaország alapításét, — mely
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véghetstlen birtok tesz és ahol megújul a régi nemes 
faj. Lisbettel uj dynastiát alapit ott, uj Chantebledet, 
amely az izzó nap alatt megtízszereződik. Megnépesitrk 
majd a gyermekei; meg azok gyermekei. S minderről 
olyan vígan beszélt, hogy Máté és Marianne a könnyei
ken keresztül mosolyogtak, bár a szivük vérzett belé.

— Menj, gyermekem; nem tarthatunk vissza, — 
monda az apa. ■— Menj, a hová az élet hiv, ahol több 
egészséget találsz és több örömöt; ahol több erővel 
élsz. Mindaz, ami ott válik belőled: uj egészség, uj 
öröm és uj erő lészen; mi leszünk a forrás; m i é n k  
lesz a dicsőség... Igazad van; nem szabad sírnunk; 
válásod ünnep lesz; a család nem válik el; csak ki
szélesedik és meghódítja a világot.

Mégis; mikbr — az esküvő után — elérkezett Ni- 
colas és Lisbet elválásának az órája, nagy fájdalom volt 
az. A család az utolsó vacsorára gyűlt egybe s mikor 
a fiatal, kalandos párnak az anyai földtől el kellett 
szakadnia, valamennyien sírtak, habár feltették maguk
ban, hogy bátrak maradnak. Könnyű podgyásszal, sok
sok szép reménnyel indulnak útnak; Nicolas feleségé
nek tízezer frankján kívül nem vitt többet magával, 
mint újabb tízezer frankot, hogy az első költségeiket 
fedezzék. Bátorság és munka legyenek hatalmas küzdő- 
társai az életben. Különösen a legfiatalabb fiú, Ben
jámin'volt vigasztalhatatlan a válás miatt. Nem volt 
még tizenkét éves sem, gyöngéd, szép gyermek; a szülei 
nagyon kényeztették; gyöngének tartották. Ezt meg 
akarták tartani maguknak; olyan kedvesnek találták szép 
kék szemével, szép, göndör hajával. S álmodozóan, 
kényeztetve nőtt fel, az anyja szoknyája mellett. ;

— Várj, hadd csókoljalak meg még egyszer, jó 
Nicolas-m. Mikbr jösz vissza?

■ — Nem jövök vissza, kicsi Benjámin.
A gyermek összeborzadt.
— Nem jössz vissza? Soha! Ó, az nagyon soká 

lesz. Gyere vissza valamelyik nap, hogy újra megcsókol
hassalak.



— Soha! — felelte Nicolas, aki maga is elsápadt. 
— Soha! Soha!

S felemelte a kicsit, akinek sűrűn hullott a könnye. 
S ütött mindnyájuk számára a kegyetlen, kínos válás 
perce: örökre!

— Isten áldjon, testvérkém... Isten veletek... mind
nyájatokkal!

III.

Pompás lakóházában a quain, a gyár mellett — 
ahol mindenható úrnőként parancsolt, — Constance már 
tizenhét év óta kísértette a sorsot, — mereven, dacosan, 
életének folytonos összetörése, reményei örökös meg
hiúsulásának ellenére is.

A tizenhét év alatt Beauchéne a lejtőn — a 
mire lépett — végzetszerűen haladt lefelé. A mélyén 
volt már, a legnagyobb elvetemültségben élt. Olyan 
férj kicsapongó életével kezdte, aki minden szoknya után 
szalad, mert kikergették a közös hálószobából. Betelni 
nem tudó vágyával, annyira vitte, hogy haza se Járt 
már, állandóan rossz nőknél lakott, akik’ a járdáról 
szedték fel. Végre már két növel élt együtt; egy nagy
nénivel és annak az unokahugával; a hogy azok állítot
ták. Az ő karjaikban ment tönkre egészségének utolsó 
foszlánya — hatvanöt évvel — sajnálatraméltó rokkanttá 
lett. Mindenütt a halál leselkedett már rá. S hogy ilyen 
gyalázatos véget érjen, ehhez hozzájárult, hogy alig volt 
elég a vagyona. Ahogyan öregedett, mindjobban tékozolt. 
Hallatlan összegeket nyelt el pár botrányos kalandja. Con- 
stancenak sokszor kellett neki pénzt adnia teli kézzel, 
hogy a botrányt elkerülje. Szegény volt most már Beau
chéne; csak kicsi rész járt neki a mindinkább hatal
masodó gyárból.

S ez az a bukás, am! miatt annyira szenved Con- 
stanee határt nem ismerő büszkesége. Mióta elvesztette 
a fiát, Beauchéne jobban átadta magát még a kicsapon
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gásainak; élvezeteinek egoizmusában élt; most már gyára 
sem érdekelte. Minek is fenntartani ezt a céget, a miben 
nincsen már örököse? Társának, Denisnek szolgáltatta 
ki tehát a gyárat — egyik részét a másik után; Denis 
lett hovatovább az egyetlen ur benne.

Visszavonult életét Constance, — akit valami fixa 
idea gyötört — már csak a gyár körülkémlelésének szen
telte; napról-napra tudni akarta, mi történik ott. Sze
gény Morange, —« aki a bizalmi embere lett — értesí
tette őt estéről-estére a történtekről, ha az irodájából 
jövet, elment hozzá, hogy egy kicsit beszélgessen vele. 
Tőle tudott meg Constance mindent, hogy adták el egyik 
üzletrészt a másik után; hogy lett Denis a gyár egyet
len ura, hogy Beauchéne-ék immár csak az 6 kegyel
méből élnek'. S beszélgetésük — estéről-estére — egy
formán kezdődött:

— ■ Semmi újság tegnap óta, drága asszonyom?
— Semmi, barátom.
— No, legfőbb dolog az egészség; jobb napokat 

is várhat az ember. \
— Ó, ha az ember nem is egészséges, mégis min

dig remél.
S egy este, az elmúlt tizenkét év végével, kis vál

tozást vett észre Morange a szalonban, mikor belé
pett. Mintha valami örömi rezegne át a levegőn.

— Semmi újság tegnap óta, drága asszonyom?
— De igen, barátom; van yalami újság.
— Remélhetőleg jó hir; valami kellemes, amire már 

várt?
— Igen, olyasmi, amit várok. Amit az ember tü

relemmel kivár, megjön az.
Mosolygott; mélyen fellélekizett, mintha valami má

zsás tehertől szabadult volna meg. Mikor Morange a 
nagy örömének okáról kérdezősködött, Constance ezt 
felelte: I

— Barátom, még nem mondhatom meg, talán nem 
helyes, hogy igy örülök, mert még bizonytalan a dolog. 
Még a levegőben van. Valaki csak ma reggel közölt



velem bizonyos dolgokat, még előbb biztosnak kell len
nem, még gondolkoznom kell*.. Tudja, hogy megbí
zom önben, hisz megmondok önnek mindent, el is te
kintve attól, hogy most majd a segítségére is szük
ségem lesz. Váljon csak csöndesen; valamelyik este 
majd nálam vacsorázik, a mienk lesz egész este, ké
nyelmesen elbeszélgethetünk!... Ó, Istenem, ha igaz 
lenne, ha ez a csoda beteljesednék!

Elmúlt három hét, Morange még mindig nem is
merte a titkot. Nagyon gondolkodónak látta Con- 
stance-ot, aki csodálatosan izgatott volt, de Morange 
nem kérdezte, hanem élte tovább a saját automáta éle
tét. Hatvankilenc éves volt már Morange. Harminc éve 
már annak1, hogy Valerie meghalt; közel húsz éve már 
annak, hogy elhagyta őt Heine is. Meg mindig pontos 
irodai életét élte; a saját életének teljes összeomlása 
után. De belsőleg nem volt egészen rendben; a leg
különösebb szokásokat vette fel. Megtartotta a neki 
nagyon is nagy lakást, amit valamikor a feleségével és 
leányával együtt bérelt; ott maradt egészen egyedül; 
nemrégiben a szolgálót is elbocsátotta. Maga vásárolt 
be, maga főzött, maga szolgálta ki magát. Tiz év óta 
át nem lépte senki a lakása küszöbét, borzasztó piszok 
lehetett ott. Bár a személyére nézve kínosan tiszta 
tiszta volt, mégis régi, topott munkaruhát viselt a köny
velő; a szakadásokat ő maga javítgatta éjjelenként. 
Annyira ment piszkos fösvénységében, hogy saját ma
gái a már a legcsekélyebb pénzt se költötte, kivéve — 
a kenyerét, amit megvett minden négy napban és azt is 
hagyta, hogy megkeményedjen, hogy ne tudjon annyit 
enni belőle. Mindenki azon töprengett: vájjon mit csi
nál a pénzével az öreg, aki évenként nyolcezer frankot 
keres a hivatalában és abból semmit ki nem ád? Kiszá
mították azt az összeget, amit valami kuckóban való
színűleg rejteget; százezer franknál többje lehetett. Pe
dig még rosszabb dolgok is történtek vele. Kétszer a 
biztos halál torkából szabadították ki.

Valamelyik nap, mikor Danis a Grenelle hidján
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tért haza, Mörange-t vette észre, amint áthajolt a kor
láton és a vízbe bámult; annyira előrehajolt, hogy min
den bizonnyal a vízbe esik, ha Denis hirtelen vssza 
nem rántja a kabátja szárnyánál fogva. Morange sze
líden nevetett és szédülési rohamot emlegetett. Más al
kalommal egy gép mellől épp abban a pillanatban vonta 
őt félre Victor Moineaud, mikor a kerék el akarta őt 
kapni. Morange megint csak mosolygott; beismerte, hogy 
nem volt elég óvatos. Azóta vigyáztak rá nagyon; fel- 
lehetett tenni róla, hegy néha nincs ép eszénél. Denis 
megtartotta még a könyvelésnél, hosszú szolgálatára 
való tekintettel. Különben a szolgálatot még mindig a 
legnagyobb pontossággal látta el és tökéletesen tiszta 
áttekintése volt a számok erdejében.

Néhány év óta Morange életében valami esemény 
lehetett. Bár Constance bizalmasa volt, mégis különös 
szeretettel viseltetett Denis klis leánya, Hortense iránt 
Amint nőtt a kicsike, Morange ugg képzelte, hogy 
sokat siratott Reine-jét látja viszont benne. Kilenc éves 
volt a kis leány s valahányszor találkoztak, a köny
velő mindig meg volt hatva... imádta őt s annál in
kább furcsa volt ez, mert az elhunyt Reine és a kicsike 
közöti semminemű hasonlatosság nem volt. Reine barna 
volt, Hortense majdnem szőke. Bár Morange borzasz
tón fösvény volt, Hortense-t babákkal és bonbonokkal 
egészen elárasztotta. Minden alkalom jó volt neki erre 
s a gyermek iránt való szeretete már annyira igénybe 
vette, hogy Constance szinte féltékeny lett rá. Értésére 
is adta ezt, azt mondta, hogy| aki nincs egészen vele, az 
ellene van.

Morange úgy tett, mintha megfogadná a Constance 
szavát; azóta csak titokban lesett a gyermekre, hogy 
könnyedén megcsókolhassa és azontúl miég csak jobban 
szerette. S ez a vén bolond, aki tudott az asszony 
gonosztettéről és hallgatott, belsejében fellázadt ellene, 
mióta a kis Hortense barátnője iránt érzett gyöngéd
ségét el kellett rejtenie. Egész váratlanul Constance egy 
este meghívta Moranae-at vacsorára. A könyvelő azt
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hitte, hogy elérkezett a Constance vallomásának pilla
nata. De az asszony az asztalnál nem a komoly dolog
iól kezdett beszélni, bár a szolgáló már egyedül hagyta 
őket, miután egyszerre hordta fel a szerény vacsorát 
Az asszony a gyárról beszélt; Denisre és a feleségére 
Márthára, terelte a szót Kritizálta őket; Hortense-t 
igazságtalanul neveletlennek, csúnyának és ridegnek ne
vezte. A könyvelő gyáván hallgatta ezt és nem mert 
ellentmondani, bár egész lénye lázadozott ellene.

— Majd meglátjuk, — mondta végül az asszony, — 
majd ha mindenki megint a maga helyén lesz.

Constance várt a bizalmas közléseivel, mig a sza
lonba nem jutottak. Csak ott és zárt ajtók mellett kez
dett beszélni, a tűz közelében, ennek a téli estének 
mély csöndjében:

— Baiátom, mint említettem, szükségem lesz önre... 
A gyárba egy fiatal embert kell bevezetnie, aki iránt 
érdeklődöm; beveszi irodájába, ha szolgálatot akar ne
kem tenni...

Vele szemben, a kályha mellett, Moiange meg
lepetve nézte:

— De hiszen nem én vagyok az ur; forduljon
hozzá, aki biztosan szívesen megtesz mindent, amit 
akar. ;

— Nem, Denisnek nem akarok semmit sem kö
szönni; nem is illik bele ez a tervembe, ön fogja 
ajánlani a fiatalembert, felveszi az irodába, mint segé
det és tanítja... Hisz annyi hatalma csak van, hogy egy 
hivatalnokot el tud helyezni? Másképp én teszem meg.

— Persze, hiszen megtehetem, — mondta Morange 
egy idő múlva. — Ki az a fiatal ember?

— ó, mindegy... ^meghatott annak a fiatal em
bernek a sorsa... bizonyos emlékezések révén... Ta
lán emlékszik még egy leányra, aki nagyon rég, talán 
harminc évvel ezelőtt, dolgozott itt: Norine Moineaud, 
egyik leánya Moineaud apónak.

Morange felvetette a fejét és tágranyilt szemmel 
nézett az asszonyra. Hirtelen világos lett az emléke
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zete. S mielőtt miég szavait mérlegelte volna, megle
petve kiáltott fel:

— íUexandre-Honoréi, Notfrie fia, a roufliemonti 
gyeiek.

— Az, Alexandre-Honoré, a rougemonti gyerek. 
Ez az a fiatal ember; végre megtaláltam őt.. . Serafine 
sógornőm, aki néha meglátogat, nemrégen — meglepe
tésemre — beállít hozzám reggel tiz órakor. Tudja, 
az utóbbi időben nagyon furcsává lett ez az asszony; 
eleinte tehát csak szórakozottan hallgattam a történetét; 
hogy valami hölgy bemutatott neki egy fiatalembert, 
egy nagyon szerencsétlen fiatalembert, aki rossz társa
ságba került és akit meg kellett mentenie. Képzelheti a 
meglepetésemet, barátom, mikor Sérafine érthetőbben fe
jezte ki magát és közölte velem;, amit véletlen folytán 
megtudott, ügy van, mondom, a sors büntet.

Egész értelmetlen história volt, amit Constance el
mondott. Sérafine az ostoba operáció következtében, 
amitől a megiíjodást remélte, mindjobban elfonnyadt; 
idő előtt megöregedett, összeaszalódott. Még mindig 
az elmúlt örömöket kereste és megint elkezdett az ut
cákon csatangolni és olyan mélyre sülyedt, hogy a társa
dalom salakjával érintkezett. Egészen rendkívüli kalando
kat emlegettek vele kapcsolatban. Valami jótékony hölgy 
közvetítésével kineveztette magát egy jótékony egyesület 
elnöknőjévé. Annak az egyesületnek az volt a célja, 
hogy fiatalembereket, akik a börtönt elhagyják, segít
sék és visszavigyék őket a tisztesség útjára. Annyira 
ment Sérafine, hogy elbocsátott fegyencefcet vitt fel a 
me de Marignan-beli lakására, szállást adott nekik, zárt 
ajtók és ablakok mellett borzasztó módon közösen élt, 
lakott velük. így történt, hogy valamelyik este barátai
nak egyike Alexandre-Homorét mutatta be neki. Nagy1, 
erős fiú volt akkor, huszonhárom éves. Ötévi fegyhá- 
zat ült le; az előttevaló napon bocsátották szabadon. 
Egy teljes hónapig uralkodott Alexandre-Honoré a ház
ban; aztán, egy bizalmas pillanatban, — mikor elmondta 
Séiafinenak az igazi történetét, mikor Rougemoatról be
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szélt — megemlítette anyját, Norinet is. Elmondta, hogy 
az apja végtelenül gazdag ember. Sérafine most megs
értett mindent, azt is, hogy miért hasonlít ez a fiú 
annyira bátyjához, Beauchéne-hez. Sérafinet ez a vé
letlen találkozása a feltalált unokaöccsének karjaiban — 
amiben a tragikomikus sors valamelj ujjmutatását vélte 
látni, mulattatta egy napig; kicsit kihozta a minden
napi élete unalmának sodrából. Szegény fiút sajnálta, 
nem tarthatta magánál tovább, nem is mondhatott el 
neki semmit a felfedezésről; fölösleges kellemetlensé
gektől tartott. De Sé afine tudott a sógornője igye
kezetéről, hogj ki akarta puhatolni a fiú tartózkodási 
helyét. Sérafine elment tehát Constance-hoz és elmondta 
neki a fiú történetét.

R fiú tehát — fejezte be Constance — nem tud sem
mit származásáról; ugj küldi őt ide a sógornőm, mint 
akit pártfogol; jó helyet kell a fiúnak szerezni... Úgy 
látszik, most dolgozni akar Alexandre-Honoré...  Ha sok 
ballépést is követett el, annyi mentség szól a szeren
csétlen ember mellett! Különben, ha egyszer a kezem 
közé kerül, azt csinálok belőle, amit akarok.

Morange egy darabig mereven nézte.
— Mit akar csinálni belőle? Ért-e valamihez a fiú; 

elfogadható írása van-e?
— Igen, az írása jó ...  Mindenesetre sokat nem 

tud, azért is adom önhöz, ön majd csinál belőle vala
mit; majd elmond neki mindent... Egy-két év alatt a 
fiú ismerje meg az egész gyárat. így akarom.

Utolsó szavai felkeltették a könyvelő ép értelmét. 
R  számok embere, bár mániákus volt, mégis protestált 
most:

— Drága asszonyom, miután azt kivánja, hogy 
segítségére legyek, ön is legyen hozzám teljes biza
lommal. Ugjan mondja meg, mire használjuk itten azt 
a fiatal embert?... Ázt csak nem reméli, hogy általa 
visszanyeri a gyárat, vagyis az eladott gyárrészeket? 
Hogy ismét ön lesz gyár tulajdonosa?

Tökéletes világossággá], logikával magyarázta el
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mellé rakott, jelentős összeg került ki a végén. Ennyire 
volna szükség, hogy Denist — akié a gyár — kárta
lanítsák.

— Azt sem értem, drága asszonyom, — folytatta — 
miért veszi inkább ezt a fiút, mint valamelyfk mást? 
Nincs ennek még csak egy törvényes neve sem, hiszen 
tudja. Itt csak idegen lehet — tisztességes, ügyes mű
szaki fiatalember itt sokkal jobban megállná a helyét

Constance egy darabig a fogóval piszkálta a tü
zet, mikor a fejét felemelte, tompa, heves hangon szó
lat meg: > í

— Alexandra a férjem fia; ő az örököse... Nem 
ő iaz idegen; a másik az, ez a Denis, a Froment- 
ivadék. Az lopta el a vagyonúnkat... A szivemet 
tépi, barátom, mind a vérem elhágy, miklor kimondom, 
amire kényszeritett. Azt akarja tudni, mire használnám 
őt én itt? Magam sem tudom mégi... Hiszen bizo
nyos, hogy máról holnapra nem találom meg a száz
ezreket, amire szükségem volna; az ön számai pontosak; 
bizonyos, hogy a pénzt holnap vissza nem kapjuk, 
hogy a gy árat visszaváltsuk. . .  de még csak ne is küzd- 
jünk?...  Vagy tegyük fel, hogy mi leszünk vesztesek, 
annál rosszabb a többiekre nézve! Mert megígérem 
önnek, hogy ez a fickó, ha engedelmeskedik nekem, 
mostantól kezdve a romlást viszi a gyárba; ő lesz 
a fenyitő, a boszuálló...

Morange-on a hideg borzongott végig, mikor az 
asszony makacs nyerseségében folytatta:

— Tizenkét év óta várom már a sors valamely 
csapását, most itt van!... Inkább az életemet, mintsem 
hogy el hagyjam veszni az alkalomszülte előnyöket; 
ez az utolsó kedvező fordulat orvoslást kinál nekem...

Denis élete ellen való összeesküvés volt ez, ha 
úgy akarja a sors is. Az öreg könyvelőnek a szeren
csétlenségről valami látomása támadt: látta, hogy a sze
rencsétlen, ártatlan gyermek, Denis, elpusztul az atyjára 
zuhanó balsors alatt. Igazságtalan katasztrófa; gyön-

Zola Termékenység. 25
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géd szive fellázadt ellene. Engedje, hogy megtörténjék 
ez az újabb szerencsétlenség?;.. anélkül, hogy kikiáltsa, 
;amit tud? Kétségkívül arra a másik gaztettre való em
lékezése volt ez . . .  arra a borzasztó gyilkosságra, amit 
elhallgatnak egymás előtt. Az erre való emlékezés fá
tyolossá tette az öreg ember szemét ebben a pillanat
ban; az asszony is reszketni kezdett, mikor a bűnt a 
másiknak a merev szemében meglátta. És most megint 
Morange volt a legyőzött. Nem szólt semmit, gyönge 
volt; ennek az asszonynak az akaratával szemben meg
semmisült

— Tehát, kedves barátom, — mondta szelíden újra 
Constance, — megállapodtunk!... számitok rá, hogy 
mindenekelőtt felveszi Alexandret mint hivatalnokot... 
Ég ik legközelebbi estén, öt óra felé, itt találja őt majd 
nálam; eleinte nem akarom kimutatni az iránta való 
érdeklődésemet. Holnapután este; akarja?

Másnap Morange annyira izgatott volt, hogy a 
portásné, aki szemmel kisérte, megjegyezte a férjének:

— Morange urnák biztosan rohama lesz máma; , 
elfelejtett harisnyát huzni, mikor vízért jött le és az 
arca egészen zavart; útközben saját magához beszélt.

— És azon a napon az a rendkívüli esemény •• 
is történt Morange-zsal, hogy reggelije után majdnem 
egy órát várt, mielőtt az irodájában megjelent volna. 
Mintha valami zivatar elől menekülne, úgy sietett Mo- ; 
rangé, és egyszerre csak ott állott a Grenelle hidján, J 
ahol Denis egy napon megmentette őt az életnek. Is
meretlen hatalom ugyanarra a helyre vitte most vissza; I 
megint a korlát fölé hajolt; ugyanolyan mereven bámulta ; 
a rengő-ringó hullámokat... Tegnap este óta az ajka 
szakadatlanul ugyanazokat a szavakat mormogta: —

ki, amit tud?« Ugyanazok a szavak, amiktől szabadulni 
nem tudott; ezek miatt felejtett el reggel harisnyát huzni; 
ezek kábították el az előbb is úgy, hogy nem mert vissza
menni a gyárba...  mintha meg sem ismerte volna többé

— Legyen, Madame; holnapután este.

»Történjék meg ez az újabb szerencsétlenség; ne kiáltsa
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a kapuját S ha most itt a viz fölé hajol... kergeti 
az az öntudatlan szükségérzete: végét vetni minden
nek! Itt, ebben a vízben elnyomni a kint; etemetni azokat 
a makacs, mindig visszatérő szavakat. S Morange mé
lyebbre hajolt le ... már hallotta a viz loccsanását, 
mikor fiatal, derűs hang kiáltott mögötte:

— Mit néz úgy, Morange ur? Nagy halakat lát?
Hortense volt; már nagy, tízéves leány, gyönyörű

szép. Egy komorna kíséretében Auteuil-be ment, hogy 
ott a kis barátnéival játsszék. S mikor a könyvelő 
megfordult, egy pillanatig reszkető kézzel, nedves szem
mel állott meg ez előtt a jelenség előtt... ez előtt a 
kedves angyal előtt, aki olyan messziről visszahívta.

— Hogyan, maga az, kedves kicsikém... Nem; 
nincsenek. Úgy látszik, elbújnak a legfenekén; olyan 
hideg a viz télen... Látogatóba megy, nem igaz? 
Milyen szép ebben a prémes kabátkában!

A gyerek nevetett; hízelegtek hiúságának öreg 
barátjának dicsérő szavai.

— Bizony; olyan boldog vagyok, színházat fogunk 
játszani... ó, olyan szép, ha boldog az ember!

Úgy mondta ezt, a hogyan valamikor Heine leánya 
mondotta volna. Az öregnek az a vágya volt, hogy 
téidrevesse magát előtte. Kis kezét akarta megcsókolni, 
mint valami szentképnek.

— Ó, mindig kell, hogy boldog legyen, — olyan 
szép, hadd csókolom meg.

— Tessék csak, Morange ur, csókoljon meg. Annak 
a babának, amit a múltkor nekem ajándékozott Margót 
a neve; nem is hiszi, milyen okos jószág... Jöjjön, 
látogassa meg egyszer.

Morange megcsókolta Hortenset; aztán utána né
zett, amint a kislány a téli nap szürkeségében eltávo
zott. Égő szívvel nézte; kész a mártiromságra érte. 
Gyávaság volna! Ennek a gyereknek boldognak kell 
lennie. Lassan otthagyta a hidat; a szavak még benne 
forrtak, de most határozottabban; most feleletet akart: 
»Hagyja hogy megtörténjék ez az újabb gaztett, anél
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kül, hogy felkiáltson, anélkül, hogy elmondja, amit tud?« 
Nem lehetetlen; beszélni fog; cselekedni fog. Mindez 
azonban még egész ködös, homályos előtte; nem tudta 
még, mit fog mondani, nem tudta még, mit fog tenni.

Mikor a hivatalába visszatért, leült, hogg — negy
ven éves szokásától eltérőn — hosszú levelet írjon 
a helyett, hogy mint máskor a számsoraiba merüljön 
el. Ezt a levelet Máténak címezte: elmondta benne az 
egész kalandot; Alexandre előkerülését. Elmondta benne 
Constance terveit; azt a szolgálatot, amit neki kellene 
véghezvinnie. Csak könnyedén vetette papírra ezeket a 
dolgokat, mint valami gyónást, amivel a szivén könnyít, 
anélkül, hogy szerepet vállalna abban a dologban, ami 
olyan nehezen nyomja a vállát. Ha Máté értesül a dologi 
ról, ketten lesznek mégis, két akarat. Avval zárta be 
a levelét: hogy jöjjön el Máté a következő napon, de 
ne hat óra előtt. Szerette volna előbb megismerni Ale- 
xandre-t; szerette volna tudni, milyen lesz ez a talál
kozás és hogy mit akar majd tőle Constance.

A következő éjjel és reggel — borzasztó lehetett... 
A portásné elbeszélte, hogy a negyedik emeleti lakó 
hallotta, hogy Morange egész éjjel járkált. Az ajtókat 
csapkodta, ide-oda lódította a bútorokat, mintha el 
akarná hagyni a lakást. Mintha kiabálást, zokogást is 
hallottak volna a házban — bolond beszédeket; mint 
aki kísértetekhez szól. Aztán a következő napon, a 
hivatalában lelki nyomorúságának aggasztó jeleit adta: 
a szelleme egész komor árnyékba burkolózott. Tízszer 
ment le minden ok' nélkül a géphelyiségbe; elfelejtkezett 
magáról a mozgásban levő gépek mellett; majd mégint 
felment a hivatalba, hogy a számlái után lásson. S 
mindezt zavartan, kábán csinálta; mintha nem találná 
amit olyan keservesen keres. Mikor sötét lett, négy 
ói a felé, a két vele dolgozó hivatalnok észrevette, hogy 
teljesen abbahagyja a munkát. Csak várt; merev pillan
tását az órára szögezte. Mikor öt óra lett, utolsó pillan
tással megbizonyosodott arról, vájjon egybevág-e a fő
könyvben a két végösszeg; aztán nyitvahagyta a nagy



könyvet, mintha még egyszer át akarná vizsgálni, ha 
visszajön.

Morang2 lefelé haladt a folyosón, ami a műhelye
ket a lakóházzal kötötte össze. Most ki volt világítva 
az egész gyár; az elektromos lámpák nappali fényben 
fürösztötték meg. A munka megreszkettette a falakat. 
Mielőtt Morange befordulna a folyosón, a teherfelvonót 
pillantja meg hirtelen maga előtt; ezt a borzasztó nyi
tást, ezt az örvényt, melyben tizennégy évvel ezelőtt 
Blaise zúzódott össze. Hogy hasonló katasztrófa meg 
ne ismétlődhessék, a csapóajtó köré korlátot emeltek 
és azt ajtó zárta el. Most már a leesés lehetetlen; ha 
csak ki nem nyitja az ember az ajtót akarattal. Ez az 
ajtó most zárva volt. Valami felsőbb hatalomnak engedve, 
Morange a mélység felé közeledett; hideg járta át az 
egész testét. Olyan sokat szenvedett; aludni sem tudott 
már; megígérte a kiét halottjának, hogy követi őket: 
miért nem vet véget mindennek? Mintha hirtelen 
hangot hallana a mélyből, Blaise hangját: — Gyere 
velünk, gyere velünk! A borzalom kiegyenesitette; 
őrületében ez az egyetlen okos, logikusan helyes meg
oldás —' ez mindent kiegyenlít. Olyan egyszerű, hogy 
azon csodálkozott, hogy nem tette meg már régen. S 
ettől kezdve szegény, megzavart agy veleje vasakarattal, 
mindent legyőző hősiességgel cselekedett.

Először is előkészített mindent, áttette a gerendát, 
hogy távolléte alatt a csapóajtót ne zárják be. Arról 
is meggyőződött, hogy a korlát vasajtaja könnyen nyílik. 
Aztán eloltotta a három elektromos lámpát; úgy, hogy 
teljes sötétség uralkodott a folyosón. Mikor elkészült 
mindennel, átment a folyosón, hogy a kis szalonba 
lépjen.

Constance várta őt ott Alexandre-rel.
Constance a fiút már egy félórával előbb elhozatta; 

ki akarta vallatni, anélkül, hogy az állásáról mondott 
volna neki valamit. Nem tartotta helyesnek, hogy kiszol
gáltassa magát neki és csak arra szorítkozott, hogy 
a rokonától, Lowicz bárónőtől ajánlott fiatalembert
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barátságosan fogadja és hogy állást szerezzen neki. Szen
vedélyes érdeklődéssel nézte, és boldog volt, hogy erős
nek látta. Alexandrenek határozott, nyers arca volt, bor
zasztó szeme csillogott; alkalmasnak látszott a boszu- 
állásra. Alexandre semmit sem értett meg az itt tör
ténő dolgokból; csak sejtette, hogy itt dől el a sorsa. 
S mikor Morange belépett, csak egyetlen dolgot vett 
észre; hogy a fickó rendkívül hasonlít Beauchéne-re. 
Constance-ot is szinte megdermesztette ez a fölfedezés.

— Vártam már, barátom, — mondta Morangenek 
madame Beauchéne. — Ön, aki olyan pontos máskor, 
most elkésett egy kicsit

— Elkéstem; egy kis munkát kellett bevégeznem.
— No hát: itt van az a fiatalember, akiről beszél

tem. Majd magához veszi az irodába, hogy beletanuljon 
a könyvviteli szabályokba... egyelőre csak a város
ban való járkálás, kommissziózás lesz a dolga... ez 
el van, ugy-e, intézve?

— Hogyne, drága asszonyom, a fiatalembert párt
fogásomba veszem; számítson rám ...

Mikor Alexandre elbúcsúzott, Morange kijelentette 
neki, hogy a  következő reggelen beléphet és udvariasan 
felszólította, hogy elkíséri öt az irodába és a még 
nyitva lévő műhelyekbe.

' — Majd megismeri igy lassankint a gyárat, — 
mondta neki. — Holnap aztán a fiatalember egyenesen az 
irodámba jön.

— Jól van, barátom, köszönöm,— mondta madame
Beauchéne. — Önnek pedig, fiatalember, azt ajánlom, 
hogy jól viselje magát Akkor majd gondoskodunk a 
jövőjéről. i | j j

Hanem ebben a pillanatban valami egészen rend
kívüli, érthetetlen dolog történt. Morange, aki előre
engedte Alexandre-t hátrafordult az asszonyhoz, arcá
nak hirtelen megtébolyodott fintorával, mintha a belsejé
ben való összeomlása legészen átváltoztatta volna a 
vonásait; és halk, bizalmas hangon mondta:

— Ha! hal Blaise beszél ám onnan a lyukból!...



szólt ám nekém! Ha! ha! micsoda ugrás!... te akartad 
ám !... Most megint akartad... ugorni, ugorni!...

Eltűnt Alexandrerel. Constance nyitott szájjal hall
gatta. Annyira nem várta ezt a jelenetet, hogy nem 
is igen értette. De aztán...  micsoda villámcsapásszerü 
fény! A gyilkosság, a miről most beszél és a miről 
soha azelőtt nem beszélt! Borzasztó titkuk, amit féltve 
őriztek tizennégy éven át; amit csak a tekinteteik árul
tak1 el s amit most egyszerre... őrült, tébolyodott 
vigyorral, az aréába vág! M iért?... mi e z ? ...  ennek 
a szegény embernek1 ördögi fellázadása?...  mi ez a 
sötét fenyegetés, ami jeges hidegséggel megborzongatja? 
Constance rettenetesen elsápadt; a sors iszonyatos igaz
ságának tompa előérzete fogta el; a sorsé... bár azt 
hitte még ebben ia pillanatban, hogy ő irányíthatja. 
S úgy állott ott az, ahogy a szalonban, mint tizennégy 
évvel ezelőtt, — egyenesen, mereven, egész testében 
remegve. Figyelt a zajra, ami a gyárból hangzott föl 
— várta a borzasztó esés zaját, mint azon a napon, 
ahol szintén így figyelt — igy várt a másik össze- 
züzódására.

Azalatt rövid, halk lépéseivel Morange tovább
vezette Alexandret; nyugodt és jóakarata hangján beszélt 
neki:

— Bocsásson meg, ha előremegyek, — az utat 
utat kell megmutatnom... Olyan nagy házban, mint ez, 
az ember nem igazodhatik el egykönnyen... van
nak1 itt lépcsők, folyosók, sarkok1. . .  Lássa, most balra 
fordulunk1.

Mikor elérték azt a folyosót, ahol tökéletes sötét
ség uralkodott, Morange haragos lett és természetes
nek' látszó izgatottsággal mondta:

— Igazán, ezek az emberek mindig egyformák ma
radnak! Megint nem csinálnak viilágosságot. . .  pedig 
csak egy gombot kellene megnyomniok...  Szerencsére 
ismeiem az utat; hiszen negyven év óta mindig ezt 
járom ... Vigyázzon, kövessen csak engem! Most for
duljon balra; itt csak egyenesen kell menni... Hanem
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vigyázzon! a folyosón korlát van, ajtó vezet rajta ke- 
lesztül. No; itt vagyunk. Hallja? Nyitom az ajtót. Jöjjön 
utánam; én előremegyek... 1

Nyugodtan lépett előre Morange a mélybe, a 
sötétbe; hang nélkül zuhant alá. Alexandre, — aki mö
götte jött és majdnem érintette, hogy a nyomában ma
radjon, jól érezte az örvény ürességét, az esés szelét 
hiitélén rémületében, mikor a föld eltűnt a lába alól; 
de már benne volt; megtette ő is a lépést és irtózatos 
üvöltéssel esett le. Mindkét test összezuzódott a mély
ségben; mind a kettő halott volt ugyanabban a pillanat
ban. Morange léleklzett még egy darabig; Alexandra 
szétloccsant koponyával feküdt ugyanazon a helyen, 
hol Blaise zuhant alá; a vére befecskendezte a falat.

Kimondhatatlan ijedtség támadt a gyárban; mind
két embert ott találták halva, anélkül, hogy a katasztró
fát meg tudták volna magyarázni. Morange magával 
vitte a titkárt a sírba; kegyetlen, igazságot szolgáltató 
cselekedetét. Őrületében követte ezt el; talán hogy Con- 
stance-ot megbüntesse; talán hogy az előbbi szeren
csétlenséget kiengesztelje.

Mikor Máté hat óra felé megérkezett a gyárba, 
az egész ház zavara közepeit értesült a katasztrófáról. 
Már reggel nyugtalanította őt Morange levele; ez a 
különös história; hogy Alexandre előkerült és hogy Con- 
stance felvette őt; hogy be akarja vezetni a gyárba. 
Mikor aztán megjelent a találkozón; két véres hulla 
előtt állott, Victor Moineaud szedte fel őket; ő tette 
őket egymás mellé. Hirtelen, mikor Victor Moineaud figyel
meztette, hogy bizonyára az öreg ember esett le előbb, 
mert a fiú egyik lába keresztbe feküdt a hasán; fel
merült Máté előtt a tizennégy évvel ezelőtt történt 
szerencsétlenség teljes képe. Emlékezett Moineaud apóra ; 
eszébejutott, mint szedte az fel Blaise-t ugyanezen a 
helyen; ott, ahol Moineaud fia most Morange-ot és Ale- 
xandre-t szedi fel. Blaise! Újabb pokol támadt az agyá
ban; borzasztó gyanú a sötétség közepette; még csak 
tapogatózott. Derűsre bízta hogy odalenn a gyárban
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elrendezze a dolgokat; maga akart felmenni Con- 
stancehoz.

Constance kis szalonjának a közepén állott, egye
nesen, mozdulatlanul, mereven. S megint úgy, mint tizen
négy évvel ezelőtt: várt; és megint sokáig vált, a szive 
verése megszűnt, a lélekzete elakadt. Meg nem lehetett 
hallani semmit sem a gyálból, sem sikoltást, sem zajt; 
hát mi történt? A kegyetlen, a félő gondolat csak álom 
volt hát? Pedig igaz; Morange az arcába nevetett és 
ő jól megértette, mit jelent ez. Nem hallott orditást — 
zuhanást? Nem hallotta már a gép zakatolását; ez már 
csak a halott, a ránézve elveszett g jár csöndje. A 
szive alig dobogott már, mikor távoli lépések zaját hal
lotta a lépések; mind jobban közeledtek.

Máté lépett be.
Constance úgy hátrált vissza előle, mint kísértet elöl. 

Ó, nagy Isten! Mért épp ő? Hogy jött ide? A sze
rencsétlenség himökei közül ő az első? ő, akit a leg
kevésbé várt? ... Ha Blaise, a halott fiú jönne; nem 
reszketne annyira tőle, mint az apjától.

Constance hallgatott; Máté szólalt meg:
— Lezuhantak; mind a kettő meghalt. Mint Blaise  ̂

úgy haltak meg.
Constance nem szólt semmit, csak ránézett Mátéra, 

így állottak egy pillanatig, farkasszemet nézve egymás
nál; Máté tekintetéből mindent kiolvasott Constance. Oda
lenn a hullák, egyik a másikon, összezúzva.

— Szerencsétlen asszony, micsoda rémületes té
vedés áldozata lett! S mennyi vér hull a fejére!

De Constance még erőt talált arra, hogy büszke
ségének utolsó lobbanásával föl egyenesedjék; még meg 
akarta mondani Máténak, az arcába vágni, hogy igenis, 
Ő, Constance a gyilkos; hogy igaza volt; hogy igaza 
van. De a szót beléje fojtotta Máté az utolsó ki
jelentésével:

— Nem tudja ön, hogy ez a nyomorult Alexandra 
egyike madame Angelln gyilkosainak? gyilkosa az ön 
barátnőjének, annak a szegény, megfojtott, kirabolt
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asszonynak? Szánalomból elhallgattam ezt ön előtt; a 
fickó rég ia gályára került volna, ha szólok. S ha ma 
eláiulnám, amit tudok, ön is követné őket a börtönbe!

Az utolsó csapás volt ez. Máté nem szólt többet. 
Az  asszony végigesett a szőnyegen, mint a villám súj
totta fa. Ez volt a teljes veresége. Sorsa ellene fordult 
és földreteperte. „ \

Doktor Boutanért küldtek; hanem a segítség ké
sőn jött. Mikor Constance a szemét kinyitotta, Me
reven bámult az orvosra; alighanem megismerte; de 
megint lecsukódtak a pillái. Ettől kezdve nem is fe
lelt már semmi kérdésre. Hallott mindent; tudhatta hogy 
kik veszik körül, kik ápolják; de ő nem akart ápolást 
csak meghalni akait, nem akart tovább élni. Se szetne- 
héja, sem ajka nem mozdult többet; mintha már nem 
is volna a világon; vereségének néma agóniája kezdődött.

Máté és Boutan reggelig virrasztóttak az ágya 
mellett. Mire reggel lett, Constance a fal felé fordult 
és meghalt.

IV.

Évek múltak; Máté már hatvannyolcadik évét elérte, 
Marianne hatvanöt éves lett, amikor növekedő gazdag
ságuk közepett — ámít az életbe vetett bizalmuknak 
és kitartó bátorságuknak köszönhettek — utolsó, éle
tüknek talán legnehezebb küzdelmén kellett keresztül- 
menniök, ami avval fenyegette őket, hogy kétségbe
esetten, vigasztalanul 'hulljanak a sírba.

Marianne egy este borzongva, kétségbeesve feküdt 
le. Viszály tört ki a családban és az egyenetlenség min
dig erősebb lett. Rettenetes harc tört ki a malom közt 
— hol Grégoire uralkodott — és a majorság között, 
amelyet Gervais és Claire vezettek. Ambroise, akit bí
rónak hívtak, még inkább élesztette a tüzet; a nagy 
kereskedő igazságosságával ítélt; nem vette tekintetbe 
az emésztő szenvedélyeket Miután Marianne titokban
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eljárt Ambroisenál — most tért vissza onnan. S mert 
anyai szive békét akart, a mélyen megsértett, a csa
lád jövőjéért rettegő anya ágyba dőlt. Ambroise majd
nem durván fogadta anyját s Marianne azzal a fáj
dalmas érzéssel jött vissza, mintha a saját húsából 
szakadt volna ki egy darab; hálátlan fiai egymást mar
cangolják. Agyban maradt és kérte Mátét, hogy le
gyen nyugodt; kijelentette előtte, hogy fölösleges az or
vos és megesküdött, hogy nincsen semmi baja, nem 
szenved. Pedig elaludni készült örökre; Máté érezte, 
hogyan fogy az asszony mellette napról-napra, mint 
viszi el őt lassankint mély fájdalma. Lehetséges-e 
ez? Ez a sok gyermek, kiket úgy szerettek, kik úgy 
szerették őket — akik gyöngédség mellett nőttek fel 
szüleik örömére és büszkeségére. . .  ez a sok, szerel
mükből sarjadzott gyermek, akik hűségükben, testvéri 
szeretetükben egyek voltak. . .  ezek a gyermekek most 
szétválnak a szélrózsa minden irányában... és mara- 
kednak egymás közt? Tehát igaz: mentői nagyobb a 
család, annál nagyobb a hálátlanság! S igaz a másik! 
közmondás is: iá halála napját kell megvárni valakinek, 
hogy elmondhassuk róla, boldog, vagy boldogtalan volt-e.

•— ó, — mondta Máté, aki az ágy mellett ült és 
Marianne lázas kezét a magáéban tartotta — ó, hogy 
annyit küzdöttünk, olyan sokszor győztünk és most 
ezen az utolsó fájdalmunkon menjünk tönkre! Lám, az 
embernek utolsó léhelletéig küzdenie kell és a bol
dogságot csak boldogtalanság és könnyek árán szerez
hetjük m eg ... Még remélnünk'kell, küzdenünk, győz
nünk és élnünk!

De Marianne bátortalan maradt; mintegy meg volt 
semmisülve.

— Nincs már erély bennem, — mondta, — le 
vagyok győzve... Azokat a sebeket, amik kivülről jöt
tek, mindig be tudtam gyógyítani. De ez a seb az 
én véremből jön; bennem magamban folyik; megfulaszt... 
Egész munkánk oda. Lám, az utolsó napon látszik meg,
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volt.. „

S Máté — akit elfogott ennek az összeomlásnak fáj
dalmas félelme, — a másik szobába ment, hogy jól ki- 
sirja magát, mikor feleségét halottnak, magát elhagyott
nak látta. \ ■ - ^

R siralmas pör az ék miatt, a Lepailleur földdarabja 
miatt tőit ki a malomi meg a majorság közt. R régi, 
regényes malom — régi tornyaival, mohás tetejével — 
már évek óta nem volt a helyén. Grégoire megvalósította 
apjának eszméit — lebonttatta a malmot s helyébe 
hatalmas gőzmalmot állított, hatalmas raktárépületekkel. 
Vasúti sínpár kötötte össze a malmot a janvillei pálya
udvarral. S mióta a környék valamennyi gabonáját nála 
őrölték s Grégoire azon volt, hogy pompás vagyonra te
gyen szert; egész különös módon megokosodott. Kövér, 
nehézkes emberré lett, majdnem negyvené vés volt már; 
zajos fiatalságából csak hirtelen dührohamai maradtak 
meg; kiíakadásait csak felesége, Thérése enyhíthet’e, aki
nek gyöngéd és erős szive volt. Grégoire hússzor is sza
kítani akart az apósával, Lepailleurrel; aki visszaélt azzal 
az elnézéssel, amivel vele szemben hetvenéves korára 
való tekintettel voltak. R volt molnár' — bárha azt 
hajtogatta mindig, hogy az újjáalakítással a rom ás jár 
— maga nem tudott semmit sem csinálni. Mégis csu- 
folódott; gúnyolta a nagy, pompás gőzmalmot; elkese
rítette őt az is, hogy nem volt igaza. Csak egy öröme 
maradt; Grégoirenak meg kell az adott szavát tartania: 
azt a földéket el nem szabad neki adni. Lepailleur 
még azt is kivitte a veiénél, hogy az be sem ültette at  
éket. Ennek a terméketlen homoksávnak a képe, amint 
szomorúan ékelődik be a zöld vetésbe; ez volt a ha- 
ragvó öreg molnárnak utolsó öröme. Sokszor sétálgatott 
ott, mint a bozót és kavics királya; meg volt elégedve a 
föld sivárságával, magas, sovány alakja ilyenkor ki
egyenesedett. Mintha valami okot keresett volna a ve
szekedésre; és valamelyik ilyen sétája alkalmával föl

*

;
*



397

fedezte, hogy a majorbeliek egy helyütt megsértették 
a malom határát

Grégoire üzleti ügyekben, mint aflle vérmes ember, 
nyers és őszinte volt; soha semmit sem engedett a jogai
ból. Mikor az apósa elmesélte nQki, hogy a major majd
nem három hektárt bevetett az ékből, — biztosan az
zal a szándékkal, hogy idővel folytassák a rajló mód
szert, ha meg nem akadályozzák őket benne. — Gré
goire rögtön meg akarta vizsgálni a dolgot és nem akarta 
engedni, hogy a birtokát ilyen módon rövidítsék. Tel
jesen megromlott a viszony Gervais és Grégoire között 
egy párbeszédjük miatt; Grégoire megharagudott és meg
bocsáthatatlan szavakat mondott. Másnap a család két 
ága közt minden összeköttetés megszakadt és Grégoire 
beadta a keresetet a birósághoz. Gervais azonnal azzal 
a fenyegetéssel felelt, hogy soha többé egy buzaszemet 
sem küld be a malomba erőltetni és ez nagy veszteség 
volt, az üzleti összeköttetés megszakítása, mert a chan- 
tebledi fogyasztók alapították meg a malom tulajdon
képen vialó jólétét. Ettől fogva napról-napra rosszaobo- 
dott ;a helyzet. Kibékülés lehetetlennek látszott, mert 
Ambroise, akit bírónak hívtak, maga is felizgult; mindkét 
részt még elégedetlenebbé tette. A testvérgyilkos harc 
kiterjedt: most már hárman voltak, akik egymást ütöt
ték. Nem a vége-e ez mindennek? Nem fog-e majd az 
egesz család ebbe a pusztító dühbe esni s a balgaság, 
gyűlölet viharában megsemmisülni?

Egy este — az utolsó szeptemberi nap homályos 
alkonyán — Marianne felemelkedett a chaiselongue-ról, 
hol lassan haldoklóit. Kérte, hogy vigyék az ablakhoz. 
Csak Charlotte ápolta; oldalánál csak a legifjabb fia, 
Benjámin állt. Most nagy lett nekik a lakóház. Mióta 
a család marakodott, Marianne bezáratta az ajtóit és 
kijelentette, hogy csak megbékélt gyermekeinek nyitja ki, 
ha valamelyik nap megteszik nagy örö nére, hogy vissza
térnek hozzá, a karjaiba. De Marianne kétségbeesett, 
nem remélte a gyógyulását: azt az örömét, ami vissza
adná az életnek. S mikor a szomorú őszi alkonyaton
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Máté leült melléje s mint szokása volt, kezét a kezébe 
vette, eleinte nem is beszéltek: a hosszan elterülő síkot 
szemlélték. Odalenn a malom az Yeuse partján, megás, 
füstölgő kéményével.. . még távolabb Páis körvona
lai; óriási üst vörös felhője látszott felszállni belőle.

Múltak a percek. Délután Máté hosszú sétát tett 
Mareuil és Lillebonne elé, hogy lelki kínjait lecsöndesitse. 
Végre félhalkan mondta, mintha saját magával beszélne:

— Sosem voltak még kedvezőbbek a körülmények 
a mezőgazdaságra. Odafönn, a fönnsikon a termőképes- 
ség csak nőtt, mióta az uj rendszerrel próbálkozunk; a 
volt mocsarak humusza az ekék alatt meglágyult; a lej
tőkön a Gervais által feltalált uj csatornázás óta sokkad 
jobbak a viszonyok. Mióta övé a birtok, meg Claire-é, 
majdnem kétszer annyit ér. Folyton növekvő gazdagság, 
jólét: a munka győzelme határtalan.

— Mit ér az egész, ha nincs köztünk szeretet? — 
mormogta Marianne.

— Lementem az Yeuse-hez, — folytatta egy idő 
múlva Máté, — láttam, hogy Grégoire megkapta az uj 
gépet, amit Denis épitett. Az udvaron szerelték fel; úgy 
látszik, úgy dolgoznak ma d a malomkei ekek, hogy az 
eiő egyharmadát megtakarítják. Ilyen eszközökkel fel
szerelve, az aratások óceánját adhatja a föld a megszám
lálhatatlan népmillióknak; lesz kenyere valamennyinek. 
Ez az uj gép szabályos, erős lélekzetével uj javakat hoz 
majd létre.

— Mit érnek, ha gyűlölet a vezérük? — ismételte .
Marianne. ( < ;

Máté hallgatott. De mikor lefeküdtek', — mint ahogy 
a délutáni sétá'a alkalmával elhatározta magában — 
azt mondta Mariannenak, hogy a másnapot Parisban 
tölti. Mikor a felesége meglepetve nézett rá, Máté va
lami üzletet hozott fel ürügyül; valami régi számla rende
zéséről volt szó. Nem tudta látni Marianne lassú hal
doklását, ami az ő halála is. Cselekedni akart; utolsó 
békéltető kísérletre határozta el magát.

Másnap reggel tiz órakor, mikor Párisba érkezett,
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az északi pályaudvarról egyenesen a grerrelle-i gyárba 
hajtatott. Mindenekelőtt Denist kívánta látni, aki a mai 
napig nem vett részt a családi viszálykodásban. Már 
rég — Constáncé halála óta — Denis Mártával és három 
gyermekével együtt a Beauchéne-ék nagy családi palo
tájában lakott. A gyár teljesen a tulajdonába ment át 
ezzel együtt; a pompás palota határozott meghódítása 
volt ez; Denis uralkodott ettől kezdve. Beauchéne élhe
tett még akárhány esztendőt, de a nevét töröl lék a 
cégből; az utolsó gyárrészét évjáradékért engedte ót 
Denisnek. Egy este aztán megtudták, hogy Beauchéne 
a két hölgynél, akiknél élt, — a néni, meg az unokahug
— meghalt. Jó, kiadós reggeli után a divánon — ahol 
feküdt és kinyujtózott — a szél ütötte meg.

— Ni; hát téged micsoda forgószél hoz errefelé?
— kérdezte örömmel Denis, mikor az apját m gpil.antotta.
— Még agglegény vagyok ám; Mártát és a gyerekeket 
csak hétfőn hozom el Dieppe-ből; gyönyörű szeptembert 
töltöttek ott.

Mikor Denis megtudta, hogy az anyja beteg, ve
szélyben van; nyugtalan lett.

— Hogyan, mama szenved... veszedelemben van? 
Mit nem mondasz! Azt hittem, csak fáradtság, könnyű 
rosszullét ez nála. . .  Mi baj hát? Hadd halljam, apa! 
Van valami titkotok előttem. . .  ‘bánt valami?

S végighallgatta az egész dolgot, amit Máté kö
zölt vele. Haragosan kiá.tott fel:

— Tehát az öcséim viselkednek ilyen gyönyö üen? 
Jól tudtam, hogy nem tudnak megegyezni, olyan dol
gokat mondtak el nekem, amik elszomorítottak. De azt 
nem hittem volna sohasem, hogy te, meg a mama annyira 
a szivetekre veszitek a dolgot, hogy annyira elszomorít 
benneteket., . Nem, nem! Rendet kell ott teremteni. 
Felkeresem Ambroise-t. Nála reggelizünk és véget vetünk 
a dolognak.

Ajánlotta az apjának, hogy gyalog menjenek a 
rue d’Antin-ig. Ütközően közölte vele, hogy Ambroise-t 
is biztosan egyedül találják, mert az ő családja is Dieppe-



ben van; 'Andrée és Márta együtt töltöttek ott a nyarat. 
Ambroise vagyona tíz év alatt megdzszereződöit. N gy- 
venöt éves; uralkodik a párisi piacin. Du Hordd bácsi 
halálával örökölte az egész hatalmas vállalatot. Lelemé
nyességével megnagyobbította, ki.erjesztette a vállalatát; 
valóságos központi hivatal, ahol keresztül megy a világ 
valamennyi áruja. Határtalan volt már a cégének az 
elterjedése; minden föld országai őt gazdagították S 
Ambroise azon volt, hogy a kolóniák neki szállítsák 
gazdag kincseiket; olyan győzedelmes báto.Sággal mű
ködött, távolbalátó tekintete olyan biztos volt; hogy leg
merészebb vállalatai is diadallal végződtek. Termékeny 
tevékenységével háborúkat nyert meg ez a kereskedő; 
természetszerűen ia lusta, tehetetlen és terméketlen Ségui- 
neket fel kellett, hogy eméssze. Vagyonuk el vesz tével 
a Séguin-családtagok szétszóródása után még messzebbre 
íyult Ambroise keze: úrrá lett az Avenue d’Antinbeli 
szép palotában is. Séguin évek óta nem lakott már benne; 
az az eredeti eszméje támadt, hogy a klubjában lakjék; 
feleségével történt barátságos szakítása után három szo
bát bérelt egy hotelben. A két leánya már nem volt 
otthon; Gaston tiszt volt egy távoli garnizonban. Lucíq 
apáca az Orsolyáknál. Valentiné egyedül maradt; unatko
zott, nem élhetett többé kedve szerint. Ö is elhagyta a 
palotát és kicsi, nagyon elegáns, nagyon vidám lakásba 
költözött a rue Malesherbes-en. Ott fejezte be életét, 
mint előkelő vallásos hölgy s az ^Elhagyott Csecsemők 
Védőegyesületé«-ben mások gyermekeiről gondoskodott; 
ahoz nem értett, hogy a maga gyermekeire vigyázzon. 
Ambroise az adóssággal teli, üres házba egyszerűen 
beköltözhetett.

Máté és Denis nem találták otthon Ambroiset; majd 
csak reggelire fog hazatérni. Várták; mikor Máté az 
előszobán haladt keresztül, hogy az uj lakást megszem
lélje, meglepődve látott ott egy asszonyt, akit nem" ismert.

— Látom, hogy Froment ur meg sem ismer, — 
mondta az asszony.

Máté csakugyan olyan mozdulatot tett, amivel mttt-
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tatta, hogy nem emlékszik rá. Nagy volt, erős volt az 
asszony; túl lehetett a hatvanon, gondosan öltözött, 
derűs, vidám arcú nő volt. Tiszteletreméltó ősz fürtök 
koronázták a fejét. Jómódú, vasárn piasan öltözött pol
gárnőnek látszott.

* — Céleste, Céleste.. - Madame Séguin volt ko
mor ná ja.

Máté megismerte; meglepetését elrejtette. Céleste 
nyugodtan, derülten mondta el a'szerencséjét:

— Ó, nagyon boldog vagyok. . .  Visszamentem a 
szülőhelyemre, Rougemontba. Ott hozzámentem egy volt 
hajóstiszthez. Csinos nyugdija van; nem is számitva a 
vagyonát; az első felesége hagyta neki. Van két fia: 
az egyiket bátor voltam Ambroise ur figyelmébe ajánlani, 
hogy vegye fel az üzletébe; meg is te tte ... Arra használ
tam fel az első páiisi utazásomat, hogy eljöjjek ide, hadd 
köszönjem meg neki a jóságát teljes szivemből.

Nem mondotta; el hogyan vette el őt feleségül a volt 
hajóstiszt. Céleste eleinte szolgáló volt nála — aztán a 
szeretője lett és csak később, mikor a felesége meghalt — 
akinek a halálát siettette — lett a töivényes felesége. 
De egészbenvéve boldoggá tette azt az embert. .. még 
a fiaitól is megszabadította, hála a Párisban lévő jó ösz- 
szeköttetéseinek. S nevetett, mint derék asszony, akit jó
kedvre hangolnak az emlékei.

— Bocsánat Froment ur, hogy megszólítani bátor
kodtam .. . örülök, nagyon örülök, hogy láttam.

Máté még nézte egy darabig s csak mikor elváltak, 
mondta elnéző optimizmusa hang án:

— Hát továbbra is sok szerencsét kivánok, ha olyan 
Troldog. ügy látszik, a szerencse tudja, hogy mit csinál.

De fájt Máté szive a természet látszólagos igaz- 
talnsága miatt. Ma/iannejára gondolt, akit olyan nagy 
szomorúság ért; akit összetört fiainak gonosz viszály
kodása. S mikor végre Ambroise hazaérkezett és jó
kedvűen megcsókolta apját, aztán végighal gatva meg 
Céleste-t is, Máté elfogult lett ebben a 'döntő pillanatban. 
Hiszen a család sorsát kellett eldönteni.

Zola: Termékenység 26
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A dolog különben hamar elintéződött Denis, aki 
mindenekelőtt meghivatta magát és apját reggeliro, ha
marosan előhozta a dolgot:

— Nem csak azért vágjunk itt, Ambroise, hogy 
veled reggelizzünk... Mama beteg, tudsz róla?

— Beteg? De csak nem komolyan?
— De nagyon beteg, veszedelmesen beteg... Az

óta beteg, attól a naptól kezdve, hogy itt volt és beszélt 
veled a Gervais és Grégoire közt való harcokról. .. 
te meg, úgy látszik, egész durván viselkedtél vele szem
ben . . .  I j 1 |  I

— Hogy én durva voltam? Üzletről beszéltünk ^s 
mint üzletember talán egy kxsit nyersen szóltam!

Mátéhoz fordult, aki csöndesen, sápadtan várt:
— Igaz, apám? Anyánk szenved és te miatta nyug-

talankodol? '
S midőn apja fejbólintással intett igent, Ambroise 

épP’MJü felizgult, mint Denis.
— De micsoda buta história ez! — kiáltotta. — 

Nézetem szerint Grégoire-nak van Gervais-vel szemben 
igazsága, de nem sokat törődöm vele. Ki kell békül- 
niök, ha szükség van arra, hogy szegény anyánknak 
csak egy percét is mentesítsük a fájdalomtól... Mért 
is zárkóztatok be, mért is nem közöltétek velem a ne
héz bánatotokat? Gondolkodtunk volna rajta; megértet
tük volna egymást.

Azzal a gyors elhatározással ölelte meg apját, ami 
az ereje volt, ha az igazságot felismerte. így szólt az 
apjához:

— Te maradsz köztünk mégis a legokosabb, aki 
tud, előrelát... Még ha Grégcirenak igaza is Van és 
pert akar akasztani Gervais nyakába, ostobán cseleked
nék, mert a személyes érdekének fölötte áll a közös 
érdek — a család érdeke. A családunknak szoros egjet- 
éitésben, megtámadhatatlannak kell lennie, ha győzhe
tetlen akai maradni. Hatalmunk az együttérzésünk,1...  
Nagyon egyszerű a dolog. Hamar megreggelizünk és
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a legközelebbi vonattal elmegyünk Chantebledre.. • Még 
ma e stig béklát kell ott teremtenünk...  Magamra veszem.

Máté nevetett; boldog volt, hogy a fiában fellel
heti saját magát. Mielőtt még a reggelit feltálalták, 
megnézték a télikertet; Ambroise megnagyobbitatta azt, 
hogy ünnepségeket lehessen tartani benne. Reggelinél 
bocsánatot kért, hogy mint szalmaözvegy vendégelheti 
csak meg a bátyját és az apját; Andrée és a gyerme
kek távollétében csak szakácsnőt tart; utálja a vendéglői 
étkezést.

— Nálunk — felelt Denis — zárva van minden, 
mióta Maitha és a gyermekek Dieppeben vannak. Én 
vendéglőben étkezem.

— Bölcs vagy — felelt Ambioise nyugodt nyilt- 
sággal. — Én azonban az élvezetek embeie maradok, 
amint tudod... No, igyátok meg hamai a kávétokat, 
menjünk.

A két órai vonattal érkeztek Janville-ba. Azt ter
vezték, hogy előszói Chantebledbe mennek, hogy Denis 
és Ambroise beszélhessenek Gervais-vel; Gervas mégis 
szelidebb természetű. Aztán átmennek Grégoirhoz; májr 
helyreigazítják az eszét; megköt’k vele a béke feltételeit. 
De abban a mértékben, amint a majorsághoz közeled
tek, felébredt bennük a sok nehézség tudata. Belátták, 
hogy a dolog nem fog olyan könnyen menni, mint ele
inte hitték.

— Mi volna, ha mindjárt a mamát keresnék fel? 
— kérdezte Denis. — Majd, ha megcsókoljuk, bátrab
bak leszünk.

Ambioise pompásnak találta a gondolatot.
Persze, menjünk el hozzá; mamának úgyis mind'g 

van egy-két helyes megjegyzése. Biztosan van valami 
jó eszméje.

Felmentek a lakóház első emeletére, a felé a 
széles szoba felé, ahol Maiianne élt bezárva. Az ablak 
mellett ütötte fel táborát. S általános csodálkozásra: 
mái ott ült a chaiselongueon és előtte ott volt Grégoire;

26*
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a fia fezét kezében tartotta, a másik oldalon pedig 
Geivais és Claire állottak; nevetett mind a kettő.

— Ni, ni! — kiált elbámulva Ambioise — hiiszen 
itt mái minden kész!

— Mi meg egészen kétségbe voltunk esve, váj
jon meg tudjuk-e csinálni a békét — mondta Denis 
csodálkozva. i |

Máté is csodálkbzva és gyönyörködve állott meg — 
megmagyarázta nekik, mért hozta el Párisból a két 
idősebb fiát.

Magam mentem értük ma reggel a városba, hogy 
elhozzam őket és általános ölelésben kibéküljünk.

Hangos üdv-kitöiés támadt. Elkéstek tehát az idő
sebb testvérek! Nincs már szükség a bölcseségükre! 
S azon való örömükben, hogy győztek, harc nélkül, 
a két párisi fiú szivéből kacagott. I

Marianne, akinek a szemei kedvesek voltak, bol
dog volt, olyan boldog, hogy úgy látszott, hogy már 
meg is gyógyult. Egyszerűen elmagyarázta a férjének:

— Látok, barátom, megtörtént... Többet nem is 
tudok elmondani... Eljött Grégoire, átölelt és kért, hogy 
jöjjön csak Gervais és Claire. Aztán azt mondta ne
kik, hogy bolondok mind a háiman, hogy ennyi bajt 
csinálnak és hogy ki kell egyezniük... Megcsókoltak; 
vége a viszály kodásnak.

Giégoire vigan kezdett el beszélni:
— Halljátok, nagyon is tüntetőén viselkedtem az 

egész dologban; kell, hogy megmondjam az igazat, hogy 
ne nekem tulajdonítsatok mindent... Nem én akaitam 
a kibékülést, a feleségem, Théiése akarta. Jó szive 
van a feleségemnek és olyan feje, mint valami ösz
vérnek... ha valamit elhatározott, ki is viszi... Tegnap 
este veszekedtünk, mert — Isten tudja, hogjan — meg
tudta, hogy anyánk beteg a szomorúságtól; Thérése 
szenvedett a hir miatt és be akarta ne^em bizonyítani, 
hogy milyen esztelen veszekedés ez, amin valameny- 
nyien csak veszíthetünk... Ma réggé1 Thérése megint 
csak elkezdi; meg is győzött engem, annál is inkább,



405

mert gondolkodtam a dolgon egész éjjel, a szegény 
mamára gondoltam, aki miattunk beteg... De Lepail- 
leur apánk nem hagyja magát Thérése átvette ezt a 
szerepet is; egész különleges módszert talált ki; hadd 
higyje az öreg, hogy ő a győzők győzője. Rábeszélte 
Lepailleurt, hogy a pörös éket olyan hallatlanul magas 
áron adja el nektek, hogy a győzelmét mindenütt han
gosan kikiálthassa.

És fivéréhez fordulva, tréfásan hozzátete Grégoire:
— Kedves Gervais-m, jó Claire-em; kérlek, tűrjé

tek', hogy becsapjalak titeket. A házam nyugalmáról 
van szó. Hadd legyen meg apósomnak ez az utolsó 
öröme; hadd higyje, hogy mindig csak neki volt igaza; 
hogy mi ostoba tökfilkók vagyunk.

— Ó, megfizetem, amit akar, — felelte Gervais 
nevetve. — Chantebled megfizetheti a dicsőségét.

Örömüket, hogy a négy fiú és Claire kibékültek 
egymással, még fokozta az is, hogy a hálom leány: 
Louise, Madelaine és Maiguerite, azonkívül Charlotte 
is megjelentek. Louisé megtudta az anyja betegségét, 
lábirta a két közelben lakó testvérét, hogy kisérjék el 
őt anyjukhoz. Micsoda vig nevetés volt, mikor a vo
natjuk megérkezett.

— Hát itt vagyunk' valamennyien, — mondta vigan 
Ambroise. — Teljes a család; igazi királyi családi ta
nács! Látod, mama, egészséges kell, hogy légy, — az 
egész udvar a lábaidnál fekszik. . .  mind azt kívánják, 
hogy a legkisebb migraint se engedd meg magadnak 
miattuk!

Mikor ia testvérek mögött Benjámin is megjelent, 
megújult ü nevetés.

— Benjáminról megfeledkeztünk!
— Gyere ide, kicsikém, csókolj meg te is, — 

suttogta gyengéden Marianna — Nevetnek a nagyok, 
mert te vagy a fészekalja legkisebbje, te vagy a fészek 
fentő. . .  Ha el is kényeztetlek, az csak a kettőnk dolga, 
nem igaz? Mondd meg nekik, hogy velem voltál egész
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délelőtt, csak kicsit a levegőre mentél az imént, mert én 
úgy kivántam.

Benjámin szelíd, kicsit szomorú módján mosolygott
— Anyám, lent voltam és láttam testvéreimet.., 

az egyiket a másik után, amint jöttek. . .  Arra vártam, 
hogy kibéküljenek, hogy megöleljék egymást, aztán fel
jöttem én is . , .

Benjámin huszonegyéves volt; gyöngéd, világos 
arcú szép fiú, nagy, barna szemű, hosszú göndör fürtü. 
Bár beteg sohasem volt, anyja az állította róla, hogy 
gyönge és azért nagy gonddal ápolta. Szerették vala
mennyien kedvessége, szerénysége miatt. S miután a szü
lei látták, hogy semmi foglalkozáshoz sincs különös 
kedve; hogy még a házasság gondolata is terhére van, 
elhatározták, hogy megtartják őt maguk mellett, mint 
a legutolsót; az életüknek ezt a kései ajándékát... az 
olyan szép, olyan jó fiút.

— Halljad csak1, Benjámin, — mondta hirtelen 
Ambroise, — tudok ám híreket a te kedves Nicolasodról, 
aki iránt annyira érdeklődői. Tegnapelőtt kaptam róla 
levelet.

— Igaz? — kérdezte hevesen Benjámin. — Irt? 
Mit ir?

— Hiszen tudjátok, — mesélte Ambreise, — hogy 
üzleti összeköttetésben vagyok Nicolas-szal. Ó, ha, a 
kolóniáinkban sok olyan bátor, olyan okos ember volna, 
mint ő, hamar miénk lenne azoknak a szűzi területek
nek valamennyi kincse! Ha gyarapszik a vagyonom, 
csak azért van, mert ezekkel a javakkal töltöm meg 
a raktáraimat. . .  Senegalban talált helyet derék Nico- 
lasunk feleségével, a bátor, elszánt és hozzá telejesen 
méltó Lisbettel együtt. Hála a kis pénznek, } amit ma
gukkal vittek, kereskedelmi irodát nyitottak; amely nagyon 
szépen fejlődik. Hanem én sejtettem, hogy szűk nekik 
ott a világ. . .  hogy még nagyobb mozgási szabadságra 
van szükségük... Egyszer csak azt jelenti nekem Ni- 
colas, hogy délebbre megy, Szudánba, a Négerpartra; 
csak nemrégiben nyitották meg azt a vidéket a keres
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kedelemnek; magával vitte a feleségét is Nicolas és a 
négy gyermekét is; jószerencséjükre bizták magukat, 
haladnak tovább, mint úttörők, teli bátorsággal. . .  az a 
szükség hajtja őket, hogy uj világot teremtsenek. . .  Meg
lepett ez a híradás; hiszen igazán bolondságnak lát
szott. Hanem Nicolas-nk egész fiú: később mar más
képp gondolkodtam, sőt fel is lelkesített a dolog, 
Nicolas bámulatraméltó önbizalma, csak ugg neki 
megy ismeretlen világrészeknek...  azzal a biztonsággal, 
hogy meghódítja, benépesíti őket!

Mély csönd támadt. Gondolatban mind követték a 
fiút, aki hozzájuk tartozott, aki elmegy a pusztaságba, 
hogy idegen ég alatt népesítse meg a földet amter- 
növénny el...

— Ót — mormogta végre Benjámin és szép, nyílt 
szemével a távolba tekintett, — Nicolas milyen boldog 
lehet ott, a hol más folyókat, más erdőket, más világo
kat lát; más napot!

Hanem Marianne megborzongott:
— Nem, nem, nem, kicsikém; nincs más folyó, csak 

az Yeuse; nincs más erdői, csak a mi szép lillebon- 
nei erdőnk. . .  nincs más nap, csak az, amely Chan- 
tebled fölött ragyog. . .  Gyere, csókolj meg még egy
szer; csókoljuk meg egymást valamennyien; egészséges 
leszek és nem hagyjuk el egymást soha, soha!

V.

Máté és Marianne még húsz évet éltek. . .  Máté 
kilencven éves lett, Marianne nyolcvanhét; mikor a há
rom legidősebb fiú, Denis, Ambroise és Gervais meg
állapodtak abban, hogy a szüleik gyémántlakodalmát 
olyan ünnepséggel ülik meg, amelyen a család vala
mennyi tagja Chantebledben összegyülekezzék. Nem kis 
dolog volt ez. Mikor a pontos névsort összeállí
tották, százötvennyolc gyermek, unoka, dédunoka 
benne, eltekintve pár újszülöttől, akik már a negye
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dik generációt alkották. Ha a házas férfiakat, nőket 
mind beleszámitották, háromszáz tagra szaporodott a 
család tagjainak száma. Hol találnak annyi asztalt a 
majorságban, amely elég nagy volna ennyi ember szá
mára?

Az évforduló junius másodikára esett. Ebben az 
évben a tavasz hasonlithatlanul szép és szelíd volt. 
Elhatározták, hogy a szabadban fognak ebédelni és 
hogy az asztalt .a régi vadászpavillon előtt állítják fel 
a zöld mezőn. Vén nyárfák és fenyőfák vették körül ezt 
a helyet; olyan volt, mint valami végtelen nagyságú zöld 
terem. Otthon lesznek ott a jóságos föld ölén — az 
óriásivá fejlődött régi tölgy alatt, amelyet az ükanya és 
ükapa ültetett el annakidején.

Nagy lelkesedéssel, nagy szeretettel fogtak hozzá 
az ünnep előkészitéséhez. Mind ott akart lenni; mind 
sietett erre a győzedelmes összejövetelre; a fehérhaju 
öregek; a fiatalok, a kicsikék. Az ég teljes kéksége, 
a nap ragyogása is velük akart lenni — az egész bir
tok, a csevegő források, a virágzó földek, amik pom
pás termést Ígértek.

A zöld rét közepére széles, hatalmas, patkóalakü 
asztal került. Ragyogó fehér abrosz volt rajta és pom
pás edények. S a tiszteletreméltó házaspár — anya 
és apa — egymás mellé kerültek, oda a vén tölgy alá, 
amit sok évvel ezelőtt ők maguk ültettek el. A többi 
házaspárokat sem akarták egymástól elválasztani; szebb 
és meghatóbb lesz, ha generációk szerint, egymásután 
következnek. Ami a fiatalokat illeti, a mindkét nem
beli fiatalságot és az egész kicsi gyermekeket, azok 
oda ülhettek, ahová akartak.

Csapatostul jöttek a család tagjai. A szétrőppení 
család visszatérése volt ez a közös fészekbe; mindenün
nen, a szélrózsa minden irányából jöttek elő. Csak 
Máté és Marianne nem jelentek még meg. Ambroise. az 
ünnep rendezője, megigértette velük, hogy nyugodtan 
bent maradnak bezárt szobáikban, míg elhozzák őket; 
mint urajkiodópár, aki rejtve marad a nép elől. Am-
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broise azt akarta, hogy a megjelenésük ünneplés legyen. 
Mikoi aztán egybegyűltek valamennyien és Ambroise 
elhatáiozta, hogy most már megjelenhet a házaspár, 
a szülei küszöbén ott találta, mint testőrt, Benjámin 
öccsét. Ebből a fajból, amely olyan sokat dolgozott, 
fellendülésében olyan n?*gyszerüt alkotott, csak Benjá
min maradt meg semmittevőnek, terméketlennek. Negy
venhárom éves már és még nincs sem felesége, sem gyer
meke; ő csak a család sokaságának örömében élt — 
apja pajtása és anyja szenvedélyes imádója maradt. 
Szüleiben meg volt a gyöngéd önzés, hogy ezt az egyet 
maguknak tartsák meg, hogy ez csakis az övék legyen: 
azt mondták, hogy az élet, amelynek annyi lényt adtak, 
talán nekik ajándékozhatja ezt az egyet; szerelmük utolsó 
megtestesülését.

Benjámin kinyitotta az ajtót és Ambro'se jelt adott. 
Ragyogó napsugárban, virágzó fűben megjelent Máté 
és Marianne. üdvrivalgással fogadták őket; szivből jövő 
nevetéssel, tapssal — ez az ünnepies egybegyült tömeg, 
az egész hatalmas család egyetlen ujjongásbán tört ki

— Éljen az anyánk! Éljen az apánk?... Soká élje
neki

Máté, kilencven éves létére is, nagyon egyenesen 
járt, sovány termetű, — feketébe van öltözve, mint 
valami fiatal vőlegény — a feje szabad, csupa fehér 
fürt. Habár az arca száraz, ráncos és sápadt, megma
radt fiatalosnak a szeme, amely még mindig a gon
dolat és cselekvés emberét árulta el: az egyszerű, derűs, 
nagyon jó ember képe. És a nyolcvanhétéves Mari
anne — mint valami menyasszony világos ruhájában — 
szintén nagyon egyenesen tartotta magát, erőteljes és 
szép volt még: régi, egészséges szépsége megmaradt; 
erős csípői, amik egész világöt hordoztak, erős melle, 
amely táplálta ezt a világot, ö  is egész hófehér volt 
már, végtelenül szelíd arckfejezésü — selyempuhaságu 
fehér haja alatt a vonásai egész átszellemültek. Kart 
karbaöltve, egymáshoz simulva állottak meg; derék há
zaspár, amely nagyon messziről jön. Hetven évig jártak
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egymás mellett, anélkül, hogy valaha is elhagyták volna 
egymást és vígan nevettek népükre: erre a nagyszámú 
családra, sok ivadékra... s azok folytatták üdvkiál
tásaikat:

— Éljen az apárík! Éljen az anyánk!... Soká él
jenek! #

A szerencsekivánság hosszú cerimóniája kezdődött: 
virágokkal. Kicsi szőke lányka lépett elő: Rose. ö t vá
lasztották ki erre a szerepre, ő volt a negyedik ge
neráció legokosabbika. Berta leányának, Angeline-nek 
volt a gyermeke, — annak a Charlotte-nak az 
unokája, aki Blaise özvegye. Mikor a dédszülei lát
ták, hogy a kislány hatalmas bokrétájával feléjük tipeg, 
olyan nagy volt a meghatottságuk, hogy szemük köny- 
nyel telt meg.

— Ó, a mi Rose-unk! a mi Rose-unk!
A pompás virágbokrétával egészen feléjük jött már 

a kis Rose. Két hét óta tanulta már a szép köszöntő- 
verset; még az nap reggel pompásan elmondta az anyjá
nak, hiba nélkül, hanem mikor megállóit itt, a nagy 
tömeg kellős közepén, akkora lett az izgalma, hogy egy 
szót nem tudott nyögni többé. De nem félt, mert bátor 
kis leány volt. Peckesen nyújtotta át a bokrétát, a 
nyakába ugrott a dédszüleinek és tiszta gyermekhang
ján mondta:

— Nagypapa, nagymama; ma a ti ünnepetek van; 
szívből csókollak titeket.

Nagyon szép volt; szinte jobban tetszett ez a be
széd, mint a verses köszöntő. Újra nevetés taps, üdv
rivalgások1; aztán asztalhoz ültek. De ebből egész ka
varodás támadt. A  hallatlanul nagy patkóalaku asztal 
ott terpeszkedett a tölgyfa alatt, nagy, négyszögü, leka
szált füves helyen. Ó, micsoda gyönyörűség volt ez 
Máténak és Mariannának! Olyan győzelmet láttak maguk 
körül, amilyenről álmodni sem merlek valaha! Az élet — 
hogy megjutalmazza őket, mert rábízták magukat — 
a földön való tartózkodásukat a rendes határoknál 
messzebbre szabta; hadd lássák a saját szemükkel műn
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Rájuk csodás virágzását. Egész Chantebledjük itt volt az 
ünnepélyen; mindaz a szép, amit alkottak, teremtetlek. 
Jobbról-balról a háromszáz vendég — mintegy az ő 
folytatásuk volt — ugyanaz a fája az életnek, amely 
szerelmükből serkedt; s velük együtt van még minden 
idegével. Kezdték felhordani az ebédet, h  majorság 
valamennyi szolgája, szolgálója mind erre a célra volt 
most kirendelve: idegent nem takartak. Hiszen majdnem 
valamennyien itt nőttek fel és csaknem a családhoz tar
toztak. Majd aztán meg lesz nekik a saját külön ünnepi 
asztaluk. Örömkiáltások és boldog kacagás közepette 
hordták körül az első tálakat Hirtelen abbamaradt az 
ételek egymásután való felhordása. Mély csönd támadt; 
egészen váratlan esemény készülődött. K füszőnyeg kö
zepén, a patkóalaku asztal két ága között, mindnyájuk 
előtt ismeretlen fiatalember közeledett Mosolygott, elcre- 
jött és csak Máté és Marianne előtt állott meg, aztán 
hangosan szólt:

Jónapot, nagyapám! Jónapot, nagyanyám!... Tegye
tek fel egy terítékkel többet; én is veletek akarok ünne
pelni .. .

h z  ünnepi társaság néma maradt a csodálkozás
tól. Ki ez a fiatal ember, akit nem látott még soha senki? 
Biztosan nem tartozik a családhoz, különben tudnák 
a nevét, ismernék az arcát. Miért köszönti az öregeket a 
«nagyapa», «nagyanya» bizalmas megszólításával? És 
csodálkozásukat meg jobban növelte a fiúnak Máté
hoz való rendkívüli hasonlatossága. Ez bizonyosan Fro- 
ment ivadék; derűs szeme és magas, dóm-szerű homloka 
van; Froment Máté éledt fel benne újra, — ahogyan 
Mátét az ereklyeképen megmaradt régi olajfestmény 
ábrázolja huszonhétéves korában, amikor Chantebled 
meghódítására indult.

Máté remegve emelkedett fel, mig Marianne bol
dogan mosolygott; ő hamarabb értette meg a dolgot 
valamennyinél.

— Ki vagy gyermekem, aki nagyapának hívsz és 
aki úgy hasonlítasz rám?
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— Dominique vagyok; Nicolas fiatok legidősebb 
fia. Anyánkkal, Lisbettel él ő együtt egy nagy, szabad* 
Franciaországban.

— Milyen idős vagy?
— Augusztusban leszek1 huszonhét esztendős, 

augusztusban, mikor ott messze, végtelen messze, ki- 
árad majd megint a Niger-folyó és megtermékenyíti 
végtelen földjeinket

— Házas vágj? Vannak gyermekeid?
Szenegálban született francia nőt vettem feleségül —■

a házamban, amit én magam építettem föl téglából, 
négy gyermekem nő föl Sudan forró napja alatt

— Vannak testvéreid?
— Apám, Nicolas és anyám Lisbeth tizennyolc gyer

meket neveltek fel; kettő meghalt közülök. Még tizen
hat élő gyermeklük van: kilenc fiú és hét leány.

Máté vígan felnevetett; hiszen Nicolas fia, bár csak 
ötven éves, az élet bátor harcosa; mert még nálánál 
erőteljesebben működött. Máté Mariannera nézett, aki 
szintén boldogan mosolygott

— Tehát, gyermekem, mint Nicolas fiunk fia, jöjj, 
csókolj meg bennünket; üld meg velünk gyémánt-lako
dalmunkat. Itthon vagy; neked is terítenek mindjárt.

Dominique hosszú lépésekkel járt az asztal körül; 
bemutatkozott, aztán az öregeket megölelte; megcsókolta 
a boldogságban úszó embereket Hatalmas volt az örö
mük, a meglepetésük, hogy eljött még egy gyermekük 
ezen a boldog napon... messze országból jött el és 
beszélt nekik a másik családról...  a másik népről, ame
lyet szintén ők nemzettek.

Ambroise ravasz ajándéka volt ez a meglepetés; 
mindjárt meg is magyarázta a dolgot, hogyan készí
tette elő a színházi trükköt. Már nyolc nap óta tar
togatta Dominique-ot a párisi palotájában. Szudánból 
küldte a fiút az apja, hogy valami export-dolgokban 
tárgyaljon Ambroise-zal; aztán különösen Denis gyárá
ban jó csomó mezőgazdasági gépet kellett rendelnie. 
A gépeket különös tekintettel kell gyártani a sudani ta
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lajviszonyok miatt. Csak Denis volt a titokba beavatva 
és mikor aztán az egész ünnepi gyülekezet látta Domi- 
niqueot' az öregek karjaiban és mikor igaz történetét 
megtudták, újabb örömkiíltásban törtek ki. Kábitó lárma 
keletkezett; lelkesült ölelkezések. Majdnem összenyom
ták a testvér-család küldöttjét — a második Froment- 
dynastia hercegét; a jövendő Franciaország távoli tün
dérmeséjének valóraváltóját. És Máté boldogan osztotta 
a parancsait:

— Itt, velünk szemben terítsenek neki. Csak ő 
ül majd szemben velünk, mint külföldi hatalom követe. 
Gondoljátok meg, hogy nemcsak a szüleit, hanem kilenc 
fivérét és hét testvérét is képviseli. .. nem is számítva 
a saját négj gyermekét.. . Ülj le, fiam, hadd hordják 
körül az ebédet!

Megható volt a lakadalmi ebéd ott a vén tölgyfa 
árnyékában. A lomb sátora ontotta rájuk a hüs, friss 
levegőt; mintha a természet is becézgetni akarná őket. 
Mikor a kávéhoz értek, ezer kérdés merült fel; Domi- 
nique mesélt:

— Mit mondjak nektek? — felelt nevetve Ambroise 
kérdéseire, aki azt akarta tudni, mi a véleménye Chante- 
bleo felől, miután körülvezette őt reggel a birtokon. 
— Azt hiszem, nem lesztek felőlem valami jó velemény- 
nyel: nem volnék való ebbe az országba, nem értem ezt 
a gazdaságot, hiszen tény, itt a művelés valóságos mű
vészet, akarat, tudás és rend csodás keveréke: ebből a 
régi földből ki kell csalni a termést! már amennyit ad. 
Sokat dolgoztok, csodát miveitek... De, nagy !slen! 
milyen kicsi a királyságtok! Hogy élhettek itt, anélkül, 
hogy a szomszédbe bele ne ütközzetek könyökkel? 
Össze vagytok zsúfolva, annyira, hogy alig van levegőtök 
lélekzésre. S búzaföldetek, amiket uradalomnak nevez
tek, kis dombok, ahol kevés marhátok épen csak hogy 
megtalálja a maga élelmét, mint a kicsi hangyaboly...  
Ó, a Niger-folyó végtelensége, a sikság óriási kiter
jedése!... a megtermékenyített területek nagysága. 
azoknak nincs határuk, olyan mint a végtelen szemhatár!
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Most már Benjámin fáradhatatlanul kikérdezte ide
gen országból jött atyjafiát

— És hogj éltek, hogy laktok o tt? ,., milyenek a 
szokásaitok? milyen a munkátok?

— Köztársaságban élünk, közösségben; ott minden 
egyes tagnak együtt kell működnie testvéries munkában. 
Van a családban munkásember mindenféle fajtájú... 
Olyan munkát is végeznek, amit ti barbárnak monda
nátok. Apánk kitűnő kőmivesnek bizonyult; neki kel
lett házat építenie, miklor megérkeztünk. Maga égette, 
tégláit, hála a Dienne mellett való kitűnő földrétegeknek. 
A farm kis faluvá nőtt azóta; minden házasodó gyermek 
megkapja a maga házát. S nem vagyunk csak föld- 
mivelők, hanem halászok és vadászok is. Megvannak 
a bárkáink; a Niggerben nagyon sok a hal; pompás 
halászat van benne. Maga a vadászat is elégséges volna 
arra, hogy egy családot eltápláljon vele az ember. Ee 
mindenekelőtt földmivelők vágjunk; a sikság királyai, 
ha a Nigger, miután kiáradt, visszatér a medrébe föld
jeinkről. Birodalmunk végtelen; akkora kiterjedésű, 
amekkorát csak munkánkkal elérni akarunk. A bennszü
löttek egyszerű eszközeikkel dolgoznak, vasszerszámok 
nélkül, gjnd, fáradtság nélkül... A talaj zsíros, a nap 
égetően forró; a termés soha el nem marad. S ha mi, 
bevándorlónak, ekével, aratógépekkel megyünk neki a 
munkának, ha ezt az "eleitől duzzadó földet még meg is 
mi véljük, — micsoda csodás aratás ígérkezik ott akkor? 
Milyen dús aratás! Szegényes magtáraitok a mi termé
seinket befogadni sem tudnák!... . Ha a folyó vissza
tér a medrébe, és földjeinkről lefolyik a viz: rozst ülte
tünk; végtelen rozsföldek, néha kétszer aratunk egy év
ben. És nagykiterjedésü pamutföldek. Van indigónk is; 
van zöldségeskertünk, terem benne: hagyma, tök, fűszer 
és uborka rengeteg. Nem is eml.tem a természetes ter
mést, amit nem az ember keze segtett: gummierdők, 
lisztfák, slyerm ák... vadon teiemnak nálunk, mint 
Franciaország utszélein a csipkerózsa. Aztán pászto
rok1 vagyunk; marhaállományunk rengeteg, magunk se
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tudjuk számon tartani. Kecskék ezrei és hosszuszőrü 
juhok ezrei; a lovaink szabadon száguldanak; olyan 
ménesekben, mint amekkora egy-egy város itt. A marha 
mértföldekre elárásztja a legelőt, elárasztja az öblöt, ha 
lemegy a Niggerhez, az itatóba—  És mindenekelőtt 
szabad emberek vagyunk, vig emberek; dolgozunk az 
örömteljes életért... hogy szabadon, zavartalanul élhes
sünk és munkánk jutalma — elmondhatjuk magunkról — 
a munkánk eredménye nagyon jó, nagyon nagy: másik 
Franciaországot, a jövő uralkodó Franciaországát ala
pítjuk meg.

— Sok letelepedett francia család van ott?
Domini que hangosan fölkacagott:
— Ó, nem. Van pár letelepedett család Senegál 

mellett a régi hazánkból, de Diennetől innen, a Niger 
völgyében, bizony — mi vagyunk magunk... Mi va
gyunk az előőrsök, az úttörők, a bátrak... teli remény
nyel, bizalommal... Gondoljátok csak meg: vadak között 
az egyetlen francia család... csak egy kis francia erődít
mény van tőlünk nem messze, ahol egy fehér tisztnek 
tizenkét bennszülött katonája van ... Ott építettünk far
mot, ahol valamely főnök fanatizmusa egyik napról a 
másikra, az egész országot lángbabor.thatja. Úttörők va
gyunk, példaadók; jó Frankhonunkat elvisszük a messzi 
égöv alá. A szűz területeken határtalan föld a miénk; 
valamikor gyarmat lesz ebből. Falut alapítottunk, amely 
száz év múlva nagy várossá lesz. A kolóniákon nincs 
termékenyebb faj a franciánál. . . amely faj a régi 
haza földjén már terméketlenné készül lenni... Mi majd 
megsokasodunk és betöltjük a világot! Jertek ... jer- 
tek át valamennyien, akik itt össze vagytok zsúfolva 
kicsiny földjeiteken...  túlfűtött, mérgezett városaitok
ban ... van ott hely valamennyiötöknek; van ott jó, 
szabad levegő; végtelen, parlagon heverő föld... Jertek 
velem; elviszem mond a férfiakat, mind az asszonyokat, 
akik velem akarnak jönni. Újabb falvakat és városokat 
fogtok ott alapítani: a jövendő, megmérhetetlen Francia- 
ország hatalmára és dicsőségére.
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Dominique nevetett; olyan szép volt, olyan jókedvű, 
olyan erős, hegy az egész társaság még egyszer üdvriadó- 
val köszöntötte. Nem akartak vele menni; nem, — mind
ezeknek a családoknak megvan a kész fészkük... 
mindez a sok szép Latal pár gyökerestül, szivvel-lélek- 
kel a régi földhöz húzott... De mégis, milyen szép 
történet ez! Milyen szívesen hallgatták a nagyok, a 
kicsinyek! Benjámin volt az egyetlen, akinek a hangját 
gyöngén ki lehetett hallani az örömrivalgásból:

— Igen, igen... élni akarok én is! Vigyél magad
dal! Vigyél magaddal!

— És nem mondottam még, nagyapám, hogy az 
apám á farmunkat elkeresztelte Chanteblednek! Sok
szor beszélte ő el nekem, mint alapítottad meg íe itten 
a királyságodat...  mint küzdöttél a kezdet nehézségei
vel ... mint vonogatták az emberek a vállukat, ha szóba 
hoztad terveidet, mint neveztek bolondnak. Apámnak 
ugyanazzal a gúnnyal kellett megküzdenie; ugyanazzal 
a semmibevevő szánalommal... meg vannak róla győ
ződve, hogy a derék Niger-folyó egy nap úgy elúsztatja 
az egész falut.. . vagy hogy csomó rabló néger egy 
éjszaka alatt tönkre tesz bennünket, fölfal... De nyugodt 
vagyok: győzni fogunk, amint gjőztetek ti is; a cselek
vés boldogságában isteni bölcseség rejtőzik... Uj Fro- 
ment-királyság lesz ott, a második, végtelen Chante- 
bled... ti lesztek a pátriárkái. . .  a távolból, mint iste
neket imádnak majd... Az egészségedre iszom, nagy
apám s a tiédre, nagyanyám, annak a másik népnek 
a nevében, amely az égő, tropikus nap alatt virágzik és 
fejlődik!

Máté felemelkedett és erős hangon ismételte, mély 
meghatottsággal:

— A te egészségedre, fiam! Nicolas fiam egész
ségére, feleségének, Lisbethnek az egészségére! s mind
azok egészségére, akik ebből a szerelemből fakadtak! 
s akik rnég fakadni fognak, nemzedékről nemzedékre!

S Ma.ianne szintén felemelkedett:
— Feleségeitek, leányaitok egészségére! anyáitok
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egészségére! Mindazok egészségére, akik ott lenn sze
retni és szülni fognak... akik a legtöbb életet, a leg
több örömöt adják majd!

így fejeződött be ez az ünnep; otthagyták az asz
talt; a nagyszámú család elszéledt a gyepen. És utolsó 
győzelme Máténak és Mariannenak, amikor gyermekeik 
tengere igy körülölelte őket Győzedelmes termékeny
ségük tengere ez; ez az egész, boldog kis ország, amely 
belőlük eredt és most a maga örömével veszi őket 
körül; öleléseivel majdnem megfojtja őket. Húsz kar is 
odanyujtotta neki gyermekét: szőke, barna gyermekeket, 
csókolják meg. S ők.. . olyan magas korúak — istenien 
gyermekes állapotban már, amelybe visszatértek — nem 
is ismerték meg a kisgyermekeket, a kisfiúkat és kis
lányokat. Elcserélték a neveiket; ezt amannak tartot
ták. De ez nem tesz semmit, ha nem is ismerték meg 
őket... mégis csak az ő aratásuk volt. És voltak ál
dott állapotban levő asszonyok is köztük: unokáik, és 
dédunokáik. Azokat is odahívták, azok is meg ákarták 
őket ölelni... boldogságot, szerencsét kívántak a még 
eljövendő gyermekeknek... és tovább azok gyermekei
nek is, a faj végtelenségéig. .. amely terjeszkedjék és 
szaporodjék az idők végtelenségén keresztül.

Egy hónappal később az élet még egy hősi áldo
zatot követelt Mátétól és Máriáimétól: Dominique-nak 
Szudánba kellett visszatérnie és utazásának előestéjén 
Benjámin kijelentette, hogy Szudánba vágyódik.

— Szeretett apám, imádott anyám... engedjetek 
engem el Dominique-al együtt!... Küzdöttem és meg
vetem saját magamat, hogy öregségtekben el tudlak 
hagyni, de nagyon szenvedek. . .  a lelkem tele van a 
végtelenség vágyával... és szégyenletes semmittevésben 
meg kellene halnom, ha nem mehetnék el vele.

Meghallgatták Benjámint; a szivük vérzett. Nem 
lepte meg őket a dolog. Gyémánt-lakodalmuk óta el 
voltak ra készülve, remegtek; hibásaknak érezték magu
kat, hogy ezt az utolsó gyermeket a családi fészekben 
visszatartották, mig a többieket engedték kirepülni.

ZoU Termékeny§é£. 27
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Ó, az élet telhetetlensége...  nem teljesíti a kíván
ságukat, nem engedi meg ezt a késő önzést... Még 
ezt a drága, rejtett kincset is elviszi tőlük...  féltékeny 
önzésük csak a sir szélén akart ettől megválni! Mély 
csönd; Máté végre halki hangon felelte:

— Gyermekem, nem tudlak visszatartani. Menj, 
ahová az élet hiv...  Ha tudnám, hogy ma este meg 
kell halnom, arra kértelek volna, várj holnap reggelig.

De Marianne szólt:
— Miért is nem halhatunk meg mindjárt?...  Meg

kímélhetett volna minket az élet ettől az utolsó fájdalom
tó l... Csak az emlékűnket vitted volna magaddal.

És milyen szivettépő volt az elválás! Ami hús még 
megmaradt az öreg szülőkön, most mintegy úgy szakí
tották le a szivükről, hogy utolsó ajándékot adjanak 
az életnek!

— Soha többé! — sírta Máté.
És Marianne is, belsejéből feltörő, mély zokogásáéi 

mondta: j
— Soha, soha többé!
S mikor Benjámin elutazott Dominique-el együtt, 

Máté és Marianne megint megtalálták befejezett munká
juk, életük szelíd nyugalmát. Már nem volt semmijük, 
csak az a boldogságük, hogy az életnek odaadtak min
dent. Nyugodtan, derűsen győzedelmeskedett a két, 
majdnem százesztendős hős, fajuk túláradó virágzásában. 
Átfolyt a tej a tengeren. .. a régi hazából egész 
Afrika veghetetlen sivatagjáig; az eljövendő fiatal, óriási 
Franciaország. Chantebled után, — amelyet a hazai 
föld egy megvetett helyén vívtak ki maguknak — másik 
Chantebled, iuj királyság születik — a végtelen távok 
bán, a sivatagokon: az élet ezt is megtermékenyíti.

Az e x o d u s  ez, az emberiség terjeszkedése a vi
lágon keresztül, a végtelenségig!










