










LEGÚJABB

KÜLFÖLDI REGÉNYCSARNOK.
SZERKESZTI ÉS KIADJA

FRIEBEISZ ISTVÁN.
XXV és XXVI-dik Füzet.

1  T Ü C S Ö 1 .
NÉPREGÉNY A FALUSI ÉLETBŐL.

IRTA

SANIGGYÖRY.
■ -FORDITÁ

FEKETE SOMA.
HUSZONÖTÖDIK és HUSZONHATODIK KÖTET.

PESTEN. 1857.
NYOMATOTT WODIANER F.-NÉL.



N
>^

3



I.

Barbeau atyus meglehetős jó  állapotban 
volt la Cosse helységben, s mint vagyonos 
gazda ember tagja vala a községi tanácsnak. 
Két szántóföldet bírt, melyek családját táp- 
lálák s azonfölül még némi hasznot is hajta. 
Rétjein sok szekér szénát kaszált, s kivéve 
a patak mellett termő füvet, mely kákával 
vegyes volt, első minőségű marhatakarmány- 
nak tartatott az a helységben.

Barbeau atyus háza jól volt építve, cse- 
répzsindelylyel fedve, és fekvése egészséges 
vala; a konyhakert jó  termést szolgáltata. Sző
leje hat kapásuvolt. Pajtája mögött végre szép 
gyümölcsös terttle e l, meiy bőven terme szil
vát , cseresznyét, körívét s almát. A gyümöl
csöskerttel határos, két órányi kerületű dió
fák a legvénebbek s legnagyobbak valának.

Barbeau atyus elhatározott férfi s épen 
nem volt rósz jellemű, családját nagyon sze
rette , a nélkül hogy igaztalan1 tudott volna 
lenni szomszédjai és községi társai iránt.

Hároin gyermeke ,wl£ már, midőn Bar- 
beauné anyőnak eszébe jutott — alkalmasint 
úgy vélekedve, hogy elegendő vagyonnal bír 
öt gyermek részére, s közelgető korosságá
nál fogva sietnie kell —  hogy férjét két szép
Külf. Regény csarnok. X X V . füzet. 1
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fimagzattal ajándékozza meg egyszerre ; s 
minthogy a két gyermek annyira hasonlított 
egymáshoz, hogy csaknem lehetlen volt meg
különböztetni egyiket a másikától, tehát „bes- 
son-oknak“ , azaz: egészen egyenlő kinézetű 
ikreknek ismertettek.

Sagettené anyó, ki az ikreket szüleié* 
söknél kötényébe fogá, az elsősziilöttnek ke- 
resztecskét csinált tűvel karjára; mert úgy 
vélekedék, hogy a nyakkötő vagy más efféle 
különböztetési jegy fölcseréltethetnék, s a 
korosbikat megfoszthatná az elsőszttlöttség jo 
gától.

— Majd, midőn a gyermek erősebb lesz, 
monda, eltörölhetlen jegyet kell csinálni an
nak.

Ez nem is maradt abban. A korosbik 
Silvain nevet nyert, miből nemsokára Silvi 
net lön, hogy megkülönböztessék bátyjától, 
ki a keresztapai tisztet helyettesíté s kép 
viselé nála. AzifjabbikatLandry-nak nevezék, 
s e nevet megtartá, a mint azt a kerestség 
nél kapta, mert nagybátyja, ki keresztapja 
volt, ifjúsága óta mindig Landriche-nek ne
veztetett.

Barbeau atyus a vásárról való visszatér
tekor kissé elcsudálkozott, midőn két fejecs 
két pillanta meg a bölcsőben.

—  O h! oh ! kiálta fel, a bölcső nagyon 
kicsiny. Holnap reggel nagyobbra kell azt csi
nálnom.

Ö beavatta magát kissé az asztalosságba,
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a nélkül hogy megtanulta volna azt, és ön
maga csinálta házibutorai felét. Most már nem 
csodálkozék tovább, és ápolá feleségét, ki 
egy pohár forralt, fűszeres bort ivék, és jól 
érezé magát közben.

—  Te oly szorgalmatos vagy, anyjok, 
monda neki, hogy én sem dughatom össze 
kezemet valóban. íme két táplálni való gyer
mekünk van itt, kik nélkül voltakép ellehet
nénk ugyan ; mi annyit jelent hogy : ezután 
a szántóföldet szorgalmatosán meg kell mun
kálnom s a baromról, marháról kellőleg gon
doskodnom. Légy csak nyugton, majd eldol
goztatunk m i; de legközelbi alkalommal ne 
ajándékozzál meg hárommal, az már nagyon 
sok volna!

Barbeauné anyó sírni kezdett, mi Bar- 
beau atyusnak nagyon fájt.

—  No csak ne aggódjál, biztatá ő t, ne 
epeszd magadat, kedves anyjokom. Hiszen 
nem azért mondottam, hogy szemrehányások
kal illesselek, sőt részemről örülök és na
gyon köszönöm neked. Mind a két fiú csinos 
és jól termett; semmi liibájok, s én meg va
gyok elégedve velők.

—  Ah, istenem! monda a nő, jól tudom, 
apjok, hogy nem illetsz szemrehányással a 
szegény férgek miatt; de nagyon rettegek, 
mert mindig azt hallottam, hogy az ikrek, 
kik annyira hasonlítanak egymáshoz, nagyon 
nehezen nevelhetők fel. Sok bajt okoznak, s
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többnyire vesznie kel] az egyiknek, hogy a 
másik jól érezze magát.

—  Micsoda! kiálta fel az apa, Hát valóban 
igaz volna az ? Én részemről még nem láttam 
egymáshoz egészen hasonló ikreket. Ez eset 
nem fordul elő gyakran. De Sagettené anyó 
ért ahhoz, s ő megmondja nekünk, mi van 
a dologban.

Az odahivatott Sagettené anyó ekkép fe
lele:

—  Bizza rám magát kigyelmetek: mind 
két fiú diszleni fog, és szépen, vidáman fölser
dül ; nem, fognak betegeskedni mint más gyer
mekek. Én ötven év óta űzöm mesterségemet, 
s vidéklink valamennyi gyermekét látom vi
lágra jönni, s élni vagy elhalni. Nem első 
eset tehát, hogy ikreket fogok. Először: a 
hasonlóságnak semmi köze az egészséghez. 
Vannak ikrek, kik nem hasonlítanak in
kább egymáshoz , mint kigyelmed és én, s 
olykor az egyik erős, a másik gyönge; azért 
van aztán, hogy az egyik életben marad, s 
a másik elhal. De tekintsék csak fiiucskáikat: 
mindenik oly szép ,és vaskos, mintha egyet
len fiúcska volna, Ok tehát anyjok méhében 
nem követtek el semmi méltatlanságot egy
máson ; mindketten szép módosán érkeztek 
meg, a nélkül hogy anyjoknak nagyon sok 
fájdalmat okoztak s önmagok fájdalmakat 
szevendtek volna. Oly öröm nézdelni reájok, 
hogy mily vidámak és életrevalók. Vigaszta 
lódjék hát, Barbeauné anyjok, öröme lesz ki-
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gyelmednek, midőn felnőni látandja őket, és 
ha folyvást igy növekednek, utoljára nem 
lesznek megkülönböztethetők egymástól, ha 
szemmel nem tartatnak naponként; mert én 
sohasem láttam még ily ikreket. Olyanok ők 
mint két fogolymadárka, melyek épen most 
bújtak ki a tojásból —  s oly szépek, s oly 
hasonlók, hogy csak az anya fogolymadár 
ismer rájok.

—  Hisz ez mind szép dolog, viszonzá 
Barbeau atyus, füle tövét vakarva, de én azt 
hallottam, hogy a mely ikrek hasonlítanak 
egymáshoz , annyira megkedvelik egymást, 
hogy nem élhetnek egymás nélkül, s hogy 
kettő közöl legalább az egyik agyon busúlja 
magát, ha elválasztatnak.

—  Az tiszta igazság, monda Sagettené 
anyó; de figyeljen kigyelmetek, mit mond egy 
tapasztalt asszony. Ne feledje, mert én talán 
nem leszek itt többé, hogy jó  tanácsot adjak 
kigyelmeteknek, midőn e gyermekek oly ko
rosak lesznek, hogy el kell hagyniok egy
mást. Midőn ikreik ismerni kezdik egymást, 
ne hagyja őket mindig egymás mellett kigyel- 
metek. Hadd menjen egyik a munkához, míg 
a másik a házat őrzi. Midőn az egyik ha
lászni megy, hadd menjen a másik vadászni. 
Midőn az egyik a juhokat őrzi, a másik mén 
jen az ökrök után a legelőre. Midőn az egyik
nek egy pohár vizet ad kigy elmetek, adjon 
a másiknak egy pohár bort, és megfordítva. 
Sohase igazítsa útba s büntesse mindkettőt

1*
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egyszerre; ne ruházza őket egy formán; mi
dőn az egyiknek kalap födi fejét, sapkát vi
seljen a másik, s mindenek előtt zubbonyaik 
nak nem szabad egyenlő szinüeknek lenniök. 
De különösen akadályozni kell, hogy kölcsö 
nősen föl ne cseréljék egymást és el legyenek 
egymás nélkül. Attól tartok, hogy szavaim a 
szélnek bocsátvák; de ha kegyelmetek nem 
követi tanácsomat, nagyon megbánja egykor,

Sagettené anyó arany szavakat monda, 
és meghivének neki. Megígérték hogy szavai 
értelmében cselekvőidnek, és szép ajándékot 
nyújtanak neki, mielőtt elbocsáttatott. Mint
hogy pedig azonkívül sürgetőleg ajánmtta, 
hogy az ikrek választassanak el első tápiáié 
kokra nézve, minél előbb szoptató-dajka után 
látónak.

A helységben azonban nem volt található. 
Barbeauné anyjok, ki maga szoptatta előbbi 
gyermekeit, épen nem volt elkészülve kettősök 
re. Barbeau atyusnak tehát útra kellett mennie, 
hogy keresse föl a nélkülözhetlen dajkát, s 
e közben az anya kénytelen volt önmaga szop 
tatni a két kisdedet, kiket nem hagyhatott 
éhezni.

A mi falusi embereink nem határozzák 
el magokat oly hirtelen; bármily gazdagok, 
nem állhatják meg az alkudozást. Tudták, 
hogy Barbeau fizethet, s úgy vélekedének, 
hogy a többé nem fiatal anyjok nem szoptat 
hat két szopóst a nélkül, hogy el ne erőt 
lenedjék. Tehát valamennyi dajka, kiket Bar
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beau atyus találhatott, tizennyolca livret k í
vánt havonkint, sem többet sem kevesebbet, 
mint más polgárembertől.

Barbeau atyus ellenben csak 12 — 15 li
vret szánt arra, úgy vélekedvén, hogy az már 
sok, falusi emberre nézve. Bejárta mind a 
szomszédos helységeket, s alkudozott minden 
eredmény nélkül. A dolog nem volt nagyon 
siirgetős, mert két oly kisded nem árthatott 
még anyjának, és mindkettő oly jókedvű, oly 
nyugodt vala s oly keveset síra, hogy körűibe 
Ilii mindkét magzat sem sivalgott többet a 
háznál egyetlenegynél. Midőn az egyik iker
testvér aludt, aludt a másik is. Az apa meg 
bővítette, kitoldotta a bölcsőt, és ha mind 
kettő egyszerre sírt, egyszerre ringattatának 
nyugalomra is.

Barbeau atyus végre megegyezett egy 
dajkával tizenöt livre díjban havonként, és 
csak öt livre ttipénz volt köztök még a fenn
akadás, midőn a háziasszony igy szóla fér
jéhez :

— Ejh! kedves férjem, én nem látom 
át, miért adjunk ki száznyolczvan vagy épen 
kétszáz livret, mintha bizony mi urak és dá 
mák volnánk, s mintha én már nagyon ko
ros volnék mindkét magzatom szoptatására, 
Van nekem elég tejbőségem. Fiacskáink már 
egy hónaposak, és valóban épen nem véz
nák! Merlauné, kit egyiköknek szoptató daj
kájává akarsz fogadni, félig sem oly erős 
és egészséges mint én; 5 már tizennyolca
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hónapos anya, s az nem használ az oly kis 
gyermeknek. Sagettené tanácsolta ugyan, hogy 
válaszszuk külön egymástól ikreinket, nehogy 
túlságosan megkedveljék egymást, s neki 
igaza van, de ő azt is mondotta, hogy mind
kettőjüket jól ápoljuk egyszersmind; mert az 
ikrek voltakép nem szoktak oly erősek lenni, 
mint más gyermekek. Én jobban szeretem, 
ha ikreink szerfölött szeretik egymást, mint 
ha egyiknek tönkre kell jutnia a másik miatt. 
S a kettő közöl aztán melyiket kellene daj 
kának adnom? Megvallom hogy épen oly ne 
héz volna megválnom az egyiktől, mint a 
másiktól. Bátran elmondhatom ugyan, hogy 
valamennyi gyermekem nagyon kedves volt 
nekem; de tudja Isten! nekem mindig úgy 
látszik , hogy e magzataink a legszebbek, 
legtakarosabbak, kiket valaha karjaimon hor 
doztam. Mindig azt gondolom, hogy el kell 
veszítenem őket. Kérlek tehát, kedves férjem, 
ne törődjél többé a dajkával ; egyébiránt tel
jesíteni fogjuk, mit Sagettené mondott. De 
hiszen hogyan is szerethetnék szerfölött egy
mást az ily szopósok? hiszen alig különböz
tethetik meg kezöket s lábokat egymástól, 
midőn elválasztatnak a szopástól.

—  Ez mind rendén van, feleség, felele 
Barbeau atyus, midőn gyönyörködve szemlél- 
geté még szerfölött erős és virágzó feleségét; 
de ha a gyermekek nőni kezdenek, egészsé
ged könnyen meg találja sínleni —

— Ne aggódjál, monda Barbeauné, oly
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jó  étvágyam van, mintha épen tizenöt éves 
volnék; s megígérem neked, hogy tudtodra 
adom, ha nagyon elgyöngit a szoptatás; ak 
kor még mindig van idő, hogy kiadjuk a sze
gény gyermekek egyikét a háztól.

Barbeau atyus annyival inkább b e jeg y e 
zett a dologba, minthogy ő sem volt barátja 
a hasztalan kiadásoknak. Barbeauné folyvást 
szoptatá ikreit, a nélkül hogy panaszkodott 
vagy szenvedi volna. A szoptatás oly keveset 
ártott egészségének, hogy fiai elválasztása 
után két év múlva szép leánykát szült, ki 
Nanette nevet nyert és szinte az anyai em
lőket szopta. De az kissé nagyon sok volt, 
és talán nagyon elerötlenedett volna, ha leg- 
korosbik leánya, ki első gyermekét szülé, 
nem szoptatja vala koronként kisded öcscsét.

így növekedék lassanként a család, és 
az apró nagybátyák s nagynénék nemsokára 
játszodozni kezdének onokahugaikkal és ono- 
kaöcscséikkel a verőfényen. Az előbbiek alig 
voltak megkülönböztethetők az utóbbiaktól; 
némelye lármásabb, némelye erkölcsösebb és 
értelmesebb vala.
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♦
Az ikrek felnőttek, hogy öröm volt rajok 

nézni, a nélkül hogy többet betegeskedtek 
volna más gyermekeknél; s oly szelíd és 
csöndes vérmérsékltek voltak, hogy annyit 
sem látszottak szenvedni a fogjövés- és nö
vésben, mint a többi gyermekek.

Szőkék voltak, és szőkék maradának 
egész életökben. Arczulatok nagyon kellemes, 
termetök karcsú, egyenes, szemeik kékek, 
nagyok, vállaik jóidomúak voltak, nagyobbak 
és tetterősebbek valának mint valamennyi egy 
korácsu gyermektársaik, s a vidék népsé
ge, mely la Cosse helységen keresztülméne, 
megálla szemléletökre és hasonlóságuk bámu
lására. A ki látta őket, ily szavakkal távo
zott tőlök:

— Bizony gyönyörű két fiúcska!
Az ikreket nagyon gyakran meg is-szó- 

lítgatták s kikérdezék, mi által neki bátorod
ván , midőn felnőttek , épen nem mntatták 
azon bálik, ügyetlen magaviseletét, mi oly 
gyakran sajátja a falusi gyermekeknek. Ok 
barátságosak és nyíltak valának mindenki 
iránt, s a helyett, hogy a bokrok mögé rej 
tődztek volna, mint falusi gyermekeink szók 
tak tenni, midőn idegen embert látnak, bátran, 
de szerényen léptek az ismerősök vagy is- 
méretlenek elé, és készséggel feleiének min-

II.
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den kérdésre, a nélkül hogy megzavarodva 
lesütötték szemeiket vagy sokáig kérették 
volna magokat. Első pillantásra a szem nem 
különböztetketé meg őket egymástól, annyira 
hasonlítának egymáshoz mint egyik tojás a 
másikhoz. De midőn negyedóráig szemlélgette 
őket az ember, észrevette, hogy Landry egy 
hajszálnyival nagyobb és erősebb volt, hogy 
kissé sűrűbb, vastagabb haja, erősebb idomú 
orra és elevenebb szeme vala. Szélesebb hóm 
loka és határozottabb tekintete volt egyszers
mind ; a jegy is , mely testvérének jobb po 
fáján v o lt, nála a bal pofán vala, és sokkal 
világosabban volt látható. A helységbeli em 
berek kellően megismerék őket; de pillanatig 
mégis tétovázának folyvást, s alkonyaikor 
vagy némi távolságban csaknem mindnyájan 
tévédének annál inkább, minthogy az ikrek 
hangja egészen egyenlő volt, s az egyik a 
másiknak neve szólitására felele, a nélkül 
hogy figyelmeztessenek a tévedésre, mert ők 
jól tudták, hogy könnyen megtévedhetének 
személyeikben. Olykor még maga Barbeau 
atyus is megtévedt. Csak anyjok nem cse
rélte fel őket soha egymással, még a legsö 
tétebb éjben sem vagy oly nagy távolságban, 
hogy sem nem láthatta, sem beszélleni nem 
halhatta őket. Sagettené pontosan megmon 
dotta ezt jó  előre.

Az egyik valóban olyan is volt mint a 
másik, és ha Landrynak egy szikrával több 
elhatározottsága volt, mint ikerbátyjának: Sih
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vinet oly gyöngédelmü s oly okos vala, hogy 
az embernek épen úgy kellett szeretnie öt, 
mint öcscsét. A szülök három hónapiglan 
kellőleg gondoskodának arról, hogy a szer
fölött nagy vonzalom megakudályoztassék a 
két testvér közt. Három hónap falun hosszú 
idő, midőn az ember szokás ellen tesz vala
mit. De egy részről láták, hogy az bizony 
nem sokat használa, más részről pedig a 
tisztelendő űr azt mondotta , hogy Sagettené 
anyó együgyü fecsegő s a mit egyszer a jó  
isten a természet törvényeibe rejtett, az em
berek nem változtathatják meg. így  lassan
ként mindent feledének, a mit azelőtt föltet
tek magokban. Midőn először leölték rólok a 
zubbonyokat, nadrágban viendők őket a mi
sére, egyenlő posztóba öltözteték őket, mert 
mind a két nadrágcsa anyjok olcsó szoknyá
jából készíttetett és ugyanazon szabású vala, 
mert a helybeli szabó nem tudott másféle 
szabást.

Midőn fölserdültek, az emberek megjegy- 
zék, hogy izlésök a szinre nézve megegye
zik , s midőn Rosetta íjagynénjök inindenikök- 
nek egy-egy nyakkendőt akart ajándékozni 
új-esztendőre, mindketten ugyanazon lillaszi- 
nti kendőt választák a házaló hátújából, ki 
pókoslábu poroszkája hátán hordoztatá házról 
házra portékáit. A nagynéne kérdé tőlök, 
vajon ők tették-e az egyenlő választást, hogy 
mindig egyenlően ruháztassanak. De az ikrek 
nem kérdezkedének a hogyan és miértről;
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Silvinet azt felelte, hogy az a legszebb szín, 
s legcsinosabb példány a szatócs egész gön
gyölegében , s Landry hasonlóan oda nyilat
kozott, hogy a többi nyakkendő mind csúnya.

—  S milyennek találjátok lovam sziliét? 
kérdezé a házaló mosolyogva,

—  Nagyon csúnyának, monda Landry. 
Úgy néz ki, mint valamely vén szarka.

—  Úgy van, nagyon csúnya, veté utána 
Silvinet. Épen olyan, mint a félig megkop- 
pasztott szarka.

—  íme látja kigyelmed, monda a sza
tócs ravasz tekintettel a nagynénének, hogy 
a fiúknak egészen egyenlő szemeik vannak. 
Midőn az egyik sárgának látja a vereset, a 
másik vörösnek látja a sárgát, s ebben nem 
szabad ellentmondani nekik, mert ha két ily 
egymáshoz hasonló ikret akadályozni akar
nak, hogy egy és ugyanazon minta két le
nyomatának tekintse magát: akkor bárgyúkká 
lesznek s nem tudják többé, hogy mit be
szédének.

A szatócs azért mondá ezt, mert az ő 
lillaszinü nyakravalói nem voltak jóféle szi
ntiek, és mert szeretett volna kettőt eladni 
egyszerre.

Ennek következtén a szülőknek eszök 
ágában sem volt többé, hogy az ikreket el
különítsék vagy különbséget tegyenek közöt- 
tök, egészen egyenlő ruházatban járatták te
hát őket, úgy hogy mostmár még gyakrabban 
fölcseréltetének egymással, mint azelőtt. Va-

2
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jón gyermeki pajkosság, csintalanság, vagy 
ama természeti törvény hatalma volt-e az, 
mit a tisztelendő megdönthetlennek nyilatkoz 
tatott, elég az ahhoz hogy, midőn az egyik 
egy darabot eltört faczipőjéből, a másik tüs
tént levágott egy darabot a maga faezipőjé- 
ből és a rozga faczipöt ugyanazon lábán 
hordozá, a melyiken testvére. Midőn az egyik 
ujjas-mellényét vagy sapkáját elszaggatá, a 
másik oly csalékonyan utánozá a szakasz- 
tást, hogy az ember azt hihette, miszerint 
mindketten csak úgy véletlenül szaggaták el 
ruháikat. Ha aztán kérdőre vonták az ikreket, 
titokban csak örültek.

Szerencsére vagy szerencsétlenségre e 
kölcsönös vonzalom mind nagyobb lön, s mi
dőn a fiúk kissé értelmesedni kezdének, úgy 
vélekedének, hogy más gyermekekkel nem 
mulathatnak, ha valamelyikek hiányzik on
nan; s midőn apjok megkisérlette egyszer, 
egész nap magánál tartóztatni az egyiket, míg 
a másik az anyjánál maradt, oly szomorú 
volt mind a két fiú, oly levert és lomha „volt 
mindkettő a munkánál, hogy betegeknek tar 
ták őket. Midőn estve újra egymás társasá 
gában voltak, karöltve vagy egymás kezét 
fogva magányos útakon járának és újra nem 
akarának haza jönni, oly jól érzék magokat 
egymás társaságában, és mert kissé duzzog
tak szülőikre a rajtok elkövetett szivbeli fáj
dalom miatt. Efféle kísérlet nem tétetett töb
bé, mert apa és anya a nagybátyákkal, nagy
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nénékkel, fi- és nötestvérekkel együtt oly von 
zalmat tanusita az ikrek irányában, mely nem 
volt egészen ment a gyöngeségtől. Ók busz 
kék valának a fiúkra, mert oly sok szépet mon 
dának rólok, és mert sem rútak, sem együgyü 
ek sem konokok nem valának. Barbeau atyus 
olykor nyugtalankodni kezde, ha elgondolá 
magában, mi lehetne e folytonos egytittlét 
megszokásából, ha egyszer férfiakká izmo 
sódnak. K közben eszébe jutának Sagettené 
jósszavai, és ingerkedni kezde velők s egy
másra féltékenyekké próbálá tenni őket.

Midőn valami hibát követtek el, ekkor 
p. o. megrántá Silvinet fülét, és igy szóla 
Landrynak :

— Ezúttal megengedek neked, mert te 
rendszerint az okosabbik vagy.

De Silvinet csak örült, bármint égtek is 
fü lei, hogy testvére büntetlenül szabadúla 
meg; Landry pedig sírt, mintha ő kapott 
volna büntetést. Próbát tettek azzal is, hogy 
afféle dolgot, melyet mindketten szerettek 
volna bírni, csak az egyiknek adák; de hiába 
volt ez is; mert ha ennivaló volt az, legott 
megoszták; ha játékszer volt, akkor közösen 
mnlatának, vagy felváltva használták azt az 
enyém és tied közötti különbség nélkül. Mi
dőn az egyiket megdiesérék magaviseletéért 
és úgy szinlelék , mintha a másiknak nem 
akarnának igazságot szolgáltatni, ez örült a 
hizelkedéseknek, melyeket ikertestvérére pa
zariának, és ő is hizelge neki. Szóval, hasz-
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tálán fáradtság volt, hogy szellemileg vagy 
testileg elválaszszák őket egymástól, s mint 
hogy a szeretett gyermekek ellenére nem 
örömest cseleksznek a szülők, habár azoknak 
javokra van is, istenre bizák a dolog mene 
telét; vagy pedig tréfából mindenféle inger 
kedéseket tizének, melyekben az ikrek épen 
nem csalódának. Nagyon csintalanok valának, 
s néha teteték magokat, mintha veszekedné
nek, és szinből néha össze is verekedének; 
ez azonban csak gyönyör volt rájok nézve, 
és nagyon örizkedének, legkevésbbé is meg
bántani egymást, midőn egyik a másikon hen 
terge a földön. Midőn valamely kiváncsi 
ember csudálkozék, hogy vitában látja a két 
testvért, ők elbujának, hogy nevessenek ő- 
rajta, és az ember egymással hallá fecsegni 
s énekelni őket, mint egy ágnak két rigóját.

Daczára e nagy hasonlatosság és nagy 
kölcsönös vonzalomnak, istennek akaratja 
volt az, ki mennyben és földön mit sem te
remt tökéletesen egyenlőt, hogy sorsuk na
gyon különböző legyen, és mostmár mutatko- 
zék, hogy ők isten akarata szerint elválasz
tott és jellemökben különböző teremtések va
lának.

Ez csak kisérletileg mutatkozék, s e ki 
sérlet akkor történt, miután először járultak 
vala az úrvacsorájához. Barbeau atyus csa
ládja folyvást gyarapodott, mert mindkét 
legkorosbik leánya sok és csinos gyermeket 
hozott a világra. Legkorosbik fia, Silvain, esi-
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nos, derék ficzkó, katonai szolgálatban vala; 
az ő vejei szorgalmasan dolgozának, de nem 
vala elég munka mindig. Vidékünkön az ele
mi események és a kereskedelmi forgalom 
megakadásai miatt több rósz évünk volt, me
lyek több tallért kicsalogattak a falusiak zse
béből, mint beküldőitek oda. Barbeau atyus 
nem volt tehát elég gazdag, hogy magánál 
tarthassa egész családját, és el kellett hatá
roznia magát, hogy ikreit bészerezhesse vala
hová. Caillaud atyus, la Priche-ban ajánlá 
magát, hogy egyiköket magához veszi mint 
ökörvezetőt, mert igen nagy telke volt, s va
lamennyi fia vagy szerfölött nagy vagy na
gyon fiatal volt e munkára nézve. Barbeauné 
nagy félelembe esett s nagyon elbusúla, mi
dőn férje először szóla arról. Szinte úgy lát
szott, mintha sohasem hitte volna, hogy ez 
megtörténhessék az ő ikreivel, és e gondo
lattal tépelődött csakugyan egész életén át; 
minthogy azonban férjének nagyon engedel
meskedett minden dologban, semmi kifogása 
nem vala ez ellen. A házigazda szintúgy na
gyon szorgoskodott és már távolról előkészité 
a dolgot. Az ikertestvérek elejénte sírtak és 
három nap bolyongának az erdőben és me
zőn; csak evés közben láták őket. Szülőik
hez egy árva szót seln szólának, és midőn 
kérdezék őket, ráállnak-e az elválásra, mit 
sem feleiének, de annál többet beszédének, 
midőn egyedül valának.

Első nap folyvást jajveszékelének , és
2*
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egyre karöltve járkálának, mintha féltek vol
na, hogy erőszakosan választják el őket egy
mástól. Ezt azonban Barbeau atyus nem tette 
volna. 0  igazi földmivesi bölcseséggel bírt, 
mely félig türelemből félig az idő hatásában 
való bizodalomból vala összetéve. Más nap, 
midőn az ikertestvérek láták, hogy nem tré
fálnak és eszök józanságára számolának, az 
apai akarat nagyobb benyomást tett rájok, 
mint valamennyi fenyegetés és büntetés te
hetett volna.

—  Mégis alkalmaznunk kell magunkat 
a dologhoz, mondá Landry, és csak az a kér 
dés, ki menjen közölünk; mert ránk bizák a 
választást, és Caillaud atyus azt mondotta, 
hogy mindkettőnket nem vehet magához.

—  Mit bánom én, megyek e vagy mara
dok, monda Silvinet, ha csakugyan el kell 
hagynunk egyszer egymást? Én épen nem 
gondolok az elmenetre; ha veled mennék el, 
igy már nemsokára hozzászoknám.

*— Könnyű azt mondanod, viszonzá 
Landry; de a ki itthonn marad szülőinknél, 
annak mégis több vigasztalása és kevesebb 
unalma lesz, mint a másiknak, ki nem látja 
többé testvérét, szülőit, kertjét és marháját 
s mindazt, mi örömére szolgál neki.

Landry meglehetősen határozott tekintet 
tel mondá ezt; de Silvinet pityeregni kezdett 
újra; mert ő nem volt oly bátorszivü mint 
testvére, és a gondolat, hogy mindent veszt és
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odahagy egyszene, annyira fájt szivének, 
hogy nem tartóztathatá többé vissza könyeit.

Landry is sírt, de nem annyit, s nem 
ugyanazon módon; mert ő folyvást arról ta- 
nakodék, hogy a legnagyobb fáradságot vál
lalja magára, és látni akará, mennyit bírhat 
el testvére, hogy aztán minden egyébtől meg- 
kimélje őt. Jól látá, hogy Silvinet inkább fél 
nálánál az idegen helyre meneteltől és más 
embereknél való szolgálattól.

— Lásd testvér, monda neki, ha elhatá 
rozhatjuk magunkat az egymástól való el 
menetelre, akkor jobb, hogy én menjek. Hi 
szén tudod, hogy kissé erősebb vagyok ná 
ladnál, és ha megbetegszünk, mi csaknem 
mindig egyszerre történik, a lázat nagyobb 
mértékben kapod meg nálamnál. Én nem hi 
szem, hogy meghalok; de éretted nem ke 
zeskedném; s neked azért anyánknál kell 
maradnod, ki vigasztalni és ápolni fog téged. 
Kettőnk között voltakép mi különbség sem 
tétetik, de mégis azt hiszem, hogy téged 
még inkább szeretnek mint engem, s tudom, 
hogy te jobban be tudod színiem magadat 
nálamnál. Te maradsz hát, én pedig megyek. 
Hiszen nem messze távozom. Caillaud atyus 
szántóföldéi határosak a mieinkkel, és mi 
naponként láthatjuk egymást. A fáradság és 
munka elüzendi tőlem a szomorú gondolato 
kát; s minthogy jobb futó vagyok náladnál, 
sebesebben siethetek hozzád, ha elvégeztem 
napi munkámat. Neked nem sok tenni valód
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van, és meglátogathatsz engem munkámnál. 
Akkor aztán nem aggódom annyira miattad, 
mintha elmennél s én honn maradnék. Te 
maradsz hát itthonn a háznál.

III.

Silvinet mit sem akart hallani arról, ám
bár ő még nagyobb gyöngédséggel csünge 
szülőin és Nanette hugocskáján, mint Landry; 
megborzadt azon gondolattól, hogy kedves 
ikertestvérére hárítson valamennyi terhet.

Hosszas vitatkozás után a sorsra bízák 
az eldöntést, és a sors Landryt találá. Silvi
net nem akará érvényesnek tartani a szalma- 
szálacskával való első kísérletet, és új pró
bát tett egy darab nehéz garassal. A leeső 
pénzdarab háromszor fordítá fölfelé a neki 
kedvező lapját; s Landrynak mennie kelle.

—  íme, láthatod, hogy én vagyok arra 
rendeltetve, mondá Landry, s azt is tudod 
hogy, midőn a sors határoz, szót kell fogad
nia az embernek.

Harmadik nap még sírt ugyan Silvinet, 
de Landry csaknem abban hagyá a sírást. 
Az elválás gondolatja talán több fájdalmat 
okozott neki, mint testvérének, mert ő job 
bán érezé erejét, s nem hagyá elaltatni ma
gát annak lehetlensége által, hogy ellene sze
güljön szülőinek; de épen az által, hogy éle-
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sen és szüntelenül szemügyre vévé a rémké
pet, szűnt meg ez rémkép lenni reá nézve, 
és az észokok megtevék hatásukat; Silvinet- 
nek ellenben vigasztalanságában nem volt bá 
torsága, elhatározásra ösztökélnie magát ész 
okok által. Landry tehát rég elhatározta 
magát a távozásra, midőn Silvinet még meg 
sem barátkozott a gondolattal, hogy távozni 
lássa őt.

Azonföliil Landryban kissé több önsze 
retet is volt, mint testvérében. Oly sokszor 
mondották már nekik, hogy mindenikök csak 
fél ember lenne, ha nem szoknának hozzá a 
váláshoz, hogy Landrynak, ki már nagyon 
sokat tartott tizennégy éve felől, kedve ke 
rekedék megmutatni, hogy ő nem gyermek 
többé. 0  rábeszélte mindig testvérét a közös 
vállalatokra és merényekre; azon első alka
lomtól fogva, hogy a fára kiisztak egy ma
dárfészek kiszedésére, mind az napiglan, hol 
szóba jött az elválás kérdése. Most is süke 
rtilt tehát lecsillapítania őt; s midőn estve haza 
jött, értésére adá apjának, hogy sorsot ve
tettek, s hogy őt, Landryt, találta a sors, 
hogy a nagy ökröket vezesse la Pricheban.

Barbeau atyus keblére vévé ikreit, ám
bár ekkor már nagyok és erősek valának, 
és monda nekik :

—  Gyermekek, benőtt már a fejetek Iá 
gya, látom azt szófogadástokból, és megva
gyok elégedve veletek. Ha a gyermekek örö
met hoznak szülőik fejére, akkor kedvesek
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ők istennek az égben, ki elöbb-utóbb meg 
jutalmazza őket azért. Nem akarom tudni, 
mélyítők határozta el magát előbb az elme 
netelre; de tudja az isten, és ő megáldandja 
őt azon jó  tanácsáért, valamint megáldja a 
a másikat készakarataért, hogy követi a jó  
tanácsot.

Azután anyjokhoz vezeté az ikertestvé
reket, hogy ő is tudassa velők megelégedő 
sét; de Barbeauné csak nagy-nehezen tudá 
visszatartóztatni könyeit, egy szót sem bírt 
szólani és a fiúkat karjaiba zárá.

Barbeau atyus, kinek éles látása volt, 
jól tudta, hogy a kettő közöl melyiknek van 
legtöbb bátorsága, s melyiknek legnagyobb 
ragaszkodása. Silvinet jó  akaratját épen nem 
akará meglohasztani, mert jól látá, hogy 
Landry végkép el volt határozva önmagára 
nézve, és hogy csak egy tekintet, t. i. test
vérének búja, ingathatá meg őt. Tehát már 
pitymallatkor fölkelté Landryt, nem hábor
gatva alvásában a mellette fekvő ikertestvért.

— Jöszte, fiam, suttogá fülébe, mennünk 
kell la Pricheba, mielőtt édes anyád látna, 
mert jól tudod, hogy ő egyre busong, s meg 
akarjuk kímélni őt a bucsuzás fájdalmától. 
Új gazdádhoz vezetlek és elczipelem odáig 
batyudat.

Hát ne búcsúzzam el testvéremtől ? kér
dő Landry. Ö megharagszik, ha elhagyom 
öt minden szótétel nélkül.

—  Ha testvéred fölébred és távozni lát
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téged, sírva fakad, fölkelti édes anyádat, s 
ö még jobban fog sírni, ha oly szomorúak
nak lát benneteket. Jöszte, Landry fiam, te 
bátorszivti ficzkó vagy, és nem szeretnéd be
teggé tenni anyádat. Teljesítsed kötelessége
det, fiam, távozzál, a nélkül hogy legkisebb 
jelét adnád annak. Még az estve meglátogat 
lak testvéreddel, s minthogy holnap vasárnap, 
tehát meglátogathatod anyádat.

Landry szót fogada vonakodás nélkül és 
elhagyá a házat, visszatekintés nélkül. Bar 
beauné fölébredt nyugtalan alvásából; ö min
dent hallott, mit férje monda Landrynak. A 
szegény asszony titokban igazságot ada a 
házi gazdának; nem jelent meg, és csak a 
függönyt húzá föl kissé, hogy távozni lássa 
Landryt. Szive annyira tele volt, hogy kiug
rók ágyából, búcsút veendő tőle; azonban 
megállapodék, midőn az ikertestvérek ágyá
hoz éré, hol Silvinet még a legmélyebben 
aludt. A szegény fiú három nap óta s részint 
az utóbbi éjeken át is annyit sírt, hogy egé
szen kimerült sőt lázborzogatást is érzett, 
mert vánkosán ide s tova forgott és mélyen 
sohajtozék, a nélkül hogy az álom karjaiból 
kifejteközhetett volna.

Midőn Barbeauné meglátá a hátramaradt 
ikret, meg kelle vallania, hogy e t t ő l  még 
nagyobb fájdalommal vált volna meg, mint 
a másiktól. Ezen egyik, ki megmaradt neki, 
valóban az érzékenyebbik vala a kettő kö
zött, mert a természet törvényében isten el-
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rendelte, hogy két személy között, kik sze- 
retetben s barátságban egymáshoz szítnak, 
az egyik mindig többet ad szivéből, mint a 
másik. Barbeau atyus kissé nagyobb elősze
retettel viselkedék Landryhoz, mert ez töb
bet tarta a szerénységre és tetterőre, mint az 
édelgésekre és szineskedő magaviseletre; az 
anyai szív azonban inkább hajlott a szeli- 
debb, gyöngédebb Silvinet felé.

Elszemlélgeté a szegény, halovány orczán, 
megedzett fiút, és gondolá magában, mily 
roppant kár volna mégis, ily korán szolgá
latba adni őt; Landry fia, gondolá, inkább 
munkára termett, s ikertestvére és édes 
anyja miatt nem busúlandja magát agyon.

—  A fiúnak magas fogalma van köteles
ségéről, gondolá; de ha nagyon lágy volna 
a szive, csak úgy hű belé Balázs módjára 
nem távozott volna mind enmeggondolás, kö
rültekintés és egyetlen könyhullatás nélkül. 
Nem haladt volna két lépésnyire, hogy térdre 
ne boruljon és segítségül ne hívja a jó  úr 
istent, és ágyamhoz jött volna, hol alvást 
szinlelék, hogy legalább egyszer láthasson 
még engem s megcsókolhassa ágyelőzőm csú
csét. Az én Landrym derék ficzkó; egészen 
élet és virgonczság, és csak akkor érzi bol
dognak magát, midőn derekasan dolgozik, s 
nem kell maradnia egy helyen. De Silvinet- 
nek igazi leányszive van; ő oly gyöngéd és 
szende, hogy szeretnie kell őt az embernek 
mint szemefényét.
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így gondolkodók Barbeauné, miközben 
újra lefekvék; azonban csaknem alhaték el. 
Ezalatt Barbeau atyus derekasan mendegéle 
Landry fiával réten és mezon át, la Pricbe felé 
tartva. Midőn kis dombra érkezének , honnan 
a la cossei házak nem láthatók többé, mihelyt 
az ember leereszkedik a lejtőn más oldalt, 
Landry csöndesen megállóit és körülnézé ma 
gát. Szive elfogódott, és lettle a harasztba, lé 
pést sem mehetvén tovább. Apja nem látszék 
észre venni ezt és tovább méné. Rövid idő 
múlva halkan szólitá őt és monda neki:

— Virradni kezd, Landry fiam, ne kés 
síink, ha napfeljötte előtt ott akarunk lenni.

Landry felállott, s minthogy szilárdul föl 
tette magában, hogy nem sirand apja jelenlé 
tében, elnyomá borsónyi könyeit, melyek sze 
meibe tolulának. Úgy tön, mintha zsebkését 
elejtette volna, és megérkezék la Pricheba, a 
nélkül hogy épen nem csekély fájdalmát lát 
tatta volna.

Caillaud atyus gyönyörrel látá, hogy az 
ikertestvérek erősbikét és serényebbikét vi 
vék hozzá. 0  jól tudá, hogy az elválás nem 
kevés szivbeli fájdalomba kerülhetett, s mint
hogy ő derék ember, jó szomszéd s azonfölül 
Barbeau atyusnak barátja vala, mindent elkö 
vetett tehát, hogy bátorságot és bizodalmát 
gerjeszszen a fiúban. Legott rántott levest s 
kannácska bort adatott neki felüditésére; mert 
hiszen látható volt, hogy busúlt a fiú. Azután 
magával vitte őt az ökrök befogatása végett,

3
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és megdicséré ügyességét. Landry gyakorlott 
is volt már e munkában, mert apjának szép 
két ökre vala, melyeket ő gyakran befogott és 
vezete. Meglátván a süheder Caillaud atyus 
termetes, csinos, jól táplált ökreit, büszkének 
érezé magát titokban, hogy oly szép állatok 
kerültek vezetése alá. Azonfölül gyönyörére 
szolgált neki annak megmutatása, hogy ő sem 
nem ügyetlen, sem nem félénk, és hogy mi újat 
sem kell tanulnia többé. Apja nem késett meg 
dicsérni az ö ügyességét, magaviseletét, és mi 
dón a szántóföldre vala menendő, Caillaud 
alyus valamennyi gyermeke, nagya és apraja, 
fiú és leány, összeregle, s megcsókolák Landry t 
mindnyájan, és a legifjabbik leányka szalag 
gal ékesített bokrétát tüze kalapjához, mert 
az neki legelső szolgálatnapja és ünnepnap 
volt egyszersmind azon családra nézve, mely 
őt felfogadá. Mielőtt apja elvált volna tőle, szép 
intést, emlékeztetést intéze hozzá új gazdája 
jelenlétében, és megparancsolá neki, hogy ki
elégítse őt minden tekintetben, és úgy gondos 
kodjék a rábízott állatokról, mint saját jószá 
gáról.

Landry megigéré, hogy ielkiisméretesen 
teljesítendi valamennyi kötelességét, aztán a 
szántóföldre ment, hol egész nap derekasan 
szánta, s honnan erős étvágygyal téré vissza j 
mert ez az első eset volt, hogy oly keményen 
dolgozók, s némi elfáradás nagyon hathatós 
szer a busongás ellen.

A szegény Silvinet nem oly könnyedén veté
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magát alája a sorsnak la Bessoniére-ban. E 
nevet ugyanis Barbeau atyus háza laCosseban 
az egymástól alig megkülönböztethető iker 
testvérek miatt vette magára, kik, mint emlí 
tök, népnyelven b e s s o n-oknak neveztetnek, 
és mert egy szolgáló a háznál ezután nemso
kára holt ikerlánypárt hozott a világra. A fa 
lusiak, mint tudva van , nagy mesterek a bal 
gaságok és gúnynevek feltalálásában, s ennél 
fogva Barbeau atyus birtoka la Bessoniére 
nevet nyert. Hol Silvinet és Landry megjelent, 
mindenütt kiáltozák a gyermekek :

— Itt vannak az ikrek Bessoniéreból!
Az nap tehát nagy szomorúság volt Bar

beau atyus Bessoniér ójában Silvinet legott 
sejté a valóságot, midőn fölébrede és nem látá 
többé testvérét oldalánál; azonban nem hiheté, 
hogy Landry eltávozott, a nélkül hogy elbú
csúzott volna tőle; s mély bánatja mellett is 
haragudék reá,

— Hát mit vétettem én ? monda anyjának, 
és mivel bántottam meg öt? Mindenbe belé 
egyeztem, a mit tanácsol a ; és midőn azt kivá 
ná, hogy ne sírjak többé édes anyám előtt, 
nem is sírtam többet, ámbár csaknem szétpat 
tant a fejem. 0  megígérte nekem, hogy nem 
inegyen el, a nélkül hogy még bátorságot no 
öntsön belém, s ne reggelizzen velem a lenföl 
dön : mert e helyet mi megszerettük, minthogy 
gyakran fecsegtünk s játszódtunk ott egymássá I 
Be akarám fűzni batyuját és kést ajándékozni 
neki, mely jobb az övénél. Édes anyám tehát
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tegnap este önmaga ftizögette bé az ő batyuját, 
az én tudtomon kívül, s édes anyám jól tudta, 
hogy ö távozni akar, búcsút nem véve tőlem ?

— Úgy cselekedtem, a mint apád akarta, 
feleié az anya.

Elővette valamennyi ékesszólását vigasz 
tatására. 0  miről sem akart hallani, és csak, 
midőn látá, hogy anyja is sir, borúit nyakába 
és megigéré neki, hogy nála marad vesztesé 
gének kárpótlására. Azonban alig hogy az anya 
távozott tőle, enni adandó az apró marháknak, 
Silvinet kisiete, la Pricheba menendő. Volta - 
kép maga sem tudta, hová méné; csak ösztöne 
sugallatát követé, mint a hímgalamb, mely nős 
tényét követi, mit sem törődve az úttal.

La Pricheig mendegélt volna, ha nem ta
lálkozik út közben onnan visszaérkező apjával 
Barbeau atyus kezénél fogta őt és monda 
neki:

— Még ma este elmegyünk oda, de mun
ka közben ne alkalmatlankodjál testvérednek, 
azt rósz néven venné gazdája. Maradj otthonn, 
anyád bánatos, s én remélem, hogy te leginkább 
megvigasztalod őt.
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Silvinet újra anyja szoknyájába csimpesz- 
kedék, mint valamely kis gyermek, s egész 
nap oldalánál süntörge, folyvást Landryról 
beszélle, nem állhatta meg pillanatig sem, hogy 
ne gondoljon reá, becserkészett valamennyi 
zugot, hol szokás szerint együtt voltak azelőtt. 
Este la Pricheba méné apjával, ki nem akará 
egyedül hagyni az ikertestvéreket. Silvinet 
várva várá a viszontlátás pillanatát, és a nyug
talanság miatt egy falatot sem eheték. Azt 
várá, hogy Landry elébe fog jönni neki, és 
lelki szemeivel feléje látá sietni már testvérét. 
De Landry nem jött, bármily örömest jött vol 
na. Attól tartott, hogy a fiatalok la Pricheban 
kinevetik ikertestvéréhez való ragaszkodása 
miatt, mi mintegy betegségnek tekintetett. Sil
vinet tehát asztalnál találá őt evés és ivás köz
ben , mintha egész életét a Caillaud-családná] 
töltötte volna.

Landry szive azonban szökdécselt örö
mében, midőn be látá lépni őt, és ha nem tar
tóztatta volna magát, felfordítja az asztalt pa
dostól, hogy sebesebben karjaiba rohanjon. Ezt 
azonban nem bátorkodók tenni, mert a házbe
liek kíváncsian tekintének reá, s mulatságot 
várának ezen „természeti tüneménytől", mint 
az iskolamester nevezte az ikrek kölcsönös 
gyöngéd szeretetét,

IV.

fi*
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S midőn Silvinet feléje sietett, őt sírva 
csókolgatá és hozzá simula, mikép a fiók-madár 
testvéréhez búvik szorosan a fészekben, hogy 
megmelegedjék, Landry megharagudott a töb
biek miatt, ámbár szivéből örvende; de ő 
okosabbnak akart látszani testvérénél; s hébe- 
korba intett neki, hogy uralkodjék magán, a 
mién Silvinet nagyon elcsudálkozék és elcsüg- 
gede, E közben Barbeau atyus leült, és Cail- 
laud atyussal fecsegve ürítgete egy kancsó 
borocskát. Az ikertestvérek kimenének; mert 
Landry szükségesnek látta, hogy egyedül le
gyen testvérével és látatlanul szabad futást 
adjon érzelmeinek. De a többi sühederek távol 
ról tárták szemmel őket; és a kis Solange, 
Csillaud atyus legifjabbik leánykája, ki pajkos 
és kandi vala, mint a kenderike, még utánok 
is lopódzék a mogyoróbokorig, és pirúlva ne
vetett, midőn észrevevék a kis pajkost; de ő 
még sem távozék onnan, mert egyre azt kép- 
zelé, hogy valami különöset lát majd, a nélkül 
hogy tudta volna, mi szembetűnő lehet két 
testvér kölcsönös szeretetében.

Bármennyire csudálkozott Silvinet test
vére szelídségén, mégsem tön szemrehányást 
neki a miatt: a viszontlátás öröme szerfölött 
nagy volt őnála.

Landry engedélyt nyervén Caillaud atyus 
tói, hogy tegyen a mit neki tennie tetszik, más 
nap oly korán méné el a háztól, hogy testvérét 
az ágyban remélé meglepnie. Ámbár Silvinet 
azonban erősebb aluvó vala testvérénél, mégis
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fölserkene már, midőn Landry még csak a so
rompónál volt T Ouche mellett, és mezítláb 
siete tova, mintha sejtette volna ikertestvére 
közelgetését. Landry teljes leikéből örvende; 
benső örömmel látá viszont hozzátartozóit és 
az apai házat, mióta tudá, hogy nem jöhet min
den nap és hogy az némileg megjutalmazás 
lenne őreá nézve. Silvinet feledé bánatát ebéd 
idejéig. Reggelizésnél azt gondolá, hogy bátyjá
val ebédelend; amint azonban vége lett az 
ebédlésnek, gondolá, hogy az esti kenyerezés 
utolsó egytittevés lesz, és nyugtalankodni s 
aggódni kezde. Gondolataiban kedvét kérésé 
ikertestvérének, és neki száná a legjobb fala
tokat a tányérról; azután ruhája és czipője 
miatt nyugtalankodék, mintha messzei földre 
kellett volna mennie s mintha testvére nagyon 
sajnálatra méltó volt volna, nem gondolván 
meg, hogy ő maga legsajnálatosabb vala, mert 
leginkább busúla.

így mulék el a hét. Silvinet meglátogató 
Landryt minden nap, és Landry pillanatig meg 
álla mellette, midőn Bessoniéreból hozzá jőve. 
Landry lassanként mind jobban kezdé érezni 
magát új helyzetében, Silvinet ellenben seho
gyan sem tudott kibékülni azzal; a napokat ég 
és órákat úgy számlálgatá, mint a purgato- 
riumbeli lélek.

Csak Landry volt képes lecsillapítani test
vérét és sükeres józan intéseket adni neki. Az 
anya hozzá fordúla tehát, bátorságot öntendő 
a csüggedő Silvinetbe, mert a szegény fiú le-
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vertsége naponként nagyobbodók. Ö nem ját
szott többé, és csak akkor dolgozott, mikor 
kénytelenitteték; kis húgával elméne ugyan 
sétálgatni, de majd semmit sem beszéllett 
vele, nem törődék hugocskája mulattatásával, 
és csak azért tekinte reá, hogy baja ne es
sék. Mihelyt a házbeliek levették róla sze
meiket, azonnal elsuhant egyedül, s úgy el 
tudott bújni rejtekébe, hogy nem taláihaták 
meg őt. Árkokba és mély-útakba bútt el, hol 
azelőtt Landryval játszodozott és fecsegett, 
és leült a fagyökerekre, hol az ikertestvé
rek egymás mellett üldögéltek; belément va
lamennyi patakba és pocsétába, melyekben 
kis kacsákként gázoltak fel s alá; örült raj
ta, midőn valami fagyökeret talála, melyet 
Landry elnyiszolt késével, vagy midőn né
hány kovára bukkana, melyeket testvére ha- 
jigálásra vagy tűzkövekül csaholásra hasz
nált. 0  fölszedegeté, faodvába vagy farakás 
alá dugdosgatá azokat, koronként újra elő
keresendő és szemlélgetendő azokat, mintha 
azok nagyon becses tárgyak voltak volna. 
Folytonosan tűnődött és azon törte fejét, hogy 
újra feltalálja egykori boldogsága valamennyi 
vipró emlékezeteit. Másokra nézve nem volt 
volna azoknak legkisebb beesők is, rá nézve 
pedig minden volt az. A jövővel épen nem 
törődék; nem volt bátorsága visszagondolni a 
napok hosszú sorára, melyeket sírással tölte. 
Csak a múltról gondolkodók, és szakadatlan 
ábrándozásaival epeszté magát,
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Néha úgy képzelé, hogy ikertestvérét 
látja s hallja beszéltem, és fenhangon szóla, 
mert felelni hitt neki. Vagy pedig álomnak 
adá magát épen a hol volt, és őróla álmo- 
dék ; és midőn fölébredt, keservesen zokoga el 
hagyottsága miatt. Nem számlálgatá könyeit, 
s nem tartóztatá vissza azokat, mert remélte, 
hogy a kimerülés enyhitni fogja fájdalmát.

Egy nap, midőn magányos vándorlásá
ban a c h a m p e a u x i  erdőbe ért, azon cser
melyen, mely esős időben az erdőből foly, 
ekkor azonban csaknem ki vala száradva, 
egyikét találá még azon apró malmoknak, 
melyeket a gyermekek füzvesszőből csinál 
nak vidékünkön, s a melyeket ők oly pon 
tossággal szerkesztenek össze, hogy azok a 
\ izfolyam által hajtatnak és sokszor sértet
lenül maradnak nagyon sokáig, mígnem más 
gyermekek szétzúzzák és a nagy viz elra
gadja azokat. Azon maimocska, melyet Sil- 
vinet még egész épségben és sértetlen álla 
pótban talála, tovább állott már e helyt két 
hónapnál, s minthogy a környék nagyon ri
deg vala, senki sem látá a kis mozgonyt, senki 
sem rongálá meg azt. Silvinet legott ráismert 
ikertestvére müvére; ők egészen megfeled
keztek a játékmüről, s azonkívül sok más 
maimocskát építettek más-más helyeken.

Silvinet örüle tehát a kis mozdony ujra- 
megtalálásán; a csermelynek mélyebb vizére 
állitá, meglátandó, mikép forog kerekcséje, 
s visszaemlékezendő azon örömre, a melylyel
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Landry elindította azt. Aztán hátrahagyá a 
a maimocskát, és örvende legközelbi vasár 
nap, midőn meg akará mutatni testvérének, 
hogy mily erősen és jól építette ő a maga mai 
mocskáját.

Nem állhatá meg azonban, hogy már 
más nap újra oda ne menjen, és egészen el- 
tiprottnak találá a csermely partját az ökrök 
által, melyek ott, legelőbeli út közben, reg
gel vedeltek. Közelebb járult és látá, hogy 
az állatok egészen eltiporták az ő ma lomhá
ját, Itt szive nagyon elszomorodék , és elhi 
tété magával, hogy ikertestvérének valami ba 
jának kellett esnie mai napon, és futásnak 
eredt la Priche felé, meggyőződendő az iránt, 
hogy mi baja sem esett. Eszrevevén azon
ban, hogy Landry nem örömest hagyá liábov 
gatni magát a munkánál, mert félt vissza 
tetszeni gazdájának, távol marada tehát és 
lopva nézdele rá munkájánál, a nélkül hogy 
láttassa magát. Szégyelte volna bevallani, mi 
hajtotta őt oda, s újra visszafordúla minden 
szótétel nélkül Csak későbben beszédé cl ezt 
azután.

Minthogy a fiú elhalvánvkodott, roszúl 
aludt és mit sem cvék, édes anyja nagyon 
szomorkodék, és nem tudá, mitévő legyen 
vigasztalása végett. Megkisérlettc magával 
vinni őt a vásárra , vagy pedig a baromvá
sárokra küldeni apjával; ö azonban semmivel 
sem törődött, és semmi tárgynak nem volt 
reá ingerlő hatása, habár új vala is az. Végre

✓
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Barbeau atyus, a nélkül hogy mondana neki 
valamit, kísérletet tön, hogy helyet szerezzen 
mind a két ikertestvérnek Caillaud atyusnál. 
Caillaud atyus azonban több kifogást terjeszte 
elő, s Barbeau atyus csakugyan érezé, hogy 
neki igaza van.

—  Tegyük fel, monda, hogy magamhoz 
veszem mind a két fiút egy időre, az bizony 
nem tarthatna sokáig; mert a hol egy szol 
gára van szükség, a magunkféle emberek nem 
szükségeinek kettőt. Egy év múlva mégis el 
kellene szegődtetnie kelmédnek valamelyiket. 
S bizonyossá teszem kelmedet, hogy Silvinet 
nem sütné le annyiszor fejét, ha oly helyen 
volna, hol dolgoznia kellene; akkor ő is úgy 
tenne mint a másik, ki már jóformán neki 
törődött. Pedig előbb-utóbb úgy kell csele 
kednie. Talán nem szegődtetlieti el oda, a hová 
akarná kelmed, és ha a sühederek még mész 
szebb volnának távolítandók egymástól és csak 
hetenként vagy hónaponként látandók egy
mást : rá kell őket szoktatnia, hogy ne dug
ják zsebre mindig egymást. Legyen hát okos, 
öreg, s ne vegye oly nagyra egy fiú szeszé
lyeit, kit felesége és többi gyermeke nagyon 
elkényeztettek és nagyon sokat elnéztek neki. A 
legroszabbon már túlestünk, hozzátörődik ő 
majd a többihez is, ha semmit sem tágít kelmed.

Barbeau atyus igazat adott neki, mert 
józanúl belátá, hogy Silvinet annál inkább 
vágyódnék ikertestvére után, minél gyakrab 
bán látná őt. Föltevé hát magában, hogy sz.
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Jánosnapján elszegődteti öt, miszerint las 
sanként elszokjék Landrytól és végre szók 
jék meg úgy élni, mint más emberek, és ne 
hagyja elemészteni magát a sóvárgás által.

Erről azonban még mit sem volt szabad 
tudnia az anyának, mert annak említésére 
sírva fakadna. Ö úgy vélekedék, hogy Silvi 
net agyonbusulhatná magát, és Barbeau atyus 
nagy zavarban vala.

Landry, kinek apja és gazdája valamint 
édes anyja is lelkére beszéltettek, nem mu- 
lasztá el előterjesztéseket tenni szegény iker 
testvérének, de Silvinet nem tudott kellőleg 
uralkodni magán,bármennyire fogadkozék,liogy 
erőt vészén magán. Az ő bánatában még 
valami más is rejlett, mit elhallgatott, mert 
nem tudá, minek mondja azt: szive mélyé
ben t. i. heves féltékenység támada Landry 
irányában. Jobban örült most mint valaha, 
hogy testvérét mindenki böcsülte, és hogy 
gazdája úgy bánt vele, mint saját gyerme 
kével. De ha egy részről örvende ő ennek, más 
részről boszankodék, hogy Landry oly jól 
érzé magát, mikép ő Ilivé legalább, ezen új 
viszonyban. Nem szenvedhette, hogy ő azon 
nal siete Caillaud atyus legkisebb intésére is, 
és elhagyá apját, anyját és testvérét, hogy 
csak pontosan teljesítse kötelességét. Silvinet 
érezé, hogy ő nem lenne képes ily szófoga 
dásra, ha arról volna szó, hogy néhány pil
lanatig együtt maradjon ily benső gyöngéd
ség tárgyával.
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A szegény fiú most már föltette magá
ban, hogy az ő gyöngédsége nem viszonoz- 
tatik, és az mindig úgy volt azelőtt is, a nélkül 
hogy ő tudta volna; vagy pedig ikertestvé
rének szeretete meghűlt egy idő óta, mert 
másutt talált már embereket, kiknek társai 
kodása jobban megfelele neki.

V.

Landry mit sem sejtett testvére ezen 
féltékenységéről, mert őbenne magában so
hasem gerjedt föl a féltékenység vagy gyü- 
ltilet. Midőn Silvinet laPricheba jött, Landry 
mulatságul megmutogatá gazdája szép ök
reit, takaros teheneit, nagy juhászatát és 
gazdag aratásait, mert Landry sokat tarta 
mind ezen dolgokra, nem gyűlöletből, hanem 
mert Ínyére volt# neki a marhatenyésztés és 
mezei munka. Örömét találá abban, midőn 
jól tartottan és tisztán látta a legelőre haj
tott csikót, és nem állhatá, ha valamely 
munka, habár a legjelentéktelenebb is, meg
gondolás nélkül tétetett, vagy midőn valami 
hasznos dolog elhanyagoltatott és romlásnak 
adaték martalékul. Silvinet közönyösen néz- 
delé mindezt, és csudálkozék azon, hogy 
testvérének oly nagy gondja volt más jószá
gára. Ő mindenben megbotránkozék és monda 
Landrynak :

Külf. Regény csarnok. X X V . füzet. 4
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— Hiszen te egészen belébolondultál e 
nagy ökrökbe; mert nem is gondolsz többé 
a mi kis bikáinkra, melyek pedig oly szelí
dek és kezesek voltak irányunkban, hogy in
kább általad mint apánk által hagyák befogni 
magokat. S a mi tehenünkről, mely oly jó  tejet 
ad , még nem is kérdezködtél; az a szegény 
oly szomorúan tekint rám mindig, midőn fal- 
nivalót viszek neki, mintha tudná, hogy 
egyesegyedül vagyok , és mintha kérdezni 
akarná még tőlem, hol van az én ikertest
vérem !

— Az igaz , jó  állat biz az , monda 
Landry, de tekintsd meg csak ezeket itt! 
Várj csak, ha majd megfejetnek, életedben 
sohasem láttál annyi tejet egyszerre.

—  Meghiszem, viszonzá Silvinet, de oly 
jóízű teje és irós vaja, mint a mi barnánk
nak, egyik tehénnek sincs itt, arra foga
dok, mert a mi takarmányunk jobb, mint 
az itteni.

— Teringettét! kiálta fel Landry, én 
pedig azt hiszem, édes apám örömest cse
rélne, ha Caillaud atyus odaadná kövér szé
náját a mi, patak mellett termő árvaká
kánkért.

—  No bizony! viszonzá Silvinet vállvo- 
nitva. A patakon fölül szebb fák állanak mint 
itten; s a széna nem nagyon sűrű ugyan, ha
nem finom, és ha behordatik, oly balzsam
illatot terjeszt el maga körül, mely az egész 
úton megmarad.
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így vitatkozának ők sajátkép egy nagy 
semmin, mert Landry jól tudá, hogy nincs 
szebb a világon, mint a mi sajátja ember
nek, és Silvinet az ő birtokára nem gon
dola többé mint idegenre, mert fitymálólag 
tekinte mindent, a mit la Priche-ban láta. A 
szélnek beszéllt mindezen szavak mögött azon
ban egyik oldalon a tetterős süheder lappan- 
ga, ki örömest dolgozott, és nem törődék 
azzal, hogy hol és hogyan él, s másik olda
lon a betegesen ingerlékeny Silvinet, ki nem 
foghatá m eg, hogy testvére másvalahol nyu
godt és vidám lehessen csak pillanatig is mint 
az ő társaságában.

Midőn Landry gazdája kertébe vezeté öt, 
és félbeszakítá a beszéllgetést, letörendő va
lamely száraz ágat a fáról vagy kiszakítandó 
a dudvát, gyomot, Silvinet már boszankodék, 
hogy ő mindig csak idegenek hasznairól gon
doskodik, a helyett hogy, mint ő , testvére 
leghalkabb szavára fülelne. Ennek azonban 
mi jelét sem adá, mert szégyellette ingerlé
kenységét; de midőn elhagyá őt, gyakran 
mondogatá neki:

— Mára érd be velem; talán már hosz- 
szallod az időt.

Landry nem érté ezen szemrehányáso
kat; fájták azok neki, s ő pedig testvérének 
tett ismét szemrehányásokat, hogy nem akarta 
vagy nem tudta világosabban kimagyarázni 
magát.
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A szegény fiú féltékeny volt már á leg
csekélyebb dolgokra is , melyekkel Landry 
foglalkodék, de annál féltékenyebb volt azon 
személyekre, kik,irányában Landry ragasz
kodást tanusita. 0  nem szenvedheté, hogy 
Landry a többi fiatal ficzkókkal pajtáskodék 
la Priche-ban és jókedvű vala, s midőn tré
fálni s enyelegni látá őt a kis Solange-zsal : 
szemére lobbantá, hogy Anikó hugocskáját 
feledi, a ki pedig az ő véleménye szerint 
százszorta takarosabb, tisztább és csinosabb 
e csúnya leánykánál.

A kinek azonban féltékenység gyöke
redzik szivében, az sohasem igazságos. Mi
dőn Landry látogatást tett Bessoniére-ban, 
úgy látszék neki, Silvinet véleménye szerint, 
hogy nagyon sokat foglalkodik húgával. Sil
vinet szemére veté, hogy ő csak kis húgát 
becsüli, ő n á l a  pedig csak unalmat és kö- 
zönbösséget idéz elő.

Szóval, gyöngédsége lassanként oly igény
teljes és hangúlata oly levert lön, hogy az 
valóban kellemetlenül hata Landryra és nem 
örvende többé oly gyakori látásán. Megúnta 
folyvást szemrehányásokat hallani alkalmaz
kodása miatt, és csaknem úgy látszék, mintha 
Silvinet kevésbbé érezte volna szerencsésnek 
magát, ha testvérét épen oly boldogtalanná 
tehette volna, a milyen önmaga. Landry be- 
látá ezt, és neki is eszére akará adni. Sil
vinet mit sem akart tudni arról, és testvére 
ebbeli véleményét rokonszenv hiányának te-
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tekinté; történt aztán, hogy koronként duz
zogott reá, s hetekiglen nem méné la Priche- 
ba , ámbár nagy önlegyőzésébe keríile ; ö 
azonban büszkeségét kérésé oly szeszélyben, 
melyet nem kellett volna ismernie.

Silvinet rósz néven vön mindent, mit 
Landry monda neki bátorítására; ekkor az 
tán szóból szó kerekedett, s ekkor aztán a 
pörlekedés, czivódás hevében annyira felin 
gerült az előbbi, hogy sokszor elhiteté ma
gával, miszerint ő gyűlöli szerfölötti gyöngéd
sége tárgyát, s hogy egy vasárnap elhagyá 
a házat, nehogy testvérével kelljen töltenie 
a napot, a ki pedig egyetlen egyszer sem ma
radt ki.

Landryt nagyon elszomorítá e gyerme
kes szeszély. 0  virgoncz vala és szerété a 
zajos játékokat, mert erősebb s ügyesebb lön 
naponként. 0  volt első minden játéknál, a 
mozgalmak sebességében és a pillantás biz 
tonságában senki sem mérkőzék vele. Test
vérének csekélyke áldozatot hoza tehát min
dig, midőn odahagyá vasárnapba vidám suty- 
tyókat la Priche-ban, Bessoniére-ban töltendő 
az egész napot, hol Silvinet társaságában le 
kelle mondania az afféle mulatságokról. Sil
vinet, ki testre és szellemre nézve sokkal 
inkább gyermek maradt testvérénél, s kinek 
csak e g y  gondolatja volt, testvérét kizáró
lag szeretni s általa épenugy szerettetni, min
dig oly magányos helyekre és rejtekekbe ve- 
zeté őt, hol oly játékokkal mulaták magokat,

4*
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melyek nem illettek többé az ö korukhoz : 
ott fűzfából kis targonczákat vagy malmocs- 
kákat vagy kaliczkát csinálának egykor ma
dárfogásra; vagy házakat építének tűzkőből 
és zsebkendőnyi szántóföldeket telepítének 
s azokon a szántást, vetést, boronálást és 
kaszálást utánozák kicsinyben, s ily módon 
az egész évi mezei munkákat egy óra alatt 
elvégezék.

Ezen enyelgések nem voltak többé ínyére 
Landrynak, ki mostmár nagyban üzé a dol
got vagy elősegité azt, s inkább vezete hat 
ökröt egy fogatban, minthogy vesszőből font. 
szekérkét kössön kutyája farkához. 0  örö- 
mestebb társalkodóit volna a helybeli erősebb 
suhanczokkal, és kuglizott volna, mert jól 
tudá már dobálni a nagy kuglit és harmincz 
lépésre pontosan talála. Midőn Silvinet rá ha- 
gyá venni magát az együttmenetelre, szótlanul 
valamely zugba vonnia, ott lebzselt és bo- 
szankodék Landry miatt, ki nagy gyönyö
rűséget és szenvedélyt talála a játékban.

Landry la Priche-ban megtanult tánezolni 
is, és ámbár e gyönyört csak későbben ta
nulta ismerni, mert Silvinetnek mi vonzalma 
sem volt ahhoz: mégis oly ügyesen tánczola 
már mint a többiek, kik már kis gyermekko
rukban tánczoltak. La Priche-ban jó  bourrée 
tánczosnak tárták öt, s ámbár nem csókolá 
még a lányokat valódi kéjjel, mégis édes 
örömest tévé azt, mert az ott divatozó táncz- 
hoz tartozék s mert az által oly tekintélyt
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nyert, mintha kinőtt volna már a gyermek- 
czipőből; sőt óhajtotta volna, hogy a leányok 
kissé berzenkednének, mint a legényeknél. 
De azok bizony még nem berzengének ő el
lenében, sőt a legnagyobb leányok nyakon 
is csipék nevetve, mi boszantá őt kissé.

Silvinet tánczolni látá őt egyszer, mi 
jobban boszantá őt mindennél. Midőn most- 
már Landry még Caillaud egyik leányát meg 
is csókolá, sírni kezde mérgében, és nagyon 
illetlen s keresztyéntelennek találá az ily 
magaviseletét.

Valahányszor tehát Landry feláldozá 
gyönyörét s mulatságát ikertestvére iránti 
gyöngédségének, nem élveze nagyon mulat
ságos vasárnapot, s mégis megjelent mindig, 
mert azt hivé, Silvinet köszönettel veendi azt 
tőle, s nem gondola egy kis unalommal, csak
hogy kielégítse testvérét.

Midőn látá tehát, hogy testvére, ki a 
héten össze akart kapni vele, elhagyá a há
zat, hogy ki ne békiiljön vele újra, ő is oda
hagyta apja házát, most először sira forró 
könyekct, és elbútt, mert szégyellé szülői 
előtt mutogatni szomorúságát, és félt szapo
rítani bánatjokat.

Ha a kettő közöl valamelyik féltékeny 
lehetett, arra Landrynak minden bizonynyal 
még több oka lehetett volna, mint Silvinet- 
nek. Ez az anya kedvencze volt, s még Bar- 
beau atyus is, kinek Landry voltakép ked
vesebb va la , több készséget és kiméletet
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tanusíta Silvinet iránt. Silvinet gyöngébb és 
kevésbbé volt értelmes, s azért volt elké
nyeztetve, mert féltek megszomorítani öt. 0  
részesült a jobb sorsban, mert ö hozzátarto
zói körében volt s ikertestvére öérette vál 
lalkozott a nehéz munkára idegenek között.

A derék Landry először tette ezen ész
revételt, és úgy találá, hogy ikertestvére 
nagyon igaztalan volt irányában. Jó szive 
akadályozta öt eddig, hogy ócsárolja tettét, s a 
helyett, hogy panaszkodott volna ellene, ti
tokban szemrehányásokat tett magának ép 
egészsége, munkabuzgósága és a mulatságok 
hoz való vonzódása miatt; önmaga vallotta 
meg magának, hogy ő nem tud oly édes sza
vakat mondani s oly előzékeny lenni, mint 
testvére. De ez alkalommal nem vádolhatá 
magát barátság elleni bűnnel; mert hogy lát
hassa őt, lemondott egy nagyon mulatságos 
rákászairól, melyre nézve a fiatal sühederek 
la Priche-ban összebeszélitek a múlt héten, s 
a melynél sok élvezetettel kecsegtették őt, 
ha kedve kerekednék velők tartani. 0  ellene 
állott tehát a nagy kisértetésnek, mi ily kor
ban nagyon jelentékeny. Kisírván magát, meg- 
állott valakinek hallgatására, ki némi távol
ságban álla tőle és szinte síra. S önmagával 
beszéllgete, mint a falusi asszonyok szoktak 
tenni néha, midőn nagy bánatjok van. Landry 
ráismere anyjára, és hozzá siete.

— Ah! édeg istenem! szóla zokogva,
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miért keli e gyermeknek annyi bút okoznia 
nekem! Még halálra szomorít

—  Hát annyi bút okozok én kigyelmed- 
nek, anyám asszony ? kiálta fel Landry nya
kába borúivá. Ha azt teszem, büntessen meg, 
és ne sírjon többet. Nem tudom, mivel bán- ♦ 
tottam meg édes anyámat, de bocsásson meg, 
kérem.

Barbeauné most már jól látá, hogy Landry- 
nak nincs kemény szive, mint azt gyakran 
elhitette magával. Szívből megcsókolta őt, és a 
nélkül, hogy tudta volna: fájdalmában mit mon
dott voltakép, viszonzá, hogy nem őmiatta, ha
nem Silvinet miatt panaszkodik; ő többször 
méltatlanságot követett el őrajta gondolatá
ban, de az mostmár nagyon fájna neki; de 
Silvinet egészen bolonddá látszik lenni neki, 
s ő nagyon busúl , mert a fiú koránreggel 
eltávozott egy harapás étel nélkül. A nap 
már szállófélben volt, s ő mégsem jött haza. 
Délben a viz körül látták, s végül Barbe
auné attól félt, hogy a vízbe ugrott, véget 
vetendő életének.
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E gondolat, hogy Silvinet meg akarja 
ölni magát, az anya fejéből épen oly köny- 
nyedén röppent át Landry fejébe, mint va
lamely légy pókhálóba reked, s azonnal test
vére fölkeresésére sietett. Nagyon remegett 
lelkében, s futás közben igy szóla magában :

—  Talán igaza volt anyámnak, hogy 
keményszivünek tarta engem. De Silvinetnek 
épen most kell, hogy fájón isten igazában 
szive, hogy ennyi gyötrelmet okoz szegény 
anyánknak és nekem.

Szerteszét futkározott, s nem találá őt; 
kiáltott, és nem jött semmi felelet; tudako
zódott fűtől fától, semminek sem jött nyo
mába. Végre balra volt a kákaréttől, és be- 
lépe a kerítésbe, mert emlékezék rá, hogy 
Silvinet mindig szeretett ott tartózkodni. A 
folyó mély vápát mosott ott a fenéken, s 
két vagy három egerfát kiforgatolt gyökeré
ből , melyek felforditott gyökerekkel állának 
ki félig a vizből. Barbeau atyus nem vette 
ki onnan azokat, mert nagy földgöröngyök 
tapadának még a gyökerekhez, mi fontos 
dolog volt reá nézve; mert a viz nagy káro
kat, pusztításokat tett a réten minden télen, 
és sokszor egy-egy darabot elszakitá abból.

Landry oda sompolyga a rétnek viz ál-

VI.
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tál leszakított ezen helyéhez. Nem vett időt 
magának, hogy az öböl egyik szögletéig men
jen, hol a két ikertestvér lépcsőt csinált egy
kor gyepből, kő és fagyökerekből. Sőt in
kább a legmagasabb helyről ugrott le az 
öbölbe, mert a folyócska jobb partján na
gyon magas bokrozat és fü emelkedék, mely 
akadályozd őt a lefelé tekintésben.

Alig lélekzett midőn az öbölben álla, 
mert folyvást azt képzelé, hogy Silvinet vé
get akar vetni életének. Megvizsgáld a bokrot 
és a síirü magas füvet, és Silvinet nevét kiál
tozd, s füttyente kutyája előhívására, mely 
kétségkívül követte őt, mert a kutyát épen 
oly kevéssé látták otthon, mint a fiút.

Landry azonban széltire kiáltozhatott és ke
resgélhetett, egyesegyedül látá magát az öböl
ben. Szokott erélyességével és szemességé
vel kifürkészé mind a két partot, meggyő
ződendő , vajon nem talál-e lábnyomokat 
vagy fris földsüppedést. Szomorú és fáradal- 
mas munka volt az egyszersmind, mert Landry 
hónap óta nem látta e helyet, s ámbár oly 
jól ismeré azt, mint saját kezét, itt-ott mégis 
némi változáson ment az át. Az egész jobb 
part gyeppel volt benőve, s a homok még 
az öböl mélyében is oly sünül volt fedve 
kákával és mezei surlóval, hogy talpalatnyi 
tiszta tér sem vala fölfedezhető, miszerint 
lábnyomot keressen föl ott a szem. Hosszas 
keresgélés, fíirkészés után Landry megtaláld 
végre a kutya nyomát, s egy helyen még
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ledöntött füvet is , mintha a Finet vagy hozzá 
hason nagyságú kutya heverészett volna ott.

Ez nagyon gyanúsnak, veszélyesnek lát 
szék neki, s megkutatá a folyó meredek lej
tőjét. Azt hivé, hogy egészen fris taposásu 
helyet fedeze föl, mintha ott vett volna len
dületet valaki az ugrásra vagy a vizbe lecsu- 
szamlott volna. A dolog még sehogysem volt 
tisztában előtte, mert a nagy poczikok sokszor 
szélte-hosszában kiöblözik a lejtős partokat ; 
de Landry annyira megrettent, hogy lábai 
nem birák tovább, és térdre esett, mintha 
lelkét istennek akarta volna felajánlani.

Ily helyzetben marada rövid ideig, mert 
sem ereje sem bátorsága nem vala, hogy el
panaszolja valakinek a maga baját; könnyező 
szemeivel a folyóra meredezett folyvást, mint
ha kérdezni akarta volna attól, mi lett az ő 
testvéréből ?

Ezalatt a viz nagyon folydogála s meg- 
göndörödék a gályáknál, melyek mindkét 
part mentében befityegének, aztán halk mor- 
mogással távozék, mint a ki lopva nevet.

A szegény Landry egészen erőt hagyott 
vennie magán a szerencsétlenség gondolatá
nak, úgy, hogy egészen megzavarodék, s a 
legcsekélyebb körülmények által csaknem két
ségbe ejteték.

— Ez az utálatos patak egy szót sem 
szól, gondolá magában, s akár egész esz
tendeig itt hagyna jajveszékelnem, a nélkül 
hogy visszaadná testvéremet! Habár be akar-
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na is menni az ember, nem jönne ki onnan 
többé, mert mióta tönkre tette a réteket, zsú
folva van ágakkal, gályákkal. Istenem! itt 
feküdnék az én ikertestvérem, két lépésnyire 
tőlem, a vízben, a nélkül hogy kikereshes
sem a gályák és káka közöl, habár veszni 
akarnék is?

Azután siránkozott testvére fölött és szem
rehányásokkal illeté. Életében még sohasem 
volt oly nagy bánatja.

Végre eszébe jutott tanácsot kérni egy 
özvegy asszonytól, ki nem messze lakott a 
kákaréttől. Ez asszonynak, kit a vidék Fa- 
detné anyó néven ismert, nem volt egyéb 
földeeskéje kertecskéje- és kis viskójánál; 
azonban mégsem szenvedett szükséget, mert 
az emberek mindenfelől tódultak hozzá és ta
nácsot vagy segítséget vártak ügyességétől 
és titokzatos tudományától. Titkos tudomá
nyánál fogva,, gyógyíta sebeket, zúzásokat s 
más bajokat. 0  felkötözgetett néha valamit az 
emberekre, mert oly betegségeket is gyógyi- 
ta, melyek sohasem létezének, p. o. a gyo
mor növekvését, a haskéreg leszállását. Én 
sohasem adtam hitelt az efféle gyarlóságok
nak , s nem is tartom nagyon valószínűnek, 
hogy a ravasz aggdada, mint sokan állíták, 
a jó  tehén tejét más vézna, éhes, vén te
hénbe varázsolhatja be.

Annyi azonban bizonyos, hogy a hideg
láz elleni gyógyszerekkel, tapaszokkal, me
lyeket égés- és vágássebekre rakott, s más

5
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duruzsoló szerekkel kerese kenyérét és több 
betegséget gyógyított meg, melyeket az or
vosok temetőbe küldtek volna, ha rajok bíz
zák vala azok gyógyítását. Ö legalább igy hi- 
résztélé, s az általa megmentettek hittek neki.

Minthogy falun senkit sem tartanak tu
dósnak, ha nem jártas kissé a szemfény
vesztésben, kuruzsolásban, tehát sokan azt 
gondolák, hogy Fadetné anyó még okosabb, 
mint a milyennek vallja magát, és azt hi- 
vék, hogy újra megtalálhatja az elveszett 
tárgyakat, sőt az elsikkadt, eltévelyedett 
személyeket i s ; s végül oly nagy bizodalmát 
vetének éleselmtiségébe, hogy sokszor azt 
várák tőle, miszerint tegye lehetőkké a le- 
betlen dolgokat is.

La Priche-ban, hol az emberek hiszéke
nyebbek s együgyttebbek, mint la Cosse-ban, 
Landry valamennyi gyermeknek annyi saját
ságos kedvtelésével hallgatta a legcsudálato- 
sabb történetek elbeszéléseit Fadetné anyó 
szájából; ő jól tudá, hogy a vén csoroszlya 
bizonyos szemekkel, melyeket a vízbe do- 
bála, s néhány titokteljes igével fel tudja 
találni a vizbefuladt hulláját. A szemeket el
hordja a folyam, s a hol azok megállapod
nak , ott bizonyosan fel vala található a vizbe- 
fult. Némelyek azt gondolják, hogy az ostyá
nak ugyanazon tulajdonsága van, s alig lé
tezik malom, hol nem tartanának ilyen os
tyát. De Landrynak nem volt efféle ostyája. 
Fadetné egészen a kákarét közelében lakott,
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és a bánat épen nem vezérel nyugott meg
fontolásra.

Ő tehát elnyargalt egészen Fadetné laká
sához, s elpanaszolá neki a maga baját, s 
kérte öt, hogy titkos tudománya erejénél 
fogvást találná fel az ö testvérét akár élve 
akár halva.

De Fadetné, ki hirétnevét nem szerété 
koczkázni és talentomát nem bocsátá áruba 
potyára, kigúnyolá őt, sőt meglehetős ke
mény szavakkal utasítá el magától; azonki 
vtil még némi gyűlölséggel volt a Barbeau- 
család iránt, mert Sagettenét hittak ő he
lyette a vajúdó asszonyokhoz.

Landry, kinek kissé daczos kedélye volt, 
más pillanatban talán megharagudott vagy 
hangos panaszokra fakadt volna; de jelenleg 
annyira le volt verve, hogy egy hangot sem 
szóla, s visszatére az öbölbe azon szilárd 
elhatározással , hogy a vizbe megy, ámbár 
sem a vizbe lebukni, sem úszni nem tudott. 
Midőn lesütött szemmel igy tovább ment, egy 
legyintést érze vállán. Körültekinté magát, és 
megpillantáFadetné leánykáját, kit a környéken 
„kis Fadettenek“ neveztek, részint azért, mert 
ez családi név volt, részint, mert a lyánká- 
nak is tulajdonsának némi titkos tudományt. 
Tudomás szerint Fádét vagy Fariadét, ki 
más helyeken Folletnek is neveztetik, igen 
takaros, jóviseletü, de kissé gonosz termé
szetű kobold. Azon tündérek is, kiknek léte
zésüket nem hiszik többé a mi vidékünkön,
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Fadesnek neveztetnek. De akár kis tündért, 
akár női koboldot jelenthetett az, mindenki 
„Follet“ et hivé látni benne, oly kisded, esi' 
nos és pajkos volt ő. Kis fecsegő s enyelgő 
volt az, és ledér mint a pillangó, kandi mint 
a vörösbegy és fekete mint a tücsök.

A házitüköcshöz való hasonlítással csak 
azt akarom mondani, hogy Fadette nem volt 
szép; mert a mezei tücskök még rútabbak, 
mint a melyek a házban szemeteskednek. Ki 
azonban gyermekéveiből ráemlékezik, hogy 
házi tücsökkel játszott vagy őt haragra in~ 
gerelte valaha, annak tudnia kell, miszerint 
az nem valami buta tekintetű, és inkább ne
vetésre mint haragra gerjeszti az embert. A 
la-cossei gyermekek tehát gúnyosan vagy tré
fából „házi tiíköcs“ nek nevezék a kis Fa- 
dettet; mert féltek ugyan tőle némileg csal- 
fasága miatt, de mégis kedvellék őt, mert 
mindenféle regéket tudott beszéllni, és foly
vást uj játékokat talált.

Azonban mindezen nevek és melléknevek 
mellett is majd feledtem volna keresztnevét, 
mit ennek folytán szinte szeretnének tudni 
a t. olvasók. Neve Francziska volt; öreganyja 
tehát, ki épen nem volt barátnője a névvál
toztatásnak, Fanchonnak nevezé őt.

Minthogy Bessoniére lakosai és Fa- 
detné között titkos gyülölség létezett régóta, 
az ikertestvérek nem sokat beszélitek a kis 
Fadette-1; sőt idegenkedének tőle, és sohasem 
szerettek játszani vele vagy kis öcscsével.
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Ennek gúnyneve „Virgonczka* volt; ő még 
fürgébb és pajkosabb vala nénjénél; nem tá 
vozott oldalától, és haragudott,ha, nem akarva 
várni reá, elfutott, és követ dobált utána, 
ha kötődék vele; a lányka azonban mindig 
jókedvű vala és nevete tehetlen haragján. Sok 
házban oly Ítélet uralkodék Fadetné irányá
ban, miszerint némely gyermekek, névszerínt 
Barbeau atyuséi, elhiteték magokkal, hogy 
„Tücsök^ és „Virgonczka“  vagy ha job 
ban tetszik, a szökésé és kabócza, veszélyt 
hozna fejökre, ha barátságra lépnének velők. 
Ez azonban nem tartóztatá vissza a két gyer
meket, hogy velők szóba ne bocsátkozzanak, 
mert ők nem voltak ám bárgyúk, s a kis 
Fadette nem mulasztá el megszólítani a bes- 
soniérei ikreket és már távolról mindenféle 
bohózatokat s dőreségeket kiabála feléjök.

VII.

A szegény Landry, ki a váratlan érin 
tés miatt neheztelt némileg, most megfordula, 
s látá a kis Fadettet, s nem messze mögötte 
Jancsikát a „Virgonczkát,“  ki sántikálva kö
veté őt, mert születésénél fogva sánta vala, 

Landry elejénte nem akart ligyelmezni, 
és tovább folytatá útját, mert épen nem vala

5 *
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kedve a nevetésre; de Fadette másik vállára 
ütve így szóla őhozzá:

—  Ohó! a csunya iker! elvesztette a 
másik felét, és most csak fél emberfi!

Landry, ki épen oly kevéssé akara meg- 
bántatni, mint ingereltetni magát, még egyszer 
megfordula és a kis Fadette ellen egy ököl- 
csapást intéze, melyet jól megérzett volna, 
ha nem tér ki az elől, mert az iker tizen
ötödik évbe jára, és épen nem vala gyönge, 
Fadette pedig, ki csak tizennegyedikbe jára, 
oly csinos és kicsiny vala, hogy alig tartot
ták volna tizenkét évesnek; az ember haj
landó volt volna hinni, hogy valamely durva 
illetés által széttörnék.

De sokkal vigyázatosabb és fürgébb vala 
hogy sem bevárjon valamely rá mért csapást, 
és a mi erőben hiányzék nála, pótolá gyor
sasága és ravaszsága. Oly hirtelen pattant 
félre , hogy Landry majd egy vastag fába 
ütötte öklét és orrát.

— Te utálatos tücsök! kiálta a szegény 
iker nagyon felindulva, neked nem lehet szi
ved, hogy ingerkedjél oly rettegésben levő 
emberrel, milyen én vagyok. Régóta csúfolál 
már engem „fél emberfmek.“  Ma épen jó 
kedvemben találsz, hogy utálatos Virgonczod- 
dal együtt négy részre daraboljalak, meg
győződendő , vajon kettőtökből összesen ki
telik-e egy jóravalónak negyed része?

— Ohó! bessoniérei szép űrfi és a patak
parti kákalegelő földesura, felele a kis Fa-
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(lette még folyvást gúnyosan, ön együgyű, 
hogy oly gonoszai bán velem, mert én hírt 
akarék hozni önnek ikertestvéréről , és tud 
tára adni, hoí találhatja meg ötét.

—  U g y e ! az már más, viszonzá Landry 
hirtelen megjuhászódva; ha tudomásod van 
róla, Fadette, mondd meg, az megörvendez
tet engem.

—  Azt ugyan sem Fadette, sem Tücsök 
nem teendi, viszonzá a leányka. Ön megszi
dott, és megvert volna engem, ha nem volna 
oly esetlen és gyámoltalan, élhetetlen. Csak 
keresse hát egyedül bolondos ikertestvérét, 
hiszen ön oly valódi okos.

—- Sőt nagyon ostoba vagyok, hogy hall
gatlak, gonosz kis teremtmény, monda Landry, 
hátat fordítva neki és tovább ballagva. Te 
épen oly kevéssé tudod, mint én , testvérem 
hollétét, te épen annyit tudsz arról, mint öreg
anyád, ki vén, hazug asszony.

De a kis Fadette, kezénél fogvást ve
zetvén „Virgonczkáját,“  utána siete Landry - 
nak, folyvást gúnyolva és újra bíztatva őt, 
hogy az ő segítsége nélkül nem találandja 
meg ikertestvérét. Landry nem bírván mene
külni tőle, s elhitetvén magával, hogy öreg
anyja vagy talán ő maga a folyói manóval 
való egyetértés vagy más varázsmesterségek 
által akadályozhatná őt Silvinet megtalálásá
ban, végre föltevé magában, hogy visszatér 
az apai házba.

A kis Fadette elkísérte őt a rétség fór-



56

gó keresztjéig. Midőn Landry túl volt már 
azon, Fadette szarka módjára a keresztre ült, 
és igy kiáltoza utána :

—  Adieu, adieu, szép urfi, ki elhagyja 
ikertestvérét. Várhatod őt uzsonára, mai nap 
nem látod, de még holnap sem; mert ő épen 
oly kevéssé mozdűl, mint a darab kő, s am
ott égiháború , égzengés keletkezik. Az éjjel 
még több élő fa hulland a patakba, és a fo
lyamár messze elragadandja Silvinetet, és so
hasem találandod meg őt.

Mindezen baljóslatú szavak, melyeket 
Landry önkénytelenül hallgata, megborzasz- 
ták őt. 0  nem hitt abban föltétlenül; de a 
Fadet-családról mégis azon hír szárnyalt, hogy 
egyetértésben van az ördöggel, s nem vala 
határozottan mondható: nem volt-e abban va
lami igaz.

— Hallod-e Fanchon , monda Landry, 
megállapodva , nyugodalomban hagysz-e en
gem s kész vagy-e őszintén megmondani, 
hogy tudsz-e valamit testvéremről ?

— Mit adsz nekem, ha kicsinálom, hogy 
megtalálod őt, mielőtt beállana az égiháború? 
kérdé Fadette, fölegyenesedve a forgó ke
reszten és karjait mozdítva, mintha föl akar
na röppenni.

Landry nem tudta, mit Ígérhetne neki 
és hinni kezdé, hogy csak pénzt akar ki 
csalni tőle. De a fák közt zúgott szél, s a 
dörögni kezdő égzengés csaknem lázas féle 
lembe ejté öt. Nem azért; mintha félt volna.
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a vihartól, hanem mert e vihar oly hirtelen 
és természetfölötti módon álla be. Meglehet, 
hogy Landry nem látta, mint tornyosodéi 
fel az a fák mögött, kivált minthogy két 
órától fogva a zNöböl mélyében volt és csak 
akkor pillantá meg az eget, midőn már fel
mászott. Szóval, csak azon pillanatban látá 
meg a vihart, midőn a kis Fadette épen 
figyelmezteté őt. Amint ekkép ott ácsorga a 
leányka, piszkos szoknyácskája felfuvódék a 
széltől, gyűlöletes fekete haja előtűnt a rö
gzül megkötött főkötő alól és úgy berzcnke- 
dék, mint a ló szőre. A szélroham aztán el- 
ragadá ,,Virgoncz“  fejéről a sapkát, és Landry 
is majd elveszthette volna a maga kalapját.

Néhány perez alatt az égboltozat egé
szen elsötétült és a forgó kereszten üldögélő 
Fadette kétszerte nagyobbnak látszék neki 
a szokottnál; szóval, Landry tagadhatlanűl 
remegett.

— Fanchon, mondá neki, újra szeretni 
foglak, ha testvéremhez elvezetsz engem. Te 
talán láttad őt; talán tudod, hogy hol van ő. 
Kérlek, ne légy oly gonosz. Meg nem fog
hatom, mikép találhatod örömödet az én fé
lelmemben, aggodalmamban. Mutasd meg ne
kem a te jó  szívedet, és hajlandó leszek el
hinni, hogy jobb vagy külszínednél és sza
rvaidnál.

— Miért legyek én jó  irányodban, vi- 
szonzá a leányka, ha te gonosz teremtésnek 
nevezesz engem, a nélkül, hogy legkevésbbé
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is megbántottalak volna ? Miért legyen nekem 
jó  szivem, oly ikrek iránt, kik oly büszkék 
mint a kakasok, és a kik sohasem voltak 
barátságosak hozzám?

—  Jól látom , viszonzá Landry , hogy 
Ígérnem kell valamit neked. Mond szaporán, 
mit szeretnél, és megadom azt neked. Aka
rod-e új késemet?

— Hadd lám, monda a kis Fadette, bé
kaként szökkenve oldalához.

S megnézvén a kést, mely nem volt meg
vetendő, s melyet Landry keresztapja tiz 
sous-n vett a legutóbbi vásáron , pillanatnyi 
kisértetbe jő v e ; azonban mégis úgy találá, 
hogy az nagyon kevés, és kis fehér csirkéjét 
kiváná tőle, mely csak galambnyi nagyságú 
s lábai gatyások , azaz tollal benőttek vajá
nak egészen.

—  A fejér csirkét nem Ígérhetem oda 
neked, mert az édes anyámé, feleié Landry; 
de megigórem hogy kérendem azt tőle , és 
kezeskedhetnénk neked azért , hogy anyám 
nem tagadja meg , sőt örülni fog hogy újra 
láthatja Silvinetet és szívesen megjutalmaz 
téged.

— S ha nekem kedvem volna feketeszáju 
kecskétökre , viszonzá a kis Fadette , idead
ná e nekem azt is Barbeauné őkigyelme?

—  Istenem , istenem! meddig késedéi-, 
mezei! Fanckon , hiszen világosan mondám 
neked: ha testvérem veszélyben van, és leg
ott hozzá vezetsz, bizonyosan tudom , hogy
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szülőim nem vonakodandnak tyúkot és kecs
két adni neked jutalmul.

—  No majd meglátjuk, Landry, monda 
a kis Fadette, kis száraz kezét nyújtván neki, 
hogy csapjon fel beléegyezése jeléül, mit ő nem 
tőn minden félelem nélkül; mert e pillanatban 
nagyon kigyúladának szemei, hogy a meg
testesült erdei manót hivé látnia maga előtt.—  
Most azegyszer nem akarom megmondani ne
ked mit kívánok tőled, talán még magam sem 
tudom; de gondold meg jól, a mit most ígérsz 
nekem: ha aztán nem tartod meg, elbeszél
tem fűnek fának , hogy Landrynak nem le
het hinni. Most idehagylak, és ne feledd hogy 
mit sem kívánok tőled mind az napig, hol el
határozom magamat fölkeresésedre, valamit 
követelendő tőled, mit magam határozok meg, 
és a mit rögtön meg kell adnod nekem.

— Jól van Fadette; ígérem, monda Landry 
felcsapva.

—  Halljad tehát, monda önmegelégedő 
tekintettel, menj vissza tüstént a patakhoz; 
a patak partján ballagj lefelé , mígnem me- 
kegést hallasz; és ahol egy barna bárányt 
látasz, ott látandod testvéredet is. Ha nem 
úgy történik , mint én mondom, adott sza
vadtól feloldozlak.

Erre „Tücsök" karjánál fogá „Virgon- 
czot“ nem figyelve arra, hogy berzenkedék 
és megfordula mint az angolna s a bokorba 
suhana, Landry pedig nem látta többé őket 
s mit sem halla tőlök. Nem vett időt maga-
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kötödék-e vele. Lélekszakadva szaladt a ká
karéten az öbölig, s onnan a patak mentében 
lefelé akart menni, le nem ereszkedve, mert 
eléggé meggyőződött már arról, hogy Silvi- 
net nem vala ott; de midőn tovább akara 
menni, mekegni halla egy bárányt.

— Istenem! az a leány előre mondotta 
ezt nekem. De hogy ő él vagy hal-e, azt nem 
tudhatom.

Leugrék aztán az öbölbe és belépe a bo
korba. Testvére nem volt ott; midőn azonban 
tiz lépést lefelé halada a pataknál, s közben 
folyvást hallá a bárány mekegését,, a másik 
parton ott látá ülni testvérét a fák alatt. Sil- 
vinet ölében báránykát tartogata, mely fejé
től fogva farkáig barnás szinti vala.

Minthogy Silvinet nagyon jó  színben volt 
s ruháit nem szaggatta össze, Landry annyira 
megörttle, hogy szivéből ada hálát istennek, a 
nélkül hogy bocsánatot kért volna tőle, hogy 
az ördögi mesterségeknél keresett menedéket, 
részesülendő e szerencsében. De ugyanazon 
pillanatban, midőn Silvinetet, ki ekkor nem 
látá még ő t , szólítani akarta , megálla egy
szerre látására; mert Silvinet, mint a kis Fa
dette mondotta, bámulatára a fák alatt íildö- 
géle, melyek közt a szél diiliönge, és mozdu
latlanul álla mint a kő.

A környéken azonban jól tudják , hogy 
veszedelmes időzni e folyóka partjánál, midőn 
a szélvész támad. Az egész part lefelé vápás
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és homorú, s minden vihar kicsavar tövéből 
néhány egerfát, melyeknek, az erős, vén tör
zseken kivtil, mindig rövid gyökereik vannak, 
és a melyek véletlenül könnyen agyon üthe
tik a partnál időzött. — De Silvinet, ki sem 
együgyüebb sem meggondolatlanabb nem volt 
a vele egykorácsu más fiuknál, távolról sem 
látszék sejteni a veszélyt. Ő nem is hederi 
te arra, mintha erősen épített csűrben volt 
volna. Elfáradva a hosszú kószálásban, moz
dulatlanul iildögéle ott, és a folyamra merede 
oly sápadtan mint vízililiom , és félig tátott 
szájjal mint halacska, mely levegő után kap
kod; haja a szélben röpkedett, s még bárány - 
kájára sem figyele, melyet a réten bolyongva 
talált és szánalomból fölvett. Zubonyába tette 
ugyan, hogy haza vigye; útközben azonban 
feledte megkérdezni, kié legyen az elveszett 
bárány. Ölében tartá tehát, és mekegni, jaj- 
veszékelni hagyá nem hallva mekegését, ám
bár a szegény állatka szánakozásra méltóan 
bégete, és körliltekintgete nagy tiszta szemé
vel, mintha csudálkoznék , hogy egy fajtája- 
beli más állat sem hallja az ő bégetését, s 
ez árnyékos helyen , a morajló folyam előtt, 
mely talán nagy félelmet okozott neki, sem 
rétjére, sem anyjára, sem aklyára nem ismer 
hét rá.
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Landrytapatak választá Silvinettől, mely 
egész medrében csak négy-öt metre vala (mint 
újabb időkben mondják), de némely helyen 
épen oly mély mint széles. Ha e patak nem 
volt volna , Landry kétség kivül odasietend 
testvéréhez. Minthogy azonban Silvinet leg- 
kevésbbé sem látta őt, elég ideje vala a gon
dolkodásra, hogy miként ébreszsze fel őt áb
rándozásaiból és miként beszédje rá a haza
térésre ; mert a szegény ábrándozó talán más 
utat választhata , s ekkor Landry nem oly 
könnyen találhatott volna valamely sekély 
helyet vagy btirüt, hogy utána siethessen.

Némi elmélkedés után Landry kérdezé 
magától, mitevő volna édes apja ily alkalom
mal , ki négyszerié több értelemmel s okos
sággal bíra sok másnál; még jókorán meg- 
gondolá magában, hogy apja egész csöndben 
és óvatosan fogna munkához, nehogy Silvinet 
észrevegye, mennyi gondot és aggodalmat o- 
kozott őneki , és hogy meg ne szégyenítse 
nagyon.

Fütyülni kezdett tehát, mintha hangicsá- 
lásra akarta volna ingerelni a rigókat, mint 
a pásztorok, midőn éj közeledtével a bokrok 
között fütyürészve hajtják a nyájakat. Silvi
net figyelni kezde, s meglátván testvérét, meg- 
szégyenlé magát és hirtelen fölugrék , mert

VIII.
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azt hivé, hogy észrevétetlenül maradt. Ekkor 
Landry úgy tett mintha észrevenné őt, és nem 
túlhangosan mondá neki, mert a víz nem mo
rajlék erősen:

— Ej, ej, kedves Silvinet, hát itt vagy? 
Egész reggel vártalak, s midőn látám hogy 
már régen elmentél, ide kisétálék, mert ozson- 
nakor találkozni remélék veled; de minthogy 
itt vagy, tehát együtt megyünk haza. Lebal
lagunk a patak mindkét oldalán, és a kőgáz- 
lónál összejövünk. (E gázló Fadetné háza kö
zelében vala.)

— Jól van, menjünk, monda Silvinet, 
fölvéve a bárányt, mely nem örömest követé 
őt a maga akaratjából, mert még rövid idő 
óta ismerte őt.

És elindulának s mendegélének a patak 
mellett leféle tartva, nem sokat tekintgetve 
egymásra, mert féltek megmutatni vagy el
árulni , mily nagy fáradságukba kerüle go
noszát tenni, s mily nagy volt örömük a vi
szontlátáson. Landry folyvást haladva néha- 
néha pár szót monda testvérének, nehogy 
meglássék tekintetéből, hogy testvére boszan 
kodását, haragját hiszi. Kérdezé tőle , hogy 
hol vette a barna báránykát, és Silvinet nem 
tuda felelni kérdésére, mert nem akará meg- 
vallani, hogy messze tova volt, és még az ál
tala bekószált helyeket sem tudá megnevezni. 
Landry észrevevén zavarát, monda neki:

—  Beszélld el azt későbben nekem, mert 
a szél erősen fúj, sitt a fák alatt a patak
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nál nem jó  lenni; de szerencsére.esni kezd, 
s a szél nemsokára lecsillapodik. Önmagában 
pedig ezt gondolá: „Mégis igaz csakugyan, 
a mit Tücsök mondott, hogy újra megtalálom 
ö t , mielőtt esni kezdene. Az a leány valóban 
többet tud nálunknál.

Nem gondolt többé hosszas beszélgeté
sére Fadetnéval, kitől jó  negyedóráig hiába 
kért tanácsot és segítséget, s azért nem is 
volt sejtelme, hogy a kis Fadette, kit ő csak 
elmentében látott, csakugyan láthatta volna 
Silvinetet azon beszéllgetés közben. Végre 
eszébe juta ez neki; de hát honnan tudá ö 
azt oly pontosan, mi miatt ő annyira aggó
dott és rettege, midőn a leány megszólitá 
öt, holott ő honn sem vala, midőn panaszolá 
az öreg előtt a maga baját? Itt azonban tá
volról sem juta eszébe, hogy a kákarétre vivő 
úton többeket megkérdezett aziránt, vajon 
nem látták-e az ő testvérét, és hogy egyik 
vagy másik beszéllhetett arról a kis Fadettel; 
vagy pedig, hogy a kis lány kihallgathatta 
az öreganyjával tartott beszéllgetés végét, 
mert gyakran el szokott bújni kandisága ki- 
elégittetése végett.

A szegény Silvinet szinte gondolkodók 
titokban, mikép fejtse meg rósz magavisele
tét testvére és édes anyja irányában, mert 
Landry előterjesztésére épen nem volt elké
szülve, és nem tudá, mit fogna majd reá; 
mert hiszen a szegény fiú sohasem hazudott
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életében, és sohasem titkolt el semmit test
vére előtt.

Nem volt tehát legkisebb kedve, bátor 
sága sem, midőn a btírtin átméne; mert odáig 
még mit sem talált, mi zavarából kiragad 
háttá volna.

Mihelyt a túlsó parton vala, Landry meg- 
csókolá őt; s akarata ellenére még sziveseb 
ben csókolá őt, mint azelőtt; de kérdésekkel 
nem zaklatá, mert jól látá, hogy mit sem 
tuda felelni. Mind a két testvér haza méné 
és erről amarról beszédének, csak arról nem, 
mi szivén fekvék mind a kettőnek. Midőn 
Fadetné viskója mellett elmenének, Landry 
körűltekinte a kis Fadette után, és örömest 
bément volna, köszönetét mondandó neki. 
De az ajtó be volt zárva, és más nesz nem 
vala hallható, mint Virgoncz kiabáló szava, 
kit öreganyja megkorbácsolt, miként minden 
estve szokta azt tenni, akár megérdemlé a 
verést akár nem.

A fiúcska hangos sírása fájt Silvinetnek, 
és monda testvérének :

—  Ez utálatos ház, melyben mindig csak 
verést és kiabálást hall az ember. Jól tudom, 
hogy nincs rútabb Virgoncznál ; és Tücsö
kért nem adnék két sous-t. Beh sajnálatra mél
tók e gyermekek, hogy nincsenek szülőik, és 
engedelmeskedniök kell a vén gonosz boszor
kánynak , ki mindig haragszik és mitsem 
hagy elvinniök szárazon.

—  Nálunk az nem úgy van, felele Landry,
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Mi sohasem kaptunk verést szülőinktől, és 
mikor csintalanok voltunk, mindig szelíden 
és jósággal igazitának útba, hogy a szomszé
dok mit sem hallanak. Némelyki nem tudja, 
hogy mily boldog; de a kis Fadette, a ki 
mégis gonosz teremtés, folyvást vidám és jó 
kedvű, és sohasem panaszkodik.

Silvinet érezé a szemrehányást és báná 
elkövetett hibáját. Megbánta ö azt már reggel 
óta, és húszszor is készült visszatérni, ámde 
szégyellé magát. Most szíve megtellett, és 
sírva fakada; testvére azonban kezénél fogá 
őt, és monda neki :

—  Szakad az eső, kedves Silvinet; fus
sunk, hogy minél előbb hazatérhessünk.

Futásnak eredének tehát; Landry tréfála 
és nevete, Silvinet is erőteté magát a neve
lésre, hogy kielégítse őt.

Midőn azonban a ház elé érkezének, Sil
vinet a csűrben el akara bújni, mert atyja 
pirongatásától tarta. De Barbeau atyus, ki 
nem vévé a dolgot oly szigorúan, mint fele
sége, csak kissé el akará őt bolondítani; s 
Barbeauné, ki okosan rábeszéllette férjét, tit
kolni iparkodék előtte kiállott félelmét, szo
rongását. Enniök adott kettőseinek, és ruhái
kat kiszáríttatá a lobogó kandallótüznél; de 
Silvinet igen jól Iátá, hogy anyja sokat sírt 
és néha-néha aggódó és szorongó tekintettel 
szemlélgeté őt. De az apa nem szivelheté az 
efféle czifraságokat, és Silvinetnek szótlanúl 
le kellett fektinnie mindjárt ozsonna után,
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evett; s mihelyt lenyelte ozsonnáját könnyen 
képzelhető mohósággal, mintegy mámorosnak 
érezé magát, és ikertestvére által le kellett 
vetkőztetni és ágyba vitetnie. Landry ágya 
előtt iildögéle és kezét fogva tartá.

A mint Silvinet mély álomba rnerüle, 
Landry búcsút vön szülőitől, s nem vévé 
észre, hogy édes anyja még gyöngédebben 
csókolgatá őt mint azelőtt. Mindig azt hívé, hogy 
anyja nem tudja oly gyöngéden szeretni őt 
mint testvérét, és ő épen nem vala féltékeny, 
mert úgy vélekedék, hogy ő kevésbbé sze- 
retetre méltó és csak az őt illető részét bírja 
az anyai gyöngéd szeretetnek. Aláveté tehát 
magát valamint anyja iránti tiszteletből úgy 
ikertestvére iránti vonzalomból is, kinek ná
lánál nagyobb szüksége vala az enyelgésekre 
és vigasztalásra. Más nap reggel Silvinet édes 
anyja ágyához sietett, mielőtt még fölkelt 
volna, s megvallá megbánását és megszégye- 
nülését. Elbeszéllé neki, mily szerencsétlen
nek érezi magát egy idő óta, nemcsak azért 
mert Landrytól el van választva, mint inkább 
mert azt gondolja, hogy Landry nem szereti 
öt többé. S midőn anyja kérdezé őt e méltat
lanság iránt, nem tudá helyes okát adni an
nak , mert az némileg betegség volt nála, 
melytől nem menekülhetett. Anyja jobban érté 
öt, mintsem azt sejtenie hagyta volna, mert a 
női szivet könnyen elfogják az ily gyötrelmes 
érzelmek, s ő maga hajlandó volt a búslako-



dásra, midőn Landry bátorságát és kitartását 
látta. De mostani alkalommal megismerés hogy 
a féltékenység mindenféle vonzalomnál, még 
annál is, mely a természet törvényein alap 
szik, csak tévedés, és óvakodék megerősíteni 
abban Silvinetet. Meggondoltatá vele, mennyi 
fájdalmat okozott testvérének, s mily szép do
log az testvérétől, hogy ő nem panaszkodik a 
miatt vagy nem játszsza a sértett félt. Silvinet 
szinte átlátá azt, és megengedé, hogy testvére 
jobb keresztyén őnálánál. Megígérte és föltevé 
magában javulását, mi valóban komoly aka
ratja vala.

De bármennyire erőteté magát, hogy de
rült, megelégedett tekintetet színleljen, bármily 
megnyugtatók valának az okok, melyekkel 
édes anyja valamennyi ő panaszát ellensúlyo- 
zá, s bármily bizodalmas, őszinte volt is foly
vást az ő viselete Landry iránt, mégis mindig 
megmaradt szivében a keserűség utóíze.

— Testvérem, gondolá önkénytelenül ma
gában , kettőnk között a jobbik , igazságosab
bik, édes anyám mondotta azt, és az való
ság; de ha ő épen oly gyöngéden szeretne 
engem mint én szeretem ő t, akkor nem szok
nék ahhoz oly könnyen.

Ez alatt azon nyugodt és csaknem közö
nyös tekintetet érté, melyet Landry színlelt, 
midőn a patak partjánál megtalálá őt. Visz- 
szaemlékezett testvére vidám fütyülésére, mi 
közben még azon gondolattal is tépelődött, 
hogy a vízbe ugorjék. Nem ezen gondolattal
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bagyá el ugyan a házat, de este felé nem 
szabadulhatott attól, mert azt gondola, test
vére sohasem bocsát meg neki, hogy életében 
legelőször duzzogott ellene és kerülé őt.

—  Ha ő követte volna el rajtam e gya 
lázatot, gondolá magában, vigasztalan voltam 
volna. Nagyon örvendek, hogy megbocsátott; 
de mégis gondolám, hogy nem bocsátand meg 
nekem oly könnyen.

A szegény fiú sóhaj tozott és erővel le akará 
győzni érzelmeit.

Isten azonban segítségére van mindenki 
nek, ki jó  szándékokra határozza el magát 
és létesíteni [igyekszik azokat, s megjutal 
máz mindenkit az ö buzgó törekvéséért; igy 
tertént aztán, hogy Silvinet még azon évnek 
hátralevő részében okosabb vala, hogy test
vérével sem nem czivódék sem nem duzzoga 
ellene, szóval, hogy több kedélynyugalommal 
szerété őt, és hogy egészsége, mely mind
ezen maga-készitette gyötrelmek által megron
gáltatok, újra helyre álla. Apja többet is dol
goztatott vele, mert észrevevé, hogy legjob
ban érezé magát, ha önmagával foglalatosko- 
dék legalább. Ámde a munka sohasem oly 
nehéz a szülői háznál, mint idegen háznál. Ez 
oknál fogva Landry, ki mindig derekasan dol
gozott, ez évben erősebb és nagyobb lön 
ikertestvérénél. Az apró különbségek, melyek 
folyvást észrevehetők valának köztök, feltű
nőbbek lettek, s a szellemből a szem elé lé 
pének. Midőn tizenöt évesek valának, Landry
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szép virágzó siiheder vala, Silvinet pedig csi
nos , karcsúbb és kevésbbé üde arczú marada 
testvérénél. Nem is téveszték el többé személye
ket, s ámbár hasonltának egymáshoz mint 
testvérek, mégsem volt látható első tekin
tetre , hogy ők ikrek valának. Landryt, ki 
fiatalabbnak tartatott, mert egy órával szüle
tett Silvinet után, mindnyájan, kik először 
láták őket, két-három évvel korosabbnak tár
ták. S ez növelte Barbeau atyus vonzalmát, ki 
a falusiak szokása szerint, többre becsűié 
mindennél a fizikai erőt és a magas termetet.

IX.

Landry, a kis Fadettel való, fennebb el
beszéld kaland után, első időben némileg 
nyugtalankodék adott ígérete miatt. Azon pil
lanatban, midőn kiragadó őt rettegéséből, szü
lői nevében lekölezte volna magát, hogy oda
adja a legdrágábbat Bessoniere-ból; látván 
azonban, hogy Barbeau atyus nem vette oly 
nagyra Silvinet duzzogását s épen nem aggó- 
dék miatta, nagyon félt, hogy apja az ajtón 
dobná ki a kis Fadettet, ha talán jutalmáért 
menne, a nélkül, hogy tudni akarna valamit 
az ő titkos tudományáról és Landry ígéreteiről.

Ezen aggodalom nagyon megszégyeníté 
Landryt, s ugyanazon mérvben, a milyenben
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búja enyészék, szerfölött együgyünek tartá 
magát, hogy hitelt adott a boszorkányság
nak. Sőt épen nem tartá bizonyosnak, hogy 
a kis Fadette kötődött volna vele, és nem 
tudá alapos okát adni atyja előtt, meggyő
zendő őt az iránt, hogy helyesen tett, mikor 
egy ily jelentékeny kötelességet vállalt e l ; 
más részről azonban nem tudá, mikép törhetne 
meg ő oly kötelezettséget, melynek teljesité 
sét oly szilárdúl megfogadta.

De nagy bámulatára sem más nap, sem 
egész héten, sem az egész hónapban, sem 
nyáron által nem hallott beszélleni a kis Fa- 
detteről; sem Bessoniere-ban sem la Priche- 
ban nem volt szó róla. Ö sem Caillaud atyus- 
hoz nem méné Landry után tudakozódni, sem 
Barbeau atyushoz nem járula valamit köve
telni, s midőn Landry távolról látá őt a mezőn, 
ez nem méné hozzá s épen nem látszék figyelni 
reá. Ez egészen szokása ellen volt, mert ő 
utána szokott futni mindenkinek, vagy kan- 
diságból, vagy tréfálás és enyelgés végett, mi
dőn jó  kedvök volt az embereknek, vagy hogy 
kötődjék, ingerkedjék azokkal, kiknek nem 
vala jó  kedvök.

Minthogy pedig az öreg Fadettené anyó 
háza egyenlő közeliségben volt la Prich- és la 
Cossé-hoz, nagyon könnyen meglehetett, hogy 
Landry néha-néha találkozék a kis Fadettel 
a gyepúton; s midőn nem széles az út, a gya
loglóknak meg kell államok és pár szót válta- 
niok egymással alkalmasint
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Egy estve a kisFadette lúdjaithajtá haza 
felé; Virgoncza háta mögött volt mindenütt. 
Landry a kanczákat la Pricheba vezeté a le
gelőről. Egy mély úton találkozának egymás
sal, hol lehetetlen volt a kikerülés. Landry e- 
gészen megzavarodék; mert attól tarta , hogy 
Ígéretére emlékeztetik; s minthogy semmi okot 
sem akart adni arra Fadette-nek, egyik lovára 
pattana , mihelyt megpillantá ő t , és sarkait 
erősen mozgatá, a lovakat ügetésbe hozandó; a 
lovaknak azonban szorító kötelek lévén lábai
kon, tehát csak lassan ballaghatának. Landry 
nem mert ránézni a kis Fadette-re, megfordúla 
tehát, mintha a hátul tippegő csikók után a- 
karna tekinteni. Midőn újra maga előtt néze, 
Fadette már elhaladott mellette, és semmit sem 
mondott neki; még azt sem tudá bizonyosan, 
vajon tekintett e reá és pajkos mosolyával 
felszólította-e őt, hogy jó  estvét kívánjon neki. 
O csak Jancsit, Virgonczot látá, ki szokásos 
gonoszsága és kárörömével egy követ vön fel, 
lábára dobandó azt azon kanczának, melyen 
Landry lovagla. Landry épen jó  kedvében volt 
hogy ostorával a nyaka közé suhintson, nem 
mert azonban pörbe szállani nénjével, nehogy 
kérdőre vonattassék általa. Úgy tett tehát, 
mintha észre sem vette volna, és nem tekinte 
körül. Valahányszor Landry a kis Fadettel 
találkozók, többnyire igy ment a dolog. Las
sanként mégis neki bátorodék; mert hiszen 
minél korosabb és okosabb lön, annál keve
sebbet törődék ily csekélységgel. Midőn azon
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bátorságot vette magának, hogy csendesen néz 
zen reá, mintha várná, mit mondand neki, bá
mulatára észrevevé, hogy a kis leány szánt- 
szándékosán elfordítá fejét, mintha épen úgy 
félne tőle, mint ő félt volt tőle. Ez újra nagy 
Őnbizodalmat önte belé, s minthogy őszinte ke 
délyti vala, kérdezé magától, vájjon nem nagy 
méltatlanság-e az tőle, hogy még csak meg 
sem köszönte neki azon örömet, melyet vagy 
titokteljes ismeret vagy véletlen által készí
tett az ő számára. Föltevé hát magában, hogy 
a legközelebbi találkozáskor megszólítja őt, s 
midőn előadá magát ezen alkalom, legalább 
is tíz lépéssel méné elébe, először jó napot 
kívánandó neki, aztán elfecsegendő vele-

A mint azonban közeledék feléje, a kis 
Fadette büszke és csaknem megsértett te
kintést színlelt, s midőn végre elhatározá ma
gát megtekintésére , oly megvetendő módon 
tévé azt, hogy a fiú egészen megdöbbent és 
nem meré megszólítani őt.

Ez utolsó alkalom volt ez évben, hogy 
Landry közelről találkozék vele, mert enap 
tói fogva a kis Fadette szándékosan kikerülé 
őt az úton. Mi szándéka volt neki ezzel, nem 
vala bizonyos; elég az hozzá hogy, midőn 
távolról megpillantá őt, legott más utat vá- 
laszta, elbúvék valamely bokorba, vagy pe
dig nagyot került, hol ne is lássa őt. Landry 
azt hivé, hogy hálátlansága miatt haragszik 
rá; de kedvetlensége oly nagy vala, hogy 
nem határozhatá el magát valaminek megki-

Kiilf. Regény csarnok. X X V . füzet. 7
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sértésére, újra jóvá teendő igaztalanságát. A 
kis Fadette nem volt olyan mint más gyere
kek. 0  természeténél fogva nem volt könnyen 
sértékeny, de meg gyöngéd érzelmi! sem 
volt eléggé , mert vagdalkózásaival nagyon 
szeretett előidézni gúnybeszédeket sőt rágal
makat is, és oly éles, pergő, pattagó nyelve 
volt, hogy mindig övé vala az utolsó és lég- 
élezesebb szó. Sohasem látták őt duzzogni 
vagy daczolni, és büszke önérzet hiányát 
tulajdonitának neki hibául, mi pedig oly jól 
.Ilik a tizenötéves hajadonnak. Folyvást úgy 
^viselte magát, mint valamely naplopó s riipők, 
és ingerkedni szokott még Silvinet-tel is és 
gúnyos beszédekkel sértegetni őt, midőn ábrán
dozásaiban meglepte őt, melyeken csüngeni 
látszék még némileg. Midőn találkozott vele, 
mindig tildözé őt egy darabig, és gúnyt üze 
ikerségéből, s megvetőleg mondá, hogy Landry 
nem szereti testvérét és nevet az ő ábrándo
zásán. Silvinet még inkább boszorkánynak 
tartá őt mint Landry; csudálkozék, mikép 
találhatá ő ki az ő gondolatait, és megutálá 
őt egész szivéből. Megveté őt egész családjá
val, s valamint ő kerülte Landryt, úgy ke- 
rtilé ő a gonosz kis leányt, ki, mint mondá, 
nemsokára nyomdokaiba lép anyjának, ki rósz 
életmódot követett, férjét elhagyta és végre 
a katonákkal adá össze magát. Virgoncz 
születése után mint markotányosnő nemso
kára eltávozott, s azután mitsem haliának 
róla többé. A férj bú és bánatában meghalá-
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lozott, s igy az öreg Fadettenére maradt 
mind a két gyermekről való gondoskodás; ő 
azonban nagyon roszúl tartó őket, részint 
zsugorisága, részint vénsége miatt, mely nem 
engedé neki, hogy kellőleg ügyeljen rájok 
és tisztán tartsa őket.

Mind ezen oknál fogva Landry, ki még
is nem volt oly rátartó mint Silvinet, bizo
nyos ellenszenvvel viselkedék a kis Fadette- 
hez, és egy szót sem szóla senkinek azon 
beszélgetésről, melyet vele tartott. Sőt épen 
eltitkolás azt ikertestvére előtt, nem akarván 
megvallani neki, mennyire aggódott ő őmiat
ta ; Silvinet pedig szót sem szóla testvérének 
azon gonosz ingeredésekröl, melyeket a kis 
Fadette elkövetett rajta, mert nem mondhatá 
meg, hogy a kis leány kitalálta az ö félté
kenységét.

Az idő azonban eljárt. Azon korban, 
melyben a mi ikreink valának, a hetek olya
nok, mint a hónapok, s a hónapok mint az 
évek a testi és szellemi fejlődésre nézve. 
Landry nemsokára feledé kalandját, és miu
tán huzamosan vesződött volna Fadettere való 
visszaemlékezésével, nem gondolt reá többé, 
mintha csak álmodott volna.

Landry most már mintegy tiz hónap óta 
volt la Pricheban, és sz. Jánosnapja a kü
szöbön álla. Caillaud atyus annyira meg volt 
elégedve vele, hogy inkább jobb bért Ígért 
neki, mintsem elbocsássa őt magától; Landry 
pedig örömest akart hozzátartozói közelében
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maradni, tehát újra elszegődék la Pricheba, 
mert nagyon jól megfére a házbeliekkel. Mi 
több, különösen szívesen kezdé látni Caillaud 
atyus szép onokáját, a kis Madelont, ki 
egy évvel vala korosabb nálánál, s mégis 
úgy bána még mindig vele, mint valamely 
fiúval; de azzal mindinkább alább hagya. Az 
év kezdetén még nevetett rajta, ha szégyellé 
megcsókolni öt játék közben vagy asztalnál; 
végül azonban ö pirult el, a helyett, hogy 
kihítta volna őt, és nem marada többé egye
dül az istállóban vagy a szénatartóban vele. 
Madelon épen nem volt szegény, és idővel a 
dolog házasságra kerülhetett volna a két fia
tal között. Mind a két család tekintély és 
tiszteletben tartaték az egész vidéken. Midőn 
tehát Caillaud atyus látá, mint kérésé és ke- 
rülé egymást a két fiatal, mondá Barbeau 
atyusnak: szép házaspár válhatik belőlök 
egykor, és így tovább is saját akaratukra bi- 
zandók.

Egy héttel tehát szent Jánosnapja előtt 
megegyeztek, hogy Landry la Pricheban ma
radjon. Silvinet otthonn vala maradandó, mert 
ő meglehetősen megokosodott, és atyja, ki 
hideglelős volt, nagy hasznát veendi neki a 
szántóföldek megmunkálásánál. Silvinet na
gyon rettegett, hogy messze el találják kül
deni , a mely félelem üdítőteg hatott reá; 
mert mindinkább erőt törekvék veheté Landry 
iránti túlságos vonzalmán, vagy legalább nem 
nagyon hagyá azt észrevenni. A nyugalom
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és megelégedés újra beköltözött tehát Besso- 
niérebe, ámbár az ikrek csak egyszer két
szer láták egymást hetenkint. Sz. Jánosnapja 
örömnap volt reájok nézve. Együtt ménének 
a városba, egymás társaságában szemlélen- 
dők a cselédek elszegődését városba és falu
ba, s a főtéren azután tartandó ünnepélye
ket. Landry több tánczot jára a szép Made- 
lonnal; és Silvinet az ő kedvéért szinte pró
bát tett a tánczban. Ez nem igen sükerült 
ugyan; de Madelon, ki sokat látszék őrá 
tartani, kezénél fogá, és segíté a taktustar
tásban. Silvinet, ki ekkép érezé magát test 
vére mellett, megigéré, hogy mindent elkö
vet, miszerint jól megtanuljon tánczolni és 
részt venni az ő mulatságaiban, melyekben 
Landrynak csak terhére volt eddig.

Madelonra nem volt féltékeny nagyon, 
mert Landry még szerfölött tartózkodó vala 
iránta. Azonfölül Madelon nagyon barátságos 
és vidámitó volt Silvinet irányában. Legke- 
vesbbé sem erőteté magát irányában, és a 
ki nem tudá jobban, azt hihette volna, hogy 
legtöbbet tart reá. Landry féltékeny lehetett 
volna ugyan, ha már természetnél fogva nem 
gyűlölője minden féltékenységnek, és minden 
jámborsága mellett, talán titkos szózat su 
gallá neki, hogy Madelon csak azért cselek 
szik úgy, miszerint örömet csináljon neki és 
gyakrabban legyen alkalma összejöhetnie véle.

így minden jól folyt három egész hónapig, 
sz. Andochius nevenapjáig, ki védura volt la
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Cosse helységnek. Ezen ünnep september utol
só napjaiban esik.

E nap különösen nagy ünnep volt az 
ikertestvérekre nézve, mert a plébánia udvara 
előtti nagy diófák alatt javában járta a já 
ték és táncz; most az egyszer azonban új 
és egészen váratlan szívbeli fájdalmat hozott 
az reájok.

Caillaud atyus már az ünnep előestéjén 
engedélyt adott Landrynak a hazamenetelre, 
hogy már korán reggel a hely színén legyen. 
Landry tehát még estelizés előtt elindult, és 
előre örvende a meglépésnek, melyet iker
testvérének készítene, minthogy ez csak más 
nap reggel vára öt. Ezen évszakban rövi
dülni kezdenek a napok, és korán beéjjele- 
dik. Fényes nappal nem szokott félni Landry, 
de az ö kora és vidékebeli síihedertől nem le
hetett várni, hogy éjszakának idején örömest 
járt volna magányos utakon, kivált őszkor, 
hol a boszorkányok és erdei manók szerettek 
kóborolni, barangolni, mert a ködben elrejt
hetik ravaszságokat és gonosz csínyeiket. 
Landry félelme, ki hozzá volt szokva a min
den órában való kimenéshez és fogatával sok
szor még késő este is kiin vala, épen nem 
volt nagyobb, mint minden más estve, azon
ban sebesen méné és hangosan dalia, mint 
sötét éjben szoktunk tenni; mert a veszedel
mes állatokat és zörgő-manókat messze el
riasztja az emberi hang tudomás szerint. 

Midőn a kőgázlóhoz érkezek, melyet a
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sok gömbölyű káváról nevezének így, nadrága 
végét feltüré kevéssé, mert a viz talán bo
kacsonton fölül érhete neki, és nagyon vi- 
gyáza, hogy igényest ne haladjon, mert a 
gázló rézsutosan volt csinálva és mély göd
rök vannak mind a két oldalon, Landry oly 
jól ismeré a gázlót, hogy alig tévedhete meg. 
Azonföltil a másik oldalon tiszta fény látszék 
a levelektől félig megfosztott fákon keresz
tül, mely fény Fadetné viskójából terjenge; 
s ha az ember e fénynek tarta, nem téveszt- 
heté el könnyen az utat.

E közben oly sötét volt a fák alatt, hogy 
Landry pálczával puhatolgatá a gázlót, mi
előtt belépne. Csudálkozására magasabbnak 
találá a vizet a szokottnál; a mellett jól hallá 
a zsilipek zúgását melyek jó  óra óta felhú- 
zattak. Minthogy azonban a vén Fadetné 
ablakában látá a fényt, próbát mert tenni. 
De alig lépett kettőt, a viz fölülére térdén, 
tehát visszalépe, mert azt hivé, hogy meg
tévedt. Megkisérté a gázló helyen fölül és 
alul kissé, de még mélyebbnek találá a vi
zet mind a két ponton. Eső nem esett, s a 
zsilip mégis egyre zuga, a dolog tehát na
gyon föltűnő volt.
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—  El kellett tévesztenem az útat, gon
dola magában Landry; mert Fadette fényét, 
melynek balfelől kellene esnie nekem, most 
jobb felől látom.

Újra visszafordúla a Nyúlkeresztig, és 
bebúnyt szemmel járdalá azt körül, hogy 
egészen eltéveszsze az irányt; s midőn már 
észrevette a körötte álló fákat és bokrokat, 
a jó  útra vergődék, s újra a pataknak méné. 
De bármily kényelmesnek látszék neki -a 
gázló, mégsem bátorkodók három lépésnél 
tovább lépni abban, mert hirtelen mintegy 
háta mögött látá a fényt Fadetné házából, 
melynek épen előtte kellett volna lennie. 
Visszament újra a partra, s most a fény ugy 
látszék föltűnnie előtte, mint lenni kelle. 
Most ismét a gázlóra lépe, és más oldalra 
fordűla; de a viz ekkor csaknem derekáig 
éré. Azonban tovább mendegéle folyvást, mert 
azt hivé, hogy gödörbe került; ha a fény
nek tartva halad, gondolá, sekélyebb helyre 
jutand.

Okosan tőn, hogy megálla, mert a gö 
dör mind mélyebb lön és már vállát sodrá a 
víz, mely nagyon hideg volt. Piltanatig té- 
továza, vajon visszatérjen-e vagy tovább gá 
zoljon; mert ngy látszék neki, hogy a fény 
most újra helyet cserélt, sőt azt is láta, mi-

X.
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ként rezge s ugrála, egyik partról mint szök 
dele az a másikra, s végre a vízben tiikrö- 
ződék, hol aztán lengedezni kezde mint a szár
nyain lebegő madár.

Landry most igazán megszeppent, s ke
vés hia volt, hogy eszméletét nem veszté, 
mert jól látá, hogy lidércz volt az, és ő na
gyon sok roszat és gonoszát hallott beszél- 
leni arról; tudta, hogy az ember okvetlenül 
eltéved, ha megnézi azon enyelgő fényt, és 
általa a legmélyebb vízbe csalogattatik. A 
lidércz azonban kigúnyolja a szegény elté- 
vedteket az ő rettegésökben.

Landry tehát behűnyá szemét, hogy ne 
lássa a csalóka fényt; bátran megfordult 
és szerencsésen kivergödvén a gödörből, el- 
éré a partot. Azután a fűre heveredék és a 
folytonosan tánczoló s gúnyolódó lidérczet 
szemlélgeté. Ijesztő vala ennek szemlélge- 
tése : majd tova csúszkált az a víz színén 
mint jégmadár, majd végkép eltűnt. Aztán 
megint oly nagyra nőtt mint az ökörfej, s 
hirtelen oly kicsiny lett mint macskaszeme; 
és közel szökdécselt Landry oldalához és oly 
sebesen keringett körötte, hogy csaknem 
megvakíttaték általa; a lidércz látván végre, 
hogy nem akarja követni őt, visszatánczola 
a nádas közé, hol megharagudni és szidal
mazni látszék őtet.

Landry nem mert mozdúlni helyéből, 
mert sebes megfordulással nem kergetheté el 
a lidérczet; a ki fut tőle, tudjuk, hogy ül-
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döztetik általa, és az út közepére áll, míg
nem zavarba ejtette és kelepczébe csalogatta 
a tévedezőt. Didergett a rettegés és hideg 
miatt, midőn halk, szende hangot halla dal
iam háta mögött.

És csaknem azon pillanatban jelent meg 
a kis Fadette, ki a gázlón akara keresztül
menni, és épen nem látszék észrevenni a 
lidérczet. Megbotlék a földön heverő Landry - 
ban, és nyers átkozódással lépe vissza.

— Én vagyok, Fanchon, monda Landry 
fölkelve a földről; — ne félj semmit. Semmi 
rósz szándékot sem forralok ellened fejemben.

Csak azért mondá ezt, mert csaknem 
épenugy félt tőle, mint a lidércztől. Ö hal
lotta az ő dallamát s nagyon jól megér
tette, hogy idézte a lidérczet, mely csaknem 
megbolondúlva szökdele és tánczola előtte, 
mintha örült volna a leány látásán.

—  Jól látom, szép iker, monda a kis 
Fadette rövid gondolkodás után, hogy ked
vemet keresed, szépen bánsz velem, mert 
félholt vagy a félelem, rettegés miatt, és han
god úgy reszket mint öreganyámé. Igen, igen, 
szegény tatár, éjszakának idején az ember 
nem oly rátartó, hetvenkedő mint fényes nap
pal , és fogadok, hogy nem merészelsz átgá
zolni a vizen nálam nélkül.

— Hiszen csak most mászok ki abból, 
felele Landry, és kevés hia volt, hogy ott 
nem fúltam. Van-e bátorságod bemenni, Fa
dette ? Nem félsz, hogy eltéveszted a gázlót ?



— Már miért téveszteném el? De jól lá
tom én, mi bánt téged, monda nevetve a kis 
Fadette. Jöszte! nyújtsad kezedet, te gyáva; 
a lidércz nem oly gonosz, milyennek gondo
lod, és csak azokat bántja, a kik félnek 
tőle. Én hozzá vagyok szokva, s ml jó  ba
rátok vagyunk.

Aztán hirtelen nagyobb erővel, mint a 
milyet gyanított Landry nála, a gázlóba 
húzta őt magával és dallani kezde :

J’ai pris ma cape et mon capet,
Toute fadette a són fádét.

Landry a kis boszorkány társaságában 
nem érezte kényelmesebben magát, mint a 
kis lidércz társaságában. Minthogy azonban 
az ördögöt még mindig szívesebben szemlélte 
saját fajabeli lénynek, mintsem oly álnok, 
tünékeny tűznek alakjában: nem szegüle te
hát ellen, és nem sokára megnyugtatva érzé 
magát, midőn látá, hogy Fadette oly jól ve- 
zeté őt, miszerint egészen száraz lábbal méné a 
nagy tűzköveken, minthogy azonban sebesen 
ménének mind a ketten, a léghuzam előidézé 
a lidérczet, és a tünemény folytonosan mö
göttük vala.

Talán Fadetné anyának is volt erről tu
domása, és azt mondhatta onokájának, hogy 
az éjtszakának idején tánczoló ezen tiiztől 
nincs mit félnie, vagy pedig a kis leány, ki 
már gyakran látott efféle tüzet a patak mel
letti rétségen, azon gondolatra jöhetett, hogy
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a szellem , mely azt szitogatá, nem gonosz 
szellem és csak jó szándékot tart eszében ő- 
iránta. Érezvén pedig, hogy Landry a lidércz 
közelítésekor egész testében reszketett, így 
szóla hozzá:

— Mily együgyű vagy te ! hiszen ez nem 
égő tűz , s ha megfoghatnád , azonnal látnád, 
hogy az még nyomot sem hagy hátra maga 
után.

— Annál rosszabb, gondolá Landry ma
gában ; a mely tűz nem ég, nem jöhet isten 
tői, mert a jó  isten azért teremtette a tüzet, 
hogy melegítsen és égjen.

De a kis Fadettenek nem mondá meg, 
a mit magában gondolt, s midőn épség- s jó 
egészségben látá lenni magát a parton , sze 
retett volna tőle menekülni és rögtön a Bes- 
soniére be vezető útnak vágni. De az ő szive 
nem volt hálátlan, s nem akart távozni tö;e 
köszönetmondás nélkül.

— Te már kétszer kedveskedtél nekem, 
Fádét Fanchon, monda neki, és én semmire
kellő ember lennék, ha nem mondanám meg 
neked, hogy sohasem feledem azt, míg élek. 
Én egészen megtébolyodtam, midőn ott fent 
a parton rám találtál, a lidércz egészen el
kábított és megboszorkányozott. Alkalmasint 
nem jöttem volna át a patakon, vagy pedig 
nem vergődtem volna ki újra abból.

— Talán könnyedén átjöttél volna, ha 
nem volnál oly egyilgyü, válaszola Fadette; 
sohasem hittem volna, hogy ily nagy sitlieder
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létedre, ki tizenhetedik évbe jár s bajusza 
lesz nemsokára, oly könnyen rád lehessen 
ijeszteni; s örülök, hogy olyan vagy.

—  Miért örvendeztet az téged, Fádét 
Fanchon ?

— Mert én nem szenvedhetlek, monda 
megvető hangon.

— S miért nem szenvedhetsz engem?
— Mert nem becsüllek valamennyitöket, 

felele, sem téged, sem ikertestvéredet, sem 
szülőidet, kik kevélyek, mert gazdagok, és 
azt gondoljátok, hogy mások csak köteles- 
ségöket, tartozásukat róják le , midőn ked 
veskednek nekik. Te is tőlök tanultad a há
látlanságot, Landry, és az, a nyúlszivüség 
mellett, a legszarvasabb hiba férfira nézve.

Landry nagyon lealázva érezé magát a 
kis leány szemrehányásai által, mert mégis 
merá > hogy ő nem volt egészen igazságta 
lan, s ekkép felele neki :

— Ha nem cselekszem helyesen, Fadette, 
csak nekem ródd fel hibául. Sem testvérem, 
sem apám, sem anyám, sem senki a mi há
zunknál nem tud legkevesbet sem azon se
gítségről, melyet egyszer már nyújtottál ne
kem. De mostmár essék tudtokra, és oly ju
talomban fogsz részesülni, a milyet csak 
magad kivánsz.

— Te nagyon gőgös vagy, viszonzá a 
kis Fadette, ha elhiteted magaddal, hogy 
valamely ajándék lefizeti tartozásodat. Azt 
hiszed, hogy én is olyan vagyok, mint öreg-

8
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anyám, ki egy darab pénzért minden szitkot 
magára vesz. Nekem nem kell, nekem nincs 
szükségem ajándékaidra, s megvetek min 
dent, mi tőled származhatnék, mert már egy 
éve nemsokára, hogy kiszabadítottalak a nagy 
bajból és aggodalomból, és te egy barátsá
gos szót sem szóltál velem azóta.

— Helytelenül cselekedtem, megvalám, 
Fadette, mondá Landry, ki a kis leány be 
széde fölötti bámulattól nem tartóztatható 
magát. Azonban némileg tenmagad vagy oka 
annak. Valóban nem volt valami boszorkány
ság megmondanod nekem, hol volt legyen 
megtalálható testvérem, mert te bizonyosan 
láttad őt, míg én öreganyáddal beszéllgeték; s 
ha csakugyan jó szived volna, engem nemgyö 
törsz oly sokáig, s egy intés helyett, mely mesz- 
sze vezethete, azonnal azt mondottad volna ne
kem: „Járdalj csak ott a rétségen, ott meglá
tod őt a pataknál üldögélve/* Ezt könnyedén 
megtehetted volna, e helyett azonban gonosz 
játékot űztél aggodalmammal, rettegésemmel; 
s azért nem becsülhettem oly nagyra azon 
szívességet, melyet velem tettél.

A kis Fadette, ki máskor mindig készen 
volt felelettel, pillanatig gondolkodék. Az
után monda:

—  Jól látom, hogy megtettél mindent, 
miszerint száműzzed szivedből a háladatossá- 
got, s elhitessed magaddal, hogy semmi kö
szönettel sem tartozol nekem, mert általad 
jutalmat Ígértetek magamnak. De szíved k ^
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mény és rósz, mert nem vetted figyelembe, 
hogy én mitsem követeltem tőled és még csak 
szemedre sem lobbantám hálátlanságodat.

— Az igaz, Fanchon, monda Landry, ki 
maga a nyiltszivíiség vala; nincs igazam; jól 
érzettem én azt, és szégyellettem a dolgot. 
Szólanom kellett volna veled; szándékomban 
is volt, de te oly haragos arczot mutattál 
irántam, hogy nem határozhatám el arra ma
gamat.

— És ha más nap eljöttél s egy barátsá
gos szót szóltál volna nekem, akkor nem mu
tatok haragos arczot irántad; azonnal tapasz* 
taltad volna, hogy nem óhajtok én fizetést, 
és most barátok volnánk. Jelenleg azonban rósz 
véleményem van rólad, és nem kellett volna 
törődnöm veled, midőn a lidérczczel zargatód- 
zál. Jó estvét, bessoniérei Landry; szárítsd 
meg ruháidat, és mondd meg szülőidnek : 
„Ha nem volt volna a kis rongyos Tücsök, 
ma este derekas kortyot ittam volna a patak 
vizéből."

E szavak után a kis Fadette hátat for- 
díta neki és távozék ezt danúlva :

Prends ta lê on et tón paquet,
Landry Barbeau le bessonnet.

Landry most nagy megbánást éreze szi
vében valóban; nem mintha barátságosan volt 
volna hangolva azon leány iránt, mely neki 
több élczezel és csintalansággal, mint szivjó- 
sággal látszott bírni s a kinek visszás mo-
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dórái még azoknak sem tetszettek, kik jó 
kat nevetének azokon. Neki azonban egyenes, 
nyilt kedélye volt, és lelkiösmeretén nem 
akart eltűrni semmi igaztalanságot, Utána fu 
tott és megfogá őt szoknyájánál.

—  Hallod-e, Fádét Fanehon, monda, a 
dolgot ki kell egyenlítenünk. Te megelége- 
detlen vagy velem, és én magam sem va
gyok megelégedve magammal. Meg kell mon
danod, hogy mit kívánsz, és holnap minden 
bizonynyal elhozom azt számodra.

— Sohasem kívánlak látni, feleié Fa- 
dette mogorván; s bármit hozasz nekem, bi 
zonyossá teszlek, hogy a fejedhez vágom.

— Ezek nagyon kemény szavak az én 
ajánlatomra. Ha semmiféle ajándékot sem fo 
gadasz el, talán más valami jóval szolgál 
hatok neked, s azzal megmutathatom, hogy 
semmi rósz szándékkal nem vagyok irántad. 
Mondd meg tehát nekem, mitevő legyek, hogy 
kielégíthesselek ?

—  Hát nem tudsz-e te bocsánatot kérni 
tőlem és barátságomat óhajtani? monda Fa- 
dette megállapodva.

— Ez túlságos kívánság! felele Landry, 
kinek büszkesége ellene szegült oly leány 
követelésének, kire kezdődő bajadoni korá
nak daczára még mindig bizonyos megvetés
sel tekintének, és nem is viselte magát oly 
eszélyesen, mint várta volna tőle az ember. 
— A te barátságodra nem sokat építenék, 
Fanehon, mert a te fejedben nagyon különös
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bogarak látszanak hemzsegni. Kívánj tehát 
oly dolgot, mit azonnal megadhatok s nem 
kellend azt újra visszakivánnom.

—  Ám legyen, monda Fadette jámboran, 
teljék kedved, Landry. Én boesánatkérést 
ajánlottam neked, s te nem akarod azt elfo
gadni. Most tehát azt kívánom tőled, a mit 
megígértél nekem, t. i. hogy azt tegyed, a 
mit én akarok, még pedig az napon, melyet 
én tűzök ki neked. Halljad: holnap sz. An 
dochius napján, három bourréet tánczolsz 
velem mise után, kettőt vecsernye után, s 
még kettőt könyörgés után, mi hetet teszen. 
S holnap egész nap, fölkeléstől fogva lefek
vésig, nem tánczolsz más leánynyal. Ha nem 
teljesíted kívánságomat, ez által három szar
vashibát adsz értésemre: a hálátlanságot, fé
lelmet és szószegést. Jó estvét; holnap el
várlak a templomajtónál a táncz megnyitására.

A kis Fadette, kit Landry egészen la
kásáig elkisére, megrántá az ajtókilincset és 
oly sebesen lépett be, hogy az ajtó újra be
csapódott, mielőtt egy szót felelhetett volna.

8 *
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Landry oly bohókásnak találá elejénte 
a kis Fadette ötletét, hogy jót nevete azon 
és nem lobbana haragra.

— Ez a leány inkább bolondos mint go
nosz, monda magában, és önzetlenebb mint
sem hinné az ember; mert hiszen jól tudja, 
hogy szülőim képesek fizetni.

Midőn azonban tovább gondolkodék ar
ról , terhesebbnek talála tartozása lefizetésé
re, mint elejénte gondolta. A kis Fadette 
nagyon jól tánczolt, ő több ízben látta őt 
ugrándozni a pásztorokkal a szántóföldeken 
vagy az úton, és úgy jártatá tagjait, mint 
valamely ördögfiú, és oly fürge volt, hogy 
alig lehetett taktust tartani vele. De szépnek 
épen nem volt szép, s még vasárnap is oly 
roszúl öltözködék, hogy semmi Landry-ko- 
rácsu süheder nem tánczolt volna vele, kivált 
sok néző jelenlétében. Legfölebb a kondások 
és oly ficsórok, kik még az első úrvacsorá
jában sem részesültek, szólíták fel őt né
ha tánezra, és a helység tónadó szépei na
gyon szerették látni őt a nyilvános mulatsá
gokban. Landry tehát nagyon megalázva érezé 
magát, hogy oly tánezosnőnek igérkezék el, 
s visszaemlékezvén, hogy a szép Madelon-

X I.
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nak szavát adta, legalább három bourréet 
eltánczolni vele, azon gondolat gyötré őt, mi
képen veendné fel azon gyalázatot , melyet 
kényszerítve, Ígéretének meg nem tartása 
által el kellene követnie őrajta.

Fázván és éhes lévén s attól tartván, hogy 
a lidércz mindenütt üldözendi őt, sietve távozék, 
körül nem tekintve. Haza érkezvén, megszáritá 
magát és elbeszéllé, hogy a sötétben nem lát
hatván a gázlót, a vizbe szorult; de azt szé- 
gyelte megvallani, hogy mennyire rettegett, 
és sem a lidérczröl sem a kis Fadetteről nem 
szóla. Lefeküdt és gondolá magában, holnap 
is elég idő van még törni a fejét e kellemet
len kaland következményein; de bár meny
nyire iparkodék is lecsillapítani nyugtalansá
gát, mégis nagyon roszúl alvék. Több álma 
volt ötvennél: a kis Fadette a világító hegyi 
manón lovagla, mely hasonlíta nagy vörös 
kakashoz s egyik patájában égő lámpást 
hordoza, melynek fénye az egész kákarét 
ségen elterjedt. S a kis Fadette kecske nagy
ságú házi tücsökké változott át, és tücsök 
hangján egy dalt czirpékele el előtte, mely
nek csak mindig visszaforduló rímeit : „gre- 
let, fádét, cornet, capet, follet, bessonet, Sil- 
vinet“  értheté. Feje erősen zúgott, és a li
dércz fénye oly világos és vakítónak látszék 
neki, hogy fölserkentekor látni hivé mind 
azon feketés és vörhönyes karikákat, melyek 
szem előtt kápráznak , midőn az ember éle
sen nézett a napba vagy holdvilágba,
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Landry e nyugtalan éj után oly lan
kadt vala, hogy misemondás közben elaludt. 
Egy szót sem hallott a lelkész úr prédiká- 
cziójából , a ki pedig a legfényesebb eré
nyekkel rajzolgatá sz. Andochius erényeit. 
A béfejezett isteni tisztelet után Landry any- 
nyira kimerült, hogy csaknem egészen meg- 
feledkezék Fadetteről. Ő azonban a templom- 
ajtónál álla, közel a szép Madelonhoz, ki 
bizonyos volt a tánczra való első felszólítás
ban. Midőn azonban közelebb lépett megszó
lítására, a kis Fadettehez is közelítnie kellett. 
Ez azonban egyet lépett és példátlan vakme
rőséggel mondá n ek i:

— Itt vagyok, Landry; tegnap estve 
első tánczra szólítottál föl engem, s nem sza
bad elmulasztanunk azt.

Landry egészen elvörösödött, s midőn 
Madelont a bámulás és boszuság miatt szinte 
elpirúlni látá, bátorságot vön a kis Fadette 
ellenében.

— Meglehet, hogy megígértem veled tán- 
czolni, monda neki, de már előbb megígér
tem azt más valakinek, s a sor majd ak
kor kerül rád, midőn első Ígéretemet teljesí
tettem.

— Dehogy, viszonzá Fadette bizodalmas 
hangon, te tévedsz; Landry, senkinek sem 
ígérted meg azt; énelőttem, mert a te meg
tartandó ígéreted még tavalyi, s tegnap estve 
csak megnjítád nekem ebbeli ígéretedet. Ha 
Madelonnak kedve tartja veled táuczolni ma;
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hiszen ott van ikertestvéred, ki egészen e 
gyenlö veled, s a kit bátran elfogadhat he 
lyetted: hiszen egyik annyit ér mint a másik.

— Tücsöknek igaza van, feleié Made- 
lon büszkén, e közben Silvinet kezét fogván, 
az adott Ígéretet meg kell tartanod, Landry. 
Én épen úgy szeretek tánczolni testvéreddel.

—  Igen, igen, mindegy, monda Silvinet 
gyermetegen. Mind a négyen tánczolunk.

A szóváltást félbe kellett szakasztani, 
hogy magokra ne vonják a többiek figyel
mét, és Tücsök annyi büszke illemmel és oly 
ügyesen tánczolt, hogy valamennyi jelenle
vőnek meg kelle vallania, miszerint nem lát 
tak még jobban tánczolni bourreet. Ha ö csi
nosan feleziezomázva és szép volt volna, öröm 
leende nézdelni öt, mert könnyüdedség- és 
függirányban (aplomb) senkisem közelité meg 
őt; de a szegény Tücsök oly hitványul volt 
öltözve, hogy e mulatságnál még tizszerte 
rútabbnak látszék. mint közönségesen. Landry 
annyira megalázva érzé magát, hogy nem 
mere Madelonrapillantani többé; tánczosnöjén 
járata szemét, s még csúnyábbnak találá őt, 
mint mindennapi öltözetében; ő azt hitte, hogy 
kicsipte magát, és öltözete nevetséges vala.

Egészen elfakult főkötőt visele fején, 
mely nem volt kicsiny és csinosan hátra
hajtva, az itteni legújabb divat szerint, hanem 
messze elálla a fej mindkét oldalán; s a puf
iik nyakát takarák be, mi által öreganyja 
alakját ölté magára, s feje igen-igen vékony
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nyakán olyannak látszék, mint egy véka. 
Drogett szoknyája két tenyérnyivel alulról na
gyon kurta volt, s minthogy rövid idő óta 
nagyon megnőtt, nap-barnitotta sovány kar
jai úgy nyálának ki az öltöny ujjaiból mint 
két lenyúzott lólábszár. E mellett testszinü 
kötényt visele, mire nagyon sokat tartott, a 
melyet azonban még anyja hagyományozott 
neki és egészen divathagyott szegélyekkel 
volt ellátva. A szegény gyermek legkevésbbé 
sem volt kaczér , és némi kaczérság, tetsz- 
vágy még kívánatos is volt volna benne, mert 
ö úgy élt, mint valamely fiú, mitsem törőd
ve arczával, és csak a játékon, időtöltésen, 
mulatságon járt az esze. Külseje hasonlított 
tehát egy kis anyókához, ki vasárnapi gá
lába bújt, s megveté őt mindenki hitvány öl
tözete miatt, annál inkább, mert tudták, 'hogy 
e hanyagság nem a szegénységnek, hanem 
öreganyja fösvénysége s a kis leány reny- 
heségének következménye vala.

Silvinet nagyon különösnek találá azt, 
hogy az ö ikertestvére azon gondolatra jött, 
miszerint tánczra szólítsa fel a kis Fadettet, 
kit ő még kevésbbé szenvedhete, mint Landry. 
Landry nem tudta, mikép magyarázza meg a 
dolgot, és szeretett volna a föld alá báni, 
hogy elrejtse magát szem elől. Madelon na
gyon kedvetlen vala, s bár mily gyorsan kel
lett mozgatnia lábait, hogy taktust tartson a 
kis Fadette-1, mégis nagyon nyomorú képe
ket mutatának.
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Mihelyt vége lett az első táncznak, 
Landry elsompolygott egy búhelyre. De a kis 
Fadette szemmel tartá őt; utolérte őt, Vir- 
goncz öcscse, ki sapkájánál pávatollat s á l 
arany makkot viselt, és még szilajabb, garáz
dább vala, mint egyébkor, s egy csoport kis 
leány kíséretében; mert a vele egykorú leá
nyok nem is hederítének reá. Midőn Landry 
jönni látá őt csacsogó kiséretével, melyet vo
nakodás esetében tanúkul akara használni, 
engedelmeskedék és a diófák alá vezeté őt, hol 
szeretett volna helyecskét találni, hogy észre
vétlenül tánczoljon vele. Szerencsére nem vol
tak ott jelen sem Madelon, sem Silvinet, sem 
a helységbeli emberek; használni akará az al
kalmat, hogy teljesítse Ígéretét és Fadette-1 
tánczolja a harmadik bourréet. Csak idegenek 
valának ott, kik keveset ügyeiének reájok.

Mihelyt vége lön a táncznak, Madelonhoz 
sietett s egy darab lepényre hivá meg őt. De 
ő másokkal tánczolt, kiknek megígérte, hogy 
részt vészén lakomájokban, s kissé fitymálva 
megtagadá kérését. S midőn látá, hogy kö 
nyező szemekkel áll szerény távolságban, mert 
a megsértett büszkeség még szebbé látszott 
tenni öt, mint a milyennek látta valaha — s 
mindnyájan meg látszának egyezni abban — 
sebesen nyeldesé a neki nyújtott nyalánksá
gokat , fölkele az asztaltól, és fenhangon 
monda:

— Vecsernyére harangoznak; kivel tán- 
czolandok aztán ?
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Ekkor Landryhoz fordúla, mert azt várta, 
hogy ez hirtelen elmondja:

— Velem!
De mielőtt feltáthatta volna száját, mások 

szólíták fel őt tánczra, és Madelon sem daczos 
sem szánakozó pillantásra nem méltatván őt, 
vecsernyére méné új kísérőivel.

Alig lön vége a vecsernyének, Madelon 
eltávozék Aubardeau Péterrel, Aladenise Já 
nossal s Alaphilippe Istvánnal, kik mind a 
hárman egymás után tánczolának vele, mert ö 
soha sem ült veszteg, minthogy szép és nem 
volt szegény. Landry lopva néze utána, s a 
kis Fadette a templomban maradt, s még so
káig imádkozék, midőn a többiek már mind 
elmentek. 0  ezt minden vasárnap szokta tenni: 
némelyek azt hivék, nagy áhitatosságból, má
sok ellenben azt állíták, csak azért teszi azt, 
hogy annál jobban eltitkolhassa az ördöggel 
való czimborálását.

Landry nagy szomorúsággal tapasztalá, 
hogy Madelon mitsem törődék vele, hogy örö
mében piros volt mint a pipacs, s hogy oly de 
rekasan tudá vigasztalni magát azon gyalázat 
miatt, melyet kényszerűségből el kellett kö 
vetnie rajta. Ekkor azon, eddig előtte egészen 
idegennek maradt, gondolat jutott eszébe, 
hogy Madelonnak nagyon kaczérnak s neki 
öreá nézve nagyon közönbösnek kell lennie, 
miután oly jól mulatott nélküle.

Nem titkolhatá el ugyan, hogy, látszatra, 
színre legalább, nem volt igaza neki; deMade-
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Ion mégis szemeivel látta, mily szomorú volt 
ö, s gondolhatta volna magában, hogy valami 
rejlik a dologban, mit szeretett volna meg
magyarázni neki. 0  azonban legkevesebbet 
sem aggódott, sőt vidám kedvű volt mint 
gödölye, mig az ő szive tele volt búbánattal.

Elbocsátván Madelon három tánczosát, 
Landry hozzá járúla, mert négy szem közt 
kivána beszélleiii vele s magát lehetőleg iga 
zolni. Nem tudta, mikép viselje magát itten, 
mert ő még azon életkorban vala, hol az 
ember még kissé bátortalan a leányok előtt; 
nem tudott tehát alkalmas szavakat találni, 
és megfogá őt kezénél, félre vezetendő; de 
a leány fél boszús, félig örvendetes tekin 
tettel mondá neki:

—  Jösz már valahára, Landry, hogy tán 
ezot járj velem?

—  Nem, nem azért jövék, hogy tánczol 
jak veled, feleié, mert ö nem tudá tetetni 
magát, s nem jutott eszébe, hogy megszegje 
szavát; valamit akarok mondani neked, mit 
meg kell hallanod.

— Oh! ha titkos dolgot akarsz mondani 
nekem, Landry, hagyjad azt más alkalomra, 
felele Madelon, visszavonva kezét. Ma tán- 
czolni és mulatni kell. Én még nem vagyok 
fáradt, és ha te lankadásig kitánczoltad ma 
gadat Tücsökkel, feküdjél le, ha tetszik, én 
maradok.

Erre megjelent Andoux Zsermény és 
tánczra szúlítá fel őt. Midőn uj tánczosával

9
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elfordúla tőle, Landry jól hallá, mit monda 
Andoux Zsermény a leánynak :

— Azt látszott hinni a ficzkó, hogy joga 
van e bourrée-ra.

E szavakkal Landryra czéloztak.
— Aligha nem, monda Madelon, felvág 

va fejét, de előbb be kell nőnie a feje lá
gyának.

Landry mélyen sértve érezé magát e 
gúnyolódás által; egy ideig álldogála, és Ma 
delon magaviseletét észlelgeté, mely épen 
nem volt illetlen, de oly gőgös és gúnyolódó 
vala, hogy boszankodék a miatt, s midőn a 
leány közelébe járnia és észrevevé az ő kissé 
gúnyos pillantásait, daczosan monda neki:

— Már ma nem találsz ugyan tánczos- 
nőt magadnak, Landry. Újra fel kell keres 
ned a kis Tücsköt!

— Azt tenni is fogom, felele Landry, 
pedig szives örömest; mert bár ő nem a leg
szebb, mégis a legjobb tánczosnő.

Azután a templom közelébe méné, elho 
zandó a kis Fadettet, és Madelon szemelát 
tára vezeté őt a tánczra. Két bourrée-t tán 
ezola, nem távozva a helyről. S mily lelki 
örömben úszott, mily büszke vala Tücsök ! 
Épen nem titkolá el örömét, vidám pillan
tásokat szóra csalfa szemeivel a társaságra, 
s fejecskéjét és nagy főkötőjét felhányogatá 
mint .valamely kontyos tyúk.

Örvendezése azonban szerencsétlenségre 
botrányköve volt néhány naplopóra nézve, kik
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vele szoktak vala tánczolni, s öntetszősége 
és gőgös magaviseleté miatti boszankodásuk- 
ban mostmár fen hangon kezdének gúnyt 
űzni belőle.

—  Nézzétek a kis Tücsköt, ki meg akarja 
boszorkányozni Barbeau Landryt! „grelette, 
santiotte, fasfadette, cliat grillé, grillette, 
rálette !“

Efféle s hason gúnyolódásokkal halmo- 
zák el a szegény gyermeket.

XII.

Ez még nem volt elég. Midőn a kis Fa- 
dette elméne mellettök, megránták ruhája 
ujját, vagy elébe veték lábaikat, hogy el
bukjék; a legfiatalabbak s legneveletlenbek 
még főkötőjét is érinték, melyet egyik fü
léről a másikra forgatának ily gúnyos kiál
tozás kiséretében: „Fadetné anyó szita fő- 
kötőjében !“

A szegény gyermek jobbra balra kiosz 
togata ugyan néhány ütleget; ez által azon
ban csak a körülállők figyelmét vonta ma
gára, s a helységbeli emberek mondának egy
másnak :

•— Nézzétek csak a mi fekete Tücskün
ket, mint örvendez és kevélykedik, hogy 
Barbeau Landry folyvást vele tánczol! Meg
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kell adni; hogy jól tánczol; de azért mégsem 
kellene ám oly sokat tartania magára,

S némelyek mondák Landrynak:
— Terajtad tett hát csínyt; szegény 

Landry, hogy csak rajta csüngenek szemeid. 
Vagy boszorkánymester akarsz lenni, s a far 
kasokat földeinkre hozni?

Landry sértve érezé magát; de Silvinet; 
ki nagyon becsülte és tisztelte testvérét, még 
inkább bántatott; midőn mindenfelől gúnyol- 
tatni látá ő t ; magok a vidékiek be kezdének 
avatkozni a dologba és mondának :

— Csinos siiheder őkeme! de mégis kü
lönös; hogy az egész társaságban a legrú
tabbat választotta magának tánezosnőül.

Madelon örvendező tekintettel hallgatá a 
gúny olásokat; és ki is nyilatkoztatá véle 
ményét minden tartózkodás nélkül.

— De hát mit is várjon az ember? mon 
da gúnyosan. Hiszen Landry még csak fiú; 
s az ő korában az ember nem gondol azzal, 
vajon kecskefej vagy keresztyén ember ábrá- 
zatja van-e előtte.

Silvinet karjánál fogta Landryt, és hal 
kan mondá neki :

— Menjünk, testvér, vagy pedig meg 
kell haragudnunk ; mert a gúnybeszédek; 
melyeket Fadettere szórnak, reácl hullanak 
vissza. Nem tudom, hogy jöttél azon gondo
latra, hogy mai nap négy- vagy ötször tán- 
czolj vele egymás után. Az ember hajlandó 
volna hinni, hogy szándékosan akarod ne
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vetségessé tenni magadat. Most már legyen 
elég, kérlek. Fadette ám tegye nevetségessé 
és utálatossá magát az egész világ előtt akár 
hányszor : ő örömét találja abban; ránk 
nézve ellenben kellemetlen az. Menjünk, hi
szen könyörgés után visszajöhetünk, s akkor 
Madelonnal tánczolsz, kivel még becsületet 
vallhatsz. Hiszen mindig mondtam én neked 
hogy te szenvedélyes tánczos vagy, s hogy 
könnyen elcsábittadnád magadat a meggon
dolatlanságokra.

Landry néhány lépésre követé őt, de a 
nagy lárma által figyelmessé téve, köriilnézé 
magát. Látá a kis Fadette-t, kit Madelon és 
a többi leányok tánczosaik gúnyának adtak 
martalékul, s kinek főkötőjét leütötték fejé
ről az az által vérszemet kapott rüpőkök. 
Fekete haja vállaira fittyent, s haragra ger
jedve védelmezni készüle magát a durva 
megtámadások ellen; mert most az egyszer 
nem ő idézte elő e méltatlankodásokat, és 
sírva fakadt dühében, hogy nem kaphatá 
vissza főkötőjét, melyet egy rósz kölyök botra 
tűzve vitt el.

Landry nagyon illetlennek tartá e ma
gaviseletét és bánásmódot; boszúsan futa a 
naplopó után, elkapá a kis Fadette főkö
tőjét, s jókorát ütött rajta, aztán szétugratá 
a többi kis üldözőt, a kis Fadette-t kezénél 
fogá s visszaadá neki főkötőjét.

A jelenlevők kaczajra fakadtak Landry 
boszúságán és a rüpök meghunnyászkodásán.

9*
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Megdicsérék Landryt; minthogy pedig Made* 
Ion pártoskodni kezdett ellene, több, Landry 
korabeli, sőt még a korosabb sühederek is 
az ő rovására látszának nevetni akarni.

Landry mostmár elveszté félékenységét; 
bátornak és erősnek érezé magát, s bizonyos 
örömérzet azt sugá neki, hogy kötelességét 
teljesíti, ha nem tűri, hogy ennyi ember sze* 
meláttára s jelenlétében méltatlankodjanak 
az ő tánczosnőjén, már akár nagy vagyf ki
csiny, szép vagy rút legyen aztán az. Ész 
révévé a gúnyos pillantásokat, melyek Made- 
lon részéről lövellének reá, és egyenesen 
neki méné Aladenis-, Alapetitenek és más 
suhanczoknak.

— Mit avatkoztok ti a más dolgába? 
mondá nekik. Ha én jónak találom ótalmam- 
ba venni ezen leányt, mikép boszanthat az 
valakit ? Ha pedig rósz néven vettétek, miért 
nem mondjátok meg világosan? hát nem ál- 
lok-e előttetek? Itt azt mondották, hogy én 
csak kis fiú vagyok m ég ; de senki sem 
merte szemembe mondani. A kinek baja van 
velem, beszélljen nyíltan velem, aztán majd 
meglátom, kicsoda mer méltatlankodni a kis 
fiú tánczosnőjén.

Silvinet nem távozott testvére oldalától, 
s ámbár sehogysem helyeslé magaviseletét, 
mégis készen tartá magát segítségére. Négy
öt stiheder volt ott jelen, kik fejjel nagyob
bak valának az ikreknél; de midőn oly el
szántaknak láták ezeket, s minthogy ily cse-
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kélység miatt nem akarának verekedést indí
tani, tehát szót sem szólának, hanem össze- 
nézének, mintha kérdezni akarnák egymás
tól , ki akar mérkőzni Landryval ? Senki sem 
állott ki, s Landry, Fadette kezét szorítva, 
igy szóla hozzá :

— Fadette, tedd föl tüstént főkötödet, az
tán egyet tánczolunk, hogy lássam, ki bátor
kodik hozzád közelíteni s elvenni fejedről fő
kötődet.

— Nem, monda a kis Fadette könyeit 
törölve, mára eleget tánczoltam már, s a 
többit elengedem neked.

—  Nem, nem, tánczolnod kell még, vi- 
szonzá Landry tűzzel. Ne mondhassa senki, 
hogy te nem tánczolhatsz velem, a nélkül, 
hogy sértsen valaki.

Egy tánczot járt még vele, és senkisem 
bánta őt gúnyolódó szavakkal vagy görbe 
szemekkel. Madelon más tánczhelyre távozók 
tisztelőivel. Vége lévén a bourréenak, a kis 
Fadette halkan mondá Landrynak :

— Most már elég, Landry. Meg vagyok 
elégedve veled, s fölmentelek adott szavad
tól. Most haza megyek. Tánczolj ma estve, 
a kivel akarsz.

Magához vette öcsikéjét, ki más gyer
mekekkel dulakodott, és oly sebesen távo
zók , hogy Landry azt sem látá, melyik úton 
indúla.

Landry ozsonnázni méné testvérével, s 
minthogy ez nagyon aggódék s megelégedett
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len vala az esemény miatt, tehát elbeszéllé 
neki, mikép üldözte őt tegnap estve a lidércz, 
mikép szabadította meg őt a kis Fadette az 
ingerkedő manótól akár bátorsága akár bü- 
bájossága által, és miként követelte tőle, 
hogy ő Andochius-ünnepén hét tánczot jár
jon vele. A többit elhallgatá előtte, nem akar
ván tudtára adni, mennyire aggódott őmiatta 
a múltkor, mit nagyon helyesen tett; mert 
az olyan szerencsétlenségi gondolatok, me
lyeket a fiatal emberek fejőkbe vernek, visz- 
sza szoktak kerülni nemsokára, ha az em
ber elméjében forgatja azt és arról beszéli.

Silvinet megdicséré testvérét, hogy meg
tartotta szavát és állítá, hogy annálinkább 
becsüli ő t , minél nagyobb ellentörekvéssel 
teljesítette Ígéretét. De bármennyire megret
tent a veszélyen, melyet Landry a vizben 
állott ki, mégsem éreze hálát szivében a kis 
Fadette iránt. Ellenszenve oly nagy volt iránta, 
hogy sehogysem akará hinni, miszerint ő 
esetleg találta meg testvérét és jószívűsége sza- 
baditá ki őt a veszélyből.

— 0  idézte elő a lidérczet, monda Silvinet, 
érzékeid elámítására, hogy a vízbe csalhas
son; de az isten nem engedte azt, mert te 
még sohasem követtél el halálos bűnt. Az a 
gonosz Tücsök visszaélt jó  sziveddel és hál- 
adásoddal, s oly ígéretet csalt ki tőled, mely
nek teljesítésé nagyon kellemetlen,,volt rád 
nézve, sőt veszedelmes is lehete. 0  nagyon 
gonosz leány; valamennyi boszorkány bajt
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okoz, és a jó  esze és ágában sincs. Ö jól 
tudá, hogy Madelonnal és legjobb barátaid
dal összeveszít téged. Még verekedésbe is 
akart keverni, és ha a jó  isten nem ótalma- 
zott volna téged másodszor ellene, pórul jár 
hatál.

Landry, ki Örömest néze testvére szemei 
vei, igazat ada neki, s nem védelmezé Fa- 
dette t ellenében. A lidérezröl beszéllgetének 
egymással , melyet Silvinet még sohasem 
láta, s a melyről szeretett regélni hallani, a 
nélkül, hogy látni vágyott volna azt. De édes 
anyjokkal nem beszéltének arról, mert ö már 
félt, ha csak rágondola is a lidérezre, s ap 
jóknak sem mondának semmit arról, mert ö 
nevetett azon, s több mint húsz ízben látott 
lidérczet, a nélkül, hogy azért megzavarodott 
volna.

A táncz még késő éjszakáig vala tartan 
d ó ; de Landry, ki nagyon haragos vala Ma 
delonra, nem akará használni a Fadette-től 
kapott szabadságot, s eltávozék testvérével, 
kinek még a legelőről kelle előterelni a lo 
vakat, segítendő őt ezen munkájában. így  
jött a két ikertestvér fél úton la Priche felé, 
s Landry roszúl érezvén magát, búcsút vön 
testvérétől a kákaréten. Silvinet azonban nem 
akarta , hogy a kőgázlón keresztülmenjen, 
mert attól tarta, hogy a lidércz vagy Tücsök 
gonosz csínyt ejtend rajta újra. Landrynak 
meg kellett Ígérnie, hogy egyet kerül és a 
malombürün menend át.
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Landry testvére kívánsága szerint cse- 
lekvék, s a helyett, hogy a kákaréten ment 
volna, oldalt fordula a mezőségnél. Nem tar
tott, nem félt semmitől, mert a táncz és a 
többi mulatságok lármája elhangzók hozzá a 
csöndes éjen át. Még érthetőleg hallá a duda
szót és a tánczolók ujjongatását, és jól tudá, 
hogy a szellemek, kisértetek csak akkor tizik 
álnokságaikat, midőn köröskörtil nyugszik 
minden.

Midőn a kőbánya közelébe érkezék, hal
kan panaszló és siránkozó hang tité meg fü
lét. Elejénte azt hivé, hogy az tantalmadár 
(póling); de közelebb jővén, nem kétkedheték 
tovább, hogy azok panaszhangok valának, s 
minthogy sohasem ttinődék sokáig, midőn se
gítségére szondának mások, elszántan méné 
le a kőbányába.

A panaszoló hang elnémtila.
— Hát ki kesereg és siránkozik itten ? 

kérdé fenhangon. Semmi felelet.
—  Beteg itt valaki ? kérdé továbbá.
Nem kapván ekkor sem feleletet, távozni

akart; előbb azonban kutatgatott a körötte 
fekvő kövek és szálas bogáncsok közt, s az 
épen fölkelő hold világánál nemsokára meg- 
pillanta egy a földön hosszában fetrengő em
beri alakot, mely nem mozdúla és semmi han
got sem ada. Talán meg volt már halva, vagy 
csak szántszándékkal nem mozdúla meg, hogy 
észre ne vétessék.

Landry még sohasem látott vagy érintett
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meg halottat. A gondolat, hogy az előtte fekvő 
alak talán emberhulla, egészen megfélemlíté 
öt; mégis legyözé félelmét, mert kötelessé
gének tartá segíteni felebarátján, és elszántan 
méné a holtnak hitt személy felé , kezét meg
fogandó. Midőn mellette álla, a test fölegye- 
nesedék — és Landry ráismére a kis Fadettere.

(Vége a huszonötödik füzetnek.)
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X III.

Landry elégületlen volt eléjente, hogy a 
kis Fadette mindenütt elébe akadt; de mint
hogy valami baja látszott lenni neki, tehát 
megszáná őt. Következő beszéllgetés keletke
zéig köztök.

— Hogyan, Tücsök, hát te jajgatál, és 
tesíránkozál oly keservesen imént ? megint ro- 
szúl bánt veled valaki, hogy úgy siránkozol 
és bujkálsz ?

— Nem, Landry, senkisem bántott en
gem, mióta oly derekasan megvédelmeztél; és 
azonfölül senkitől sem félek. Azért bújtam 
el, hogy sírjak, mert nincs balgább dolog, 
mint más emberrel tudatnunk szivünk fáj
dalmát.

— De hát mi okozza a te szivbeli fáj
dalmadat? Talán azon ravasz csínyek okoz
zák azt, melyeket ma ejtettek rajtad? Annak 
magad is oka voltál némileg; de vigasztald 
magadat, és mádkor vigyázz magadra.

— Miért gondolod, Landry, hogy én va
gyok az oka annak? Hát meggyaláztalak-e, 
hogy tánczolni kivánék veled, és csupán ne
kem nincs hát jogom a mulatságra, mint más 
leányoknak ?

—  Azt nem gondolom, Fadette; nem te
szek neked szemrehányást, hogy tánczolni 
kivántál velem. Megcselekedtem kivánságo-
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dat, és úgy viseltem magamat, a mint dukált. 
A te igaztalanságod nem mai napi; s te nem 
rajtam, hanem tenmagadon követtél el méltat
lanságot : igen jól tndod te azt.

—  Nem, Landry, isten a bizonyságom, én 
nem tudom, miféle méltatlanságot emlegetsz ; 
én sohasem gondoltam enmagamra, s ha vala
mit szememre lobbanthatok magamnak, az 
nem egyéb, mint hogy akaratom ellen boszu 
ságot okoztam neked.

—  Ne beszélljünk rólam, Fadette; én nem 
teszek panaszt ellened, nem vádollak. Beszéli 
jlink inkább rólad. Megmondjam-e neked öszin 
téli és barátságosan, micsoda hibáid vannak 
neked ?

—  Igen, mondd meg, Landry, s én a legjobb 
jutalomnak s legjobb büntetésnek tartandom, 
melyet adhatsz nekem a jóért vagy roszért, 
mit veled tettem.

— Jól van, Fádét Fanokon, minthogy oly 
okosan beszéllsz és életemben legelőször talál
lak nyájasnak és készakaratúnak, megmon
dom hát neked, miért nem becsülnek úgy té
ged, mint azt tizenhat éves leány megvárhat
ná. Te magaviseleted- és szokásodban, modo
raidban épen nem vagy olyan mint a leány, 
hanem mint fiú, és mitsem tartasz szemé
lyedre. Először külső magatartásod nem tisz
ta, és épen oly rútnak látszol öltözeted, va
lamint beszédeid által. Jól tudod, hogy a 
gyermekek még kellemetlenebb gúnynevet 
adtak neked, mint „Tücsök". Ok „Csatakos"-



nak is neveznek téged. Vagy azt hiszed, hogy 
egy tizenhatéves leány becsületet vall azzal, 
ha olyat tesz, mi nem illik leányhoz? Fel
kúszol a fákra mint valamely mókus, és ha 
valamely nyergeletlen és kantártalan lóra 
pattansz, úgy nyargalsz, vágtatsz azon, mint 
ha az ördög lovagolna rajta. Hiszen az nagyon 
rendin van, ha erős és ügyes az ember, az 
is jó, ha nem félénk, főkép a férfinál. D e : 
a mi sok , megárt, és te fitogtatod magadat, 
mintha magadra akarnád vonni a figyelmet. 
És csakugyan szembe is tűnsz valóban: úton 
útfélen kötődnek, ingerkednek veled és kul
lognak mögötted, mint a farkas után. Okos 
(étedre is vakmerő, gonosz feleleteket oszto
gatsz , és a kit nem sújtanak azok, csak 
kaczagja azokat, Az is nagyon rendin van, 
hogy az ember élezesebb és okosabb legyen 
másoknál; de midőn kottynyeles valaki, gyű
löletessé teszi magát az emberek előtt. Aztán 
kandi vagy, s ha hallgatództál mások titkaira, 
azokat szemökbe vágod, mihelyt panaszod 
van reájok. Azért félnek tőled az emberek; 
a kitől pedig mások félnek, azt gyűlölik is, 
és annak több roszat kell szenvednie, mint 
a mennyi roszat ő tett másoknak. Szóval, 
akár boszorkány vagy akár nem (én, részem
ről, okosnak tartalak, de remélem, hogy 
semmi közöd a kisértetek és rósz lelkekhez), 
te annak akarsz látszani, hogy megrettents 
másokat, kik téged megharagítottak, és az 
bizony nagyon rósz hír név, a melyet eddig
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szereztél magadnak. Ezek a te hibáid, Fádét 
Fanchon, s az emberek e hibák miatt mél
tatlankodnak rajtad. Fontold meg csak jól 
a dolgot, és meglátod, hogy az emberek bi
zony nem gytilölendenek értelmed miatt, csak 
okos légy.

— Köszönöm, Landry, monda a kis Fa- 
dette nagyon komoly tekintettel, miután figyel
mesen hallgatott vala az iker beszédére. Te 
körülbelül azt mondád nekem, mit mindenki 
szememre vet, és te illedelmesen s kímélet 
tel mondád el azt, mit mások nem tesznek. 
Feleljek-e most neked, és leülsz-e mellém 
egy pillantatra ?

— A hely nem épen kellemetes, viszonzá 
Landry, kinek semmi kedve sem volt elkés
ni, és folyvást azon varázslatokról gondol
kodók , melyekkel, köz hír szerint, ő körülliá- 
lózá mindazokat, kik nem vigyázának ma
gokra.

— Te nem találod kellemetesnek a he
lyet, felele Fadette, mert ti gazdagok nehe
zen vagytok kielégíthetők. Ti szép, lágy pá
zsitot kívántok, ha szabadba akartok rán- 
dulni, és réteiteken, keljeitekben a legszebb 
helyet s leghüvösebb árnyékot választhatjá
tok. De a kinek semmije sincs, az nem oly 
válogatós, és megelégszik egy kővel, melyre 
fejét hajtja. A szegény nem érzi a töviseket 
lábaiban, és észrevesz mindent, mi szép és 
kedves van az égen és földön. Hidd el, 
Landry, a ki ismeri a jó isten munkáinak
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szépségét, az szépnek, kellemetesnek talál 
mindent. Én nem vagyok boszorkány, de tu
dom, miről használnak a leghitványabb fü
vek is, melyeket lábaiddal eltaposasz, és ha 
ismerem hasznukat, tehát megnézegetem azo
kat és nem vetem meg sem illatjokat sem 
alakjokat. Azért mondom azt neked, Landry, 
hogy figyelmedet olyas mire fordítsam, mi 
valamint a keresztyéni kedélyekre úgy a 
kertbeli virágokra és a kőbányákban fetren- 
gő dudvákra is egyaránt vonatkozik: én úgy 
vélekedem, hogy az emberek nagyon sokszor 
megvetnek olyas mit, mit sem szépnek sem 
hasznosnak nem tartanak, s igy aztán sok 
örömtől és haszontól megfosztják magokat.

— Nem értelek tisztán, monda Landry, 
midőn mellé üle.

Rövid szünet álla be, mert a kis Fadet- 
tének oly dolgok rajongának agyában, me
lyekről Landrynak sejtelme sem vala; s ám
bár némileg fáradtnak és lázasnak érezé ma
gát, mégis gyönyörrel hallgatá a leányt, mert 
sohasem hallott még oly kedves hangokat s 
oly jól mondott szavakat; szóval, Fadette 
igénybe vévé az ő teljes figyelmét.

—  Halljad, Landry, monda neki, én in
kább szánalomra méltó mint feddendő vagyok; 
s bármily igaztalan, rósz vagyok is enmagam 
iránt, mégis sohasem okoztam bajt mások
nak; s ha az emberek igazságosak és oko
sak volnának, jobban figyelnének jó  szivemre 
mint rút arczomra és hitvány ruházatomra.



Gondold meg, vagy halljad, ha nem tudod, 
hogyan folyt dolgom, mióta a világon va 
gyök. Nem akarok mi roszat sem mondani 
szegény édes anyámról, kit kárhoztat és 
megvet mindenki, ámbár nincs jelen maga 
védelmezésére, s a nélkül, hogy ótalmam 
alá vehetném őt, minthogy voltakép nem tu
dom, mi gonoszát cselekedett s miért csele
kedte azt, De az emberek mégis nagyon go
noszak ; és midő anyám elhagyott engem s 
én még keservesen siratám ő t, minden alkal
mat felhasználtak keseritésemre. A legcseké
lyebb pörpatvarnál, czivódásnál, melyet más 
gyermekek kezdének velem, a legjelentékte
lenebb okadásnál, melyet magok közt meg 
sem említettek volna, szememre lobbanták 
édes anyám vétkét, és kényszeríteni akará 
nak, hogy piruljak miatta. Valamely okos 
leány, mint te nevezed, talán türelmesen, 
hallgatással mellőzte volna mind ezen rágal 
inakat, melyeket a távollevő anya után dobá- 
lának, hogy önmagát megvédhesse a kisebbi 
tésektől. De én nem szívelhettem el azt. 
Anyám mindig anyám volt nekem, s bár
mit mondjanak róla az emberek , s akár 
megtalálom őt újra ez életben vagy sohasem 
hallok róla egy szót is : örökre fogom öt 
szeretni teljes szivemből. Midőn mások tehát 
markotányosnő, katonanémber gyermekének 
csúfolnak engem: akkor megharagszom, nem 
magamért, mert jól tudom, hogy ilyesmi nem 
sérthet engem, mert hiszen én mi roszat sem
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tettem; hanem szegény kedves anyám miatt, 
kit ótalmaznom kell. S minthogy azt nem te
hetem és nem tudok hozzáfogni, visszaadom 
tehát a kölcsönt kamatostul, kereken meg
mondom az embereknek az igazat, mit meg
érdemelnek, és megmutatom nekik, hogy ők 
sem jobbak egy hajszállal is , mint az álta- 
lok kigűnyolt asszony. Azért is az emberek 
azt mondják, hogy kottynyeles és szemtelen 
vagyok, és titkaikra liallgatódzom, miszerint 
dobra üssem azokat. Az igaz, hogy a jó  isten 
szivembe rejté a kandiságot, és a kandiság 
vágy, miszerint az ember ismerni tamilja a 
rejtelmes dolgokat. De ha az emberek jók 
és barátságosak voltak volna irántam, nem 
jutott volna eszembe, hogy felebarátaim ro
vására elégítsem ki kíváncsiságomat. Titkon 
mulattam volna azon titkokkal , melyekre 
öreganyám tanít, hogy megtanúljam tőle, mi 
hasznos és gyógyító az emberi test betegsé
geiben. Nekem elég foglalkodásom lehetett 
volna a virágokkal és füvekkel, rovarokkal 
és kövekkel s a természet valamennyi vég
telenül sokféle titkaival, és örömömre szol
gált volna, háborítatlanul és gondtalanul be
barangolnom a mezőket s erdőket, és a ter
mészet kincseiből összegyiijtenem azt, mi ne
kem üdvös és hasznosnak látszik. Mindig 
egyedül, de unalommenten voltam volna; 
mert legnagyobb örömömet találom a legri 
degebb helyek fölkeresésében, hogy elmél
kedjem ott több oly dologról, melyekről a
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legokosabb, legtapasztaltabb emberek egy szót 
sem szólanak. Ha társalkodtam felebarátim
mal, az csak azért történt, hogy szolgálato
kat tegyek nekik, azon csekély ismereteim
mel, melyeket elsajátítottam magamnak, s a 
melyekkel öreganyám nagyon sokszor nyere
séget csinál, a nélkül hogy valamit észrevétes- 
sen. A helyett azonban, hogy a korombeli gyer
mekek, kiknek sebeit és betegségeit meg- 
gyógyítám s kikkel gyógyerejü szereimet 
közlöttem legkisebb jutalomkövetelés nélkül, 
köszönetét mondtak volna, boszorkánynak ne
veztek, s ugyanazon emberek, ki egész csönd
ben jövének hozzám, midőn rám szondának, 
későbben a csúfságokat szórák fejemre. Az 
haragra ingerelt, s én árthattam volna nekik, 
mert én nem csak a gyógyító, hanem az ár
talmas természeteröket is ösmerem; én azon
ban sohasem vettem használatba azokat; ne
kem nincs gyülölségem, s midőn néha sza
vakkal állok boszút, az csak azért történik, 
hogy tágítsak szívemen; és ha azt mondot
tam, a mi nyelvemre jön, nem gondolok arra 
többé, s megbocsátok azoknak, ki megbán
tottak, a mint isten parancsolja. Igaz ugyan, 
hogy nem sokat tartok magamra és nem vi
gyázok kellőleg magaviseletemre; mi azonban 
csak arra mutat, hogy nem vagyok oly bal
ga, miszerint szépnek tartsam magamat; na
gyon jól tudom én, hogy nem vagyok meg
nézésre való. Hiszen csak tudnom kell ezt, mert 
nagyon sokszor mondották azt nekem. Midőn
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láttam tehát, mily kemények és szeretetlenek 
az emberek mások iránt, gyönyörűségemre 
szolgált visszatetszenem azoknak, és azon gon
dolattal vigasztalám magamat, hogy a jó  is
tenre és őrangyalomra nézve legkevésbbé sem 
kellemetlen. Nem is vagyok én olyan, mint 
a gőgös emberek, kik ekkép szólanak: „Oh 
az az undok hernyó! mily utálatos állat! 
agyon kell ütni!“  De én nem gondolok arra, 
hogy eltapossam a jó  isten teremtményét, és 
ha a hernyó vízbe pottyan, növénylevelet 
nyújtok annak, hogy mentse meg magát. 
Azért mondják az emberek, hogy én szere
tem a kártékony állatokat, és boszorkány 
vagyok, mert nem szenvedhetem, ka kínoz
zák a békát, a darázsnak kiszakítják lábait 
vagy a szegény denevért elevenen peczkelik 
ki a fára. Szegény állat, mondom ekkor, ha 
meg kellene ölni mindent, a mi rút, épen oly 
kevés jogom volna nekem is élni mint neked.

Landry különösen meghatottnak érezé 
magát, midőn a kis Fadettet oly igénytele
nül és jámborúl hallá beszélleni rútságáról; 
aztán arczárói gondolkodók, melyet a sötét 
kőbányában nem láthata jól, és hizelgés nél
kül mondá neki:

—  De hiszen, Fadette, nem vagy te oly 
rút, mint te gondolod, vagy mint te mondod. 
Vannak sokkal rútabb leányok, kiknek még
sem hányják azt azért szemökre, s a kiket 
nem gúnyolnak.

—  Ám legyek én többé vagy kevésbbé
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rút, mégsem mondhatod, Landry, hogy csi
nos leány vagyok. Ne akarj hát vigasztalni 
engem, mert nekem semmi bánatom.

—  Oh! ki tudja, milyen tekinteted volna, 
ha úgy volnál öltözködve s főkötözve mint 
más leányok ? Mindnyájan azt mondják: ha 
orrod nem volna oly rövid, szájad oly nagy 
és bőröd nem volna oly fekete, épen nem 
volnál rút; de azt is mondják, hogy a mi 
egész vidékünkön nincsenek oly szemek, mint 
a tieid, és ha nem néznél oly vakmerőn és 
gúnyosan, az emberek örömest nézetnék ma
gokat szemeiddel.

Landry voltakép nem tudta, hogy mit 
monda. Benne volt már egyszer a kis Fa 
dette hibáinak s kittinő tulajdonainak elő- 
számlálásában; és most először szentele e 
foglalkodásnak oly figyelmet és részvétet, 
melyre egy pillanattal előbb nem tartotta 
volna képesnek magát. Ez nem kertilé el a 
leány vizsgaságát, de ő mitsem hagya ész 
revenni, mert sokkal okosabb volt hogysem 
komolyan vegye a dolgot.

—  Az én szemem úgy örül mindennek, 
a mi jó, monda Fadette, és szánakozom min
denen, mi nem jó. Könnyen vigasztalom te
hát magamat, ha visszatetszem azon embe 
reknek, kik nekem nem tetszenek, és én 
nem foghatom meg, miért kaczérkodnak min
denkivel azon szép leányok, kiket körtilcsa- 
ponganak és körUlrajonganak, mint ha Ízlé
sük szerinti volna mindenki. Ha én szép vol
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nék, csak annak szeretnék tetszeni, ki ne
kem tetszenék.

Landry Madelonra gondolt; de a kis Fa 
dette nem sokáig hagyá őt e gondolatnál; 
hanem folytatá :

—  Ez tehát az én egész igaztalanságom. 
méltatlanságom mások irányában, Landry. 
Nekem nem bocsáthatták meg az emberek; 
hogy nem vettem igénybe az ő szánalmokat 
és elnézésöket rútságomra nézve, s hogy nem 
piperézem ki magamat, hogy csinosabbnak 
láttassam, mint a milyen valójában vagyok. 
És habár adnék is valamit a piperére, hon
nan teremtenék magamnak szép ruhákat és 
tarkabarka tarattyúkat? Hisz egy garasom 
sincs; vagy koldultam-e én valaha? Hajlék 
és táplálékon kivttl kapok-e én csak egy 
tillért is öreganyámtól ? S az én hibám-e, ha 
semmihez nem tudok fogni czondra ruháim
ban, melyeket anyám hagyományozott? Hi
szen senki sem adott nekem utasítást arra; 
mert tíz éves koromtól fogva el vagyok hagy
va minden ember által, és senki sem mutat 
szeretetet és részvétet irántam. Igen jól tu
dom, mit vetnek a szememre; te gyöngéd 
érzelemből nem tetted nekem e szemrehá
nyást. Az emberek azt mondják, hogy egy 
tizenhatéves leány, mint én, szolgálni mehet
ne, akkor bérem volna és képes lehetnék 
gondoskodni szükségleteimről; de a tunyaság 
és a csavargás szeretete visszatartóztat en
gem öreganyámnál, a ki pedig énhozzám

2
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épen nem nagyon jó  és tarthat magának egy 
szolgálót.

— Nos, hát nem igazság-e az, Fadette? 
kérdé Landry. Munkaiszonyt vetnek szemed
re, s maga öreganyád is azt beszéli minden 
embernek, hogy jobban állana, ha szolgálót 
tartana helyetted.

—  Öreganyám azért mondja azt, mert 
szeret zsémbelni és panaszkodni. De midőn 
az elmenésről beszéllek, visszatartóztat, mert 
nagyon jól tudja, hogy nagyobb hasznára 
vagyok neki, mintsem megvallaná. Szemei 
gyöngék s lábai nem oly gyorsak többé mint 
tizenötéves leányéi, a füvek keresésére, me
lyekkel italait és porait készítgeti; pedig né
mely füvet messziről és meredek bérczekről 
kell hozni. Azonfölül, mint említém, a füvek
ben több gyógyerőt találok, miket ő nem 
ismer, és nagyon csudálkozik, midőn oly or
vosságokat készítek, melyeknek azután látja 
jó  hatását. A mi marhánk oly szép és jó l
táplált, hogy mindnyájan bámulnak a nyá
jon, mely csak a köz legelőre jár. Öreganyám 
azonban nagyon jól tudja, kinek köszöni, 
hogy birkái oly jó, gyapjat s kecskéi oly bő
ven adnak tejet. Ő teljességgel nem akarja, 
hogy elhagyjam őt, és én több jövedelmet 
hozok be neki, mint a mennyibe kerülök; 
s én szeretem öreganyámat, ámbár néha na
gyon is keményen bánik velem és hiányt hagy 
szenvednem a legszükségesebben is. De még



15

más okom is van, hogy el ne hagyjam őt, 
s megmondom azt neked, ha tudni kivánod.

—  Ugyan kérlek, feleié Landry, ki nem 
fáradt belé Fadette hallgatásába.

—  Édes anyám, folytatá, még alig tíz 
éves koromban egy kis szerencsétlen fiúcskát 
hagyott hátra karjaimon. A fiúcska ugyancsak 
rút ám, épen oly rút mint magam vagyok 
s még szerencsétlenebb, mert születésénél 
fogva sánta, törpe, beteges, és mindig boszús 
és veszekedő, mert mindig kínozzák fájdal
mai a szegény fiút! S mindnyájan ingerked- 
nek vele, s eltaszitják magoktól a szegény 
árva Virgonczot! Öreganyám nagyon ebül 
bánik vele és irgalmatlanúl ütné őt, ha én 
nem ótalmaznám, oly ürügyöt színlelve, mint
ha én czivódnám vele s fenyiteném ötét. De 
én nagyon óvakodom megbántani őt, mit ő 
nagyon jól tud! Ha tehát valami .csínyt tett, 
mögém búvik és azt mondja : „Üss néném, 
mielőtt nagyanyó megkaparítana!“  Én aztán 
meglazsnakolom őt tréfából, s a kölyök visít, 
mintha a bőrét nyúznák. Azután gondosko
dom róla; nem akadályozhatom mindig, hogy 
rongyosan ne járjon ; de ha valami hitvány 
tarattyúm van, felöltöztetem abba és gyógyí
tom, midőn beteg; öreganyám azonban fel
áldozná őt, mert nem tud gyógyítani gyermek- 
betegségeket. Szóval, én tartom őt életben; 
mert nélkülem a föld gyomrában fekünnék 
nemsokára szegény édes apánk mellett, kinek 
nem akadályozhattam halálát. Nem tudom,



jót teszek-e vele, ha gondoskodom, hogy 
életben maradjon; de máskép nem tehetek, 
Landry, s ha néha fölteszem magamban, 
hogy szolgálatba megyek s valamit kere
sek magamnak, azt gondolom, hogy meg 
kell hasadnia szivemnek, és szemrehányáso
kat teszek magamnak, mintha én volnék édes 
anyja az én Virgonczomnak, s mintha az én 
vétkem által látnám életét vesztenie. Ezek 
az én hibáim és vétkeim, Landry. A jó  isten 
ítéljen meg engem! én megbocsátok azoknak, 
kik engem félreismernek vagy hibásan véle
kednek rólam.

16

XIV.

Landry nagy figyelemmel kiséré folyvást 
a kis Fadette beszédét, a nélkül, hogy okai 
ellen valami kifogást tehetett volna. Öcs- 
cséröl való nyilatkozatai végre oly hatást 
tevének reá, mintha egyszerre a legbarátsá
gosabb vonzalmat érezte volna iránta és ótal- 
mába akará venni öt mindenki ellenében.

— Ebben igazat kell adni neked, Fadette, 
monda; mert a mit mondasz, mind nagyon 
helyesen van mondva, és senki sem kétked- 
hetik a te jó  szivedben és okosságodban. De 
hát miért nem ismérteted magadat annak, a 
mi valóban vagy? Akkor aztán mi roszat
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sem beszélnének rólad, és sokan igazságot 
szolgáltatnának számodra.

— Hiszen mondám neked, Landry, vi- 
szonzá a leány, hogy semmi kedvem sincs 
tetszeni oly embereknek, kiket nem szível
hetek.

— De te mégis azt mondod nekem, hogy 
hát —

Landry elakadt; maga is elcsudálkozék 
azon, a mit mondani akart.

— Te többre becsülsz hát engem minden 
embernél ? veté utána, megjavítva magát. Én 
pedig azt hittem, hogy haragszol reám, mert 
sohasem voltam jó  irántad.

— Meglehet, hogy kissé haragudtam re 
ád, felele a kis Fadette; de ha ez úgy tör
tént is, ez mai naptól fogva megváltozott. 
Megmondom, hogy miért, Landry. Én kevély 
nek tartálak, és kevély is vagy bizony te ; 
de le tudod győzni kevélységedet, hogy tel
jesítsed kötelességedet, s érdemed annál na 
gyobb. Hálátlannak tartottalak, és bár a 
büszkeség, melyre tanítottak, hálátlanságra 
késztet téged, mégis oly hü vagy adott sza
vadhoz, hogy misem tartóztathat vissza tar
tozásod lerovására. Végre nyúlszivünek is 
tartálak, s azért nem valék hajlandó meg
vetni téged, de jól látom, hogy te csak ba
bonás vagy, s nem hiányzik nálad a bátor
ság, midőn valódi veszélylyel kell szembe 
szállanod. Te tánczoltál ma velem, ámbár na 
gyón megszégyenitének. Vecsernye után tűs
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térit hozzám jövél és magaddal hozál; én 
megbocsátottam neked szívemben , miután 
imádságomat végzettem, s nem akarálak töb
bé gyötreni. Te megvédtél engem a gaz ficz- 
kók ellen, és számadásra vontál náladnál 
nagyobb sühcdereket, kik máskép méltatlan
kodtak volna rajtam. Végre ezen estve, mi
dőn sírásomat hallád, fölkerestél, hogy segít
ségemre légy és megvigasztalj. Oh ne hidd, 
Landry, hogy mindezt feledendem valaha. 
Míg élek, megmutatom neked, hogy jó  emlé- 
zetben tartom azt, és te mindent kívánhatsz 
tőlem, akárhol és akármikor. Úgy van, én 
tudom, Landry, kitaláltam azt, ámbár ma 
reggel még sejtelmem sem volt arról. Hidd 
el, hogy én sokkal csintalanabb mint gonosz 
vagyok; én nem veszítettelek volna össze 
Madelonnal, ha tudom, hogy szerelmes vagy 
belé. Nem csináltam abból semmi titkot : 
örömömre szolgált azt látni, hogy te, oly rút 
kis leánynyal tanáczolandó, mint én vagyok, 
a faképnél hagyád a pompás hajadont; de 
azt hivém, hogy csak önzésedet sebzem meg. 
Midőn lassanként belátám, hogy szivednek 
valódi sebe van , hogy önkénytelenül mindig 
Madelonra nézdelél, és alig tartóztathatád 
vissza az ő boszankodása miatti könyeket, 
ekkor magam is sírva fakadék. Úgy van va
lóban, sírtam, midőn ki akarál tűzni Made- 
Ion tánczosaival. Te alkalmasint azt gondo
lád, hogy haragomban sirék, de a megbá
nás könyei valának azok. És azért sirék még
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oly keservesen is, midőn itt megleptél, és 
sírni fogok , mig jóvá nem tettem azon mél
tatlanságot , melyet irányodban elkövettem; 
mert mostmár tudom, hogy te derék és jó  
fiú vagy.

— Habár igaz volna is, szegény Fan- 
chon, monda Landry, megilletődve egészen a 
könyek által, melyeket a leány hullatni kez- 
de újra, hogy összeveszítettél volna engem oly 
leánynyal, kit szeretek, mit tehetnél te az
tán viszontkibékítésünkre ?

—  Csak bízd reám magadat, Landry, 
felele a kis Fadette. Ki tudom én már ma
gyarázni magamat, és a dolgot a legjobb 
kerékvágásba hozom. Madelonnak értésére 
adom, hogy én vagyok oka mindennek. Min
dent megvallok majd neki, és te oly fehéren 
állandasz, mint a fris hó. Ha ő holnap nem 
szeret újra téged, akkor sohasem szeretett 
téged, és —

—  S én nem tudom sajnálni ő t , Fan- 
chon; s minthogy sohasem szeretett engem, 
csak hasztalan fáradságot okoznál magadnak. 
Azt ne cselekedd tehát, és felej tsed a csekély 
bút, melyet nekem okoztál. Én már végkép 
feledtem azt.

— Nem oly könnyen feledhető az ily 
bú , feleié hirtelen és élénken a kis Fadette.

Aztán meggondolkodva veté utána :
— Legalább igy mondják az emberek. 

Belőled csak a boszúság beszéli, Landry.
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Csak midőn lecsillapodtál egyszer, akkor nem 
nyugszol meg addig, míg ki nem béktiltél a 
szép leánynyal.

—  Talán, talán, viszonzá Landry; de 
ezen órában szavamat adom neked, hogy mit 
sem tudok többé arról és nem is gondolok 
arra. Én azt gondolom, el akarod hitetni ve
lem, hogy én nagyon szeretem Madelont, ne
kem pedig mégis úgy látszik, mintha alig 
tudnék arra emlékezni.

— Az különös! monda a kis Fadette so 
hajtva. Tehát ilyen a ti szerelmetök, ti áll 
hatatlan ficzkók?

— Hát a ti szerelmetök jobb volna talán, 
hajadonok? Hiszen ti nagyon sértve érzitek 
magatokat, és oly könnyen vigasztaljátok 
magatokat a legelsővel, a kinek elébe akad
tok. Mi azonban oly dolgokról beszéllgetünk 
itt, melyeket nem értünk még talán, legalább 
te nem értesz, Fadette, mert hiszen te min
dig gúnyt üzesz a szerelmesekből. Én is hi
szem , hogy te most bolonddá tartasz engem, 
és csak tréfából akarsz kibékíteni engem Ma 
delonnal. Ne tedd azt, kérlek, mert ő azt 
hihetné, hogy én küldtelek hozzá, a miben 
pedig nagyon csalatkoznék. Aztán azonfölül 
még meg is haragudhatnék, ha olyasmit 
fitogtatnék , mintha én bevallott szeretője 
volnék; mert hiszen én még egy gyöngéd 
szót sem mondottam neki eddig, és bár örö
mest voltam is mellette s örömest tánczoltam 
is vele, még sohasem szolgáltatott rá okot
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és alkalmat, hogy megmondjam azt neki. 
Hagyjuk tehát a dolgot a mint van; majd 
önmagától belétér a kerékvágásba, ha kedve 
tartja; ha pedig nem teszi, nekem sem kerül 
életembe.

— Jobban tudom én azt tennenmagadnál, 
Landry, hogyan gondolkodói te arról, viszon 
zá a kis Fadette. Hajlandó vagyok hinni, hogy 
nem mondottad még Madelonnak, mennyire 
szereted öt; de nagyon együgyünek kellene 
lennie, ha nem olvasta volna szemedből, fő- 
kép ma. Én összeveszhettelek titeket, azért 
ki is kell békitnem benneteket egymással, s 
ez alkalom nagyon kedvező, értésére adni 
Madelonnak, hogy te szereted őt. Oly finomul, 
oly kedvező időben fogom intézni azt, hogy 
nem hihetendi, mintha te küldöttéi volna 
hozzá. Bízzál csak a kis Fadetteben, a sze
gény rút Tücsökben, kinek kebele valóban 
nem oly rút mint külseje, és bocsásd meg 
neki a fájdalmat, melyet ő neked okozott, 
mert egykor örülni fogsz azon, átlátandod, 
hogy nagyon édes, valamely szép hajadon 
által szerettedned, de hogy nagyon hasznos 
lehet valamely rút leány barátsága is, mert 
a rútak önzéstelenek, és sem boszút sem 
gyiilölséget, haragot nem tartanak.

— Már hiszen akár rút akár szép vagy, 
Fanchon, monda Landry, kezét fogva, mégis 
belátom, hogy a te barátságod nagyon jó  do
log, és többet ér talán, mint a szerelem. 
Neked jó  szíved van, most átlátom; mert én
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nagy gyalázatot követtem el rajtad, mit te 
ma már feledtél. Azt mondod, hogy én jól 
viseltem volna magamat irántad; én azonban 
akkép vagyok meggyőződve, hogy nagyon 
illetlenül cselekedtem.

—  Hogyhogy, Landry; valóban nem tu
dom, mikép —

— Mert tánczolás közben egyszer sem 
csókoltalak meg, Fanchon, pedig mégis kö
telességem s nekem jogom van arra, mert 
az már szokás. Úgy bántam veled, mint tiz 
éves leánykával szoktak bánni, kit nem csó
kolunk meg, mert nem szeretünk lehajolni, 
te pedig körülbelül egykorácsu vagy velem, 
egy év különbség sincs közöttünk. Méltatlan
ságot követtem el hát rajtad, s ha nem vol
nál oly jószivü, alkalmasint észre vetted 
volna azt.

— Arra mégcsak nem is gondoltam, fe
lele a kis Fadette.

Aztán fölkele, mert nem monda igazat, 
s nem akará észrevétetni azt.

— Hallod-e, monda erőtetett derültséggel, 
mint csiripelnek a mezei tücskök a tarlókon; 
nevemen szólítanak, s a huhogó bagoly ott 
az erdőben kiáltozza nekem az órát, melyet 
a csillagok mutatnak a nagy égórán.

— Én is hallom, s haza kell mennem 
la Pricheba. Mielőtt azonban búcsút vennék 
tőled, Fadette, mégis megbocsátasz nekem.

— Hiszen én legkevésbbé sem haragszom
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reád, Lándry, és nincs mit megbocsátanom 
neked.

— Vagyigen, yiszonzá Landry, ki bizo
nyos nyugtalanságot éreze, mióta a leány 
szerelemről és barátságról beszéllt, és sza
vának hangja még édesebben zenge füleibe, 
mint a pirókok halk csicsergése, melyek uyug- 
helyecskéjöket kikeresték már a közeli bok
rokban. —  Vagyigen, neked meg kell bocsá- 
tanod nekem. . . . Követelned kell most tő
lem azon csókokat, melyekkel mai nap adó
sod maradtam.

A kis Fadette reszkete kissé; de legott 
visszanyeré derült szeszélyét és monda:

— Tehát azt kivánjam tőled, Landry, 
hogy igaztalanságodért büntetéssel, lakolj? 
Elengedem a büntetést. Nekem már elég az, 
hogy tánczoltál a rút leánynyal; szerfölötti 
önmegtagadásod volna az, ha még meg akar
nád csókolni is.

—  Azt ne mondd, szóla Landry, e közben 
kezét és karját megfogva egyszersmind. — 
Nem tartom büntetésnek, hogy megcsókolja
lak — hacsak kellemetlen nem volna az rád 
nézve.

— Hallod-e, Landry, monda édes, hizel- 
gő hangon, ha szép volnék, azt mondanám 
neked, hogy itt sem ideje sem helye a csó- 
kolkozásnak. Ha kaczér volnék, ellenkező
leg azt gondolnám, hogy idő és hely ked
vező, mert az éj sötétsége elrejti rútságomat s 
neked nem kellene szégyellened magadat senki
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előtt különös ötleted miatt. Minthogy azonban 
sem kaczér sem szép nem vagyok, azt mondom 
neked: szorítsad meg kezemet őszinte barát
ságod jeleíil, s én örvendeni fogok annak, 
mert nekem nem volt még más barátom az 
életben, s nem is kivánok mást magamnak.

— Igen, viszonzá Landry, én teljes szi
vemből megszorítom kezedet, hallod, Fadette ? 
Az én barátságom őszinte bizonyosan. Ha 
ezen bizonyságot megtagadod tőlem, hinnem 
kell, hogy még valami neheztelésed van el
lenem.

Egy csókot akart reá tukmálni; de Fa
dette berzengett, s minthogy ő nem tágíta, a 
leány sírni kezde, és monda:

— Bocsáss, Landry, te nagyon megbán
tasz engem.

Landry elálla kivánatától, egészen el- 
bámula könyein, és határozott vonakodása 
boszantá őt kissé.

— Látom, monda neki, hogy nem mon
dasz igazat, ha azt hazudod, miszerint nem 
kívánnál más barátságot, mint az enyímet. 
Neked még nagyobb barátságodnak kell tehát 
lenni, mely tilt megcsókolnod engem.

— Nem, Landry, felele zokogva : de at
tól tartok, hogy megbánod, miszerint sötét 
éjtszaka csókoltál meg, és gyűlölni fogsz, 
midőn újra látasz engem fényes nappal.

— Hát sohasem láttalak-e én téged? 
kérdé Landry türelmetlenül. Hát most nem 
látok-e? Jöszte a hold világába, igen jól
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látlak, s valóban nem tudom, vajon rút 
vagy-e; de arczod tetszik nekem, mert sze
retlek.

Aztán megcsókolá őt, elejénte félénken 
és reszketve, de ez után oly tüzesek lőnek 
csókjai, hogy a leány rettegett és elháritá 
őt magától.

— Elég! Landry, elég! Azt kellene gon 
dolnom, hogy haragodban csókolsz engem, 
vagy Madelonra gondolsz. Nyugodjál meg 
csak, holnap majd beszéllek a fejével, s hol
nap meg kell csókolnod őt, és több örömed 
lesz abban, mint a mennyit én biztosíthatok 
neked.

Most sebesen odahagyá a kőbányát, és 
futó lépésekkel siete tova.

Landry mintha megbolondult volna, és 
kedve volt utána szaladni. Háromszor vévé 
gondolára a dolgot, mielőtt elhatározta volna 
magát ujra visszamenni a patakhoz. Végre 
észrevette, hogy az ördög háta mögött vala; 
és szinte futásnak eredt és csak la Priehe- 
ban álla meg.

Midőn korán reggel ökreiről gondosko- 
dék, titokban még az óráig tartott beszéli- 
getésről gondolkodók, melyet a kőbányában 
a kis Fadettel tartott és a mely beszéllge 
tés oly sebesen tűnt el előtte, mint egy szem- 
pillantás. Még egészen szunyáta vala, és feje 
zuga még a tegnapi mulatságtól; egészen 
megszégyenítve érezé magát és nem mene- 
kedbeték a félelemnek bizonyos rohamától,

3
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midőn ráemlékezék, mit érezett ő a kis leány 
irányában , ki csak rútságában és hanyag 
öltözetében tűnt fel előtte, mint a milyennek 
mindig ismerte őt. Néha-néha elhiteté magá
val, hogy csak álmodott, miszerint megki- 
vánta őt csókolni, és oly kéjérzettel szorí
totta őt szivéhéz, mintha belső szerelmet ér
zett volna irányában, s mintha egyszerre 
szebbnek s bájosabbnak tűnt volna fel előtte, 
mint a földnek más valamely leánya.

—  Neki varázsnőnek kell lennie, mint 
az emberek mondják, ámbár nem akarja 
bevallani, gondolá magában, mert tegnap 
csakugyan csínyt tett rajtam, és életemben 
sohasem éreztem oly erős gerjedelmét a ba
rátságnak sem apám vagy anyám, sem fi
vérem vagy nővérem, de a szép Madelon iránt 
sem, sőt még Silvinet kedves ikertestvérem 
iránt sem, mint a milyent a kis boszorkány 
gerjesztett bennem két-három pillanat köz
ben. Ha látta volna az én szegény Silvinet 
testvérem, mi ment végbe az én szívemben, 
bizonyosan meghal féltékenységében. Mert a 
vonzalom , melylyel Madelon iránt voltam, 
semmi méltatlanság nem vala testvéremre 
nézve; de ha csak egy napig kellene ily tűz
ben és lángban maradnom, mint tegnap estve 
Fadettenél, megbolondulnék, és csak őt is
merném.

Landry e gondolatoknál egészen meg
szégyenítve érezé magát; minél tovább ttinő- 
dék; annál csüggedtebb lön. Leült a jászolra,
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és félt, hogy a kis boszorkány megfosztotta 
öt bátorságától, eszétől és egészségétől, any- 
nyira zúgott a feje s oly aléltnak érezé magát.

De midőn kireggeledett, s a szántóvetők 
la Prichebannapimunkájok folytatására indu- 
lának, ingerkedni kezdének vele a rút Tücsök
kel való tánczolása miatt és gúnybeszédeik
ben oly rútnak, oly ostrombának, s oly hit- 
ványúl öltözködöttnek festék őt előtte, hogy 
nem tudta szegény feje hova rejtőzzék, any- 
nyira szégyellé magát nemcsak a miatt, mit 
az emberek láttak, hanem a miatt is, mit ő 
senkinek sem mondhata meg.

De azért nem haragudott meg, mert a 
la-prichei emberek mindnyájan barátai valá- 
nak és kötődéseikkel épen nem akarának 
ártani neki. Sőt elég bátorsága volt még azt 
is állítani, hogy a kis Fadette jobb teremtés, 
mint a milyennek gondolják, és ő nagy szol
gálatokat tehet másoknak. Ezen is neveiének 
derekasan.

— Az öreg anyó csak hagyján, mondá
nak az emberek; hanem Fadette csak gyer
mek még, és ha beteg marhád van, javas
lom neked, ne használd az ő szereit, mert 
ő kis fecsegőnő, ki sem az embereket sem 
a barmot nem tudja orvosolni. Úgy látszik 
azonban, hogy a fiatal ficzkókat el tudja bo- 
londítani s magához csalogatni, mert hiszen 
tegnap tapodtat sem tágítottál oldalától, és 
nagyon okosan tennél, ha vigyáznál magad
ra, szegény Landry, mert nemsokára a „gre-
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lette grelet-jének,“  és „Fadette follet-jének“  
kiáltanak ki téged. Ekkor aztán sarkadba 
csimpeszkednék az ördög nemsokára; Gorgon 
lerántaná takaródzóinkat rólunk és kanczáin 
kát felkarikázná. Akkor aztán erőhatalommal 
kellene kifizetnünk belőled az ördögöt.

— Én pedig azt hiszem, monda a kis 
Solange , hogy tegnap reggel alkalmasint 
visszájára húzta föl egyik harisnyáját. Az 
magához csalogatja a boszorkányokat, és a 
kis Fadette észrevette azt alkalmasint.

XV.

Ugyanaz napon látá Landry, ki szántás
sal foglalkodék, elmenni előtte a kis Fa 
dettet. Egy erdő felé halada sebesen , hol 
Madelon falevelet gyűjtögetett birkái számá
ra. Akkor vala az, midőn az ökrök kifoga
tának a járomból, mert elvégezék fél napi 
mnnkájokat, és Landry, ki legelőre vezeté 
azokat, folyvást szaladni látá a kis Fadettet, 
ki könnyüded lábaival alig látsz ék érinteni 
a gyepet. Kiváncsi volt tudni, vájjon mit 
mondana Madelonnak, s a helyett, hogy le
vesre sietett volna, mely épen a fris baráz
dában várakozók reá, az erdőeskéhez lopód- 
zék, titkon kihallgatandó, hogy mit kohol 
majd a két leány egymás között. De nem
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láthatá őket, s minthogy Madelon nem felelt 
elég érthetően, nem tudá tehát, mit monda 
Fadettenek; de a kis leány hangja szende, 
mégis hallható volt, s Landry egyetlenegy 
szavát sem szalasztá e l , ámbár épen nem 
kiabálva beszélle. Landryról beszéllgete, és 
ígéretéhez képest elbészéllé Madelonnak, mint 
fogadta el ezelőtt tiz hónappal tőle adott 
szavát, hogy megteendi, mit ő kívánna tőle. 
Oly szerényen és módosán beszédé el ezt, 
hogy öröm vala reá hallgatni. S elhallgatva 
a lidérczet és Landry rettegését, elbeszéllé, 
mint akart befúlni a vízbe, midőn az Ando- 
chius ünnepe előtti estve eltévesztette a kő 
gázlót és a patakba vergődék. Szóval, el 
monda neki mindent, mi történt ott akkor, 
a legjobban, és megmutató, hogy hiúsága és 
kíváncsisága, miszerint valamely nagy sühe- 
derrel tánczolhasson, az oka mindennek ; 
mert ő eddigelé mindig csak a ficsórokkal 
tánczolt.

Erre Madelon kissé haragos kezde lenni, 
mert fenhangon feleié:

— Mit törődöm én azzal ? Tánczolj akár 
egész életedben a bessonierei ikrekkel, csak 
azt ne higyed, hogy ez által sértettnek ér
zem magamat vagy irigylem szerencsédet.

Fadette pedig viszonzá :
— Ne beszéllj ily kemény szavakat a 

szegény Landry ellen, Madelon ; mert Landry 
neked ajándékozta szívét, és ha nem foga
dod el azt, búnak adja magát.

3*
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Ezeket oly kedves szavakkal és hízelgő 
hangon monda, és annyira eltelék dicsérge- 
tésével, hogy Landry megtartott volna min
dent emlékében, alkalmilag hasznára fordí
tandó azt, és örömében elpirúla, midőn di
csértetni hallá magát.

Madelon szinte nem kevéssé csudálko- 
zott a kis Fadette jól megválogatott szavain; 
de ő sokkal kevesebbre becsülte őt, hogy- 
sem legkisebb jeladással is méltányolta vol
na azokat.

— Neked jó  kerepelőd s jó  porczió vak
merőséged van, monda neki, s az ember azt 
hihetné, hogy öreganyád adott utasítást, mi
kép kelljen rábeszélleni az embereket; de 
én nem szeretek beszéllgetni boszorkányok
kal, az szerencsétlenséget hoz, s igen nagy 
szívességet tészsz velem, ha békét hagysz 
nekem, te kotynyeles Tücsök. Szeretőre ta
láltál , viselj rá gondot, mert az első és 
utolsó, kinek a te rút majomképed tetszik. 
Nekem ugyan részemről nem kellene, a mit 
te meghagytál, habár királyfia volna is. A 
te Landryd hitvány pimasz, s nagyon kevés
nek kell rajta lennie, miután tenmagad ku- 
nyorálsz már érette, hogy fogadjam őt visz 
sza, azt hívén részedről, hogy épen most 
halásztad el őt orrom elől. Igazán gyönyörű 
szerető volna az számomra, ki már a kis 
Fadette-nek sem kell többé !

— Ha ez oly boszantó rád nézve, felele 
Fadette oly hangon, mely mélyen meghatá
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Landry szivét, és ha a te önhittséged oly 
nagy, hogy még igaztalan is tudsz lenni, mi
után már megaláztál engem, elégedjél meg, 
szép Madelon, s tipord lábbal a szegény Tü
csöknek minden kedélyét és minden érzel
mét. Te azt hiszed, hogy én megvetem Lan- 
dryt, és máskülönben nem kérnélek, hogy 
bocsáss meg neki. Tudd meg tehát, ha épen 
hallani akarod, hogy én már régóta szeretem 
ő t ; hogy ő azon egyetlenegy, kiről valaha gon
dolkoztam, és talán az egyetlenegy is, kiről 
gondolkozni fogok egész életemben; de én 
sokkal eszesebb vagyok és sokkal többet 
tartok magam felől, mintsem hogy eszembe 
is juthatna, miszerint ő szeretend engem va
laha. Jól tudom, hogy kicsoda ő s ldcsoda 
vagyok én. 0  csinos, gazdag és mindenki 
becsüli őt; én pedig rút, szegény és megve
tett vagyok. Azért igen jól tudom, hogy ő 
nem nekem van rendelve, s tegnap tenma
gad láttad tánczolás közben, mily czudarúl 
bánt velem. Nyugodjál meg tehát: mert az, 
kire a kis Fadette nem meri vetni szemét, 
szivéből szeret téged. Büntesd a kis Fadettet 
gúnynyal és megvetéssel, s vedd vissza ked
vesedet, kit ő nem akarna elpörölni tőled. 
Habár nem szereted is valóban Landryt, tedd 
azt legalább az én elbizottságom megbünte
tése végett, és ígérd meg nekem, hogy jól 
fogadod őt és megvisztalod, ha hozzád járu 
land magamentegetésére.
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A helyett, hogy Madelon megindíttatott 
volna ezen megalázás és önmegtagadás által, 
nagyon keménynek mutatkozék, és vissza 
utasítá a kis Fadettet , folyvást ismételvén, 
hogy úgy kell Landrynak, és hogy ő na
gyon gyermekes s nagyon egytígyünek tartja 
öt. A nagy áldozat azonban, melyet a kis 
Fadette önkénytesen tett, meghozá gyümöl
cseit, daczára a szép Madelon rágalmazásai
nak. A leányoknak meg van már azon gyön- 
geségök, hogy az ifjonczot férfinak tekintik, 
mihelyt más leányok becsülik és szívesen 
látják öt. Madelon, ki még sohasem gondol
kozott komolyan Landryról, mostmár nagyon 
sokat kezde gondolkozni róla, midőn Fadette 
eltávozott. Visszaemlékezett mindenre, a mit 
a fecsegő leány mondott neki Landry szerel
méről, és midőn gondolóra vévé, hogy Fa- 
dette-nek nagyon szenvedélyesen kell őt sze
retnie, miután megvallotta neki, mit érez 
irányában, örömriadozék azon gondolatnál, 
hogy boszút állhasson a leányon.

Estve la Pricheba ment, mert lakása 
csak néhány puskalövésnyire esett a falutól, 
s azon ürügy alatt, hogy birkái egyikét el
hozza, mely nagybátyja nyájába keveredett, 
Landry közelébe méné, és érintéssel jelt ada 
neki, hogy jőjön hozzá.

Landry nagyon jól látá ezt, mert mióta 
közelebbről tanulta ismerni a kis Fadettet, 
nagyon ravasz lett.

— Fadette valóban varázsnő, gondolá
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magában, visszaszerezte számomra Madelon 
kegyét, s negyedórányi fecsegés közben töb
bet tett érettem, mintsem én esztendő alatt 
képes volnék. Az ő elméje csudálatos, szive 
pedig olyan, milyet a jó  isten nem minden 
nap teremt.

Míg igy gondolkodék, Madelonra néze, 
de oly közönyösen, hogy ez visszahuzódék, 
mielőtt Landry elhatározta volna magát a 
vele szólásra. Nem mintha bátortalanságból 
késlekedett volna; az ő félénksége elttint 
már, maga sem tudva , hogy és mikép, de 
eltűnt a tekintetében való gyönyörködése s 
a kívánság is, hogy megnyerje vonzalmát.

Alig költé el ozsonnáját, alvó kamará
jába méné. De nemsokára elsompolyga a fa 
lak mellett, és nyíl-igény est siete a kögázló 
felé. A lidércz ez estve is tánczolgata. Mi
helyt meglátá Landry az enyelgő légtüne
ményt , gondolá magában :

Jól van, az „Fádét “  tehát Fadette 
sem lehet messze innen.

Keresztülméne a gázlón minden félelem 
nélkül a leghelyesebb irányban. Egészen Fa- 
detné anyó házáig nyomúla, mindenfelé kém
kedve szemeivel. De kissé megálla, mert nem 
láta világot s nem balla semmi neszt. Nagy 
csend uralkodék a házban. Azt remélé, hogy 
valahol a közelben találja Fadettet, ki gyakran 
ki szokott menni estve, midőn öreganyja és 
Virgoncz öescse édesen aluvának. Bebaran 
golá a közeli környéket : keresztülvága a
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a kákaréten, a kőgázlónak tartva, fütyült és 
danáit, észrevehetővé teendő magát; de csak 
a borzot látá, mely a tarlón futa, és a hu
hogó baglyot, mely egy fa ágán üldögéle. Ha
za kellett tehát újra mennie, a nélkül hogy 
köszönetét mondhatott volna a jó  barátnőnek, 
ki oly szives volt az ő irányában.

Elmúlt az egész hét a nélkül, hogy 
Landry találkozott volna Fadettel, a min ő 
nagyon csudálkozott és le vala sújtva.

— Még hálátlannak fog tartani, gondolá 
magában — pedig én eleget vártam rá és 
fölkeresém. Alkalmasint rósz néven vette, 
hogy múltkor csaknem erőszakkal csókoltam 
meg a kőbányában; de hiszen mi roszra sem 
gondolák azzal, s nem akarám őt megsérteni.

E hét folytában többet gondolkodott, mint 
egész életében; magamagával nem egyezett 
m eg; nyugtalan volt és kelletlenül méné a 
munkához; mert sem a pompás fogat, sem 
a tükör fényességű eke, sem a finom őszi 
eső által megnedvesített föld nem gyönyör
ködtető őt többé.

Csötörtökön estve meglátogatá ikertest
vérét, és szinte tűnődőnek és lehangoltnak 
találá őt. Silvinet jelleme különbözött a Lan- 
dryétól, melyet azonban a visszaható befo
lyás olykor egyenlő hangulatba helyheztetett. 
Szinte úgy látszék, mintha sejtette volna, 
hogy testvére nyugalma megháboríttaték, és 
mégis nagyon távol volt a valódi ok kitalá- 
sától. Kérdezé tőle, vájjon kibékülte újra
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Madelonnal; Landry igenlé, és életében elő 
szőr monda neki valótlanságot szándékosan. 
Landry egy árva szót sem szólt Madelonhoz; 
gondolá magában, hogy még van elég idő.

Végre elérkezett a vasárnap és Landry 
az elsők egyike vala a misén. Belépett, mi
előtt harangoztak volna, mert tudta, hogy a 
kis Fadette ez idő tájban szokott jönni, mert 
nagyon sokáig imádkozott mindig ; miből 
gúnyt tize mindenki. Kis leányalakot pillanta 
meg, ki a sz. szűz kápolnájában térdeple és 
hátat fordíta neki. Azonkivül elrejté arczát 
kezeibe, annál nagyob ajtatossággal imádko
zandó. A kis Fadette alakja és tartása az, de 
sem a fejdísz, sem öltözet nem volt az övé, 
s Landry újra kiméne, megnézendő, nem ta
lálja-e őt az előtornáczban. Ez útóbbit miná- 
lunk faluhelyen „koldus-kápolnájá“ -nak ne
vezik a koldusok és elrongyollott szegény 
emberek miatt, kik az isteni tisztelet közben 
abban szoktak tartakozni.

Fadette-nek csupán rongyos ruhái voltak 
azok, miket nem láta. Hallgatá a misét, őt 
észre nem véve, és csak a prédikáczió ele
jén , midőn folyvást a leányon tartá szemét, 
ki oly ajtatosan imádkozék a kápolnában, 
kelt föl térdeplő helyzetéből, és legott meg- 
ismeré Tücsköt reánézve egészen új öltözet
ben. Még mindig nyomorú köntöse , droguet 
szoknyácskája, vörös köténye és csipkéden 
vászon főkötőcskéje volt a z ; medind azokat 
ő a hét folytán kimosta, kivasalta, újra ki
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szabta és elkészité. Szoknyája hosszabb volt, 
és egész hosszan leére a hófejérségü haris
nyákig. A főkötőcske is tiszta, takaros, a leg
újabb divat szerint átalakítva volt és csino
san hozzá illett simára fösült fekete hajához. 
A nyakkendő új és kedves szalmasárga szinti 
vala, mi nagyon kiemelé barnás bőrszinét. 
Meghosszítá derékrevalóját is, s a helyett, hogy 
külseje ruhákkal beaggatott darab fához ha
sonlított volna, karcsú és nyulékony volt 
mint a méhe. Azonkivül arczát és kezeit leg
alább egy hétig mosnia kellett valami virág
vagy füessencziával, mert halovány arcza és 
csinos kezei oly tiszták voltak, mint a cse
regalagonya tavaszkor.

Landry e változáson való bámultában ki- 
ejté kezéből az imádságos könyvet, s a 
neszre, mit ez támaszta, a kis Fadette égé 
szén megfőrdúlt, és ránéze, mig ő ismét ő- 
reá néze. És a leány elpirúla kissé, de nem 
úgy többé , mint valamely vadrózsácska ; 
azonban körülbelül szép vala biz ö , kivált 
fekete szemei, a melyekben senkisem talál
hatott volna kivetni valót, s a melyek oly 
tüzesek és tiszták valának, hogy egészen át- 
változottnak látszék. S Landry gondolá to
vább magában :

— 0  valóban varázsnő; nem akart rút 
lenni,többé, s ime mily szép lett.

Újra félni kezde; de félelmének daczára 
annyira kivánkozék hozzá közelíteni és be-
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szélni vele, hogy szive erősen doboga a nyug 
talanság miatt.

De a leány nem néze rá többé, s a he 
lyett hogy könyörgés után a gyerekekkel 
futkározott és enyelgett volna, oly szerényen 
és illedelmesen távozék, hogy alig volt ide- 
jök  a jelenlevőknek átváltozásának kellő 
megnézésére. Landry nem merte követni őt, 
minthogy Silvinet mindenütt sarkában volt; 
de óra múlva stikertilt neki elillannia, és most az 
egyszer, szive sugallatát követve, megtalálá 
a kis Fadette-t. A leány kis nyáját őrizé 
szép okosan a mély úton, mely „la Traine- 
au-Gendarme“-nak neveztetik, mert ott előb
bi időkben a la-cossei emberek agyonvertek 
egy királyi csendőrt, midőn kényszeríteni 
akarák a szegény embereket az adóbeli tar 
tozások fizetésére és robotszolgálatra, a kü
lönben is kemény törvény ellenére.

XVI.

Minthogy vasárnap vala, a kis Fadette 
sem varrást sem kötőtűt nem vitt magával. 
Csöndes örömnek engedé át magát; mi a vi 
dékünkbeli gyermekeknél nem ritkán komoly 
foglalkodássá válik. Négylevelü lóhert kere 
sett, mi nagyon ritkán található, és szeren
csét hoz azoknak, kik azt keresgetnek.

Külf. regénycsarnok X X V I. füzet. 4
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—  Találtál-e négylevelü lóhert, Fan- 
chon ? kérdé Landry, midőn megálla mellette.

— Sokat találtam már, felele, de nem 
hoz az semmi szerencsét, mint hinni szok
ták, aztán mi hasznom belőle, hogy három 
négylevelü lóherszál van a zsebemben?

Landry letilt mellé, hogy elfecsegjen ve 
le. De egyszerre zavarodottadnak érezé ma
gát, mint Madelon közelében volt valaha, s 
bár mennyire készült hogy jól fejezze ki ma
gát, mégsem találhata szót.

A kis Fadette szinte megzavarodék egé
szen és elpirúla, mert az iker még folyvást 
hallgata, és nagyon különös tekintettel néze 
reá. Végre kérdezé tőle, miért tekint rá oly 
csudálkozva.

—  Talán azért meresztesz szemet, mon
da, mert főkötőmet elkészítettem. Tanácso
dat követtem, s azt gondottam, hogy min
denek előtt okosan kell öltözködnöm, ha 
okosnak akarok látszani. Mostmár épen nem 
merek az emberek közé menni, mert félek 
a rágalmazó nyelvektől, s talán azt mondják 
majd, hogy kevésbbé rútnak kellett volna 
kiállítanom magamat, anélkül hogy czélomat 
érjem.

— Hadd mondjanak az emberek a mit 
akarnak, viszonzá Landry, de én nem tudom, 
hogy hát mit cselekedtél átszépülésedre. 
Annyi bizonyos, hogy most szép vagy, s ki 
kellene az embernek ütnie szemét, hogy ne 
lássa azt.
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— Ne gúnyolódjál, Landry, viszonzá a 
kis Fadette. Azt mondják, hogy a szépség 
eszétől fosztja meg a szépeket, s a rútság 
vigasztalhatlanokká teszi a rútakat. Én hoz
zá szoktam másokat elijeszteni, s most nem 
szeretnék oly együgyü lenni, hogy azt hi- 
gyem, miszerint örömest látnak engem. De 
hiszen te bizonyosan nem akarál arról be
szélni, s mindenek előtt értésemre adod, 
vájjon megbocsátott-e neked Madelon?

— Nem azért jöttem, hogy Madelonról 
beszéljék. Nem tudom hogy megboesátott-e, s 
nem is tudakozódom az után.Csak annyit tudok, 
hogy te beszéltél vele — és oly talpraeset
ten beszéltél vele, hogy nagy köszönettel 
tartozom neked azért.

—  Hát honnan tudod, hogy én beszél
tem ővele? Tehát ő megmondotta azt ne
ked? s újra kibékültetek?

— Sőt épen nem békiiltünk ki egymás
sal; mert én még sohasem voltam oly bi- 
zodalmas barátságban Madelonnal, hogy ösz- 
szevcszhettem volna vele. Azt tudom, hogy 
beszéltél vele, mert elbeszéllette azt valakinek, 
a ki meg nekem adta tudtomra aztán a dolgot.

A kis Fadette erősen elpirúla, mi még 
szebbé tévé arezát; mert az öröm vagy meg- 
szégyenülésnek ama kedves pírja, mely szép
pé teszi a rútságot, sohasem mutatkozott 
még az ő orczáin; de nyugtalankodni kezde 
egyszersmind, midőn elgondolá, hogy Made
lon kétségkívül újra elbeszélte az ő szavait,
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és Fadette-t Landry iránti, önmaga által be 
vallott szerelme miatt az emberek gúnytár 
gyává tette.

— Ugyan mit mondott hát rólam az a 
Madelon? kérdé.

—  Hát ő bizony azt mondotta, hogy én 
ostoba pimasz vagyok, a ki egy leánynak, 
de még a kis Fadettenek sem tetszik; hogy 
a kis Fadette nem szenvedhet engem, fut tő
lem, és egész héten bujdoklott, csak hogy 
ne lásson engem, ámbár én egész héten ke
restem őt, s mindenütt kóvályogtam, hogy 
megtaláljam a kis Fadette-t. „Énu tehát 
gúny tárgyává lettem az embereknek, Fan 
chon, mert tudva van, hogy én kedvellek té 
ged, s te nem kedvelsz engem.

— Ezek utálatos beszédek, felele Fa 
dette egészen elbámúlva.

Igen ám, mert Fadette nem volt eléggé 
varázsnő, hogy kitalálja, hogy Landry rá
szedje őt e pillanatban.

Mégsem tartottam Madelont ily ha 
zug- és alattomosnak. De ezt meg kell bo
csátani neki, Landry, mert ö csak boszusá- 
gában beszéllett igy, s e boszuság pedig 
szerelemből származik.

—  Mind meglehet, monda Landry, azért 
is Fanchon, semmi haragod ellenem! Te min
dent megbocsátasz nekem, mert mindent meg
vetsz tőlem és kevésre becsülsz.

— Nem érdemlettem tőled, a mit mon
dasz, Landry; valóban nem érdemlettem azt.



41

Sohasem voltam oly balga ilyesmit mondani. 
Én egészen máskép beszéltettem Madelon 
nal. A mit neki mondottam, az csak őt illeté; 
de az neked nem árthatott, sőt bizonyságul 
szolgálhatott volna neki arra, hogy én igen 
nagyra becsüllek.

— Hallod-e, Fanchon, viszonzá Landry, 
sohase kutassuk, mit mondtál vagy mit nem 
mondtál. Te nagyon okos leány vagy, taná
csot akarok kérni tőled. A múlt vasárnap, 
midőn a kőbányában találtalak, hogy hogy 
nem, annyira megszerettelek téged szivem
ből, hogy egész héten át nem tudtam jó l
lakni, sem kialudni magamat. Semmit sem 
titkolok el előtted, hiszen hasztalan fáradság 
volna, mert hiszen te oly okos vagy. Meg
vallom tehát neked, hogy hétfőn reggel én 
bizony megszégyellettem magamat ezen irán- 
tadi vonzalom miatt, és szerettem volna 
messze távozni, nehogy ezen ostobaságra ve 
temedjem újra. De hétfőn estve már annyi 
ra bemerültem abba ismét, hogy nem volt 
többé nyugodalmam; elmenék tehát, még pe 
dig a patakon keresztül, daczára a lidércz- 
nek, mely félre vezetett volna örömest, mert 
még folyvást ott bolyonga, és a mint ö en
gem kigúnyolt, újra kigúnyolám én is őké
mét. Hétfői naptól fogva minden reggel olyan 
vagyok mint a bolond, mert az emberek min
dig kötődnek velem, estve pedig olyan va
gyok, mint az ördöngös, mert jól érzem, hogy 
vonzalmam sokkal nagyobb hozzád, mint va-

4*
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lamennyi álszemérem. Ma pedig oly takaros
nak és tisztességesnek látlak, hogy bámu- 
land minden ember, és ha igy intézed dol
godat, két hét múlva senki sem ingerkedik 
velem többé a miatt, hogy szeretlek, sőt még 
mások is beléd szeretnek. Akkor aztán sem
mi különös sem lesz abban, hogy annyira 
szeretlek, és teljességgel nem tartozol nekem 
adni az elsőséget. Azonban remélem mégis, 
hogy gondolk^ni fogsz az utóbbi vasárnap
ról, Andochius napjáról; emlékezni fogsz arról 
is, hogy ott fent a kőbányában engedelmet 
kértem tőled, hogy megcsókolhassalak, és 
hogy igazán szivemből csókoltalak meg, da
czára annak, hogy az emberek mindnyájan 
rútnak ítéltek s megvetettek téged. Máskü
lönben semmi igazam sincs, Fadette. Szólj, 
hivatkozhatom-e erre, és bosszant-e az téged, 
a helyett hogy meglágyítson.

A kis Fadette arczára tartá mindkét ke
zét, és hallgata. Landry legkevésbbé sem fe
lejtette el, mit mondott ő Madelonnak, ő azt 
hivé, hogy Fadette szereti őt, és e szerelem 
oly benyomást tett rá, hogy nem parancsol
hatott többé érzelmeinek; midőn azonban látá 
a kis leány szemérmes, szomorú magatartását, 
attól kezde félni, hogy valamivel kecsegtette 
már Madelont, miszerint kieszközölhesse az 
által a szorgalmazott kibékitést. E gondolat 
nyugtalanítá őt. Kezeit eltávolítá arczárói, és 
oly sápadtnak látá őt, mintha halálosbeteg 
volna; s midőn némi heves szavakkal hányá
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neki szemére az ő egykedvűségét s titkoló- 
dását, Fadette a földre hanyatlott, kezeit ösz- 
szekncsolá és sohajtozék, mert csaknem el
ájult és egy szót sem tuda szólani.

Landry nagyon megdöbbent, és kezeit 
kezdé csattogtatni Fadettenek, újra eszmé
letre hozandó őt. Kezei azonban jéghidegek 
és meredtek valának. A maga kezeivel kéz 
dé dörzsölgetni és melegitni azokat, s midőn 
újra visszanyerő eszméletét, monda neki:

— Azt hiszem, gúnyolódol velem, Landry. 
De vannak dolgok, melyekkel nem szabad ját
szani. Kérlek tehát, hagyj békét nekem, s ne 
beszélj velem, ha nincs valami kívánságod; 
ha pedig van, mindig készen állok segítsé
gedre. —

— Fadette, Fadette, viszonzá Landry, a 
mit mondasz, az nincs helyén. Te kigúnyol
tál, nem szenvedhetsz engem, és mégis egé
szen mással kecsegtettél engem.

— Én? monda nagyon szomorúan. Hát 
mivel kecsegtettelek én teged? Felajánlottam 
s odaajándékoztam neked barátságomat, oly 
barátságot, a milyen ikertestvéredé irányod
ban, vagy annál is jobb; mert én nem vol
tam féltékeny, s a helyett, hogy gyöngéd 
vonzódásaidban ártogattam volna, inkább szol
gálatokat, tettem neked.

—  Az igaz, felele Landry. Jószivü vol
tál, s méltatlanság tőlem, hogy szemrehányá
sokat teszek neked. Bocsáss meg, Fanchon, 
talán nem szeretlek úgy mint kellene, de ne
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akadályozz engem utamban. Én talán nem 
szerethetlek oly nyugodtan és békésen, mint 
ikertestvéremet vagy Anikó nővéremet; de 
Ígérem neked, hogy nem csókollak meg töb 
bet, ha nem veszed tőlem szívesen.

Érettebb meggondolás folytán Landry 
azon fölfedezést hitte tenni, hogy akis Fadette 
valóban csak egészen hideg barátsággal vi
selkedik iránta; s minthogy ő sem hiú sem 
kérkedő nem volt, tehát magaviseleté is oly 
félénk és visszatartózkodó vala iránta, mint 
ha nem saját füleivel hallotta volna azt, mit 
Fadette a szép Madelonnak mondott őróla.

A kis Fadette végre elég ravasz volt 
meggyőződni arról, hogy Landry bolondúlá- 
sig belé szeretett, s e fölfedezésen való örö
me oly nagy volt, hogy csaknem eszméletét 
veszté pillanatra. Félt azonban, az oly hamar 
kivívott szerencsét nagyon hirtelen elveszte
ni, s e miatti aggodalmában időt akart hagy
ni Landrynak, hogy igazán szivéből vágyód 
jék szerelmére.

Alkonyadtig nála maradt; mert bár nem 
mert szépelkedni neki, mégis annyira belé 
volt bolondúlva, és oly nagy örömöt élveze 
tekintetén és szavaiban, hogy nem birta el
határozni magát, miszerint csak pillanatra is 
távozhassák köréből. A kis Vírgonczczal kez- 
de játszani, ki sohasem voit messze nénjétől 
és nemsokára utána jött. Barátságos vala 
iránta, és észre vévé mihamar, hogy a min 
denki által méltatlanéi bántott és megvetett
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szegény fiúcska sem együgyű sem gonosz 
nem volt, ha csak okosan bántak vele; s óra 
múlva oly simulékony és jóviseletü lett, hogy 
az ikernek kezeit csókolgató s öt „Landry 
já “ -nak, valamint nénjét „Fanchonom“-nak 
nevezé. Landry valóban sajnálkozék a sze 
gény kis fiún, s átlátó most már, mily igaz
ságtalanok voltak az emberek, ezek közt ö 
is, ezelőtt Fadetné anyó unokái iránt, kik
kel csak azon barátsággal, nyájassággal kel
lett volna bánni, mint másokkal, hogy lég 
jobbak legyenek valamennyi között.

Más nap Landrynak sükeríilt látnia a kis 
Fadette-t. Majd estve elfecseghetett vele rö
vid ideig, majd csak mellette-mentében látó 
öt a mezön; s ámbár nem mulathatott sokáig, 
mert nem akara hátiamaradni munkájában, 
mégis öröm volt rá nézve, midőn néhány szí
ves szót kiálthata felé, és barátságosan néz- 
hete szemébe. Fadette tisztességesen viselé 
magát folyvást mindenki iránt, beszédeiben 
illedelmes, ruházatában tiszta, takaros volt. 
Természetesen mind ez nem maradt észre
vétlenül, s az emberek nemsokára más han
got s más magaviseletét vevének föl irányá
ban. Minthogy egyáltalában nem viselé ma
gát többé illetlenül, nem veték meg őt többé, 
s minthogy nem vetették meg, nem gúnyol
ták ki őt, ő sem ejtetett kisértetbe többé, 
hogy kötekedjék vagy boszantson másokat. 
De minthogy más emberek véleményei nem 
változnak oly hirtelen, mint a mi föltett
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szándékaink, jókora idő telt még abba, míg 
mások megvetése megbecsüléssé, és az ide
genkedés jóakarattá változók át. Későbben 
meglátjuk, mikép történt ezen változás; je 
lenleg nem nagyon ügyeiének a kis Fadette 
átváltozására. Négy vagy öt öreg ember, fér
fiak és asszonyok, kik nagyon kíméletesek 
szoktak lenni az ifjúság iránt, s a helység
ben mindenki által mintegy apui és anyúl tekin
tettek, közlék ugyan néhanélia véleményei
két egymással, midőn a nagy diófák árnyé
kában üldögélve nézelődének, midőn az ifjú
ság kuglizott és tánczola. S az öregek ezt 
szokták mondani:

—  Abból a sühederből jó  katona válik, 
ha folyvást igy nő, mert sokkal szebb ter
metű s növéstí, hogysem szabadon ereszszék; 
az a suhancz meg amott ravasz és okos lesz 
egykor, mint az apja; az pedig oly csendes és 
eszes amott, mint az édes anyja; abból a kis 
Lucetteből hejh! derék gazdasszony válik egy
kor; a barna Lujza körül csak úgy hemzseg 
majd a sok nyalka kérő, s a szilaj Mari majd 
megokosodik szinte, mint a többé leány, mi
helyt megnő.

S midőn a kis Fadettere került a sor, igy 
szólának:

— Az a Fadette hamar elvakarodik, sem 
dalol sem tánczol. Andochius napjától fogva 
nem látja őt többé az ember. Bizonyosan na
gyon rósz néven vette, hogy a fiúk leránczi 
gálták fejéről a főkötőt tánczolás közben, azért
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is elváltoztatta szitányi varázssipkáját, s most 
oly takaros, tisztességes mint a többi leány.

—  Vette észre kigyelmetek, mint meg- 
fejéredett a bőre egy idő óta? monda egykor 
Gouturierné anyú. A pofája olyan volt azelőtt 
mint a ftírjtojás, annyi szeplő volt rajta, s mi
napában, midőn közelről láttam őt, elbámulék, 
hogy olyan fejér, sőt sápadt vala, s kérdém 
tőle, hogy talán a hideg lelte. Most már alig 
ismerhet rá az ember; s aztán ki tudja ? van
nak rút leányok, kik tizenhét— tizennyolcz 
éves korukban lepingálásra való szépségekké 
válnak.

— S akkor megjön az ész, az értelem is, 
monda Naubin atyus, s a mely leány értelmes
nek, eszesnek érzi magát, csinosan is fog öl
tözködni, és illendően viseli magát. Itt az ideje, 
hogy Tücsök ne tartsa magát valamely gazíiú 
nak. Édes istenem! Mindnyájan azt hitték, 
hogy az a leány annyira elkorcsosodik, hogy 
szégyent vallana vele a község. De hiszen már 
ö is józanodik s megokosodik, mint a többi 
leány. Érezni fogja majd, hogy mindnyájan 
tudják, mikép viselte magát az anyja, s meg
látja kigyelmetek, hogy nem szolgáltatand 
okot a megszólásra.

— Adja isten, monda Courletné anyó, 
mert az bizony ocsmány dolog, midőn vala
mely leány oly mokány, mint az elragadó l ó ; 
de Fadette-ből mégis válhatik valami. Tegnap 
előtt találkozott velem, s a helyett hogy utá
nam szaladt és kullogott volna, jó  napot ki
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vánt s nagyon tisztességesen kérdezé, hogy és 
miként vagyok.

— Az a kis leány, kiről kigyelmetek be
széli, inkább meggondolatlan, mint gonosz, 
monda Henrik atyus. Az ő szive épen nem 
rósz, azt elhihetik, mert kis gyermekeimet 
csupa szivességből magánál tartotta a mezőn 
nagyon sokszor; aztán nagyon jó  volt hozzá 
jók, úgy hogy a kisdedek nem akartak eljön 
ni tőle.

—  Vájjon igaz e a mit hallottam, folytatá 
Couturierné anyó, hogy Barbeau atyus ikrei 
nek egyike utóbbi Andochius-napján belesze
retett a leányba ?

— Nem kell szorosan venni a dolgot, vi- 
szonzá Naubin atyus. Gyermekség volt az 
egész, a süheder csak elbolondította őt kissé. 
Hiszen jól tudja kigyelmetek, hogy Barbeauék 
nem ostobák, a gyermekek épen oly kevéssé 
mint az öregek.

így itélgetének a kis Fadette-ről, s még 
gyakrabban senki sem gondolt rá, mert szinte 
sohasem láták őt többé.

XVII.

De a ki gyakran látá őt és nagy figyel
met fordíta őreá, az Barbeau Landry vala. 
Benső harag, melyet nem csillapíthata le, fogta
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el őt, ha nem beszélhetett vele háborítlanúl; 
de mihelyt pillanatig megfordúla nála, már 
megelégedék és egészen felvidúla, mert a le
ány észre hozta őt és elüzé komor gondola
tait. Játékot űzött vele, mely nem volt tán 
egészen kaczérság nélküli; ő legalább úgy 
gondolá magában; minthogy azonban mi ro- 
szat sem forgatott elméjében s mitsem akart 
tudni a meggondolatlan, könnyelmű szenve
délyről; nem volt tehát semmi oka, hogy 
sértve érezze magát az által. Szándékos csa 
lódás gyanújába nem veheté őt, mert ritkán 
látunk oly benső szerelmet a falusiaknál, kik 
jobbára több szelídséggel szeretnek, mint a 
városiak. S Landry jelleménél fogva még 
jámborabb volt sok másnál. Senki sem hitte 
volna, hogy oly könnyen lángra lobbanna, s 
a ki azt tapasztalta volna (mert ő gondosan 
elrejté azt), nagyon csudálkozandék. A kis 
Fadette azonban csak szalmatüzet láta a 
szenvedély e hirtelen, heves fellobbanásában; 
vagy attól tarta, hogy e lánggal égő tűz ön
magába is belékap, s mindketten áthágják 
a határokat, melyeket a szerénység jelöl ki 
azon fiatal embereknek, kik nem házasod
hatnak még: szülők és az okos óvatosság 
erre intenek legalább; és ha az két fiatal 
embernek vérébe hatott egyszer, isten-csu
dája, ha a mások beléegyezését bevárja.

De a kis Fadette, ki látszatosan tovább 
maradt gyermek más leányoknál, korát jó 
val megelőzött akaraterővel bírt. Tiszta, át-

5



ható eszének kelle hát lennie, mert szive 
épen oly heves, tüzes, s tán hevesebb vala 
még Landry szive- és vérénél is. 0  szenvedé
lyesen szerette öt, s mégis okos mérséklettel 
viselé magát: akár éjjel akár nappal, sza
bad idejének bármely órájában gondolkezék 
róla, bár mennyire égett látni öt s enyeleg- 
ni vele, mihelyt meglátá öt, legott nyugott, 
meggondoló tekintetet váltott, hideg megfon
tolással beszélle, sőt tetette magát, mintha 
sohasem érzette volna még a szerelem tüzét, 
és teljességgel nem engede neki oda egye
bet kezénél.

Landry, ki sokszor a legtávolabb fekvő 
helyeken és sötét éjtszakán egyedül volt ve
le, szenvedélye tüzében könnyen komoly aka
ratjának teljes figyelembe nem vételéig el
felejtkezhetett volna magáról; de ő nagyon 
félt az ő visszatetszésétől vagy oly kevéssé 
volt bizonyos szerelmében, hogy oldalánál 
oly elfogulatlan és bútalan vala, mintha ő a nén- 
je, s ő Jánoska, a kis Virgoncz volt volna.

Landry mulattatására s gondolatainak 
más irányadására a leány betanitá öt oly 
dolgokra, melyeket inegtanúlt, s a melyek
ben tiszta elméje és természeti tehetségénél 
fogvást öreganyja ismereteit régen felülmúl
ta. Semmiből sem akart titkot csinálni Land
ry előtt, s minthogy Landry még mindig hitt 
kevéssé a varázsolatban, mindent elkövetett, 
eszére adandó, hogy az ördögnek semmi ré
sze sincs az ő titokteljes tudományában.

50
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—  Mondom neked, Landry, igy szóla 
egy nap hozzá, a te gonosz szellemed, ki 
sértetedből semmi sincs. Csak egy szellem 
van, az pedig a jó  isten. Lucifer csak a tisz
telendő úr találmánya, s Gorgon a vén pa
rasztasszonyok koholmánya. Kiskoromban 
még hittem azt, és féltem öreganyámnak va
rázslataitól. 0  azonban kinevetett engem; 
mert az okos embereknek teljes igazuk van, 
hogy épen azok, kik mindent rá akarnak 
tukmálni másokra, mindenben kételkednek, 
és hogy senki sem hiszen kevésbbé a sátán
ban, mint a bűvészek, kik minden alkalom 
mai segitségül hívják őt. Ok igen jól tud
ják, hogy életökben sohasem látták őt s ő 
sohasem segített rajtok. Azok között, kik 
elég együgyüek voltak hinni és segitségül 
hívni őt, senki sem idézheté elő. Ilyen volt 
többi közt a molnár is a „Kutyaszorítóban.u 
Miként öreganyám elbeszélte nekem, ez a 
molnár, vastag furkósbottal fegyverkezve, a 
keresztútra ment, az ördög előidézésére és 
elpáholására. S éjfél tájban sokszor hallák 
kiáltását:

— No megjelensz-e, te farkaspofa? Meg
jelensz e, te veszett kutya? — te ördöngös 
Gorgon ?

— De Gorgon csak nem jelent meg, és 
a molnár csaknem megbolondult hiúságában, 
mert elhitette magával, hogy az ördög fél 
őtőle.

— De, Fanchon, szóla ellenvetőleg Lan-



52

dry, hiszen keresztyén embernek voltakép kö
telessége hinnie az ördögben.

—  Arról nem vítatkozhatom, felele Fa- 
dette; de ha igazán létezik is ördög, azt csak 
mégis tudom bizonyosan, hogy nincs semmi 
hatalma, hogy a földre jöjjön s rosztil bán
jon velünk és lelkünket elragadja a jó  isten 
töl. Már oly vakmerő csakugyan nem volna; 
a föld a jó  istené, és az emberek és dolgok 
csak a jó  istennek vetvék alája e földön.

Landry lassanként elveszté balga félel
mét, és a kis Fadette, ki valamennyi gondo
latában és imádságában jó  keresztyénnőnek 
mutatá magát, mind nagyobb csudálkozást 
gerjesztett benne. Az ö ajtatossága ^bensőbb 
és örvendetesb vala másokénál. 0  kedé
lye, keble egész hevével szerété az istent, 
mert neki mindenek előtt élénk szelleme és 
érzékeny szíve vala, és midőn Landryval er
ről beszéllgete, ez egészen elbámula, hogy ö„ 
Landry, oly imádságokat és gyakorlatokat 
tanúit, melyeknek nem fogta fel értelmét, s 
melyekre csak kötelességérzetből adá ma
gát, a nélkül hogy szivét eltöltötte, átjárta 
volna a teremtöje iránti szeretet, minek el 
lenkezöje vala a kis Fadettenél.

Midőn oly bizodalmas beszélgetésben 
járkála vele: a növények sajátságait, s azok
nak az emberek és állatok gyógyítására va
ló hatásait tanúlgatá Fadettetől. Nemsokára 
gyógyítási kísérletet tőn egy tehenen Caillaud 
atyus istállójában, mely a mértéken túli etetés
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miatt felpuffadt; és minthogy az állatorvos 
lemondott arról, tehát italt adott be neki, mely
nek készítésére Fadette tanította meg öt. 
Titokban tévé azt, s midőn a béresek más 
nap nagyon csüggedten léptek az istállóba 
ily szép tehén kidőlése miatt, gödörbe do 
bandók az állatot, csaknem egészen meg- 
gyógyulínak találák a veszendőnek hitt sze 
gény tehenet, Más Ízben umakk v. siklóki- 
gyó mart meg egy csikót, és Landry rög
tön megmenté azt a kis Fadette által java
solt gyógyszerrel. Végre veszettség elleni 
szert használa egy kutyánál la Pricheban, 
mely csakugyan meggyógyult és senkit sem 
mart meg. Minthogy Landry a kis Fadette 
tel való egyetértését lehetőleg titokban tartá, 
nem kérkedék hát gyógyerejü füveinek isme
reteivel, és állatainak gyógyulását csak gon 
dós ápolásának tulajdoniták. Caillaud atyus 
azonban, ki szinte értett ahhoz valamicskét, 
mint minden derék, ügyes mezeigazda és mar
hatenyésztő, titokban csudálkozék és monda: 

—  Barbeau atyus nem valami boszor
kánymester a marhára nézve, és szerencséje 
sincs abban; mert tavaly több darab marhá
ja  eldöglött, és pedig nem első esetben. De 
Landrynak nagyon szerencsés keze van, az 
efféle veleszliletik az emberrel. Az embernek 
vagy van talentuma vagy nincs; s habár ta
núi is az ember a tanodákban, mint az állat 
orvosok, mindaz mitsem használ, ha nincsen 
az embernek magával született talentuma.

5 *
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De Landrynak magával született talentuma 
van, mondom nektek, éső mindig fején találja 
a szeget. H ej! nagy természeti ajándok ám 
az, és ez több hasznot hajt neki a mezőgaz
daságban, mint valamely tőkepénz.

A mit Caillaud atyus monda, nagyon okos, 
és nem volt annak semmi babona és boszor
kányrém ize; csak abban csalatkozék, hogy 
Landry ügyességében természeti ajándékot 
hitt látni. Landry ugy mondott természeti 
adománya azonban a vele közlött reczipék 
gondos, értelmes alkalmazásában állott. De 
a természeti adomány koránsem mese, mert 
hiszen a kis Fadettenek birtokában volt az, 
s ő az ő öreganyjától nyert oktatások, uta
sítások után fedezé és találá fel a gyógy- 
erőket, melyeket a jó  isten bizonyos növé
nyekbe s azoknak bizonyos alkalmazásai és ke
zeléseibe rejtett. A kis Fadette azértis nem 
volt varázsnő, g neki joga volt őriznie ma
gát ily föltevéstől; azonban jó  észlelő tehet
séggel birt; szorgalmatos vizsgálatai ered
ményeit egybehasonlítgatá és folyvást kísér
leteket tőn ; és az kétségkívül természeti 
adomány. De Caillaud atyus kissé túlcsigázá 
a dolgot. 0  azt hitte, hogy e vagy ama mar
hatenyésztő- vagy mezeigazdának többé ke
vésebbé szerencsés keze van, és jót vagy ro- 
szat tehet az állatoknak az istállóban való 
puszta jelenlétével. Valamint tagadhatatlan 
az is, hogy még a legferdébb nézetekben is 
van némi igaz, s meg kell engedni, hogy
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gondos ápolás, tisztaság és lelkiismeretesség 
által minden munkában újra jóvá tehetjük 
azt, mit a hanyagság, gondatlanság vagy os
tobaság elrontott.

Minthogy Landry különös előszeretettel 
ajánlá fel magát a mezeigazdaság ezen ágá
nak, szerelméhez hozzájárult még a hálada- 
tosság is azon oktatásért, melyet Fadettetől 
nyert, és ügyességének méltányolása s be
csülése. Hálásan megismeré, hogy séták köz
ben, melyeket együtt járónak, s azon be
szélgetésekben, melyeket egymással tártának, 
Landry gondolatait szerelmétől mindig élté’ 
rité és más tárgyakra vezérlé, és azt is be
látó Landry, hogy kedvesének haszna s elő
nye inkább szivén fekvék Fadettenek mint 
a gyönyör, miszerint hizelegni s bókolni 
hagyjon magának, miként Landry elejénte 
kivánta volna azt.

Landry nemsokára annyira neki bolon
dult, hogy eszébe sem jutott, miszerint titok
ban tartsa a rútnak, gonosz és növeletlennek 
kikiáltott kis leány iránti szerelmét. Ha még
is némi óvatossággal fogott a munkához, az 
csak ikertestvére miatt történt, kinek jól is
merte féltékenységét, s a ki már alig bírta 
mérsékelni magát, hogy boszankodás nélkül 
szemlélgesse Landrynak Madelonnal való sze
relmeskedését ; s pedig a szerelmeskedés na
gyon csekély volt ahhoz képest, mit Fádét 
Fanchon iránt éreze most.

De ha Landry érzelmei nagyon élénkek
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v a lá n a k , hogy okos visszatartózkodás korlá
tái közt hagyassák, a kis Fadettc ellenben 
annál hajlandóbb vala a titokszatócskodásra; 
attól tarta, hogy a megkisértés nagyon ke
mény talál lenni Landryra nézve, ha kitenné 
öt az emberek ingerkedéseinek, s voltaképen 
sokkal jobban szerette öt, mint hogy boszu- 
ságot szerezzen neki hozzátartozóival. Azért 
tehát oly mély hallgatást kivánt tőle, hogy 
körülbelül egy év folyt le, mielőtt megtudák a 
dolgot. Landry rászoktatta Silvinet-t, hogy 
lépéseit és tetteit ne észlelje többé a régi 
aggodalommal, a környék pedig nem igen 
népes, telve begytorkolatokkal és fákkal bo
rítva, ugv hogy hát valamely szerelmi vi
szony darab ideig titokban maradhata.

Silvinet ikertestvérének a szép Made- 
lonhoz való vonzalmát szükségképi rosznak 
tekinté el ej én te, mit azonban Landry félénk 
magatartása és Madelon okos vigyázatossá
ga nagyon enyhített; annál nagyobb volt hát 
az ö öröme, a mint látá, hogy Landry nem 
gondola többé Madelonnal, és örvende, hogy 
ikertestvére nem sietett elvonnia szívét tőié, 
más leánynak ajándékozandó azt. Nem érez
vén többé féltékenységet keblében, nagyobb 
szabadságokat engede neki munkáiban és 
pihenéseiben. Landrynak mindig volt ürügye 
a jövés-menésre, és kivált vasárnap estve 
korán oda szokta hagyni Bessoniéret, és csak 
éjfél tájban jelent meg la Pricheban. Ez az 
tán megjárta, mert ágyát az úgynevezett
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„capharnionban“ állittatá fel. E szóban talán 
megbotlanak a t. olvasók, mert a kosta azt 
erősíti, hogy azt „Capharnaumunak (bordély
ház) kell mondani; de habár ő ismeri is e 
szót, mégsem tudja annak jelentését, mert 
kénytelenittettem megmagyaráznincki,hogy az 
a csűrnek az istállókhoz legközelebb fekvő 
helyét teszi, hol a ló és ökörszerszámok és 
szántóeszközök tartatnak. Ily módon Landry 
minden órában bejuthatott oda, anélkül hogy 
fölkeltsen valakit, s vasárnapja mindig hét
főn reggelig tartott; mert Caillaud atyus és a 
legkorosbik fia, kik mindketten nagyon ér 
telmesek valának és sohasem jártak korcs
mába, csapszékbe, ünnepnapokon magokra 
vállalák a ház- és udvarra való felügyelést, 
hogy a fiatal emberek, kik többet dolgoztak 
náloknál a lefolyt héten, isten parancsolatja 
szerint kinyughassák s mulathassák magokat.

'  Télen pedig, midőn az éjtszakák oly hi 
degek, hogy szabad ég alatt nem fecseghe
tünk kényelmesen a szerelemről, Landry és 
a kis Fadette jó  menedéket találtak egy ócs
ka toronyban, mely azelőtt galambház volt, 
de a galambok régóta ott hagyták azt. E még 
jó karban levő és bezárt torony Caillaud 
atyus birtokán álla, Caillaud atyus életet s 
más földterméseket tartott abban. A kulcs 
Landrynál volt; s minthogy az ócska torony kö
zel állott la Priche határszéleihez, nem messze 
a kőgáttól, és közepette egy jól besövényelt 
lóhermezőnek: az ördögnek nagyon ravasz
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nak kellett volna lennie, ha hallgatódzni akar 
a két szerelmesre. Midőn enyhe volt az idő, 
a sok apró haraszt valamelyikébe ballagd 
nak, melyekkel borítva vala a környék. Ezek 
szinte jó  rejtekhelyek a tolvajok és szerel 
mesek számára, s minthogy a mi vidékün
kön nincsenek tolvajok, a szerelmesek hasz 
nálják azokat, kik ott sem nem félnek, sem 
nem unatkoznak.

XVIII.

De minden titok napvilágra jön utoljára 
is. Midőn Silvinet egy vasárnap a temető kő
fala mellett járkála, ikertestvére hangját hal 
Iá, ki egészen közelében egy kőfal-nyúlvány 
mögött beszélle. Landry, az igaz, hogy egé
szen halkan beszélle, de Silvinet annyira is- 
meré az ő hangját, hogy eltalálta volna azt, 
habár a szavakat nem érti is.

—  Miért nem akarsz tánczolni? kérde 
valamely személytől, kit Silvinet sem láta. 
Hiszen már oly régóta nem maradtál körünk
ben a mise után, és senkisem titközendik 
meg abban, ha veled tánczolok, mert az em
berek azt hiszik, hogy körülbelül nem is is
merlek. Nem mondandják azt, hogy szere
lemből történik, hanem módosságból, és mert 
szeretném tudni, tudsz-e még tánczolni oly 
hosszú idő után.
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— Nem, Landry, nem, felele egy szó
zat, melyet Silvinet nem ismert meg, mert 
régóta nem hallotta azt, mert a kis Fadette 
kerülte az emberek, különösen Silvinet tár
saságát. — Nem, monda ő, nem akarok szem
be tűnni, s ha tánczoltál velem egyszer, ak 
kor minden áldott vasárnap tánczolni kívánsz, 
s akkor a rágalmazóknak volna min rágód- 
niok. Mindig mondottam, Landry, azt pedig 
bízvást elhiheted, hogy szívfájdalmunk akkor 
kezdődik, ha tudomásra jön, hogy te szeretsz 
engem. Csak bocsáss te engem utamra, s ha 
a nappal egy részét szülőid és ikertestvéred 
társaságában töltötted, akkor keress föl en 
gém a tudvalevő helyen.

— De az mégis borzasztóan unalmas, 
hogy soha se tánczoljon az ember, monda 
Landry. Hiszen te oly örömest, oly szépen 
tánczoltál azelőtt, galambom! Mily öröm vol
na rám nézve kezednél fogva tartanom téged, 
s karomon lebegtetnem téged, és látnom hogy 
csak velem tánczolsz.

— Épen annak nem szabad megtörtén
nie, viszonzá a leány. De már látom hogy 
csakugyan szeretnél tánczolni, kedves Lan 
dry, és meg nem foghatom, miért hagytál fel 
azzal végképen. Ugyan eredj oda és tánczolj; 
örömemre fog szolgálni, ha kedvedre mu
latsz, s akkor türelmesebben várakozom rád.

— O h! neked nagyon sok türelmed van! 
monda Landry oly kifejezéssel, melyben na
gyon kevés türelem rejlik; én azonban in
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kább elvágatnám mind a két lábszáramat, 
mint hogy oly leányokkal tánczoljak, kiket 
nem szeretek és a kiket meg nem csókolnék 
száz frankért!

— De ha én tánczolnék, viszonzá Fa 
dette, másokkal kellene tánczolnom és ter
mészetesen csókot is elfogadnom másoktól.

—  Távozzunk, távozzunk! monda Landry; 
nem akarom, hogy más valaki megcsókoljon 
téged.

Silvinet csak a lépteket hallá még, me
lyek eltávozának, és hogy testvére által meg 
ne lepettessék, hirtelen a temetőbe lépett és 
menni hagyá őt maga mellett.

E fölfedezés tőrdöfés volt Silvinet szi 
vének. Nem iigyekvék fölfedezni, ki volt az 
a Landry által oly szenvedélyesen szeretett 
leány. Beérte ő azon bizonyossággal, hogy 
Landry más személy kedvéért fordult el ptőle 
és ő ennek ajándékozta egész szivét. És ő 
mindezekről egy szót sem mondott az ő iker
testvérének.

— Nem bízik bennem, gondolá magá
ban, és az a leány, kit annyira szeret, bizo
nyosan gyanakodóvá, bizalmatlanná tette őt 
irántam. Most már épen nem csudálkozom 
rajta, hogy annyira unatkozik otthonn, és 
nincs nyugodalma, ha sétálni akarok menni 
vele. Nem sürgettem tovább a dolgot, mert 
azt hivém, hogy jobban szeret egyedül lenni. 
Semmit sem szólok neki, megharagudnék 
rám, hogy hallgatódzva ellestem, mit nem
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akart tudatni velem. Titokban akarom hor* 
dozni búmat; örülni fog, ha nem zaklatom 
öt többé.

Silvinet végrehajtá szándokát, és még 
kelleténél is messzebb vitte a dolgot, mert 
ezen túl nemcsak nem fáradott magához 
kötni testvérét, hanem, hogy legkisebb aka
dályul se légyen útjában, korábban szokott 
távozni a háztól, mintsem azelőtt és magá 
nyos helyen tartózkodók rejtekben.

— Ha találkoznék velem Landry a me
zőn, gondolá magában, azt gondolná, hogy 
leskelődém reá, és éreztetné velem, hogy út 
jában állok.

Előbbeni epedése, melyből szinte kigyó 
gyúlt már, lassanként oly hevesen támadá 
meg újra, hogy az nemsokára arezából vala 
olvasható. —  Anyja gyöngéd szemrehányá 
sokkal illeté ö t ; ő azonban, tizennyolcz éves 
létére, szégyelvén még folyvást mutatni e 
gyöngeséget, mely tizenöt éves korában erőt 
vett rajta, nem akará megváltani, mi rágó
dik szivén.

Ez megörizé őt a sínlődéstől; mert a jó  
isten csak azokat hagyja el, a kik magok 
is elhagyják magokat, s a kinek elég bátor 
sága van, titokban tartani fájdalmát, annak 
több ereje van, mint a szakadatlanúl panasz
kodó elpuhúlt embernek. A szegény iker le 
volt verve mindig s arcza elhalaványodék; 
bébe korka könnyüded lázrohama volt, s ám
bár növekedék még valami keveset, megle-

6
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hetősen gyöngéd és nyúlánk marada. Nem 
igen volt kitartó a munkánál, s ez nem az 
ő hibája vala, mert jól tudá, hogy a munka 
hasznára szolgált; elég volt már, szomorúsá
gával untatnia atyját, tunyaságával nem aka- 
rá még haragítani és kárt okozni neki. Mun 
kához látott tehát és haragjában önmaga el
len munkálkodék. így  néha többet vállalt 
magára, mint a mennyit teljesíthetett, s kö
vetkező nap aztán annyira lankadt volt, hogy 
nem dolgozhatók többet.

— Sohasem válik belőle erős munkás, 
monda ekkor Barbeau atyus; de teszen any- 
nyit, a mennyit tehet s a mikor tehet, és 
nem kíméli magát eléggé. Azért nem aka
rom másokhoz adni őt, mert nagyon kevés 
testi erőt nyert a jó  istentől, és a szégyen 
s büntetéstől való félelem megölné őt, s ne
kem szemrehányásokat kellene tennem ma
gamnak egész életemben.

Barbeauné nagyon világosaknak, meg
győzőknek találá ezen okokat, és mindent 
elkövete Silvinet földerítésére. Egészségére 
nézve több orvostól kért tanácsot, s néme 
lyek azt mondák, hogy kímélni kell őt kü
lönösen és csak tejet adni neki innia, mert 
nagyon gyönge; mások ellenben úgy vélekö 
dének, hogy dolgoztatni kell vele s jó  bort 
adni innia, mert gyönge és ennélfogva erősí
tésre van szüksége. Barbeauné nem tudta, 
kinek tanácsát kövesse, mint többnyire szó-
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kott lenni, midőn valamely dologról külön 
böző véleményeket adnak.

Szerencsére tétovázásában semmiféle ta
nácson sem jára, és Silvinet azon az úton 
járdáit, melyet a jó  isten jelölt ki előtte, a 
nélkül hogy jobbra vagy balra botorkált vol
na, és hordozá bánatát, a nélkül hogy az na 
gyón erősen megviselte volna, mindazon idő
ig, hol Landry szerelme kitudódott, és Sil
vinet még tetőzve látá bánatát testvére szív
fájdalma által.

A titkot Madelon fedezte föl; ő ugyan 
semmi roszban sem tőré fejét, midőn azt te 
vé, csakhogy roszúl használá fel azt. Lan
dry miatt régen megvígasztalódott, s minthogy 
nem sok időt szükségelt szeretésére, igy nem 
sok időt szükségelt feledésére sem. Mindaz- 
által egy kis harag maradt a begyében, mely 
csak alkalomra várt hogy kitörjön. Itt is be- 
bizonyúlt tehát, hogy a bosszú tovább tart a 
női szívben, mint a sovárgó visszaemlékezet.

A dolog következőleg történt. A szép 
Madelon, kit nagyon erkölcsösnek magaszta 
Iának, s a ki nagyon begyes, rátartó vala 
mindig a legények iránt, voltakép nagyon 
káczér volt, és félig sem oly okos, értelmes 
és hü a maga barátságában, mint a szegény 
Tücsök, kit annyira bántottak és kigúnyol
tak. Madelonnak már két szeretője volt 
Landryn kívül, s épen harmadik szeretőjé
nek vallott szerelmet, ki unokatestvére, Cail 
Iáiul atyus legifjabbik fia volt la Priche-ban.
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Ez utóbbi, kinek reményt nyújtott, folyvást 
sarkában, nyomában vala, s minthogy tartott 
attól, hogy ez nagy figyelmet gerjesztene, 
nem tudta tehát hogy hová rejtse magát, mi
szerint háboritlanúl fecseghessen új szerető 
jével. Ekkor rá hagyá beszélni magát szere
tője által, hogy a galambházba jőjön, mely
ben Landry becsületes összejöveteleit szokta 
tartani a kis Fadette-1.

Caillaud Cadet kereste a galambház kul
csát, de nem találta meg, mert a kulcs 
Landry zsebében volt mindig; s ő senkitől 
sem követelhette azt, mert nem tudta okát 
adni, miért akar a galambházba menni. Lan 
dryn kívül senki sem gondolt tehát a kulcs
csal. Caillaud Cadet azt gondolá, hogy a 
kulcs elveszett, vagy apjánál van a ládában, 
és betaszítá az ajtót. A véletlen azonban úgy 
akarta, hogy Landry és Fadette épen ott 
vala, és a négy szerelmes nagyon megzava- 
rodék, midőn egymást láták. Azért el is hall 
gattak mindnyájan és egy hangot sem szó- 
iának a kalandról.

De Madelont újra megrohaná a félté
kenység és harag, midőn látá hogy Landry, 
ki a legszebb és legkedveltebb fiatal ficzkók 
egyike lett a vidéken, oly szépen megőrizte 
a hűséget a kis Fadette iránt Andochius 
napjától fogva, s elhatározta magát a maga- 
megboszúlásra. De arról egy szót sem mon
dott Caillaud Cadetnek, ki derék fiatal em
ber volt s bizonyosan nem egyezett vohm be
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abba. Terve végrehajtására két más leányt 
vett segítségül, kik szinte el voltak kesered- 
ve némileg azon megvetés miatt, melyet 
Landry látszott mutatni irántok, sohasem szó
lítván fel őket többé tánczra. Madelon e két 
segédnője oly vigyázó, éber szemmel tartá a 
kis Fadette-t, hogy rövid idő alatt fölfedezék 
szerelmi viszonyát Landryval. Mihelyt egy- 
szer-kétszer együtt látták a szerelmes párt. 
nagy lármát ütöttek azzal a környéken s el- 
beszélék azt fűnek fának, a ki hallani akará 
A rágalomvágy mindig és mindenütt talál kész 
füleket és serény nyelveket, s nemsokára kö
zönségesen elterjedt a híre, hogy Landrynak 
rósz ismeretsége van a kis Fadette-1.

Most már belé avatkozott a dologba az 
egész női ifjúság, mert az mintegy sértésül te 
kintetik minden másokra nézve, midőn vala
mely csinos, jómódú íiczkó szeret valamely le 
ányt, és a rágalmazó nyelvek nem henyélnek 
ilyenkor. Azt is mondhatjuk, hogy a női nyel
vek legjobban értenek ahhoz, hogy a gonosz 
rágalmat sebesen és messze forgásba hozzák. 
Két hét múlva a galambházban történt kaland 
után mindenki tudta, nagya és apraja, vénje 
és fiatala, Landry ikertestvérnek Fanchonnal, 
Tücsökkel való szerelmeskedését; itt azonban 
sem a toronyról, sem Madelonról nem volt szó, 
mert óvakodott a dolog elbeszélésétől, amint 
az valóban állott, és még teteté magát, mintha 
e hír, melyet önmaga terjesztett el előbb titok
ban, csak most esnék tudtára mint újdonság.

6*



66

A hir behatott Barbeaimé fülébe is. Bar 
beauné nagyon megszomorodott ennek halla
tára, és nem akart szót sem szólani arról fér
jének. Azonban Barbeau atyusnak tudomására 
jött az más valahol, és Silvinetnek, ki híven 
megőrizte testvére titkát, szomorúan kellett 
látnia, hogy mindenkinek tudomása van már 
arról.

Egy estve, midőn Landry, szokása sze
rint, már korán reggel távozni akart Bessonié- 
reből, anyja, legkorosbik nénje és ikertestvére 
jelenlétében igy szóla hozzá:

—  Ne siess oly nagyon, Landry, mert be
szédem van veled; csak keresztapádra várok 
még, mert egybegyülve szeretném látni itt 
mindazokat, kiknek szivökön fekszik a te sor
sod, hogy nyilatkozatot kívánjunk tőled.

S midőn Landriche nagybátya, a kereszt
apa, megérkezett, igy szóla Barbeau atyus:

— A mit mondani akarok neked, kissé meg 
fog szégyeniteni; s én magam is némi szégye
nüléssel és nagy sajnálattal kényszerítve lá
tom magamat, hogy a család jelenlétében ki
hallgassalak.

— Amint hallom, utolsó Andochius nap
ján, már nemsokára egy éve lesz, ismeretséget 
kötöttél. Már az első nap óta sokat beszéltet
tek arról, mert az nagyon különös dolog volt, 
hogy az emberek, egész ünnepnapon, vidékünk 
legrútabb, legpiszkosabb s legelhirültebb leá
nyával láttának tánczolni téged. Én nem gon
doltam avval, mert úgy véleködém hogy tréfát
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űztél, ámbár nem voltam megelégedve azzal, 
mert az embernek őrizkednie kell a rósz em
berektől, azonban nem kell őket megalázni, és 
még szerencsétlenebbekké is tenni, mint a mi
lyenek már azok különben is valamennyi be
csületes ember megvetése által. Én mitsem 
mondottam neked arról, mert más nap oly szo
morúnak láttalak s gondolám magamban, hogy 
tenmagad teszesz szemrehányásokat magad
nak és félbe szakasztod azt. Most azonban kö
rülbelül egy hét óta egészen más dolgokat hal
lok, s ámbár hiteles emberektől hallom, mégis 
kételkedem még, míg te magad nem bizonyí
tod azt. Ha gyanúmmal méltatlanságot követ
tem el rajtad, az csak azért történt, mert ja 
vadat tartom szemem előtt, és mert kötelessé
gem őrködni magaviseletedre. Ha nem egyéb 
az üres mendemondánál, annak örülni fogok, 
ha szavadat adod, hogy téged csak rágal
maztak.

— Édes apám, viszonzá Landry, legyen 
szíves megmondani, miben vétkeztem, s én 
minden tartozó igazsággal s tisztelettel fele- 
lendek.

— Nekem ngy látszik, Landry, hogy elég 
világosan értésedre adtam azt: azt mondják 
hogy rósz összeköttetésben vagy Fadetné uno
kaleányával. Az a leány nem sokat ér, édes 
anyja gyalázatos módon elhagyta férjét, gyer
mekeit és szülőföldjét, s az alma, tudomás sze
rint, nem messze esik fájától. Azt mondják, 
hogy mindenütt a kis Fadette-1 kószálsz, s
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azért attól tartok, hogy te rósz szerelmi ügybe 
keveredtél .vele, melyet megbánhatnál egész 
életedben. Értesz-e most már?

— Jól értem kedves apámat, felele Lan- 
d ry ; azonban engedjen csak egy kérdést ten
nem, mielőtt felelnék kigyelmednek. Vájjon 
családja miatt vagy csak személye miatt tartja 
kigyelmed Fadette Fanchont rósz ismeret
ségnek ?

— Mindkét oknál fogva, viszonzá Barbeau 
atyus kissé komolyabban, mint azt elejénte mu
tatta ; mert ő azt várta, hogy nagyon zavart 
nak találandja Landryt, holott egészen elfő 
gulatlannak és határozottnak találá öt. — Elő
ször is a rósz atyaíiság rút szégyenfolt, s oly 
tiszteletben álló család mint az enyim, soha 
sem elegyedik sógorságba a Fadet-családdal, 
Másodszor a kis Fadette-t senki sem becsüli, 
és senki sem hisz neki. Előttünk nőtt fel, s 
mindnyájan tudjuk, mi lakik benne. Hallottam 
ugyan, s magam is láttam, hogy egy év óta 
jobban viseli magát, snem futkároz a kisfiúk
kal s nem fiz gúnyt a becsületes emberekből. 
Láthatod, hogy nem akarok igaztalan lenni; de 
ez még nem elegendő, hogy elhigye az ember, 
miszerint ily rósz nevelésű leányból becsüle
tes asszony válhassék valaha. Ismerem öreg
anyját, és teljes okom van attól tartani, hogy 
Ígéretet csalt ki tőled, és szégyenbe, zavarba 
akar téged ejteni. Sőt azt mondották nekem, 
hogy a leány terhes; azt nem akarom ugyan 
igényest hinni.de az sok szívfájdalmat okozna
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nekem, mert a te nyakadra tolnák a dolgot, és 
abból botrány s pörlekedés keletkezhetnék.

Landry, ki kezdettől fogva föltette magá
ban, hogy jámboran viselendi magát és szeré
nyen felelend, most már elveszté türelmét. Ar- 
cza izzópirosra gyuladt, felpattant és viszonzá:

—  A ki azt mondotta, apám, az gyaláza
tos hazug. Fádét Fanchon gyalázatosán rágal
maztatok, és ha feltalálhatnám a rágalmazó
kat, vissza kellene azt vonniok valamennyi 
ember jelenlétében, vagy megverekedniök ve
lem , mígnem egyikünk a földön maradna. 
Mondja meg nekik, hogy ők gyáva, álnok gaz
emberek : hadd jőjenek és mondják hát sze
membe, a mit hátam mögött a kigyelmed fülei
be fútták, s én tudaudom védelni magamat.

— Ne légy oly indulatos, Landry, szóla 
megintöleg Silvinet, ki egészen levert és szo
morú volt. —  Hiszen apám nem vétkell téged, 
hogy méltatlanságot követtél el ezen leányon; 
de attól tart, hogy másokkal szűrhette össze 
a levet, és mostmár csak azért jár veled, 
hogy eíhigyék az emberek, miszerint te elég
tétellel tartozol neki.

XIX.

Landryt ikertestvére szava lecsöndesíté 
némileg, de az általa mondott szavak viszon
zást kivánának.
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— Testvér, monda, nem érted te azt. 
Neked előítéleted volt régóta a kis Fadette 
iránt, s te nem ösmered őt. Én nagyon ke
veset hajtok az emberek mendemondájára; 
de sohasem szenvedem, hogy roszúl beszélt
jén róla valaki, és szülőim tudják meg tő 
lem megnyugtatásukra, hogy a föld kerek 
ségén nem létezik két oly derék, jó, okos, 
értelmes, önzetlen leány, mint Fadette. Ha 
az a szerencsétlensége, hogy rósz rokonai 
vannak, annál inkább dicsérendő ő, hogy az
zá lett, a mi valóban, s én sohasem hittem 
volna, hogy keresztyéniig gondolkodó em
berek az ő származása egész szerencsétlenségét 
neki hányhassák szemére.

— Ügy látszik, mintha t e n e k e m  akar
nál szemrehányásokat tenni, Landry, monda 
Barbeau atyus, szinte fölkelve helyéből, ér
tésére adandó, hogy a dolgot ne tartassák 
tovább. — Boszankodásodból látom, hogy 
többet tartasz Fadettre, mint én szeretem. 
Minthogy sem szégyent, sem megbánást nem 
érszesz, ne szóljunk többet arról. Meggondo
lom, mi tevő legyek, hogy megóvjalak ifjú
kori balgaságodtól. Most eredj gazdádhoz.

— így nem távozol, monda Silvinet, 
visszatartóztatva testvérét. Hallja, édes apám, 
Landry annyira meg van rémülve a kigyei 
med bánatán, hogy egyet sem szólhat. Bo
csásson meg és adjon egy csókot neki, mert 
sírni fog alkalmasint egész éjjel, s a kigyei-
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med bosszúsága nagyon kemény büntetés len
ne reá nézve.

Silvinet sirt, sirt Barbeauné is, s nem 
kevésbbé a korosbik néne és Landriche nagy
bátya. Csak Barbeau atyus és Landry sze
mei maradtak szárazak; de szivük nagyon 
tele volt, s a többiek nem nyugodtak addig, 
mig meg nem csókolták egymást. Az apa 
nem kivánt semmi Ígéretet, mert jól tudta, 
hogy a szívbeli ügyekben nem sokat lehet 
építeni az Ígéretre, s azonfölül nem akarta 
hogy csorbuljon méltósága; értésére adá azon
ban Landrynak, hogy ezzel még nincs befe
jezve az ügy.

Landry haragosan és vígasztalánál tá 
vozék. Silvinet örömest követte volna őt, de 
nem bátorkodék, mert gyanítá, hogy búját köz- 
lendi bizonyosan Fadette-1; s oly szomorúan 
feküdt le, hogy sohajtozék az egész éjen át 
és családbeli szerencsétlenségről álmodék.

Landry bekopogtatott a kis Fadette aj 
táján. Az öreg Fadetné lassanként annyira 
megsüketült, hogy misem volt képes fölser
kenteni őt, ha egyszer elaludt, s egy idő óta 
Landry, titka fölfedeztetése után, csak estve 
beszélgethetett Fanchonnal a szobában, hol 
az öreg és Jánoska aludt, s még ott sem 
volt teljes biztosságban, mert a vén boszor
kány nem szenvedhette őt, és inkább seprő
vel mint szép szóval riasztotta volna el őt. 
Landry elpanaszolá Fadettenek a maga ba
ját, és nagyon elszánt és határozottnak ta-
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lálá őt. Elejénte megkisérté a rábeszéllést, 
hogy saját érdekében helyesen cselekednék, 
ha végkép kivetné őt elméjéből, és végkép 
visszavonulna tőle. De midőn látá, hogy mind 
haragosabb és szomorúabb lesz, engedelmes
ségre inté őt és jobb időkkel biztatá.

— Hallcd-e, Landry, monda neki, én már 
rég sejtettem, mi most történik velünk, és 
gyakran gondoltam, hogy mit csinálnánk, ha 
oly eset adná elő magát. Apádnak nagyon 
igaza van, s én épen nem haragszom reá, 
mert csak az irántadi szeretetből fél oly le
ánynyal való ismeretséged következményei
től, mely hozzád nem méltó. Én tehát meg
bocsátom neki irántami csekély büszkeségét 
és méltatlanságát; mert nem tagadhatjuk, 
hogy gyermekkoromban nagyon bősz és nö 
veletlen voltam, s tenmagad lobbantád sze
memre azt, midőn szeretni kezdél. Egy év 
óta kiépültem ugyan hibáimból, de az idő 
még sokkal rövidebb, hogysem apádnak bizo 
dalma lehessen hozzám; hiszen önmaga mon 
dotta azt neked mai nap. Hosszabb időnek 
kell tehát még eltelnie abban, és a bal vé
lemények, melyeket az emberek tápláltak 
irántam, lassankint enyésznek el majdan, az 
utálatos hazugságok, melyeket most terjeszt- 
getnek, önmagoktól semmisülendenek meg. 
Szülőid majd meggyőződnek, hogy erkölcsös 
vagyok, és sem roszaságokra nem akarlak 
csábítani, sem pénzt kicsikarni tőled. Ok ek
kor igazságot szolgáltatnak nekem, és mi



73

láthatni fogjuk egymást, beszélgethetünk egy
mással ; a nélkül hogy elbújunk az emberektől; 
de most szót kell fogadnod apádnak, ki bizonyo
san megtiltandja, hogy ne látogass engem.

— Azt nem tehetem, monda Landry, in 
kább vízbe ölöm magamat.

— No, ha nincs elég bátorságod, viszonzá 
a kis Fadette. lesz nekem te helyetted. Én tá
vozom, elhagyom e vidéket egy időre. Két hó
nap óta nagyon jó  helylyel kinálnak a város
ban. Oreganyám oly süket és annyira törődött, 
hogy majdnem végképen felhagyott orvossá
gai készitésével s eladásával, és nem oszthat 
többé tanácsokat másoknak. Neki egy nagyon 
jó  rokona van, ki örömest ellakik nála, és 
gondját viseli majd neki s Jancsikának is.

Fadette érzékeny, bizonytalan hangon 
szóla; szive szerfölött elfogódott annak meg
gondolására, hogy el kell válnia azon fiútól, ki 
Landry után a legdrágább kincse a világon; 
de újra neki bátorodott és folytatá:

— Jancsi mostmár elég erős hogy ellehesseu 
nélkülem. Nemsokára az első úrvacsorájához 
járu l; a gyönyör, hogy a többi gyermekekkel 
részt vehet a kátétanban, szórakoztatni fogja 
öt, és az én elutazásomon való szomorkodása 
elenyészendik. Alkalmasint észrevetted, hogy 
meglehetősen megokosodott és a többi fiúk 
nem ingerkednek vele többé. Szóval, meg kell 
lenni, Landry; feledtetnem kell egy ideig, mert 
a környékbeli emberek most nagyon haragsza
nak reám s nagyon féltékenyek rám. Ha majd

Killf. regénycsarnok X X  VI. füzet. 7



74

távolban töltöttem pár évet és jó bizonyítvá
nyokkal s jó  hírnévvel jövök vissza — jó  hír
nevet pedig mindenütt könnyebben szerezhe
tek magamnak mint e helyen — akkor békét 
hagynak nekünk és jobb barátok leszünk mint 
valaha.

Landry mit sem akart hallani ezen föltett 
szándokról; magán kívül volt, s oly állapotban 
téré vissza la Pricheba, hogy a kő is megszánta 
volna öt.

Két nap múlva, midőn a szőlőbe vezeté a 
teheneket, igy szóla hozzá Caillaud Cadet:

—  Látom, Landry, hogy haragszol reám, 
s egy idő óta nem beszéllesz velem. Talán azt 
hiszed, hogy én fecsegtem volna ki szerelmi 
viszonyodat a kis Fadette-1, és nagyon fájla
lom, hogy ily alávalóságot tudsz elhinni felő
lem. Isten a bizonyságom, hogy egy árva han
got sem szóltam arról senki fiának, s valóban 
nagyon sajnállak, hogy ily bosszúságot okoz
tak neked; mert én mindig becsültelek, és so
hasem sértettem meg a kis Fadette-t. Sőt mond
hatom, hogy én becsülöm azt a leányt a ga
lambházban történt találkozás és esemény óta, 
melyet ő is kifecseghetett volna; de ő hallga
tag volt, és egy lélek sem tudhatott meg abból 
semmit. 0  kedvezőleg használhatta volna ezen 
alkalmat, hogy megboszúlja magát Madelonon, 
ki maga oka valamennyi pletykának; de ő nem 
tette azt, s én látom, Landry, hogy az ember 
nem adhat hitelt a látszatnak és bitang hírnek. 
Fadette, kit gonosz teremtésnek tartottak,
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nyiltszivü és j ó ; Madelon ellenben, kit jónak 
tarta a világ, hűtlenül viselte magát nemcsak 
Fadette irányában s te irántad, hanem én irán
tam is, mert nekem súlyos panaszom van csa- 
podársága ellen.

Landry nagyon barátságosan és szívesen 
fogadta Caillaud Cadet nyilatkozatait, s ez vi
gasztalni íígyekvék őt bánatában.

— Téged nagyon megsértettek, szegény 
Landry, monda végül, de vigasztalódjál a kis 
Fadette jó  magaviseletével. Nagyon jól teszi, 
hogy távozik hazulról, véget vetendő az inger- 
kedések- és fecsegéseknek, és én magam is 
mondottam neki azt, midőn mellette mentem 
ben búcsút vevék tőle.

— Mit mondasz te, Cadet? kiálta fel 
Landry; ő megy ? ő elment ?

— Hát te nem tudtad azt ? kérdé Cadet. 
Én pedig azt hittem, hogy abban megegyezte
tek egymással, és csak azért nem kiséréd el 
őt, hogy ne szolgáltass több okot a rágalmazásra. 
De ő távozik, annyi bizonyos; alig egy ne
gyedórája hogy errefelé ment, hóna alatt tart
va nyalábkáját. Chateau-Meillantba akart mén 
ni, és eddig már Vieille-Villeben vagy Urmont 
tájékán jár.

Landry magára hagyá ökörfogatát és fu
tásnak erede. A homokúton beérte a kis Fa- 
dette-t, mely út az urmonti szőlőktől Freme- 
lainba viszen.

Kimerülvén a bú- és erős futásban, az úton 
leroskadt. Nem szólhatott, de jelekkel adá neki
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tudtára, hogy ellene szegül ^utazásának.
Midőn kissé kipihente magát, Fadette 

monda neki:
— Kedves Landry, meg akartalak kimél- 

ni e fájdalomtól, és te most mindent elkövetsz 
hogy megfoszsz bátorságomtól. Légy férfi és 
ne tégy csüggeteggé; több bátorságra van 
szükségem, mint gondolod, és ha eszembe jut, 
hogy szegény Jancsi öcsém keres és hátam 
mögött zokogva sír, oly gyöngének érzem ma
gamat, hogy szeretném szétzúzni fejemet e 
köveken. Ah, kérlek, segíts, Landry, a helyett 
hogy eltérítenél s lebeszéllenél kötelességem
ről ; mert ha ma nem megyek, sohasem lesz 
abból valami, és veszve vagyunk.

— Fanchon, Fanchon, neked nincs szük
séged sok bátorságra, felele Landry. Te csak 
gyermek miatt epeszted magadat,ki nemsokára 
megvigasztalódik, mert ő csak gyermek. Az 
én fájdalmammal nem törődöl; te nem tudod, 
mi a szerelem; te nem szeretsz engem, és el- 
feledesz nemsokára —  talán nem is jösz el 
újra.

— Újra eljövök, Landry ; isten a tanúm, 
hogy egy év múlva, s legkésőbben két év múl
va visszajövök, hogy nem feledendelek, és soha 
sem lesz más barátom vagy kedvesem náladnál.

— Más barátod talán nem lesz, Fanchon, 
mert sohasem találandasz olyat, ki oly enge 
dékeny minden dologban, mint jó  magam; de 
hogy nem találsz-e más szeretőt, azt nem tu
dom ; ki kezeskedhetik nekem azért ?
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— Én kezeskedem azért neked.
— Azt te magad sem tudhatod, Fadette. 

Te sohasem szerettél, és ha megtanulod ismer
ni a szerelmet, akkor nem gondolsz többé sze
gény Landrydra. Ah ha te úgy szerettél volna 
engem, mint én szeretlek, nem távoznál tőlem 
igyen.

— Azt hiszed, Landry ? monda a kis Fa
dette, szomorúan komoly tekintettel nézve reá. 
Talán nem tudod, hogy mit beszélsz; én pe
dig azt hiszem, hogy a szerelem még többet 
parancsolna nekem, mint a mennyit parancsol 
a barátság.

— Oh, ha a szerelem azt parancsolná ne
ked, nem volna annyi bánatom. Szavadra bíz
nám magamat, és reményemet a jövőbe vet
ném ; ugyanazon bátorságom volna, mint ne
ked . . .  De hiszen az nem szerelem, sokszor 
mondtad azt már nekem, és láttam azt nyugo
dalmadon és közönyösségeden.

— Tehát azt hiszed, hogy az nem szere
lem, kérdé a kis Fadette, bizonyosan tudod 
azt?

Még folyvást reá függesztve tartá szemét, 
vastag könyek csordulának le orczáin, és na
gyon ritkán mosolyga.

— Ah, istenem, istenem ! kiálta fel Lan
dry, karjaiba zárva őt, ha csalódtam, tévedtem 
volna!

— Nagyon tudom hogy tévedtél, felele a 
kis Fadette, folyvást mosolyogva és sírdogál- 
va, nagyon jól tudom, hogy a szegény Tücsök

je
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nek tizennégy éves korától fogva' csak Lan- 
dryja, és senki más számára nem voltak sze
mei. Jól tudom, hogy mindenütt utána sza
ladgált és ingerkedék vele, arra kényszerí- 
tendő őt, miszerint ővele foglalkodjék, de 
Fadette még nem tudta, mit csinált, és mily 
titokteljes hatalom vonzá őt hozzá. Jól tudom, 
hogy egy nap, midőn ő, jól tudva hogy Lan- 
dry homlokát a bú, gond redői boriták, föl 
kérésé Silvinetet és a pataknál üldögélve ta- 
lálá, varázsnő látszatát ölté fel magára, el
hitetendő Landryval, hogy ő hálával, köszö
nettel tartozik neki. Jól tudom, hogy a kő- 
gátnál lehordta őt, mert akkor boszankodott 
és bánatos vala, hogy azóta egy árva szót 
sem váltott vele. Jól tudom, hogy ő tánczol- 
ni akart Landryval, mert a leány belé volt 
bolondúlva, és ügyes táncza által megtetsze
ni remélt neki. Jól tudom, hogy ő egy késő 
éjtszakán a kőbányában üldögélt és megbá
nása s fájdalmában zokogott és jajveszékele. 
Azt is tudom, hogy berzenkedett, midőn Lan- 
dry meg akarta csókolni őt, és ő hideg ba
rátsági szavakkal felelt neki, midőn szere
lemről beszélle előtte, mert ő attól tartott, 
hogy nagyon hirteleni odaadása által elveszti 
szerelmét. Végre jól tudom, hogy a leány 
szaggatott szívvel válik, de azon gondolattal 
vigasztalja magát, hogy más emberek vélemé
nyében magához méltóan térend vissza, és egy
kor felesége is lehet Landrynak, anélkül, hogy 
az ő családját megsértse és megbecstelenítse.
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Landry csaknem megbolondúlt. Kacza- 
gott, kiabált és sírt; megcsókolgatá Fanchon 
kezeit és ruháit, és megcsókolta volna lábait 
is, ha megengedi neki; de ő fölemelé őt, és 
igazi szerelemcsókot ada neki, mely végre 
meg látszék fosztani őt eszméletétől; mert 
az első csók volt az, melyet tőle, s általában 
leánytól kapott. Míg ő csaknem eszméletlenül 
fetrengett az úton, arczának bájos pirulásá
val vévé föl nyalábkáját és gyors léptekkel 
távozék. Megtiltotta neki, hogy ne merjen 
utána menni, s még egyszer ünnepélyesen 
megigéré neki visszajövetelét.

XX.

Landry engedelmeskedett és visszamene 
a szüretelésre. Bámulatára nem érezé magát 
oly szerencsétlennek, mint azt várta vala... 
hisz oly édes annak tudalma, hogy az em
ber szerettetik, s oly nagy a bizodalom, 
midőn bensőleg és igazán szeretünk. Annyi
ra elcsudálkozott és oly derült vala, hogy 
Caillaud Cadetet meghittjévé tette érzelmei
nek. Ez szinte nagyon elcsudálkozott, és csu- 
dálkozék a kis Fadetten, hogy minden gyön- 
geség és minden meggondolatlanságtól oly 
ügyesen meg tudta őrizni magát, mióta Lan
dry szerette őt és ő szerettetett általa.
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— Nagyon örülök, hogy annak a leány
nak annyi jó tulajdonsága van; mert én ré
szemről sohasem Ítéltem róla roszúl, és meg 
kell vallanom, hogy ö bizony tetszett volna 
nekem, ha méltányol. Szemei miatt mindig 
szebbnek mint rútnak találtam őt, s egy idő 
óta láthatta volna minden ember, hogy ő na
ponként szebb és kellemesebb lön, ha ma
gára akarta volna vonni a figyelmet. De ő 
csak téged szeretett, Landry, és meg volt 
elégedve, ha vissza nem tetszék másoknak; 
ő csak a te kedvedet kereste, és biztosíta
lak, hogy nekem tetszenék az ily jellemű 
leány. Én megismertem az ő jó szívét már 
azelőtt is, és ha meg akarnák kérdezni az 
embereket lelkiösméretökre, mit tudnak s mi
kép vélekednek őróla, senki sem mondhatna 
ellene valamit. De hiába, ilyen a rósz világ, 
ha két-három személy feltámad egy ellen, 
mindnyájan beléavatkoznak, követ dobálnak 
utána s rósz hírét költik, a nélkül hogy vol- 
taképen tudnák: miért. Az ember hajlandó 
volna hinni, hogy az emberek gyönyörűséget 
találnak abban, ha földhöz vághatják a véd
teleneket.

Landry nagyon megvigasztalódék, midőn 
ilyen ítéletet halla Caillaud Cadet szájából, 
s az nap óta legjobb barátja lön, ki előtt 
feltárd szíve valamennyi fájdalmát. Egy nap, 
mi több, még ekkép szóla hozzá:

—  Vesd ki fejedből örökre Madelont, 
kedves Cadet j ő nem ér semmit, és sok bősz-
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szúságot okozott már mindkettőnknek. Te egy- 
korácsu vagy velem, s várhatsz még a házas
sággal. Ott az én Anikó hiígoeskám; ő szép, 
erkölcsös, szerény és jószívű; épen most tizen
hat éves. Látogass meg bennünket gyakrab
ban ; apám becsül téged, s majd ha megismer
ted egyszer közelebbről, meglátod, hogy nem 
tehetsz okosabbat, mint ha sógorommá lészsz.

— Nem-et ugyan nem mondok, felele Ca
det, s ha a leány különben nincs még másnak 
Ígérve, megkereslek s meglátogatlak bennete
ket minden vasárnap.

Fanchon elutazása estvéjén Landry apjá 
hoz szándékozott menni, elbeszélendő neki a 
rágalmazott leány becsületes magaviseletét, és 
tudtára adandó, hogy a jövendő kikötése mel
lett, alája veti magát akaratjának. Szíve na
gyon elfogódott, midőn Fadetné anyó háza 
előtt elméne; de a gondolat bátorságot önte 
keblébe, hogy Fanchon elutazása nélkül so
káig nem tudhatta volna meg, mint szereti a 
leány őt. Látá Fanchettené anyót, ki Fan- 
chonnak rokona és keresztanya vala, s he
lyette mostmár magára vállalta az öreg asz- 
szony és a fiú ápolását. Az anyó az ajtóban 
iíl\ Virgoncz pedig ölében. A szegény Jánoska 
erősen sírt s nem akart lefekünni, mert Fan
chon nénje nem jött még haza; s neki kell elő
mondania előtte az estvéli imádságot és lefek
tetnie őt. Fanchettené anyó vigasztalni tigyek- 
vék őt tőle kitelhetőlég, és Landry örömmel 
hallá, hogy nagyon barátságosan és gyöngé
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den beszéllgete vele. Midőn azonban Landry 
a ház előtt méné, kiszakasztá magát Fanchettené 
öléből, és az ikerhez simúla, s kérdéseivel 
ostromolá őt, s égre földre kéré, hogy hozza 
el neki az ő Fanchon nénjét. Landry karjára 
emelé, és vígasztala őt, a mennyire lehete, 
ámbár maga sem tartóztatható könyeit. Egy 
szép szőlőfürtöt ajánlott neki kosárkájából, 
melynek tartalmát Caillaudné ajándékba kül- 
dé Barbeaunénak; de Jánoska, ámbár külön
ben szeretett enni, mit sem akara elfogadni, 
míg Landry meg nem igéré neki, hogy Fan- 
chont elhozza neki. Landrynak szavát kellett 
adnia, mert máskülönben a fiú nem fogadott 
volna szót Fanchettenek.

Barbeau atyus nem remélt vala. ily el
szánt határozatot a kis Fadette-től. Örvende 
azon, de sajnálá egyszersmind a szegény 
gyermeket, mert ő méltányosan gondolkodó 
és emberbarát volt.

— Fájdalom, monda Landrynak, hogy 
nem volt bátorságod, visszalépned tőle. Ha 
teljesittetted volna kötelességedet, nem leen- 
dél oka elutazásának. Adja isten, hogy jól 
folyjon dolga szolgálatában, s hogy öregany
ja és öcscse ne szenvedjen távolléte miatt; 
mert sokan roszat mondanak róla, de mások 
pártját fogják, és erősítik hogy ö nagyon jó 
és családjának nagyon hasznos. Tapasztalni 
fogjuk azt is, vájjon rágalom-e az, a mit ró
la beszéltettek, s mi bizonyosan védelmezni 
fogjuk ő t ; ha azonban szerencsétlenségre
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igaz az, s ha te vagy annak az oka, segé
lyezni fogjuk és nem engedjük Ínségre jutni. 
Csak azt követelem, Landry, hogy soha ne vedd 
őt feleségül.

— Kigyelmed máskép Ítél a dologról, 
mint én, viszonzá Landry. Ha én elkövettem 
volna azon gyarlóságot, melyet kigyelmed 
gondol, épen ellenkezőleg megegyezését kér
ném kigyelmednek, hogy haza hozhassam őt. 
De ő épen oly ártatlan mint Anikó húgom, 
és csak azért kell bocsánatot kérnem kigyel- 
medtől, hogy megbusítottam kigyelmedet. 
Majd későbben beszélliink róla, mikép meg
ígérte kigyelmed.

Barbeau atyusnak meg kellett nyűgöd 
nia, s meg is nyugvék. 0  sokkal óvatosabb 
volt hogysem erőszakos úton vigyen ki va
lamit, s jelenleg beérte azzal, a mit elér
hetett.

Az naptól fogva nem hozták elő a kis 
Fadette-t Bessoniéreban. Sőt még neve emlí
tését is kerülék, mert Landry fülig elpirúlt 
s legott elsápada, ha véletlenül nevét talál
ták említeni, és könnyen látható volt, hogy 
nem feledte őt inkább mint az első napon.

Silvinet elejénte bizonyos önző örömet 
éreze, midőn értésére esett neki Fadette el 
utazása, és azon reménynyel kecsegtette ma
gát, hogy ikertestvére jövőben csak őt sze- 
retendi, és nem áldozza fel őt soha más haj 
landóságnak. De a következmény nem felelt 
meg várakozásának. Silvinet igenis azon
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tárgy vagy egyéniség volt, kit Landry a kis 
Fadette után leginkább szeretett; ő azonban 
nem gyönyörködhetett sokáig társaságában, 
mert Silvinet nem akart lemondani Fanchon 
iránti idegenkedéséről. Midőn Landry kisér 
letet tőn, hogy őróla beszédjén és érdekébe 
vonza, akkor Silvinet elkomorodék és sze
mére lobbantá, hogy Landry nem akart tá
gítani a szülőikre nézve oly lázító gondolat
tól, melyből maga, az ő bánatának forrása 
is fakad. Landry tehát elő sem hozta ezt 
többé neki; minthogy azonban nem élhetett 
aiiélkül, hogy ne közölje érzelmeit másokkal: 
üres idejében Caillaud Cadet tel és Jánoská
val társalkodók, kit sétálni vitt magával és 
megtanítá mindenféle hasznos dolgokra, s 
vigasztalá tehetsége szerint. A ki a kis fiú 
társaságában találkozott vele, kinevette vol
na őt, ha egyébiránt valaki bátorkodott vol
na kinevetni őt. De Landry senki fia által 
sem hagyott paczkázni magán, és inkább 
büszke mint szégyenlős volt arra, hogy Fa- 
dett Fanchon öcscse iránt barátságát tanú
sítható; s ezzel óvást tett némelyek abbeli 
állítása ellen, kik azt mondák, hogy Barbeau 
atyus nagyon hamar véget vetett a maga 
bölcsesége szerint ezen szerelmi viszonynak. 
Silvinet fájdalmasan látá, hogy testvére nem 
ragaszkodók többé hozzá oly szorosan, mint 
azt óhajtotta volna, és féltékenységét csak 
Jánoska és Caillaud Cadet ellen fordítá; más 
részről azt is látá, hogy az ő Anikó húga,
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ki eddigelé enyelgéseivel vigasztalta őt foly 
vást, mindinkább gyönyörködék az utóbbi 
nak társaságában, és hogy mind a két csa
lád méltányolá, helyeslé a két fiatal kölcsö
nös vonzalmát. A szegény Silvinet, ki elég 
gyönge volt, csupán önmaga részére igény
leni azok barátságát, kiket szeretett, újra kü
lönös bűskomolyságba és lelki tespedésbe 
sülyedt, és annyira kedvét veszté, hogy nem 
tudták semmikép felvidítani. Nem nevetett 
többé; semmiben sem találá kedvét, örömét, 
és alig tudott dolgozni is, annyira csliggeteg 
és kedvetlen vala. Végre még életét is kez- 
dék félteni, mert a láz csaknem folyvást 
megrohaná, s midőn fölépüle kissé, a leg
képtelenebb dolgokat beszéllé, melyekkel né
ha szülői érzelmét is megsérté. Elhitette ma
gával, hogy őt senki sem szereti többé, és 
egészen elfeledte, hogy az egész családban 
épen ő volt a legroszabbúl nevelt és legmaz- 
nább. Halálát kívánta, és maga mondá hogy 
ő nem való többé semmire?; csupán szánako
zásból vannak elnézéssel az ő állapotja iránt, 
ő azonban terhére van szülőinek és a jó  is
ten nem tehetne jobbat ővelök, mint ha ki
szólítaná őt az élők közöl.

Barbeau atyus néha mogorván megmond
ta neki a maga véleményét ily nem-keresz
tyéni beszédek miatt. De az mitsem használt. 
Más ízben Barbeau atyus isten nevében kér
te őt sürti könyhullatásai között, hogy ne is
merje félre az ő apai gyöngéd szeretetét. Ez

8
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még roszabb volt. Silvinet ekkor sirásnak 
adta magát, és szánta bánta magaviseletét, 
kérte apját, anyját, ikertestvérét és az egész 
családot, hogy bocsássanak meg neki; és a 
láz megújult erővel tért vissza, miután sza
bad folyást adott beteg szíve túlságos gyön
gédségének.

Újra tanácsot kértek az orvosoktól. Ok 
határozatlan kifejezésekkel nyilatkozának. Te- 
kintetökből látható volt, hogy a bajt az iker- 
ségből származtatják, mely kettő közöl az 
egyiket, természetesen a gyöngébbiket, ál- 
dozványul követeli. Tanácsot kértek a da- 
viéresei fürdősnőtől is, ki legokosabb asz- 
szony volt az egész kantonban, Sagettené 
után, ki már meghalt, és az öreg Fadetné 
után, ki gyermekes kezde már lenni. Az 
ügyes asszony igy felelt Barbeaunénak:

— A kigyelmed fiának megmentésére 
csak egy eszköz van, t. i. a szerelem.

—  De hiszen az a fiú nem szenvedhet 
semmi fejérszemélyt, monda Barbeauné. Nincs 
oly rátartó és szemérmes fiatal legény mint 
Silvinet; és azon pillanattól fogva, mióta 
ikertestvére szerelmes lett, csak roszat be
széli valamennyi leány háta mögött, a kiket 
ismer. Azzal vádolja őket, hogy azoknak 
egyike (fájdalom! pedig nem a legjobbik) 
elrabolta ikertestvére szívét. így vélekedik 
ő legalább, s azt nem lehet kiverni a fe
jéből.

— Én pedig azt mondom kigyelmednek,
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viszonzá a fürdősnő, ki nagyon jól értett a 
test és szellem valamennyi betegségéhez, ha 
egyszer a kigyelmed Silvinet fia megszeret 
valamely leányt, még szerelmesebb lesz azon 
leényba mint testvérébe. Ezt előre mondom 
kigyelmednek. Neki szerfölött gyöngédsége 
van a szívben, s minthogy testvérére pazar- 
iá azt leginkább: tehát körülbelül feledte, 
hogy más nem is létezik, s e tekintetben is
ten parancsa ellen cselekszik, a ki pedig azt 
akarja, hogy a férj hagyja el apját, anyját, 
fi- és nőtestvéreit és csupán egy nőhöz von
zódjék. Lehetetlen hogy fel ne szólaljon ben
ne a természet szózata, habár sokáig hall
gatott is a z ; s azon leányt, kit megszeret, 
adja kigyelmetek neki feleségül nyakra főre, 
akár szegény, akár rút, akár gonosz legyen az, 
mert minden arra mutat, hogy nem fog ket
tőt szeretni életében. Az ő szíve nagyon s z í 
v ó s , és ha már azt is nehezen állja ki, hogy 
kissé el van választva, különítve testvérétől, 
annál nehezebben államija ki, hogy külön 
választassák azon személytől, kit többre be
csül testvérénél.

Barbeau atyus nagyon okos és helyes
nek találá a fürdősnő tanácsát, és Silvinet-t 
oly házakba tigyekvék küldözgetni, hol szép, 
eladó leányok valának. Habár azonban Sil
vinet csinos, jólnevelt ficzkó volt is: mégis 
a leányok semmi gyönyörködést nem találá- 
nak az ő egykedvű, levert magaviseletében. 
Egy leány sem fogadta őt nyájasan, egy sem
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kereste társaságát, s félénkségénél fogyást 
elhiteté magával a jámbor, hogy a leányok 
ellenére vannak neki.

Caillaud atyus, a család házibarátja és 
legtekintélyesebb tanácsadója, más javasla
tot ajánla.

—  Én mindig mondottam kigyelmetek- 
nek, ugy mond, hogy a távoliét a legjobb 
eszköz efféle tűnődések, ábrándozások elűzé
sére. Nézze csak Landryt kigyelmetek! ő 
csaknem megbolondult a kis Fadette miatt, 
s íme, a kis Fadette szolgálni ment, s Lan- 
dry sem eszét sem egészségét nem vesztette 
el. Sőt még vidorabb mint azelőtt volt, mert 
többször tapasztaltuk, hogy fejét lesüté és 
nem tudók, miért. Most ugy látszik egészen 
megokosodott és megnyugszik a megmásit- 
hatatlanban. Silvinetnek is ez lenne sorsa, 
ha öt-hat hónapig nem látná testvérét. Én 
megmondom kigyelmeteknek, mikép választ
hatják el őket egymástól legkiméletesben. 
Haszonbérben birt udvarom la Pricheban jó  
karban van, de saját telkem Arthonban an
nál roszabbúl kezeltetik, mert sáfárom egy 
év óta beteges s nem lábadozhat fel. Nem 
akarok túladni rajta, mert ő derék ember. 
De ha valamely ügyes munkást ktildhetnék 
hozzá Segítségül, nemsokára felüdülne ő is és 
visszanyerné testi erejét; mert voltakép meg
erőltette magát a munkában. Ha kigyelme
tek beléegyez , tehát arthoni jószágomra 
küldöm Landryt, hogy az esztendő végéig
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ott maradjon. Hiszen ö elmehet, anélkül hogy 
Silvinetnek tudtára essék, meddig marad ott 
testvére. Mi azt mondjuk majd Silvinetnek, 
hogy csak egy hétre, és a hét lefolytéval 
újra megtoldjuk egy héttel, és igy tovább, 
mígnem megbarátkozott helyzetével. Kövesse 
hát kigyelmetek tanácsomat, és ne hízeleg
jen folyvást ily nagy ficzkó tűnődései-, 
ábrándozásainak, kit annyira elmaznitott és 
a házban úrrá tett kigyelmetek.

Barbeau atyus hajlandó volt követni e 
tanácsot, de Barbeauné nagyon csüggeteg 
vala. Féltette Silviuet életét. Egyességre kel
lett lépni vele; ő azt kívánta, hogy próbál
ják meg, miszerint Landry két hétig otthonn 
tartassék, meglátandók, nem gyógyúl-e fel 
testvére, ha minden órában látja őt. Ha pe
dig állapotja roszabbodnék, akkor hajlandó 
elfogadni Caillaud atyus javaslatát.

A kísérletet megtették. Landry szíves 
örömest maradt Bessoniéreban a kijelölt időig, 
s azon ürügy alatt hítták őt haza, hogy ap
jának szüksége van az ő segítségére a csé- 
pelés- és egyéb munkánál, mert Silvinet nem 
dolgozhatik. Landry mindent elkövetett test
vére kedvéért. Csaknem folytonosan mellette 
volt, egy ágyban feküdt vele, és úgy ápolá 
őt mint kis gyermeket. Első nap Silvinet 
nagyon vidám, megelégedett volt; de más 
nap már azt mondá, hogy Landry unatkozik 
az ő társaságában, és Landry nem oszlat- 
hatá el fejéből ezen téveszmét. Harmad na-

8*
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pon Silvinet nagyon haragos volt, mert Vir- 
goncz meglátogatá Landryt, s ennek nem 
volt bátorsága haza küldenie a kis fiút. Vég
re, a hét végén, föl kellett hagyni a terv
vel, mert Silvinet mind szeszélyesebb, önfe
jűbb lön; az ember azt mondhatta volna, 
hogy a maga árnyékára féltékeny. Elhatá- 
rozák tehát foganatba venni Caillaud atyus 
tervét, s bármily kevés kedve volt is Lan- 
drynak Artbonba költözni idegenek közé, s 
bármily örömest maradt volna ő a maga 
munkájánál és hozzátartozói társaságában, 
beléegyezett mégis mindenbe, mit testvére 
java végett tanácsoltak neki-

XXI.

Ez egyszer Silvinet kevés hia volt, hogy 
meg nem halt első nap; de más nap már 
nyugodtabb vala, s harmad napon már el- 
hagyá őt a láz. Elejénte hozzáilleszkedék a 
változhatlanhoz, és ekkor csakugyan szilár- 
dúl elhatározta magát; s az első hét végén 
világosan látható volt, hogy testvérének tá
volléte jobb volt rá nézve, mint az ikertest
vérek egyiittléte. Az okok és ellenokokban, 
melyeket féltékenysége sugalt neki, oly ind
okot talált egyet, melynél fogva szinte örül
ni kezde Landry elutazásán.
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— Ott Arthonban, úgy mond magában, 
senkit sem ismer, és igy nem is köt egyha
mar új barátságokat. Kissé unatkozni fog 
ugyan, aztán eszébe jutok neki, és vágyódni 
fog hozzám — és ha visszajön, annál inkább 
szeretni fog engem.

Landry már három hónap óta odavolt, 
s annak körülbelül egy éve, hogy a kis Fa- 
dette odahagyta szülőföldét, midőn hirtelen 
haza érkezett, mert öreganyját a guta meg- 
simitotta. Nagy buzgósággal és nagy kész
séggel ápolgatá a beteget; de hiszen az öreg
ség a legroszabb betegség, s Fadetné anyó 
két hét múlva kiadá lelkét. Három nap múl
va, midőn Fadette a szegény öreg hulláját 
a temetőbe kikisérte, a házat rendbe szedte, 
öcscsét lefektette és jó  keresztanyját, ki a 
mellékszobába vonúla, összecsókolta, szomo
rúan üldögéle a kis kandalló tűz előtt, mely 
csak gyéren világita, és a kandallóbeli tü
csök czirpelését hallgatá.

Az eső erősen csapkodá az ablakfióko
kat és Fanchon kedveséről gondolkodék, mi
dőn kopogtatás hallék az ajtón s egy hang 
ekkép szóla hozzá:

— Fádét Fanchon! itthonn vagy ? — rám 
ismersz-e ?

Nem késett kinyitni az ajtót, és mily 
nagy volt öröme, midőn Landry barátja szi 
véhez szoritá őt. Landrynak tudomására ju 
tott az öreganya betegsége és Fadette visz- 
szatérése. Nem birt ellene állani azon kivá-
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natának, hogy minélelőbb láthassa őt, és est
ve eljött csakugyan, más nap korán reggel 
hazamenendő. Tehát az egész éjen át a kan- 
dallótüznél üldögéltek és komolyan, okosan 
beszéllgetének; mert a kis Fadette emlékez
teié Landryt, hogy az ágy, melyben öreg
anyja kiadta lelkét, alig hidegült meg, és 
sem ideje sem helye annak, hogy a szeren
csében megfelejtkezzenek magokról. Azon
ban legkegyeletesebb szándokaik mellett is 
nagyon boldogoknak érezék magokat, hogy 
együtt vannak és azt tapasztalják, miszerint 
bensőbben szeretik még egymást mint valaha,

Pitymallatkor azonban Landry bátorsá
gát kezdé veszteni, és kérte Fanchont, búj
tassa el őt a padlásra, hogy láthassa még 
öt a következő éjjel., Fadette azonban most 
is eszére térité őt. Értésére adá neki, hogy 
nem sokáig lesznek külön választva többé, 
mert szülőföldén szándékozott maradni.

—  Okaim vannak arra nézve, monda 
neki, melyeket elmondok neked későbben, 
és a melyek semmi akadályt sem gördíte
nek reményeink teljesedésének útjába. Most 
távozzál és fejezd be munkádat, melyet gaz
dád bízott reád; hiszen, amint keresztanyám 
beszéllette, az még azonkívül hasznos is test
véredre nézve, hogy árnyékodat se lássa még 
egy ideig.

— Csupán ennek tekintetbe-vétele bír
hat rá engem elhagyásodra, felele Landry; 
mert szegény ikertestvérem nagyon sok gon
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dót adott nekem, és attól tartok, hogy még 
több aggodalmat okoz. Hiszen te oly okos, 
ügyes leány vagy, Fanehonette, te alkalmasint 
találhatnál számára valami gyógyszert.

— Én nem ismerek más gyógyszert, mint 
okos előterjesztéseket, felele Fadette; mert 
lelki betegség okozza az ő sínlődését; a ki 
meg tudná gyógyítani az ő lelkét, meggyógyí
taná a testét is. De az ő idegenkedése tőlem 
oly nagy, hogy nem lesz alkalmam beszélleni 
vele és vigasztalni őt.

— De hiszen te oly szellemdús vagy, Fa
dette, te oly szépen, oly jól tudsz beszélleni, 
és neked oly nagy rábeszéllő-tehetséged van, 
hogy rábeszéllheted az embereket arra, a mire 
akarod. Ha csak egy órácskáig beszédénél ne
ki, már az is jó  hatással volna reá. Kisértsed 
meg, kérlek. Ne hagyd visszariasztanod ma
gadat rátartóssága és rósz szeszélye által. 
Ügyekezzél lekötni figyelmét. Tedd meg ezt, 
kérlek, kedvemért, édes Fanchonom; hiszen a 
mi reményeink teljesültét is előmozdítja az, 
mert testvérem ellenmondása legkisebb aka
dályt sem gördít elő.

Fanchon megígérte s aztán szétmenének, 
előbb százszor is biztosítván egymást, hogy 
szeretik és örökké szeretendik egymást.

A környéken senki sem tudta, hogy Lan- 
dry megfordúla Fadettenél. Silvinetrújra meg
betegedett volna, ha megtudja azt. 0  nem bo- 
csátaná meg testvérének, hogy ez Fadettet és 
nem őt látogatta meg.
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A kis Fadette ezután két nap múlva na
gyon tiszta öltözetet vett magára, mert most 
már nem volt ügy efogyott és gyászruháji szép 
finom kelméből valának. Keresztülméne la 
Cosse helységen, és minthogy nagyon meg
nőtt, az emberek nem ismértek rá legottan. 
A városban szerfölött megváltozott saját elő
nyére ; minthogy jobb lakása volt, jobb éte
leket evett, tehát bőrszíne .több gyöngédséget 
és üdeséget, s növése egész telületet nyert, s 
mostmár nem tarthaták öt álöltözött fiúnak, 
oly kedves és deli volt egész külseje. Arczában 
és egész lényében bizonyos valami rejlék, mi 
alig fejezhető ki szavakkal; de derültség és 
csöndes szerelmi boldogság beszélle pillantá
saiból s valamennyi vonalmából. Szóval, ő nem 
volt ugyan legszebb leánya a világnak, mint 
Landry gondolá, hanem legvirúlóbb, legtisz 
tább, legkarcsubb és talán legvonzóbb falusi 
leánya volt az egész vidéknek.

Karján nagy kosarat hordoza, és belépett 
Bessoniére-ba, hol Barbeau atyus lakáról tu- 
dakozódék. Silvinet az első volt, ki meglátta 
öt, és ő elfordúla tőle, oly kellemetlenül hatott 
rá e találkozás. De édes apja felől oly illem
mel és szerénységgel tudakozódék, hogy kény
telen volt felelni kérdésére és a csűrbe vezeté 
öt, hol ő zsindelygyalulással foglalkodék. A 
kis Fadette megkérte Barbeau atyust, hogy 
oly helyre vezetné őt, hol titokban beszélhetne 
vele; ő tehát bezárá a csűr ajtaját azon meg-
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jegyzéssel, hogy háboritlanúl megmondhatja 
neki, a mit akar.

A kis Fadette nem liagyá elriasztani ma
gát Barbeau atyus hideg magaviseleté által. 
Egy zsupszalmára ült, az öreg másikra, és ek- 
kép kezdé beszédét:

— Barbeau atyus, istenben boldogúlt öreg
anyám gyűlölte kigyelmedet, s kigyelmed gyű
lölt engem; de én községünkben a legdere
kabb és legbecsületesebb embernek ismerem 
kigyelmedet. Ez közvélemény, s e tekintetben 
még öreganyám is igazságot adott kigyelmed- 
nek, habár különben nem szívelhette is kigyel
medet. Azonkivíil, amint tudja kigyelmed, 
hosszú ismeretségben voltam Landry fiával. 
0  nagyon sokszor beszéllett előttem édes ap
járól, s őtőle tudom még inkább mint mások
tól, mily jó  ember kigyelmed. Én tehát bizo
dalmámat vetettem kigyelmedbe, s bizonyos 
szívességre akarom kérni kigyelmedet.

— Szólj, Fadette, felele Barbeau atyus; én 
még senkitől sem tagadtam meg segítségemet. 
Ha nem ellenkezik lelkiisméretemmel, számol
hatsz reám.

— Figyeljen tehát, mondá a kis Fadette, 
kosarát karjáról levéve s azt Barbeau atyus 
lábai közé helyezve. Boldogúlt öreganyám éle
tében több pénzt keresett orvosságaival és jó  
tanácsával, mint az emberek hivék. Minthogy 
körülbelül semmit sem költött, kölcsön sem a- 
dott, tehát senki semtudbatá, mitdugotta pin- 
czében egy régi lyukba. Ő sokszor mutogatta
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azt nekem, és aztán igy szóla: „Halálom után 
itt találandod, a mit hagyományozok neked: 
megosztod azt öcscséddel; habár egyet-mást 
elvonok is tőletek, az későbben javatokra vá
lik. Azonban se törvényszéki személyeket, se 
ügyvédeket ne ereszszetek a helyre, mert azok 
édes keveset hagynának abból nektek. Tartsd 
meg, ha megvan, rejtegessed egész életedben, 
hogy tartalék-pénzecskéd legyen öreg napja
idra. “ Midőn öreganyám eltemettetett, úgy tet
tem tehát, amint ő parancsolta: vevém a piu- 
czekulcsot s azon helyen, melyet megmutatott 
nekem, kiszedém a köveket a falból. Én azt ta
láltam ott, amit e kosárban hozok kigyelmed 
nek, Barbeau atyus, és arra kérem kigyelme- 
det, rendelkezzék azzal ákkép, mint legjobb
nak látja; tegye azt, mit a törvény parancsol, 
melyhez én nem értek, de őrizzen meg engem 
a túlságos költségtől, melytől nagyon félek.

—  Köszönöm bizodalmadat, Fadette, mon
da Barbeau atyus, nem nyitva fel a kosarat, 
ámbár kiváncsi vala kissé; de nekem nincs 
jogom átvennem tőled a te pénzedet, vagy a te 
ügyeiddel foglalkodnom. Nem vagyok gyám
atyád. Hiszen öreganyád alkalmasint csinált 
végrendeletet ?

— Nem, ő nem csinált végrendeletet, és 
édes anyám nekem törvényes gyámom. Ki
gyelmed jól tudja azonban, hogy már régóta 
mitsem hallottam róla, nem tudom tehát, váj
jon él-e vagy elhalt a szegény lélek, kívüle 
nincs semmi rokonom, mint Fanchette kereszt
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anyám; ő derék, becsületes asszony ugyan, de 
ő nem képes kezelni az én ingómat és ingatla
nomat, sőt még összetartani s engem a károk
tól megőrizni sem képes. Ő nem állhatná meg, 
hogy ne szóljon arról és megmutogatná azt 
mindenkinek, és én attól tartanék, hogy pén
zecskémet vagy rósz kézre bízná, vagy hogy 
a kiváncsi emberek meg találnák tizedelni azt, 
anélkül hogy azt csak észre is venné; mert 
keresztanyám nem képes számolni és szá- 
mítni.

— Tehát jókora, nevezetes összeg? kérdé 
Barbeau atyus, kinek szemei önkénytelenül 
függeszkedének a kosár fedőjére.

Megfogá a kosarat fülénél, hogy fölemel
je. De oly nehéznek találá azt, hogy elcsudál- 
kozott és monda neki :

— Ha ócska vas az, szinte elegendő egy 
ló megterhelésére.

A kis Fadette, ki nagyon csalfa volt, ti
tokban szemét legelteté az öreg kíváncsisá
gán, hogy a kosárba kukkantson. Úgy tett 
mintha le akarná venni a fedőt; de Barbeau 
atyus azt hitte volna, hogy méltósága csorbul 
na, ha teljesíti kivánatát.

— Az nem tartozik rám, monda, s mint
hogy nem fogadhatom el azt eltételre, tehát 
ügyeidről sem szükséges tudnom.

— Ezen csekély szívességet mégis meg 
kell tennie kigyelmednek velem, Barbeau 
atyus. Én nem sokkal vagyok okosabb Fan- 
chette keresztanyámnál, s alig tudok százon

9
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felül számlálni. Aztán meg azt sem tudom, mi
lyen értékök van azoknak a régi és új pénzda
raboknak, s én csak kigyelmedre bizhaton ma
gamat, hogy megtudhassam, vájjon gazdag 
vagy szegény vagyok-e, és voltakép mennyi
vel birok.

—  Lássuk tehát, monda Barbeau atyus, 
nem birván fékezni tovább kíváncsiságát. Az 
csak csekély szívesség, mit tőlem kivánsz, s 
nem tagadhatom meg azt tőled.

A kis Fadette most hirtelen levette a ko
sár mindkét födelét, és két nehéz pénzeszacs
kót mutata elő, melyeknek mindenikében két- 
kétezer frank volt kemény tallérokban.

— Ez még nem minden, monda a kis Fa
dette ; a kosár fenekén van még valami, mit 
nem igen ismerek.

Angolnabőr-erszényt vett elő, s annak tar
talmát Barbeau atyus kalapjába rázogatá. Száz 
darab régi Lajos-arany volt az. Barbeau atyus 
elmereszté szemeit; s midőn megszámlálta és 
visszarakta az aranyakat az angolnabőrbe, 
ugyan ily tartalmú második erszényt vön elő, 
aztán harmadik és negyediket. Végre arany, 
ezüst és apró pénzben nem kevesebb mint 
negyverezer frank gyűlt össze.

Ez körülbelül harmadrészszel több volt, 
mint a mennyi földeket s épületeket bíra Bar
beau atyus, és minthogy a falusiak ritkán te
szik kész pénzzé jószágaikat, tehát ő sohasem 
látott még annyi pénzt egy rakáson.

Bármily becsületes és önzéstelen elgyen
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is valamely földmives, mégis a pénz látása 
nagy ingerrel hat reá. Barbeau atyus homlo
kán kiverték magokat az izzadság bogiárai. 
A pénz megszámlálása után monda:

— Ha még huszonkét tallér volna a ko
sárban , akkor kerekszámmal negyvenezer 
frankod volna, mi számodra kétezer fényes 
pisztolyt teszen. Te ennélfogva a legszebb eladó 
hajadon vagy az egész kantonban, kisFadette, 
és Virgoncz öcséd egész életében törpe és 
sánta maradhat; ö bátran kariolba ülhet, mi
dőn meg akarja nézni szántóföldéit. Örvendj 
tehát, te bátran szemébe mondhatod minden 
embernek, hogy gazdag vagy, ha van kedved 
szert tenned minél előbb valamely szép férfira.

— Nem olyan sürgetős, viszonzá a kis 
Fadette — s inkább arra kérem kigyelmedet, 
Barbeau atyus, ne szóljon egy hangot is sen
kinek ezen pénzről. Én tudom, hogy nem va
gyok szép, s föltettem magamban, hogy ne 
pénzemért, hanem jó  szívemért és jó  hírne
vemért vezessen engem leendő férjem mint fe
leségét a maga lakába; s minthogy a vidé
künkben emberek semmi jót sem beszéllenek 
rólam, egy ideig tehát itt akarok maradni, 
megmutatandó, hogy én azt nem érdemiem.

— A mi külső tekintetedet illeti, Fadette, 
monda Barbeau atyus, reá függesztve szemeit, 
melyeket még folyvást a kosáron legeltetett, 
őszinte meg kell vallanom, hogy pogányul 
összeszedted magadat. A városi levegő annyira 
használt neked, hogy jelenleg nagyon csinos
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hajadonnak tekintethetei. A mi továbbá rósz 
hírnevedet illeti, hajlandó vagyok hinni hogy 
az emberek méltatlanok voltak irányodban, 
és helyeselnem kell abbeli szándékodat, hogy 
egy ideig még várni, s gazdagságodat titok
ban akarod tartani; mert vannak emberek, 
kiket az annyira elvakítana, hogy nőül kí
vánnának venni téged, a nélkül hogy azon 
becsüléssel volnának irántad, mit a nőnek 
meg kell várnia a maga férjétől. A pénzt 
azonbán nem fogadhatom el eltételre, az tör
vényellenes volna, és jövőben nem érdemelt 
gyanúba keverhetne, mert nem hiányzanak a 
rágalmazó nyelvek, s ámbár neked jogod van 
is rendelkezned a magad tulajdonával, még 
sincsen jogod, saját tetszésed szerint elhely- 
heztetned kiskorú öcséd tulajdonát. A mit én 
mindössze tehetek, abból áll, hogy dologhoz 
értő embertől kérjek tanácsot, elhallgatva 
előtte nevedet. Akkor aztán értésedre adom, 
mikép forgathatod pénzbeli örökötöket bizto
san és gyiimölcsözőleg, a nélkül hogy a tör- 
csavaróknak körmei közé kerülj. Vidd hát 
haza újra magaddal, és> dugd el óvatosan, 
míg feleletet nem kaptál tőlem. Szükség ese
tében kész vagyok bizonyságot tenni örö
köstársad felhatalmazottjai előtt az összegre 
nézve, melyet megszámláltunk, s melyet mind
járt fel is írok a csűr egyik zugába, hogy el 
ne felejtsem.

A kis Fadette elérte czélját: ő csak azt 
akarta, hogy Barbeau atyus tisztában legyen
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magával az ő szándéka felöl. Ha tartott ma
gára valamit gazdagsága miatt, ez meg volt 
bocsátható neki; mert az öreg mostmár nem 
vádolhatá többé a leányt, hogy Landryt me
rő önzésből vagy haszonlesésből ügyekszik 
magához édesgetni.

XXII

Barbeau atyus, ki oly okos és mély be
látásának látá őt, és a kinek ravaszsága nem 
kertilé ki az ő figyelmét, kevésbbé gondol
kodott arról, hogy a leány pénzét czélsze- 
riíen kamatoztassa, mint inkább az után tu
dakozódéit, milyen hírnevet szerzett ő magá
nak Chateau-Meillantban, hol az évet tölté; 
mert bármily kecsegtető vala is rá nézve a 
szép hozomány, s bár mennyire hajlandó volt 
is ő, a rósz atyafiságot illetőleg behunynia 
egyik szemét, mégis legfontosabb dolognak 
tartá ö a leánynak becsületét, kit menyévé 
kivána tennie. Személyesen ment tehát Cha- 
teau-Meillantba, és pontos tudósításokat szer
ző. Éltesére jutott, hogy a kis Fadette leg
kisebb okot sem szolgáltatott a rágalmazta- 
tásra vagy megszólásra; sőt inkább úgy vi
selte magát mindenkor, hogy közbecsülést 
szerzett magának. Egy vén nemes apáczánál 
volt szolgálatban, ki inkább társalkodónő-

9 *
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mint szolgálóként bánt vele, mert Fadette-1 
inegkedvellette rövid idő alatt az ő erköl
csössége és okossága miatt. Szerette volna 
magánál megtartani őt, és azt mondá, hogy 
Fadette tökéletes keresztyén, takarékos, szor
galmatos, serény, rend- és tisztaságszerető, 
és amellett jelleme oly szeretetreméltó, hogy 
hozzá hasonlót sohasem találand. S minthogy 
az öreg dáma meglehetős gazdag vala, sok 
jót is tett; és ebben is nagyon kéz eiigyére 
esett neki a kis Fadette, mert ő ápolá a be
tegeket, orvosságokat készíte és ismerni ta
nuld a különböző szép titkos szereket, me
lyeket úrnője a forradalom előtt tanúit is
merni.

Barbeau atyus nagyon örült, és azon 
határozattal téré vissza la Pricheba hogy a 
dolgot végre földerítse. Egybehivatá család
ját, s meghagyd idősebb gyermekeinek, azok 
testvéreinek S'^egyéb rokonainak, hogy leg
nagyobb vigyázattal, de pontosan tudakozód
janak, hogyan viselte magát a kis Fadette, 
mióta megokosodott; mert ő szeretné tudni, 
mihez tartsa magát. Ha minden rósz, mit 
róla beszéllettek, csak hiú fecsegés és mende
monda volna, azon csak nevethetne az 
ember; de ha valaki be tudná bizonyítani, 
hogy rósz tettet követett el vagy erkölcste
len életmódot élt: akkor megtiltana Landry- 
nak ezután is minden vele való társalkodást. 
A tudakozódások kívánatos vigyázattal in
tézteitek; és a nászajándékról szóval sem té
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tetett említés, mert az öreg még feleségének 
sem szólott arról semmit.

Ez idő közben a kis Fadette nagyon el 
vonúltan élt házikójában, hol azon állapot
ban hagyott mindent, a milyenben azelőtt 
volt, azonban oly tisztán tartá azt, hogy az 
ember a szegényes házibútorban megnézhette 
volna magát mint tükörben. Virgonczot is 
tisztán öltözteté, és feltűnés nélkül, egészsé
ges, táplálékony élelemről gondoskodék, mely 
nemsokára jó  hatással volt a fiúra; napon
ként erősebb, izmosabb lett, és egészsége 
nemsokára semmi kívánni valót nem hagyott. 
Véralkata is hirtelen javúlni kezde; mert, 
miután öreganyja nem méltatlankodott rajta 
többé ék csak nyájas szavakat hallott, barát
ságos bánásmódban részesült, sőt gyakran 
még hizelkedésekkel halmoztatott el, nagyon 
kedves fiú vált belőle, ki derültsége és fur
csa ötleteinél fogva kedvencze lön minden
kinek, sánta lába és pisze orra mellett is.

Azonfölül Fádét Fanchon egész lényé
ben, cselekvésmódjában annyira megválto
zott, hogy az előbbi rágalmak sebesen fele
désbe mentek; és midőn könnyű léptekkel 
s kellemes magatartásával templomba méné, 
nem egy fiatal legény óhajtá titokban, hogy 
kitelnék már gyászolásának ideje, miszerint 
tánczolhatna vele és kegyét vadászhatnák.

Csak Barbeau Silvinet ,nem akart még 
folyvást mitsem tudni róla. 0  jól iátá, hogy 
a családnak valami szándéka van, mert Bar-
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beau atyus nem állhatta meg, hogy gyakran 
ne beszélljen róla, és midőn elhárittatott va
lamely régi hazugság, mely Fanchonról vala 
elterjesztve, nagyon örült azon Landry érde
kében ; mert azt mondá, hogy misem boszan 
tóttá őt inkább, mint a fiáról és Fadette-ről 
való mendemonda,

Beszélitek Landry közelgetö visszatérté
ről is, és Barbeau atyus óhajtani látszék, 
hogy Caillaud atyus egyetértsen azzal. Szó
val, Silvinet jól látá, hogy Landry szerelmé
vel nem iitközendik többé oly nagy akadá
lyokba, és újra előbbi búskomorságába me- 
rtile. A folyvást változó közvélemény rövid 
idő óta kedvező volt Fadette-re nézve; nem 
tárták őt gazdagnak, de ő tetszett, * s épen 
azért volt Silvinet még elfogultabb iránta, 
mert hiszen őbenne vetélytársnőjét látta, ki 
az ő véleménye szerint kiszorítja őt Landry 
szivéből.

Hébe-korba Barbeau atyus egy-egy szót 
pottyanta ki a házasságról Silvinet jelenlé
tében: mondá, hogy ikrei nemsokára elérik 
azon kort, hogy házasságról gondolkozzanak. 
Landry megházasitása mindig vigasztalan 
gondolat volt Silvinetre nézve, egyszersmind 
jeladás örök válakozásukra. Újra lázrohamai 
voltak, és az anya megint az orvosoknál ke 
resett menedéket.

Egy nap Fanchette keresztanya találko
zók vele, kit panaszolni és jajveszékelni 
halla. Fanchette anyó nagyon csudálkozott,
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hogy ő az orvosoknál keres tanácsot és any- 
nyi pénzt költ arra, holott oly közel van 
hozzá az egész vidék legügyesebb gyógymü- 
vésznője, a ki egy fillért sem vészén a maga 
tanácsa- és gyógyszereiért, miként öreganyja 
tett, hanem isten nevében és keresztyéni sze- 
retetből teszi azt. A kis Fadette nevét említé.

Barbeauné tehát megkérte Fadette-t, lá
togatná meg a fekvő beteggé lett Silvinetet 
és segítsen rajta.

Fanchon, mint megígérte volt Landry- 
nak, több ízben kereste az alkalmat, hogy 
szólhasson Silvinettel; ez azonban mindig 
hozzáférhetlenné tette magát. Nem kéreté te
hát kétszer magát, és siete a szegény iker
hez. Lázban szenderegve találá öt, és kéré 
a családot, hogy egyedül hagynák őt vele. 
Minthogy a gyógyművésznők faluhelyen ti
tokban szeretnek működni, és nem engedik, 
hogy kártyájokba pillantson valaki, tehát 
senki sem monda ellent, és egyedül hagyák 
őt vele.

A kis Fadette megérinté az iker kezét, 
de oly szelíden, hogy nem vévé észre, ám
bár oly csöndes alvása volt, hogy egy don
gó légy fölserkenté őt. Silvinet keze izzólag 
forró volt, és Fadett kezében még forróbb 
lön. Nyugtalan vala, de kezét nem rántá 
vissza. Fadette másik kezét homlokán tartá, 
épen oly szelíden mint először; még nem 
mozdúla. De lassanként nyugodtabb lön, és 
ö érezé, hogy a beteg feje és keze perczről



106

perezre hülni kezde, s hogy nemsokára oly 
szelíden és nyugodtan szenderge mint a 
gyermek. Mellette maradt tehát mindaddig, 
míg azt nem látá, hogy fel akar ébredni; 
aztán az ágyelőzö mögé lépe, és odahagyá 
a szobát és házat, igy szólva Barbeaunéhoz:

—  Menjen most kigyelmed a fiához s 
adjon neki ennie valamit, mert nincsen hi
deglelése többé; de egy szót se szóljanak 
előtte rólam, ha érdekében van a családnak 
az ő felgyógyulása. Ma estve újra eljövök 
azon órában, hol megroszabbodik, és megkí
sértem a veszedelmes láz elhajtását.

Barbeauné nagyon csudálkozék, hogy Sil- 
vinetnek nem vala többé hideglelése, és azon
nal ennie ada neki. Volt némi étvágya, s 
minthogy hat nap óta folyvást hideglelése 
volt és mitsem evett, szíve egészen eltelt 
örömmel a kis Fadette gyógyászatán, ki, 
mint hívék, csupán ráolvasásainak hatásá
val vitte őt a gyógyulás ösvényére, a nél
kül, hogy fölkeltette vagy valami italt adott 
volna be neki.

Este felé a láz nagy erővel téré vissza. 
Silvinet nyugtalan alvásba merüle, fantazíro- 
za, és midőn fölébrede, remege a körülötte 
állóktól.

Fadette újra eljött, s mint reggel, egye
dül marada vele rövid óráig. Nem alkalmaza 
semmi más varázslatot, mint hogy szelíden 
érinté a beteg kezeit és fejét és üde lélek- 
zetét izzó arczára fuvallá.
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S valamint reggel, eltizé tőle a félrebe- 
széllést és lázat; s midőn, látogatásáról a 
legmélyebb hallgatást ajánlva, eltávozék, Sil- 
vinet egészen nyugodtan alvék, az izzó pír 
arczárói eltűnt, és nem vala beteg színben 
többé;

Én nem tudom, hogyan jött Fadette e 
gondolatra. A véletlen és tapasztalat ismer
tette meg őt ezen eljárással, és Jánoska öcs- 
csét több mint tízszer megmentette a halál 
tói, csak kezeivel és lélekzetével üdítvén fel 
őt, midőn a láz hidege elővette őt. 0  azt 
gondolá, hogy valamely egészséges személy 
hajlandósága és akarata s valamely tiszta, 
élettide kéz érintése képes elhárítani a be
tegséget, ha t. i. ezen személynek bizonyos 
fokű belátása van, és nagy bizodalmát vet 
az isten jóságába. Azértis ajtatosan imádko- 
zék, míg kezeivel érinté a beteget. A mit ő 
öcscseért tett vala, s a mit most Landry 
testvéréért tett, azt semmi személylyel nem 
tette volna, ki kevésbbé volt volna kedves 
neki, s a kinek sorsában nem vett volna oly 
nagy részt; mert ő úgy gondolkodék, hogy 
e gyógyszer legnagyobb hatása a beteg 
iránti őszinte, szíves hajlandóságban rejlik, 
mely nélkül semmi hatalma embernek őrajta.

S midőn a kis Fadette ekkép száműzte 
Silvinet lázát, azt mondotta istenhez való 
imádságában, a miket akkor mondott vala, 
midőn elűzte öcscse hideglelését:

— Jó isten, engedd meg, hogy az én
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egészségem az én testemből átköltözzék e 
beteg testbe; s valamint Jézus odadta a ma
ga testét, hogy az összes emberiséget meg
váltsa minden nyavalyától, úgy vedd az én 
életemet is, ha ez a te akaratod, hogy meg
menthessem ezen beteget; örömmel felaján
lom azt azon gyógyulásért, melyet tőled 
kérek.

A kis Fadettenek eszében volt ugyan, 
hogy megkísértse ezen imádság hatását öreg
anyja halálos ágyánál is; de nem merte azt 
tenni, mert úgy látszék neki, mintha a lélek 
és test élete nem tarthatott volna már to
vább ezen öreg asszonyban, és mert máskü
lönben a természet törvénye s ennélfogva is
ten akaratja ellen cselekednék. S a kis Fa- 
dette, ki, mint látjuk, több ajtatosságot mint 
ördögi tüneményt, rémet kevere varázslatá
ba, félt volna visszatetszeni neki, midőn va
lamit kérni akart tőle, a mi nem volt meg
engedve csuda nélkül más keresztyéneknek.

Mostmár akár hatástalan, akár gyógy- 
erejti volt a szer magában, annyi bizonyos, 
hogy Fadette megszabadná Silvinetet a láz
tól három nap közben, s hogy Silvinet nem 
tudá valójában, vájjon igazán látta-e őt utol
só látogatásakor, midőn véletlenül fölébrede 
és szelíden elhuzá tőle kezét.

Elejénte azt hivé Silvinet, bogy az tü
nemény, és behúnyá szemét, hogy ne lássa 
azt; utóbb azonban kérdezé anyjától, vájjon 
Fadette nem érintette-e neki homlokát és
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kezét, vagy pedig álomtünemény volt-e az? 
Barbeauné, ki valamit megorrontott férje 
czéljaiból, és Silvinet-t kedvezőbb hangulatra 
óhajtá bírni Fadette iránt, feleié neki, hogy 
valóban három nap volt ott egymás után, 
minden reggel és estve, és hogy ő vette le 
róla a hideglelést „titkos mesterségévelu.

Silvinet nem látszott hitelt adni a do
lognak; azt mondá hogy hideglelése maga 
magától múlt el, és Fadette-nek valamennyi 
szava és gyógyszere nem egyéb ostobaság
nál. Néhány napig egészen nyugodt és láz
mentes volt, és Barbeau atyus mostmár azt 
hitte, hogy bátran példázgatódhatik testvére 
házasítására mint lehetséges dologra, a nél
kül azonban hogy megnevezze előtte a kér
déses személyt.

— Nem szükséges kigyelmednek, el
hallgatnia előttem mátkája nevét, felele Sil
vinet. Hiszen jól tudom, hogy Fadette csínyt 
ejtett mindnyájokon.

Barbeau atyus titkos tudakozódásai va
lóban oly kedvezőleg ütöttek ki a kis Fa
dette részére, hogy semmi kétsége nem volt 
többé, és kivánva kiváná Landry visszatéré
sét. Csak az ikertestvér féltékenységétől tar
tott még, és mindent elkövetett, hogy kigyó
gyítsa őt ezen gyöngeségből azon biztatás 
által, miszerint testvére sohasem lehet bol
dog a kis Fadette nélkül. Erre ígyen felele 
Silvinet:

Külf. regény csarnok X X V I. füzet. 1 0
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~  Ám legyen, amint testvérem akarja; 
nem akarom gátolni őt szerencséjében.

Azonban még nem volt bátorságuk a do
log végrehajtására, mert Silvinetre újra rá 
jött a hideglelés, mihelyt kinyilatkoztatá meg
egyezését.

XXIII.

Barbeau atyus azonban attól tarta, hogy 
a kis Fadette felrovandja neki előbbi igaz- 
talanságát és feledendi a távollevő Landryt, 
miszerint más kérőnek megkérését legyen 
talán hajlandó méltányolni. Midőn Bessonié- 
reba érkeznék Silvinet ápolására, az öreg a 
beszélgetést Landryra kisérté meg fordítani; 
Fadette azonban úgy tett, mintha nem hal
lotta volna azt, s az öreg nagy zavarban 
vala.

— Fadett Fanchon, monda neki, egy 
kérdést kell tennem, és kérlek, hogy egész 
nyíltsággal és őszintén felelj nekem. Volt-e 
neked sejtelmed már öreganyád halála előtt 
arról, hogy ő sok pénzt hagyományoz neked 
egykor ?

— Igen, Barbeau atyus, felele a kis Fa 
dette, volt sejtelmem, mert sokszor látám, 
hogy ciz öreg arany- és ezüstdarabokat szám- 
lálgata, és csak rézgarasokat láték elvándo
rolni a házból. És midőn a többi fiatal em-
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berek gúnyt tizének rongyos ruháimból, azt 
szokta mondani nekem: „Sohase törődjél az
zal, kis unokám. Gazdagabb lészsz te egy
kor mindnyáj oknál, és eljön az idő, midőn 
tetőtől fogva talpig selyembe öltözhetel, ha 
kedved telik abban.u

— S te minden bizonynyal beszéllél er
ről Landrynak ? viszonzá Barbeau atyus. Fi 
amnak talán csak a pénzen járt az esze, mi
dőn csapta neked a levet és szerelmet es- 
küvék ?

— Oh nem, Barbeau atyus, felele a kis 
Fadette; én mindig úgy vélekedtem, hogy 
szép szemeim, melyek az egyedüli, mit nem 
ócsároltak bennem, talán meghódíthatnak va
lamely szívet irányomban; és nem voltam 
oly együgyű azt mondani Landrynak, hogy 
szép szemeim az angolnabőr-zacskókban vol
nának keresendők. Én ugyan habozás nélkül 
megmondhattam volna azt neki, mert Lan- 
dry oly forrón és önzéstelenül szeretett en- 
gen, hogy sohasem kérdezte, gazdag vagyok-e 
vagy szegény?

— De mióta öreganyád meghalt, kedves 
Fanchon, viszonzá Barbeau atyus, állíthatod-e 
becsületszavadra, hogy Landry sem tőled 
sem másoktól nem tudta meg, mid van és 
mennyivel bírsz?

—  Becsületszavamra mondom, szóla Fa 
dette. Istenem szeretetére mondom, hogy ki- 
gyelmed, kívülem, az egyetlen személy a vi
lágon, a kinek arról tudomása van.



112

—  De hát mit gondolsz Landryról, ked
ves Fanchon? Azt hiszed, hogy még mindig 
szeret téged ? És öreganyád halála óta vet
ted-e bizonyságát hűségének?

—  Legjobb bizonyitványát vettem, felele’; 
megvallom kigyelmednek, hogy a halálozás 
után három nap múlva hozzám jött és meg
esküdött, hogy agyonbúsulja magát, ha nem 
leszek felesége.

— És mit feleltél neki, Fadette?
—  Annak elmondása, Barbeau atyus, 

sajátkép nem az én kötelességem volna; de 
mégis megmondom kigyelmednek, mert sze
retné tudni. Én azt feleltem neki, még elég 
időnk van a házasságra, és hogy én nem 
szeretnék olyan kérőt, ki szülőinek akaratja 
ellen akar eljegyezni.

A kis Fadette az önérzet oly kifejezé
sével mondá azt, mely valóban megdöbbenté 
az öreg Barbeau atyust.

—  Nincs jogom vallatásodra, Fádét Fan- 
chon, monda, s nem tudom, szándékod-e fia
mat boldoggá vagy boldogtalanná tenned 
egész életére; de annyit tudok, hogy ő job
ban szeret téged életénél, és ha én neked 
volnék és önző, haszonleső czélok nélkül 
akarnék szerettetni, igy gondolkodnám: Bar
beau Landry szeretett engem, még mikor 
rongyokban jártam, midőn minden ember el- 
taszíta magától, s midőn szülői is még azon 
méltatlanságot követték el, hogy az ő von
zalmát nagy bűnül vegyék. Ő engem szép



113

nek talált, midőn az emberek elvettek tőlem 
minden reményt, hogy vala szép legyek ; ő 
szeretett engem daczára mind azon fájdalom
nak, melyet e szerelem okozott neki; ő sze
retett engem, akár egy hajlék alatt legyek 
vele, akár elválasztva legyek tőle; szóval, ő 
oly forrón és őszintén szeretett engem, hogy 
semmi gyanúval nem viselködhetem iránta, 
és más férjet nem kivánhatok magamnak.

—  Mindezeket én már rég elgondoltam, 
Barbeau atyus, felele a kis Fadette, de még 
egyszer mondom kigyelmednek, soha sem 
mennék férjhez oly család tagjához, melynek 
szégyelnie kellene magát miattam és csak 
gyöngeségből vagy szánalomból engedne.

— Ha csak ez a bajod, tehát csak ha
tározd el magadat, Fanchon, viszonzá Bar
beau atyus; — mert Landry hozzátartozóji 
becsülnek téged, és kebelökbe kivánnak ven
ni téged. Ne hidd, hogy azért változtatták 
meg véleményöket, mert te gazdag vagy. Mi 
nem szegénységed, hanem azon rágalmak 
miatt idegenkedtünk tőled, melyeket rólad 
koholtak. Ha igaz volt volna a mendemonda, 
sohasem fogadlak el menyemül, habár életé
be került volna is Landry fiamnak; én azon
ban gyökerére jutottam valamennyi gaz rá
galomnak: épen ez okból is mentem Cha- 
teau-Meillantba, ott valamint itt szorosan ki
puhatoltam mindent, és most látom, hogy en
gem megcsaltak és hogy te derék, becsüle
tes leány vagy, milyennek Landry oly buz-

10*
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galommal állított lenni. Azértis, Fádét Fan- 
chon, megkérlek téged nőül fiam számára, 
és ha igent mondasz, a fiú egy hét múlva 
itt terem.

Ezen épen nem váratlan ajánlat nagyon 
boldoggá tette a kis Fadette-t, de örömét 
nem nagyon fitogtatá, mert jövendő rokonai 
által mindig tiszteltetni, becsültetni kívánt és 
nagy óvakodással felelt. Ekkor igy szóla 
hozzá Barbeau atyus:

— Látom gyermekem, hogy még min
dig van valami neheztelésed reám és enyé
imre. Ne kívánj mentségeket egy öreg apától, 
elégedjél meg a jó  szóval, és ha azt mondom 
neked, hogy mi mindnyájan szeretünk és be
csülünk téged, bizd rá hát magadat Barbeau 
atyusra, ki még senkit sem csalt meg. Jösz- 
te és mondd meg, vájjon az általad válasz
tott gyámnak, vagy a téged gyermeketil el
fogadni akaró apának akarod-e adni a béke- 
csókot ?

A kis Fadette nem berzenkedheték to
vább ; mindkét karjával nyakába borúla Bar
beau atyusnak, kinek öreg szive doboga az 
örömtől.

A föltételek nemsokára megállapítottak. 
A menyekző meg vala tartandó, mihelyt 
Fanchon gyászolásának ideje kitelik. Csak 
Landry visszatértéről volt még kérdés; de 
midőn Barbeauné még azon estve megláto- 
gatá Fanchont, hogy megcsókolja őt és ál
dását adja rá, kifogást tőn, hogy Silvinet,
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testvére közelgetö házasságának hírére újra 
megbetegedett, és kiváná, hogy várjanak még 
néhány napot, mígnem újra felüdül vagy 
megvigasztalódik.

— Barbeau atyus, kigyelmed hibát kö
vetett el, monda a kis Fadette. Silvinet-t 
azon tévelygésben kellett volna hagynia, hogy 
álmodott, midőn oldalánál láta engem láz- 
szendergéséből való fölserkenésekor. Most az 
ő gondolatai az enyémek ellen fognak mű
ködni, és ezután nem lesz erőm alvás köz
ben gyógyítanom őt. Még az is megtörtén
hetik, hogy visszautasít, és hogy jelenlétem 
rosszabbitja az ő betegségét.

— Azt nem hiszem, feleié Barbeauné; 
mert midőn előbb bágyadás fogá el őt, lefek- 
vék és monda: „Hol van hát Fadette? Én azt 
hiszem, hogy ő enyhülést szerzett nekem. Hát 
nem jön-e el újra ? u S én mondám neki, hogy 
érted megyek, a mién ő megörült, és még tü
relmetlenül látszék várakozni rád.

— Meglátogatom, felele Fadette. De most 
máskép kell intéznem a dolgot; mert mondom 
kigyelmednek, hogy a mi akkor használt neki, 
midőn mitsem tudott rólam, az nem haszná- 
land többé.

— Hát nem hozasz magaddal orvosságo
kat vagy más szereket ? kérdé Barbeauné.

— Nem, monda Fadette; az ő teste nem 
nagyon beteg; szellemére kell főkép hatnom, 
de nem ígérhetem hogy munkám sikerülend, 
Mitsem ígérhetek előre kigyelmednek, mint
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hogy türelemmel várják be Landry visszatér
tét s addig ne tudósítsák őt, mig testvére fel 
nem gyógyúlt újra tökéletesen. Landry oly es- 
dekelve kért erre engem, hogy visszatérése és 
szerencséje elhalasztásával bizonyosan meg 
lesz elégedve.

Midőn Silvinet ágya előtt meglátá a kis 
Fadette t, megelégedetlennek látszék és nem 
akart felelni neki hogylétéröl. Üterét meg akar
ta tapintani, de ő kezét visszahúzá és arczát 
eltakará. Fadette intett a jelenlevőknek, hogy 
egyedül hagyják őt vele ; s midőn kivüle és a 
betegen kívül senkisem volt többé a szobában, 
eloltá a lámpát és csak a telihold sugárait en- 
gedé behatni a szobába. Aztán újra Silvinetliez 
járula, és parancsoló hangon mondá, melynek 
ő gyermekként engedelmesködék:

— Silvinet, tedd mindkét kezedet az enyé- 
mekbe, és felelj kérdéseimre, amint az igazság 
hozza magával; mert pénzre nekem nincs szük
ségem, s nem is akarok, s nem azért fáradtam 
hozzád, s nem azért ápollak, hogy rósz fogad
tatást és rósz köszönetét találjak nálad. Fi
gyelj tehát jól kérdésemre, és gondold meg jól 
a mit felelsz, mert engem rá nem szedhetnél.

— Kérdezz tetszésed szerint, Fadette, fe- 
kele az iker, ki egészen megszeppent a kispaj 
los Fadette kemény, szigorú szavain, kinek 
azelőtt kődobálásokkal felelgetett gyakran.

— Barbeau Silvinet," folytatá, úgy látszik, 
hogy te halálodat kivánod magadnak.

Silvinet késedelmezék pillanatig a fele
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lettel; de minthogy Fadette kissé erősen meg- 
szorítá a kezét és érezteté vele a maga erős 
akaratát, nagy zavarral mondá:

— Hát a halál nem a legjobb volna-e ne
kem, látva azt, hogy terhére vagyok családom
nak betegeskedésemmel és — ?

— Csak mondj meg mindent, Silvain; sem
mit sem § szabad elhallgatnod előttem.

— És búskomoruságom miatt, melytől nem 
szabadúlhatok, viszonzá az iker egészen el
csüggedve.

— És gonoszságod miatt is, monda Fa
dette oly szigorú hangon, hogy még inkább 
ingereltetett és félt.

— Miért vádolsz engem gonoszsággal ? 
kérdezé. Te megsértesz engem, ámbár látod 
hogy nincs erőm önvédelmemre.

— Igazságot mondok neked, Silvain, vi
szonzá Fadette, és többet mondok még neked. 
Betegségeden nem szánakozom, mert jól lá
tom, hogy nem nagy fontosságú az egész. Csak 
elméd miatt lehet aggódni, s te mindent elkö
vetsz, hogy megrongáld azt tökéletesen, nem 
tudva, hogy hová vezet majd téged gonoszsá
god és lelki gyöngeséged.

— Lelki gyöngeségemet bátran szemem
re hányhatod, monda Silvinet; de a go 
noszság szemrehányását nem hiszem érdem
leni.

— Csak ne ügjekezzél védelmezni ma
gadat, felele a kis Fadette; én jobban is
merlek valóban mint tenmagad isméred ma
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gadat, Silvain, s mondom neked hogy a 
gyöngeség a hamisságot is magával hordoz
za , és épen azért vagy te önző és hálátlan.

— A te rósz véleményed rólam, Fa- 
dette Fanchon, bizonyosan onnan származik, 
hogy Landry testvérem roszat beszéllett és 
megmutatta neked, mily kevésre becsül en
gem; mert csak tőle tudhattad meg, a mit 
tőlem tudsz vagy tudni hiszesz.

— Ezt reméltem tőled hallani, Silvain. 
Tudtam hogy nem mondasz három szót, mi
szerint ne panaszkodjál iker-testvéredre és 
igaztalannak ne vádoljad; mert a te hajlan
dóságod őiránta oktalan és nevetséges, és 
azért változik át oly könnyen harag és bosz- 
szusággá. Erről ismerem meg, hogy az esze
det félig már elvesztetted és nincsen jó  szi
ved. Én pedig azt mondom neked, hogy 
Landry tizezerszer jobban szeret téged, mint 
te szereted őt; mert ő sohasem tesz szem
rehányást neked, bár mennyi bosszúságot 
és fájdalmat okozasz is neki; te ellenben 
a legkeserübb szemrehányásokat teszed neki, 
bár mily örömest enged neked s mindent el
követ, a mit csak kiolvashat a szemedből. 
Hogyan remélheted hát, hogy ne lássam, 
mily nagy a különbség közte és közötted? 
Minél több jót mondott tehát Landry nekem 
terólad, annál több roszat gondoltam én 
felőled, mert meg vagyok győződve hogy az 
ily jó  testvért csak gonosz kedélyű kebel is
merheti félre.
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— Te gyűlölsz engem, Fadette ? Azt jól 
tudtam, hogy roszat beszéltettél rólam s ez 
által elfogtad tőlem testvérem szeretetét.

— Ezt is vártam hallani tőled: Silvain 
úrfi, s örülök hogy valahára énrám pa- 
naszkodol. Nekem felelnem kell arra hogy 
te gonosz ember és a hazugság gyermeke 
vagy, mert te félreismersz és vádolsz oly 
személyt, ki szivében mindig szeretett té
ged és pártodat fogta, ámbár jól tudta hogy 
te nem szereted őt; oly személyt, ki száz
szor megtagadta magától legnagyobb, egyet 
len örömét, azon örömet hogy láthassa Lan 
dryt és vele lehessen, hogy aztán hozzád 
küldhesse és azon örömet, melyet ő elfogott 
magától, neked ajándékozza. S én pedig 
semmivel sem tartoztam neked. Te ellenie^ 
lém voltál mindig, s én nem emlékezem hogy 
oly érzéketlen és ostoba kevély embert lát
tam volna, mint a milyen te voltál irányom
ban. Én boszút állhattam volna, és alkalom 
sem hiányzott arra. De nem tettem azt, s 
tudtodon kívül jóval fizettem a roszért ne
ked, mert mindig megemlékezem ama ke
resztyéni kötelességre, hogy megbocsássunk 
felebarátinknak, mint isten parancsolja. De 
midőn én az istenről beszéllek neked, al
kalmasint nehezen fogsz megérteni, mert te 
ellensége vagy istennek és saját boldogsá
godnak.

— Sokat eltűrök tőled, Fadette; de a
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mit most mondasz, az nagyon sok: te azzal 
vádolsz engem hogy én pogány vagyok.

—  Hát nem tenmagad mondád-e imént 
hogy halálodat kivánod magadnak? S azt 
hiszed hogy az efféle illik keresztyén em- 
berhöz ?

—  Azt nem mondám: Fadette, azt mon
dám hogy —

Silvinet egészen megrettenve elakadt, mi
dőn meggondolá hogy mit mondott imént; 
ez nagyon istentelennek látszék neki Fadette 
emlékeztető szavai miatt.

De ő nem hagyott neki nyugtot, és igy 
folytatá buzgó beszédét:

— Meglehet hogy szavaid roszabbak vol
tak gondolataidnál, mert azt hiszem hogy te 
a halált nem óhajtod oly nagyon, mint azt 
el akarnád hitetni velem, hogy úr maradhass 
itt a házban, gyötörjed szegény vigasztalan 
anyádat és ikertestvéredet, ki együgyüségé 
ben azt hiszi, hogy csakugyan azon töröd 
fejedet miszerint véget vess életednek. Én 
nem hagyom oly könnyen megcsalni maga
mat, Silvain. En azt hiszem hogy te épen 
oly nagyon, vagy még inkább félsz a halál
tól, mint mások, és hogy szivedben orvén 
desz azon rémületen, melyet hozzátartozó 
idnak, kik oly gyöngéden szeretnek téged, 
okozasz nevetséges magaviseleteddel. Ne
ked gyönyörűséged telik abban, ha látha
tod, mikép kell a legokosabb és legszük- 
ségesb határozatoknak háttérbe szorúlniok
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abbeli fenyegetésed által, miszerint véget 
akarsz vetni életednek, és igazán nagyon 
kényelmes és szép dolog, ha az embernek 
csak egy szót kell mondania, hogy engedé
kenységre kényszerítse hozzátartozóit. Ily 
módon te úr vagy itt a háznál egy magad, 
a többiek pedig mindnyájan alattvalóid. De 
ez ellenkezik a természettel, s te oly eszkö
zök által éred el ezt, melyeket az isten 
megvet; s azért is büntet téged, boldogta
lanabbá tevén ö téged, mint a milyen volnál, 
ha engedelmeskednél, a helyett hogy urat 
játszol. Azért úntad meg az életet is , mely- 
lyet nagyon megédesítettek számodra. Meg
mondom neked, mi hiányzott nálad, hogy 
jó ,  okos ember váljék belőled. Nagyon szi
gorú szülőidnek kellett volna lennik, és nél
külözéseket szenvedned s nem kellett volna 
meglennie mindig mindennapi kenyerednek. 
Ha te azon iskolában voltál volna, a mely
ben én és Jancsi öcsém voltunk, nem volnál 
hálátlan, és köszönettel vennél bármily cse
kélyke jót. Ikerségedet nem szabad felhoz
nod mentségül, Silvain. Jól tudom hogy so
kat sugdostak füledbe a titokteljes hajlandó
ságról, mely magában a természetben rejlik 
s melyet az ember nem akadályozhat, mert 
különben halálod származnék abból, s íme, 
te nem hivéd kikerülhetni sorsodat, és gyön
gédségedet nevetségig üzéd; de az isten 
nem oly igazságtalan hogy ő az embert már 
anyja méhében elhárhoztassa. 0  nem ad ne-

11
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künk olyan gondolatokat, melyektől meg 
nem szabadulhatnánk; te azonban babonás 
ember vagy és megbántod a jó  istent, ha 
azt hiszed, hogy a te tested vérében több 
hatalom, erőszak és gonosz sors van, mint 
ész és komoly akarat lelkedben. Sohasem 
hiendem hogy nem szelídítheted meg a te 
féltékenységedet; különben őrültnek s akarat
nélkülinek kellene lenned. De te azt nem 
akarod, mert nagyon sokat hízelkedtek gyön- 
geségednek, s mertkevésbbé teljesíted köte
lességedet mint szeszélyedet.

Silvinet semmit sem felelt, és még so
káig hagyá dorgálódzni, buzgólkodni Fádét 
te-t egész szigorúságával. Érzette hogy ne
ki igaza volt, és csak egy pontban volt igaz
talan iránta, t. i. Fadette azt látszék hin
ni , hogy ő sohasem küzdött megrögzött baja 
ellen és nagyon jól ismeri a maga önzését, 
ámbár ő akaratja és tudta kívül volt ön
ző. Az nagyon fájt neki és mélyen megalá- 
zá őt, és jobb fogalmat óhajtott volna neki 
szolgáltatni az ő lelkiösmeretéről. Fadette 
jól tudá hogy nagyította a dolgot, és azon 
szándékból tévé azt, hogy minél érzékenyeb
ben sértse meg őt, mielőtt nyájas rábeszél- 
lés és vigasztaló szavakkal ilgyekezett volna 
megnyerni őt. Erőszakot tett hát, hogy ke
mény szavakkal felrázza őt nyavalyájából, 
de szivében annyi szánalmat és hajlandósá
got érezett hogy a kényszerítés által, me-
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, lyet elkövetett, végkép kimerültnek érezé 
magát.

XXIV.

Silvinet voltakép félig sem volt oly be
teg , mint a milyennek látszott s mint el aka- 
rá hitetni magával. A kis Fadette legott 
megismerte literéről, hogy a láz nem volt 
erős, és félrebeszéllése onnan eredt, hogy 
szelleme gyöngébb és betegebb volt testénél. 
Azt hitte hát hogy leginkább szellemére kell 
hatnia és ráijesztenie. Napfeljöttekor vissza
tért hozzá. Silvinet majd mitsem aludt, azon
ban nyugodt vala és látszat szerint nagyon 
kimerült. Mihelyt meglátta őt, kezét nyujtá 
neki, a helyett hogy elvonta volna azt tőle, 
mikép tegnap tette azt.

— Miért nyújtod nekem kezedet, Sil- 
vain? kérdé tőle. Hideglelésedet vizsgáljam-e 
meg? Arczodról látom hogy nincs többé hi
deglelésed.

Silvinet szégyelvén visszarántania kezét 
a nélkül, hogy Fadette érintette volna, mon
da neki:

— Jó reggelt akartam kívánni neked, 
Fadette, és megköszönni annyi fáradozáso
dat, mit érettem tettél.

— Ha így van a dolog, elfogadom jó
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reggeledet, monda, kezét fogván és a ma- , 
gáéban erősen tartván; mert a barátságos 
üdvözlést sohasem utasítom vissza, s én nem 
tartalak téged oly hamisnak, hogy barátsá
gosan cselekednél irányomban, ha nem sze
retnél egy kissé engem.

Ámbár Silvinet tökéletesen ébren volt, 
nagyon jól esett neki mégis, hogy Fádét 
kezét a magáéban tarthatja, és nagyon sze
líden mondá neki:

— Tegnap nagyon roszúl bántál velem, 
Fanchon, de magam sem tudom mi az oka, 
hogy legkevésbbé sem gyűlöllek. Sőt nagyon 
szivesen veszem tőled hogy meglátogatsz, 
miután annyi szemrehányásod volt irányom 
bán.

Fadette ágya elé ült, s most egészen 
más hangot válta, mint tegnap estve; annyi 
jósággal, szelidséggel és gyöngédséggel be
széli ve, hogy Silvinet annál örvendetesben 
lepettetett meg, minél nagyobb volt haragjá
tól való félelme. Sírva vallá meg valamennyi 
méltatlanságát, sőt bocsánatot és barátságát 
is kéré tőle. Az őszinte, színletlen vonza
lom kifejezéséből, mely szavaiban nyilatko- 
zék, mindjárt megismerte, hogy szíve jobb 
volt fejénél. Háboritlanúl engedé őt kibe
szélnie érzelmeit, és csak imitt- amott vetett 
közbe némi pirongatást; s midőn kezét el 
akará húzni az övéből, szilárdul megfogá azt, 
mert az hivé, hogy e kéz meggyógyítja az 
ő betegségét és bánatát is.
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Midőn kívánatos kedélyhangulatban Iá 
tá őt, így szóla hozzá:

— En megyek, s neked föl kell kelned, 
Silvain, mert nincs többé hideglélésed. A 
kényeztetésnek most már vége; édes anyád
nak nem szabad többé kiszolgálásodban fá
radoznia s idejét vesztegetnie, hogy téged 
mulattasson. Aztán enned k ell, a mit én 
küldök neked. Az pedig hús lesz; jól tudom 
ugyan, hogy részedről nem ehetőnek állítod 
azt és csak a hitvány füvekkel élsz. De 
erőtetned kell magadat sőt le kell győznöd 
bizonyos undorodást is. Anyád megörvend, 
ha tápláló étkeket eszel, és ha egyszer le
győzted s eldugtad undorodat, legközelebbi 
alkalommal nagyon kevéssé, s harmadszor 
épen nem érzended többé. Meglátod, nincs-e 
igazam. Isten veled; azt tudom hogy egyha= 
mar nem hivatnak hozzád, mert állíthatom 
hogy nem lészsz többé beteg, hanem akarsz 
beteg lenni többé.

— Hát estve nem látogatsz meg? kérdé 
Silvinet. Én pedig azt hittem, hogy újra 
meglátogatsz.

—  Nem vagyok fizetéses orvos, Silvain, 
s nekem több dolgom van, mint ágyad előtt 
üldögélni, ha nem vagy beteg.

— Igazad van, Fadette; de abbeli kí
vánságomat hogy láthassalak, ne magyaráz
zad önzésnek: más volt az, nekem oly jól 
esett beszéllenem veled.

— No jól van, hiszen nem vagy többé
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fekvőbeteg, aztán azt is tudod hogy hol la
kom. De még azt is tudod hogy férjhez 
megyek testvéredhöz, miként barátságom ál
tal már most is húgod vagyok ; bátran jö 
hetsz tehát akármikor s egy órácskát elfe
cseghetsz velem, azért senki sem szólhat 
meg bennünket.

—  Meglátogatlak, minthogy megenge
ded , viszonzá Silvinet. Tehát viszontlátásig, 
Fadette! fölkelek, ámbár nagyon fáj a fe
jem, mert az egész éjjel szememet sem hány
tam be.

Fadette homlokára tévé neki kezét, és 
öt perez múlva oly nyugodt s üdült volt, 
hogy nem érze többé semmi fájdalmat.

—  Látom jó l, monda Silvinet, hogy os
tobaság vonakodnom tőled, Fadette; mert te 
nagy varázsolónő vagy, és csak te egyedül 
vagy képes száműzni a betegséget. A töb
biek mindnyájan többet ártottak mint hasz
náltak nekem orvosságaikkal, és te puszta 
érintéssel meggyógyitál engem; nekem úgy 
látszik, sohasem betegedném meg, ha min
dig nálad lehetnék. De te mégsem harag
szol reám többé, Fadette, csak meghiszesz 
nekem, ha megigérem hogy szót fogadok ne
ked mindenben.

—  Igen, meghiszek, monda, és ha nem 
változtatod meg újra gondolatodat, úgy fog
lak szeretni, mintha ikertestvérem volnál.... 
Most pedig kelj fel, egyél igyál és légy vi
dám x járkálj és aludjál, monda helyéből
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fölkelve. Ez napi parancsom mára. Holnap 
dolgoznod kell.

—  Meglátogatlak, monda Silvinet.
— Ám legyen!
Bucsuzáskor egy még oly barátságos és 

bizodalmas pillantást vetett reá, hogy hirte
len erőt és kedvet nyert ágya odahagyására, 
hol annyi gyötrelmet keresett és talála.

Barbeauné nem bírt eleget csudálkozni 
a kis Fadette ügyességén, és estve monda 
férjének :

—  Silvinet fél év óta még sohasem érez 
te magát oly jó l , mint ma. Evett minden 
bői, mit elébe raktak, a nélkül hogy arczát 
fintorgatta volna , és a mi legesudálatosabb, 
úgy beszél a kis Fadetteröi mint a jó  isten
ről. Nem győzi eleget magasztalgatni, és 
nyakra főre sürgeti, hogy testvére haza jö j
jön és lakodalmat tartson. Oh csudák csu
dája , nem tudom, hogy ébren vagyok-e vagy 
álmodom.

— Már hiszen csuda ide csuda oda, 
monda Barbeau atyus, annyi bizonyos, hogy 
az a leány tetőtől talpig okos teremtés, és 
azt gondolom, hogy szerencsét kell hozni, ha 
Fadette valamely családba telepedik mint fe
leség.

Három nap múlva Silvinet Arthonba mé
né testvéréért; nagy megjutaimazásnak te
kintette hogy apja és Fadette megengedte 
neki, miszerint első lehessen, ki hirül vigye 
neki az ő szerencséjét.

11*
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— Misem hiányzik tehát többé boldog
ságomból, monda Landry, benső örömmel 
szorítva őt karjaiba; mert hiszen te jösz 
érettem, és épen úgy látszol örvendeni, mint 
jó  magam.

Most együtt mellének la Cosseba, min 
den haladék nélkül, mint könnyen gondol 
ható, és valóban nem voltak boldogabb em
berek Bessoniére lakosainál, midőn mind 
nyáján, közöttük a kis Faddete és a kis 
Jancsi, estebédnéi ültének.

így lel év múltával nagy öröm volt az 
egész családkörben; mert Barbeau Anikó 
Cailland Cadettel, Landry legjobb barátja 
val jegyeztetett el, s elhatároztatott hogy 
a két lakodalom egy füst alatt tartatandik 
Silvinetnek oly nagy vonzalma volt Fádét 
tehez, hogy semmihez sem fogott az ő ta
nácsa nélkül, és ő oly nagy hatalmat gya 
korolt rajta, hogy jobban látszék hajtani az 
ö szavára, mint anyja vagy húgáéra. Nem 
kórságoskodott, és a féltékenységről szó sem 
volt többé. Ha olykor kissé levertnek és áb- 
rándozónak látszék még, Fadette legott meg- 
leczkézé őt, aztán mindjárt barátságos és 
beszédes lett.

A két lakodalom egy nap és egy mise 
alatt tartatott m eg; s bővében lévén az en
ni- inni való, oly pompásan folyt a víga 
dalom, hogy (Jaillaud atyus, ki életében 
sohasem hágott túl a mértéketíenség hatá
rain, harmad napra ittaskának látszék. Sem
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mi sem háboritá Landry s az egész család 
örömet, és mondhatnék, az egész környék 
örömét; mert a két család, melyek jómódú 
ak valának , és a kis Fadette, ki oly gaz
dag volt mint Barbeau és Caillaud öszvesen, 
nagyon adakozó vala mindenki irányában és 
sok alamizsnát osztogatának ki. Fanchonnak 
oly jó  szíve volt, hogy jótéteményekkel és 
barátságokkal viszonzá az egykori rágalma 
zókat. S midőn Landry későbben szép pa 
raszttelket vett és azt derék gazdálkodás ál 
tál felesége segítségével virágzó állapotba 
tette, szép házat építtete a maga birtokán, 
melyben a község szegény és árván maradt 
gyermekei minden hétköznap négy óra liosz- 
szat taníttattak, és a kis Fadette Jánoska 
öcscsével együtt maga fáradozott, hogy liasz 
nos dolgokra oktassa, és az igazi vallásra 
tanitgassa a szegény kisdedeket, sőt még az 
iigyefogyottakat is segélte. 0  semmikép sem 
feledte hogy ö is szegény, elhagyott gyér 
mck volt egykor, és a szép gyermekek, kiket 
nemzének, korán serkentettek a mindenki 
iránti szivességre és szánalomra, akár sze 
gények akár gazdagok voltak azok.

De mi lett Silvinetből az ő boldog hoz 
zátartozói között? Oly körülmény állott be, 
mely megfoghatlan volt mindenki előtt és 
sok fejtörésébe került Barbeau atyusnak. 
Ugyanis testvére és húga kiházasitása után 
mintegy hónap múlva apja rá ügyekvék be 
szélleni ő t , hogy ő is vegyen magának fele
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séget; ö azonban azt feleié, hogy semmi 
kedve a házaséletre, s már régóta azon gon
dolat fészkelte meg magát agyában, hogy 
katonává legyen beállás utján.

Minthogy a mi vidékünkön a fiatal em 
berek nem nagy számmal vannak, és a föld- 
mivelés sok kart igényel; az önkénytes be 
állás a ritkaságokhoz tartozik. Mindnyájan 
esudálkoztak tehát ezen föltett szándékon, 
melyet Silvinet nem tudott máskép igazolni, 
mint a katonaéletre való kedvével, miről 
egyébiránt senkinek sem volt semmi tudomá
sa, Szülőinek, testvéreinek ellenvetései, sőt 
Landry kérelmei is eredmény nélküliek, hasz
talanok voltak, és szükségesnek látták Fan 
ehont értesíteni Silvinet szándékáról, a ki 
mindenben tudott tanácsot és segédeszközt 
adni.

Fanchon mintegy két óráig elbeszélge
tett Silvinettel, s midőn elváltak egymástól, 
látták hogy mindketten sírtak; ők azonban 
oly nyugalmat és határozottságot tüntetőnek 
elő, hogy az ellenvetésekről szó sem lehe
tett Silvinet nyilatkozata ellen, hogy meg
maradjon szándékánál, sem pedig Fanchon 
állítása ellen, miszerint ő méltányolja sógo
ra elhatározását, és eleve meg van győződ
ve a szerencsés eredményről.

Minthogy nem ok nélkül gyaníták hogy 
Fanchon többet tud, mint a mennyit bevall, 
nem szegőiének tovább ellene Silvinet szán 
dekának; még Barbeauné is engedékeny lön
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sok könyhullatás után. Landry vigasztalan 
volt; felesége azonban így szóla hozzá :

- Istennek akaratja, és a mi kötelessé
günk hogy Silvaint békével hagyjuk távoz 
n i ; hidd e l , Landry, én nagyon jól tudom, 
a mit mondok, és ne zaklass tovább kérdé
seiddel.

Landry oly messze elkíséré testvérét, a 
mint csak tudá, s midőn átadá neki nyaláb 
já t, melyet ő emelt eddig, úgy érezé, mint 
ha szivét adná át neki az útra. Nagyon szó 
morúan tért haza, és kedves feleségének 
gondosan kellett ápolnia őt, mert bánatában 
valóban egész hónapig betegeskedék.

Silvain azonban koránsem lett beteg, és 
bátran, vidáman masírozott a határig, mert 
hiszen e kor Napóleon császár nagyszerű és 
dicsőséges háborúinak kora volt. S ámbár 
neki sohasem volt legkisebb kedve is a ka
tonai élethez, mégis annyira tudott uralkod
ni magán, hogy nemsokárá kittinteté magát 
és a csatában rettentő vitézséggel harczolt, 
mint a ki a halált keresi; e mellett enge
delmes volt elülj árói iránt, és bajtársai irányá
ban oly szende mint a gyermek, ámbár ön 
maga iránt oly kemény és szigorú volt mint 
valamely öreg katona. Minthogy jó  iskolai 
oktatásban részesült fiatal korában, nemso
kára előléptetett, és tíz sanyarú s dicsősé
gesen átküzdött év múlva százados lön, s 
azönfölül megkapá még a becsületlegio rend
jelét is.
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— Oh! oh! ha csak visszajöhetne még
is valahára! monda Borbeauné férjének egy 
csinos levél vevése után, melyben szülőit, 
Landryt és Fanchont, szóval, a család va 
lamennyi tagját, nagyát és apraját, megvál 
tozhatlan, forró szeretetéröl biztositá.— Hi 
szén ö már qnasi tábornok, és kinyugodhat 
ná magát!

— Igen szép grádusa van, a nélkül 
hogy följebb kelljen léptetni őt, mint a mily- 
lyen tiszti rangban van valóban, monda Bar- 
beau atyus; és egy földmíves családra néz
ve elég nagy tisztelet az.

— Hiszen Fadette megjövendölte hogy 
utoljára az lesz a dolog vége, viszonzá az 
anyok. Igen , igen, ő megjósolta azt!

— Meglehet, mondá az apa; hanem én 
bizony mai napig sem tudom megmagyaráz 
ni magamnak, hogyan juthatott eszébe, mi 
szerint egyszerre katonának álljon, és mi
kép határozhatta cl magát e lépésre egyko
ri jámbor és szelíd természeténél fogva.

— Hallod-e, öreg, monda az anyok, mc 
nyemasszony megfejthetné neked a rejtvényt, 
ha épen akarná; hanem olyan anyát, mint 
én vagyok, nem lehet megtéveszteni, sőt én 
azt hiszem, hogy oly jól tudom a dolog bi 
béjét, mint a mi Fadette link.

— Bizony ideje volna hogy felvilágosí
tanád előttem! viszonzá Barbeau atyus.

— A mi Fanchonunk igen nagy varázs- 
n ő , és ő nagyobb csínyt ejtett a mi szegény
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Silvinet-ttnkön, mint kívánta volna. Midőn 
látta hogy a varázs oly erősen hatott, 
vissza kellett volna azt húznia vagy pedig 
gyöngitnie De ö azt nem teheté, és a mi 
Silvain-ünk, ki átlátta hogy kelleténél töb
bet ábrándozott testvére feleségéről, eltávo- 
zék , csupa beestiletérzésből és erkölcsiség- 
böl, s Fanchon méltányold azt és pártold 
szándékát előttünk.

— Ha így vau a dolog, monda Borbeau 
atyus, füle tövét vakarva, úgy attól tartok, 
hogy sohasem házasodandik; mert hiszen 
a claviéresi fürdősnő megjövendölte hogy 
testvérébe nem fogna bel£bolondulni többé, 
ha valamely leánynak ajánlaná fel szivét; 
de a fürdősnő azt is mondotta egyszers
mind, hogy Silvinet csak egy nőt szere 
tend életében, mert az ü s*zive nagyon ér 
zékenv és nagyon szenvedélyes.

(Vége).












