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E l s ő  f e j e z e t ; .

A Góczy-család.

K om or őszi alkonyon a Góczy-család női tagjai künn ültek 
az ősi kastély tornáczán. A tágas ebédlő nyitott ablakaiban 
egy-egy fel-alá futkosó gyertyavilág sejtető, hogy benn az 
asztal teritése kerül forgolódnak. Majd a nagy asztali lámpa is 
kigyult és sugarai az ablakon át fényesen bevilágiták a tornáczon 
ülők félhomályba takart arczait.

A csoport közepén a befejezhefclen, végtelenbe nyúló haris
nyát mozgatva ujjai között ült a család feje, Góczy közbecsü- 
lésben állt földbirtokos özvegye, egy ötvenéves nő, barátságos, 
jól eső vonásokkal és feltűnő halvány arezszinnel. Góczyné 
hosszabb betegeskedés után csak pár nap előtt hagyta el az 
ágyat és ma először késett meg künn, mohón beszíva a sötét 
park felől szálló fenyves illatot.

A ki neki a harisnyakötés nemes mesterségében mindvégig 
serénykedő versenytársa volt, az nem vala más, mint Pimpi 
néne, ami tulajdonképen Petronellát akar jelenteni. Ezt a merész 
ficzamodást a nagy szeretet követte el neve ellen, és a jó aggszüz 
szokott jóságával annyira meüt a megbocsátásban, hogy szinte 
maga is elfeledte, hogy a pap, mikor keresztvíz alá tartotta, a 
keresztény kalendáriumnak megfelelőbb nevet adott neki.

Pimpi néne két dologról volt nevezetes azon a vidéken. 
Álfürtöket viselt, szép karikára sütött ősz fürtöket, melyek nem
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voltak az övéi, és szabályos kidomborodásu púpot a háta köze
pén, mely nagyon is az övé volt. Ezt az egész vármegye tud ta; 
de azért az egész vármegye szerette.

Fiatal korában, kinövése daczára, szerepet játszott a bá
lokban. Ügyes tánezosnő és még ügyesebb társalgónő volt és 
nagy fekete szemei csak úgy szórták a sziporkákat jobbra- 
balra, habár eredménytelenül. Pimpi néne fejéhez, mintha oda 
lett volna enyvezve a párta, nem akadt ember aki megváltsa 
e teher alól.

Ó távoli rokona volt a Góczy családnak.
Mikor az uradalmi tiszttartónak a felesége meghalt, sok 

sok esztendő előtt, akkor rendelték oda a szegény ügyefogyott 
kinövéses leányt, hihetőleg azon reményben, hogy majd második 
feleség válik belőle. De ezt a számítást dugába döntötte a 
halál. Tiszttartó uram jónak látta idejekorán kereket oldani és 
elpatkolt, mielőtt másodszor beleharapott volna a savanyu al
mába. De hogy kimutassa a család iránti háláját, melynek 
szolgálatában jócska vagyonkát összekuporgatott, vagyona jelen
tékeny részét Pimpinek hagyta örökbe.

Főörökösűl tizenötéves egyetlen leányt hagyott maga
után.

Ez aztán kapós egy virág volt, nem úgy mint Pimpi néni.
Alig telt el a gyászév, már jegygyűrű fény lett az ujján. A 

környék legrangosabb gavallérja jött el érte és nem sokára rá 
meg is ülték a lakadalmát.

A fiatal házasok váltig nógatták a jó Pimpi nénit, hogy 
menjen hozzájok; megbecsülik, gondját viselik, soha sem fog 
elkívánkozni tőlük; de ő tagadólag rázta gondolkozó, okos fér. 
jét és kijelentette, hogy maga akarja kezelni kis gazdaságát, 
a mi rá maradt; ki tudja, mire lesz az jó még. Gyarló ember 
nem tudhatja istennek a végzését, neki ugyan nincsen senkije, 
a ki számára dolgozzék: de ki tudhatja a jövőt !

Pimpi néne megmaradt a Góczyak közelében, egymaga 
lakott a hajdani tiszttartói lakban. Vett magának egy ódivatú 
kétkerekű kis csézát, eléje fogatott egy kiszolgált hátas lovat
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és így járt szerte a munkások után szántén és kaszáién, er- 
•dőn és réten. Kora hajnalban kelt és késő éjjel feküdt

Mikor kérdezték, hogy minek töri úgy magát, Pimpi 
alig méltatta feleletre a kérdezőt. Azt a mit ő tudott, nem köt
hette az orrára mindenkinek.

A fiatal házasok sora darabig jól folyt. Életök szakadat
lan vigság, mulatság, szórakozás volt. De pár év alatt a meny
asszonyi hozomány pogányul elapadt. Szárnya kelt az apai 
örökségnek. Előbb az ingé, azután az ingatlan foszlott széjjel, 
ügy elpárolgott, mintha fűtöttek volna alatta. Mikor a fiatal 
asszony négy évi házasság után a gyermekszülés utóvajudásai- 
ban meghalt, hozományából csecsemő leánykájának nem hagy
hatott egyebet annál a szerencsétlen jegygyűrűnél, melyet ujján 
viselt.

Egy fagyos deczemberi éjszakán fölverték a jó Pimpi nénit 
legédesebb álmából.

— Gyújts gyertyát, Pimpi, vendéget hozok.
Pimpi nem ismert rá rögtön a régen hallott szóra és kés

lekedett.
— Gyújts gyergyát, Pimpi, mert mindjárt megfagyunk 

mindaketten! — hangzott ismételve kívülről.
Ekkor Pimpi megismerte szaváról a késői vendéget. Ki

nyitotta az ajtót és bebocsátotta.
Megviselt külsejű, 35 éves férfi lehetett. Ha Pimpi szavá

ról rá nem ismer, külsejéről bizony alig tudott volna ráis- 
merni arra a szeleverdi hajdani gavallérra, ki oltárhoz vezette 
a tiszttartó gazdag és szép leányát.

— ön az, Szádelői ur ?
— Én vagyok, édes Pimpi.
— Ön nem jót hoz.
— Mari meghalt, halálos ágyán te reád bízta utolsó 

megmaradt kincsünket, elhoztam neked, Pimpi.
És Szádelői vásott köpenye alól egy kis csomagot vont 

elő. Mikor széjjel bontották egy alvó, álmában édesen mosolygó 
csecsemő gömbölyű arcza tűnt elé a pólyákból.
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— Hogy hijják ? — kérdé Pimpi.
— Anyja nevére Marinak.
És Pimpi anyai csókot nyomott az alvó csecsemő félig 

nyitott ajkaira. E csók fogadalmi eskü volt, hogy édes anyja 
lesz az árvának.

És ez a kis árva — most már 15 éves serdülő hajadon 
— harmadik tagja a kis társaságnak, mely a tornáczon együtt 
ül és együtt várja be mig jelenteni fogják, hogy a vacsora tá
lalva van.

Mari egy nagy himzőráma egyik végét fogta és nehány 
utolsó öltést tett a szingazdag vánkos virágain.

A himzőráma másik vége Ilona ölében hevert.
Ilona a Góczy-család büszkesége, édes anyjának megke- 

seritetlen öröme. Alig múlt 18 éves, de idomai oly teljesek, 
mintha három-négy évvel idősebb lenne. Arcza tojásdad, 
szeme végtelenül szelíd. Parányi ajkai' nem igen árulna el 
erélyt, akaraterőt, amit kifejteni nem is tudott. Ő a környék 
egyetlen szőke szépsége s ha dús aranyhaját hálónak kiveti, 
fogott volna neki kérőt minden ujjára tizet.

De Ilona lelke oly fényes és tiszta volt, mint kék szemei
nek tüköré.

Érezte, hogy egyedül álló anyja iránt még sok, igen sok 
kötelességet kell teljesítenie, mielőtt magára és ifjúságára 
volna szabad gondolnia. Bátyja, az évek óta külföldön kalandozó 
Jenő oly sokat vétett a gyermeki kötelesség ellen: ki fogja 
mindazt jóvá tenni, ha nem ő ? . . .

Mintegy tiz lépésnyire a kis társaságtól egy kis fülke- , 
szerű falmélyedésben nehány perez óta a család elkényeztetett' 
kedvencze, Ilonának gyönyörű hasonmása, az 5 éves kisNellike 
kuporodott össze. Észrevétlenül sompolygott fel a folyosó lépcsőin 
és födve a homálytól, abba a fülkébe húzódott, hol legörömes- 
tebb szokott játszani.

A különben pajkos, nyugtalan gyermeknél kétszeresen 
felötlő lett volna a természete elleni nyugalom és még felöt-
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löbb nagy kék szemeinek öntudatlan, bamba kifejezése , de 
észre nem vette senkisem.

Mikor a tornácz egyik sarkában elhelyezett régi tokos 
óra a hetet elütötte, a szobaleány jött jelenteni, hogy tálalva van.

— És Cserni ur? — kérdé Góczyné.
— Bocsánatot kér, szobájába rendelte a vacsorát; nem 

jól érzi magát.
— Látta már, édes Pimpikém, a Jenő arczképét, inely- 

lyel Cserni ur születésnapomra meglepett ?
— Mikor a minap meg akartuk, nézni Jenő bácsit — 

szólalt meg elpirulva Marika — Cserni ur. szobájába vitette, 
hogy igazitson rajta valamit, és mi féltünk a Cserni ur szo
bájába menni, ugy-e mamuskám te is féltél ?

És az ideges lányka nyájaskodva simult puposhátu véd- 
angyalához és ez annyi szeretettel és annyi büszkeséggel tekin
tett reá.

— Igen, féltünk, hogj alkalmatlankodni találunk Cserni
urnák.

— Nem, nem. mamuskám ! Nem azért féltünk. Te magad 
mondád, hogy szemeiben van valami olyan félelmetes szi
gorú, és olyan furcsán forgatja szemgolyóit, hogy mindig csak 
a fehére látszik. Pedig szerettük volna látni Jenő bácsit, ugyan 
mikor is jön már haza? . . .

Erre a kérdésre nem volt a ki feleljen, Góczyné úgy tett 
mintha nem hallaná, Ilona sóhajtott. Azután beléptek mind
nyájan a tárt ajtajú ebédlőbe. Abban a pillanatban, mikor asz
talhoz akart ülni a kis társaság, Ilona elkiáltotta a Nellike 
nevét, de Nellike az egyszer nem felelt. Kikutattak minden 
zegzugot folyvást nevét hangoztatva, mig végre ráakadtak a kis 
fülkében; mereven, mozdulatlanul állt ott egy helyben. Ilona 
kezénél fogva bevezette az ebédlőbe. Hagyta magát gépileg ve
zettetni, mint a galamb, melynek kiszedték agyvelejét és tipegve 
utána indul a buzaszemnek, melyet az orvos eléje tesz.

A lámpa teljes fényénél lehetett még csak látni a ször
nyű változást, mely a gyermek egész lényén véghez ment. Az
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okos, életeleven gyermekből alig egy őrá alatt néma, bamba, 
érzéketlen váz lett. Homloka égett és arczának átlátszó tisz
taságú bőre fakó szint váltott.

Sorra szólította anyja, testvére, a besereglett cselédség, 
a gyermek nem értette el a szót és rá nem ismert senkire.

,— Beteg vagy, Nellike ?
— Nellike, ki bántott ? mi lelt ? bol jártál ? ettél va

lamit ?
— Nellike, nem ismersz?
A gyermek mozdulatlan, néma maradt.
Leirhatlan aggodalom fészkelte magát a még imént de

rült arczokra. A lábbadozófélben levő háziasszony tehetetle
nül hanyatlott székébe. Gondolataiban segély után keresett. 
Mi volt természetesebb, mint hogy első gondolata is mindjárt 
az egyetlen férfin akadt meg, ki a kastélyban lakott.

— Kéretem Cserni u ra t, — szólt a cselédek egyikéhez, 
azután ismét a gyermekhez fordult anyai aggodalmában, de a 
körül épp oly hasztalan volt a faggatózás, mint a találgatás.

A rémület tetőpontjára hágott, midőn az ajtó kinyílt és 
belépett rajta Cserni Viktor, az a férfi, kit Pimpi néne és fo
gadott leánya oly félelmesnek talált.

Izmos, hat láb magas, délczeg alak volt parancsoló szem
mel, ellenkezést nem tűrő homlokránczolással; ajkai körül az 
örökös gúny rideg vonása játszott, még akkor is, midőn ea- 
maga azt hitte, hogy a közöny álarczát viselik különben nem 
kellemetlen vonásai.

— Nagysád parancsol, — szólt Góczynéhoz fordulva, mi
után felületes bókkal köszönte a többi társaságot.

Góczyné szemével intett a gyermek felé:
— Az ön kegyencze, Cserni ur, szólítsa meg csak. Azt 

hiszem Nelli beteg, nagyon beteg.
— Akkor az orvosért kell küldeni, — szólt Cserni 

Viktor szárazon.
Azután Ilonához közeledett, ki holtsápadtan ölében tartá 

a beteg gyermeket, fölé hajolt és megtapintá annak lázasan
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lüktető üterét, megsimitotta izzó homlokát *és hízelkedő, ked
veskedő hangon, minő nála már szokatlansága folytán is na
gyon feltűnt, megszólította:

— Nellike, engem sem ismer ?
Mintha abba a mély kábaságba, mely ismeretlen hatalom

mal megfeküdte a gyermek lelkét, egy villanyos ütés erővel 
tört volna utat magának, Nelli fülelni kezdett, azután hirtelen 
mintha lelke ama hang után indulna, kitárta karjait és a föléje 
hajló sötét férfi nyaka köré fonta azokat.

— Hol járt, Nellike? merre kószált? mi csínyt tett? — 
folytató az inquirálást Cserni gyöngéd, szerető hangon, hogy e 
hang hallatára Pimpi néni és gyámleánya elfelejtették a fé
lelmet.

A gyermek láza, amint rohamosan növekedett, megoldotta 
lezárt nyelve bilincseit és mosoly játszott a szinevesztett ajkak 
körül.

Némaságát fékezhetlen, határt nem ismerő szóbőség vál
totta fel.

Kuszáit, támpontot nem igen nyújtó beszéde örökösen a 
kert búvóhelyei körül forgott, hol majd fekete pillangót, majd 
meg fekete kutyát látott. Anyja, testvére képei mintha le let
tek volna törülve elméje lapjáról. Környezetéből csakis egy alak 
véste be magát elolthatatlanul leikébe, az a sötét, izmos, durva 
férfialak, ki órahosszant el-eljátszott vele a kertben, ki ölébe 
ültette és engedte neki, hogy rózsás ujjaival az ecsetet keresz- 
tül-kasul vihesse a megkezdett festményen ; ki megtanította száz 
gyermekjátékra és da lra ; ki örömest hagyta tépázni általa 
szénfekete haját és hasonló szinü tömött szakállát, és mindezt 
azért, mert ez a gyermek annyira hasonlított nénjéhez, Ilonához.

— Viktor — kiáltott fel egyszerre a gyermek hagymázos 
képzelődésében — a fekete kutya oda bujt a mögé a fényes 
kép mögé, amit Ilonáról festettél. . . Nem, nem . . .  az a Jenő 
bácsi képe, meg az enyém . . . kergesd el a fekete kutyát Vik
tor és adjál nekem egy kis vizet —  szomjas vagyok.
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Cserm kimotozta a gyermek ruháit; a világos szinü ru
hácska helyenként zöld mázzal volt befenve. A zsebében egy 
csomó dudvát találtak. Semmi kétség, hogy Nellike a lugas 
rejtekhelyein játszva valami mérges növényt Ízlelt meg.

Mig a többiek tanakodtak és haboztak, mig az egyik 
tejet akart a gyermeknek adatni és a másik hashajtót — Cserni 
Viktor már határozott és kiadta rendeletéit.

— A kocsis fogjon öt lovat az üveges hintó elé, Ha be- 
váijuk az orvost, hat óra telik bele, mig a pogány utón ide 
ju th a t; ha mi megyünk el hozzá, három óra alatt ott vagyunk. 
Bízza rám, asszonyom, gyermekét.

— De én meghalnék addig a nyughatatlanság miatt, — 
siránkozott Ilona. — Én viszem az orvoshoz Nellit, csak bizd 
rám, édes anyám.

Pimpi néne arczán meglátszott, hogy tusakodik magával: 
szóljon-e vagy ne szóljon ? Oly örömest vetette volna tekintélyét 
latba, oly jól esett volna neki, ha fürge lényének egész erélyé- 
vel közbeszólhat :

— Ne ártsátok magatokat a Pimpi néne tisztébe; itthon 
maradtok mindnyájan, én veszem magamra a gyermek gondját, 
én viszem az orvoshoz, én ápolom, és én hozom majd vissza 
nektek épen és frisen.

De Pimpi néne szótlanul hallgatta a versengést. Ajkait 
lezárta valami, amit el nem mondhatott és akaratát béklyóba 
verte egy olyan kényszerűség , mely alól magát föl nem 
oldhatá.

Történetünk folyamában majd ki fog derülni, micsoda 
körülmények folytak be arra, hogy a jó Pimpinek természete 
és akarata ellenére otthon kellett maradnia.

Az istállóból azzal a hírrel jöttek fel, hogy a kocsis 
holtrészeg, a béresek szanaszéjjel vannak a tanyákon és nincs a 
ki elhajtsa a lovakat, ha csak az ostoros gyerek nem, ki az 
imént jött haza a kukoriczaföldről.

— Az is elhajtja, szólt Cserni ; különben én is ott 
leszek.
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Egy negyedóra múlva a nehézkes jármű, melyet üveges 
hintának hallottunk czimezni, a tornáez elé hajtott.

Csenni Viktor udvariasan a kocsiba emelte a resskető 
Gőczy Ilonát; azután ölébe tette a beteg gyermeket és bevágva 
a kocsi ajtaját, egy lóditással fenn ült a bakon a kis ostorhe
gyes mellett.

Mikor a roskatag bárka nagy nyikorogva kigurult az ud
varról, Pimpi néne szomorúan rázta álfürtös fejét s hihetőleg 
azt forgatta elméjében, hogy igy van az, mikor a faluban nin
csen doktor ! . . .
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Második fejezet.

Hess, fekete pillangó, hess! hess ! . .  .

M ire  az ötlovas hintó kiért a falu határából, koromsötét éj 
ereszkedett a földre.

A lassú zápor, mely előtte való napon verte a határt, 
újra megeredt. A jobbára dűlőkön vezető ut ragadós volt mint 
az enyv és egyúttal csúszós, úgy hogy a lovak csak ügygyel- 
bajjal koczoghattak előre.

A vaksötét éjen keresztül csak egyetlen egy világos pont 
ragyogott az utasok felé: a két órányira fekvő Bajboncsi csárda 
tétova világa.

Cserni Viktor az ostoros gyerek kezébe nyomta a gyeplő
szárat, itt hajtani ngy sem lehetett. Azután szivarra gyújtott és 
gondolatainak engedte át magát.

Olykor a hintó belsejéből egy-egy hang ütötte meg fü
leit, melyre összerezzent, mint a tolvaj, kit tetten érnek.

Tán a gyermek sorsa aggasztotta?
Nem, határozottan nem.
E kőkemény szívre az anya könyei ép oly kevéssé hatot

tak, mint a gyermek vonzalma.
ő  nem ismerte anyját, neki nem volt gyermeke.
Érzelmeket nem ismert, csak szenvedélyt.
Pár év előtt mint zongoramester jött le a fővárosból egy 

környékbeli főur fiai mellé. Megkedveltette magát a környék 
fiatalságával, tudott vig czimbora lenni, versenyt ivott a lég-
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híresebb ivókkal; meghódította a mamákat előzékenységével, 
amit ily délczeg férfitól mindig örömest fogadnak és nem so
kára otthon volt mindenütt, vagy más szavakkal: nem volt- 
otthon sehol, mert a főur megtartotta ugyan házi barátnak, 
de más zongoramesterről gondoskodott,

Cserni Viktor arczképeket is mázolt, sőt nem ritkán sike
rült is neki egy-egy kép, e siker reményében aztáD hetekig, 
hónapokig, sőt tovább is elidőzött a környék tehetősebb csa- 
ládainál.

így került Góczyékhoz is.
A véletlen úgy akarta, hogy egy külföldi gyalog utazás 

alkalmával Góczi Jenővel megismerkedjék.
Ki lett volna tehát inkább hivatva a rósz fiút halvány 

fénykép nyomán életelevenséggel lefesteni kedvesei számára, 
mint éppen ő?

Cserni Viktor ennek a révén gyakrabban eljött és hosz- 
szasabban időzött, mint illendő lett volna. Mikor a kastélyban 
volt megpróbálta az urat játszani a családban.

A mi nem is volt olyan nehéz.
Ki első hódolt meg zsarnoki hatalmának maga Gócziné 

volt, a tehetetlen asszony, ő  szívesen látta, hogy Viktor a gaz
dálkodásba is beleártja magát, hogy a cselédek után lát, a 
nyomtatókat a szérűn meglepi és számba nem vette, hogy Viktor 
ur az ispán hátas lovait agyonnyargalja, s hogy egy
maga több puskaport fogyaszt, mint kilencz határ kerülő csősze.

A háznál csak egy volt, ki fölényét elismerni vonakodott, 
ki saját jogai csorbításának tekintette az ő túlkapásait: Ilona, 
ki csak egy nevet tudott adni az idegennek, azt hogy — csavargó

Ezt a szót Cserni Viktor saját füleivel hallotta az ő saját 
ajkairól.

Csavargó! . .
Cserni Viktor levette kalapját fejéről és hagyta fejét, 

homlokát verni az eső által.
Talán- ez a sző jutott eszébe neki és attól kezdett úgy 

égni homloka.
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Ismét kivette a gyeplőszárat az ostorhegyes kezéből és 
nem törődve a föl nem ázott göröngyös, döczögős nttal, közibe 
vágott a lovaknak.

Azon a helyen a nemes vármegye valamikor kőhidat. 
akart építtetni, hogy egy negyedórái kerülőtől kimélje meg az 
utazókat. A nemes vármegyének nagy időre van szüksége ilyes
mihez. A kövek és gerendák ott korhadtak már évek óta.

— Mikor Viktor nagy hirtelen közibe csapott a lovaknak, 
nyúl vetette fel magát az utszéli bokorból és keresztül futott 
a kocsiuton, az első lovak erre visszahökentek s hátrálva az 
oldalt eső kőhalmazhoz szoriták a kocsit. A jármű hátsó része 
belezökkent a jelentéktelen árokba, a kocsi rudja ég felé me
redt, azután egy nyekkenéssel szépen ismét lekonyult.

Viktor leugrott a bakról, lecsittitotta a reszkető állato
kat, megvizsgálta, a kocsit, azután megnyugtatta a halálra ijedt 
Ilonát.

— Egy ki'S késedelmet szenvedünk ugyan, a rúd ketté 
tört, és az egyik kerékből kiestek a küllők — de Pisti lóha
ton elnyargal a Bajboncsba, kölcsönkéri a csárdás szekerét 
és egy óra alatt folytathatjuk az utat. — Még folyvást nyug
talan Nellike?

— E perczben csittult el kissé; felelt a reszkető leány. 
Kérem tegye be az ajtót, megárthat neki a hűvös esti szél.

Viktor félig betette a kocsi ajtaját, de keze ott maradt a 
fogantyún.

Az ostorhegyes felkapott az egyik lóra és elvágtatott a 
távolról világló pont felé.

Viktor még egyszer utána kiáltott, hogy siessen, azután 
— habozás nélkül újra felrántotta a félig betámasztott ajtót.

— Remélem kisasszony, ön nem fogja rósz néven venni, 
hogy egy kis födelet kérek.

Feleletre nem várva belépett a kocsiba és helyet fog
lalva Ilona mellett, behúzta a kocsi ajtaját.

Ilona erősebben magához szoritá az ölében fekvő, lázasan 
pihegő gyermeket.
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Valami sejtelem azt súghatta neki, hogy most már nem 
ő a gyermek védelmezője, hanem megfordítva ez az övé.

A hangtalan nagy néma pusztaságban nem volt más nesz 
hallható, mint a csöndes őszi eső susogása

Ilona lelkére lidércznyomáskint nehezedett ez a nagy, 
kietlen magány.

ő  abban a hiedelemben volt mindig, hogy ezt az embert 
gyűlöli, és e pillanatban, mikor szemei a sötétben találkoztak 
az ő macskavillogásu szemeivel, azt tapasztalta, hogy fél tőle.

A félelem a nőnél mindig önkénytelen hódolat.
— önt a gyermek egészen kimerítette, örömest átveszem, 

ha megengedi:
— Köszönöm Nellike nevében.
— Nelli köszönet helyett karjaimba jönne.
Ilona nem felelt.
Viktor levetette vizes felső kabátját és a szemközti ülés 

vánkosára tette.
— Ilon — kezdé kis vártatva, — azt hiszem, a hallga

tás önnek ép oly kínos, mint nekem. Csaljuk meg ezt a hosszú 
órát, csevegjünk. Ha önnek nincs semmi mondanivalója, annál 
több van Dekem.

— Lovagiasságától elvártam volna, hogy e bizalmas meg
szólítást mellőzni fogja, midőn már maga a helyzet is olyan, 
hogy csak pirulással fogok rá visszagondolhatni.

— Valóban? Ön lovagiasságot tételezett fel rólam? Ha 
én ezt tudom, Ilon, most nem ülök itt hódító kecsei lélekvesztő 
közelében, nem szívom magamba azt az illatot, melyet ajkai 
rám lehellnek, hanem veretem magamat künn az esőtől és fo- 
detlen fővel, mezítláb, lőcscsel kezemben őrt állok, és időtöl
tésből nehány acrostichont faragok az ön imádott nevére. Tegye 
kezét szivére Ilon, csavargótól nem várunk udvariasságot.

Ilona lehajtott a hánykolódó gyermekhez és úgy tett, 
mintha nem hallotta volna az utolsó szavakat. Arcza talán 
még halványabb lett, szive még jobban összeszorult végtelen 
félelmében, mint azelőtt.



16

Cserei Viktor folytatá :
— Nekem a lovagiasságról saját nézeteim vannak. Én azt 

hiszem, hogy nem is létezik többé. Eltűnt a lovagkorral. Amit 
olykor annak vesznek, vagy szánalom, vagy bolondság. Én ezen 
a réven se tarthatok rá igényt.

— Mi mondani valója van nekem ? — kérdé Ilona csen- 
desitőleg. Női tapintata azt sugallta neki, hogy az oroszlánt 
ingerelni veszedelmes dolog.

— Mi mondanivalóm ? — Sok, igen sok. Hónapok ' óta
lesem az alkalmat, hogy önuel egyedül lehessek. Ma a kedvező 
véletlen megadta, a mit alig mertem remélni. És .én a szeren
csét üstökön szoktam ragadni.

— Mit akar ön?
— Egy csókot, Ilon !
— Gyűlölöm és utálom önt.
— Én szeretem és imádom.
— Ön vakmerő.
— Csak szerelmes.
E perezben a beteg gyermek álmában felsikoltott: Ker

gesd el Viktor a fekete pillangót! Hess, csúnya bogár! hess! 
hess ! . . .

Viktor folytatá :
— Hallgasson meg, Ilon. A hízelgő, mázos szóhoz én

nem sokat értek. Udvaroltam önnek valaha ? Üldöztem önt sze
relmemmel ? Voltam követelő ? . . . Hívja vissza emlékében 
az elmúlt két év eseményeit és ön igazat fog adni nekem, hogy 
nem. E czéltalan, kietlen élet önben találta fel czélját. Önnek 
birhatása körül forog két év óta minden gondolatom. Igaz, nin
csenek uradalmaim, nincsen atyafiságom, és mert szegény va
gyok, még csak jogom sincs ahhoz, amit életnek neveznek, de 
van két erős karom, Ilon , van karomnál erősebb akaratom. 
Váltson meg ön , Ilon, a tétlenség átka aló l; engedje, hogy 
dolgozzam önért és a csavargó ki fogja vívni magának azok 
becsülését, akik most lenézik őt . . . Nincs önnek egy biztató 
szava, Ilon? ~
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— Ön hihetőleg már a hozomány dolgában is tisztában 
van? Mennyire becsüli?

— Ön aljasnak és nyomorultnak hisz engemet ?
— Törődik ön azzal?
— Hon, ez a pillanat dönt egész életem fölött. Akar ön 

nőm lenni ?
— Ocsúdjék fel ön rajongásából, uram.
— Rajongásnak hiszi ön szerelmemet?
— Semminek se hiszem. Az isten szerelmére kérem, 

Cserni ur, legyen ön irgalommal irántam, szánja meg helyze
temet és hagyjon fel gyötrésével. A beteg gyermek iránti kí
méletből, mely annyi vonzalommal viseltetik önhöz, hagyjon 
fel, kérem.

— Akar ön nőmmé lenni ?
Felelet gyanánt hangos zokogás tört ki a leány kebléből.
Hirtelen egy mentő gondolat sugallatát követve felállt, 

letette a kendőkbe pólyázott gyermeket a szemközti ülésre és 
megragadta az ajtó kilincsét.

Cserni Viktor észre vette szándékát s mielőtt azt véghez 
vihette volna, átkarolta a lány derekát és ismét levonta az 
ülésre.

— Egy csókot, Ilon !
Góczy Ilona egy arczütéssel válaszolt.
Cserni Viktor arczát forró, piros vér borította el, de ő 

nem érezte. Az ő piros vére egyesült Góczy Ilona könyeivel.
Mikor utolsó nőietlen fegyverét elhasználta Ilona, kime

rültsége tetőpontját érte el.
Újra könyörgésre fogta a dolgot, de most már késő volt.
Cserni Viktor ölébe zárta a leányt és forró csókjaival hal

mozta el. Érintése zsarát volt és csókja lélekvesztő láng.
Ilona ajkain egy éles metsző sikoltás röppent el, azután 

jóltevö fátyol sűrűsödött eszméletére.
A beteg gyermek ajkai egyre csak az rebesgették:
— Kergesd el a fekete pillangót, hess, csúnya bogár, 

hess, hess! . . .
2
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Éjfélre járt, mikor az ostoros gyerek végre a szükséges, 
segélylyel megérkezett. Hozott magával egy nagy paraszt sze
keret, melyen az utasok folytathassák utjokat., és egy pár em
bert, kik a hintót az útfélről a csárda Ábrahám-ölébe vonszol
ják majd.

Mikor a hintóbul a parasztszekérre átrakodtab, az ostoros 
gyerek csak nézte, csak várta, honnan fog előkerülni a harma
dik utazó személy, de arra most az egyszer ugyan hiába vára
kozott.

Cserni Viktor eltűnt, nem volt sehol.
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Harmadik fejedet.

A ki szerencsés a játékban, nem mindig szerencsés a 
szerelemben.

T a lán  épen azon nap, midőn a fentebbi fejezetben egy ifjú 
életet láttunk virágjában letörni, távol, nagyon távol vidám, za
jos társaság kőzepett mulatott a szerencsétlen leánynak egyet" 
len fivére, fiatal katonatiszt a veronai garnisonban.

A velenczei tartomány még akkor osztrák uralom alatt 
állt s a várnégyszög meg volt rakva bőven katonákkal. Csak 
egy éve múlt még, hogy Ausztria elvesztette egyik legszebb 
tartományát s nem igen bízott a béke tartósságában, melyet 
drágán fizetett meg, de mely árral, tudta, hogy az olaszok 
még nem érik be. Készen kellett állni egy nemsokára bekö
vetkezhető újabb háborúra.

Verona, a várnégyszög legfontosabb pontja, hemzsegett a 
sok katonától. Magyar bakancsosok és morva cserepárok álldo
gáltak naphosszat a kaszárnyák előtt, küzködve a szeleim nem 
akaró büdös virginia-szivarral s káromkodva unaloműzésből; 
ásitozó tisztek sétáltak az utczákon s bivouakiroztak a kávé
házakban, hajtogatva a meleg és hideg groggot, füstölve, 
biliárdozva, kártyázva. Átkozott lassan telt az idő a garnison
ban s nem csekély mesterség volt mindennap legyűrni azt a 
huszonnégy órát igy vagy úgy.

A kávéház, hol egy csoport tisztet most is a kártya és a
2 *
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biliárd mellett találunk, kizárólag általuk látogatott hely volt. 
Ahol az osztrák tisztek megjelentek, onnan a polgári elem 
mindjárt kimaradt. Akárhol megjelentek, mindenütt a gyűlölt 
idegent látták bennük ; még ez a kávés is görbe szemmel néz 
reájok. Fél a bolond, hogy rósz patriótának fogják tartani pol
gártársai, hanem annyi groggot megisznak a tiszt urak és any- 
nyi soldi kikerül tőlük, a mennyi a veronai patriótáktól össze
véve sem s a hasznáért csak eltűri egy ideig ezt a hazafiatlan kény
telen vendégszeretetet. Azzal vigasztalja magát, hogy úgy sem 
tart soká s addig is minél ritkábban mutatja magát káyéhá- 
zában.

Irigyei persze beszélnek egyetmást s ráfogják, hogy azért 
szökik el hazulról, mert a szép asszony nem akarja megtűrni 
otthon. A szép asszony nem igen burkolózik a honleány jég- 
pánczéljába s nem egészen érzéketlen a tiszt urak udvarlása 
iránt. Legalább a rosznyelvüek azt mondják, s azt is mondják, 
hogy a férj olyankor alkalmatlan. És ebben igazuk is van : a 
férj bizony alkalmatlan olyankor.

Mi igaz, mi nem a mendemondából, azt nehéz határo
zottan megmondani. Az ember gavallér s nem kompromittál
hatja a szép asszonyokat. Az őrnagy urak vastag ősz baju
szaikat simogatják és hallgatnak; a kapitányok összeütik bo- 
kájokat, vállat vonnak és szintén hallgatnak ; a hadnagyok 
fecsegnének, de nincs mit. Signora Angelina szép szemeinek 
tüzét végigfuttatja ugyan az egész lineán, de nem állapodik 
meg határozottan egyiknél vagy másiknál.

Hanem most mégis úgy látszik, hogy megállapodott. Egy 
pár nap óta Góczy Jenő főhadnagyra irányozza főfigyelmét, ami 
azonban nem akadályozza, hogy egy kissé ne kaczérkodjék a 
többiekkel is. Azt tartja, nem kell elhanyagolni senkit; egy ha
mis kás pillantás, egy mosoly nem kerül sokba, miért ne bol
dogítsa vele Mars derék fiait, kik úgyis oly ritkán részesül
nek egy nyájas pillantásban ezen az idegen földön.

Furcsa, hogy Góczy Jenő főhadnagy szintén egész meg- 
változottnak látszik pár nap óta, Oly komoly és szórakozott a
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máskor könnyelmű víg czimbora. Nem is veszi észre, hogy a 
szép asszony fekete szemei hogy szórják rá a gyújtó röp
pentyűket.

Egy kerek asztalnál ül a szögletben s kártyázik. Játszó
társai gavallérok, gazdag fink, a kik könnyen szórhatják a 
pénzt. Az egyik, valami csehországi grófnak a fia s három 
roppant uradalom leendő örököse, néha-néha egy-egy tízfo
rintos bankjegyet vesz az előtte álló csomóból s fidibusz helyett 
használja, rágyújtani vele kialudt szivarára.

A jelenlévők pompásnak találják a vicczet s az elkapa- 
tott fiatal gróf most százforintos bankóval ismétli a tréfát. Góczy 
főhadnagy elsápad s a szép asszony éles szemei észreveszik, 
hogy kezében kissé reszket a kártya.

A gavalléroknak távolról sem jut eszökbe, mi minden 
mehet végbe e pillanat alatt játszótársuk lelkében. Nem tud
ják, hogy a mi nekik tréfa, az amannak keserves valóság. Ok 
más ezredből valók, nem ismerik közelebbi viszonyait ; látják, 
hogy szeret urat játszani, azt is tudják, hogy hazulról pénzt
szokott kapni................... nem keresik, hogy m enny it...............
magyar nemesember s azok nem szoktak épen földhöz ragad
tak tenni.

Csak egy azon ezredbeli kapitány nézte fejcsóválva a játékot. 
Góczy Jenő folyvást veszt. Ennek nem lesz jó vége.

A tiszt urak jönnek, mennek, az eltávozók helyébe újak 
érkeznek, csörömpöl a sok kard, a meleg grogg párolog az asz- 
tolok on, tréfa és vidám zaj tölti be az egész termet.

Jenő is megkísérti tréfára venni a dolgot.
A játéknak vége. Jenő feláll az asztaltól s az emelvény

hez közelit, hol a szép kávésné trónol.
A cseh gróf vállára vereget.
— A játékban szerencsétlen, a szerelemben szerencsés. . . .  

mit, hé ?
— Inkább igy, mint megfordítva, baj társ, — válaszolt 

nevetve.
A szép kávésné csak félig érti a német szót, de mégis
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megérti, hogy miről van szó. Nem tiltakozik ellene, sőt sokat
mondó mosolyával igazat látszik adni a cseh grófnak.

Egy fiatal ulánus hadnagy, aki már félóra óta ott pösz- 
törködött a szép asszony körül, odább áll, boszusan pödörgetve 
szőke kis bajuszát. Mindenki félrehuzódik s Góczy Jenő egye
dül marad a harcztéren.

Az emelvényre könyököl s fejét egészen odahajtja a szép 
asszony fejéhez, úgy beszélget át hozzá suttogva. Látszik rajta 
az elbizakodottság, a negédesség minden mozdulatában, fejének 
tartásában, kaczagásában.

De a szép asszony észreveszi, hogy e kaczagás nem olyan 
mint máskor, hogy minden mozdulata erőtetett, minden szava 
tettetett. Oh, a nők szemét nem lehet megcsalni.

A szép kávésné már tegnapelőtt óta észrevette az elpa- 
lástolhatlan komolyságot, szórakozottságot. Hisz néha oly vi- 
szás feleleteket ad a fiatal tiszt, hogy signora Angelina meg 
nem állhatja, hogy szemébe ne nevessen.

— Majdnem azt kell hinnem, hogy ön szerelmes, — szól 
kaczérkodva.

S szép fehér kezét oly közel találja tenni a főhadnagy 
kezéhez, hogy ujjaik érintkeznek.

Két vén tüzérőrnagy a szögletben morog s az egyik 
földhöz is vágja szivarát. Gyalázatos roszul szelei az a Vir
ginia. Jó, hogy az ember talál valami tárgyat, a min legalább 
boszuját töltheti.

— Majdnem azt kell hinnem, hogy ön szerelmes,— ismétlő 
szavait signora Angelina.

A fiatal főhadnagy fejével bólint rá :
— Nem roszul hiszi. Tudja hogy az vagyok önbe már 

régóta.
— Oh, milyen álmosan mondja!
— Hogy mondjam máskép? Éjfélre jár az idő, a kávéhá

zat bezárják s a korhelyeket és szerelmeseket haza küldik aludui.
— Hátha nem küldenék ?
A szépj nő nevetve mondja, de szemeiben sajátságos tűz
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villog s szép ujjai még közelebb érnek az ifjú ujjaihoz, érez
hetői delejes rezgését.

A közönyös szemlélőre nézve mindez eddig csak tréfa és 
játék színét viselte s Góczi főhadnagy maga sem tekintette azt 
egyébnek.

A mint oda támaszkodva az emelvényhez, a lámpák vi
lága halálsápadt arczára esett, melyen kihivő dacz és negédes
ség ült s valami eltitkolhatlan bágyadság egész lényén, senki 
sem mondta volna szerelmesnek. Nem is volt.

A szép asszony még jobban tudta azt, mint akárki más 
A nők szeme szerfölött éles az ily dolgokban. És mégis úgy 
tett, mintha hinné az ifjú szavait, mintha e hódítás oly drága 
volna neki, hogy kaczérságának egész tárházát érdemes rá el
pazarolni.

— Ha mindenki eltávozott, forduljon ön vissza, a kis ajtó 
a másik oldalon nyitva marad, — szólt a szép asszony sut
togva.

Szemeit óvatosan körüljártatta.
— Most pedig ne ácsorogjon itt tovább. Üljön oda az 

asztalhoz s olvassa a hírlapot, abban talál érdekesebb dolgokat, 
mint a milyeneket ön nekem beszél.

A fiatal ember szót fogadott. Leült egy asztalhoz és lapot 
Aett kezébe. Olvasni akart, de nem birt.

Csak betűk voltak azok ma neki minden értelem nélkül. 
Elolvasta a sorokat s nem tudta, hogy mit olvasott. Feje ret
tenetesen zúgott s úgy érezte, mintha agyát összenyomná va
lami roppant súly.

De könnyelmű természete még mindig fölülkerekedett s 
mosolyogva szólt magában:

— A szép asszony roszkor adott rendez-voust.
Még néhány perez hiányzott az éjfélhez. Künn az utczán 

az őrjárat nehéz lépteinek dobbanásai hallatszottak. Félig- med
dig úgy voltak a várban mint ostromállapotban.

A tisztek fölkeltek, magukra vetették köpönyegeiket s tá
voztak.
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A szép kávésnó mosolyogva kivánt jó éjt mindegyiknek.
A lámpák a kávékázbau kialudtak, a cselédség feküdni 

ment s mikor alig egy negyed óra múlva visszatért Góczy, már 
zárva voltak az ajtók; csak a kis ajtó a másik oldalon állt 
nyitva, mint a szép asszony mondta.

Egy szűk folyosón vezetett az át. Jenő zajtalanul, csöndesen 
tapogatózva haladt a fal mellett.

— Eugenio! — hangzék halkan, suttogva.
Jenő kinyújtotta kezét, a merről a hang jött.
— Ön az, Angelina ?
— Csitt, — hangzék újra a szép nő szava, most már 

közelebb. — Adja ide kezét, majd vezetem.
A következő pilanatban egy puha, forró kéz érintését 

érezte Jenő.
Megragadta azt a kezet s elborította csókjaival, aztán 

magához vonta a nőt s átölelte, mielőtt az még tiltakozhatott 
volna.

De abban a pillanatban heves erőfeszítéssel kifejtőzött az 
karjai közül.

A fiatal tiszt boszusan harapta össze ajkait s tovább 
tapogatózott a sötétben.

— Angelina!
A szép nő suttogó hangja szemrehányóan felelt rá :
— Mit akar ? Föllármázni az egész házat ?

— Mit akarok? Per dió! nem akarok itt botorkálni a sötét
ben s ha már öntől nem kaphatok, szép signora, egy forró 
csókot ajkamra, hát a férjétől akarok kapni egy hideg vasat 
a szivem közepébe.

— Jó, jó, a veszedelem nem oly nagy, férjem a késsel 
még eddig csak almát szokott hámozni . . . hanem hát min
den megtörténhetik . . . Eél egy kissé, signor?

— Cseppet sem, signora, s ha önnek tetszik, készen 
állok, ámbár szívesebben venném a légyott után mint előtte.

— Csitt! — susogá újra a szép asszony. Most nyújtsa kezét, 
de előbb Ígérje meg, hogy szép csöndesen viseli magát.
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— Mindent megígérek, csak ebből a limbusból vezessen 
már ki.

— Azt hiszi, hogy innen mennyországba vezet ut egyenest ?
— Corpo di Bacco! Nem bánom én, ha a pokolba is, csak 

önnel, szép signora.
A szép asszony fölvezette a lépcsőn, aztán valami nagy 

tágas terembe léptek, a milyenek az olasz házakban az előszo
bát pótolják s mintegy központját képezik az egész épületnek, 
onnan nyilván jobbra balra az ajtók a lakosztályokba.

Aztán jobbra fordultak, átmentek egy szobán, onnan 
ismét egy szűk kis sikátoron át, néhány lépcsőn fölfelé egy 
másik szobába.

Mindezt csak nagyon homályosan jegyezhette meg a fia
tal főhadnagy, csak az ajtók nyílásából s az irányból, a merre 
mentek, mert mindenütt sötétség uralkodott.

Csak a hova utoljára léptek, köszöntötte barátságos lám
pafény s dagadó támlás székek kínálkoztak üléssel. A szép nő 
helyet mutatott a fiatal tisztnek.

— Nem ott, — kiáltott föl az hevesen, — az én helyem 
az ön karjai közt lehet csak, szép Angelina.

A szép asszony hosszan reá nézett nagy fekete szemei
vel. Félig pajzán és ingerkedő, félig komoly és méla volt az 
a pillantás.

— így már tetszik ön nekem, — szólt csintalan mo- 
solylyal ajkain, — igy, kipirult arczczal, tüzes szemmel. A 
sápadtság és csüggedés csak a gyáváknak való.

Hangjának rezgésében volt valami, a mi tulment az 
enyelgésen s a végső szavakat csaknem szenvedélyes hévvel 
ejtette ki.

— Hanem azért csak maradjon ott, a hová ültettem, — 
szólt aztán hirtelen átcsapva újra az enyelgő, tréfás hangba ; 
— nekem kell legjobban tudnom, hol az ön helye.

A fiatal tiszt engedelmeskedett. Volt valami e nő egész 
lényében, a mi imponált neki, valami sajátságos kellem, a 
vakmerőség és hevesség párosulása gyermeteg naivsággal. Nem,
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ilyen kedvesnek még sohasem találta ezt a szeszélyes, kaczár, 
szép ifjú nőt.

Mennyi báj és mennyi szeretetreméltőság egyesül benne 
s arczára tekintve, erre a gyönyörű arczra, még csaknem 
egészen gyermek!

— Hány éves ön, Angelina? — kérdezte önkénytelen az 
ifjú tiszt.

Angelina hangos kaczagásra fakadt.
Ragyogó fehér fogai mint két apró gyöngysor nyíltak szét 

s a kedves kis piros ajk, mely körülfogta, csábitó varázszsal 
hatott Jenőre.

— Oh, milyen hóbortos kérdés e z ! — szólt, ősszecsap- 
kodva kis kezeit Angelina. — Tizenhét éves leszek, Jenő ; ka
rácsonykor tizenhét éves. Nem elég idős arra, hogy önnek ma
mája legyek s jó tanácsokat adjak, ugy-e uram?

— De arra elég, hogy az én imádott angyalom legyen, 
— viszonzá szenvedélyes tűzzel a fiatal tiszt.

S kitárta karjait, hogy szivére ölelje a kedves szép nőt. 
De az újra kisiklott karjai közül.

— Még nem, signor, — szólt elháritólag; — meglehet, 
hogy lesz idő . . . valaha . .  .

Hangja elfojtott volt s kissé reszketett. A pajzán, kaczér- 
kodó mosoly eltűnt ajkáról.

Jenő bámulva nézte. Úgy érezte, mintha ez a hang, ez 
a pillantás lefegyverezné bátorságát; nem merte még egyszer 
átölelni a szép nőt, ki lihegő ajkkal, esdeklő szemekkel állt 
ott előtte, némán és mégis ah, oly érthetőleg könyörögve kímé
letért.

Elérzékenyülés fogta el a fiatal ember szivét, oly érzés, 
melyet eddig nőkkel szemben nem igen ismert s mely a sze
relemben a férfit mindig a nő rabszolgájává teszi; lapdává, 
melylyel az aztán kényekedve szerint játszhatik. Veszedelmes 
érzés, mely az embert még győzelem esetén is legyőzöttá te
szi s melyet kerülni a nőhóditóknak első, elengedhetlen sza
bálya.
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Sentimentalis lágyszívűség eddig nem tartozott a Góczy 
Jenő tulajdonai közé. Katonaiskolában neveltetve föl kisgyer
mek kora óta, durva altisztek s pedáns, rideg katonai tanárok 
felügyelete alatt, erős, edzett fiatal embert neveltek belőle test
ben, lélekben. Példa és tanítás által arra oktattatva szüntelen, 
hogy a férfinak keménynek kell lenni; az is lett, kemény és 
rideg.

Semmi gyöngédebb kéz érintése nem folyván be nevelé
sére, hiányzott a kellő egyensúly a szív és lélek tulajdonai közt. 
Bár szívtelennek nem lehetett mondani Jenőt s bár barátai 
iránt határtalan önfeláldozó tudott lenni, lelkesülni is tudott, 
szeretni is : külső lényében mégis egészen a keményszívű katona 
typusát viselte magán.

Anyját, testvéreit gyermekkora óta alig látta kétszer, h á 
romszor, akkor is csak pár napra. S olyankor mindig óhajtva 
várta már a napot, mikor hazulról távozhatik, nem érezte ott
hon magát jól.

A távoliét okozta-e vagy mivel más légkörben nőttek föl, 
más gondolkozásmód, más világnézlet befolyása alatt, elhide- 
gedtek egymás iránt s bármennyire igyekezett is szeretetet mu
tatni, bizalmasság nem jöhetett köztük létre. Idegenek marad
tak folyvást.

Pedig Jenő igazán szerette testvéreit s a távolban gyön
géden tudott anyjára gondolni; de ha leült a levélíráshoz, ismét 
csak hideg, tartózkodó szavak jöttek tolla alá. Nem tehetett 
róla; ő már olyan volt.

Mikor később az intézetből áttették öt az ezredhez, 
merev, katonás magatartásával, büszke, negédes és mégis min
dig szigorúan fegyelmezett szokásával egészen elbájolta a vén 
ezredest, ki példányképül szokta őt fölmutatni a fiatal tiszteknek.

— Ez aztán igazi katona, ein Mordkerl. Meg se látszik 
rajta, ha nyolcz óra hosszat exercirozott s még elvégzi köte- 
less igét a dámáknál is. Kreutz Donnerwetter ! Ez aztán nem 
csinál verseket, se nem fuvoláz, hanem megállja a platzot ott, 
a hol kell.
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Más város, más szép nő, — ez volt eddig Góczy Jenő 
főhadnagy jelszava. A garnisonnal változik a szerelem is. Sőt 
a nélkül is változik. A hűség nem katonaerény. A katona 
csak a zászlójának tartozik hűséggel, a többi mind hiábava
lóság. Kreutz Donnerwetter !

így gondolkozott Góczy Jenő s nem keresett soha egyebet 
mint mulákony, pillanatnyi szórakozást. Ha hiúsága néha ér
dekelve volt is, szive soha sem. Egy kis föllobbanás az egész, 
gyors mint a lőpor, hanem aztán ép oly gyorsan vége is sza
kadt. Ez volt véleménye a szerelemről.

Meglehet, hogy a nők, kikkel eddig dolga volt, mind 
olyanok valának, kik csak megerősíthették a nőnemről s a sze
relmi kalandokról táplált lenéző véleményében. A csók csak 
olyan volt nekfmint egy pohár bor, kellemes izgató szer, sem
mi egyéb; az ember néha ingyen kapja, néha megfizeti, de 
semmi esetben sem tartozik érte egy egész életre szóló köte
lezettséggel, mint az együgyüek magukkal elhitetik.

E  blazirt, cynikns fölfogás talán nem illett az alig huszon
hat éves fiatal ember korához, de egyezett büszke, hiieg jelle
mével. Nem a lelkesedés és szenvedélyre való képesség hiány
zóit nála, hanem a lelkesedés és szenvedély tárgya. Mindent 
kicsinyeit.

Zárkózott lénye a környezetben, melyben élt, nem is 
nyílhatott föl soha. Tiszttársai az ezredben jó fiuk voltak, többé 
vagy kevésbbé jó czimborák, de alatta álltak az ő értelmi 
képességének. Elkártyázott, elpoharazott, elmulatott velők ; 
dicsérték, hogy jó gyerek, de sajátkép egyetlen egy bizalmas 
barátja sem volt az ezredben. Minden könnyelműsége és lát
szólagos kedélyessége mellett is nagyravágyónak és ridegnek 
tartották.

— Ez olyan tmber, a ki tábornok akar lenni, — mon
dogatták maguk közt, — s meglássátok, még az lesz.

Jenőnek is fülébe ment ez a jóslás s a büszke ember 
tartott is reá valamit. Na, most adieu tábornokság, fényes 
remények, káprázó légvárak, adieu!



29

Keserű mosoly futott végig ajkán, a mint most e percz- 
ben eszébe jutott mindez. A keserűség egyszerre kiszorította 
szíréből az elérzé kény ülés áramlatát.

Hangja fagyos, metsző volt, a mint most megszólalt, 
kissé megbillentve fejét s blazirtan játszadozva kardbojtjával:

— Signora, ön az idővel biztat, hogy majd valaha. Saj
nálom, hogy nekem oly rövidre van szabva az időm, hogy az 
ön által kijelölt pont eléréséről le kell mondanom.

Sötét pir borította el a szép nő arczát föl egész homloka 
tetejéig, mialatt szemei oly csodálatos komoly kifejezéssel függ
tek az ifjú tiszten. Halkan fölemelte remegő kezét és az ifjú
nak karjára tette.

— Uram, ön ma éjjel agyon akarja lőni magát.
A főhadnagy megrázkódott. A nő belátott lelke mélyébe 

s kiolvasta onnan elrejtett gondolatát.
— Szemmel kisértem önt, — folytatá a szép asszony. Ön 

tegnap és ma éjjel nagy összegeket vesztett. Ön becsületbeli 
adósa maradt gróf Prazsanszkynak s nincs, honnan megfizetnie 
becsületbeli tartozását , . .

Jenő nyugtalan, boszus kézmozdulattal akarta félbesza- 
kitni, de a szép nő érezte fölényét s nem hallgatott el.

— Még nem mondtam el mindent, uram. Figyelemmel 
kisértem, mikor fölállt a kártyaasztaltól, arczán egy vonás 
sem kerülte ki figyelmemet. Talán senki sem látta, de én 
láttam reszketni az ö t kezét. És tudom, mit jelent az, mikor 
oly férfi, mint ön, reszket.

— Signora ! . . .
— Várjon, még nem mondtam ki. Ön eljátszotta az ez

red kasszájábó 1 önre bízott pénzt.
A fiatal tiszt halálsápadtan, némán támaszkodott egy szék 

hátához. Egy hang sem jött ajkaira. Megalázva, összetörve állt 
ott a kevély férfi, képtelen még a gondolkozásra is e pilla
natban.

Csak akkor tért magához, midőn a gyöngéd női kéz is
mét ott pihent karján s a szelíd részvét hangja érintette füleit:



— Povero, poveretto! (Szegény, szegényke!)
Fölnézett s a szép ifjú nö szemeiben könyet látott 

csillogni.
E köny látása mérsékelte a mély megszégyentilést, mely 

lelkét mardosta.
— Addio! (isten önnel) — szólt elfojtott hangon.
S távozni akart.
De a szép nő gyöngéd keze nem eresztette.
—  Maradjon, —  szólt végtelen szelidség és nyájasság

gal ; —  még nem végeztem el.
Hanem a büszkeség, mely a nagy csapás első pillanatában 

megsemmisülve roskadt össze, most újra lázongni kezdett. A 
szégyen mint izzó tűz égette a szerencsétlen férfi arczáts a fáj
dalomtól vonagló ajkkal és egész testében reszketve szólt:

— Miért nem hagyott meghalni ? Miért nem engedte el 
ezt az utolsó megaláztatást ? Mit vétettem önnek, Angéla ?

Oly mély fájdalom s oly szilaj, keserű szemrehányás hang•- 
zék e szavakban, hogy egy perezre az ifjú nő csaknem elvesztő 
lélekjelenlétét. Alig bírta töredezve kiejteni:

— Meg akartam menteni önt.
— Ön, Angéla?
— Én s talán mások is. Azt fogja kérdezni, mi érdekünk 

van benne ? Nagy érdekünk ; megmondom majd azt is.
Szavai kissé akadoztak s keble még láthatólag hullám

zott az erős fölindulastól, de már lassanként kezdett visszatérni 
női ügyessége, szemeibe a kaczérkodó pillantás, ajkaira a játszi 
mosoly. Fölvette régi képét ; de mégsem volt egészen a régi, 
valami busongó, komoly árnyék maradt folyvást szép arczán.

És az még szebbé tette. A nő állt most már ott s nem 
a gyermek.

— Bocsásson meg uram, hogy egy kis cselhez folyamod
tam, hogy önt ide csaljam, — szólt, szép szemeit lesütve s 
kissé elpirulva ; — de négyszemközt kellett önnel beszélnem 
titkon, hogy senki ne lásson, ne halljon bennünket.



31

Egy pillantást vetett az órára a faloD, aztán nyugtala
nabbul, kissé hevesebben folytatta:

— Az idő múlik, gyorsan kell végeznünk. Mennyire rúg 
az eljátszott kassza-pénz s mennyi a becsületbeli adósság, mely- 
lyel gróf Prazsanszkynak tartozik?

Jenő egy perczig habozott.
— Feleljen gyorsan, — sürgeté a nő — feleljen.

A fiatal tiszt arczán visszatükröződött belső küzködése. 
Egyrészről büszkesége, mely a segély elfogadása ellen föllá
zadt, másrészről a kikerülhetetlen rettenetes halál s a  még rette
netesebb becstelenség, mely sírjába is elkíséri nevét. Nem volt 
nehéz a választás s csak e hajthatatlan, kevély, becsvágyó lélek 
küzködhetett.

— Végre is el kell fogadnom a mentő kezet, akárhonnan 
jön, — mormogá magában; — s inkább legyen egy nő keze 
mint egy férfié!

Az a szép, kedves női kéz ismét ott pihent karján.
— Nem akar ön felelni ? — szólt szelíd szemrehányással 

Angelina.

Jenő lesütött szemmel, komoran felelt:

— Kétezer hátszáz forint az egész összeg. — Csekélység tán 
másnak, nekem roppant sok, s nincs is rá kilátásom, hogy visz- 
szafizethetem. A ki ez összeget nekem kölcsönözné, signora, na
gyon rósz üzletet csinálna, mert tudja meg, hogy szegény va
gyok, semmim sincs, apai örökömet elköltöttem az utolsó fillé
rig s szegény anyámat, ki maga is anyagi gondokkal küzd, 
nem akarom kifosztani. Inkább a pisztolyhoz nyúlok mint az 
ö zsebébe.

— A pisztolyról ne legyen többé szó, signor. Egy óra 
múlva kezében lesz a pénz.

*0 a játszi, hamis mosoly újra megjelent ajkán, a mint 
utána tévé:



32

— De azért ne tartson minket oly nagyon önzetleneknek. 
Mi rettenetes kamatot veszünk önön, hanem olyan kamatot, a 
mit nem pénzben fog lefizetni. Mit igér cserébe azért, amit 
én önnek kínálok ?

— Egész életemet.
— Jé. Ne felejtse el, hogy egész életét ide Ígérte. Én 

elfogadom.
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!V e g ,y e<i i k  f e j  ö z e t .

Szökött katona.

L eültek  szemben egymással a fiatal magyar tiszt s a szép 
olasz nő. És a szép asszony igy kezdte:

— Signor, ön meg akart halni becstelenül, én mutatok 
önnek utat, ahol a becsület mezején folytathatja életét.

A fiatal tiszt kérdőleg emelte föl fejét.
— Ön magyar, —- folytatá a szép asszony; — nem ju

tott még önnek sohasem eszébe, hogy nem itt van az ön 
helye ?

— Én katona vagyok, — viszonzá Góczy Jenő kedvet
lenül ; — nem értek a politizáláshoz. Katonának neveltek s 
arra tanítottak, hogy az ember a kardbojtján hordja a becsü
letét. Meglehet, hogy nem igaz, de én sohasem kutattam. Azt 
kívánja, signora, hogy letegyem a kardot ? Jó, kész vagyok 
rá. Mondtam, hogy ön rendelkezhetik egész életemmel.

A szép nő ajkán a megelégedés mosolya játszadozott.
— Ne féljen, uram, nem akarok önnek sétapálczát adni 

kezébe. Csak azt a kardot akarom hogy letegye s kössön föl 
helyébe egy másikat.

— Egy másikat?
— Igen. Dió mio, milyen nehéz önnel megértetni va

lamit ! Nem hallott volna ön még soha semmit azon bátor vi
téz férfiakról, kik Aquiban gyűlnek össze egy drága zászló kö-

3
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rül, várva, mikor üt az óra, hogy azt a zászlót dicsőséggel, 
diadallal tűzzék hazájok földjére ?

— A magyar légiót érti ön, mely olasz zsoldban áll ?
— A magyar légiót, a jövendő magyar hadsereg magvát. 

Mily jövő nyílnék önnek, uram, mily fényes pálya!
A lelkesedés igaz, őszinte hangja, mely a szép fiatal nő 

szavaiban nyilatkozott, a sajnálkozás bágyadt, hideg mosolyát 
csalta Jenő ajkaira.

— A szökevényeknek és földönfutóknak soha sem nyílik 
jövő, signora. Fölhasználják őket, aztán eldobják.

A szép nőnek arcza lángolt, szemei lángoltak. Oh, ha ő 
saját lelkét tudta volna a fiatal ember leikébe önteni!

— Én nem tudom megmagyarázni önnek mindazt, amit 
mondani szeretnék; de ha ott lesz ön, a szabadság levegőjében 
hamar meg fogja érteni.

A fiatal tiszt fejét rázta. Hanem az mindegy, akár meg
érti ő, akár nem, az alku azért áll, más választása nincs.

— Essünk át rajta hamar. Egy jó kard és egy bátor szív itt 
is, ott is megér valamit. Az ember behunyja a szemét s nem 
veszi észre, hogy zászlót cserélt. A vén ezredes egy kissé szak- 
kermentozni fog, az ezredben elneveznek árulónak s ha elcsíp
hetnek, főbelőnek; ez az egész. Különb halál mégis, mint a 
milyen vártreám.

Könnyelmű, negédes természete kezdett visszatérni.
— Látja, signora, egy szép nő s egy kis philosophia 

mindig kisegít a bajból. Most csak papirost és Írószereket kér
nék. Megírom ezredesemnek lemondásomat ; sajnálom, hogy 
nem szolgálhatok tovább példányképül s van szerencsém egyúttal 
a cassa-pénzt is mellékelni, személyesen nem tehetvén többé 
tiszteletemet, miután ez éjjel elindultam a piemonti magyar 
légióhoz. Egy másik levelet gróf Prazsa nszkynak kell Írnom. 
Ön szives lesz, signora, mellékelni e levelekhez a szükséges 
pénzt s gondoskodni majd reggel kézhez juttatásukról.
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De mialatt szokott gavalléros modorában könnyedén, mint
egy játszva odaveté a szavakat, benseje még mindig lázasan 
forrongott. A szép nő szemét nem csalhatta meg.

— Nem igy akartam, uram, hogy ön ügyünkhöz csatla
kozzék. Azt akartam volna, hogy lelkesülten lépjen lelkesült 
férfiak közé. Istenem, én csak nő vagyok, nem tudom azt úgy 
elmondani, hanem itt van, vigye ezt magával s olvassa el majd 
útközben.

Egy nyomtatott proklamácziót csúsztatott a fiatal embernek 
markába. Az hitetlenül rázta fejét.

— Azt hiszi, hogy ezek a holt betűk jobban szivemhez 
fognak szólni, mint az ön szép szemei s csábítóan beszédes 
ajka ? Per D ió! a forradalmi comité jól választotta ügynökeit.

— Igazán ? — szólt a szép asszony mosolyogva ; — hanem 
azért csak tegye el azt a papirost, meglátja, hogy a holt 
betűk is tudnak szívhez szólni. Most pedig hamar irja meg 
leveleit.

Öt perez alatt elkészült a levelekkel Góczy Jenő.
— Most indulhatok.
Hanem egy pillantást vetett egyenruhájára, aztán össze

harapta ajkait.
— így nehéz lesz kisétálni a várkapun. Erősen őrzik a 

kijárást mindenfelé s nem vagyok jártas a módokban, hogyan 
szokás az ilyen kéjutazáshoz hozzá látni. Önnek kell kisegitnie 
találékonyságával, szép signora. Ha gondolja, hogy az Adigén 
kiuszhatom, átkozott hideg fürdő lesz, hanem megpróbálom.

— Nem, nem, — szólt a szép nő nevetve — az ugyan 
bátorságának derék bizonyítéka volna, de nem szükséges.

— Igaz, hiszen ha ön katonaszöktetéssel foglalkozik, csak 
lesz egy pár álruhája s útlevele készletben.

— Yan. De a várparancsnokság nagyon éber, mióta annyi 
szökési eset fordult elő. Ön maga is tudja, hogy az őröknek a 
kapuknál a legszigorúbb fölügyelet rendeltetett. Sokat koczkáz- 
tatnánk, signor, rá ismerhetnének önre és én . . . .  én nem 
akarom koczkáztatni önt.

3 *



Könnyedén hangzának a szép asszony szavai is. Nevetve 
igyekezett elpalástolni a rezgést, mely hangján az utolsó sza
vaknál erőt vett.

Mindketten egyformán azon törekedtek, hogy megtartsák 
a könnyű társalgási hangot.

— Valamit mégis csak koczkáztatni kell, signora. Cso
dák nem történnek ma s látatlan nem lehet eltűnni.

— Én gondoskodtam már.
— Gondoskodott, signora ?
— Igen. Tudtam, hogy ön a miénk lesz. A kocsi készen 

várja, uram.
— De a kapuk, signora?
— A kapuk meg fognak nyílni Monti grófné kocsija

előtt.
— Monti grófné kocsija előtt ?
— Nos igen. Ön tudja, hogy kéz kezet mos. Egy kis 

összeesküvés, melyben a grófné is részes. Van önnek valami 
kifogása a társaság ellen, melyben utazik ?

— Kifogásom, signora, a szép grófné ellen ? Csak bá
mulok . . . .  Monti grófné, kinek férje osztrák szolgálatban 
esett el ? . . . .

— Egy okkal több, hogy özvegye lerójja a haza iránt 
férje tartozását is . . .  De kérdezze meg ezt majd tőle. A 
grófné várja önt. Csak előbb egy kis átöltözködósről gondosko
dunk. Egy kis maskaráda, melylyel megelőzzük a farsangot.

— Hogyan érti ?
— Lépjen be csak ide a más szobába, itt találja készen 

az álöltözetet. Csak siessen, uram.
A szép nő kinyitotta az ajtót. A fiatal tiszt meghökkenve 

lépett vissza.
— Csak nem akar női ruhába öltöztetni?
— De épen azt akarom. Mit gondol ? Monti grófné nem 

fog éjjel fiatal emberekkel utazni. Értengem ? Monti grófné ko- 
mornáját viszi magával.

— Én?

— 36 —
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— Igen, 5u lesz az, uram. Yan valami kifogása? Csak 
hamar!

Jenő nevetve engedett.
— Legyen, a mint önök kívánják. A szerep, melyetnekem 

szánt, végre is nem rósz.
Sietve magára szedte a női ruhákat, levágta bajuszát s 

midőn kijött, Angelina tapsolva fogadta.
— Pompás. Nem is hittem volna, hogy ily csinos, szere

tetreméltó nő lesz belőle. Csak a kezét ne tartsa oly ügyetle
nül s ne keresse mindig a kard markolatának a helyét. így 
ni. . . Most jöjjön, hadd tegyem föl kalapját. Húzza le a fá- 
tyolt. . . .  Jé, most mehetünk.

Végig mentek a csöndes utczán s hamar elértek a 
Monti-palotához, melynek kapuja még nyitva állt, bár éjfél 
már rég elmúlt.

— Jó estét, Giuseppe atyus, .— szólitá meg signora An
gelina a kapust. A gréfné csak nem utazott még el ?

— Várta az uj komornát, — dörmögé Giuseppe atyus.
S egy oldalpillantást vetve Angelina kisérőnőjére, szélt:
— Tán ez az ?
— Ez, Giuseppe atyus.
— Sokáig késtek. A grófnő nyugtalankodott. Menjenek 

csak föl
Monti grófné 30—32 éves nő lehetett, kevéssé olasz vo

násokkal, finom fehér arczbőrrel és dús szőke hajjal. Még min
dig szép nő volt, még mindig képes hóditni és lángralobbantani 
fiatal sziveket.

Hanyag, de kimondhatlan bájos mozdulattal emelte föl 
kezét s kissé fölemelte szemeit hosszú selyem pillái alól.

— Elhatározta magát szolgálatunkba állni, szólt Ange- 
linához intézve szavait, de tekintetével kísérőjét méregetve.

— El, signora, — viszonzá a kis kávésné.
— Terhes szolgálat és veszélyes is, — szólt a grófné.
A női ruhába öltöztetett tiszt hevesen közbe vágott:
— Tudom.
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Komoly, roszaló pillantással sújtotta a vakmerőt a grófné, 
de a másik pillanatban már elmosolyodott s kezét nyúj
totta neki.

— Ne feledje ön szerepét,.............Angelina, kedvesem,
csöngessen, kérem s rendelje elő a kocsit.

A kocsi előállt. A grófné fölült s az álkomorna utána.
— Isten és a madonna vezérelje ö n t , — suttogá An 

gelina.
A kocsi tova gördült, de a fiatal embernek még mindig 

füleiben hangzónak a suttogó, remegő szavak.
— Isten és a madonna vezérelje ön t!
Még mindig maga előtt látta lebegni a szép, kis, csak

nem gyermekded női alakot, naiv, pajkos mosolyával s lángoló, 
szenvedélyes, nagy fekete szemeivel.

A grófné finom, gúnyolódó hangja szakította félbe álmo
dozását.

— A múltért búsul vagy a jövőn tűnődik?
— A múlttal szakítottam örökre, signora, s vakon me

gyek a jövőbe tűnődés nélkül, — viszonzá a megszólított.
— Igaza van. A sors minden, fölemel és lealáz, mi csak 

gyarló eszközök vagyunk kezében.
A kocsi a város kapujához ért. Az őrségen lévő tiszt 

udvariasan salutált a grófnénak, a zsandárok tiszteletteljesen 
álltak félre. Ki gyanakodott volna egy osztrák ezredes öz
vegyére ?

Tovább gördült a kocsi. Verona már hátuk mögött volt. 
Nemsokára elérték a határt.

A homályos éjben összeolvadt minden, csak egypár pus
kacső csillámlását vett észre Góczy Jenő , aztán a vámőrök 
közeledtek lámpáikkal, a csendőrök, az olasz carabinierik, po
fon ütött nagy forgós kalapjaikkal.

Az útlevél rendben volt, minden rendben volt. A kocsi 
tovább mehetett.
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A grófné fölemelte szép, büszke fejét s csodálatos lelke
sülés szólt hangjából:

— Nem érzi ön, hogy más lett a levegő, melyet beszi- 
vunk ? Itt vagyunk a szabadság levegőjében, itt vagyunk a sza
bad olasz földön.
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Ötödik fejezet.

A váczi-úti régi temető.

-Dudapesten vagyunk.
De nem az ifjú, nyüzsgő, karjaival százfelé terjeszkedő, 

minden talpalatnyi tért benépesítő Budapesten.
Túl a gyárvároson, melynek kéményóriásai szakadatlanul 

okádják a fojtó nehéz füstgomolyokat, az Újpestre vivő ország
út jobbik oldalán fekszik a váczi-uti régi temető, mint egy 
holttetem beékelve a leendő világváros testébe. Mig az or
szágút szemközti vonalán ház ház után épül, gyár gyár mel
lett emelkedik, kertek, ültetvények virulnak: itt egyszerre 
megszakad az üde vérkeringés és orgiákat ül a romlás, tes- 
pedés, enyészet.

Elhagyott, félelmes magányu egy hely ez.
Huszonnégy év előtt ásták az utolsó sirt e temetőn. Hu

szonnégy év előtt vonult b9 az utolsó halottas menet a sir- 
kert kapuján, melynek már nyoma se látszik. Huszonnégy év 
előtt hangzott el az utolsó búcsúztató.

És mikor elhangzott az utolsó búcsúztató és nyikorogva 
becsapódott a kapu az utolsó halott mögött: kimondatott rá, 
hogy most már maga a temető is a halottak közé számítson, 
az enyészet hóditó nyomának ne merjen útjába állani setiS 
ki sem !

És úgy lön.
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Szabad kezet hagytak a romlásnak, pusztulásnak, mert 
a pusztulás, enyészet az ember leghívebb szövetségesei.

Három, négy emberöltő múlva, mikor az utolsó is ki
dőlt az élők sorából, kit e sírokhoz a kegyelet kötött, majd 
eljőnek az unokák unokái ásóval, kapával, pörölylyel és czölöpverő 
eszközökkel, terméskővel és ragasztékkal és feloldják a zárat, 
melyet az elődök alkottak, visszaadják a halál és tespedés 
helyét az életnek. A holttetem eldugult csatornáit újra meg
nyitják a vérkeringésnek és megint nehány emberöltővel ut‘óbb 
már csak a hagyomány fogja emlegetni, hogy az uj városrész 
sírok felett épült. Higyje a ki akarja 1

Tegyünk egy kis sétát e szomorú helyen.
Lecsapva az országutról bármely ponton beléphetünk.
Pár száz lépésnyire a hajdani bejárattól egy alacsony 

cserépfödésü házikó guggol, körülfogva a legifjabb keleti sír
kövek csoportjától. Azt a benyomást teszi ránk, mintha a há
zikó egy arányban süppedt volna a sírokkal, melyek körül
veszik.

Ez a temetőbiztos lakása.
Verőfényes őszi napon egy százesztendős vén anyóka szo

kott sütkérezni e házikó ajtajában. Ha köszönsz neki, viszo
nozza; ha megszólítod, felel kérdéseidre. Ötven év óta lakik 
itt a halál tőszomszédságában, ki tán épp a jó szomszédság 
kedvéért feledkezett meg róla ennyire.

Szemei homályosak, de elméje ép és világos. Ha hango
dat rokonszenvesnek találja és eltalálod azt a modulácziót, 
mely éppen hangulatának megfelel, még mindig örömest per
geti nyelvét. Elmond száz meg száz dolgot, de saját szemé
lyére vonatkozólag makacsul hallgat, legfölebb a köszvényről 
panaszkodik. Majd elmúlik az is.

Bucsuzáskor jóakarólag figyelmeztet, nehogy sétaközben 
valahogy leheveredjél a fűbe, az nem tanácsos; olykor napköz
ben is ídevetődik a városi patrouille, az kíméletlenül összefog- 
dossa, akiket itt heverészni ta lá l; bizonyos okoknál fogva 
bizalmatlansággal viseltetik irántuk és a városházán megköve-
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telik, hogy az ember igazolja m agát: hogy a kemény sirköyön 
kívül, melyre fejét pihenteté, van még más vánkosa, s az isten 
oltalmán kívül még egyébbel is takarédzik, szóval, hogy van 
hajioka, otthona, betevő falatja; mert ennek be nem igazolha- 
tása oly következésekkel jár, melyek nem kellemesek.

Megköszönjük a jóakaró tanácsot és tovább megyünk.
Utunk folyvást ákáczok árnyékában vezet.
Minél szélesebbek, terjedelmesebbek az ákáczok koronái, 

annál egyenletesebb a talaj, annál gyérebbek és korhadtabbak 
a sírkövek.

Ide az elmúlt század temetkezett.
Itt már magától véghez ment az az átalakulás, egyene- 

sités, mely félelmességétől megfosztja a magányt.
A talaj mezőhöz hasonlít; a sötét lombkoronákban suttogó 

szellő rejtelmes meséit meg nem magyarázza senki sem. Azok 
egy elmúlt századot emlegetnek.

Ahol fiatalabb az ákácz, ott a talaj, is változatosabb.
YÖlgy és halom szeszélyes formákban váltja fel egymást. 

A csonka szobor, mely valamikor fenn a dombtetőn állt, le
gurult a mélybe és estében egész rend sirkövet döntött hanyatt 
összerombolva, magával rántva. A szerényke kőkereszt, melyet 
talán valami gyászoló özvegy állított férjének boldog özvegysége 
első esztendejében, úgy elsüppedt, hogy a feje búbja is alig látszik. 
Mindjárt mellette egy fáklyáját eloltó géniusz szomorkodik; 
orrát leőrlötte a szú, kezefejét letörte a zivatar és a fáklyába 
kúszó növények kapaszkodtak. . . .

Menjünk tovább.
A sírkert közepe és az országúira néző része a legbor

zalmasabb látványt nyújtja. Itt a képzeletnek szárnyát szegi a 
valóság, mert fölülmúlja azt.

A természet rombolásában bizonyos rendszert követ. Itt 
meglátszik, hogy emberi kezek versenyeztek vele. Lépten-nyomon 
egy-egy tátongó sírbolt állja utunkat, bepillantást engedve a: 
sírok rejtelmeibe. Összevissza hányt koporsófedelek, melyeket 
orzó kincsvágy feltépett, felzaklatott csontvázakat engednek lát-
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mink. A koponya az egyiknél hogy — hogy nem ? a lába alá 
került, ha történetesen fel találna kelni az illető, először is a 
saját fejére hágna. Másiknál teljesen hiányzik a koponya; ha 
életében is igy járt-kelt, bizonyára boldog ember lehetett. 
Valószínűbb azonban, hogy az a hiányzó koponya most tudo
mányos czéloknak szolgál, tán valami szigorlatokra készülő 
orvosnövendék okul horpadásain.

Némely kriptába két, három oldalfoíyosó nyilik. Ezeknél 
a mausoleum alatti boltozat mintegy előcsarnokot képez. Itt 
nincs semmi. Ez merő luxus. Hanem a belső rejtekekből un
dok foszlányok darabjai tünedeznek elé.JKi bizgatta ott a mélyen 
aluvók toilettjeit?

Lépten-nyomon tátongó sirüregek és fölhányt, kivetett 
csontok.

Menjünk tovább.
Magasan kiemelkedő domb fölött áll a sirkert legszebb 

mausoleuma, a Karvalyossyak családi sírboltja. Hatalmas grá
nit obeliszk, melynek két oldalán szépen egymás alatt tizenki- 
lencz név van bevésve. A nevek magukba véve mitsem mon
danak, de az évszámok egy megdöbbentő történetet beszélnek 
el: azt hogy e család fájáról tizenkilencz éven át minden esz
tendőben letört egy-egy ág, mig végre a törzs is kidőlt és 
senki sem maradt.

Ehhez a kriptához nem nyúlt senki sem. Az idő is kímé
letesen bánt vele. Két roppant márványlap van végig fektetve 
a terméskőből rakott falak felett, bizonyosan ezek súlya óvta 
meg az alant nyugovók álmait.

Köröskőrüi még mélyebben sülyedtek a hantok, még sűrűb
bek a feldöntött sírkövek, még feltűnőbbek az egyes sírbolto
kon elkövetett erőszak nyomai.

A girbe-gurba mesgyék fordulóinál itt-ott egy-egy bujkáló 
emberi alak merül fel előttünk, Eongyos, megviselt alakok, kik 
nem igen ügyelnek rád, vagy legalább úgy tesznek, mintha 
észre se vennének, világos jelét adva kifejezetien óhajtásuknak, 
hogy te se bánd őket. Mások egy -egy bokor tövében alusznak a
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kalap alatt, és álmuk édességét megirigyelhetné tőlük a millio
mos selyem párnái között. Nem félnek a patrolltól, pedig volna 
rá okuk. Ha ezek közül este magános helyen valamelyik kér
dezni találná tőled, hogy hány őrá, legokosabb ha mindjárt 
lánczostul odaadod neki, hogy nézze meg maga.

Itt láthatod a bűn leányát tengődésének utolsó, legundokabb 
stádiumában. Kékvöröses, foltos arcza vigyorgásra torzul, a 
mint érthető jelekkel kínálja kétes kecseit. ő  ismeri a sirkert 
legrejtettebb búvóhelyeit, hol legnyirkosabb a gádor és legsű
rűbb a liczium.

A kiket a társadalom kidobott és a sir be nem fogad, 
azok foglalták el a pusztulás és enyészet eme helyét titkos 
üzelmeiknek.

Naplemente után kezdődik itt csak az élet. A sötétség 
oltalma alatt felüti fejét a bűn és szennyes orgiáit üli a 
nyomor.

íme, ilyen a váczi-uti régi temető.

*  *
*

1863. szeptember 11-én kora hajnalban a városi őrjárat 
kopogtatott a fentleirt kis házikó ablakán, t

Pár pillanat múlva fegyverével kezében kilépett a teme
tőbiztos és hozzá csatlakozott az őrjárathoz. Összesen mintegy 
tiz főből álló kis csapat lehetett.

Óvatosan, halkan kerülték meg a roppant kiterjedésű 
térséget a temetőbiztos vezetése alatt, ki jól ismerte territó
riuma. minden zegzugát.

Csípős hajnali szél fújt keresztül az ákáczokgyár száraz 
lombjain. Az elaszott fűre az első dér ereszkedett.

A Karvalyossy-mausoleumtól mitegy ötven lépésnyire a deres 
fű közepett egy nagy sötét folt vonta magára a vezénylő káp
lár figyelmét.

Vértócsa volt, sötét, megaludt vér.
Egy perczig megállott a csapat, kémlelve, h'Sgy merre
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visznek a nyomok. Egyik sem árult el meglepetést, egyik sem 
szólt egy szót.

Ebben a dologban nem volt semmi különös, Nem először 
történt, hogy véres küzdelmek nyomaira akadtak e helyen. 
Feltűnő csakis az volt, hogy mig az áldozat rendesen a 
helyszínén szokott maradni, itt nem volt sehol. Azok, kik a 
tettet elkövették, úgy látszék, érdekükben levőnek tartották 
eltakarítani láb alól, és ez oly ügyességgel történt, hogy sehol 
tájékoztató nyom nem volt felfedezhető, hogy vájjon merre 
vitték a szerencsétlen áldozatot. Az őrjárat megkettőz te tett 
figyelemmel folytatá kémjáratát. Megoszlottak három csoportra 
és óvatosan hatoltak előre.

A halmok-völgyek ez országában, hol systema és rend 
nélkül húzódnak keresztül-kasul a vonalak és alig láthatni 
be tisztán nehány négyszög lábnyi területet, a keresés, nyomo
zás nem volt könnyű dolog. Bejárhatni tízszer is ugyanazon 
tért s ha a véletlen nem segít, mindannyiszor kikerüli az em
ber figyelmét az az egy pont, melyet éppen keres.

Itt is a véletlen szolgáltatta a keresők kezébe a fonalat.
Valaki a hasadó hajnal fényénél a deres fűben egy domb 

hajlásánál csapást vett észre, egy keskeny vonalat, hol a dér 
fel volt szikkadva, mintha arra járt volna valaki.

Ez a csapás a Karvalyossy-sirbolthoz vezetett.
A mit kerestek, ott meg is találták.
A sírbolt tövében egy női hulla feküdt. Vértócsa futott 

köröskörül. ügy feküdt ott, mintha sötétpiros lepedőt terítettek 
volna alája.

A temetőbiztos egyik drabanttal visszament a házikó
hoz, hogy valami szerszámot kerítsen, a min el lehessen majd 
szállítani a tetemet.

Nyakán, mellén, arczán számtalan késszurás ejtetett. A 
hulla arcza oly éktelenül el volt torzítva, hogy alig hasonlított 
emberi arczhoz. Ez úgy látszék, szándékosan történhetett. Erre 
ugyan rá nem ismerne saját édes szülője sem.

Abból a csapásból a hajnali dérrel ellepett füvön, vala-
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mint azon körülményből, hogy a bőr tapintásnál még kissé 
engedett a nyomásnak, következtetni lehetett, hogy a gyilkos
ságot csak egy-két őrá előtt vihették véghez.

De a következtetésekhez ez egyen kívül hiányzott minden 
támpont.

A hulla öltözete össze-vissza volt tépve, és befenve vérrel. 
Euházatáből sem igen lehetett eligazodni. Közönséges kelme
ruhát viselt, minőt középmódu nők is, gazdagok is, szegények 
is viselnek. Kimotozták zsebeit, nem találnak-e zsebkendőt nevé
nek kezdőbetűivel, vagy valami jegyet: hiábavaló volt a kutatás.

A társadalomból kicsapott szerencsétlen lények közül való 
volt-e e nő, kik itt rendes tanyájukat ütötték fel, mely esetben 
a gyilkosság tán személyes boszu kifolyása lehetett, avagy rabló
gyilkosság forog fenn, mint a teljesen kifosztott hulla valószí
nűvé tévé ?

Ha nem tartozott a földönfutók közé, mi módon téved
hetett ide éjjeli órában ? Mi czélból járt itt ? Mit akart ? kit 
keresett ?

Mind oly kérdések, melyekre megfelelni nem lehetett.
Bejárták az egész temetőt, kimentek az országutra: nem 

akadnak- é még valahol másutt is vérnyomokra ? Felvertek 
minden árkot, minden bokrot, de más nyomokra, vagy valami 
élőlényre az egész temetőben nem találtak. Mikor aztán befe
jezték a kutatást, a drabantok a hullát feltették egy lajtorjára 
és szép csendesen elszállították a Rochusba.

A bonczolásnál megállapították, hogy középtermetű 45—50 
éves nő lehetett és hogy tizenkilencz seb volt a testén, mindegyik 
veszélyes, mindegyik halálos.

Egyebet nem tudtak megállapítani.
A városi őrjárat ez éjszakától kezdve darab ideig minden 

éjjel felverte a temetői biztost, hol éjfél után, hol éjfél előtt. 
Összevissza járták a temetőt. Be is fogtak nem egy ott talált 
csavargót, de nyomra semmi sem vezetett.

A hírlapok ujdonsági rovata közölte a rejtélyes gyilkos
ságot. Ha volt az illetőnek valami hozzátartozója, bizonyosan
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jelentkezett volna. A városi kapitányságot ez ügyben nem zak
latta senki tudakozódásaival, nyilván nem is volt senkije.

A hullát elásták a maga rendje-módja szerint és elfe
lejtették mint száz más hasonló esetet.

Huszonnégy óra múlva már más borzasztóbb gyilkosság 
hire törülte el az előbbi emlékét.

Ki jegyezné fel mindazokat, ki gondolna velők ?
A ki meghalt, ne zaklassa többé az élőket.
Mi gondja az élőknek azokra, akik már meghaltak.
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Hatodik fejezet.

Sátán mint protektor.

M ikor Cserni Viktor ama végzetes éjszakán magára hagyta 
áldozatát, neki indult a járatlan nagy pusztaságnak czél- és 
iránytalanul.

Lerázta magáról a mámor béklyóit és — ment.
Azzal, hogy hova visz útja, ép oly kevéssé törődött, mint 

azok sorsával, kiket segélyteleniil elhagyott. Egyetlen gond
ját az képezte, hogy valamikép irányt tévesztve, vissza ne 
vetődjék abba a határba, honnan örökre száműzte magát.

Mint mikor az ember eldobja az ócska ruhát és szinére, 
szabására többé nem emlékezik, úgy fogja ő elfelejteni a kört, 
melyben az utolsó évek alatt forgott, a nőt, ki felvert, szilaj 
vágyait éjeken át ébren tartá és az éjét, mely e vágyaknak 
kielégítést hozott.

Az eső megszűnt, a fellegek oszolni kezdtek, itt-ott egy- 
egy csillag tünedezett elé az ég boltján,

Darabig tarlós szántókon vitt útja és súlyos léptei bele
süppedtek a ragadós fekete földbe, úgy hogy perczenként, meg 
kellett állapodnia, hogy az ostor nyelével, melyet magához 
vett, a sarat letisztítsa csizmáiról.

A tarló végén egyszerre a folyam medrét látta maga
előtt.

Történetünk a szomorú emlékű 1863-ik évben, az Ínség
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esztendejében játszik. Pár héttel előbb még bátran át lehetett 
volna gázolni a Körös kiapadt medrén, mely csak az utolsó 
napok óta kezdett megtelni vizzel.

Viktor nem is gondolt erre, hanem irányt változtatva 
inkább a folyam mentéhez tartotta magát.

Neki úgy is mindegy volt.
Valami egy óráig haladhatott a kígyózó meder mentén, 

midőn egyszerre neszt hall maga mögött.
Meglepetve hátrafordult.
Alig pár lépésnyire mögötte, három tényéres-vállas pa

raszt termett, mintha a Körös medre vetette volna ki őket.
Kettő gubát viselt, a harmadik, egy ingbe gatyába volt 

csak ; kalapját elkaphatta a szél, csizmáit lehúzhatta a süppe- 
dékes, zsombékos fekete föld, mert mezítláb volt és födetlen 
fővel, de kezében puskát emelt olyan formán, mintha le akar
ná durrantani a közeledőt.

— M egállj! rivallt rá a két gubás Viktorra.
Viktor megállt.
— Egy pipa dohányt kérnénk az úrtól, kifogytunk 

belőle.
Cserni Viktor válasz helyett egyet suhintott ostorával 

és úgy a szeme közé talált csapni a legénynek, hogy nyomát 
még a zápor se mossa le onnan.

— Kissé nyers a dohányom, csip, — mondá egykedvűen. 
A másik gubás támadása elől nehány lépést hátrálva, hirtelen 
oldalzsebébe nyúlt.

Abban a pillanatban, midőn a legény furkós botját meg
forgatta feje fölött, Viktor elsütötte kis zsebrevolvere egyet
len és utolsó töltését.

A legények nem fogták tréfára a dolgot, hanem úgy 
elinaltak, ki jobbra, ki balra, mintha ott se lettek volna.

Csak a mezítlábas, puskás harmadik állotta meg helyét.
Nem is annyira bátorságból, mint inkább félelemből.
Lábai gyökeret vertek a földbe, nem birt kimozdulni 

állóhelyéből.
4
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Mikor aztán már az állást is megsokallta, szépen térdre 
rogyott és könyörögni kezdett:

— Nem vagyok én se tolvaj, se útonálló, nagyságos 
uram, csak az éhség vitt rá, a nyomorúság! Legyen könyörü- 
lettel irántam, nagyságos uram ! Egy hét óta pusztán gyöke
rekkel tengetjük életünket, s ma már azt se találtunk.

Cserni Viktor olyasvalamit érzett, mint a mesében az 
oroszlán, mikor az egér az orrára hágott. Ez az ügyefogyott 
őszbe csavarodó vén ember őt akarta kifosztani — minő komikum!

— Hova való vagy ? — kérdé.
— Földönfutók vagyunk, nagyságos uram, aratók, kikre az 

idén nem volt szükség, mert a szárazság előttünk járt és 
mindent összeperzselt. A negyedik vármegyéből valók vagyunk. 
Keressük a jó szerencsét és az éhség kerget. Nem találunk 
kenyeret sehol, azért nincsen is otthonunk.

—• Czimboráid majd addig szaladnak, mig utolérik 
valahol.

— A feleségemre gondoltam meg leányomra, nagysá
gos uram .

— Hát azok hol vannak?
.— A tavalyi csőszkunyhóban, nagyságos uram, az idén 

úgy is üresen maradt.
— Messze van az ide?
— Egy kőhajitás.
— Van szalmátok ?
— Valamivel több mint szénánk, nagyságos uram.
— Indulj, előre! ma vendégetek leszek.
Cserni Viktor a födél és egy kis száraz alom reményé

ben megbocsátott volna halálos ellenségének is. Nem mintha 
talán annyira kimerült volna, de bolygásának úgysem volt czélj a 
és ő aludni akart.

Az öreg tétova léptekkel ingadozott előre, maga után. 
vonszolva fegyverét.

— Jó .a  puskád, öreg?
— A puska megjárná, de mikor az utolsó töltés puska-
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porom is elfogyott, nagyságos uram. A mig volt, egy kis ve- 
rébsöréttel pusztíthatta az ember legalább a varjukat. A czigány 
mindig szerette a varjupecsenyét, nem is olyan megvetendő a z .

— No, a fáczánhussal nem vetekedhetik. Van-e tüzed 
öreg ?

-  Biz a taplóm csűrön viz lett itt az ingem alatt, azt 
hiszem a halálos verejtéktől, nagyságos uram, mert hitemre 
mondom, én ilyesmire még nem vetemedtem. De az anyjoknái 
maradt egy kis száraz — itt a tanyánk nagyságos uram.

Összeábdált, széltől megtépázott, tódott-fódott csőszkunyhó 
előtt álltak.

A kunyhó nyílásából egy rongyos, vézna vászoncseléd 
sompolygott elé. Az idegen láttára mintha uj élet ereszkedett 
volna inaiba mintha összegörnyedt, kiaszott alakja felegyenese
dett és lépte visszanyerte volna hajdani ruganyosságát.

Egy nadrágos ember megjelenése kenyérrel biztatott. A 
teli gyomornak álmai vannak; az üres gyomornak megvan a 
maga ösztöne.

Erzsóknáí nyilván ez az Ösztön működött.
— Egy kis tüzet ha raknál, asszony — a nagyságos ur 

csűrön v iz; költsd fel Pannit, szedjetek egy kis kórót . . .  Ne 
bámulj mint az ökörtinő . . . lássatok utána . . . .

Az asszony ismét befordult a csőszkunyhóba és nehány 
pillanat múlva egy magánál jóval magasabb némberrel lé
pett ki.

Cserni nem vette őket figyelembe.
— Hány óra lehet, öreg ?
— Ejfél után közel egy óra. Valami tanyán, az imént 

szólt a kakas.
— Micsoda határ ez ?
— A jó isten tudja, én nem kérdeztem.
— A vasúttól mennyire lehetünk ?
— Azt se tudom, nagyságos uram. Legjobban megmond

hatná a betekintsi csapiáros.
— Hát az messze van?

4*



52

— Jó gyalogodnak fél óra.
Cserni Viktor elgondolkozott.
0  ugyan nem volt az az ember, ki megijed a maga ár

nyékától, de nem is volt a bravourok embere. Revolveréből el
fogyott az utolsó töltés is: miként védje magát, ha tán az is
meretlen csárdában vakmerőbb legények portyáznak, mint a 
kik ma éjjel megtámadták. Czélszerübbnek tartotta itt bevárni 
a hajnalt és egy kis pihentető után folytatni gyalogolását a 
vasút irányába.

— Van egy órostok vagy valami bögre ? — kérdé az öreg tőle.
— Van korsónk.
— Vedd a korsót és hozzál bort, kenyeret, szalonnát 

a csárdából, egyúttal tudd meg, mennyire van ide a vasút. Én 
addig egyet alszom. Ha előbbi czimboráiddal találkozol, nehogy 
ismét egy követ fájj velők, mert a torkodra forrhat. Itt a pénz. 
Most mehetsz.

Cserni Viktor azután belépett a puszta csőszkuuyhóba és 
végig nyújtózott a gyér szalmán. Mikor vagy másfél óra múlva 
üdítő álom után felébredt, piros láng sütött be a kunyhó aj
taján. Előtte venyigéből, kóróból, pompás tűz lobogott.

Kidörzsölte szeméből az álmot és kilépett a kunyhóból.
Az öreg már visszatért a borral, élelemmel és feleségé

vel, leányával ott ült a tűz körül, ügy látszók, azon tanakod
nak : felköltsék-e az idegent vagy hagyják aludni, a mig ma
gától felébred. Valamennyien sóvár pillantásokat vetettek a 
szalonnára és kenyérre, melyet az öreg különben már az utón 
is megdézsmált. Cserni Viktor szemei meglepetve akadtak meg 
e csoporton.

A nyomort utálta és kitért utjából, a hol teheté; a nagy
városok ínséges alakjait, piszkos képeit, büzhödt kloakjait az el- 
sülyedtségnek jobban ismeré, mint bárki más; azok megszo
kott képek voltak. De ez a kép itten, az éhhalál jelöltjei az em
berektől elhagyott pusztaságon, ez nagyobbszerü valami volt, 
szokatlanabb, eredetibb.

És a hatást saját helyzete is fokozta még.
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A mint Viktor kilépett a kunyhóból, a tűz körül ülők, 
felugrottak, hogy helyet adjanak neki. A vén paraszt egy csomó 
kórót nyaláboltj fel, és elhelyezte ülésnek. Az asszony félre 
fordult, hogy egy letört darab kenyeret elrejtsen, a leány 
egyenesen szeme közé nézett az idegennek.

— Hogy hínak, húgom ? — szólitá meg Viktor.
— Csobó Pannának, szolgálatjára.
— Csókolj kezet a nagyságos urnák, lyányom, hadd 

lássa, hogy nem növekedtél erdőn, — inté Erzsók leányát.
És Csobó Panna oda lépett a nagyságos úrhoz, hogy kezet 

csókoljon neki. Mikor mellette állt, nem sokkal volt alacsonyabb 
nála. Sugár egy leány. Teljes idomainak még az Ínséges napok 
nyomora sem árthatott. Széles vállakon nyugvó szabályos szép 
fejéért megirigyelhették volna a város leányzói. Igaz, hogy nem 
sok szellemet ígértek ez ajkak, de annál több kéjt. Ha szemeivel 
rád nézett, nem árulta el, hogy valami okosat gondol, de szé
pek és ingerlők lehettek e szemek, ha félig behunyta azokat.

Viktor festő volt és müértő.
. Derékon ölelte a lányt és megmagyarázta neki, hogy ő se 

nem pap, se nem rektor, ergo a kézcsóktól eláll,
Azután ismét leültek a tűz köré. Viktor maga mellé ül

tető a leányt és nézte, mily mohó étvágygyal látnak a falato
záshoz. Ez már nem volt étvágy, ez éhláz volt, kielégithetlen, 
betölthetlen.

— Hát tudod-e öreg, hogy hijják azt az ökröt, a ki teli 
jászol mellett koplal?

— Nem tudom, nagyságos uram.
— Szamárnak hijják.
— Mire véli ezt, nagyságos uram ?
— A kinek ilyen szép lánya van és boldogulni nem tud 

a világon, az kösse fel magát. Mikor állasz ismét lesbe, öreg ?
— Shha, nagyságos uram, soha!
— Hátha újból előfog az éhség ?
— Belefojtjuk magunkat a Körösbe ?
— Nos, Panna, te is neki mégy a Kőrösnek ?
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Panna azt felelte rá, hogy :
•— Szolgálatjára.
— Mondok én annál jobbat. Jertek fel utánam Pestre, 

keressetek fel engemet; nem fogtok éhen veszni, Panninak még 
pántlikára is kifutja. Szerzek én neki olyan szolgálatot, hogy 
még szobaleányt is tartanak mellette.

Csobé Panna kerek, húsos ajkai mosolyra vonultak.
Ő ugyan még csak homályos sejtelemmel sem birt azon 

állapot kellemetességeiről, mikor valaki mellett szobalányt tar
tanak, annyi azonban világos volt előtte, hogy ez esetben az 
ember aligha van kitéve ez éhenhalásnak, és e boldog kilátás 
csalta ajkaira a mosolyt.

E  mosolylyal ajkain Cserni Viktor a leányt még szebbnek 
találta.

— Hogy jussunk mi el oda, nagyságos uram, — sopán- 
kodék Erzsók asszony, ki anyai interventiéjával sietett a leány 
segélyére, világos jelét adva, hogy a beszéd fonalát nem kí
vánja elszalasztani. — És ha el is ju tnánk: elpusztulnánk, 
eltévednénk mi abban a nagy városban. Nincs ott nekünk se 
atyafink, se ismerőnk, ugy-e apja?

Az „apja" nagy falatokat nyelt és egy fejbiczczentéssel 
fejezte ki véleményegységét. De ez a véleményegység nem ter
jeszkedett túl a nyílt kérdés keretén. Csobé István gazda 
(adjuk meg neki azt a titulust, mely joggal megillette még egy
két év előtt is, mielőtt összes vagyonkája lejárt a felesége ga
ratján) ép oly keveset értett ahhoz az asszonymesterséghez, amit 
kerítésnek hinak, mint az uttonálláshoz, melyet az éjjel elő
ször próbált. A dolog érdeméhez tehát ő úgy sem szólhatott.

— Ha eltévedtek, útba igazítják ott az embert, csak kér
dezni kell. A kecskeméti utczát megmondja minden gyerek. 
Annak a sarkán áll egy városi hajdú, attól kérdezzétek meg, 
merre van a „hét bagoly", az majd oda igazit benneteket. 
A „hét bagolyéban meg csak azt fogjátok mondani hogy Vik
tor urat keresitek. Kit fogtok hát keresni, Panna lyányom ?
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— Piktor urat,— felelt Csobó Panna, oly komolyan véve 
a dolgot, mintha már a kecskeméti-utcza sarkán állana az előtt 
a városi hajdú előtt, ki hihetőleg csak azért áll ott, hogy 
az embereket a „hét bagolyhoz “ utasitsa.

— ügy is jó van, — mondá Cserni; — hanem eljöjje
tek ám. Hagyok nektek annyi pénzt, hogy kifutja úti költségre. 
Ha iparkodtok, mához egy hétre odafenn lehettek. — De igaz, 
öreg, mennyire vagyunk a vasúti állomástól?

— A csapiár azt mondja, két, harmadfél órányira.
— És az ut?
— Mindig tűled, a Körös szélin.
Mi czélja lehetett Cserni Viktornak ez emberekkel, kiket 

a véletlen útjába dobott, hogy Pestre nógatta őket? Talán a 
pórleány bírása ? Sokkal kevesebb ellenállást várhatott itt, sem
hogy eléggé ingerelhette volna. Érdekelheti-e azt, ki évekig 
szívós szenvedélylyel képes egy nő bírása után törekedni, egy 
olyan teremtés, ki után csak a kezét kell kinyújtania.

Az egész, azt hisszük, inkább szeszély, tréfa volt Viktor 
részéről, számítás és czél nélkül.

Különben nem is igen hitte, hogy ez emberek fel fogják 
keresni. És ha igazán elkövetik ezt a bolondságot és felmen
nek Pestre, akkor se baj. Ezeknek ugyan mindegy lehet, akár 
az alföldi sik rónán vesznek el éhen, akár Pest járdáin. A ki 
vizbe akar ugrani, hagyja a Köröst és tartson egyenest a Duná
nak ; a ki az emeletről akarja levetni magát, válaszsza mindjárt 
a Stein-házat; és a ki lopni akar és rabolni készül, ne ott 
tegyen kísérletet, a hol semmi sincsen és senki sem jár, ha
nem ott a hol százezer ember megfordul és egy kirakatban 
többet érő kincs van, mint a mennyit a szegény ember egész 
életén át elkölthet.

Körülbelül ez lehetett Cserni Viktor logikája, ha ugyan 
azt a fáradságot vette, hogy számot adjon magának gondo
latairól.
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Mikor hajnalodni kezdett, Cserni Viktor fogta szijostorát 
és a két öreg ember hálálkodásaitól kisérve ismét útnak eredt.

Erzsik asszony minden áron azt akarta, hogy Panna csó
koljon kezet a nagyságos urnák.

De a nagyságos ur azzal biztatta, hogy majd Pesten.
Sűrű köd ereszkedett a földre és eltakarta a távozó ka

landor nyomait.
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H e t e d i k :  f e j e z e t .

Egy elaggott Don Juan.

Budapest aristokratikus városrésze, a leendő Saint-Germain, 
a muzeum táján elbeszélésünk idején kezdett kiemelkedni a ho- 
mokbuczkák és szemétdombok halmazából. Egy pár palota 
már fölemelte díszes homlokzatát a sivár, elhagyott tájon, de 
még nagyon magányosan lézengtek a rongyos szomszédság 
közt, düledezett palánk-keritések s alacsony, félig a földbe 
betemetett házaktól körülvéve. Piszkos, mocskos volt köröskö
rül minden, sár és szemet, rongyos kunyhók és rongyos em
berek. S e környezetben kezdtek fölemelkedni büszke, massiv 
falaikkal az uj paloták.

Még elhagyottaknak, lakatlanoknak látszottak. Kapu, ab
lak zárva! A csöndes termek még várják a fényes sereget, 
mely egykor itt fog majd mozogni elegáns toilettejeiben, apró 
csevegéssel töltve az órát s apró intriguák és apró kalandokkal 
az egész életet. A finom főúri világ átlebben az életen, a nél
kül, hogy hullámot vetne alatta. Milyen simán, milyen csen
desen folyik le minden. A finom ízlés száműzi a viharos szen
vedélyeket s mindenki egyformán a közöny sima álarczát hordja 
magán.

Pedig ha az álarcz alá látna a világ, mennyi mindent 
nem látna o t t ! Megrendítő dolgokat, elfojtott szilaj, érzéseket/ 
a korlátlan szenvedély minden vadságát és bűneit . . . .
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De cs itt! Ezek a gyóntató atyára tartoznak, nem mi 
reánk. Az aristokratia nem hiába támaszkodik a papságra, 
szüksége van, hogy gyöngéd lelkiismeretét megnyugtassa. S a 
gyóntató atya bizonyosan meg is nyugtatja.

Az uj paloták egyikében épen gyóntató atyja társaságá
ban találjuk az öreg Marmarosy Tibold grófot.

Egészen ősz fej, bágyadt, beesett szemek, mély redők a 
szemek körül, de az előre fésült haj félig eltakarja s az 
arczbőr, legalább igy a lámpavilágnál, még mindig üde szint 
mutat. Tanúság a gróf kendőző-szereinek kitűnő voltáról.

Ő méltósága már teljesen kiélt, kimerült embernek lát
szik, hanem a gond, melyet toilettjére fordít, a pirosító ar- 
czán s a választékos öltözet mutatják, hogy még nem akar 
végkép lemondani a világ örömeiről.

Gróf Marmarosy Tibold hires gavallér volt a maga idejé
ben, a bécsi dámák sokat tudnának róla mondani. Két ma
rokkal szórta a pénzt. Volt miből. Nagyon kevés gazdagabb 
mágnás találkozott egész Magyarországon, híresebb, szebb lo
vakat senki sem tartott, hóbortasabb csínyekkel senki sem gaz
dagította a cronique skandaleuse lapjait. Szerette a szép nőket 
osztálykülönbség nélkül. Gyöngéd viszonyai előkelő hölgyekkel 
nem gátolták, hogy színpadi tánezosnők után ne szaladozzon s 
közbe-közbe egy-egy jámbor posztókereskedőnek vagy fűszer- 
árusnak is meg ne szöktesse a csinos feleséget.

Ha lement jószágaira, érzékkel bírt a piros pozsgás pa
raszt lányok szépsége iránt is s nem egy Kati vagy Panni 
tudna érdekes adatokat beszélni a grófi kastély titkairól. Go
nosz kópé veit ő méltósága, a meddig bírta s ott szerepelt a 
hires bécsi bálokban, melyeket az inyencz aristokratia Ádám 
ősapánk costumejében tartott a fügefalevél nélkül. A tánczos* 
nőket az utczáról hozták, szennyes lebujokból, a tánczosok a 
főrangú világ legelőkelőbbjeiből kerültek ki’; herczegek, grófok, 
’ frcii „rások, tábornokok. Köztük egy miniszter s a császár első 
hadsegéde Kutschera is.

Marmarosy Tiboldnak első ifjúsága ebben a világban telt
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e l : fényes, előkelő körök s aljas kicsapongások, az élvhajhászat 
minden alakjában fönt és len t; természetes, hogy meg kellett 
romolnia testben, lélekben. A lelkiismeret oly hiábavalóság volt, 
melyet igen korán eldobott; olyan nagyurnak nem is volt rá 
szüksége. Ki az ördög csinálna magának lelkiismeretet abból, 
hogy egy virágszálat letör? Ha ő nem, hát más teszi.

Néha szerez ugyan az ember magának alkalmatlanságot, 
de hát azon is keresztülesik. Ha arra való, aki alkalmatlanko
dik, hát az ember elvégzi vele az ügyet karddal, teljesen a lo
vagiasság szabályai szerint ; hanem arra való, hát kidobatja az 
ember a cselédekkel. A leányok könyei sem tartanak örökké 
s az ember egy csomó bankjegygyei fölszántja.

Persze hogy nem m ind ig ............. Nem m in d ig ...................
Gróf Marmarosy Tibold melléből egy nehéz sóhajtás szállt föl.

Eég, nagyon rég elmúlt* idők fordultak meg elméjében 
Mindent mégsem lehetett elfelejteni s a szentelt viz sem a 
Lethe vize; hiába hinti magára.

Házi káplánja előtte áll, némán, komolyan, a sima alá
zat s a kevély fölény öntudatának csodálatos vegyülékével hi
deg, ravasz arczán. A sápadt, sovány, magas fiatal pap hátva- 
tett kezekkel áll ott sNott s apró éles szemei áthatóan függ
nek az öreg grófon.

Marmarosy Tibold gróf lehajtja fejét. Kégóta nem az ő 
már, aki egykor volt, nem az a könnyelmű, elbizakodott Don 
Ju a n ; még kapkod az élvek után, még gyötrik az érzéki 
vágyak, de már félelem és keserűséggel vegyitvék. A lelkiis
meret bár későn, de mégis fölébredt s az ajk, mely egykor 
annyi csókot rabolt, most a feszületet csókolgatja s a kéz, mely 
paripákat fékezett, szerelmes leveleket irkáit és pezsgős poha
rakat hajtogatott, most az olvasót pergeti.

Sok, amit le kell imádkoznia.
A megvénült világfi a vallási rajongásban keres vigasz

talást. A buzgó katholicismus ölébe vetette magát.
Eleinte féligmeddig számításból tette. Ismerősei, régi ba

rátai belerántották a politikai vitákba, melyektől eddig távol
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tartotta magát, nagy vagyonú s híres ősi nevű mágnás volt, a 
kinek hasznát lehetett venni, kineveztették főispánná. A klé
rus hizelgett neki, ismerték, hogy oly család sarjadéka, mely 
a katholika vallásnak mindig hatalmas bástyáját képezte. Ne
vét a conservativ párt soraiban mint kitűnő tehetséget kürtöl
ték. Mindez tetszett Marmarosy Tibold grófnak; ez egy uj 
neme volt a sportnak, a politika, s tüzesen belenyargalt, ügy 
mutatta be magát mint a trón és az 'egyház buzgó bajnoka. 
Belső titkos tanácsosságot várt; a kormány nem hagyhatja 
jutalmazatlan érdemeit s bizonyára megküldik az exczellencziás 
czimet.

Az udvar nem is maradt hálátlan; megérkezett a titkos 
tanácsosi czim. Egyházi és világi főméltóságok mindent elkö
vettek, hogy kieszközöljék számára. A környezet, melybe ily 
módon jutott, a szerep, melybe belevitték, nagy változást 
hozott létre Marmarosy Tibold gróf szokásaiban, lassankint 
jellemében is. Ő exczellencziája nem követhetett most már el oly 
botrányos juxokat, kissé takargatnia kellett szerelmi kalandjait. 
A trón és az oltár bajnokának nem volt szabad magát valami 
föltűnő módon kompromittálni.

Kissé bele is unhatott már a kalandokba, kissé érezni is 
kezdte már csontjaiban az évek súlyát. Elérte a negyvenötödik 
évet s hajlott a jó tanácsra, hogy házasodjék meg. Szép, ele
gáns fiatal leányt szemeltek ki neki, kedves ifjú teremtményt, 
a ki még a fásult kéjencz idegzetét is fölvillanyozta.

Marmarosy Tibold grófnak első pillanatra megtetszett az 
ifjú grófhölgy, a partié vagyoni tekintetben is kitűnő lett volna, 
a leány egyike volt a leggazdagabbaknak az országban, árva s a 
mellett szép vagyon várt reá még nagybátyjáról azx-i püspökről is. 
A püspök a legbefolyásosabb férfiak egyike az udvarnál s ki tudja, 
idővel talán Magyarország prímása. Nagyreményű összekötte
tések, vagyon, szépség, minden megvolt, ami csak egy hiú 
szivet csábithat s Marmarosy Tibold, barátainak rendkívüli 
bámulására, mégis habozott.

Megfoghatatlan. Látták hogy a leány tetszik neki, miért
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haboz hát? Mit akar? Miért késik s miért koczkáztatja, hogy 
a jó partiét elhalászsza előle valaki más ? Csaknem kitört be
lőle a féltékenység, ha másvalakit látott közelitni a szép gróf
hölgyhöz és ő maga mégis szándékosan visszavonult. Lehetet
len volt észre nem venni, hogy erősen küzd önmagában.

furcsa! Ez az eltompult, fásult lélek küzd egy lelki 
harczot. És miért? Hiszen nincs értelme. Az egész egy meg- 
fejthetlen rejtély, igazodjék el rajta, a ki tud.

Egy perczig csaknem azon gondolat támadt bizalmasabb 
barátaiban, hogy Marmarosy Tibold elmegyöngeségben szenved. 
Vagy már nagyon vénnek tartja magát a tizennyolcz éves le
ányhoz ? Nos, a szerénység nem tartozott eddig szokott tulaj
donai közé s olyan embernek ismerték, ki efféle gyöngéd skru- 
pulusok által nem szokta magát visszariasztatni.

A püspök már szinte neheztelni kezdett. Ő oly világos 
jeleit adta jóakaratának, hogy a visszautasítás Marmarosy 
Tibold részéről a sértéssel határos. Az egész ügy már azon 
ponton állt, hogy félbeszakad, midőn Marmarosy Tibold elha
tározta, megkérni a szép gróf hölgy kezét, ügy látszék, hogy 
valami lázas föllobbanás benyomása alatt történt.

Hanem az mindegy, A menyegző pompával végbement 
1837. május elején. De már a harmadik hónapban vége szakadt 
a rövid boldogságnak. Valami történt, a mit soha sem tudtak 
meg az emberek; mindenféle mendemonda keringett egy ideig, 
de senki sem tudott semmi bizonyosat mondani. A kastély
beli cselédek csak annyit tudtak, hogy egyszer este egészen ké
péből kikelve, halványan, reszketve jött vissza a parkból az 
ifjú grófné s másnap reggelre már typhusba esett.

Tibold gróf nem volt otthon. Csak másnap érkezett meg, 
mikor a grófné már eszméleten kívül, lázban feküdt. Tudta-e 
ő vagy legalább sejtette, mi érhette az ifjú nőt, azt nem 
mondhatták meg. A grófné oly összefüggéstelenül beszélt, hogy 
abból semmit ki nem vehettek.

Czipői és harisnyái át voltak ázva, abból gyaníthatták, 
hogy vízben járt. Az első pillanatban csaknem azt gondolták,



62

hogy a tóba esett. De akkor ruhájának is vizesnek kellett 
volna lenni. Nem lehetett mást gondolni, mint hogy szándé
kosan ment a vizbe; de miért ? Minek ?

Még este felé, midőn kiment sétálni, egészen jókedvűnek 
látták. Meg nem foghatta senki, mi történt vele.

A gróf ott ült a beteg ágyánál s kiküldte a cselédeket. 
Nincs szüksége senkire; ő maga akar virrasztani neje ágyánál, 
ő maga akarja ápolni. Senki sem tett volna föl róla ennyi 
gyöngédséget.

Igaz, hogy éjjel-nappal folyvást ott volt; alig dőlt le 
egykét órára a támlásszékbe vagy a divánra. De a szép ifjú 
beteg állapotján nem lehetett észrevenni semmi javulást. Az 
orvos fejét csóválta, hanem a gróf bízott, hisz ily ifjú életet 
nem semmisíthet meg egy kis meghűlés.

Az orvos udvariasságból rá hagyta, nem akarta megszo- 
moritni ő exczellencziáját, s valóban úgy is képzelte eleinte, 
mintha javulást venne észre. Később keserű szemrehányásokat 
tett magának ezért a gyöngeségért. Mindenesetre legalább az 
orvosi consiliumot kellett volna korábban összehívnia, legalább 
levették volna a felelősség súlyát vállairól.

Mikor a consilium összejött, kijelentették az egybegvült 
orvosok, hogy nincs már remény. Megkísértettek azért még 
egy-két szert, hátha fordulna a baj. Csak roszabbra fordult s 
nyolczadnapra megbetegedése után a szép ifjú nő kiterítve 
feküdt a halotti ravatalon.

Mindenki megsiratta, a ki ismerte. A vén cselédek a 
kastélyban még most is tudnak beszélni róla, mily szép volt 
a ravatalon. Finom, gyöngéd, légies alakja, mely alig látszott 
e földre alkotottnak, most még inkább átszellemült, mintha test 
sem lett volna a fehér mousseline ruha alatt, csak a szende, 
szelíd gyermekded fej lebegő fehér szárnyakon , mint a hogy 
az angyalokat festik a templomi képeken.

Az öreg püspök sem bírta visszatartani könyeit s a zoko
gás elfojtotta szavát, a mint kezét nyújtotta Tibold grófnak.

— Legyen meg az Ur akarata!
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Tibold grófra nem lehetett ráismerni, annyira megtörte 
e néhány nap. Az izmos, erős férfi egész roskatag öregnek lát- 
szék, széles vállai meggörnyedve, szemei mélyen beesve. Soha 
sem hitték volna, hogy ennyire fájjon neki neje elvesztése.

Igaz, hogy a mit elvesztett, oly veszteség volt, milyet 
egy életben nem lehet többé kipótolni. A gyönyörű, kedves nő 
s a nagy vagyon, mely most az elhunyt rokonaira szállt. 
Persze, persze sok volt egyszerre.

A legfásultabb lelkű gavallér is belátta: sok volt egy
szerre. Tibold gróf csakugyan sajnálatraméltó. Ni, ni, már a 
haja is őszül és milyen mély redők húzódtak a szemei a la t t ; 
na, nem könnyen kapna már másodszor olyan szép fiatal leányt. 
Érzi is bizonyára s az is busithatja.

A jóbarátok könnyelmű fecsegése nem "hatott el Tibold 
grófig. Legalább az első hetekben nem. Oly mély levertség vett 
rajta erőt s annyira ki volt merülve testben, lélekben, hogy 
mint egy darab fát tették a kocsiba, a mmt a temetésről ha
za jöttek.

Ő nem tudott sírni. Az ő feldúlt lelke sokkal nagyobb 
rázkódáson ment át, hogysem a csöndes könyekben enyhülést 
találhatott volna.

Lehetetlen volt meg nem sajnálni ez összetört embert. 
Csak egyetlen egy ember akadt talán az egész temetési gyüle
kezetben, a főispán grófnak egy szomszédja és elkeseredett 
ellensége, egy nyakas ellenzéki táblabiró, Kabay Mihály, a ki 
azt mondta magában :

— A lelkiismeret furdalja a gonosztevőt, az, nem egyéb.
Később aztán mások előtt is azt mondta:
— A lelkiismeret.
— Csak nem hiszed, hogy megmérgezte a feleségét?
— Barátóm, olyan lelketlen emberről biz én elhiszek 

mindent, ■— felelt Kabay Mihály.
Hanem ki adott volna valamit a Kabay Mihály szavára ? 

Jó kortesvezér volt, de biz ő néha el szokta vetni a suly
kot, azt barátai is bevallották róla.
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Gróf Marmarosy Tibold ő exczellencziája ellenben mindig 
feljebb kezdett emelkedni az emberek becsülésében. Évről évre 
buzgóbb, vallásosabb lett, a templomokat járta s mindennap 
elimádkozta olvasóját.

Akadtak ugyan, a kik mindezt komédiának tartották, 
színlelésnek, gróf Marmarosy Tibold nagy jezsuita, nem kell 
hinni neki. A ki még mindig keritőnőkkel áll összeköttetésben, 
a ki szegény fiatal leányokat csábit, annak a buzgóságára nem 
sokat adnak. A vén bűnös csak takargatni akarja kalandjait.

Meglehet, hogy féligmeddig igazuk volt; de csak félig- 
meddig. Lehetett abban a nagy ájtatosságban némi szinlés is, 
némi komédia, de volt igazi vakbuzgóság is és e vakbuzgóság 
mindinkább erőt vett lelkén, a szinlés mindinkább átvált va
lósággá.

Zűrzavaros agyát a pokol ijesztő képei nyugtalanították s 
remegő térdei lehajoltak az oltár előtt, hogy vigasztalást keressen.

Öreg korára mint a legbuzgóbb katholikus főurak egyi
két ismerték. Templomokra, iskolákra adakozott, kün falusi 
kastélyában s pesti palotájában is házi kápolnát épittetett, hol 
rósz idő vagy betegeskedése” alkalmával elvégezte mindennapi 
ájtatosságát. Ha nem volt beteg, naponkint lehetett látni ko
csiját megállni a seminarium temploma előtt, az ősz mágnás 
kiszállt, s reszkető baljába szorítva imakönyvét, jobbjával 
mellét verve, áhitatosan belépett az isten házába.

Ilyen a hetven éves ősz, kit muzeum mögötti palotájá
ban mélyen lehajtott fejjel látunk ülni, jezsuita házi Káplánja 
társaságában.

Az egykor deli, magas, erőteljes alak már nagyon össze
esett. Csak az orvosi tudomány, a sok mindenféle erősítő fürdő 
tartogatja még fönn. Érzi már, hogy nemsokára el kell köl
töznie istenéhez, de még mindig nehezen esik elhagynia e hiú 
világ piperés leányait.

Gondolatai vissza-visszatérnek a másvilágról s nagyon 
profán tárgyak felé röpködnek. De az egyház kegyelmének 
forrása kiapadhatlan s mindig ölébe fogadja a bűnbánót.
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A házi káplán, Páter Félix a szentirás szavaival meg
nyugtatja a töredelmes vezeklőt: a lélek erős volna, de a test 
gyönge.

Ah igen, a test gyönge. Ő exeellencziája érzi jól. Közel 
já r már a sirhoz és gyarló lába mégis megbotlik. Ah, mikor 
a nők még mindig oly szépek és oly csábitők.

— Miserere mihi, Domine !
Segítségül hívja a könyörülő istent s lehajtja fejét, mig 

ujjai közt lassan peregnek alá az olvasó szemei. A jezsuita 
együtt imádkozik vele:

— Miserere ei, Domine !
Mély csönd uralkodik az egész házban, a cselédek csak 

lábujjhegyen járnak. Puha szőnyegek futnak végig a lépcsőkön, 
a folyosókon, hogy a lépteket ne lehessen hallani, ő  excellen- 
cziája nem tűrhet semmi zajt, beteges idegei nem bírják el.

Csak a szomszéd „két pisztoly“-ból — a ronda lebuj 
még fönnállt akkor a szögleten — hangzik föl korhely csa
vargók dőzsölése, részeg kurjongatások s egy rekedt sipláda 
nyékégő hangja.

Most megnyílik az ajtó s elegáns, könnyelmű, szeles fiata 
ember lép be, meglehetős zajjal, nem sokat törődve az öreg 
excellencziás ur beteges idegeivel.

— Hallod-e ? A kis Heller Idát el akarják bocsátni a 
színháztól! Most hallom a kaszinóban. De én azt nem fogom 
tűrni. . . Megmondtam Mukinak is, és neked is megmondom. Te 
tehetnél valamit. Tagja vagy a comiténak és reád sokat hall
gatnak.

— Nem foglalkozom személyi ügyekkel, — felelt ő ex- 
cellencziája szárazán.

— Mondd inkább, hogy nem akarsz értem tenni semmit. 
Ez nem az első eset. Tavaly, mikor kedvem lett volna P istá
val Nápolyba utazni . . . .

— Nem neked való volt.
— Nos, hát a kis Heller Ida elleu mi kifogásod van? 

Nem csinos, kedves színésznő?
5
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— Kálmán! — szólt ő excellencziája feddőleg.
— Igaz, igaz. Bolondság volt tőlem hozzád jönni. Te

úgy akarsz engem még mindig tartani mint valami gyerme
ket.............valami mostoha gyermeket. Persze hogy csak a test
véröcséd fia vagyok.

Az öreg gróf még egyszer feddőleg szakította télbe:
— Kálmán !
— Zavartalak talán ájtatos foglalkozásodban? De hát azt 

gondoltam, még érdeklődői másféle szép szemek iránt is, nem
csak az olvasó szemei iránt . . . .  Ne méltóztassék összerán- 
czolni a homlokát, tisztelendő ur. Semmi rósz sincs abban. 
Megférnek egymás mellett az isten félelme s szép felebarát- 
néink szeretete . . . Adieu, Tibold bátyám. Ajánlom magamat, 
tisztelendő ur.

Az öreg gróf mélyen fölsóhajtott.
— Leendő örökösöm,— szólt, midőn a fiatal ember eltávozott.

Ez az ember fogja örökölni minden vagyonát, ez az 
ifjoncz, ki iránta oly tiszteletlen, csaknem megvető viseletét ta
núsít, ki egész modorával, minden szavával, minden tekinteté
vel azt látszik mondani : Menj már, hogy helyedre ülhessek 1

És az öreg gróf tudja, hogy helyére fog ülni s azt meg 
nem akadályozhatja. A Marmarosy-jószág majorátus és a legköze
lebbi egyenes örökös Kálmán gróf; azt nem lehet kizárni, ki
tagadni, a törvény neki adja.

S mikor ezt elgondolja Tibold gróf, végtelen gyűlölet 
szállja meg ez ifjú iránt. Úgy tűnik föl, mintha még a fes
ték alatt is meglátszanék arczának elsáppadása. Keszkető keze 
megpróbálja pergetni az olvasót, de egy perez múlva már leteszi.

Páter Eelix éles, ravasz szemei figyelemmel kisérik min
den mozdulatát, arczának minden vonását.

— Excellencziád talán inkább óhajtaná magában folytatni 
ájtatos elmélkedését, — szólt s távozni készül.

— Nem, nem, — felelt hevesen az öreg gróf, — ma
radjon ön. Ki kell tárnom szivemet ön előtt. Ah, oly nyomo
rult vagyok és oly nagy szükségem van a vigasztalásra!
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— Kegyelmes uram, — viszonzá a jezsuita fenséggel, — 
az ég sohasem hagy vigasztalás nélkül. Én tudom, hogy ex- 
cellencziád szivét nyomja valami . . . .  valami nehéz titok, 
soha sem igyekeztem behatolni a titok nyomába; de ha azt 
hiszi, hogy szivén könnyít, ha megnyitja, az egyház anyai 
keble befogadja a titkot s balzsamot is csepegtet a sebre

— Ah igen, — szólt a gróf, — ön szent férfi és önnek 
szava mindig balzsam az én szegény szivemnek. Jézusom, bo
csásd meg bűneimet! Isten báránya, ki elveszed e világ bűneit, 
könyörögj érettem !

Páter Félix letérdelt az öreg gróf mellé.
— Imádkozzunk együtt.
Egy óranegyed múlva fölálltak.
— Megkönnyebbülve érzi ön magát? — szólt a pap.
— Igen, tisztelendő atyám, — viszonzá a gróf.
— Kíván most szólni ?
Kívánok. Penitencziát tartottam érte hosszú évek során 

át, de meggyónom önnek még egyszer. Vigasztalást keresek és 
talán . . . segítséget is. Talán nincs még minden helyrehoz- 
hatlanul elveszve.

5 *
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Nyolczadik féjezet.

Az elveszett fiú.

H uszonhat éve már és mégis nyomja a lelkemet, tisztelendő 
ur. Azt hiszem, ha ezer évig élek, mégsem bírom elfelejteni.. . .  
Nem lehet . . .  Az imádság nem űzi el, a kisértő kép utánam 
jár az oltár lépcsőjéig és vádol az isten szine előtt.

Halk, töredezett volt a gróf hangja, összefüggéstelen is 
néhol. A fiatal pap némán, állva hallgatta. Nem kérdezett semmit, 
nem szakította félbe, de átható szemei folyvást a gróf arczán 
függtek, mintha be akarna látni arczán keresztül a szive közepébe.

— Huszonhat éve, tisztelendő ur, — folytató a gróf, — 
hogy hiába keresem a nyugalmat . . . .  Könnyű kis kaland
nak tekintettem, semmi egyébnek, mikor hozzá kezdtem . . . 
Az volt, semmi egyéb . . . Könyörülő istenem, miért nem
hagytad e lfe le jten i? ................ Lent jártam Erdélyben, egyik
távol eső uradalmamban. Dietrichstein herczeg medvevadásza
ton akart lenni, meg kellett hívnom, bár nem igen szerettem 
az ilyen mulatságokat. Nem a veszély, csak a fáradalmak miatt. 
A halálnak szemébe mertem nézni, megmutattam elég párbaj
ban .................Uram bocsásd meg, mert nem tudják ajkaim,
hogy mit beszélnek!

Keresztet vetett magára és mellét verte.
— Hivságos szavak! Emberi gyöngeség! . . . . Egy 

hétnél tovább mulattak nálam bécsi vendégeim, én aztán még 
egy hétig maradtam az ódon kastélyban. A  tiszttartó bámult,
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hanem aztán megértette . . . .  Még akkor nőtlen voltam, tisz
telendő ur . . . A leány szép volt, nagyon szép, tizennyolcz 
éves, mint egy kinyílt rózsa . . . nem, mint egy antik már
vány-szobor, mintakép valami festésznek . . . Fekete baja, fe
kete szeme, s mikor gyönyörű piros ajkát kevélyen kinjitotta, 
úgy hogy fölvillantak vakító fehér apró fogai, azt hittem, meg
őrülök, ha meg nem csókolhatom . . .

— Jól tudta és ingerelt. Szemei lángot szórtak reárn, 
mig szava fagyos volt mint a jég. . . Azt hiszem, még most 
is rezeg minden idegem, ha rá gondolok. Nem tudom, gyülöl- 
tem-e vigy szerettem jobban. Megbabonázott . . .  A kielégí
tetlen vágy gyötört. És az az érzés rettenetes volt, tisztelendő ur.

Szép erdős hegyek, hányszor megátkoztalak akkor! Nem 
tudtam sem távozni, sem maradni . . . Lábaihoz önthettem volna 
minden kincsemet, hiába! A hódítás mesterségének apró fogá
sait csak nevette. . . . Máskor én vetettem ki a hálót, most én 
akadtam belé. Oh, hogy kaczagtak volna rajtam Becsben!

Szegény volt és büszke, Fehér Margitnak hívták. Egy 
ócska kis házban laktak a falu szélin. Nemesi kúria volt s 
vagy ötven, hatvan hold földecske is járt utána. Abból tengőd
tek, meg vén vak atyjok kapitányi nyugdijából. Az öreg vak 
ember ott. ült mindig künn a ház előtt a nagy eperfa alatt s 
Margit mindig mellette, ügy tartották, mint valami herczeg- 
leányt s idősb nővére soha meg nem engedte, hogy a konyhába 
belépjen, vagy kitekintsen a kapásokhoz. A vén tehetetlen em
ber nem láthatta már szépségét, nem gyönyörködhetett benne, 
mégis szüntelen arról beszélt.

Nem találtak benne semmi különöset, hogy én Margitnak 
udvariok. Miért ne vehetném nőül? Nagyra voltak a kapitányi 
ranggal és nemességökkel. Miért ne vehetném el ?

Gyönyörű rokonság lett volna. Az egyik sógor kántor egy 
szomszéd faluban, a másik pandurkomiszárius.

Azt hittem, megbolondulok. Hiába igyekeztem megma
gyarázni a szép Margitnak, hogy az a házasság lehetetlen. A 
kevély leánynak csak egy felelete volt számomra:
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— Az én szivemhez csak az oltáron át vezet az út.
Fölkelt és hidegen intett, hogy távozhatom. Másnap már

zárva állt előttem a kis ház ajtaja.
A szenvedély lángra lobbantotta agyamat. Nem sok kel

lett volna hozzá, hogy valami helyrehozhatlan oktalanságot 
kövessek el. Akkor jutott eszembe egy kisegítő eszköz, melyről 
könyvekben olvastam. Lám, mégis hasznát veszi az ember a 
könyvnek.

Hitvány eszköz volt, tisztelendő úr, és azóta sokszor kér
tem az én uramat istenemet, bocsássa meg, hogy játékot akartam 
űzni szent házában . . .  De akkor nem jutott semmi más eszembe, 
csak az, hogy bírni fogom a szép Margitot.

Ha az oltáron át vezet csak az út szivedhez, jó, hát éu 
azon az utón megyek, de te mégsem fogsz oda jutni, a hová 
gondolod! ................ És kaczagtam, mikor az én szépen kifő
zött tervemet forgattam elmémben.

Milyen büszke diadaímosoly lebegett a szép Margit ajkán, 
mikor kijelentettem, hogy nőül akarom venni s hogy eddigi 
habozásomat ne magyarázzák félre; csak a rokonaim iránti 
tekintet tartóztatott eddig, kik házasságomat roszalni fogják s 
kiket kímélnem kell, mert nagy örökség vár rólok reám. De 
ha a szép Margit el tudná magát szánni azon lépésre, hogy tit
kon esküdjünk meg s egy ideig, mig sikerül rokonaimat a bevég- 
zett ténynyel kiengesztelni, titok marad házasságunk, akkor a 
legboldogabb emberré tenne.

— Ha boldoggá lehetem önt, azzá is teszem, isten a 
tanúm, — szólt a szép leány, — s ha férjem érdeke azt 
kívánja, hogy titok maradjon házasságunk, az marad holtom 
napjáig. Én nem vágytam rangjára és nem kerestem gazdagságát.

Oly őszinte nemes hang csengett e szavakban s oly tiszta 
és szerelemteljes volt tekintete, a mint szemeibe néztem, hogy 
pirulva hajtottam le fejemet.

Nem igen volt szokásom elpirulni s a gyermekes lelki- 
ismeretbeli aggódásokat rég leráztam már magamról. Romlott 
voltam, tisztelendő atyám, a sátán kezeiben voltam. De e
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pillanatban a szép büszke leány szende megalázódéba mélyen 
meghatott.

Hanem azt gondoltam, már késő, már benne vagyok, 
végigjátszom a szerepet s nem hagyom itt szép zsákmányomat. 
. . . Nem hagyhattam ott.

Nem tudom, lehetett-e arczomról olvasni gondolataimat 
. . .  Van-e oly tudomány tisztelendő ur, mely olvasni tud az 
arcz vonásairól ? Vagy van a női szívnek valami csodás sej
telme, mely megérez elrejtett dolgokat s belát a titkok leple 
alá? Nem tudom. De a mint Margit most reám tekintett, 
hirtelen elkomorult s szótlan visszahúzta kezét.

Nem bírtam megnyugtatni. Napok múltak s mindig oly 
komor, gyanakvó maradt. Nagy, fekete szemeivel csak némán, 
sötéten nézett reám, mig ajkain újra megjelent az a büszke, 
hideg mosoly. Láttam, hogy vigyáz és számit.

Azért mégis az enyém leszesz, — gondoltam magamban.
Mindent elrendeztem ; minden kész volt a komédiához 

Estefelé fog történni, esküvőnk, mikor senki sem jár a kis 
kápolna táján, mely az erdő szélén fekszik. A falunak külön
ben sem volt papja s csak minden harmadik vasárnap jött egy 
barát a k—i klastromból misét mondani. Egy barátcsuhát hamar 
kerítettünk s vadászom Náczi, nagy kópé és minden csínyre 
kész, leborotválja majd szakálát, belebujik a barátruhába s 
pompásan elvégzi az esketést.

Genialis tréfa lesz. Épen a semmirekellőnek való szerep.
Csak az boszantott, hogy az oktondi, a ki pedig máskor 

cseppet sem szokott lelkiismeretes lenni, most mindenféle ki
fogásokat tett. A szentséggel még sem kellene játszani, s hátha 
neki valami baja támad ebből a dologból ? A törvényen ke
resztül bújnak a nagyurak, de az olyan szegény fiúval könnyen 
elbánik a biróság.

— Magamra vállalok minden felelősséget, — biztattam a 
ficzkót.

Nagynehezen aztán megígérte, sok sohajtozás közt.
Még két tanút szereztünk, egyik a helybeli harangozó,
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másik az erdész. Azoknak nem volt semmi szerepük, nem is 
tudtak semmit az egész ármányról, csak annyit mondtam ne
kik, hogy jelen lesznek a kápolnában a kitűzött órában s a 
mit ott fognak látni, arról egy kukkot sem szabad szólniok 
senkinek a világon. Ha hallgatnak, gazdag jutalomra számit- 
h a tnak ; ha fecsegnek, elcsapom őket.

Bizonyos lehettem titoktartásukról, akár észreve sznek 
valam it a komédiából, akár nem. Ha észreveszik, hogy csak 
játékot űzünk, akkor még jobban hallgatnak, félni fognak, 
hogy a törvényszékkel gyűlik meg a bajuk.

A kitűzött napon, a meghatározott órában karon fogtam 
Margitot s kisétáltunk a kápolna felé.

Szótlan volt a szép leány, szerfölött halvány és erősen 
dobogott szive. Magam is el valék kissé fogúivá. Merész tréfát 
játszottam.

— Tudnak otthon valamit? — kérdém halkan.
— Sem atyám, sem Máli nem sejtenek mitsem, — vi- 

szonzá Margit.
— Jó, úgy akarom.
S megszo ritottam szép kezét. Nem viszonozta kézszoritá- 

sómat.
— Margit, édes Margit, •— suttogám hízelegve.
Elfordította fejét s láttam, hogy egy pár könycsepp gör

dül alá arczán.
De nem volt már visszalépés. És ha lett volna, sem lép

tem volna vissza. Nem, soha.
Beléptünk a kis kápolnába. A homály jól esett, legalább 

Margit nem láthatja tisztán arczomat. ügy éreztem, mintha 
annak a leánynak szemei áthatnának be egészen agyamba, a 
hol a gondolatokat rejtegettem.

Nos, kevély királynő, Mégis rászedtelek! A pap már ott
állt az oltárnál egyházi diszöltözetében.......................Milyen
ügyes színész ez a Náczi, magam sem ismertem rá, olyan ki
tünően maszkírozta m a g á t ................... Még a hangja is más

. . Vagy csak a nagy izgatottságban tűnt föl úgy előttem ?
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Hogy a szemeim kápráztat, az bizonyos. Az ünnepélyes 
perez, a hely szentsége, mindez megzavart. Már Bécsben azt 
beszélték, hogy egy kissé bigot vagyok. Valami borzadást 
éreztem a gyalázatos játék miatt, melyet az isten háiában 
özünk, mig másrészről tetszett nekem a jux, mivelhogy oly 
szokatlan volt.

Két vékony viaszgyertya pislogott az oltáron, mig tö 
rültünk kezdett lassan leereszkedni az alkony homálya. Az 
akasztőfáravalé Náczi pompásan játszotta szerepét, kitanult pap 
se végezhette volna jobban. Meg nem foghattam, hol tanulta 
be mindezt a ficzkó.

Margit mit sem látszott sejteni.
Az esketés bevégződött, az áldás reánk adva, a pap visz- 

szahuzódott a sekrestyébe, a két tanú, kik eddig bamba bá
mulással álltak ott az oltár mellett, követték. Én karomra öl
töttem Margitot s haza kisértem.

A sátán diadalöröme emelkedett föl keblemben. Most már 
enyém volt a szép kevély leány s amint kiléptünk a kápolna 
ajtaján hevesen átöleltem.

Még húzódott s elhárította ölelésemet, szép kis kezét 
mintegy ótalmul, elutasitólag nyujtya ki felém. De éreztem, 
hogy ajka forró, a mint magamhoz szorítottam és elborítot
tam csókjaimmal. — Hirtelen átkarolta nyakamat és keb
lemre dőlt.

— Szeretlek ! — suttogá hevesen.
És visszaadta forró csókjaimat, mámorosán, önfeledten. 

Most már az enyém volt az enyém ! . . . . .
Ah, mit mondok ? .............Fejem most is kábul és a

visszaemlékezés most is égeti lelkemet tisztelendő ur.............
Elfáradtam, pedig még sok van hátra, a mit meg kell 
gyónnom.

Margit velem jött. Elhagyta Erdélyt,' elhagyta atyja há
zát; szép homlokát csókra nyújtva, teljes önmegadással mondá, 
hogy ott van ezentúl az ő hazája, a hol férjéé, kész követni, 
a hová én akarom.
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Csodálatos, hogy ez a kényes és becsvágyó lélek mennyi 
áldozatra volt képes. Ez a büszke teremtmény még a szégyen 
és gyalázat látszatát is kész volt elviselni értem. Milyen kü
lönösek, milyen érthetetlenek néha a nők !

Ez a leány, ki oly féltékeny volt becsületére, kinek szi
vén nem birt hatalmat venni a szerelem, mig azt házasság 
nem legitimálta, most kész volt elviselni azt a megbélyegző 
szint is, hogy a világ csak ágyasomnak tekintse őt.

A vén vak nyugalmazott kapitánynak nem fért fejébe 
a dolog. Mali keservesen zokogott és érzékeny szemrehányáso
kat tett Margitnak, miért titkoltuk el még ő előtte is az eskü
vőt? Azzal igyekeztünk lecsillapitni őt, hogy most már hiába 
beszélünk róla, nincs más hátra mint megnyugodni benne s 
részükről is titkot tartani, mig én elérkezettnek nem látom az 
időt, hogy nyíltan bemutassam a világnak Margitot mint nőmet.

Nagynehezen megnyugodtak a múltban, miután úgy sem 
lehetett már rajta változtatni; azt is megígérték, hogy házas
ságunkat titokban fogják tartani, tőlük meg nem tudja soha 
semmi élő lény. De azt lázasan ellenezte Máli, hogy Margit 
velem jöjjön. Összetett kézzel könyörgött, csaknem letérdelt, 
úgy rimánkodott, ne vigyem magammal Margitot, ne alázzam 
le a világ szemében azt, kit .nőmül választottam, ne nyomjam 
szép ártatlan homlokára a gyalázat bélyegét.

Éreztem szavainak igazságát s csak annál jobban fel
bőszültem.

— Mindez csak hiábavaló beszéd, — szóltam boszusan 
kifakadva. Ha Margit szeret, hát velem jön.

El is jött velem. Kénjének minden sírása vissza nem 
tartotta, pedig hogy szerette ezt a testvérét! Mikor elbúcsúz
tak, térdre borult előtte s úgy kérte áldását. Máli megáldotta, 
megölelte, de egy szót sem birt kiejteni, egy hangot sem, 
úgy elfúlt.

A tehetetlen vén kapitány folyvást törőlgette világtalan 
szemeit s azt dadogta, hogy becsületemre bízza Margitot, 
becsületemre.
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Dühössé tett ez a jelenet. Siettem el innen. Yen bolond, 
mi köze neki a becsületemhez ?

Boszantott minden. Az • a féleszű Náczi is az esküvő 
után nyomtalan elveszett. Bizonyosan félt a büntetéstől a sza
már s okosabbnak vélte megszökni, mielőtt a dolog kiderül. 
Még a jutalmat sem várta be.

Hanem a szép Margit karjai közt mindent elfelejtettem. 
Milyen volt ez a leány ! Büszke visszatartás és lángoló tűz 
együtt, csupa szenvedély! Sok nőt ismertem, de hozzá hason
lót egyet sem. Vén csontjaim még most is megmozdulnak, ha 
rá gondolok. Megmozdulnának tán még a koporsóban is.

Az az egész id ő , a mit együtt éltünk, egy mámor volt, 
fo ly to n o s  részegség, melyből soha sem bírtam k ijó z a D u ln i. De 
nem tartott soká. Az isten végzése volt, tisztelendő ur, bűnhődni 
kellett.

Jó barátaim épen ekkor vették fejőkbe, hogy megháza- 
sitsanak s addig jártak körültem, addig beszéltek, tanácsolgattak, 
míg végre belevittek. Magas állású férfiak vállalták magukra a 
közbenjárói szerepet, köztük gróf Törcsváry Domokos, a püspök 
is. Becsben mint bizonyost beszélték a dolgot az udvarnál. A 
kanczellár maga is gratulált és kezemet szorongatta. Kikiáltott 
vőlegény lettem, mielőtt még csak eszembe is ju tott volna ko
molyan gondolkozni a dologról.

Most már nem lehetett kompromittálni, a sok magasállásu 
férfit. Még csak nemrég kaptam meg főispáni kineveztetésemet 
s biztosítottak az udvar kegyéről, kilátásom nyílt a belső titkos 
tanácsosi méltóságra. Mit tehettem ? Halogatásom, habozásom 
különben is már sérteni kezdte jóakaróimat. A partié máskép 
teljesen konveniált, gazdag, elegáns, szép fiatal' hölgy, nagybe- 
folyásu, hatalmas rokonság . . . Nem ellenkezhettem tovább.

Margit előtt még rejtegettem a dolgot. Elég lesz, ha 
megtudja a menyegző után. Addig még élvezzük az életet.

Lázasan fokozott kéjvágygyal tértem vissza a falusi kas
télyba, hol Margitot tartogattam. Csaknem megfojtottam csók
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jaim, öleléseim közt. Ah, az idő elrepül és nemsokára elvesz
tem ő t!

Csodálatos varázst gyakorolt reám az a leány. Nem tudtam 
megunni egy perczig sem. Nem olyan volt mint más, nem olyan 
volt . . .  Az a néhány hónap, melyet együtt töltöttünk, úgy 
elmúlt, mintha ugyanannyi óra lett volna.

Néha komoly és borongó volt homloka, néha sötét villá
mok czikáztak büszke szemeiben s különös, megmagyarázhatlan 
pillantással tekintett reám, de azért mindig szeretetteljesnek 
találtam s csókja mindig egyformán forró és egyformán édes volt.

Minél közelebb jött menyegzőm ideje, annál lázasabb lettem. 
Nem akartam Margitot kiereszteni kezeim közül. Azt hiszem, 
ha lehetett volna még tisztességes módon megszakitni a Törcsváry 
Melanie grófnővel való viszonyt, képes lettem volna megszakitni. 
Talán még többre is . . . talán még arra is, hogy Margitot 
igazán nőül vegyem . . . Képes lettem volna minden eszte- 
lenségre.

No de hát reméltem, hogy igv is megtarthatom Margitot. 
A szép leány az anyai örömek küszöbén állt s olyankor a nők 
lendesen igen lágyszivüek lesznek. Pár hét múlva már egy 
gyermeket ringat karjain s egy újabb kapocs lesz, a mi leköti. 
Ha aztán átesett ezen a legnehezebb megpróbáltatáson, bele 
törődik mindenbe. Egykissé sírni fog, jajgatni átkozódni, ha 
megtudja, hogy megcsalatott, s hogy az esküvői jelenet az er
dei kápolnában csak játék volt és álarczáskodás; de mit tegyen 
már most ? Oly sokáig viselte a világ előtt az ágyas lealázó 
színét, hogy már egészen bele törődött e szerepbe s nem sok 
változást tehet rajta, hogy valóssággal azzá lett. Haza nem 
mehet, a szégyen nem engedi ; már egészen meg is hason lőtt 
Máli nénjével ki már megsokalta a várakozást s ingerülten kö
veteli leveleiben a házasság nyilvánossá tételét vagy máskép 
azt kell hinnie, hogy az egész csak hazugság volt s Margit nem 
egyéb mint alacsony maitresse-e a grófnak.

Haza nem mehet oda, hol gúny és megvetés várja; a 
világba sem mehet ki éhezni gyermekével, a kicsiről csak gon
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doskodni kel]. S mennél jobban szereti gyermekét, annál inkább 
le lesz bilincselve. Kénytelen lesz maradni. S ha aztán újra 
eljövök és forró csókjaimmal biztosítom változhatlan szerel
memről, megint csak keblemre borul. Nincs neki a nagy vilá
gon más helye.

A dolognak megvolt a maga pikánt és vonzó oldala. Két 
ilyen gyönyörű nőt bírni egyszerre: az egyiket mint feleséget, 
a másikat mint maitresset, ritka szerencse s azért el lehet 
egy kis zokogást és átkozódást is viselni. Hogy a szenvedélyes 
szép Margitnál viharos jelenetek fognak reám várni, arról bi
zonyos voltam; de hát majd csak keresztül estink rajta. Oh, 
a nőknek mindent meg lehet megmagyarázni, ha egyszer sze
retnek.

Egyelőre, a meddig lehet, titokban tartom előtte menyeg
zőmet. Jövendő lakásul különben is Melanie törcsvári kastélyát 
választottuk s az messze a Dunán túl fekszik ; onnan idáig 
nem igen hat el a hir. Margit nem is igen találkozik senkivel, 
a cselédeknek szigorúan eltiltottam minden pletykát, hírlapok 
még azon időben nem igen jártak ; nos, egy ideig meg lehet 
őrizni a titkot s én a Balaton vidékéről Beregmegyéig, meg 
vissza utazgatva, pompásan megoszthatom időmet a két szép 
nő közt.

Másfél hónap múlva Melanie grófnőveli menyegzőm után 
Margit egy fiút szült. Soha gyöngédebb, odaadóbb nem volt 
mint most, oly szelíd, oly alázatos, mintha neki kellett volna 
valami ellenem elkövetett nagy vétségért kiengesztelni engem, 
nem nekem őt.

Még nem tudott semmit házasságomról; a jó szerencse 
idáig segélyemre volt. Tudtam, hogy ez örökké nem tarthat 
igy, de a perczet nem tartottam még elérkezettnek a vallomás 
megtételére. Margit oly gyöngélkedő volt a betegágy után s 
én csak pár napot időzhettem itt. Majd, majd, ha két-három 
hét múlva ismét visszatérek.

Arról gondoskodtam már jóelőre, hogy rokonainak levelei 
el ne jussanak hozzá. Máli már értesült házasságomról s az
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első föllobbanás keserűségében egy rettenetes levelet irt nekem 
is, neki is. Az a levél tán megölte volna Margitot, ha kezébe 
jutott volna.

így most mitsem sejtve oly nyugodt és oly mosolygó 
volt, a mint kissé meghalványult arczát lefektette a fehér ván
kosra s gyönyörű fekete szemeivel szeretetteljesen reám nézett. 
Lehajoltam hozzá és elragadtatva összecsókoltam. Azt hiszem, 
tisztelendő ur, ebben a perczben igazán, mélyen, nagyon sze
rettem . . .  A többinél csak pillanatnyi kéjt, szórakozást ke
restem, de ezt az egyet, azt hiszem, hogy igazán szerettem.

Még most is látom ragyogni gyönyörű fekste szemeit . . „ 
álmomban . . . ébren . . . Reám nézett azzal a bűvös pillan
tással, melylyel csak ő tudott nézni, aztán hirtelen körülka
rolta nyakamat, majd megfojtott.

— Szeretsz engem ? — suttogta számtalanszor egymás után.
És én a vén roué, a ki máskor egy nőt ép oly érzéketlen

dobtam el mint egy szál virágot, ha elhervadt, most elpirul
tam. Éreztem, hogy nagyot vétettem e kedves lény ellen.

Elfordítottam kissé fejemet, de a mint visszatekintettem - 
láttam, hogy ő is elpirult.

— Nem gondolod, hogy gyermekünk születése tán al- 
kalmul szolgálhatna házasságunk nyilvánossá tételére ? — szólt 
szelíden.

Ez volt az első eset, eddig soha egy szóval sem em 
lítette.

Lángpirosság borította el e szavakra arczomat s hebeg
tem valamit, magam sem tudom mit.

Margit kezembe adta kis fiamat.
— Csókold meg és csókolj meg még egyszer engem. Mél

tók vagyunk arra, hogy az egész világ előtt törvényes nőd és 
gyermeked legyünk?

Oly kérdés volt, melyre még mélyebben elpirultam.
— Ti vagytok nekem a legdrágábbak a világon, — fe

lelém a legnagyobb zavarban s mégis az igaz, őszinte érzés 
hangján.
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Ebben a perczben valóban ők voltak nekem a legdrágábbak 
a világon.

Margit nyájasan, simogatva végig húzta kedves kezét égő 
arczomon.

— Nem voltunk egymáshoz őszinték, Tibold. De én tud
tam, hogy te szeretni fogsz, igazán, szived mélyéből szeretni 
fogsz egykor és akkor majd fájni fog neked, a mit ellenem 
elkövettél.

Megrezzentem. E szavak azt sejtetéb, hogy Margit tudja 
titkom at; legalább az egyik titk o t: azt a nemtelen csalást, 
melyet rajta elkövettem az ál-házassági komédiával az erdei 
kápolnában. S mégsem jött egyetlen szemrehányó szó sem aj
kairól, egy vád, egy panasz sem.

Végtelen meghatott e csodálatraméltó gyöngédség s egy 
nagy kő gördült le szivemről. Az öröm, a hála, az elérzéke- 
nyülés úgy elragadott, hogy térdre berultam Margit előtt.

— Bocsáss meg, angyalom, — mondán tízszer, húszszor 
is, ajkaimhoz emelve szép kis kezét.

Mosolygott s megszorította kezemet.
— Hátha nekem is volna miért bocsánatot kérnem ? 

Hátha én is rászedtelek?
Nem értettem, de remegve vártam, mit fog mondani.
Kissé fölült ágyában s félresimitóttá gyönyörű fekete

haját.
— Szép vagyok még neked, Tibold ?
— Szebb vagy és kedvesebb mint valaha, — viszonzám.
— S ha ma vezetnél oltárhoz, Tibold, ugy-e az nem tör

ténnék játékból ?
Lehajtottam égő arczomat vánkosára. Mindent tudott, 

csak az utolsó árulást nem, s a szenvedély, a harag, a föl- 
háborodásnak semmi jele. Oh, mint remegtem ettől az órától s 
mily csöndesen, vihar nélkül jött e l !

Margitnak nyájas, simogató kezét éreztem ismét fejemen.
— Nem ismertük még akkor egymást, Tibold. Te azt 

gondoltad, itt van egy hiú leány, a ki a grófi koronáért kész eladni
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magát, én megveszem őt, de mégsem adom neki grófi koroná
mat. Én pedig azt gondoltam: te kicsinyelsz engem, meg 
fogom neked mutatni, hogy mégsem én leszek a játékbáb, 
hanem te.

Mialatt igy beszélt, szép arczán a büszkeség csodásán ve
gyült el a gyöngédséggel.

— A játékot én nyertem meg, — folytatá; — a pap, 
ki összeesketett bennünket, nem a te kiszemelt ál-embered 
volt, hanem páter Cyrillus a k—i zárdából. Házasságunk az 
egyház minden formasága mellett ment végbe, teljesen ér
vényes, törvényes. Én hitvesed vagyok, Tibold, igazán és te 
férjem vagy.

A kétségbeesés vad ordításával szöktem föl, eltaszitottam 
magamtól Margitot s mint az őrült futkostam végig a szobán.

— Az nem igaz, az nem igaz! — kiabáltam mindegyre.
Nem tudom, mit csinált Margit e kitörés első pillanatá

ban ; később mikor oda néztem, láttam, hogy egyenest főnül 
ágyában, mereven, reszketve, halálsápadtan, nagy fekete sze
mei tompa rémület kifejezésével csüggve rajtam.

Kőszikla-szívnek kellett lenni, aki meg nem sajnálta, 
de e rettenetes perczhen nem éreztem könyőrületet. Csak saját 
iszonyatos helyzetem súlyát éreztem, a Damokles-kardot, mely 
fejem fölött függ s minden pillanatban rám szakadhat.

Ha első házasságom teljesen érvényes, törvényes, akkor 
a második érvénytelen bigamia. Akkor Melanie grófnő csak 
ágyasom. Irtózatos botrány, ha mindez napfényre jön. A főúri 
rokonság, a püspök, az udvar . . . elvesztem, ha megtudják! 
Tönkretéve, kitaszítva, száműzve a tisztességes társadalomból, 
talán börtönnel is fenyegettetve, nem marad más választásom 
mint főbelőni magamat.

Már homlokomon éreztem a pisztoly csövét. Oh, mily 
gyalázatosán fogom bevégezni szerepemet, akkor, midőn épen 
rátettem már lábamat a lépcsőre, mely a legmagasabb hiva
talokra vezet! Menthetetlen végem !

A düh, a kétségbeesés mint lánczról elszabadult fene
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vadak mardosták beleimet. Mit csináljak ? Merre forduljak ? 
Elhomályosult szemem nem látott menekülő utat, mindenütt 
csak a gyalázat, a bukás állt előttem undok képével fenyegetve.

Belekerültem a hálóba, melyet magam fontam. Becsület, 
hírnév, minden kilátásom, egész jövőm oda veszett! Őrjöngve 
kapkodtam a levegőbe görcsösen összerántott kezeimmel. Talán 
képes lettem volna megfojtani azt a nőt, ki igy tönkre tett.

Nem bírtam fékezni már bőszült kétségbeesésemet s 
kifutottam a szobából. Rohantam egyenest az erdőnek. Magam 
sem tudtam még, mit akarok.

Átkozódva, dühöngve futkostam keresztül-kasul, csaliton, 
tüskéken át, nem kerestem az utat. Hasonló voltam most 
az erdő többi vadállataihoz. Végre fáradtan ledőltem a mohos 
gyepre. Lassanként lázam legalább annyira csillapult, hogy 
gondolkozni kezdtem, mihez nyúljak rettenetes helyzetemben.

Egy pillanatra megvillant agyamban a gondolat: hátha 
visszafordulnék ? Ha leborulnék Margit lábaihoz s bevallanék 
neki mindent ? Ha elmondanám, hogy azóta másodszor meg
házasodtam, hogy nőül vettem egy ifjú, előkelő hölgyet, egy 
gyöngéd, ártatlan teremtményt, kit megölne a szégyen s a 
bánat, ha megtudná, hogy a név, melyet visel, nem őt illeti, 
neki csak egy neve van : hálótárs, maitresse, azon név, mely 
ót kizárja a becsületes nők társaságából?

Nem lehetett várnom, hogy Margit irgalmat fog gyako
rolni. Nem, e hevesvérű, szenvedélyes nő nem fogja megbo- 
csátni a második árulást. Leálczáz és megsemmisít. Készen 
lehettem rá.

Hiába ajánlanék neki bármily arrangement-t, szemem 
közé dobná pénzemet s engem könyörtelen a börtönbe taszí
tana. Nyíltan föllép igényeivel s követelni fogja törvényes 
czimét. Kieegyezkedésnek itt nincs helye; harczra, elkeseredett 
harczra kell készülnöm, az erőszak, az ármány, a ravaszság 
eszközeire.

Az első kétségbeesés megdermesztő homálya kezdett már 
eloszolni agyamból. Az aggodalom, a veszély nagysága meg-

6
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élesítette elmémet, éberebbé, fortélyosabbá tett. Igyekeztem 
kissé rendbe szedni magamat s a mennyire lehet, nyugodt ar- 
czot mutatni visszatértemkor Margitnak.

Bocsánatot kértem tőle, hogy megrémítettem, de a várat
lan fölfedezés úgy megzavart, hogy nem is tudom, mit művel
tem. A szégyen, hogy leleplezve láttam alacsony szándékomat 
s az a gondolat, hogy Margit bizonyára megvetést érezhet 
iráutam, kétségbeejtett és elűzött hazulról. Hanem hiszen ő 
oly jó, hogy ezt rég megbocsátotta nekem s hála az ő eszes 
előrelátásának, a szándék különben is csak szándék maradt. 
Most hát én sem hagyom őt sokáig kétes helyzetében s miután 
úgyis törvényes házastársak vagyunk, nem késem őt nyíltan a 
világ előtt is annak vallani, csak pár heti rövid várakozást 
kérek még.

Mindezt igyekeztem a nyájas rábeszélés hangján elmon
dani, de láttam, hogy nem hisz egészen szavaimnak. Csöndesen, 
szótlan nyújtotta kezét, hagyta magát megcsókolni is, de ajka hideg 
volt. Átöleltem, próbáltam fölelevenitni, hízelegtem neki. Láttam, 
hogy jól esnek neki a gyöngédség jelei, de nagy fekete szemei
ben azért még nindig ott láttam lappangni a bizalmatlanság 
sötét pillantását.

— Lásd, kedvesem, — mondám, — kicsikénk kereszte
lésénél mindjárt hasznát vehetjük fölfedezésednek. Nem kell 
pirulnunk, beírathatjuk törvényes nevét az anyakönyvbe. Ke
resd ki majd, kedvesem, az esketési bizonyítványt.

Kettős czélom volt ezzel. Meg akartam nyugtatni Margi- 
tot s meg akartam tudni azt is, vannak-e bizonyítékai.

— Bizonyítvány ? — szólt, kérdőleg rám függesztve nagy 
szemeit. Hát az is kell, Tibold? Nekem nincs semmi bizo
nyítványom.

Elmosolyodtam.
— Az nem nagy baj, kedvesem; nincs is rá elkerülhet

ett szükség. De ha épen megvolna, talán nem volna egészen 
hiábavaló.

Tehát nincs semmi bizonyítványa? Ez a gondolat fölbá-
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toritott kissé. Ha meglehetne akadályozni, hogy valami bizo
nyítványt kapjon kezébe ? Ha meglehetne talán a papot veszte
getni, a ki összeesketett ? Ha meglehetne semmisitni ama tit
kos egybekelésnek minden nyomait ? . . .

Kétségbeesett gondolat volt s képtelenségnek tűnt föl, 
de a vizbefulé a szalmaszálhoz is kapkod. Még nem tudtam, 
hogy mit fogok csinálni; csak az a gondolat forgott fejemben, 
hogy mindenekelőtt le kell utaznom erdélyi jószágomra. A többi 
majd megjön útközben.

Margit nehezen eresztett el, fájt neki, hogy oly hamar 
elhagyom és ily helyzetben. Kétszeres gyöngédséggel, hízelgéssel 
iparkodtam kipótolni neki. De mikor beültem a kocsiba s a 
kocsi kigördült velem az udvarról, keresztet vetettem a házra. Nem 
elhatározás volt, csak sejtelem, hogy utólszor jártam itt.

Beláttam, , hogy a viszony köztünk most már tart- 
hatlanná vált s csak saját megmentésemre kellett gondolnom.

Útközben rendeztem gondolataimat. Legelőször is a k—i zár
dában az említett Páter Cyrillust kell fölkeresnem. Ez lesz a kiin
duló pont.

A k—i zárda egy nagy, félig romba dőlt épület; én azóta 
elhordattam az egyik szárnyát s a másikat díszesen, újra föl
építettem. Az Ur talán irgalommal lesz irántam, szegény bűnös 
iránt azokért, mi Két az egyház javára, dicsőségére cselekedtem. 
Akkor még düledék volt. Három szerzetes lakott csak benne, 
kik a lelkószi teendőket végezték az én faluimban. Én voltam 
a plébánia patronusa s némi figyelemre számíthattam.

Cyrillus atyát már későn kerestem. Egy hirtelen guta
ütés két héttel előbb kiragadta az élők sorából.

— Annál jobb, — gondoltam,— egy tanúval kevesebb. A 
legfőbb tanúval.

ügy látszik, a sors kedvez gonosz szándékomnak s el
hárítja utamból az akadályokat. Bátorságom növekedett s most 
már valóban elszántam megsemmisitni titkos házasságom bi
zonyítékait s mindent eltagadni.

A két tanút, a két egyszerű embert, az erdészt és ha-
«*
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rangozót magamhoz hivattam s újra és még keményebben lei- 
kökre kötöttem a legmélyebb hallgatást. Szigorú kereszttűz alá vet
tem őket kérdéseimmel, úgy hogy végre maguk sem tudták, az 
egész megtörtént dologból mit higyjenek, mit ne. Annyira meg
zavarodtak, hogy egyikök sem mert bizonyosat állitni az eske- 
tést végző pap ugyanazonosságát illetőleg. A harangozónak ugyan 
úgy rémlett, mintha Páter Cyrillus lett volna, de most ha 
visszagondol, azt hiszi, hogy mégsem az volt. Páter Cyrillus 
oda szokta tűzni mindig a corda alá tarka pamut zsebkendő
jét, amit az idegen pap nem tett ; nem, mégsem Páter 
Cyrillus volt.

Ezt a két gyámoltalan embert megeskettethettem volna, 
a mire akarom. Náczi, a vadászom eltűnt, azt hiába keresi 
akárki; a gazember elárult, de fél most megjelenni s legalább 
ellenem tanuul nem lesz fölhasználható.

Még csak egy van h á tra : az egyházi matrikulából ki
vágni azt a lapot, melyen esketésünket bejegyezte a pap.

A sekrestyében tartották a könyveket. Nem volt épen 
nehéz tolvajkulcscsal hozzáférni, fölnyitni a szekrényt s ki
tépni az anyakönyvből az illető lapot.

Ezzel megsemmisítettem mindent. Ki tud még valamit 
bizonyitni ellenem? Sem irás a Margit kezében, sem élő 
tanú ; ki veszi figyelembe az ő szavát, az ő panaszát, az ő 
esküvését? Egy év óta élt velem s mindenki csak ágyasom
nak tartotta, legközelebbi környezetünk, a cselédség is, még 
saját nővére, saját atyja is. A vén kapitány és Máli nem hit
ték többé a mesét a titkos házasságról. Ki higyje még aztán?

Most már készen várom Margit föllépését. Mit bírna 
véghezvinni ő, a tehetetlen nő, ellenem, a hatalmas főur ellen? 
Minden bíróság ellene fog ítélni, elutasítják mint rágalmazót, 
homlokára nyomják a szégyen bélyegét. Még ha hitelre találna 
is néhol szava, még akkor is rágalomnak fogják mondani; a 
Melaniera való tekintet, egy fényes előkelő hölgy jó hírnevé
nek föntartása minden egyéb szempontot elnémít.

Bár teljesen bizonyos voltam győzelmemről, mégis lázas
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nyugtalanságban vártam, mi fog történni. Izgatott lapok vol
tak ezek, tisztelendő ur, a hőség veritékcseppeket vert ki hom
lokomra s nem hagyott nyugodni éjjel sem. Nem akartam én 
tenni az első lépést, vártam, hogy Margit tegye.

De az a lépés a mit tett, kívül esett minden számítá
somon. És gyorsabban is történt a dolog, mintsem előkészül
hettem volna. Valahonnan, valahogy minden titkolódzás daczára 
fülébe ment Margitnak házasságom hire s midőn egyszer haza 
tértem, nőmet a leghevesebb lázban, eszméletén kívül ta
láltam. Főlrebeszéléséből megtudtam, hogy Margitnak kellett 
itt járnia.

Rettenetes jelenet lehetett az a két nő közt. Csak Mela^ 
nie egyes zavart, ijedező, reszketeg szavaiból sejthettem. A 
cselédek mitsem tudtak mondani, nem láttak senkit s csak a 
grófné vizes czipőiből látták, hogy a tó szélén járhatott. Cso
dálatos mulatság a vízben sétálni s nem tudták egyébbel meg
magyarázni, mint azzal, hogy tán már akkor is beteg volt a 
grófné, félig már eszméleten kívül a lázban.

Az én lelkemen iszonyú gondolatok villantsk át. A meg
rendítő csapás benyomása alatt talán azért rohant a vízbe a 
szerencsétlen, hogy beleölje magát s csak azon pillanatban, mi
dőn már belépett, tartóztathatta vissza az élet ösztöne vagy 
valami más egyéb ? Talán az öngyilkosságnál valami még 
iszonyúbb történt ? Voltak már esetek, tisztelendő ur, hogy 
gyöngéd nők, piczi, finom lények tigrisekké váltak és gyerme
kek megöltek férfiakat.

Margit eltűnt és soha többé nem hallottam róla. Minden 
nyom elveszett, minden kutatás hiába volt. Elveszett vele 
gyermeke is.

Szótlan, némán, elöregörnyedve, hallgatta idáig az ifjú 
pap a gróf elbeszélését. Egy szóval sem szakította félbe; csak 
midőn most a gróf elhallgatott, szólalt meg Patei Félix mély, 
tompa hangja, mely velőig hatott, mig éles szemeinek átható
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pillantása előtt földre kellett sütnie gróf Marmarosy Tiboldnak 
szemeit.

— Kegyelmes uram, a gyónás még nem teljes. Excellen- 
cziádnak oka volt kívánni, hogy mindkét nő örökre elné

muljon.
A gróf halálsápadtan, egész testében reszketve, fölemel

kedni próbált székéről, de visszahanyatlott. Ajka mozgott, de 
nyelve fogaihoz verődött s alig birt hangot adni.

— Azt hiszi ön, — dadogá, — hogy é n ............. hogy
Margitot én . . .

— Nem hiszem, — felelt a jezsuita, éles, átható szemeit 
még erősebben az összeroskadt aggastyánra szegezve; — Mar
git önmagát ölhette a vízbe. De a másik . . .

Gróf Marmarosy Tibold térdre rogyott.
— A másikaién öltem meg. Nem adtam be neki a gyógy

szert, melyet az orvos rendelt.1
Páter Félix a gróf vállára tette kezét.
— Kegyelmes uram, a gondviselés utjai kifürkészhetle 

nek. Kíván ön valami jócselekedettel enyhitni lelkiismeretén ?
— Oh, ha tudná mivel? — rebegé a megtört öreg.
— Eljön annak is az ideje, kegyelmes uram, szólt a je- 

suita ünnepélyes, komoly hangja, — s nem mulasztom el
akkor [figyelmeztetni reá.

Hosszú, néma szünet állt be. Páter Félix törte meg.
— Kíván még excellencziád valamit mondani ?

— Igen. Az elveszett gyermeknek nyomára akadtam.
— Hol ?
— Itt, — rebegé az öreg gróf, egy összegyűrt kis leve

let vonva elő zsebéből. — Ismeretlen kéz írása . , . Olvassa, 
tisztelendő ur.

Páter Félix elolvasta.
Rövid volt a levél, de határozott. Az ismeretlen levelező 

figyelmeztette ő excellencziáját, hogy alapos tudomással bir egy 
gyöngéd viszonyról, mely huszonhat évvel ezelőtt ő excellen
cziáját boldogította, hogy birtokában vannak az erre vonatkozó
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hiteles okiratok s van szerencséje ismerni a fiút is, ki e gyön
géd viszonyból származott, de a ki távolról sem bír sejtelem
mel magas származásáról. Ha tehát ő excellencziájának óhaj
tása bizonyos, egyátalán nem kellemes fölfedezéseket kike
rülni, szíveskedjék egy hét lefolyása alatt tízezer forintot le
tenni e levél írója számára Fosztó Mátyás ügyvéd urnái, kishid- 
utcza, 38. szám alatt.

Páter Félix összehajtogatta a levelet s átnyújtotta ö ex
cellencziájának.

A gróf egy ideig várni látszott a lelki tanácsadó felele
tét s midőn a jezsuita folyvást makacsul hallgatott, kissé föl
emelte ő excellencziája bágyadt fejét s félénk, zavaros szemei
vel kőnyörgőleg tekintett re á :

— Nos?
— Meglátjuk, — hangzók a jezsuita rövid, kitérő válasza.
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Kilenczedik fejezet:*

A hét bagolyhoz.

H a  jogász-éveidet Pesten töltötted, nyájas olvasóm, lehe
tetlen, hogy hírét ne hallottad légyen a hét bagolynak, sőt az 
is lehet, hogy laktál, vagy legalább megfordultál benne, egy- 
egy pályatárs vagy ismerős látogatására. Ez esetben tán fölös
leges is leírnom, mert hamarább elfelejtetted a pandektákat, 
Yerbőczit és az egész Corpus jurist, mint ezt a kis, egyemeletes 
sárga házat a képiró-utczában, hol a diákélet teljes virágjában 
tartotta fönn magát még az elnyomatás korszakában is.

A „hét bagolyhoz" czimzett egyemeletes kis sárga ház 
Budapestnek legrégibb hőtel-garnieje. Nevét attól a hét bagoly
tól vette, melyek földszinti ablakai és bejárata felett egy-egy 
tölgykoszoruban, kiterjesztett szárnyakkal lebegnek. A ki épít
tette, kétségkívül e hely tudományos rendeltetését akarta jelezni 
e pogány symbolummal, a tanulóifjúság pedig nemes fogé
konyságánál fogva méltányolta az építő szándékait és örömes- 
tebb költözött ide, mint máshova.

Erre különben még sok egyéb ok is szolgált.
Pro primo: ennek a háznak nincsen házmestere. A tu

dományok nagyreményű búvára egyszer-mindenkorra jól 
megtermett kapukulcscsal láttatik el. Eltekintve attól, hogy 
így kapupénz miatt sohse jöhet zavarba, hónaponként 2-—3 
forintot megtakarít sperrgeldben. Ez tiszta haszon, kész nye
reség.
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Pro seeuudo: Ha lyukas az amice csizmatalpa és télviz 
idejéu tart a meghűléstől vagy egyéb okok javasolják a kény
szer-remeteséget : itt nem hagyják éhen veszni. Adnak az em
bernek enni, inni, amennyi belefér, egész hónapig ingyen — a 
hónap végin oztán csupa büszkeségből is kifizeti a restancziát. 
A csizmakimélés egy hónap alatt, az sem bliktri, hát még az 
idő, mit az ember a járáskeléstől megtakarít! Hozzá számitva 
a megspórolt kapupénzhez már ez jelentékeny summa.

De még ez nem minden.
Eshetik olykor, hogy az ember, már mint az itt lakó 

diákember, pihentetés végett, kímélésből, zálogházba küldte 
fehérneműit, mert a királyi zálogház sincs m ssze innen, vagy 
az a czudar mosóné nem hozza haza kellő időre és megszorul 
tiszta ing vagy krágli d Igában : csak a szomszéd ajtón kell 
kopogtatnia, akár jobbfelől, akár balfelől, az teljesen mindegy: 
mindenütt önzetlen, derék fiatal emberek laknak, kik könyv- 
nélkül tudják az ilyen állapotot és örömest kisegítik — ha 
lehet. H a az 5-ik és 6-ik szám nem húz ki a hínárból, meg
teszi a numero 9 vagy 10.

Öt forintot tehetsz egy lyukas piczula ellen, hogy tiz 
eset közül kilenczben a kölcsön kapott ingen nem lesz gomb. 
De azon könnyű segíteni. Csak Rittyenteni kell és bejön Bor
osa vagy Lidi, a szobaleányok egyike s felvarrja, mintha meg
szokott kötelességet teljesítene.

Hála fejében aztán csókot igér neki a múzsafi, ha jó 
fizető, rögtön meg is adja. Sem Borcsa, sem Lidi nem veszik 
zokon tőle.

Ember emlékezete óta ebbe a házba nem törtek be soha 
tolvajok. Daczára, hogy a belső, bástya-utczára szolgáló föld
szinti épület ablakai nincsenek rostélylyal ellátva, az ablakon 
át zsivány be nem lopódzott. Ez a rendkívüli körülmény talán 
Csakis abban a másik rendkívüli körülményben leli magyaráza
tát, hogy maguk a benlakók a közlekedésnek ezen nem min
dennapi módját éjjente, ha egyik-másik a kapukulcsot hon 
felejtő, oly gyakran szokták használni, hogy a gyanús czélu
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tolvaj uraknak jogszerint csakis az ajtón volna szabad betör
niük, az pedig éjjel-nappal nyitva van.

Mindezekből nyilván látható, hogy czélszerübb, olcsóbb 
lakást keresve sem lehetne találni mint a hét bagolyhoz. E ház 
egy-két ideiglenes lakójával kívánjuk megismertetni az olvasót.

Az egyetemi templom tornyában éppen delet harangoz
nak, a földszinti numero 4 lakói még ágyban vannak, nyilván 
nagyon" sokáig studéroztak az éjjel. Mennyire is töri magát a 
fiatalság a miatt a kis tudomány miatt, és mindezt azért, 
hogyha az életbe kilép legyen mit felednie.

Azt meg kell hagyni, hogy ez a numero 4 nem valami 
nagyon diszes helyiség. Talán mert még nem takarították össze.

Egy repedt ajtajú almárium, három szalmafonatu szék, 
összesen kilencz lábbal, egy zsirfoltos, piszkos pamlag, két függő 
könyves polcz a falon és detto két szúette ágy egymással szem
közt a fal mentén, valamint nemkülönben egy mindenféle lim
lommal megrakott ócska asztal a pamlag előtt : ennyiből áll a 
szoba bútorzata.

A szoba egyik sarkában diszes rendetlenségben összevissza 
hányva hever másfél tuczat kisebb nagyobb üveg, penészes 
csizma, gyertyatartó, rongyos nadrág, csizmahuzó, magyar 
Csizma puczoválásához való félszár sámfa etc. etc. Ez a lomtár.

A kétes fehérségű vékony ágynemű közt két fiatal ember 
ásitozik, rugdalódzik egy fél óra óta. ügy megnyujtózkodnak, 
mintha legalább is angol paripák lennének, s egy-egy lófejjel akar 
nák megelőzni egymást. Végre megsokallja az egyik és félig 
parancsoló, félig esdő hangon elkiáitja m agát:

— Brutus ! A Laresekre és Penatesekre kérlek, kelj fel és 
add ide a pipám!

Jer, vedd el, — szólt kimért rövidséggel a laktárs.
— Brutus, ne ingerelj! Brutus, te rá mersz gyújtani a 

pipámra, mikor én dohányozhatnám! Hallatlan vakmerőség!
— A pipa közös, — felelt Brutus egy philozoph nyugalmá

val és tovább füstölgetett.
— Brutus! — hangzott fel még e gyszer a másik szájából,
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de ez a hang már nagyon husonlitott az ordításhoz, mire Bru- 
ims csak annyit mondott, hogy — „üLüm“ !

És ez az „ühüm“ nem tévesztette el hatását.
A laktárs ugyanis meggyőződésből tudta, hogy a Brutus 

„ühüm“-je ellen nincs föllebbezés. Elröffenti kétszer, három
szor, azután befejezte a conversatiót. Ember legyen a talpán, 
aki azontúl belőle kivesz egy szét. Nem, még harapófogéval sem. 
Ha még azontúl is legyeskednek vele, ökleivel felel, ez aztán 
olyan punktum, melynek a pauzája nem kívánatos.

Brutus már nem volt fiatal ember. Az érettséget akkor 
tette le, mikor más ember fia már a feleségét is eltemette. 
Most negyedéves jogász. Tejfelszáju legénykék előtt tekintély. A 
Brutus elnevezést komoly hallgatagságának köszönheti. Ha 
szokásban volna megkérdezni az embert, mikor keresztvíz alá 
tartják, hogy micsoda nevet óhajt magának, ő akkor sem vá
lasztott volna talán mást, csak éppen ezt.

Laklársa nevét még nem is hallottuk.
De még azt se tudjuk tisztán, hogy Brutusnak tulajdon

képpen hány laktársa van.
A numero 4 állítólag két lakó számára van berendezve, 

e berendezés azonban nem gátolja, hogy négyen is el ne lak
janak benne, és ők éppen négyen valónak. Siti, Muki János 
Brutus és az a negyedik heverő uv, kinek olyan szörnyen pi- 
pázhatnékomja van.

Ennek neve Lengeti Titusz, vulgo Pástétom Matyi.
Mert tudni illik, hogy annak az urnák két neve van, va

lamint hogy azt is illik tudni, hogy ő poéta. E tudat kölcsönzi 
neki a szellemi fölényt társai előtt, kik különben tökfilkónak 
tartják és e tudat nyilatkozik modorában, fej hordozásában.

Különben csinos legény; valaki elbolonditotta, hogyarcza 
szakasztott olyan mint a Petőfié, azóta Lengeti Titusz nyitott 
inggallért és kecskeszakállt visel és verseit személyesen szokta 
kihordani a divatlapok szerkesztőségeihez, hogy zöngedelmei. 
mellé keeskeszakállát és nyitott inggallérát is latba tegye.
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A Komlóban is ismerik ; a Beleznaiból pláne — már ki 
is dobták.

Azóta leginkább a Singerbe szokott eljárogatni— tanulmá
nyozás végett. Mint e történet folyamában ki fog derülni, nem 
minden eredmény nélkül.

— Hallod-e Brutus ? — szólalt meg újra kis vártatva Len
ged Titusz ur.

— Hallom, — felelt ez szokott egykedvűséggel.
— Muki Jánost elküldtük —
— Vagyon tudomásom róla.
— És Muki Jánosnak már idestova vissza is kell kerülnie.
— Tudomásul vétetik.
— Ne bolondozzál, hanem tanakodjunk inkább, hogy mit 

lehetne eladni a handlénak; mit nélkülözhetsz legjobban ?
— A te eszedet, Titusz.
— Ne tréfálj.
— Egész komolyan mondom.
— A fehér mellényedet és koczkás nadrágodat letehet- 

néd a közjóiét oltárára. Télen úgyis megfagynál bennük.
— Fehér mellényem és koczkás nadrágomról már rendel

keztem.
— Szörnyeteg, már eladtad!
E szavakkal Lenged Titusz felült az ágyban és egy szem

rehányó, keserű pillantást vetett Brutusra, ki épen pipájának 
másodszori megtömésével foglalkozott, szintén ülőhelyzetben.

— Hátha verseidből lehetne rátukmálni arra a handléra 
egy-kettőt ? — szólt Brutus rágyújtva.

— Te kegyetlen barbar! Te érzéketlen tuskó ! Te elfásult 
pandekta !

Lenged Titusz haragjának szörnyű voltában leugrott az 
ágyról és kimondhatlan costumejében hosszú léptekkel méregette 
a szobát. Hirtelen megállt az egyik könyves polcz előtt és egy 
írott füzetet levéve ex abrupto szavalni kezdett, szavalni dör
gedelmes, faldöntö, fülhasgató hangon:
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Mit háborgattok ? Takarodjatok innen !
Ostort fonok, lángostort 
Napsugarakból, megkorbácsoloin 
A világot !
Jajgatnak majd és én kaczagok 
Mint ők kaczagtak, a mikor én 
Jajgattam ! Ha, ha, ha!

Brutus darabig türelemmel hallgatta, azután mikor elég 
volt a jóból, szó nélkül felkelt és tarkón csípve a poétát, bá
mulatos nyugalommal kérdé tő le :

— Nos, hát mit adunk el a handlénak?
Lengefi Titusznak torkában rekedt a szó. De a kérdés 

fontos voltát felfogva, magába fojtotta magasra törő lelkének 
méltó indignáczióját és egy haragos, emberölő pillantást vetve 
profanus megzavarójára, csak ennyit mondott:

— Tanácskozzunk.
A két bajtárs tehát leült a kopott pamlagra és kezdődött 

a hadi tanács.
— Első kérdés az, hogy mennyi pénzt kell okvetlenül 

előteremtenünk, — szólt a poéta; — megállapítva lévén a bud- 
get, az hogy hol vegyük, második kérdésnek marad. . .

— Kezdjük mindjárt a másodikon, — vágott szavába 
Brutus.

— Jó. Te incognito búcsúztál el koczkás nadrágodtól, ón 
sub rosa adtam túl nyári kabátomon. Tehát quittek vagyunk. 
Nepomuceuus sz. Jánosnak szürke köpönyegénél nincs egyebe 
és igy nem marad más hátra mint —

— A Sifi ruhatárából válogatni, — szólt diadalmas mosoly- 
lyal Brutus.

— De mit szól majd hozzá Sifi ?
— Jogi szempontból tehet ugyan némi kifogást, sőt 

viszkereseti jogát is érvényesítheti; — magyarázó Brutus — de 
humánus szempontból nekünk van igazunk. Értesz engem ?

— Teljesen felfoglak. Sifi ma két hete a faképnél ha
gyott bennünket, még a kaputélfától sem búcsúzott el — ha a 
lakbért kell kifizetni, mi rajtunk veszik meg —
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— Óh te poéta! — vágott szavába Brutus.
— Igen, rajtunk veszik meg, ha mondom, mert ő nincs 

sehol. Azonkívül rovásunkra kávékontója is van.
— Vagy nekünk az övére.
— Az mindegy.
— Tehát ?
— A Sifi ruhatárához folyamodunk.
Ezzel a hadi tanács be volt fejezve és mindketten hoz

záláttak az öltözködéshez. Még mielőtt bevégezták volna toilette- 
jüket — Lengefi Titusz épp nyakkendőjét kötötte, természetesen 
á la Byron — megjött Nepomucenussz. János ahandléval.

— Mig Brutus és Lengefi az ócska almáriumból elősze
dik a Sifi nem igen választékos ruhatárát, ismerkedjünk meg 
közelebbről a numero 4 harmadik lakójával.

Muki János, vagy a hogy czimborái szerették nevezgetni: 
Nepomucenus sz.János nyúlánk, szeplős arczu, rőt hajú 20 éves 
fiatal ember. Még eddig se bajusza, se szakála. Arcza bizalom- 
gerjesztő, szabályos és kék szemeinek nyílt, őszinte kifejezése 
végtelenül megnyerő. Egész lényében gyermekes jóság és alá
zat tükröződik. Öremestebb szót fogad, mintsem hogy paran
csoljon. Barátai azt mondták róla, hogy az estéli imádságról 
még a „hét bagolyban* sem tudott elszokni. Úgy elmondja 
most is minden este, mintha édes anyja vetette volna neki az 
ágyat és ő imádkozná el előtte, úgy mint néha napján.

Gyermekies jóságának köszönheti azt a némileg alárendelt 
helyzetet, melyre társai degradálták. Muki János nem tud 
opponálni és a szép szóval akárki kikapartathatja vele a gesz
tenyét a zsarátból. Neki sohsem jut eszébe neheztelni, ő soha 
semmiért meg nem haragszik. Szóval: gyermek, jó gyermek.

Édes anyjának, ki keze munkája után élő szegény özvegy, 
minden csütörtökön délután levelet ir; szerető, gyöngéd, bizta
tó sorokat, hogy majd minő kényelmes, jó életet fog neki sze
rezni, ha az isten megsegíti és tanulmányait sikerrel befejezheti, 
és az anyjától kapott leveleket oly gondosan megőrzi, úgy 
vigyáz rájuk, mintha országot érő ereklyék lennének. Tanárai
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/főt tartják a legszorgalmasabbnak és tanulótársai hozzá folya
modnak útbaigazításért, ha valamiben megakadnak.

Kevés szükségleteit tanítás által fedezi. Egy-két felál
dozott óra naponta megszerzi neki azt a keveset, mire okvet
len szüksége van. Szürke köpenyében eljár évekig. A pipát 
nem birta megszokni, a borhoz nincs passiója, kártyajátékot 
pedig nem tud mást mint a durákot, a mit nem pénzbe, hanem 
fricskába szokás játszani; de annál nagyobb öröme telik a 
diáktréfákban, a jogász-csinyekben, még ha vastagabb neműek 
is. így jóizü kaczajba tört ki, mikor hallá, hogy Sifi ur garde- 
robja fog requiráltatni. A tréfa megtetszett neki.

— Hát Mendli, mit ad ezért ? Számítsa össze, aztán 
ígérjen egyszerre, ne vesztegessük az időt, — szólt Butus, a kom
pánia kevésbeszédü külügyére.

— Nincsen thübb, khérem ? Csak thesik az orfhinak 
mindent üsszepakholni.

—  Minden együtt van, Mendli.
Mendli aztán még egyszer összeolvasta, kiforgatta, befor

gatta, megtapogatta, fölülvizsgálta a megalkudandó ruhákat.
— Thükéletesen nincsen thübb, khérem ?
— Nincsen, ha mondom; — szólt felpattanva Lengefi.
— Ha thübb nincsen, khérem, ez onji mint semmi. Ezir 

nem odhatni semmit, keine fünf Groschén. Nekem csoládja van 
meg jermekem ; ho adok irte edj florint, csopa ojáudék, és 
nem lesz nálo profit edj zsemle.

— Mendli, szabja kurtára; nincs időnk. Megad érte tiz 
forintot ? interveniált Brutus.

— Schma Jiszroel! holja az orfhi! Bár mogo menne hau- 
siren és én odhatnék el ócska ruhát az orfhinak. Három florint 
megadok, keinen Groschén darüber. Itt a pinz —

És Mendli kivette szennyes bugyilárisát és mutatóujját 
nyelvén megnedvesitve nagy ájtatossággal kivont annak középső 
rejtek óből három egyforintos bankót, de mielőtt még az asz
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talra letehett volna a pénzt, az ajtó robajjal megnyílt és a 
hüledező társaság meglepetésére belépett rajta egy tetőtől tal
pig kisuvikszolt, frizirozott, parfuniirozott, monoclis dandy a 
kétyavetyére került ruhatál elveszett tulajdonosa.
A bárom bajtárs egy szuszra elkiáltotta nevét:

— Sifi !
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T i z e d i k  f e j e z e t .

Sifi ur első kalandja.

S m  ur a viszontlátás örömkifejezésének vette a közös fel
kiáltást. Sorra kezet szorított barátaival és még Mendlinek is 
odanyujtotta glacé-keztyüs ujjait. Ez talán megsokallta a nagy 
megtiszteltetést, vagy boszuságból, hogy a kész Gescháftet ilyen 
hívatlan vendég kétségessé teszi, nem sietett elfogadni a nyúj
tott jobbot. Erre a késedelemre vette csak észre Sifi ur szo
katlan monocliján keresztül tévedését. Egy pillantás a földön 
széthányt ruhadarabokra mindent megmagyarázott.

— Egy kis vásárt akartunk csapni a tiszteletedre, Sifi!
— Az én tiszteletemre ?
— Ma reggel—folytatá nagy furfanggal Brutus,— Matyi, 

akarom mondani Lengeti azzal a hírrel jött a „Kikirics" szer
kesztőségéből, hogy éppen nekrológodat szedik. Elestél párbajban 
— összekaptál a „Két huszárban" valami kozákkal — Mit 
tudom én ? — Te ütötted agyon ö té t, vagy ő téged — 
szóval a torodat akartuk megülni és szorulván a kapcza, ru
határadhoz folyamodtunk . . .  De szólj, beszélj, honnan e vál
tozás — Haupttreffert nyertél ? Hisz úgy nézesz ki mint egy 
földre ereszkedett kis isten!

— Mindent elmondok, barátim . . . nagy dolgok . . . 
rendkívüli események . . . Magunkra vagyunk ? . . . Ah, úgy 
. . . Venni akartatok ettől az úrtól gyászruhát, tiszteletemre

7
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. . . Ah, j a ! A pénzből fogytatok k i ! Itt egy ötvenes . . . 
bagatelle! . . . Fizessétek ki az urat, aztán lássátok, hogy ma
gunkra legyünk . . . Ah, ah, Muki János, Muki János ! Te rád 
gondoltam legtöbbször, mindennap gondoltam rád . . . Neked 
évpénzt fogok kivetni, azt húzod mindaddig, mig nem etabli- 
roztad magad . . . Lengeti, neked saját külön újságot alapitok, 
hova senkinek sem lesz szabad kni, csak neked — te leszesz a 
szerkesztő, meg a főmunkatárs . . .  és te Brutus! utolsó ró
mai ! jer ölelj meg, téged kinevezlek titkárommá, valóságos tit
kos titkárommá! . . . Nos, magunkba vagyunk ?

Egész magunkba , Siti.
— Mendli elkotródott ?
— Mindenestül.
— Jó, hát üljünk le.
— Ülj ide, Sifi, a díványra; alád terítjük a lepedőt, hogy 

össze ne piszkolódjék a nadrágod.
— Jó lesz; Maki János, terítsd a díványra a lepedőt.
— Nos, halljuk, halljuk !
— Kezd el, Sifi, kezd el.
Sifi leeresztette csiptetőjét, mely szörnyű kényelmetle

nül ült a szeme közt, újra felhúzta keztyűjét, melyet szóra
kozásból levetett, és igy kezdte történetét: *

Éppen ma egy hete, hogy elváltunk egymástól, ugy-e bár 
Titusz ?

— Nem, ma két hete.
— Lehet.
— Bizonyosan tudom, — felelt Lengefi Titusz, — mert 

csütörtök volt és a „Kikirics" éppen az én versemet hozta.
— Jó, tehát ma két hete volt. Ti a Fillingerben ma

radtatok; én a „Két huszárba" mentem. A zsebemben nettó 
egy forint volt — az utolsó forint. Leültem brositzernek. 
Disznóba voltam, csúnya disznóba; minden tételemre sláger 
esett. Az egész asztal csak azt nézte, hogy én melyik blattra 
teszek. Az nyert . . . sicher nyereség. Az egyik játékos 
schwarz lett . . elfoglaltam helyét. . . baukot adtam — beütött.

r T
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Mikor az asztaltól felkeltem, kétszáz forint nyomta a zse
bemet . .  .

— Folytasd, Sifi, folytasd.
— Tovább, Sifi.
— Zsebre gyűrtem a bankókat, ötvenes is volt közte, 

comfortablit hozattam és egyesegyedül elhajtattam a Singerbe,
— Azt roszul eselekedted, Sifi; hazajöhettél volna elébb, 

hogy elhijj bennünket. Ez baráti kötelesség lett volna, — szólt 
közbe Lengefi, ki mérgelődött magában, hogy neki mért nem tud 
egyszer úgy beütni.

— Nem tehettem. Tini várt rám a Singerben. Rendez- 
voust adtam neki.

— Éjfél után egy órára ? — kételkedők Muki János.
— Éjfél után egy órára.
— Folytasd, Sifi, folytasd. *
— Folytatom. Hát Tinit ott is találtam. Már azt hitte, 

hogy nem jövök el. Barátnéja valami idegen urat mutatott be 
neki időközben, ki váratlan megjelenésemre egészen zavarba 
jött. Én fel se vettem. Tini panaszkodott, hogy még nem va
csoráit. Átmentünk mind a négyen a hötel Párisba extraszobát 
nyittattam és rendeltem lucullusi vacsorát.

Tini barátnéja bemutatta nekem is az idegent, mint mondá, 
legjobb barátját. Charmant egy úri ember volt, azt meg kell 
hagyni, habár a becsületessége felől, mint hallani fogjátok, fontos 
okaim vannak néminemű kételyeket táplálni. Annak az urnák 
a nevét elfelejtettem. De ez nem is tartozik a dologhoz.

Vacsoráltunk tehát, azaz hogy soupiroztunk. Tini olykor 
lopva kaczérkodott az idegennel, én viszonzásul Tini barátné- 
jával enyelegtem. Ez azonban lényegtelen. Vacsora után elkezd
tünk pezsgőzni. Ur isten! minő pezsgőzés volt az ! Fiuk, ha ti 
annál ott lettetek volna !

— Sajnáljuk, Sifi, de csak folytasd.
— A nyolczadik, kilenczedik palaczknál váratlan, hir

telen, egyszerre mintha gőzzel telt volna meg a fejem, olyan 
homályos lett előttem minden. Én ismerem a pezsgőmámort

7*
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. . . tudom én, minő az, az nem jő ily hirtelen és tudjá
tok, én bírom ; de ez nem volt pezsgőmámor, ez másféle va
lami volt. Egyszerr e csak azon vettem észre magam, hogy észre 
nem veszek semmit. Elaludtam mint a kő és aludtam a jó 
isten tudja meddig . . .  a mikor felébredtem, még sötét volt, 
vagy már újra sötét volt, máig sem tudom. Először is az ol
dalzsebemet tapogattam meg, a tárczám után, azután nagyobb 
biztosság okáért bele is nyúltam. De biz abba nem volt se pénz, 
se tárcza. Nem volt az én zsebeimben egy árva fityiug sem. 
Nagy nehezen feltápászkodtam, csengettem a pinczér után. 
Megkérdeztem, hogy tartozom-e még valamivel ?

— Semmivel, mondá, a másik ur mindent kifizetett.
— Könnyen tehette, az én nyereségemből. A pinczér is 

nekifogott a keresésnek. Tűvé tettük az egész szobát, de biz 
az én tárczám nem került %lé sehonnan sem.

— Hallod-e Sifi, — türelmetlenkedék a poéta. — Most 
kezdek még csak igazán kiváncsi lenni; szaporázd kérlek.

— Ismered-e legalább annak a gyönyörűséges Tinidnek 
a lakását ? — kérdé Brutus.

— Türelem, barátim, csak türelem.
— Mint a leforrázott macska, úgy kullogtam lefelé a 

lépcsőn. Restelltem a dolgot szörnyen, borravalót se hagyhat
tam a pinczérnek. Még csak szivarra se gyújthattam. Nagyon 
szerettem volna, ha a folyosón, meg a lépcsőn pokoli sötétség 
uralkodik, megtaláltam volna én az utat a sötétben is. Dehogy 
volt sötét, barátim ! égett a gáz folyosókon, lépcsőn, meg az 
utczáu is. Még pedig hogy! Azt hiszem illumináltak valakinek, 
hétköznapi gázfogyasztó estén nem szokott ilyen világos lenni. 
Ismerem én azt, nem is annyira nap-, mint gázvilág mellett 
növekedtem. De képzeljétek csak . . .

— Mit képzeljünk, Sifi?
— Még az emlékezetemnek is alig hiszem.
— Mit, Sifi ?
— Az rendkívüli, nagy, döntő momentum vo lt; igen, 

döntő, határozó egész életemre.

/
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— Tán a bugyilárisodat hozták vissza ?
— Eucscs! Azt el nem találnátok, még ha a gellérthegyi 

boszorkánynyal szövetkeznétek sem. Hát halljátok. A mint a 
hőtel kapuján kilépek, tiszteletteljesen közelit hozzám egy libe- 
riás úri ember. Elegáns drapszinü libéria kisurolt rézpitykék- 
kel, paszományos csákóval.

— Méltóztassék. — szólt illedelmesen meghajtva magát és 
a hejárat előtt álló zárt hintára mutatott. A hintó inkább uta
zókocsihoz hasonlitott, mint fiakkerhez.

— Sifi, mondok magamban, ez a kölyök bolonddá tart 
incselkedik veled. Ne lennék csak ilyen pogány bőrben, kike-, 
félném a libériáját. De ezt csak gondoltam. Szóra pedig éppen 
nem méltattam, hanem mentem tovább. Azaz csak akartam, 
mert a libéria megint csak elémbe került.

— Parancsom van — szólt — nagyságodat úrnőmhez 
szállítani. Ő méltósága, a grófné, türelmetlenül várakozik önre.

— Ur Jézus! hol is láttam ezt a tolakodó pofát ? Mert 
hogy valahol már láttam, arra nagypénteken is meg mernék 
esküdni.

— Hallja, vegye kezébe a szemét — tört ki belőlem a 
méreg — és jobban nézze meg, a kit bolonditani akar.

Kifakadásomra az inas még alázatosabb pofát vágott. 
Azután könyörgésre fogta és úgy megbizonyozott, hogy biz ö 
n em tévesztette el a személyt. Nettó három óra óta várakozik 
itt. rám a kocsi, de nem méltóztattam lejönni, ő pedig nélkü
lem nem kerülhet úrnője színe elé.

— Hogy hívják úrnőjét ? — kérdém.
— Nincs utasításom, hogy a nevét megmondjam.
— A kőbe ! — gondolám. — Ez érdekes kezd lenni. Ea 

alatt lappang valami. Hallja maga amice . . . egy kis borra
való . . . Hirtelen elharaptam a szót, kicsi híja, a nyelvem is 
megbánta volna. Eszembe jutott, hogy schwarz vagyok és hogy 
ez a libériás ur tán inkább van olyan helyzetben, hogy borra
valókat osztogasson, mim. én. De ez a pofa, ez a négyszög
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letes, borotvált liberia-pofa, melyet sárgaréz pitykék nélkül 
képzelni sem lehetne — hol láthattam én ezt a pofát?

— Méltóztassék! — hangzott fel újra mellettem.
— Méltóztassam ? Hm ! mit méltóztassam ? Beülni egy 

ruganyos hintóba, mely elé két pompás pej van fogva, a k i k  
türelmetlenül rug-kapálnak, hogy a kocsis egy pillanatra sem 
meri elbocsátani a gyeplőszárat . . . Méltóztassam beülni, 
aztán majd szépen elvisznek a grófné palotájába és — a grófné 
látni óhajt, beszélni kiván velem, eped utánam, megöli a 
sóvárgás drága személyem után, szerelmes belém, punctum. Ez 
tiszta dolog, ilyesmi megesik mindennap — ez a fővárosok 
kiváltsága — minél nagyobb a főváros, annál gyakoribb eset. 
Párisban naponta legalább is száz grófné, marquisné, báróné 
ejti meg ez utón, a kik nekik en passant megtetszettek . . . 
Sz.-Pétervárott százötven, Londonban már legalább is kétszáz . . . 
miért ne Pesten egy . . . egyetlenegy . . .  mi ez a tenger 
sima tükréhez képest, a mint Matyi — pardoD, Lengeti Titusz, 
költő barátom mondaná — gondolám magamban, miért ne egy 
. . . egyetlen egy olyan kis grófné mint a körmöm feketéje! . .  .

Lengeti Titusz hálás fejbiczczentéssel köszönte meg a 
megemlékezést.

Sifi folytatá:
— Kezdtem tisztába jőni a dologgal. Nem is találtam 

olyan rendkívülinek többé. Mi különös volna abban? Nem tar
tanak-e csinos legénynek ? Nem forditottam-e mindig kellő 
gondot toilettemre? Az első ibolya az én gomblyukamban 
szokott diszleni? Szabóm jó firmának ta rt?  Mi kell több? Csak 
azt szeretném tudni, vájjon hol felejtette rajtam a grófné szép 
szemeit ? Két huszár . . . Eillinger . . . Kámon . . . Szín
házban már három hete nem voltam . . . álarczos bál — 
még csak lesz . . . Ah, megvan! A „Korona" tükör-ablakai 
mögött láthatott, ott látott, semmi Kétség . . . Jean !

— Parancs! . . ,
— Indulhatunk . . .
Jean felrántotta a kocsi ajtaját, de abban a pillanatban,
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amint lábamat a hágcsóra tettem egy lehűtő gondolat cziká- 
zott keresztül agyamon. Hátha mégis tévedés volt a dologban 

. . .  A grófné beleszeretett ugyan valakibe, de az nem én va
gyok, csak hasonlítok ahoz a valakihez, vagy az a valaki ha
sonlít én hozzám . . . mint egyik tojás a másikhoz. Vannak le
hetetlenségek, melyek nagyon is lehetők. Utóvégre, ha hason
lítunk egymáshoz, a grófnénak mindegy lehet, akár én, akár 
ő — akár ő, akár én . . és ha nem mindegy neki : kettőnk kö
zül valamelyiket kidobat, vagy őt, vagy engemet. Ha engem do
bat ki, ez csak méltó befejezését fogja képezni e szeszélyes 
napnak. Jeannal majd valahogy kicsinálom, hogy csinján bán
jon őszi attilámmal . . . Indulhatunk.

Jean, az inas, mellettem foglalt helyet és a kocsi elro
bogott . . .

E pillanatban halk csoszogás, fészkelődés hallatszott a 
Nro. 4 ajtaja előtt, mintha többen volnának odakünn, kik sut
togva tanakodnak; csak egy-két másodperczig tartott, de Len
geti Tituszt csaknem idegessé tette. A fészkelődést még hal
kabban ismétlődő kopogtatás követé, mintha valami eb körmeivel 
kaparná az ajtót.

Muki János elkiáltotta, hogy : szabad !
A fészkelődés újra kezdődött.
Ekkor Brutus odament az ajtóhoz és kinyitotta félig.
— . .  .’csés jónapot kívánunk mind közönségesen! hangzott 

a félénk köszöntés, mindjárt a hang végében előtűnt Csobó 
István uram deres feje, ádámcsutkás gégéjével az aljában, 
úgy szintén Csobó Erzsók asszonyom valamivel bátrabb fiziog- 
nomiája. Pannának illő volt, nem mutatni magát.

— Mit akarnak ? rivallt rájok dühösen Lengefi Titusz.
— Könyörgöm, piktor urat keresnénk.
— Micsoda piktort? I tt nincs piktor; menjenek isten 

hírével . . Siti, folytasd, már alig várhatom, rimánkodék a poéta.
— Instálom alázatossággal — szólalt meg Erzsók asz- 

szony ki el volt határozva, hogy nem egy könnyen adja fel a 
positiót, — ezt a házat csúfolják a „Hét bagolynak" ?
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— Igen, — mondá Brutus, —- ezt a házat csúfolják a 
„Hét bagolynak."

— Akkor a piktor ur is itt lakik — erősitó Csobó 
Erzsók.

Brutus elgondolkozott.
— Kopogtassanak kendtek a szomszéd ajtón, mondá, hogy 

véget vessen a tudakozódásnak.
— Haljuk Sifi, halljuk! hangoztatá a kompánia 
Brutus kiíuszmakolta az idegeneket és Siti folytatá :
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Sifi ur első kalandjának folytatása.

A kocsiban koromsötét volt. Első pillanatra ez a körülmény 
fel se tűnt nekem. Azt hittem, hogy az efféle jármüveknek 
nem szokott semmiféle nyílásuk lenni. Lábaimat a szemközti 
ülésre tettem és hanyatt feküdtem a kocsi egyik sarkába. A 
ruganyos ülésen pompás heverés esett. TJgy éreztem magamat, 
mintha a kétszáz forint újra zsebemben volna.

Jean azt hiszem még a setétben sem mert mocczanni és 
egy enesen ült a helyén, mintha spanyolnádat nyelt volna.

— Hol is láttam én ezt az em bert!
Hogy az idő fogyjon, hadiszemlét kezdtem tartani huszon

négy óra óta viselt dolgaim felett. Visszafelé mentem az esemé
nyek en. Visszaidéztem magamnak minden csekély körülményt. 
Az estélyt, a pezsgőt, az idegent, disznó szerencsémet a makaó
ban és — utolsó forintomat.

Egy szerre a slágerek sokasága közepéből, melyeken gyö
nyörrel elmerengtem, egy arczpofa tolta fel magát — épp az, 
melyet kerestem. TJgy rémlett nekem, mintha Jean kiborotvált 
arczát a játékasztal mellett láttam volna, csakhogy akkor nem 
volt libériába bujtatva. Fekete, sűrű sujtásos attilát viselt és 
folyton vesztett . . . Mindig a partnerem blattjára tett és 
mindig vesztett. Többet vesztett két, három, négyszáz forintnál 
. . .  És ez az ember most csöndesen mellettem ül, meg se 
mocczan , megnagyságol és állítólag úrnőjéhez viszen. De
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hátha az egész csak cselfogás, komédia; hátha csak pénzét 
akarja vissza, és én — Ur Jézus ! — a pénzét elharácsoltam, 
nem vigyáztam rá, elhagytam lopatni . . . és most kezében 
vagyok.

Barátim ! Mi tűrés tagadás, engem a hideg kezdett rázni. 
Pedig ismertek, Muki János, Matyi — akarom mondani 
Lengefi, ismertek, nem ijedek meg a magam árnyékától —

— Ismerünk, jól ismerünk, vágott közbe némi gúnynyal 
Brutus, az utolsó római.

— Gondoltam, legjobb lesz, ha őszinte vallomást teszek 
neki, kifordítom előtte zsebeimet, levetkezem, keressen, kutas
son nálam, vegye el, amit nálam talál, aztán bocsásson el 
isten hirével, nem akarok tudni se grófnéról, se bárónéról, se 
rendez-vousról, se szerelemről, csak szabadságomat, ifjú éle
temet adja vissza!

— Hallja, Jean ur, — kezdém a közeledést, — nem volt 
maga az éjjel a „Két huszár"-bán ?

— Nem.
— Hát a múlt éjjel?
— Akkor sem.
— Hát mikor volt ott?
— Soha. Azt se tudom, merre van!
— ügy?
— Igen.
— Hallja, Jean u r !
— Parancsoljon.
— Szokott maga olykor makaózni. . . . Szép, szolid, fo

rintos makaót?
— Soha.
— Hát ferblizni ?
— Azt sem.
— Tán a kártyát sem ismeri?
— Tudom, hogy melyik a filkó.

— Hát egyebet?
— A kétszemet is ismerem.
— De kártyázni nem szokott?

ki-
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— Soha.
— Hallja, Jeau !
— Parancsoljon.
— Az éjjel, vagy a múlt éjjel, nem tudom világosan, 

roppant szerencsével játszottam. Érdekli ?
— A mint parancsolja.
— Kétszáz forintot nyertem. Mit szól hozzá ?
— Örülök.
— Komolyan ? Komolyan örül neki ?
— Amint parancsolja.
— Hanem aztán egy pezsgő-kompániába kerültem, ahol 

nyakára hágtunk. Hallja, Jean ?
— Igenis, kérem.
— Nyakára hágtunk az utolsó garasig.
— Nos, Jean . . . ?
Most egyenesen azt vártam, hogy az a Jean torkon fog 

ragadni és belém fojtja a szuszt. E vallomás után nem létezik 
ok többé az alakoskodásra. Most már tud mindent . . .  De Jean 
meg nem mocczant, csak annyit mondott kérdésemre, hogy :

— Parancsoljon.
Arczát a sötétben nem láthattam és hangjában nem ész

leltem semmi változást.
Ez az ember vagy megrögzött gonosztevő, gondolám, vagy 

nagyon is bárgyú. Lehet, hogy csalódtam, talán másutt láttam 
ez arczot és félelmem, gyanúm teljesen alaptalanok.

De most meg a hosszú utazás kezdett nyugtalanítani. 
Ide s tova egy félórája lehetett, hogy beültem a légmentesen 
elzárt Yerschlogba. A lovak szélsebesen iramodtak, és a meny
nyire kivehettem, minden öt perczben irányt változtattunk. 
Egyszerre megszűnt a kövezet, úgy tetszett, hogy3 most már 
az országúton vagyunk.

Kérdésemre, hogy meddig tart még e kéjutazás Jean 
megnyugtatólag felelt. Azután ismét kényelmesen elhelyezked
tem a sarokban és elkezdtem ábrándozni ismeretlen grófném 
szemeiről. Vájjon minő szemei lehetnek ? Kékek ? Feketék 
vagy aczélszürkék ? Emlékezetembe hívtam nehány hasonlatot
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a mit Matyi -  akarom mondani Lengeti Titusz barátunktól 
hallottam. Fogadtam magam magammal — tiz forintba egy 
tületlen gomb ellen, hogy se szürke, se kék, se fekete szeme nem 
lesz, mert ez mind nagyon közönséges, az én grófnőmnek két
ségkívül valami extravagáns szemei lehetnek, például narancs- 
sárgák vagy zöldek . . . Ah, a zöld szem, az charmant 
lehet! . . .

Egyszerre aztán megint csak kövezetét éreztem magunk 
alatt. Azután újra minden perczben irányt változtattunk, mintha 
számtalan sikátor közt forgolódnánk, végre egy kínos, idegei
met elcsigázó, uj félóra múlva, kocsink egyszerre megállt és 
Jean jelentette, hogy czélnál vagyunk.

Jean aztán még más egyebet is jelentett. Kijelentette, 
hogy most fekete selyemkendővel be fogja kötni szemeimet.

Olvastam valami regényben, hogy ennek úgy muszáj 
lenni. Nem ellenkeztem. Csak arra kértem, hogy ne szorítsa 
meg nagyon, mert még szemgyuladást kapok.

Miután bekötötte szemeimet, kiszálltunk a kocsiból. Jean 
karon fogott s vezetett lépcsőn fel, lépcsőn alá . . .

És a mire mindeddig nem gondoltam, most szörnyű suly- 
ival nehezedett a lelkemre. Toilettem oly derangirozott álla
potban volt, hogy az első benyomás kedvezőtlen voltától mél
tán tarthattam .

— Hideg vér, Sifi ! —- biztattam magamat. — Bátorság! A 
toilett.eden most már ugv sem változtathatsz.

E pillanatban leesett szemeimről a kötelék és én szemk őzt 
álltam a grófnővel.

Gyönyörűen bútorozott kis hálószoba volt, melyben sze
meimet körül jár tatám. A nyitott szárnyajtók fényesen kivilá
gított nagy terembe engedtek belátnom.

A grófnő kecses pongyolában egy török pamlagon hevert,, 
mely előtt csecsebecse kis asztalka állott. Az asztalkán Író
szerek és egy aratoynyal kivert, ébenfa szekrényke.

— Brunner ur, — szólított meg a grófnő, — őrülök, 
hogy házamban fogadhatom.
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— Részemről a szerencse, — feleltem bámulatos lélek
jelenléttel és meghajtottam magamat.

— Te S iti! — vágott szavába Lengefi, honnan ismerheti 
a grófnő igazi nevedet?

— Tökfilkó'! valaki' megmondta neki.
— Hogy néz ik,szőke vagy barna?— érdeklődők Muki János.
— Hány éves lehet? — kérdé Brutus. gyanúval.
— H ány éves ? Hát úgy circa — tizenöt.
— Tán még szoptatós dajkát is tart ?— tamáskodék Brutus, 

az utolsó római.
— Komolyan, Siti, nem idősebb? Tapintsd meg az orrodat
— Ne faggassatok . . .  ha sokat mondok, lehet tizenöt 

és fél, több nem.
— És szép ?
— Hogy szép-e ? Barátim ! . . . Matyi — akarom mon

dani Lengefi Titusz egyetlen hasonlata sem illik rá, annyira 
szép! Valóságos, igazi grófné! . . . Minden mozdulata báj, 
noblesse! . . . Minden szava szellem, distinctio . . . Még a 
száját se nyitotta ki, már beszél — arczjátékával, szemeivel, 
kézmozdulataival . . . Egy grófnő, barátim, ki az embert en- 
chantirozza, eehauftirozza, élbőlondirozza . . . nagyszerű! . . . 
Nicht dagewesen! . . .

— Kezd elölrül, Sifi.
— Halljuk.
— Folytatom. Brunner ur — szólított meg ism ét— lép

jen közelebb, foglaljon helyet mellettem—ne oda, ne a fauteillebe 
— ide üljön, egészen mellém . . . igy . . . és most cseveg
jünk, barátom.

— Nem bánom,— nagyságos grófnő, mondám, csevegjünk.
— Hogy érzi ön magát körömben, Brunner ur ?
— Le vagyok főzve, nagyságos grófnő ! . . .  Ily várat

lan szerencse. Szinte káprázik bele az eszem. Egy huszonnégy- 
órával ezelőtt még a „Két huszár" — akarom mondani két
ségbeesett állapotban és most a boldogság tetőpontján ! . . .

— Mily szépen tud ön beszélni, Brunner u r !
— Hátha még Lengefi Titusz barátomat hallaná, grófné,
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abból csakúgy potyog az ékes, körmönfont causeria, phan- 
tasia . * *

— Valóban mondtad ezt, Sifi P — kiáltott Lengefi fel
ugorva — ide a keblemre, barátom, ezért megölellek.

— Össze ne gyűrd a kravatlimat, Matyi . . . Mondtam, 
ha mondom; és a grófné méltóztatott kegyesen mosolyogni sza
vaimra.

— Kedves barátom, — szólt hozzám kissé remegő hangon, 
ön felfogja, hogy midőn egy nő az én állásomban koczkára 
teszi jó hírnevét és vissza nem riad semmiféle eszköztől, csak
hogy azon férfit, kit mindenek előtt kegyére érdemesnek tart, 
körébe vonhassa, ön felfogja, hogy e nő szivében elfojthatlan 
lángok égnek . . .

— Felfogom, nagyságos grófné, — szólék eléizékenyülve és 
főibátorodva keze után nyulék, hogy arra egy tiszteletteljes 
kézcsókot nyomjak.

— Képzelem, mily puha parányi kezei lehetnek — szólt 
meditatióval Lengefi Titusz.

— Ah, gyönyört glacé-kesztyüs kis kacsók!
— Glacé-keztyü a pongyolához —rendez-vousnál —■ a háló

szobában . . . hova gondolsz, Sifi!
— Ha mondom nektek, glacé-keztyü volt a kezén, na

rancs-sárga glacé-keztyü . . . Csak mindent jobban ne akarná
tok tudni, mint én !

— Tehát glacé-keztyüs kacsója után nyúltál, Sifi és ő — ?
— Megveregette arczomat és azt mondta. . . .
— Mit mondott, Sifi?
— Azt mondta: maga kis hamis!
— Maga kis hamis! — ismétlé álmélkodással, unisono az 

egész kompánia.
—  Ah, barátim ! mily jól kezdtem érezni magamat e 

magasrangu hölgy körében. Elfogultságom — ha az a kis druk
kolás annak nevezhető — perczről perezre tűnt, bátrabban 
emeltem föl tekintetemet szép szemeihez, és amit azokban lát-
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tam — Titusz, adj egy hasonlatot! Száz forintot egy hason
latért !

Lengefi Titusz levegő után kapott. Száz forint egy ha
sonlatért! Ez a sportnak egész uj neme volt előtte. Áhitattal 
emelte szemeit a padlásra, hivta az égieket, szorított keményen, 
de a kívánt hasonlatot nem bírta kidrukkolni. Végre is azzal 
nyugtatá meg felzaklatott ambitióját, hogy Sifi úgy sem szokta 
megadni a mit Ígér, ergo mindegy : akár talál hasonlatot, akár 
nem talál.

Sifi pedig folytatá:
— A gréfné ismét szemérmesen lesütötte szemeit, heve

sen megszoritá kezemet és újra felvette a beszéd fonalát.
— Ne kívánja tőlem, barátom, hogy lefessem önnek a 

hin epedés, és emésztő sóvárgás kínait, melyeket hónapokon át 
szenvedtem önért, ne kívánja tőlem, hogy leírjam azt a lelki 
harczot, melyet vívtam, mig elhatároztam magamat, hogy a 
convenience korlátain átléptek . . . nem tehettem máskép! Az 
ön gondolatteljes homloka . . . felbodrozott genialis hajfürtéi 
. . noble magatartása . . az a finom, előkelő modor . . a gra- 
cieuse hanghordozás . . .  az az ábrándos kellemes — hogy is 
van csak? — se laisser aller . . . mindez éjjel-nappal kisért, 
üldözött, zaklatott . . . nem bírtam nyugodni, mig módot nem 
találtam, hogy önnek mindezt szemtől-szembe elmondjam és 
saját ajkairól hallhassam, vájjon szabad-e még szive, vájjon 
remélhetek-e ?

— Grófnő , — viszonzám méltóságteljesen, — az én szivem 
még szabad; ön remélhet . . . Csak arra az egyre vagyok 
kiváncsi, grófnő, és ön meg fogja bocsátani e kíváncsiságomat — 
hol, mikor és micsoda alkalommal voltam oly szerencsés, érdek
lődését csekély személyem iránt felköthetni, nemde a „Korona* 
tükör-ablakai mögött . . .

— Igen barátom, mondá a grófné, a „Korona* tükör-abla
kai mögött . . .  Ön épp uj nyakkendőjét kötötte csokorra . . . 
Komornámmal kikocsiztunk, egy vasárnap, délelőtt volt. . . .  — 
Nézd, nézd, — szóltam hozzá — ama férfiú lesz vagy senki
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m ás! Komornám nagyon megindult, ő igen arisztokratikus ter
mészetű leány. — Grófné, mondá, sohsem fogom megengedni, 
hogy Ön mesalliancet kövessen el . . .  én előbb ki fogom kutatni 
azon férfiúnak állását, rangját, körülményeit . . .  Te egy lépést 
sem fogsz tenni, Jutka, feleltem én, — ama férfi lesz, a díszes 
ingfodorral, a felötlő keménységű manchettákkal — és senki 
m ás! . . .

— Önkénytelenül nyakkötőmhöz kaptam, valami egy hete 
vettem . . . pompás aranyrojtos nyakkendő . . . képzeljétek 
szörnyű meglepetésemet, a nyakkendőm nem volt a nyakamon, 
sem az aranyrojtos, sem más . . . egyáltalán semmi nyakkendő 
. . . Oh, oh, az a hőtel Páris ! az a szerencsétlen pezsgőzés ! 
De ez még csak hagyján! Ezt a grófné még kimentheti, — 
gondolám, — legfeljebb azt hiszi, hogy Lengefi Titusz vagyok, 
ki gyakran szokott ily nyakkendőben állapotban megjelenni ; 
de képzeljétek! Az első szabad pillanatban, melyben egy kis 
revuet tarthatók a toilettem fölött, képzeljétek, mit látok . .  . ?

— Mit látsz, Sifi?
— A magyar nadrágom mindkét térde fel van feselve 

. . .  a lélekzetem elakad ijedtemben . . .  de hirtelen egy 
mentő gondolat villan át agyamon, gyorsan, mint a gondolat 
térdre vetem magamat a grófnő előtt és fel sem állok többé az 
egész rendez-vous alatt.

— Grófnő, parancsoljon ön életemmel, véremmel! Ha van 
valaki, ki tán meg merte volna sérteni, én boszút állok önért, 
komor, vad, véres boszut! Ha talán az a komorna terhére van, 
grófnő, csak bízza rám, én magamra vállalom.

— Köszönöm, 'barátom, mondá a grófnő, köszönöm! Én 
perczig sem kételkedtem, hogy ön gentleman, lovag, hős . . . 
hanem egyelőre más téren óhajtom igénybe venni szolgálatait 
, . . prózai dolgok, barátom, szinte félek, hogy megsértem önt.

— Parancsoljon velem, grófnő.
— Gyöngéd vallomásom eddig csak személyemre vonat

kozott ; családi ügyeimről és egyéb viszonyonyaimról hallgat
tam és ezentúl is hallgatni fogok, mig el nem érkezik az a
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várva várt pillanat, melyben önnek mindent felfedezhetek, a 
pillanat, mikor igy szólhatok önhöz: a korlátok leestek, min
den akadály le van győzve, im fogadja ön kezemet, életemet 
s javaimat, az öné vagyok . . . addig öntől is hallgatást, titok" 
tartást várok . . .

— Esküszöm, néma leszek, mint a sir ! — szólék esküre 
emelve ujjaimat.

— Addig is, barátom, folytafá a grófnő, olykor-olykor, 
némi csekély megbízásokkal fogok terhére lenni ennek . . .

— Kiváncsi vagyok, grófnő.
— Adja ide a cassettemet,— szólt a grófnő a kis ébenfa 

szekrénykére mutatva.
Megfeledkezve kifeslett nadrágomról, felszöktem és egy 

bók kíséretében átnyújtottam neki a cassettet.
A grófnő egy titkos rugót megnyomott rajta, födele föl

pattant és én majd hanyatt vágódtam ámultomban.
— Mi volt benne Sifi ?
— Mi volt benne ? Pénz volt benne, fiuk, pénz, de meny. 

nyi pénz! Csupa százasok, ezresek. . . káprázott a szemem fé
nye a sok bankótól és attól a syréni mosolytól, melylyel ámu- 
lásomon ez az aranyos grófnő gyönyörködni látszott.

— Térjen ön magához, barátom, szólt a grófnő.
— Már magamhoz tértem, nagyságos grófnő, mondám.
— Még sohasem látott ennyi pénzt, mi ? .
— Nem . . . azaz hogy igenis. . . láttam . . . hogy ne lát

tam volna ? — szólék föleszmélve. Sőt már magamnak is vo lt. .  . 
még csak tegnapelőtt. . .

— Szokott ön a börzére járni, barátom ?
— Természetesen.
— És szerencsével játszik ?
— Mikor hogy! Tegnapelőtt például a „Két huszár

ban “ . . .
— A börzén gondolom?
— Na, ott nem játszom, de járok arra, igen gyakran 

megyek el mellette, grófnő.
£
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A grófnő ismét megveregetre arczomat és igy szólt:
— Brunner ur, öa holnap a börzére fog menni, szerez 

magának ügynököt és vásároltat számomra tízezer forint áru érték
papírokat. Itt a pénz . . .  A grófnő egy halmaz százast és ez
rest nyomott a markomba . . .  a fölösleget, barátom, fordít
sa saját czéljaira. . . Még egyet, Brunner ur ! Drága brillant
ékszert óhajtanék — öa árt a gyémántokhoz ?

— Tíz ezer forinttal a zsebemben mindenhez értek.
— Ön nagy kópé, barátom! I tt  van még tízezer forint 

az ékszerre.
— És mikor adhatok számot bizományaimról, grófnő ?
— Azzal ne törődjön ön, barátom. Jean majd meg fogja 

önt találni.
A „Jean“ szóra nem tudom miért, nem tudom hogyan 

— hátrafordultam és képzeljétek — Jean az ajtóban állt, 
csakhogy a mint én hátrafordultam, ő is hátrafordult, de nem 
oly gyorsan, hogy észre ne vehettem volna, hogy az a négy- 
szögletes liberia-pofa a mit visel, nem asaját maga pofája, 
hanem álarcz, melyet előtte való nap valami kirakatban láttam, 
azért volt olyan ismerős.

A grófnő szédítő mosolylyal nyújtotta csókra kezét és 
abban a pillanatban egyszerre sötétség fogott körül, szemei
men újra ott éreztem a köteléket. Jean karon fogott és veze
tett süppedékes szőnyegeken, lépcsőn fel, lépcsőn alá, hosszú, 
végtelen hosszú folyosókon. Vagy tiz perez múlva ismét künn 
voltam a szabad levegőn.

— Lépjen a hágcsóra, szólt Jean és fölsegitett a kocsiba, 
mely sebes vágtatva tovarobogott.

— Leoldhatom már a kendőt szemeimről, Jean ? — kér- 
peztem.

Jean nem felelt, Jean nem volt sehol.
Letéptem a kendőt arczomról s feszegetni kezdt em a 

kocsi ajtaját — hasztalan volt; a kocsi ajtaja nem engedett, 
ügy szerettem volna tudni, hol voltam, hol vagyok ? Pesten-e 
vagy másutt ? Minek e titkolódzás ? Ha szeret a grófnő, mire
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való ez a hokusz-pokusz ? . . . Eh, mindegy! — gondolám — 
Kivettem a bankjegyeket és a sötétben forgatni, olvasgatni 
kezdtem. Barátim! az rengeteg pénz volt! A sötétben összeté
vesztettem a százasokat az ezresekkel, olvastam, meg újra 
olvastam, nem mentem semmire, mig egyszerre váratlan hamar 
megállt a kocsi. Valaki felrántotta az ajtót . . . Zsebre gyűrtem 
a bankókat, kiszálltam . . . a kocsi tovarobogott . . .  ott álltam 
ismét a járda közepén a hőtel Páris előtt.

— Ez aztán a kaland! — szólt elgondolkozva Lengeti Titusz.
— Mikor történt ez, Siti ? — kérdé Brutus.
— Ma két hete, ha ugyan tinektek van igazatok, hogy 

már két hete, mióta nem láttatok. Nekem úgy rémlik, mintha csak 
tegnap lett volua. Boldog időket éltem azóta, barátim! Színház, 
fiakker, pezsgő! . . . Tartok külön udvari szabót, külön friseurt, 
külön inast, a ki libériát hord és nagyságol. Tegnapelőtt beí
rattam magamat a nemzeti lovardába.

— A lovardába?
— Igen. Lovagolni tanulok meg vívni. A grófnő miatt 

párbajaim lehetnek, szükséges, hogy gyakoroljam magamat a 
vívásban.

— Hát még másodszor is láttad grófnődet?—tamásko- 
dék Brutus.

— Természetesen. Azóta már kétszer. Harmadnappal az 
első rendez-vous után a Dorottya-utczán csípett meg Jean. Úgy 
este hét óra lehetett. Roppant köd ereszkedett, alig látott az 
ember két lépésnyire maga előtt. Egyszerre az a bizonyos kocsi 
áll meg mellettem és hallom magam mögött Jean szavát:

— Méltóztassék!
— Megörültél neki ?—kérdé Muki János.
— Hiszem a z t; fülig szerelmes vagyok abba az aranyos 

grófnőbe. Még tovább, a füleim hegyéig. És ő is szeret, nagyon 
szeret, egészen belém van bolondulva. Mikor a tízezer forintos 
brillantékszert átadtam neki, nyakamba borult és mikor másodszor 
ismét húszezer forint áru értékpapírokat hoztam neki, csaknem 
összevissza csókolt.

8 *
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— Hát úgy látszik, te nem annyira kedvese vagy, mint 
inkább börze-ügynöke ? — jegyzé meg malicziával, Brutus.

— Au contraire, ellenkezőleg : én kikiáltott vőlegénye va- 
igyok a comtessenek.

— Sifi!
— Nos ?

Kikiáltott vőlegénye — mikor azt sem tudod, hol lakik meny- 
aszonyod, vagy hogy hijják ?

— Majd segítünk róla, Brutus. Ismertek engem — mi ? 
Furfangos iegényke vagyok ? He, Titusz, mit gondolsz ?

— Semmit se gondolok, Sifi. — mondá Lengefi.
— Mint rendesen, — jegyze meg Brutus.
— Hát tudjátok, barátaim, hogy mért jöttem  ide most?
— Hogy a békepoharat megigyad velünk, Sifi és hogy ba

rátaidnak domíniumokat osztogass ; mert azért csak nem jöttél 
hogy előttünk óraiánczodat fitogtasd.

— Súlyos egy óraláncz!
— Hetvenkilencz és fél arany! ötszáz forinton fölül volt.
— Terringettét! Mért nem csináltad ki már százra, — 

mondá Lengefi Titusz és szomorodott, szívvel gondolt azokra a 
száz aranyokra, miket a Kisfaludy-társaságnál mindig mások 
szoktak elnyerni, kik pedig génié dolgában messze mögötte 
állanak.

— Parancsoljatok velem, — mondá Sifi, — üljük meg a vi
szontlátás örömét . . . Kendeikezzetek pénztáram felett. Matyi 
— akarom mondani Lengefi Titusz, te egy poémában meg fo
god énekelni kedvesem bájait, minden strófáért kapsz egy-ara
nyat bankóban.

— Hány strófás lehet a vers, Sifi, vagy tetszésemre 
bízod ?

— Legyen. — Muki János, te évpénzt kapsz, és te Brutus, 
utolsó római tetőled é n kérnék barátságot; megteszed, Brutus ?

— Mindent, Sifi, kivéve, hogy azt a poémát, a mit majd 
Lengefi ir, ne kellessen elolvasnom.

— Barátom, Brutus! Nekem komoly szándékaim vannak
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a grófnővel, a partié nem megvetendő. Ezért boszant a titko
lódzás. A grófnő imád, abba semmi kétség, de hát mért nem 
engedi, hogy nappal, nyíltan járjak hozzá? Ha lakását tud
nám, véget vetnék e habozásnak, hívatlanul jelennék meg 
nála, meglepném és erre nézve szükségem volna közreműkö
désedre.

— Hogy-hogy, Sifi ?
— A kocsi, mely kedvesemhez szállítani szokott, valósá

gos börtön. Abból se ki nem láthatok, se ki nem ugorhatok. 
A hely színére érve, mindig gondosan bekötik szemeimet, én 
tehát minden tekintetben tehetetlen vagyok. De ha te felkap
nál hátul a bakra és észrevétlenül elkísérnél, mindjárt rájön
nénk a titok nyomára, te megjegyeznéd magadnak a házat, 
igy aztán kitudhatnók a grófnő nevét — nos, mit szólsz hozzá 
Brutus, jól kifőztem ?

— Sok diplomácziával, Sifi, de én nem vállalkozom.
— Félsz talán, Brutus ?
— Nem, Sifi, de az efféle kaland már nem nekem való. 

Vén vagyok már éa az effélékhez.
— Hátha, egy százforintos megifjítana ? . . .
—■ Hm. Nálad van az a százforintos, Sifi ?
— Bagatelle . . .  Itt a százas . . . Tehát ? . .  .
— Én feláldozom magamat! —- szélt Brutus pathoszszal és 

zsebre gyűrte a bankjegyet. — Csak az a kérdés, Sifi, hogy 
mikor?

— Az bizonytalan. Nem tudhatom, hol és mely pillanat
ban bukkan fel előttem Jean az ő „méltóztassék“-jával. De az 
nem baj. Te tiz lépésnyi távolbau mindig kisérni fogsz, — ha 
kávéházba megyek, három perczczel utánam te is belépsz ; 
Marschallnál ebédelünk, te a szomszéd asztalnál foglasz he
lyet, szóval hallgatag, néma árnyékom leendesz, beleegyezel 
Brutus ?

— A költségeket persze te fedezed?
— Mindenesetre.
— Hát isten neki, Sifi. Indulhatunk.

i
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— Muki János, te nem készülsz?
— Majd utolérlek,
— Ah ja, ma csütörtök van; ma correspondeálsz?
— Igen.
— Marsehallnál bevárunk.
— Csak várjatok.
Azzal egyenként kezet szorítottak vele; Siíi ismételve 

biztosította különös grácziájáról és Nepomucenns sz. János, ki
nek se égen, se földön szürke köpönyegénél nem volt egyebe — 
egyedül maradt.

Fölszedte a díványról a Sifi nadrágja alá terített lepedőt 
és leü lt; az ő nadrágjának nem ártottak a zsirfoltok, se más
nemű foltok, ő bátran leülhetett.

Darabig elgondolkozott, mintha elméjében a Siíi kalandját 
hánytorgatná, azután közelebb hiízta magához az asztalt, kivett 
az asztalfiából egy ócska fakalamárist és egy közönséges lap di
ósgyőri papirost és irta a mint következik :

„Szeretett, édes, jó anyám ! Végtelenül boldognak érzem 
magam, ha elképzelem azt az örömet és meglepetést, melyet 
neked, édes jó anyám e levelemmel szerzek és e boldogságot 
én már hetek óta előre élvezem, a mióta tudniillik egy vélet
len elárulta nekem, hogy a jogi kérdésekre kitűzött pályadijak 
közül én nyertem el az egyiket.

Tegnap volt a jutalom-kiosztás napja. Nagy ünnepélyes
séggel ment véghez. A dékán maga osztotta ki az egész tanári 
kar és nagy hallgatóság jelenlétében a jutalmakat. Buzditó 
szavakat intézett hozzánk, lelkesített a tudományokban való 
buzgólkodásra és elnyomott szegény hazánk szeretetére. Kezeim 
reszkettek, édes jó anyám, mikor átvettem azt a rengeteg 
pénzt, az örömtől reszkettek, mert éreztem, hogy ezzel a het
venöt forinttal gondjaid egy részét vállaidról levehetem.

Sok, sok éjét virrasztóitam át, édes jó anyám, e munka 
írása mellett, és le-lecsukódó pilláimról mindig az a gondolat 
riasztotta el a tolakodó álmot, hogy te érted virrasztók, te 
érted dolgozom. A munka az enyém, de az érdem egyesegye-
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dűl a tied. Te adtad hozzá a kitartást és az erőt. A hetvenöt 
forintból csak a postakiadást vettem el, azzal kevesebb. Tu
dom, hogy haragudni fogsz, édes jó anyám, hogy nem tartot
tam meg belőle, de hisz nekem mire volna a pénz ? nekem meg
van mindenem, a mi csak keli. Még csak a múlt héten csinál
tattam egy pár fejelést, az ingeim is rendben vannak, a kö
pönyegemet pedig télire majd kifordittatom.

Még mindig a „Hét bagolyéban lakom. Laktársaim igen 
derék, szorgalmas fiatal emberek, kik mindnyájan szeretnek és 
kiváló bizalommal viseltetnek irántam. Az ebédkosztom is igen 
kitűnő, minden második nap egyik tanitványomnál ebédelek, 
azonkívül kapok öt forintot, amiből a vacsora is kifutja.

Kívánok minden jókat, jó egészséget és tiszteltetem vala
mennyi szomszédunkat, a kompaktort, meg a nótárius uramat 
s mar adtam jóságos kezeidet csókolva ezer öleléssel

holtig szerető fiad
János.“

A levél hátára aztán még ráírta szép öreg betűkkel: 
Nemes, nemzetes

Özv. Muki Terézia asszonyságnak 
fiúi szeretettel

Mukfalván.
Azután nyakába pederitette kis szürke köpönyegét és a 

postára ment.
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Tizenkettedik fejezet.

Csobó Pannáék Budapesten.

A ddig  a pillanatig, míg Csobó Estvány uram és megtermett 
falamiája a „Hét bagolyhoz" értek, minden jól ment, várako
záson fölül jól. Gyalog ügettek fel a távol alföldről, tartottat 
hosszú pihentetőket és nem láttak szükséget. Cserni Viktor 
adományából kitelt a kenyér, meg a szalonna, sőt az anvjoknak 
egy kis gégekenőré is kifutotta.

Mikor az Üllői-uton bakoczogtak a városba, Panna nem 
tudott hova lenni a szörnyű csodálat miatt. Csobó Erzsók „asz- 
szonyanyja“ hűségesen segített neki abban és az „apja" is meg
engedte, hogy biz ilyet még ő sem látott életében, lejsőt 
azon a roppant nagy sárga kastélyon csodálkozott, mely előtt 
a sok baka álldogál, ácsorog ; azt szeretné tudni, vájjon sza
badságon vannak-e azok, vagy tán obsitosok, mit keresnének 
különben itthon Magyarországon, mért nincsenek a grániczon 
vagy Taljánországban.

ügy eltanakodott magában az öreg e felett, mintha lega
lább is három esztendőre való prófont volna nyüstös tarisznyá
jában ; pedig biz ott ménkő kevés rágni való volt már ez idő 
szerint. A garaskák is úgy szanaszét gurultak az utón, hogy 
itt is maradt belőlök, ott is maradt, csak az anyjok kendőjének 
a csücskében nem maradt. De Csobóék ezt az aggasztó körül
ményt éppen nem találták aggasztónak. Hisz ők olyan helyre ju t
nak, a hol széna is van, abrak is van. Viktor ur a „Hét bagoly-
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ban“ lakik, azt megmondja a hajdú, ki a Kecskeméti-utcza 
végén álldogál.

És a hajdú valóban ott is állt és meg is mondta.
Csobó Panna köszönet fejében megmutatta neki gyöngy

sor fogait, olyat se látni ám mindennap ; úgy utána is nézett 
annak a lánynak, mintha a szemefényét vitte volna el magával.

A „Hét bagolyban" aztán egyszerre szomorú fordulatot 
kezdtek venni az ügyek.

Abban a házban belől kerülve kevés ablak van ugyan, 
de annál több ajtó; melyiket kéne már most azok közül meg- 
koczogtatni, hogy az ember egyenesen eltalálja az igazit ?

Ha az ember sorra járja valamennyit, bizonyosan az igazi 
is közte lesz, — gondolta Csobó Erzsók asszony, a mi nem volt rósz 
gondolat tőle. E gondolat kivitelének azonban többrendbeli akadá
lyok vetődtek útjába. Először is a legtöbb ajtó be volt zárva és egyá- 
talán nem akart megnyílni kopogtatásukra, ahol pedig megnyílt, ott 
sem bocsátkoztak bővebb magyarázatokba, hanem egyszerűen 
elutasították őket azzal az ultimátummal, hogy ott nem lakik 
piktor, sohasem is lakott, ez diáktanya, itt csupa diákok 
laknak.

A Csobó-család kezdte magát kényelmetlenül érezni. Csobó 
Panna pántlikás reményei ugv nekifakultak egyszerre, úgy elvesz
tették üde színüket, mint az őszi rózsa, ha megcsípte a dér. 
De ő csak hagyján ! ö  nem érezte annyira a foszló remények 
fulánkját, mint Erzsók asszony, ki oly gyönyörűen kicsinálta 
már magában, hogy lesz, miként lesz : dehogy fog ő idegen 
szobalányt tűrni szépséges leánya m ellett; arravaló ő maga ; 
saját anyai kezével fogja öltöztetni vetkeztetni leányát, de
hogy tűr meg körülte idegent. Az volna még csak valami, hogy az
ért mást fogadjanak. Ő ugyan soha teljes életében nem viselt 
cselédi hivatalt, mindig a maga kenyerén volt, de hisz saját 
leánya mellett az nem szégyen. Melyik anya nem vállalkoznék 
ilyesmire ? Hogy füstbe ment most ez a gyönyörű terv ! hogy füstbe 
ment !
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Csobó Estvány uram észjárása nem kalandozott ilyen rnesz- 
szire. Ő nem igen látott az oirán túl, de a mi közvetlen 
közelben az orra előtt feküdt, kézzelfoghatélag, megmásitlratla- 
n u l: az a szomorú valóság, hogy a piktor ur, kinek bőkezű 
alamizsnájából tengődtek két hát óta, nem található sehol — az 
a szomorú valóság úgy összeszoritotta gégéjét, hogy az udvaron 
ácsorgó Mendlinek a szavára alig tudott hirtelenibe felelni.

Pedig ha valaki ismerte a „Hét bagoly" belső helyiségeit, 
lakóit s ezek életét, körülményeit: úgy Mendli volt az. Bővebb 
felvilágosítást, mint ő, ugyan senkisem adhatott. Nem volt 
szobaleány, de az öltöztetés, vetkeztetőshez kitünően é rte tt; az 
egyiktől uj ruhát vett ócska fejében, a másiknak ócskát adott el 
uj gyanánt: ez volt nappali foglalkozása, éjjel aztán még más 
egyebet is miveit.

Mi volt ez az egyéb, azt mindjárt elmondjuk.
Mendli nagy hajlammal viseltetett a szép művészetek 

iránt, különösen szerette pedig a jól sikerült női photographiá- 
kat, a hol az asszonyszemélyek minden fölösleges ruházat 
nélkül abban a páratlan díszben ábrázoltatnak, melyet az 
anyatermészet szabott rájok; szép tánczosnők arczképeit, kik 
franczia helyzetekben a görög ízlésnek hódolnak; fényképe
ket, miket nem szokás rámába tétetni, sem fiatal lányoknak 
mutogatni — ezekből ő egész gyűjteményt tartott, meghozatta 
Bécsből, Párizsból és esténként eljárogatott korcsmáról korcs
mára és nagy titokban mutogatta egynek is, másnak is, ha 
szépen kérték el is adogatta úgy kéz alatt, ha nem kérték, 
maga kínálta, sőt olykor ráerőszakolta az emberre egy hatos

káért, két hatoskáért, mikor hogy. Vesziteni sohsem veszített 
rajta, és utóvégre is ez a fő.

A kik ismerték Mendli t, Krőzusnak csúfolták. Azt mond
ták róla, hogy maholnap bankot nyit. Az ócska ruhát is csak 
azért szedi még, mert már megszokta és nem akarja elvesziteni a 
kundschaftjait, mert a kikről nappal leszedi a ruhát, azokra 
este rátukmálja meztelen hölgyeit. Ezt az eljárást tudósok 
anyagcserének nevezik, az államgazdászok pedig élelmességnek.
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Mendli ellenségei azonban, kik nem voltak sem tudósok, 
sem áüamgazdászok, hanem közönséges handlé zsidók, egész 
más nézeten voltak, ők azt mondták, hogy ez piszkos kere
setmód, de nem a legpiszkosabb azok közül, miknek Mendli 
rejtett kincseit köszönheti. Azt is rebesgették, hogy Mendli, 
ha a photographiákkal való üzletben pangás állt be, eredetiekkel 
is kereskedik. De ez csak amolyan mende monda volt. Higvje, a 
ki akarja.

Annyi szent, hogy Mendli le nem bírta venni szemeit a 
Csobó Panna gyönyörű ábrázatáról; húsos ajkai jérieklették-e 
annyira, vagy sötét nagy szemei, melyekben most oly szomorú 
lehangol tság vetette árnyait, vagy Panna tán valamelyik fényké
péhez hasonlított: mindez bizonytalan. Csak annyi bizonyos, 
hogy Mendli megszólította Csobóékat, hogy mi járatban vannak, 
kit keresnek?

Csobó Erzsók asszonyom aztán az „apja" helyett el
mondta tőrül hegyre, hogy néz ki, minő magas, minő széles, 
milyen a bajusza és Mendli ? — Ismerte, hogy ne ismerte 
volna, csakhogy az az ur most nincsen itt Pesten, nem is jön 
vissza egyhamar, de ha majd visszajön, akkor itt lesz; kü
lönben pedig ne álldogáljanak itt az udvaron, mert még meg 
is szólítják az embert érte, azt gondolják, hogy valami roszat 
forral. Azután elment dolgára. Csobóék is megunták a remény
telen várakozást és nagy szomorúan elkullogtak.

Csípős hideg szél kezdett fújni. Az emberek az utczán 
oly gyorsan futkostak ide-oda és a legtöbbje már téli gúnyába 
bujt. Csobó Pannáék szép lassan haladtak végig a kecskeméti- 
utczán, onnan a barátok-terére, uriutczába; szeme közé néztek 
minden fekete szakállas, magas termetű férfialaknak, hátha az 
lesz, akit őt keresnek; egynémelyik azok közül hátra is tekin
tett Panna után, volt olyan is, a ki megszólította, de biz az 
egyik sem volt a piktor.

Meg-msgállot.tak egy-egy kirakat előtt, megbámulták a 
sok czifraságot, a sok drága ruhafélét, selyemkeszkenőt, patyo
latinget és nagy bámultokban szép lassacskán rájok esteledett.
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Csobó Estvány uram kelletlenül mászkált a cselédei nyo
mában, kik oly jóízűen elbanzsalogtak, mig ő inkább szeretett 
volna valahol megtelepedni, pihenni, mint e hivságos dolgok 
szemléletével vesztegetni az időt. De hát azért csak mende- 
gélt ő is.

Gyújtogatni kezdték sorra a lámpákat, valami kopott ki
nézésű ember hosszú póznával szaladt egyik lámpától a má
sikig, alig hogy hozzáért, már meg is gyűlt. Hogy lehet az? 
Csobó Estvány aramat majd megette a csoda.

Azután egyszerre csak kiértek a váczi- utczára. Csobó 
Panna belefogódzott az édes anyjába, az anyja meg az apjokba. 
Ott olyan világos volt, mint fényea délben. Olyat sem láttak 
még a Csobó Panna szemei. Hogy sürgött- forgott itt a tömén
telen úri nép; hol is veszi magát annyi ? Szinte megfoghat- 
lan. És milyen szépek mind, milyen czifrák, milyen díszesek. 
A legtöbbje mosolyog, jókedvű, beszélgetnek is, de magyar 
szót keveset hallani, vagy talán olyan fáin magyar szó az, hogy 
a Csobó Panna azért nem értheti ? A hölgyek ki-bejárnak a 
fényes boltokba, melyek falai csupa üvegből vannak, az urak 
az egyik szemükön pápaszemet viselnek — ugyan miért? Hát 
az egyik szemükön látnak és a másikon nem ? Milyen külö
nös. Azután egy vagy, roppant nagy bolt elé kerülnek, mely
nek egész belső világát ki lehet venni. Ott a falak puszták. 
Az ember nem is jön rá egyhamar, hogy ott mit adogatnak. 
ín agy zöld asztalok vannak felállítva és fiatal emberek sürög- 
nek az asztalok körül jókora botokkal kezeikben és fehér meg 
piros tekéket lökdösnek. Azoknak sincs egyéb dolguk ! Mások 
apró asztalkák mellett ülnek és folyvást lepedőnagyságu pa- 
irosokba néznek. Mit nézhetnek rajta vajon ? Előttük parányi 
pcsészék, bögrék, poharak állanak. Minden tiz minutába bele 
mártják a kanalukat, egyet hörpentenek, aztán megint ott 
hagyják.

Panna sokáig nézett be abba a boltba, mert úgy rémlett 
neki, mintha az egyik nagy zöld asztal fölé egy ur hajolt volna, 
ki hasonlított a piktorhoz, ügy szeretett volna még tovább is
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benézni, de a jövőmenők árja odébb sodorta őket, és ott nem 
ieüetett megállaDi.

Csobó Panna fejében megállt a gondolat. Ennyi szépet 
ő soha nem is álmodott. Minő jé mégis, hogy ide feljöttek. 
Milyen szép itten az élet, mennyivel jobb itt, mint lenn a 
magányos puszta magányos csőszkunyhajában. Mennyit lát, meny
nyit hall itt az ember és ha a piktort megtalálják, milyen szépen 
fognak ők majd boldogulni ide fenn.

Csobé Estvány uram is hánytorgatott az ő elméjében 
egyetmást, de az merőben különböző volt attól, mit leánya 
gondolt. Az nem csapó ngott annyira a távolban.

— Hallod-e anyja, hol húzódunk mi meg az éjszaka? 
szólt életepárjákoz, ki e váratlan megszólításra még jobban 
meglassitá lépteit.

Olyan kérdés volt ez, melyről Csobó Erzsók egészen meg
feledkezett.

— Hol húzódnak meg ? Azt egyelőre bajos volna kitudni, 
csak az az egy bizonyos, hogy nem itt, nem ebben a fényes ut- 
czában, nem e közt a tenger czifra nép közt, hol úgy is min
denki megnézi, méregeti őket, iejsőt a Pannát, ki kouyit hozzá 
némiképpen, hogy nem azért nézik úgy meg, mintha haragud
nának reá.

— Hol húzódnak meg? Majd valahol az árnyékban, va
lami kapu alatt, vagy isten tudja hol ? Nekik mindegy, pénzök 
nincsen, korcsmába nem mehetnek. Megeszik azt a maradék 
kis fekete kenyeret az iszákból és megvonulnak valahol, csak 
nem bántja őket senki, mért is bántanák ? Csobó EstváDy uram ma 
nem puskázik, esze ágában sincs, tán túl is adott már azon az ócska 
fringián, ők jó emberek, nem bántanak senkit, csak a piktort 
jöttek felkeresni, ennyi az egész. Biz ezért ez a sok derék úri 
nép meg se szólítja az embert.

Csak arra kell igyekezniük, hogy valamikép kijussanak ebből 
a bántó világosságból. Egyelőre tehát mennek, szép csöndes 
parasztlépésben ismét tovább mennek.
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— Aunye! éd’sapám uram, be ménkű. nagy bálvány ! —■ kiál
tott egyszerre Csobó Panna, a Kristóftérhez érve.

— Ugyan nézd csak apja, télviz idején is igy áll a?
— Én úgy fogom fel, hogy ez a város czimere, monda 

Csobó Estvány uram nagy bölcsen; a város pöcsétjéu otthon 
szinte ilyet láttim . Én a mondó vagyok neked, asszony, hogy 
ennek jó dóga van odafön, de én fázni kezdek, hideg van; for
duljunk be emitt, hátha valami jó helyre akadunk.

Csobó Panna még kétszer háromszor is visszatekintett a 
a nagy Kristófra, amint a sarkon befordultak a szervitatér 
irányába. A szél mind erősebben, mind hidegebben kezdett 
fújni. A gázlámpákban ideoda libbent-lobbant a láng, homályo
san, szomorún.

Csobó Panna fakó, rongyos kendőjét összébb vonta a nya
kán és kelletlenül, íankadtan követé édes anyját, olykor há
rom-négy lépésnyire visszamaradva mögötte.

A Károly-kaszárnya sötét, komor falai előtt ismét össze 
bújtak, egymáshoz simultak szorosan és félénk remegő léptek
kel haladtak el mellette; Csobó Estvány uram még a kalap
ját is megemelte a silbak előtt, még „—esés jójczakát" is kívánt 
neki, pedig a sötétben, mely óráról órára sűrűbb lett, alig 
látott a silbakból egyebet, mint szuronyának futó csillámlását. 
mikor egy ablakbúi véletlenül egy hirtelen sugár ráesett.

Az utczákon lassan-lassan megszűnt a járás-kelés, kocsi- 
robogás; csend, nyomasztó, mély csendesség szállta meg a várost, 
és ez félelmesebb volt a boldogtalan ácsorgókra, mintkün a pusz
tán, hol az ócska viharmegtépett csőszkunyhó oltalmat adott.

Ism ít a szénatér környékén jártak, csak pár lépésnyire 
a „Hót bagolyétól, de ők nem tudták, hol merre vannak; 
valami kapumélyedésbe aztán mégis megvonták magukat és 
egész boldogok voltak, hogy letelepedhetnek, Panna csakha
mar el is aludt. A hideg szél sajtolta-e ki a könyeket. melyek 
telt, sápadt arczán végig futottak, vagy füstbe ment reményeit, 
várakozásait siratta meg álmában ? Lassacskán Csobó Estvány 
uram is nekifohászkodott, hogy isten oltalmába ajánlja éjszakai

*
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aluvását és Erzsók asszony is közei volt az elbóbiskáláshoz, 
de egyszerre léptek közeledtek, aztán valaki megállt a kapu 
alatt, meghúzta a esengetyüt, a kapu nyikorogva megfor
dult sarkaiban és valami némber dugta ki rajta fejét. A l
kalmasint a házmesterné volt.

— Menjenek isten hírével innen, itt nem szabad az u t- 
czán letelepedni, ha az őrök erre kerülnek, majd becsukják kend- 
teket, szólt rikácsoló hangon és ismét becsapta a kaput.

Csobó Panna kitörülte szeméből a könyeket és arcza még 
sápadtabb volt mint azelőtt.

Feltápászkodtak tehát csendesen és mentek tovább, a két 
öreg lassan vonszolta odább eltörődött fáradt tagjait, czéltala- 
nul, reménytelenül, csakhogy menjenek, nehogy ülve találja 
őket valaki, nehogy tolvajoknak nézzek és becsukják.

Késő, nagyon késő lehetett már.
Tán éjfélre is járt, vagy el is múlt.
Az a póznás ember, ki a lámpákat oly csodálatos hirte

lenséggel gyújtogatja, iramodott el mellettök ; csakhogy nem 
oly sietősen, mint a mikor először látták, ás amint meggyuj- 
totta, ép oly hirtelen oltogatta most szép sorjában, hogy itt is 
elsötétedett az utcza, ott is elsötétedett.

Csobóék csak mentek egyre mendegéltek.
Valami száz lépésnyire mögöttök egy csoport lassan ha

ladó alakokat vettek észre. Bizonyosan az őrök lesznek. Csobó 
Estvány uram valami miatyánk-féiét morzsolg atott ajkai közt 
Ur isten! mi lesz, ha azok megszólítják, ha kérdezik, hova 
mennek, hol van a szállójuk. Mit feleljenek arra? Bekísérik, két
séget nem szenved, becsukják ; mert itt úgy látszik első köte
lessége az embernek, hogy szállása legyen.

A patrouille szó nélkül haladt el mellettök.
Csobó Estvány szivéről kő esett le.
De alig haladtak tiz—húsz lépést, mikor az egyik őr csak 

vissza fordul.
Csobó Estvány uram térdei reszkettek, nyelve megzsib

badt, belekapaszkodott hitestársa karjába.
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— Mit ácsorognak kendtek ilyen későn, menjenek isten 
hírével haza, — rivallt rájok az őr és tovább sietett.

H aza! haza! Csobé Estvány szive e szóra úgy összeszo
rult, barázdás képén, ősz bajuszán valami nedvességet érzett 
végig folyni. Hova menjen haza az, a kinek otthona nincs? 
Hova hajtsa fejét, kitől még a kemény követ is eltiltják? El, 
el innen! Ki ebből a rengeteg, óriási kőhalmazból, ki a város
ból, a puszta mezőre, a hol ember nincsen, rendőr nincsen 
tilalom nincsen !

És tovább mentek, egyre mentek, fáradtan, kimerülve, 
botorkázva, de mentek.

A Józsefvárosi templom tornyán messze elható érczes 
kongással kettőt ütött.

A szél egyre csipősebb lett, egyre fagyosabb. A három 
ügyefogyott, istentől és emberektől, elhagyatott teremtés úgy 
didergett.

Csobó Panna melléből mély sóhajtás tört utat magának :
— En istenem, csak virradna m ár!





Krickeböck Hildegard kisasszony.
.Képes Regénytür“ 3. füzet.
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Tizenharmadik fejezet.

A „Névtelen."

"Valami negyedóra óta egy mélyen előre hajlott, sötét alak 
követte a hajléktalan bolyongókat Nesztelen, halk volt a járása, 
mintha posztólábbeliket viselne. Csobóék nem vették észre.

Azon körülmény folytán azonban, hogy mig Csobóék gyak
ran meg-megálltak, tanakodva hogy melyik utczán forduljanak 
be, melyik viszen kifelé a városból, a magányos éji kalandor 
megállapodás nélkül folyvást előre ment, csakhamar igen cse
kély távolság maradt köztük. Még tiz—húsz lépés és — utol
érte őket.

Egy bágyadtan pislogó lámpa alatt találkoztak.
— Nü, hát maguk még mindig keresik a piktort ? — hang

zott az éji kalandor félig csodálkozó, félig gúnyos megszó
lítása.

Mendli volt.
Ha Csobóék viszont Mendlitől találják kérdezni, hogy hát 

ő kit keres ezen a tájon éjfélután 2 órakor, aligha azzal nem 
kénytelen kivágni magát, hogy ő itt lakik, épp a harmadik 
ház innen. A mi pedig a késői órát illeti, itt Pesten igy van 
szokásban, az ember éjfélután fekszik és körűidéiben kel, már 
t. i. a ki teheti, a kinek módjában áll.

De Csobóéknak nem igen juthatott eszökbe ilyesmit kér
deni. Inkább az iránt könyörögtek, hogy mondjon nekik valami

9
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módot, mikép lehetne egy kis pihenő helyre szert tenni, a 
honnan ki nem utasítanák az embert.

És Mendli tudott is, mondott is.
— Tartsanak kendtek erre balra, eunek az utczának a szeg

letén van egy kocsma, a k it  „Névtelenének csúfolja a poblikum 
oda úgy bemehetnek kendtek, mintha száz florin volna a zse- 
bibe ; csak mongya hogy én, a Mendli küldte és hogy küszüntetem 
a Sziporka nénémet, de el ne felejtse kendtek, a Sziporka nénémet 
küszüntetem. Majd egy kis vocsorát is kapnak . . . erre bolra, csak 
mengyenek, gute N acht! Hehehe! Be furcsa is ez a falosi pa
raszt ! hehehe !. . . Sziporka néném . . .  hehehe ! hehehe! . . .

Csobóék nem igen várták be, hogy Mendli bővebben 
magyarázza ki magát. Minek ? ők abba az élőszóbeli utalványba 
úgy belekapaszkodtak, mintha legalább is a tiszteletes uram 
igéi lettek volna. Sietve mentek végig a megjelölt utczán és 
annak a sarkán csakugyan kivilágított ablakok fénye nézett 
feléjük. Alacsony kis házikó volt az a „Névtelen/' kőt oldalról 
fapalánk közé fogva, melynek hasadékain szokatlan térés udvarba 
lehetett látni, kocsiszínnel a végiben.

Ez alatt a szin alatt hébehóba egy-két teherrel, gaboná
val megrakott kocsi is szokott állani, parasztemberek alkal
matosságai, kik eladni való gabonát szállítanak a városba. 
Kendesen a véletlen szokta idehozni őket, ha ugyan holmi 
kabátos, urias kinézésű világboldogitók közbenjárása és meleg 
ajánlata nem több a véletlennél.

Most is három-négy parasztszekér áll a szin alatt, egyet
len egy suhancz kölyök vigyáz, hogy a kocsiról valaminek lába 
ne keljen. A többiek benn vannak időtöltésből vagy egyébből 
a „Névtelenében.

Már messziről vidám zeneszó és bátor kurjongatások 
jutnak Csobóék füleihez. Csobó Pannába mintha e hangokra 
uj élet szállana. Olyan csiklandozó érzés fut végig egész testén, 
szinte ég a föld lábai alatt, úgy elfelejt éhséget, fázást, nyo
morúságot, szenvedést, csak tánczra szeretne perdülni és tán- 
czolni lélekszakadtig, három nap és három éjjel, a mint a nóta
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tartja és a mint jobb napokban otthon ő is meg szokta 
tartani.

És éppen az 6 nótája, a mire a czigányok rágyújtottak! Az 
a csárdás, a mit otthon a sánta Fercsi szokott elgyötörni 
másodmagával, harmadfél húron, szeleid klarinéton. De milyen 
gyönyörű változatban hallja itt! mennyi tökélylyel! I tt  már 
bizonyosan harmadfél a czigány és az orchestrum egy betört 
bordáju hegedűvel vagy egy rikácsoló trombitával gazdagabb ! . . .

Most az egyszer Csobóék nem tanakodnak, nem nyüzs- 
gölődnek, hanem egyenesen, tartózkodás nélkül benyitnak az 
utczára nyíló korcsmaházba.

Lépjünk be mi is.
Mikor a szem annyira hozzászokott a sűrű dohányfüst 

és egyéb gőzökhöz, melyek itt a levegőt pótolják, hogy a tár
gyakat egymástól megkülönböztetheti, akkorra már a tüdő is 
veszélyen kívül van.

Csobóéknak-nem árt, Pannának jó egészséges tüdeje van.
Az alacsony, nem éppen tágas vendégszoba zsúfolva van 

vendégekkel, kik közül csak kevesen foglalják el az asztalo
kat. Legnagyobb része áll. Állva iszik, állva társalog, vagy 
ha megunta az állást, körbe tántorog, amit vakmerőség lenne 
táncznak nevezni. A mi a vendégek külsejét illeti, ez rokon
szenvesnek éppen nem mondható. Legnagyobbrészt a nadrá- 
gos osztályhoz tartoznak, még a — nadrágtalanja is, azaz 
kiknek a nadrágja teljesen elkopott, nyomorultan, időnek előtte 
felmondta a szolgálatot és az illető tulajdonos ismeretlen, de 
sejthető okokból nem belyettesité mással, mint dukál vala.

Ezek az urak a társadalom azon rétegéhez tartoznak, 
mely nyíltan be meri vallani, hogy felebarátja zsebéből él. És 
legfőképpen ez az őszinteség az, mely miatt a társadalom 
kiutasította őket kebléből, és homlokukra sütötte a szégyen- 
bélyegét, mit ők idegen zsebkendőkkel iparkodnak onnan letö- 
rülgetni, vagy tán nem is iparkodnak, mit bánják ők a tár
sadalmat ?

— Kiki úgy él meg, ahogy lehet, szokta M a r k o s  uram
9*
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a „Névtelen" csapiárosa mondani és szépen beletanult az orgazda 
szerepébe, mi nem is olyan megvetendő állás, ha az ember 
ért a mesterséghez és tudja a járást a rendőrközegeknél. „Mert 
mindennemű dolognak megvan a maga kibúvója, ha nem 
nagyobb is egy tű fokánál" — volt a Markos uram mondása eső 
azon a tüfokon már legalább is három-négy falka disznót 
hajtott keresztül és épített magának két házat — egyiket 
Ó-Budán, a másikat Uj-Pesten — csupa olyan téglából, amit 
azon a jelképes tűfokon keresztül praktizált.

Az igaz, hogy a szerencse is szolgált neki. Arról ember 
nem tehet, annak magától kell jőni és most, e pillanatban is 
nagyban szolgál neki a szerencse, de — kövessünk sorrendet.

Tehát egy csoport tódott-fódott, ringy-rongy alak táuczol 
vagy tántorog, áll vagy ül, vagy ide-oda mozog a szűk helyi
ségben.

Az ajtó szögét a fentnevezett czigánybanda foglalta el. A 
prímás körül egy kifestett arczu leány forgolódik. Az a barna 
suhancz mód nélkül tetszik neki.

Odébb a szűiágta kármentő mögött egy félkezü, kék 
katonablouset viselő, izmos alak ül egy külön asztal mel
lett, még három czimborával. Egyik kabátujja csak úgy fityeg 
üresen, ö  azt állitja, hogy Solferinonál hagyta hiányzó karját, 
de a „Névtelen" csapiárosa máskép adja elé annak a hiányzó 
karnak a történetét. Tekintve azt, hogy Markos uram a „Név
telen" élő krónikája: az ő szava hitelességét kétségbe vonnunk 
nem szabad. Csonka Marczi testén annyi késszúrás fordult meg 
azóta, hogy azon a kis amputátión átesett, hogy azt már egé
szen el is felejthette.

De nyíltan ne merje senki kétségbe vonni Csonka Marczi 
állítását, az nem tanácsos ! A kik ismerik, jól tudják ezt, Maga 
Markos is csak a háta mögött mer szólani róla. Nem jó in- 
gerkedni vele.

Csonka Marczi balkezével is oly biztosan vezeti a kést, 
hogy ritkítja párját e nemben. Lopni — azt nem szokott, az 
nem a kenyere; de betörés nem eshetik meg nélküle. Azt ta rt
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ják róla, hogy vasfűvel keni a tenyerét ; nincs az a zár, nincs 
az a béklyó, a mit össze ne morzsolna. Mikor ő öklével az 
asztalra üt, olyan csöndesség lesz egyszerre a „Névtelen‘'-ben, 
hogy Markos uram is megijed tőle.

Három czimborája, a kik vele egy asztalnál, fedve a kár
mentő által, ülnek, szintén nevezetes egyéniségek, egyelőre csak 
nevöket Írjuk ide : Harcsa, Pisze, Nyakigláb.

A zűrös hangzavarból, mely ez undorító tömkeleg felett 
uralkodik, mintha taktusát képezné e zagyvalékos összevisszának, 
a bosszú asztal felső sarka mellől szabályos szünetekben foly
vást ez a felkiáltás hallatszik:

— Itt a piros! Itt a piros! Hol a piros ?
Mi történik ott ?
Semmi. Egy kis produkczió.
M i t u g r á s z ,  a „Névtelen" egyik törzsvendége, ujjai- 

nak ügyességét produkálja, és négy-öt szürös-bundás paraszt 
eszének rövid voltát. Ennyi az egész.

Ismeretes játék, amit ott játszanak, vagy nem is annyira 
játék, mint inkább fogadás. A mutatványt adó ur, jelen esetben 
M i t u g r á s z ,  bárom kissé bebajlitott kártyát, melyek ketteje 
vagy tők vagy zöld és csak az egyik piros, összevissza dobál a 
néző előtt, folyvást fittogtatva a piros szint és úgy intézve, 
hogy a néző nemcsak tiz forintot, de esküt is merne tenni rá, 
hogy ez, vagy amaz a kártya a piros; tiz esetben kilencz közül 
hálát adhat a „pointirozó" hogy csak tiz forintot tett és nem 
esküdött meg egyúttal, mert a lelke üdvéd is elveszíthette volna.

Híres vásárokon, a gyulain, debreczenin, a „paraszt fogd- 
meg“-ek ezzel szokták lefőzni a marháján túladott hatöfcrös 
gazdákat, úgy hogy még unokájok is 'megemlegeti.

A „Névtelen“-ben is gyakran megesik az ilyen partié, 
persze csak akkor, ha a szin alatt parasztkocsik állanak, még 
pedig nem megrakodva többé, hanem üresen. Olykor Markos 
uram maga is meg szokta venni a gabonát, még pedig ugyan
csak jó áron, két-három forinttal drágábban, mint a keletje. 
Persze, hogy nincs köszönet benne.
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Abban a pillanatban, a mikor Csobóék benyitottak a 
vendégszobába, a legélénkebben folyt a játék. Markos uram, a 
korcsmáros, bolond szerencsével rakta, ő  mindig eltalálta, hol 
a piros, és ő nagyban is rakja. Tiz—húsz forintjával; lassacs
kán a parasztok is vérszemet kapnak, a játék egyre tüzesebb, 
a czigány egyre szilajabban húzza, a füst, gőz, bűz egyre foj- 
tóbb és mindig hosszabb-hosszabb szünetekben hangzik fel a 
végzetes refraine:

— Itt a piros! I tt a piros! Hol a piros ?
Csobóék becsületes emberségtudással sok jó estét kivántak 

mindközönségesen és megállapodtak az ajtó mellett, várva, 
hogy megszólítsák ókét, mi járatban vannak; mikor Erzsók 
asszony aztán tapasztalta, hogy biz itt nem sokat törődnek az 
ember fiával, vett magának annyi bátorságot, hogy megkérdezze 
a czigánytől, ki a trombitát ép pihentette, hogy melyik itten a 
csapiár vagy a csaplárnó, mivel hogy neki fontos üzenetet kell 
általadul, a, mit nagyon a szivére kötöttek,

A csapiáros el volt foglalva, de a csaplárné, egy kifestett 
arczu, fogatlan,^zörnyü czifra delnő, az kapható volt egy szóra, 
meg kettőre is.

— A Mendli utasitott ide bennünket, — mondáCsobó Er
zsók, — csak annyit mondjunk, aszondja, hogy ő küldött ide. 
Aztán meg a S z i p o r k á n é t  is k ö s z ö n t e t i ,  ugy-e 
annak hijják, Panna lányom, Sziporkáné?

Panna nagy komolyan bicczentett rá a fejével, a csap
lárné meg végig nézett rajta tetőtől talpig, olyan furcsán 
olyan különösen, aztán mosolyra vicsorította fogatlan száját és 
azt mondta, mindjárt elküld utána, addig sak üljenek oda az 
asztal végibe, pálinkát is hozott nekik, meg kenyeret, jóllak
hatnak.

Csobó Erzsók asszony nem volt egész tisztában a dolog
gal, hogy miért kell oly sürgősen éjfélután felzaklatni azt a 
Sziporkánét, csupán, hogy ő személyesen átadhassa neki a Mendli 
zsidó köszöntését ? Hát olyan sürgetés volt ez ? Ugyan vár
hatna reggelig. Még bizony, az a jó Sziporkáné meg talál ha
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ragudni, és méltán : de a dolgon változtatni nem lehetett, azért 
nem is tépelődőtt többé e felett, hanem kezdett hozzá látni, 
hogy kiszáradt gégecsapját kissé öntözgesse.

Csobó Estvány az isten áldásához levette deres fejéről a 
kalapot és nagy buzgésággal látott az evéshez. Panna alig mert 
felpillantani ebben a sokadalomban; pedig bátran főitekinthe
tett volna ; az összes publikum figyelme a nagy ivóasztal feje 
felé volt központosítva, a hol a dühös játék folyt, az egyik pa
raszt éppen szekerét, lovát kínálta a csapiárnak, a másiknak 
meg utolsó száz forintjából adták ki az utolsó tízest; csak egy 
ember szeme akadt meg a Csobó Panna szépségén, Csonka 
Marczié, a kármentő mögött, ki le nem tudta venni róla te
kintetét.

— Eredj, Pisze, csábítsd ide azt a szépséges személyt, 
ha maga nem jön, csípd meg pereputyostól, úgy látom hárman 
vannak, — szólt Csonka Marczi egyik társához.

— Küldd, Harcsát, jobban tud ő a nyelvükön, aztán ron
gyosabb is mint én, bizalmasabbak lesznek hozzá ; rólam még 
azt hiszik, hogy valami nagy ur vagyok, attól meg félnek.

— Valid be inkább, röstelled mutogatni bütykőidet, azt 
fogják hinni, te ágról szakadt, hogy az . ujjaidou mogyoró te
rem, — felelt Harcsa, pálinkás poharát felhajtva.

— Ne veszekedjetek ; majd Nyakigláb egyet lép, ott is 
volt, itt is lesz. Mészsz vagy nem?

Nyakigláb egyet lépett, itt is volt, ott is volt Csobóékat 
is magával hozta.

Csobó Estvány uram nagy megtiszteltetésnek vette ezt a 
dolgot. Lám, lám ! Mégis akad pártfogójuk. Á  merre csak jár
nak, kelnek, mindenütt akad valaki, a ki megbecsüli őket. Er- 
zsők meg azt az észrevételt tette, hogy az a pálinka, a mivel 
Csonka Marczi kinálgatja, két-három pohárral egymásután, sok
kal izletesebb, mint az előbbi, a mit a csaplárné adott.

Csonka Marczi maga mellé ültette Pannát és azt kérdezte 
tőle, nem vonakodik-e tőle azért, hogy neki csak fél karja
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van ; biz a másik ott maradt Solferinonál, egy kartácsgolyó 
elszakította, mert ő ott volt mint frajter, a mi nagy charge.

Csobó Panna azt mondta, hogy nem vonakodik ; a Pisze 
meg a Harcsa nem tudtak hova lenni, úgy bomlottak egy
mással a fölött a Marczi fölött, de Nyakigláb nem jó szemmel 
nézte ezt az udvarlást. Neki is megtetszett a lány.

Csonka Marczi egy jól kiköszörült tőrt vett ki kabátja 
belső zsebéből és az asztalra tetce. Azután jelentős pillantást 
vetett a három bajtársra; ez a művelet annyit jelentett, hogy 
ne merjenek mocczanni, mert ezért a lányért ő ma kész em
bert ölni.

N y a k i g l á b  válasz fejében egy kétcsöves kis pisztolyt 
húzott ki a csizmaszárból és hasonlókép maga elé tette az asz" 
talra.

Pisze meg Harcsa egyre csak bomlottak.
Nagy gézengúz mindakettő.
P is z é n e k ,  kinek jelvényes orrán kívül roppant máj

foltok rutitják el apró vörhenyes sörtetarlóval beborított arczát 
az a jelszava, hogy többet észszel mint erővel. Furfangosabb 
zsiványt soha nem szállásolt még a „Névtelen.” Tizenegyszer 
szökött meg már különböző fegyházakból s a káposztásfejüek 
(zsandárok) nem is beszélnek róla máskép, csak kalaplevéye. 
Áldja istenét, akinek vele dolga nem akad. Egy pár kásszurást 
föl sem vesz, de örömestebb adja, mintsem hogy elfogadja. Azs 
adásnál meg szívesebben alkalmazza hátulról, orozva : valóságos 
hiéna-természet.

H a r c s a  valamivel idősebb, valamivel szolidabb rég 
túl van a negyvenen és a habozáson. Jóakaró atyai mosoly 
szokott lebegni ajkai körül, még akkor is, midőn meg- 
agyabugyál valakit. Azt a fél szemét, ami hiányzik, Czifra 
Rózsi, hajdani szeretője kaparta ki. Azóta kénytelen egyetlen 
szemébe összpontosítani egész ravaszságát. Harcsáról abban 
a véleményben vannak társai, hogy pályatévesztett ember, az 
isten is uzsorásnak teremtette, olyan édeskés, olyan nyájas, és



137

olyan kegyetlen! Uzsorásnak jó lett volna, de tolvajnak na
gyon is pimasz !

Mennyivel tehetségesebb és hasznavehetőbb ember az a 
M i t u g r á s z, ki ott a kártyát keveri a parasztoknak. Az 
a megtestesült eleganczia. Annak a testén soha sem volt más, 
csak szalonkabát. Előbb tánczmester, utóbb a szemfényvesz
tésre adta a fejét. Komédiás-bandát toborzott és bejárta Tol- 
nát-Barauyát. Mutatványaihoz rendesen a néző publikum köré
ből kölcsönözgette a karikagyűrűket, órákat. A karikagyűrűket 
eltüntette és ismét a kölcsönadó ujjára varázsolta, csakhogy 
amikorra odaért, az utón rézzé változott az aranyja, amit az 
illetők sokszor igen zokon vettek. Az órákat meg—changez mar- 
che! — Bécsbe, Párizsba utaztatta és felvonásközben maga 
is elszellent. Üthette a publikum a nyomát. Egynéhányszor 
hűvösre jutott, de varázslatai mindig kisegítették a bajból.

Utó végre is nem találta elég jövedelmezőnek ezt a ke- 
resetforást és a kártyához fordult.

A hölgyek minden körben szerették, tehát most is egy 
hölgy grácziájára alapitotta szerencséjét. Hűséget esküdött a 
coeur-dámának és azóta jelszava :

— Itt a piros! Hol a piros ?
N y a k i g l á b  a „Névtelen" lángelméje. Valamikor 

szabólegény volt. Hanem szerencsétlenségére, mindig benn fe
lejtett valamit, a kabátzsebekbe, miket varrt, aminek okvetlen 
birtokába kellett jutnia. így aztán lassan-lassan belegyakorolta 
magát abba a mesterségbe, miként kelljen a zsebeket kifor
dítani, ha a kabátot a megrendelő történetesen már felhúzta és 
viseli is. Kísérleteit siker koronázta. Csakhamar a dologház is 
feltárta neki vendéglátó kapuit és egy londoni zsebmetsző-club 
elismerő sorok kíséretében tiszteletbeli kültaggá válasz
totta meg.

És mindezek daczára Nyakigláb most olyan rongyos, 
olyan megviselt.

Lyukas könyökeit előre tolva és csontos, gyér sörtéjü állát 
tenyerébe sülyesztve azon probléma megfejtésén fárasztja elmé
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jét, hogy lehetne azt a lyukas, elkopott magyar ezüsthatost, a mit 
Panna kaláris gyöngysora közepén fityelék gyanánt visel, úgy 
elcsenni onnan, hogy Csonka Marczi, ki le nem veszi szemeit a 
leányról, észre ne vegye.

A kik Nyakiglábot közelebbről ismerik, nem kétséges- 
kednek az iránt, hogy mint sok mást, végre ezt a problémát 
is megoldotta volna, ha Csobó Erzsók asszony, a csaplárné 
egy szemhunyoritására, Pannát karonfogva a külön asztalt és 
annak érdemes asztalkörét ott nem hagyja.

Csonka Marczi épen Csobé Estvány uram poharát töl
tötte szinig. Megfogom az apját, gondolá, akkor tartom a 
lányát is. Hirtelen utána sem birt nézni, mert a nagy asztal 
körül túlságosan zajos eszmecserébe kezdtek a kifosztott parasz
tok, az egyik óbégatott, a másik káromkodott, a harmadik 
meg azt forgatta meg sírjában, a ki a Névtelen fundamentumát 
lerakta.

Markos, a csapiáros, tapasztalásból ismerte mind ezeket 
a symptomákat, ép úgy mint a orvos a betegséget ismeri. 
Tudta, hogy az efféle bajoknál semmi sem segít olyan gyöke
resen mint egy kis érvágás; de az egyik parasztnak, ki leg
jobban tartotta magát, még degesz volt az erszénye, ezért szép 
módjával lecsillapította az elemeket, és hagyta tovább folyni 
a játékot.

A czigány egyre húzta. A lárma, káromkodás, kaczaj, 
tombolás egyre veszettebb, egyre széditőbh lett. A festett arczu 
lányok, kiknek az ital fejébe szállt, feslett dalokat énekelve, 
a szoba közepén tánczra perdültek; a ki tánczost nem fog
hatott, az járta egyedül, őrületes, chaotikus, pokoli zűrzavar! . . .

Egyszerre a szoba legsötétebb zugában megszólal egy 
ócska, fülrepesztő kintorna. Erre Harcsa, Pisze, Nyakigláb olyan 
kaczajra fakadnak, hogy reng bele a mestergerenda.

A ki a szerencsétlen verklit forgatja, balkezével szörnyen 
dörzsöli a szemeit. Alacsony emberke, megfér a kintornája 
árnyékában. Ott is kuczorgott éjfél óta és aludt mint egy kis 
isten. Itt csak Muszinak hijják, vagy aki restelli, csak Nyöször
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gőnek. ő  igy is megérti és szörnyű furcsa figurákat vág sovány, 
szögletes, kiborotvált képével. Álomittasultan, azt, hiszi, hogy 
künn az utczán van és taktusra billegeti fejét.

— Ne nyavalygasd, hanem ülj ide ! — rivallt rá Csonka 
Marczi. Hát mi hirt hozasz? Alig várom, hogy kifeszitsd a 
kukkancsaidat.

A Muszi aztán kifesziti kukkancsait.
— Hm. Nagy újság. Beszélhetek ez előtt ? — kérdé a kis 

Muszi letelepedve és Csobó Estvány uramra mutatott, a ki fölötte 
jól érezte magát.

— Beszélhetsz bátran. Magamra veszem, — mondá Csonka 
Marczi, tekintvén Csobó uramat a famíliához tartozónak.

— Hát az a rostély, a mitől tartottatok, — mondá félig 
suttogó hangon a Muszi — nincs ott. Azelőtt éléskamra volt, de 
szobát csinálták belőle, megnagyobbították az ablakot, de a 
rostélyról megfeledkeztek. A mint krajczárokat gyűjteni körül
jártam, megálltam alatta. Valami nöszemély lakik benne.

— Jól van, Muszi ; mennyiért adod el nekem a ré
szedet a zsákmányból ?

— Semennyiért.
— Hátha rajtavesztünk ?
— Hm. Akkor szamarak vagytok.
— Hallod-e Muszi, igazán olyan gazdag az a Krantz a 

hogy mondod ?
— Még gazdagabb.
— Igen, de a házait nem vihetjük ki az ablakon. Van-e 

készpénze ?
— Annyi, hogy még az unokádnak is eltehetsz belőle 

gugyira.
— Nos, Pisze, Harcsa, mikor ? — kérdé suttogva 

Csonka. — Sietnünk kell, mert fogytán vagyunk. Markos 
ugyan jól megszedi magát ma este, de abból egy-egyre 
mi ju t ?

Csonka Marczinak pedig nagy, igen nagy osztályra volt 
most szüksége. Komoly szándékai vannak ezzel a lánynyal.
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Elveszi — szeretőnek. Nem is titkolja, sőt Csobó Estvány 
uram előtt már ejtett is egy-két szót ez ügyben. Neki ugyan 
mi kifogása lehetne az ilyen vő ellen ? Csonka Marczi nem 
megvetendő partié. A jobb karja hiányzik ugyan, de mikor igy 
is meg tudja keresni kenyerét, a megmaradt balkarjával, ez 
annál nagyobb érdem.

Csonka Marczi újra megtölti jövendőbeli ipja poharát és 
odahajol hozzá, hogy a dolgot még bővebben megbeszélje vele. 
Csobó uram épp alkalmatos állapotban van az ily ügy tárgya
lásához. A félszemével már szundikál, a másikkal még mindig a 
pálinkás palaczkra hunyorít. Rég nem érezte magát oly boldog
nak, mint ez éjjel.

Mig Csonka Marczi az öreget puhítja, nézzünk Panna után, 
hol van, mit mivel ?

Mikor a korcsmárosné intésére Csobó Erzsók asszony ka- 
ronfogta szépséges leányát, mindahárman a kármentő homályos 
rejtőkébe és onnan a szűk pitarba vonultak, mely egyúttal Mar
kos csapiáros és fogatlan életepárjának hálószobául is szolgált.

Itt várokozott rájok egy pislogó mécs és teli bütykös tár
saságában azon nevezetes személy, kit Sziporkánénak hallottunk 
czimezní.

Alacsony, kövér, istenfélő, jámbor asszony volt Sziporkáné, 
örökösen félreálló kontytyal, kóczos szürke hajjal és vörös sze
gélyű csipás szemekkel. Úgy nézett ki mindig, mintha csak az 
imént szárította volna fel könyeit, melyeket a világ gonosz 
volta miatt hullatott.

— Isten hozott benneteket fiaim, be régen várlak, beh 
soká is várlak! Na csakhogy itt vagytok, csakhogy eljöttetek, 
siránkozék Sziporkáné, Csobó Erzsókot agy összevissza csókolva, 
mintha kishuga volna. Azután meg Pannának esett. Nem győzte 
eleget ölelni, nem győzte eleget csókolni. Beh nagyot nőtt, beh 
derék egy lány vált belőle, beh szép, beh bolondul majd utána 
a fiatalság, oh, oh, beh nagy öröm, beh nagy meglepetés!

Csobó Erzsók nem tudta ugyan elgondolni, hol, mikor és 
minémű körülmények közt látták egymást utoljára, sehogy
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sem akart eszébe jutni neki; de nem akarta ennek az édes fo
gadásnak kellemes és előnyös voltát bizgatni. Minek feszegesse ? 
Sziporkáné nem tévedhet, Sziporkáné, a szeméből is látszik, na
gyon okos asszony. Tán valami ismeretlen rokon, mert hisz 
tegezi is őket, nemcsak Pannát, de Erzsók asszonyt is.

A csaplárné ismét kifordult. Magukra maradtak.
— Hát, édes lányom, hogy is hinak — vagy úgy ? igen; ki

esett az eszemből, — hát édes lányom Panna, nincsen más ru
hád, mi ? Nem tesz semmit. Sobse gyötörd magadat e m iatt. 
Majd lesz. Csak bizd rám. Van Sziporkánénak elég. Hány esz
tendős vagy Panna ?

— A tizenhatodikba.
— Óh ! <5h ! Az az édes fiatalság ! hogy bomlik majd utá

nad. Minő színű ruhát szeretsz legjobban, milyet csináltassak ? 
A hajadat majd frizirozzuk. Óh ! óh ! be gyönyörű barna hajad 
van ! Ilyen lányt még nem látott az öreg G allért! dehogy lá 
tott ! dehogy látott !

Csobó Erzsók asszony szerette volna tudni, hogy kicsoda 
az az öreg ur, de nem birt szóhoz jutni. Sziporkáné pedig, mi
kor észrevette, hogy a nyelvét mozgatja, újólag a nyakába 
borult és ölelés végében a butykossal kínálta.

Csobó Erzsók ivott. Mit tehetett mást ? Rég nem volt 
annyira módjába az ivásnak. Pannának nem kell, ő nem él 
vele. Soha fris forrásvíznél nem ivott egyebet. Attól lett 
olyan szép, olyan üde. De majd hozzászokik. Sziporkáné azt 
tartja, hogy ahhoz hozzá kell szokni.

— Hát csak kettecskén vagytok, fiaim, mi ? Nincs más 
senkitek? — kérdé Sziporkáné, ki szabadulni szeretett volna az 
anyától.

Csobó Erzsók még nem itta el annyira eszét, hogy 
öregjéről ne tudott volna. Ott benn van, mondá, az urakkal 
egy asztalnál ül, mulat. De az sebaj. Ő elhagyja az öreget, 
majd az beáll valahova hetesnek, ő maga lánya mellett óhajt 
maradni, dehogy mozdul el tőle. Tud neki majd Sziporkáné
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olyan szolgálatot, hogy ő mellette maradhasson, mert azt már 
előre úgy kicsinálták együtt, azon változtatni nem fognak.

Sziporkáné elgondolkozott.
Azután a kelebábe nyúlt, kivett onnan egy kis fehér 

keszkenőt, melynek vége csimbókra volt kötve. Azt ő szépen 
fogai segítségével kioldta és két valóságos, igazi ezüst húszast 
vett ki onnan. Az egyiket Pannának adta, a másikat anyjának.

— Fogjad, mondá az öregnek, ez a felpénz. Szerzek én 
olyan szolgálatot. Dehogy nem szerzek! Hanem azt még 
keresni kell, addig Panna eljön velem, hogy a ruhát rá lehessen 
szabni, ti pedig itt maradtok. Majd ha meglesz a hely, eljövök 
érted. Na, rendbe vagyunk, öcsém asszony ?

Csobó Erzsók úgy találta, hogy tökéletesen rendben. 
Sziporkáné eloltotta a mécset és egy az udvarra nyíló, beme
szelt ajtócskán keresztül, melyet sem Csobóné, sem lánya észre 
nem vett, az utóbbival távozott, Csobó nét álmélkodásban és 
sötétben hagyva.

A vendégszobában ezalatt furcsa dolgok mentek véghez.
Mikor az utolsó paraszt utolsó tételét feltette a kártyára 

és lázas, káprázó szeme ismét eltévesztette a pirosat, ezt nem 
lehetett szó nélkül hagynia. Lehajlott az asztal alá s csizma
szárából kést huzva elő, „Itt a piros! “ kiáltással Mitugrászra 
vetette magát.

Markos csapiáros „N évtelenjében az efféle catastrofák 
nem tartoztak a ritkaságok közé. Ilyenkor, mikor fogytán van
nak a pénznek, ő már résen szokott lenni. Emberei is résen 
vannak. Mindenkinek meg van a maga szerepe. Ha akad óva
tosabb paraszt, kit a játék szenvedélye el nem ragadt, azt ilyen
kor szokták megnyakalni.

Fgy pillanat alatt talpon van az egész korcsma. Minden 
parasztnak kijut nemcsak az emberből, de az ütlegből is. El
választhatlak összenőtt gomolylyá formálódik az egész korcs
mái közönség. Akarva akaratlanul mindenki, bele sodortatik a 
dulakodásba. A festett arczu lányok sivalkodva csimpaszkodnak 
bele vagy illető választottjaikba, vagy a parasztok szűrébe.
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Markos uram hatalmas tenyerei irányt adnak a verekedésnek. 
Ő tereli jobbra vagy balra a mozgalmat, mig okozóit szépen 
kiterelte az ajtó elé. Harczi zene gyanánt — a Muszi rekedt 
kintornája olyan nyekegést visz véghez, mely egymaga képes 
volna kiüríteni az egész házat.

Mitugrász egy ugrással a külön asztal torlasza mögé 
menekült, a hol Csonka Marczi hatalmas termete trónol, udva
rától környezve. Ez a kis csoport nem ártja magát az ilyen 
mihaszna csetepatéba. Elvégzik azt a dii minorumok. Ok a 
felső tanács. Ök csak nagy dolgok kivitelére adják fejüket, Har
csa kivételével, ki — hogy egyebet ne mondjunk — holmi 
apró pincsik, mopszlik eltüntetésével is foglalkozik, hogy azután 
mint becsületes megtaláld pályázhasson a rendesen kitűzni szó. 
kott jutalomra.

A díszes asztalkor közönyösen nézi a dulakodást. A leg
közönyösebb valamennyi közt a Marczi mellé ékelt Csobó Est- 
vány. Ez már talán túl is megy a közönyön, ez az érzéket- 
lenséggel határos. Itt már a pálinka működött.

Csak a Csonka Marczi arczán ül bizonyas nyugtalanság.
Meg-megpödöriti fél bajuszát fél karjával. Azután tenye

rébe hajtja fejét, meg felveti. Ilyenkor sötét szénfekete szemei 
félelmesen megvillannak. Hatalmas öklével ráüt az asztalra. 
Most nem hallja senki. Az utolsó parasztnak éppen kitették 
a szürit és csak most kezd elsimulni a sokadalom.

Csonka Marczi nyakon csípi az előtte álló üveget és a szem
közti falhoz teremti. Milyen jó, hogy nem valakinek a kopo
nyája volt.

— Csaplárosné, a javából!— rikitja olyan hangon, hogy 
megdermed rá, a ki hallja.

E pillanatban lép be Csobó Erzsók asszonyom a csaplár- 
néval. Csonka Marczi arcza felvidul, meg elkomorodik. Egy
szerre valami sötét gondolat furakodik a leikébe. Ha igaz az, 
a mit sejt, a mit félve gondol, akkor jaj ennek a világnak, 
jaj annak az anyának, a ki roszra tanítja a saját gyermekét. És 
jaj neki magának is, háromszor jaj !
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Még türtőztetni magát, még féken tartja valahogy felbő
szült szenvedélyét. Lelke reszket kétség és félelem közt. Hátha 
az a lány csak künn maradt, de mindjárt be fog jönni édes 
anyja után. Ö nem meri megszólítani azt az asszonyt, de követi 
minden lépését, minden mozdulatát.

Erzsók asszony kissé ingadozva közelit az asztalhoz, a 
hol Csohé Estvány gazda nem bírva többé feje súlyát, szépen 
leeresztette az asztalra.

— Apja, hallod-e ? Kelj fe l! Minden rendén van, jól 
van. Hallod ? Nem is tudtam, hogy itt atyánkfia is van, a ki 
ismer bennünket. Apjok, h é ! Nem jut eszedbe neked ? Én éle
tembe se láttam, De ő jól ismer. Magával vitte Pannát; no, 
dörzsöld ki már a szemedet . . . Nem ismered ? Sziporkánénak 
hijják . . .

Csonka Marczi e név hallatára úgy felugrott, mintha 
csalánba hágott volna, mintha kigyó fúrta volna fogát a sar
kába. Arcza olyan fakó lett mint a holt emberé, ajkai reszket
tek és foga vaczogotf.

— Hova tetted a lányod, asszony!—dörgöttrá oly kemé
nyen, oly vadul, annyi gyűlölettel, haraggal, oly égő fájdalom
mal, hogy a tántorgó asszony ereiben megfagyott a vér.

— Sziporkáné . . .  hebegé Erzsók, és az apjokba kapasz
kodott.

Csonka Marczi nem birt magával többé, felkapta az asz
talon heverő háromélü tőrt és a szerencsétlen asszony mellébe 
fnrta, hogy az abban a pillanatban szörnyet halt.

Teste az asztal alá zuhant és vértócsával borította el a 
szoba padolatlan talaját. Az a talaj sok embervért felivott már a 
mit elfelejtettek számon kérni. A „Névtelen" el nem árul se 
nevet, se bűnt, se halált.

Markos a csapiár, ki soha, semmi körülmények közt sem 
szokta lélekjelenlétét elveszíteni, amint az asszonyt lábáról 
leesni látta, hirtelen a falhoz ugrott s a fali mécset eloltá, úgy 
hogy egyszerre mély sötétség állt be a vendégszobában. Azután 
egy szörnyű káromkodással pokolba küldte vendégeit. Menjen
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kiki haza, ő egy kortyot se mér ma többet. A külön asztal 
vendégein kivül azután valamennyien eltakarodtak. Pár perez 
múlva a „Névtelen“ ki volt ürítve és a szilaj, pokoli bacha- 
nal chaotikus tomboló zajára, mély fagyasztó némaság állott be.

Csobó Estvány uram pedig újra nem birt a feje súlyával 
és szépen lehorgasztotta az asztal szélire és csöndesen tovább 
aludt.

10
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Tizennegyedik fejezet.

Úri iparlovagok.

A. nyomor és bűn szenyes, ronda barlangjai után, melyek
ben m eghurczoltuk az olvasót, most derültebb, elegánsabb helyre 
vezetj ük önöket. I tt már máskép folyik a mulatság ; nem kur- 
ongatnak rongyos részeg emberek, s nem őgyelegnek rikító 

mégis kopott ruháikban éhes kéjleányok. Itt a demi-monde 
is suhogó selyemben jár. Pest legelegánsabb', legcsillogóbb ré
szébe : a váczi- utczába léptünk.

Épen egyikét élvezzük ama szép, meleg, verőfényes őszi 
napoknak, milyenek a mi éghajlatunk alatt néha még késő 
novemberben is előfordulnak. Hullámzik a sok sétáló a váczi’ 
utczán, bár a mai puha aszfalt helyett még kemény és meg
lehetősen göröngyös kövezeten kellett akkor baktatnia s min
den pillanatban leszorul az ember a szűk járdáról. Fölpipe- 
rézett delnők tarka serege, kísérőkkel és kísérők nélkül, fiatal 
és vén gavallérok, partié- és kalandkeresők, mindenféle dolog- 
talan nép járkál a czifra boltkirakatok előtt, nézeget, bámul, 
köszönti ismerőseit s ha végére ér az utczanak, meg vissza
fordul.

Gyönyörű délután. A nap kicsalja homályos szobáikból 
mind, akiket csak sanyarú munka kényszere nem köt le. Olyan 
jól esik a meleg őszi levegőn mozogni, tolni, taszigálni egy
mást, mutogatni a legújabb, divatos ruhákat s birálgatni a má-
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sokét, gyönyörködni a kirakatokban s megkívánni, a mi szépet 
csak meglát a szem.

Mennyi nép s mily pompás toilettekl Mindenki ide siet, 
látni és láttatni akar mindenki. Az ember alig bírja elképzelni, 
hol fér el Pesten ennyi szép nő. Az ifjúság már üde ragyogá
sával hódit, a vénség kicziczomázva jelenik meg s úgy verse
nyez, a hogy tud.

Az utcza közepe táján a Korona kávéház előtt ácsorgó 
uracsok sütkéreznek a verőfényen. Boldog isten, mennyi az 
ember Budapesten, a kinek semmi dolga ! Mindenhová jut 
belőle.

Például az a két arszlán ott, föltűnő világos szürke 
kabátjaikban s még világosabb, csaknem fehér bő angol nad
rágjaikban, egy-egy piros szegfűvel gomblyukaikban, fogadom, 
hogy még soha életükben nem ismerték ezt a szót, hogy 
„munka*, ámbár vagyon tekintetében e kerek földön egy tal
palatnyi zug sincs, amit magukénak nevezhetnének.

Tudja isten, azért mégis megélnek és mondhatom, hogy 
elég kényelmesen megélnek. Na már addig, a meddig.

Csak egy pillantást tessék reájok vetni, külsejök mutatja 
mindjárt, hogy az elegáns világhoz tartoznak. Látom a ruhá- 
jokról, hogy Wimmenthal szabása s a czipő Vadász boltjából 
került. A keztyű ma van először kezükön s valószínű, hogy 
holnap megint uj párt húznák föl.

De hol veszik hát ? Hol veszik ? — Azt csak ők tudják s a jó is
ten, aki a mezei liliomokat ruházza és a lég madarát táplálja. Lám 
azok sem dolgoznak, mégis élnek.

Hátha talán tőkepénzesek azok az urak ? — gondolja 
valamelyik jámbor olvasó, — hátha papirosokban van vagyonuk ?

Persze hogy papirosokban, de olynemü papirosokban, me
lyeket mindig ők maguk bocsátnak ki, s melyen ez az egyet
len varázsszó: „elfogadom* megszerzi a szükséges pénzt. Igaz, 
hogy nem mindig s néha három szenzál is beszalad ózza vele 
a félvárost, mégis escomptirozatlan hozza vissza, hanem végre 
vagy igy, vagy úgy rásózzák valakire. Oh édes istenem, hiszen

1 0 *
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annyi az uzsorás, keresztény, meg zsidó, hogy még az ilyen urak 
váltóira is akad hitelező.

Hogy mire épitnek e hitelezők, nehéz volna megmondani, 
de tény, hogy valamire mégis épitnek, senki sem dobja ki hiá- 
ban pénzét az ablakon. Egy részét ugyan mindenféle mesékkel 
elámitja Grünbaum, Weinberger vagy hogy hivják azokat az 
élelmes szenzáloüat, beszélnek nekik kilátásban lévő nagy örök
ségről, pompás birtokokról, melyek Marmarosban, Erdélyben 
vagy hol, valahol nagyon messze fekszenek ; de a hitelezők 
legnagyobb része nagyon is jól ismeri a két uracs vagyoni 
helyzetét s tudja, hogy birtokaik, hacsak a holdvilágban nem, 
de ezen a földön bizonyosan nem találtatnak sehol*

És mégis hiteleznek. Mégis. Néha az uracsok maguk is 
bámulnak s bizalmasan azon meggyőződésüket fejezik ki, hogy 
az uzsorás mind kimondhatatlan ostoba. Grünbaum ur, Wein
berger ur, vagy hogy hivják a szeuzáljaikat, mosolyognak rá. 
Ők tudják, hogy az uzsorás nem olyan ostoba s néha ugyan* 
csak nagy munkába kerül kicsikarni tőlük a pénzt. De hát 
Grünbaum ur, Weinberger ur vagy hogy hivják őket, oly okosan 
tudják intézni mindig az ügyet s oly bizalommal rendelkeznek 
a pénzadóknál, hogy ez a bizalom átszáll klienseikre is. A kit 
Grünbaum ur vagy Weinberger ur ajánl, az bizonyosan „jó“. 
Grünbaum ur is, Weinberger ur is abból él, hogy pénzt köz
vetít s nem fogja „rósz" fizetők ajánlása által elrontani a sa
ját hitelét.

Grünbaum és Weinberger urak valóban gondoskodnak is 
róla, hogy a nagyságos Szentmihályi Béla ur pontosan fizes
sék a prolongatiot s néha-néha a kredit nagyobb fönntartása 
végett egy-egy váltót itt vagy ott a lejárat napján be is vált
sanak. A kredit minden, csak azt kell szigorúan fönntartani ; a 
kreditből megélhet az ember.

A nagyságos Alpáry Ödön ur és a nagyságos Szentmi
hályi Béla ur maguk is beletanultak már ebbe a praxisba s 
Grünbaum és Weinberger urak tanácsa nélkül is tudják, hogy
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a kreditből él az ember. Hál’ istennek, ők már egypár év óta 
élnek belőle.

Elegáns megjelenésük imponál a zsidóknak s nevök is 
arisztokratikus hangzású két név. Hogy az Alpáryak Árpáddal 
jöttek-e be vagy Ödön ur a legelső e néven, nem tudjuk bizonyo
san, de az utóbbit sejtjük, hanem hogy a Szentmihályiak régi 
gazdag nemes család, az bizonyos. Szentmihályi Bélának ugyan 
már az apja elköltötte mindenét, de nem tudhatni, hogy valami 
vén bolond rokon nem veszi-e egyszer szárnyai alá az el
hagyatott s egy fillér nélkül a világba kitaszított fiatal em
bert. A mit Grünbaum meg Weinberger urak beszél
tek a nagy örökségről, eddig ugyan csak álom, de hát 
nem épen lehetetlen.

Az uzsorásoknak rendesen élénk fantáziájuk van s hacsak 
egy körömfeketényi reménység mutatkozik valahol, rózsaszínre 
festik be vele az egész eget ; mig viszont ott, hol legkisebb jelt vet 
tek észre, gyanúra vagy bizalmatlanságra szolgálót, nem hisz
nek a napfény tisztaságú dologban sem s mindenütt sötét áru
lást szaglásznak.

Alpáry Ödön és Szentmihályi Béla még eddig oly sze
rencsések voltak, hogy rózsaszínben jelentek meg hitelezőiknek, 
bár néha már csak hajszálon múlt, hogy egész hitelük oda 
nem veszett. Egyik-másik hitelező nyugtalankodni kezdett s fizetést 
követelt és csak nehezen csillapíthatta le Grünbaum ur ékesszó
lása. Egypárszor már az is megesett, hogy Grünbaum ur is, 
W einberger ur is visszahozta a váltót a nagyságos ifjú uraknak 
azzal a kétségbeejtő tudósítással, hogy nincs pénz sehol. Sőt az 
is megesett, hogy holmi szemtelen mesterember bepörléssel fe
nyegetőzött s már ügyvédhez is szaladt.

De mindezeken sikerült mégis diadalmasan keresztülmenni 
s idáig szerencsésen kikerültek uracsaink minden * botrányt. 
Jól tudták azonban, hogy e váltónyargalás örökké nem igen 
lesz folytatható, egyszer majd elakadnak, s aztán sem Grün
baum, sem Weinberger, sem Budapest valamennyi szenzálja ki 
nem húzza őket többé a sárból. Alpáry Ödön urnák még csak
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az a problematikus reménye sem lehet, hogy valami gazdag ro
kon halálát lesse, aki majd végrendeletében megkönyörül rajta.

Nem is a holtakra számított a két fiatal ur, hanem az 
élőkre; nem a vénekre, hanem az ifjúságra. Gazdag leányokra 
vadásztak.

Minden munkakerülő gavallérnak ideálja a „jó partié." Sok 
egész életén át lesi, várja, hajhászsza s megvénül, megőszül, 
sírba jut, a nélkül hogy ideálját elérte volna ; pedig a magas
ból mindig alább-alább bocsátkozik, minden évben elenged tiz, 
húszezret, utoljára már oly potom összeg marad s az irigy 
sors még azt is megtagadja.

De 27—28 éves korában, mint Alpáry Ödön és Szentmi- 
hályi Béla, még fent jár a partie-vadász a százezres, milliomos 
lányok közt. Két olyan elegáns, csinos fiatal ember jogosan 
várhat is jó szerencsét. Grünbaum ur, a ki pedig egy cseppet 
sem idealista, maga is úgy vélekedett.

Grünbaum ur látott már sok fiatal embert, a ki igy csi
nált magának szerencsét. Egy ió partié egyszerre megszerzi, a 
mit más együgyű emberek hosszú, terhes munkával iparkodnak 
megszerezni egy egész hosszú életen át, egy jó partié egy
szerre gazdaggá teszi az embert, Grünbaum ur reméli, hogy a 
nagyságos urak nem fognak megfeledkezni akkor a szegény 
Grünbaum Salamonról, a ki az első talpkövet tette le szeren 
cséjök lépcsőjéhez.

— Csak aztán föl tudjunk kapaszkodni azon a lépcsőn, 
— mondta rá nevetve Szentmihályi Béla.

Grünbaum ur biztosította a nagyságos ifjú urakat, hogy 
bizonyosan feljutnak, haiem hát ők maguk is mozogjanak, 
mert Grünbaum ur csak szegény szenzál, Grünbaum ur nem 
tehet a leányoknál érettök semmit.

Na, mozgásban néni is volt hiány, a fiatal urak ugyan 
csak mozogtak. Ott lehetett látni őket minden bálban, hang
versenyen ; látogatták a társaságokat s igyekeztek bejutni min
den házhoz, a hol gazdag eladó leányokat tudtak.

Sajátkép nem tartoztak ugyan a magasabb körökhöz s
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szerencse s egy kis szemtelenség mégis megszerezte számukra 
egypár előkelő család ismeretségét s egykét lump-társaságot 
kereső fiatal mágnás pajtásságát, mint például a gróf Marma- 
rosy Kálmánét, a gróf Eábaházy Elemérét, a dúsgazdag Mir- 
kovics Ernőét s még néhány hasonló gavallérét.

Valami benső ugyan soha sem volt ez a barátság s a 
fiatal gavallérok nem igen dicsekedtek a kaszinóban ezzel az 
ismeretséggel, sőt néha, ha az utczán tatálkoztak is Szentmi- 
hályi Bélával vagy Alpáryval, átmentek a túlsó oldalra s úgy 
tettek, mintha nem vennék őket észre ; hanem ez ha egy kissé 
bántotta is a mi arszlánjainkat, eltűrték a főúri ismeretség ked
véért. Azzal biztatták magukat, lesz még oly idő, mikor majd 
ők is pöffeszkedhetnek a kaszinóban s nem fog kitérni előlük 
az utczán semmi mágnás ismerősük, mint most még ez a 
nyomorult Mirkovics is, a ki nem is mágnás, csak egy rácz 
disznókereskedőnek a fia, s ha pénze nem volna, most sémim 
sem volna a világon.

— Én még igy is Szentmihályi vagyok, — vigasztalta 
magát az ősi nemes család ivadéka.

Semmi, ha néha megtagadják is őket főrangú pajtásaik, 
azért Grünbaum ur és Weinberger ur és ki tudja még hányán 
látták Alpáry Ödönt végig kocsikázni az egész király-utczán 
Marmarosy Kálmán gróffal és hallották, hogy hangosan tenek 
szólítja a grófot.

És azt is látták saját szemeikkel, hogy Rábaházy Elemér 
gróf aláirt egy váltót Szentmihályi Bélának és más gavallérok 
is megtettek,hasonló szívességet.

Persze hogy aztán az ilynemű szívesség után rendesen 
visszahúzódtak az illető gavallérok Alpáry és Szentmihályi Béla 
társaságától; hanem mindegy, az aláírás már megtörtént s 
minden egyes ilyen eset roppant mértékben emelte arszlánjaink 
hitelét az uzsorások előtt. Mégsem lehetnek valami limlom 
emberek, holmi iparlovagok, mikor ilyen előkelő tarátjaik 
vannak!

— 151 —
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Hogy azok az előkelő barátok maguk mily véleményt 
táplálnak Alpáryról és Szentmihályi Béláról, azt persze hogy 
nem tudta meg egy hitelező sem a király-utczában vagy egye
bütt. De még Grünbaum Salamon ur sem ám,

A mi két arszlánunk bátran dicsekedhetett előkelő isme
retségeivel. Az is egy jövedelmi forrás volt. S a hölgyeknél 
is nagy hasznát vették, legalább azon körben, melyben főleg 
mozogtak s melyben a mágnás csodálat tárgya volt, csodálat 
és titkos óhajtások tárgya.

Egy sétakocsizás Marmarosy Kálmán gróffal többet len- 
dithetett arszlánaink ügyén, mint egy hónapi kitartó udvarlás. 
A nők hiúságára spekuláltak s Alpáry meg volt győződve, 
hogy ez a leghelyesebb spekuláczió.

Csakhogy már egypár év óta spekulálnak, fürkésznek, 
terveznek, leselkednek és hajhászszák a partiekat s még eddig 
nem bírtak kielégítő eredményre jutni. Néha egyikök, néha 
másikok közel járt ugyan a szerencséhez, de mindig közbejött 
valami s elestek tőle.

Most ismét Alpárynak látszik mosolyogni a szerencse. De 
még eddig csak kilátás az egész, semmi több s tán évek hosz- 
száig is igy marad a kilátás stádiumában. A leány nagyon is 
fiatal még, csak tizenöt éves m ú lt; kedves, szeretetreméltó 
libácska, a kivel könnyű volna boldogulni s Alpáry Ödön már 
vitte is valamire. De az apja, az apja! Az rettenetes egy 
ember, egy elhízott vadállat, a kit hiába próbál megszeliditni 
Alpáry Ödön; egy fölgazdagodott parvenu, a ki polgári szár
mazásában dölyfösködik s nem bir semmi f érzékkel a gavallér
tempók iránt és haszontalan ingyenélő, dibdáb lump népnek 
nevezi az olyan Alpáry Ödön-féle gavallér-existentiákat.

Disznó gazdag ember, négy háza is van Pesten s egyet
lenegy leánya. Ez aztán partié volna, brilliáns partié. Igaz, 
hogy az ember nem valami előkelő családba házasodnék, hanem 
hát annyi vagyonért el lehet tűrni egy kis zsirszagot s elfo
gadhat az ember apósának egy kövér, durva, parasztos modorú 
hentest.
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Aztán nem is hentes már, már fölhagyott a sertéskeres- 
kedéssel is, most már pihenni akar. Pihenhet is legalább egy 
félmillión.

Hej ha azt a félmilliót Alpáry Ödön a kezébe kerít
hetné !

De mit beszélünk ? Félmilliót ? Az a négy ház maga 
megér félmilliót. Hát még a kész pénz ?

Bolond szerencse mosolyog erre az Alpáryra, azt mondja 
Szentmihályi Béla, s ámbár elválaszthatlan testvéries barátság 
fűzi őket egybe, meg nem állhatja, hogy egy kicsit ne irigy
kedjék rá. Miért épen Alpárynak s miért nem neki ?

Nos, igaz, hogy ha sikerül a partié, Szentmihályi Bélának 
is meglesz belőle a maga haszna. Azt ugyan nem hiszi, amit 
mindent Alpáry Ödön Ígérget ; az ember könnyen Ígérhet száz
ezer forintot, ami nincs a zsebében, de nehezen ad ki csak ezret 
is abból, a mi a zsebében van. Hanem oly szorosan össze- 
füzvék az ő dolgaik, annyira beavatott egyik a másiknak 
titkaiba, annyi kompromittáló dolgot tud egyik a másikáról, 
annyira közös minden gescháftjök, minden váltójok, hogy egy
mástól nem szabadulhatnak csak úgy könnyedén.

Ahol Alpáry Ödön a kibocsátó, ott Szentmihályi Béla az 
elfogadó; ahol Szentmihályi a kibocsátó, ott Alpáry az 
elfogadó. Minden váltón -együtt figuráinak a neveik. Elválhat- 
lanok, Castor és Pollux; tárczájok közös, lakásuk közös, még 
a ruhatáruk is közös. Ha szűkül néha a dolguk s megfogy a 
garderobe is, Alpáry Ödön fölhúzza a Szentmihályi Béla ka
bátját, vagy megfordítva ; hanem azért mindig elegánsan jelen
nek meg a világ előtt, ha az egyiknek épen otthon kell is 
maradni, hogy a másik valamely estélyen brillírozhasson.

Mindkettő számit társának segélyére s az uzsorások is 
úgy számitnak. A melyik előbb partiét szerez és pénzhez jut, 
fizeti a másiknak, az adósságát is. Nem hagyhatják el egymást 
s a szerencsés hős igyekezni fog, hogy a másikat is valami 
szerencsés partiéra segítse, máskép az ő bőrét nyúzzák le.

Ez kitűnő combinatio s gratulálhatunk hozzá a két derék
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ifjú urnák, valamint az illető hitelezőknek is. Két ilyen csinos 
dandy közül majd csak zöldágra jut legalább az egyik.

A hitelező urak valódi atyai szeretettel csüggnek a két 
ifjú arszlán előmenetelén s örömest megtennének mindent a 
mit lehet, hogy gazdag leányokat szerezzenek nekik. Akár egész 
háremmel, ha tőlük függne. Dicsérik is mindenhol, utón, útfé
len, milyen derék két gavallér, a herczeg Eszterházy nem le
het fáinabb, gróf kisasszonyt megérdemelnének, herczeg kisasszonyt.

Ez associatio, a kölcsönös érdekek e hathatós közremű
ködése, bizzunk benne, végre majd csak megtermi gyümölcsét. 
Arszlánjaink nem szoktak mindent egy kártyára tenni föl ; rósz 
vadász az, aki mindig csak egy nyulra czéloz, mig jobbra-balra 
mindenütt újabbak bukkannak ki. Ha Alpáry Ödön néha kezd 
desperálni, Szentmibályi Béla azzal vigaztalja, hogy nemcsak 
ez az egy leány van a világon.

Ödön azt jól tudja, hanem ő már régebben kezdte ezt a 
partié keresést s jobban kifáradhatott. Már ő látott maga mel
lől kidőlni másokat. Ott van az ő korábbi laktársa és barátja 
Cserni Viktor. Egy időben az is partiéról álmodozott s mi lett 
belőle ? ügy elkallódott, hogy most már h' rét sem hallják. Itt 
Pesten hamar lejárta magát s utoljára már holmi eng hóna
pos szobákba szorult és meglehetősen kopott kabátban látták 
őt az utczán; aztán vidékre ment szerencsét próbálni, de tudja 
isten, ott sem igen nagy sikerrel járhatott, mert azóta csak 
hallottak volna róla valamit.

Pedig nem volt se csúnya fiú, se bamba. Na olyan csi
nos legény persze hogy nem volt, mint Alpáry Ödön. Erre a 
pontra nézve Ödön barátunk teljesen meg volt nyugtatva. Per
sze hogy Cserni Viktor nem rendelkezett ilyen hóditó fekete 
bajuszszal, sem ezzel a finom halvány arczbőrrel. Nem is tu
dott úgy bánni a nőkkel. Meglátszott rajta mindig, hogy kora 
ifjúságát nagyon durva, alacsony társaságban tölthette.

Alpáry Ödön öntetszelgőleg simogatta szép fekete baju
szát a Korona kávéház ajtajában. Mostani szövetségese Szent- 
mi hályi Béla jobban hozzá illett, ez kicsiszolt, finom gavallér
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aki soha hajszálnyit sem vét a bon tón ellen s még nyakken
dője szinének megválasztásában is mindig előkelő Ízlést árul 
el. Ezzel már megjelenhetik az ember akármiféle társaságban, 
sőt az igazat megállva, mágnás ismerőseit is ennek köszönheti 
Alpáry Ödön.

— Nini, nem Marmarosy Kálmán az o tt?  — szól, sze
mére csiptetve monokliját.

S amint az utcza túlsó oldalán csakugyan gróf Marmarosy 
Kálmán közelgőt, hangosan átkiált:

— Szervusz, Kálmán !
Az ifjú Marmarosy gróf kissé körültekint, mintha nem 

hallaná jól, honnan jött a köszöntés, voltakép azonban azt akarja 
látni, nincs e közel valaki, aki előtt kompromittálná magát s 
miután meggyőződik, hogy nincs, barátságos fejbicczentéssel 
fogadja a köszöntést. Sőt többet tesz, sokkal többet. Átjön az 
utcza innenső oldalára, a. kávéház ajtajába s az egész publikum 
szemeláttára beszédbe ereszkedik Alpáryval és. Szentmíhályi 
Bélával.

— Te, el ne maradjatok ma este a színházból. A kis 
Heller Ida énekel. Tudjátok már, hogy fölmondták neki ? Czu- 
darság !

— Czudarság ! — ismétli Alpáry Ödön is, ki teljes tehet
sége szerint igyekszik osztozni grófi barátjának fölháborodá- 
sában.

— Úgy van, — folytatá az ifjú gróf; — egy nyomorult 
clique akar itt garázdálkodni a nemzeti színháznál. De nem 
tűrjük.

Alpáry Ödön is egészen tüzbe jött.
— Nem, nem tűrjük!
— A nemzeti színház mindnyájunké, — tüzeskedék Kál

mán gróf, — nem hagyjuk, hogy egypár vén satrapa elzak
lassa a színháztól a legszebb leányt. Mit nézzen még meg az 
ember a színházban, ha a kis Heller Idát elküldik ? Mi marad 
még ott ? Csak a vén banyák ránczos képei. A közönségnek 
tenni kell valamit . . . tenni valamit.
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— Kifütyüljük a comitét, — szólt Szentmihályi Béla.
— S a kis Heller Idának olyan tapsolást viszünk végbe, 

hogy reng belé az egész ház, — tévé hozzá Alpáry Ödön.
— Jó lesz, hanem a fütyülés nem szükséges. Tudjátok, 

a policzia olyan ostoba . . .
Marmarosy Kálmán gróf nem akarta elrontani a dolgát 

egészen a comitéval. Ha valami skandalum történik, akkor 
csupa daczból sem szerződtetik majd pártfogoltját. A taps, han
gos, viharos ovatio a kis Heller Ida javára elég lesz, főkép ha 
a journalisztika is szót emel mellette s elkezd a zsarnokság el
len kiabálni.

— Ti beszélhetnétek egypár íróval is, nekteK vannak a 
lapoknál ismerőseitek . . . .

Alpáry Ödön biztosította grófi barátját, hogy majd beszél.
— Koszorúkról se felejtkezzetek meg, — szólt a gróf, 

melegen kezet szorítva barátival. — Szervusz.
Alpáry Ödön körülnézett s öntetszelgőleg simogatta ismét 

szép fekete bajuszát. Mindenki láthatta, hogy szorongatta ke
zét Marmarosy Kálmán gróf. Grünbaum ur is láthatta a ká
véház ablakából. Ötven perczenttel emelkedik ismét hitele.

E pillanatban, a mint diadalmas tekintete körülfutott 
az utczán, oh boldogság, egy szép fiatal leány mosolygó tekin
tetével találkozott.

— Krantz E telka, — súgta barátjának s aztán előre 
rohant.

Egy perez múlva már ott lehetett látni őt az utczán sé
tálva a szép fiatal leány oldala mellett.

Mily szerencse ! A vén morgó medve nem kíséri most a 
leányt, nem kell félni az apa elutasító pillantásától, Etelka 
egyedül sétál gouvernantejával, Krickeböck Hildegard kisasz- 
szonynyal.

Etelka mosolyog, Hildegard kisasszony is mosolyog. És e 
mosolyban oly sok a biztató, hogy az élelmes arszlán nemcsak 
kísérőül csatlakozik a sétára, hanem nekibátorodik karját is 
fölajánlani Etelkának.
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Hildegard kisasszony kissé megijed e vakmerőségen. Mit 
mond Krantz ur, ha megtudja ? De már késő. Etelka már el
fogadta a fiatal ember karját s úgy mennek végig a váezi 
utczán karon fogva.

Na most másik ötven perczenttel emelkedik a hitel. Grün- 
baum ur mindent láthat a kávéház ablakából.
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Tizenötödik fejezet.

Új jóbarátok és régi ismerősök.

Szentmihályi Béla befordult a kávéházba s a kéjes meg
elégedés érzetével vetette le magát egy székre, karját hanyagul 
támasztva egy asztalra, lábait hosszan kinyújtva s annyi he
lyet foglalva el, a mennyit csak lehet egy embernek. Szerette 
volna még a szomszéd asztalt is elfoglalni, meg az azon túl 
esőt i s ; nem fért meg a bőrében.

Grünbaum ur fölállt az ablak mellől s végtelen tisztelet 
és alázatossággal köszöntötte a Herr von Szentmihályit, enge
dőimet kérvén, hogy bátorkodik bemutatni Takács Lajos urat, 
egyikét az ő legszolidabb „házainak."

Grünbaum urnák mindig szolid házakkal volt dolga, ő 
mindig szolid házaktól hozta a pénzt, még ha 120 % 'ra 
hozta is.

Szentmihályi Béla kegyesen megadta az engedélyt s látta, 
hogy föláll az ablakból egy másik, öreges kinézésű ur is, aki 
eddig Grünbaum úrral együtt ült ott. Tisztes, jómódú polgár
nak látszék külső megjelenése és egész modora után, barátságos, 
nyájas öreg urnák nagy, nyilt homlokkal, szelíd, tiszta szemek
kel s beszédében megnyerő, egyszerű szívélyességgel.

Szentmihályi alig birta elhinni, hogy ez az ember is 
uzsorásl lehet.

De nem lehetett kétkedni, miután ő maga is tőkepín-
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zesnek mutatta be magát s említette, hogy egy kis ügyben 
volt már szerencséje szolgálhatni ő nagyságaiknak, ámbár sze
mélyes ismeretségükkel nem dicsekedhetett eddig.

— Én tudom, — mondá, — hogy fiatal urak néha meg
szorulnak pénz dolgában. Nos, a fiatalság nem kezdheti mind
járt a takarékosságon ; a fiatalságnak ki kell tombolni magát. 
Mi magunk is úgy voltunk. S a mennyiben rajtam áll, én 
mindig örömest nyújtok kezet a fiatalságnak. Nem is csinálok 
üzleteket csak kizárólag gavallérokkal. Nekem egy becsületszó 
több mint minden irás.

S mindezt oly elfogulatlan, őszinte, becsületes arezczal 
mondta el, hogy az embernek mint az ifjúság jótevőjét kellett 
őt tekinteni.

— G-avallérok hálásak szoktak lenni s nem fukarkodnak 
mint valami kalmár, — folytató a nyájas öreg ur. — Nekem 
volt már rá sok esetem. Mondhatom, hogy mindig igazi ne
mes emberekre találtam. G-avallérok sokszor jó szerencsét csi
nálnak s szívesen juttatnak belőle másnak is. Itt van például 
a nagyságod jóbarátja, derék, fiatal úri ember ; meg vagyok 
győződve, hogy szintén nagylelküleg jutalmazna minden baráti 
segítséget, mely őt támogatná.

— Bizonyára.
— Oh kérem alásan, arról meg vagyok győződve. Igen 

örülök, hogy az én Krantz barátom leánya olyan derék úri 
emberhez mehet férjhez . . .  mert, ha ezek az öreg szemeim 
nem csaltak, az ismertség komolynak látszik . . .

— A legkomolyabb, tisztelt Takács ur.
— Nagyon örülök. Valóban nagyon örülök. Helyes. A 

fiatalságé az élet. Mi öregek már csak bennnök gyönyörköd
hetünk . . . Bocsánatot kérek, hogy itt elfecsegek. Hanem 
látja nagyságod, én még a régi világból való vagyok ; a mi a 
szivemben, az a szájamon. Krantz régi barátom, mondhatom: 
bizalmas öreg barátom és ha tehetek valamit a nagyságod 
barátjáért, tiszta szivemből megteszem . . . akár pénzzel szol
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gálhatok, akár jó szóval. Csak méltóztassék Griinbaummal 
tudatni, akármikor. Igen, akármikor.

Még egy kedélyes kézszoritás s a nyájas öreg ur meg
vált a fiatal embertől. Szentmihályi Béla egyedül maradt s 
átengedhette magát teljesen az édes ábrándozásnak.

Na, most megmarkolták a szerencse istenasszonyának ha- 
iát, nem is eresztik el többé. Ezt az öreg urat pompásan 
fogják használhatni. Most már rátaláltak az igazi útra.

Négy ház Pesten ! Teringettét! Egyet átengedhetne be
lőle Ödön. Félmillió ennek az Alpáry Ödönnek! Az mégis 
sok. Abból becsületes osztályrészt adhat az ember a barát
jának.

Hagyjuk Szentmihályi Bélát ábrándozni s tekintsünk addig 
körül a kávéházban, hol épen a lámpákat kezdik meggyuj- 
tani. Pár perez múlva csillogó fényben úszik az egész ká
véház.

Künn az utczán még nem égnek a lámpák s még min
dig sűrűn hullámzik a sétálók tömege, de a kávéház ajtajá
ból már elszállingóztak az ácsorgó uracsok s nagyrészük ide
bent foglalt helyet, tarka és érdekes csoportozatokat nyújtva a 
szemlélőnek.

A magyar ruha még nagy mértékben képviselve van 
élénk színeivel. Czinóbervörös, fűzőid mellényeket láthatni, vi
lágoskék, vagy meggyszin nadrágokat, de az attila már rendesen 
sötét szin, nagyon kevéssé zsmórozott s szabásában is kezd 
közeledni a franczia divathoz. Egyesek már egészen francziá- 
san öltözvék s a bugyogó kezdi kiszoritni a szűk nadrágot.

Átmeneti korszak ez, hol az emberek külsejökön ép úgy 
mint lelkületűkben magukon viselik az ingadozás, a bizony
talanság, a keverék képét. Az emberek nem tudják még ma
gukat tájékozni az erős rázkódások után s nem tudnak hatá
rozott álláspontot foglalni.

Ott annál a nagy kerek asztalnál a kávéház közepén egy- 
pár őszbe csavarodó nagyszakálas volt honvéd-törzstiszt beszél
get tüzesen Garibaldiról, a magyar légióról Olaszországban, a
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lengyel forradalmi mozgalmakról. Beszédjüknek veleje az, hogy 
bátorsággal mindent magtehetni s hogy a ki maga nem mer 
mozogni, azon az Úristen sem segit.

Egypár 19—20 éves fiatal ember körülveszi őket. Ar- 
czaikon még az üde falusi szin, szemeikben a lelkesedés fénye 
ragyog, az a fény, mely már akkor ritkán villan föl s a ké
telynek, a hideg, számitó, haszonleső iidomosságnak engedett he
lyet még az ifjúság szivében is.

Nagy változás két év óta ! Csak azok a tüzes öreg hon
védtisztek nem változtak semmit tizenöt év óta. Egyikök, a 
legtüzesebbik, Yeszprémy László ezredes fölkel s vállára ver az 
egyik fiatal embernek.

— Ne félj, majd üt az óra itt is, öcsém !
A többi öreg tiszt fejét csóválja. Megsokalják mégis az 

ilyen nyílt, oktalan beszédet. Nem szólnak, de látszik arezu- 
kon * roszalás. Ilyen nyilvánosan beszélni kávéházbaD, a hol 
nem tudhatni, melyik szögletben fülel egy rendőrkém!

Gyanús szemeket vetnek az öreg honvédtisztek ott mind
járt a nagy kerek asztalnál. Mit keres ez itt?  Minek sompo- 
lyodik ide ? Idegen, nem emlékeznek, hogy látták volna már 
itt, egészen idegen. S milyen sunyi, szótlan, hallgatózó, leske- 
lődő ! Leüti a fejét abba a nagy ujságlapba s úgy tesz mintha 
olvasna, pedig látják, hogy néha-néha lopva kitekint alóla.

Mennél tovább nézik, annál jobban meggyőződnek, hogy 
ez kém, spiczli, annak kell lennie, egész kinézése mutatja. Sze
meikkel intenek egymásnak, elhallgat az élénk, tüzes conversa- 
tio, szétoszlanak az asztaltól s nemsokára a gyanús személy 
egyedül ül ott nagy lepedő újságával a kezében, mely alól für
készően, lopva ki-kikandikál.

Az egész kávéházban elterjed a hir, hogy az ott rendőr- 
spiczli. Az emberek egymástól kérdezgetik, hogy ki ismeri őt ? 
Senki sem ismeri. Hanem mi ráismerünk, amint kidugdossa 
fejét az ujságlap alól. Hisz ez a mi komoly barátunk, Brutus 
a „Hét bagolyéból.

Most már egészen egyedül ül ott a nagy kerek asztalnál;
11
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minden ember távolról kikerüli, a pinczérek ha elmennek mel
lette, jól oldalba taszítják — persze csak úgy véletlenül. 
Kávét kér, nem hoznak neki, — persze csak úgy feledékeny- 
ségből. Hanem Brutus barátunk azért rendületlen ott marad 
helyén, betakarja képét tovább is a nagy ujságlappal s tovább 
is kikandikál alóla.

Most értjük csak, hogy mit keres itt. Neki távolr ól szem
mel kell követnie Siti urfit s most is épen e hivatásának betöl
tésében fárad.

No lám, valóban, ott ül a szomszéd asztalnál Sifi urfi is 
nyalkán, szerfölött kicsipve s csupa mulatságból épen egy újdo
natúj pár keztyüt repesztget szét a kezén. Nem tudja, hogy 
mimódon mutassa már ki, hogy milyen nagy ur most ő. 
Annyi a pénze, hogy nem tudja, mit csináljon vele s Józsefnek 
egy tízforintos bankót dob oda borravalóul egy pohár vízért,

Ismerősei azt hiszik, hogy megbolondult. Öltözete csak
ugyan némileg tébolydára emlékeztet. Olyan czifra, hogy meg
bámulják, a hol csak megfordul s az tetszik neki. A ki kineveti, 
arról azt tartja, hogy csak irigységből teszi. Különben hiszen 
csak hadd végezze be Chapponnál a vivó-órákat, majd megta
nít ő mindenkit, hogyan merjék őt kinevetni.

Sifi ur nevezetes személy lett, egész környezete, egész 
udvara alakult, mint valami fejedelemnek. Pénzetlen, léhütő 
dandyk, elegáns kabátba bujtatott élősdiek körülfogták s még job
ban elkényeztették az egyszerű köréből kiragadott fiatal embert.

Senki sem tudta, hol veszi a pénzt. De az mindegy. Ha 
lopta, hát lopta. Senki sem tartozik tudni, hogy törvényes vagy 
törvén ytelen utón szerezte-e. Gavallérok nem kérdezősködnek a 
jő barátjaik pénzforrásai után.

Parbleu ! nemi jó volna firtatni egymásnak a pénzforrásait. 
Sok mindenféle furcsa forrásra akadnának. Például az a szép 
fiatal ember ott balra a szögletben, azzal a finom metszetű 
arczéllel,: azokkal a rendkívül fehér, csaknem nőies ke
zekkel , ez a szép Adonisz, azt mondják, a — s z é p s é g é 
b ő l  él.
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No igen, a szépségéből, mint a hogy az a másik ur ott 
az a vörhenyes szakáin az e s z é b ő l .  Ez kizsebeli a kártya- 
asztalnál a férfiakat, amaz a nőket, kik bizonyos életkoron túl 
még mindig a pajzán Ámor zászlója alá sorakoznak. Ez éltes 
hölgyek különösen, fogékonyak ilyen szép fiatal ember önfelál
dozó gyöngédségét méltányolni s hálásan gondoskodnak a szép 
Adonisz pénztárczájának megtöltéséről. Az ilyen vén dámák 
szerelme határtalan hálás szokott lenni.

A szép Adonisz jól él mellette s módjában áll a gaval
lért játszani, ami nézete szerint kellemesebb mint előbbi fog
lalkozása a rőfös kereskedésben. Akkor egész nap hajlongott s 
megnagyságolta a kundsehaftokat, most őt nagyságolják meg 
a pinczérek. Még a kereskedő is, a kinek a boltjában egy
kor mint commis szolgált, olyan reverencziával köszönti most, 
mint valami bárót; sőt a házmester a házban, a hol lakik, 
valóban úgy beszél róla : „dér Herr Báron,“ ámbár a nemes 
gavallér már mondta heki, hogy hagyja el, nem követeli. 
Az a házmester tudja, a mit tud s megadja az illő tisz
teletet.

Commis korában Német Károlynak hivták a szép Ado
niszt; azóta, hogy a magas arisztokratia némely gyöngéd tagjá
val bensőb összeköttetésbe lépett, maga is arisztokratikus mo
dorokat vett föl s nevét már Némethynek Írja.

Egész lényén látszik az előkelőség. Tessék csak egy pil
lantást vetni rá, a mint elegáns hanyagsággal ül ott s ereszt- 
geti fölfelé finom havanna-szivarának füstjét. Ellenségei azt 
mondják, lomba és bágyadt, a vén dámák kimerítik. De hát 
kinek nincs ellensége ?

Még annak a nagy férfiúnak is van, a ki most belép s 
kit a köztisztelet a „nemzet bárója" disznéwel ruházott föl, 
ép úgy mint a hogy Deák Ferenczet a „nemzet bölcse" czim- 
mel ruházták föl. Csak ők ketten részesültek e magas kitünte
tésben: ő és Deák Ferencz.

Irigyei, ellenségei persze hogy mindenfélét rebesgetnek 
a nemzet bárójáról, még ifjúságát is kétségbe vonják, parókát

11 *
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emlegetnek s az üde arczszint is holmi éjjelre rátapasztott nyers 
rostélyosnak tulajdonítják.

A báró nem törődik semmit irigyei suttogásával s arany
gombos nádpálczáját álla alá szorítva, félre vágott kalappal, 
egy operaáriát dúdolva megy végig a kávéházon.

A szép Adonisz mellett elhaladva, megérinti azt arany
gombos botjával,

— Na, mit lustálkodik? Ingyen nem adnak semmit az 
istenek. Kávét a grófnénál is kap. Munkára föl, magyar!

A szép Adonisznak arczába szökik a vér ; hanem aztán 
jobbnak tartja tréfára venni a dolgot s ő is élesen felel:

— Német vagyok.
A nemzet bárója már csak félfüllel hallja, már akkor 

odább ment. A nemzet bárója nem szokott feleletre várni, csak 
maga beszél.

— Nini az újdonatúj tarka papagáj, — szólt, Siti bará
tunkat véve szemügyre ; — ugyan kit koppasztott meg, hogy 
úgy fölczifrázta magát a tollaival ?

Siti ur még a nemzet bárójának is rejtély, ámbár a nem
zet bárója maga is a legcsodálatraméltóbb rejtély a közönsé
ges halandók szemeinek, kik föl nem foghatják, hogy lehet 
megélni a semmiből hetven éven át.

Hogy lehet megélni? Oh édes jámbor olvasóm, nagyon 
jól meg lehet élni. Nézd, ezeknek a dandyknek fele itten ab
ból él. 0  kos embernek a kezében aranynyá válik minden, a 
mihez csak hozzányúl, mint Midas király a mythologiában.

Ott van például az a kecskeszakálas, már negyvenen tú l
járó, de még mindig fiatalt játszó dandy: Szádelőy Iván. Min
denki tudja, hogy már majdnem húsz éve, hogy mindenét el
költötte utolsó krajczárig s mégis él és gavalléroskodik. Sem
minemű keresetforrása nincs; erősen festett szakálávalés bajuszával 
s időelőtt megránczosodott képével női sziveket sem igen hódíthat, 
a vén dámák is fiatalabbat keresnek. Csak a mindenható tudja, 
hol veszi hát mégis a pénzt.

Vagy az a másik ur ott, akit Lengeti Titusz barátunk
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úgy megbámul s aki elismert iró, a nélkül hogy hitelesen be
bizonyítható volna, hogy valaha valamit irt, de azért akárhol 
megjelenik valami névtelen ezikk, röpirat vagy könyv, az em
berek mindjárt neki tulajdonítják. 0  mindig tagadja, de oly 
módon, hogy a hívőket még jobban megerősíti véleményükben, 
hogy csakugyan ő az a szellemdus névtelen szerző.

A legtöbb esetben kiderül ugyan később, hogy nem ő 
volt az s olyankor el nem mulasztja sajátságos imponáló mo- 
solylyal figyelmeztetni rá ismerőseit, hogy lám megmondta, más
szor jobban vigyázzanak a stylusára, ha rá akarnak ismerni. De 
miután a stylusát eddig még egy halandó szem sem látta ha
tározottan, a legközelebbi alkalommal ismét összetévesztik más
valakiével s ismét neki tulajdonitnak valami névtelen megjelent 
müvet.

Hosszú évek folytán ily módon szilárdul megalapittatott a 
jeles férfiúnak irói reputácziója, elsőrendű Írókkal áll baráti 
összeköttetésben s tekintély politikai ép úgy mint pénzügyi 
körökben. Meghívják minden alakuló társaság tanácskozmá- 
nyára, sehol sem mond véleményt, legalább nem emlékszik 
senki, hogy valaha mondott volna, hanem azért mindenki meg 
van győződve mély belátásáról s nagy képességeiről.

Most nyomorúságos, szűk idők folynak, szélcsönd a 
politikában s az üzlet terén egyaránt, csak úgy teng az egész 
ország : hanem ha majd más idők jönnek, e kitiinő férfiúnak 
bizonyosan nevezetes szerepe lesz, arról meg van győződévé 
mindenki. Egyelőre tölti az időt a hogy tudja, csibukoz a K6- 
rona kávéházban s fogadja ismerőseinek hódolatát.

Hogy miből él e kitűnő férfiú, az is rejtély. A hódolók 
tán meg tudnák mondani. Annyi bizonyos, hogy váltóit a leg
nagyobb készséggel elfogadják a takarékpénztárnál. Egyebet 
nem tudunk.

Ha betekintünk hátrább a játszó-szobába, ott még több 
urat is találunk, akik a z e s z ö k b ő l  élnek.

Ott találjuk Budapest híres játékosait. Keverik a kártyát 
s a bankók röpködnek az asztal fölött. De lesz még alkalmunk
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ez urakkal közelebbről is megismerkedni. Most csak egy régi 
ismerősünket keressük föl itt, aki épen föláll az egyik asztal
tól s hideg, megvető mosolylyal zsebre dugva kezét, kilép a 
kávéház nagy termébe.

Végig megy ott, büszkén fölvetve ajkait, melyeken foly
vást keserű, gúnyos mosoly lebeg. Nem néz se jobbja, se balra ; 
egyenest az ablakmélyedésnek tart, a hol Grünbaum ur csillog
tatja gyűrűkkel tele rakott ujjait.

— Ah Cserni ur! — kiált föl a szenzál oly hangon 
mely örömteljes meglepetést akar mutatni, de ép oly mérték
ben ijedtséget is elárul; — hol méltóztatik itt járni? Tet
szett már a Herr von Alpáryval találkozni ? Itt van a Herr 
von Alpáry is.

— Jó, jó, majd ráérünk . . .
De már akkor egy kéz vállára ereszkedett a fiatal em

bernek s egy hang fölkiáltott :
— Te vagy az, Viktor ?
— Én, a mint látod. Beleuntam a falusi idyllbe s egy 

geniestreichhal véget vetettem neki. Most újra itt vagyok — 
hogy is szoktátok mondani? — szerencsét próbálni.

—- Most már nem próbálgatjuk, Viktor, most már biz
tos utón megyünk, — szólt Alpáry Ödön, megrázva rág látott 
barátja kezét.
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Tizenhatodik fejezet.

Brutus hűvösre jut.

A - kávéházban jöttek, mentek az emberek, csak Brutus ba
rátunk ült rendületlen egy helyben, folyvást szemmel kisérve 
Sifi urfit.

Hosszú és unalmas dolog volt ez, főkép ilyen imperti- 
nens táraságban, hol mindenki olyan furcsa pillantással mére
geti őt végig. Brutus barátunk nem birja elgondolni, mi lelte 
ezeket az embereket ? Mi különös van őrajta nézni való ? Vagy 
tudják, hogy ő a Fillingerből való s most ki akarják innen 
nézni ? Bolond publikum ez itt.

Brutus barátunk nagyon csöndes, türelmes ember, de 
kezdi már megsokalni a dolgot s már csaknem kitör belőle a 
boszuság, midőn végre Sifi urfi fölkel a szomszéd asztaltól s 
elhagyja a kávéházat.

Brutus barátunk megkönnyebbülten lélegzik, sietve el
hagyja ő is a kávéházat s néhány lépésnyi távolban kö
veti Sifit.

A szinház felé mennek. A siető emberekkel s robogó kocsik
kal sűrűn tömött batvani-utczán minden második pillanatban 
belebotlik Brutus barátunk valakibe s minduntalan elveszti 
szem elől Sifit. Folyvást aggódik, hogy e robogó equipageok 
valamelyike nem fogadja-e ölébe Sifit s nem tünik-e aztán egy
szerre el szeme elől.
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Már egészen a színházhoz értek.
Ahá, most csakugyan itt áll az a bizonyos hintó. Itt az 

a bizonyos Jean a paszomántos kalappal s Brutus barátunk 
látja is, a mint Jean mngnyitja a kocsi ajtaját, a mint Sifi 
beül. Nincs tiz lépésnyire.

De mikor azt a tiz lépésnyi tért egyszerre elbarrikadirozza 
egy előretéduló embertömeg és Brutus barátunkat, ki épen a 
kocsi hátuljára akar fölkapaszkodói, odább sodorja.

Brutus nekifesziti két könyökét az embertömegnek, hogy 
utat törjön magának. Hanem egy nő, kit épen az első kö
nyökostrom talál, elsikoltja magát s arra egy markos férfikéz 
megragadja Brutus barátunkat gallérjánál fogva. Most az 
egész tömeg rá rohan.

— Föl kellene kötni a neveletlen pimaszt a legelső lám
pára ott a szögleten, — szói egy harsány hang, valami mé- 
száioslegény, a ki má neki is gyürkőzik e functiónak.

A tömeg nagy kedvet mutat hozzá, hogy kövesse az eré
lyes tanácsot és sommás utón megtanítsa Brutus barátunkat 
becsületre. Az ott ácsorgó két drabant is hihetőleg helyesli e 
sommás eljárást, mert nem szól hozzá s hallgatagon nézi a 
készülőiéiben lévő igazságszolgáltatást.

Szerencsére az asszony magához tér s biztosítja a köl'ül- 
állókat, hogy nincs semmi baja. Másrészről Brutus barátunk 
is megteszi a magáét s jó izmos karokkal lévén megáldva, ki
szabadítja magát és utat tör a tömegen át.

Lihegve, gyorsan széttekint. Ni, hisz a hintó még most 
is itt áll. Egy szempillantás alatt fölbapaszkodik hátul a 
bakra s a másik szempillantásban a kocsi már el is robog.

Egypár ököl fenyegetőleg nyúlik ki utána, de Brutus ba
rátunk nem törődik már vele, úgysem érhetik utói.

A kocsi robog, robog; áthaladnak sok utczán, áthaladnak 
a lánczhidon, már Budán vannak.

— Szeretném tudni, hol fogunk megállni, — gondolja ma
gában Brutus.

S alig hogy ezt gondolta, már a kocsi megállt, azaz hogy
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berobogott egy ódon kinézésű ház nyitott kapuján. Brutus ba
rátunknak nem volt érkezése odakün a ház előtt leugorni, csak 
itt az udvaron tehette.

Majd hirtelen kisompolyodik, gondolta magában, de abban 
a pillanatban, amint ő leugrott, megnyilt a kocsi ajtaja is s 
kiszállt belőle két ur, és a lépcső alján is megjelent két má
sik ur, akik felülről jöttek le az emeletről. Brutusnak nem volt 
többé ideje észrevétlen kisompolyodni.

Hogyan mentse ki magát ez idegen urak előtt? Mit 
mondjon, mit keresett itt ? Legnagyobb megdöbbenésére a ki
szálló urak egyike sem volt Sifi, Brutus tehát eltévesztette a 
hintót. Annál nagyobb zavar. Hogyan kérjen bocsánatot ?

Most meg is szólaltak már az ürak, de valami idegen 
nyelven, melyet Brutus barátunk nem ért. Tán francziául, vagy 
tudja amanő. A Brutus zavara tetőpontját érte el. Nemafféle legény, 
aki könnyen megijed a maga árnyékától, hanem mégis szeretné, 
ha száz mértfőldnyi távolra volna innen. Átkozza azt a hóbor
tos Sifit, aki ilyen furcsa situatioba keverte. Mit mondjon már 
most ezeknek az uraknak ? Csak legalább beszélni tudna 
velők !

No de most meg furcsább lesz a dolog : az a két ur, 
a kik a lépcsőn lejöttek, kezet szőrit vele is. Brutus barátunk 
mekeg valamit, a mi emberi hanghoz hasonlít ugyan, de sem
miféle nyelvhez sem tartozik. Mit csináljon ? Most már vissza 
nem huződhatik s hagyja magát fölvezetni a lépcsőn. Isten ne
ki, megy a többivel. Tán oda fönt akad majd valaki, aki előtt 
érthetővé tudja magát tenni s megmagyarázni azt a csodála
tos véletlent, mely őt ide hozta.

De mire fölértek, elvesztette megint a bátorságát, hogy 
szóljon. A társalgás ugyan németre fordult át, ezt már értette 
Brutus, beszélte is töredezve, úgy a hogy. Na, nem sokkal ro- 
szabbul mint két társa, akik együtt jöttek vele a kocsin s a kik
hez tartozónak nézték őt is a házi urak, mig viszont amazok 
bizonyosan emezekhez tartozónak nézik őt.

Furcsa bolond helyzet. De hátha valami nagy vendégség
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készül itt, valami fényes nagyúri vacsora. Ha már itt van, 
hát marad .is. Legalább elmondhatja, hogy egyszer volt nagy
úri vacsorán is. Úgy néznek ki ezek az urak, mintha grófok 
volnának. És ez az ódon ház, a milyen mocskos kívül, olyan 
fényes belül.

Liberiás cselédek állnak az előszobában, a termek fénye
sen kivilágitvák s bent a harmadik vagy negyedikben — Bru- 
tus elfelejtette megolvasni, annyira kápráztak a szemei — 
egy csoport fiatal és öreg ur ült, állt, járkált ás vitatkozott 
tüzesen.

Valamennyien fölálltak s tiszteletteljesen meghajoltak az 
érkezők előtt. Néhányau kezet szorítottak velők. Brutusnak is 
jutott belőle.

Az egyikre, a ki kezet szorított vele, ráismert. Az az 
ősz szakálas ur volt a kávéházból, a ki olyan mérges pillan
tásokat vetett rá o t t ! ügy látszik, az is ráismert most, mert 
kissé elpirult, aztán elmosolyodott, de nem mentegette magát, 
csak szívélyes kézrázásával, mely eltartott vagy húsz másod- 
perczig, akarta kifejezni, hogy bocsánatot kér.

Brutusnak tetszett a barátságos fogadtatás. Hisz ez pom
pás társaság. Különösen jól hangolta őt, hogy az egész tár
saság csupa férfiakból állt, semmi nő; igy jó, az embernek nem 
kell genirozni magát. Hölgyek társaságában mégis nagyon szo
rongó helyzetben érezte volna magát Brutus barátunk. Mit 
tudott volna ő beszélni a grófnékkal ? A férfiakkal könnyebb, 
azokkal beszélni sem kell ; egypár ember viszi itt a szót, a 
többi hallgat.

Otthonossá tette Brutus barátunkat mindjárt az is, hogy 
az urak toilettjei nem voltak épen valami szerfölött válogatot
tak s az ő megviselt öltözete nem rítt ki valami nagyon a 
többi közül. Brutus soha sem hitte volna, hogy ilyen hamar 
otthonosnak érzi magát a főúri salonokban.

Az egész, a mit most cselekszik, úgy tetszett neki, mint 
egy génialis diákcsiny. Persze az ő komolyságához nem valók 
már az ilyen gyerekcsinyek, de visszaképzeli magát fiatalabb
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já r főúri salonban, nemcsak Siti. Furcsa bolond história, 
hogy az ember csak úgy mir niksz dir niksz bejön ide s meg- 
vacsorál a grófokkal. Még őt magát is grófnak szólítja itt egy 
bolond ember. Brutus barátunk elfogadta s nem tiltakozott 
ellene.

Na, hogy nem mind gróf, azt látta, hanem egypár igazi 
gróf is volt közte, mindjárt egy a házi ur maga. De a többiek 
is majd mind, már t. i. az öregebbjei ezredesek, őrnagyok vol
tak. A két idegen ur egyikét, egy sovány, csontos, vastag szőke 
bajuszu, kissé már őszbe csavarodó, egyenes, katonás maga- 
tartásu öreg urat tábornoknak szólították. Laposra nyomott 
orrán, apró tüzes szemein, arczának szerfölött élénk kifejezésén 
meglátszott a lengyel typus. A mi a jelenlévő ezredeseket, őr
nagyokat illeti, nem kellett nagy fejtörés hozzá, hogy Brutus 
kitalálja, miszerint azok 1848/9-iki volt honvédtisztek.

A tábornok kedvéért németül folyt a társalgás, hogy 
megérthessék egymást. Brutus nem szólt bele, csak füstölt 
erősen s szívta azokat a pompás drága havanna-szivarokat, 
melyekkel a házi ur kinálgatta vendégeit. A jelenlévők legna
gyobb része ugyanazt tette, a mit Brutus barátunk tett.

Hallgatták a tábornokot, ki rövid, szaggatott modorban 
beszélt egy keveset a magyar légióról. Olaszországból jött épen, 
hogy minémü megbízásokat hozott, azt már közölte gróf Kor- 
láthnoky úrral.

A házi ur igenlőleg intett tejével.
A tábornok folytatta előadását a magyar légióról. Le

génység és tisztek egyaránt kitűnő szellemtől lelkesitvák s 
nyugtalanul, óhajtva várják az órát, midőn hazájok földjére lép
hetnek. De a diplomatia mindent meggátol nyomorult cselszö
véseivel. A Viktor Emánuel miniszterei gyáva vénasszonyok, 
kik Ausztriától könyörgéssel akarnák megszerezni Velenczét. 
Kossuth habozó s öreg korára fogy a bátorsága. A népeknek 
mozogni kell, ha valamit akarnak elérni.

— Állítsák önök élünkre Garibaldit s mi nekimegyünb

‘  —  171 —
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a tüzes pokolnak is, — kiáltott föl az a heves öreg ezredes, 
kit Brutus már a kávéházban látott.

— Ha a puskák ropogni fognak, Garibaldi is meghallja 
hívásukat, — viszonzá a tábornok. — Garibaldi csak egy sza
badságért lelkesült seregnek állhut élére.

Most látta csak Brutus barátunk, hová jött. Hisz ez itt 
forradalmi előkészület, összeesküvés . . . nyitott ajtók mellett !

Brutus barátunk eddig más fogalommal birt az össze
esküvésekről. Sötét pinczéket képzelt hozzá, köpenyekbe bur
kolt álarczos férfiakat, villogó tőrökkel kezeikben. S most 
mindez a regényes fantázia mivé lesz ? Egy kedélyes társaság, 
mely kivilágított salonban, finom havanna-szivarok füstje mel
lett konspirál. Milyen furcsa !

Legkisebb borzalmat sem érzett Brutus barátunk s szinte 
kedve kerekedett magának is fölcsapni. De mikor aztán eszébe 
jutott, hogy mi módon került ide hívatlan s hogy mi történ
nék vele, ha véletlen megtudnák most kilétét, mégis kissé 
borsózni kezdett a háta. Nehezen bánnának el vele valami 
nagyon kedélyesen s aligha meglátná még egyszer ez életben a 
„Hét bagolyt.“ Bizonyosan kémnek gondolnák s a kémekkel 
nem szokás sokat czeremóniázni.

A tábornok azalatt beszélt a lengyelek rokonszenvéről 
Magyarország iránt s biztosította a jelenlévőket, hogy bármit 
mondjanak is a hírlapi tudósítások, a lengyel forradalmi moz
galom nincs még egészen elnyomva, a titkos kormány még 
jelentékeny erőkkel rendelkezik s tavaszszal megújul a guerilla- 
harcz még nagyobb mérvben. S ha ugyanakkor Magyarországon 
is megkezdődnék valami, a két szabadságra törő nemzet kezet- 
fogva legyőzhetetlen lesz.

A beszéd gyújtott, az öreg honvéd tisztek ereiben pezs- 
gett már a vér. Szinte nehezen esett elvárni a tavaszt. Annyi 
tavaszra vártak már hiába negyvennyolcz óta. Az a tüzes szép 
ősz ezredes megesküdött, hogy ha senki nem mozdul is, ő maga 
megkezdi. A fiatal emberek nyakába borultak. Követni fogják.

A tábornok kezet szorított vele. Aztán egy nagy mappát
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terítettek ki az asztalra, azon végig húzogatták ujjaikat, megje
löltek egyes pontokat, beszéltek háromszögekről, parallel lineák- 
ról, tranchéekról, mozgó oszlopokról s más efféle geometriai, 
strategikai, taktikai furcsaságokról. Brutus barátunk egy kukkot sem 
értett belőle.

Á házi ur ez idő alatt tízszer is bejött, meg kiment. Úgy 
látszott, őrködik. Brutus annyit észrevett, hogy az a két vagy 
három terem, melyen átjöttek, nem ok nélkül volt üres, hanem 
elővigyázatból történt, hogy a be nem avatott cselédek füleihez 
el ne jusson valami.

— No Brutus, mi lesz ennek a vége ? — gondolta ma
gában a mi barátunk.

Hogy bejutott ide a titkos összeesküvés kellő közepébe, 
azt már lá tta ; de hogy fog kijutni innen, azt el sem bírta kép
zelni. Csak már vé,..e volna ennek az egész gyülekezetnek!

Brutus barátunk mindinkább aggódni, nyugtalankodni kez
dett. Stratégiával már jóllakott s egyéb jóllakásról nem igen 
lesz szó ez este, úgy látszik.

Csalódott. Valami egy óranegyed múlva jelentették, hogy 
a vacsora föl van tálalva.

Korláthnoky gróf jelentőségteljesen intett vendégeinek s 
azontúl egy szó sem ejtetett kL többé forradalmi tervekről. Ke
délyes adomák váltották föl a stratégiai értekezést, ettek, 
ittak, mintha misem történt volna, mintha nem is készülnének 
egy nagy véres harczra s mintha nem függene minden pilla
natban fejők fölött a hóhérpallos.

Brutus barátunk már benne volt, hát mit tegyen? — 
legalább jól evett, ivott a többivel. Hanem magában titkon 
fogadást tett, hogy soha sem lesz többé kiváncsi és soha életé
ben nem tolakodik többé főúri salonokba. Csak innen szaba
duljon ki még egyszer.

Vacsora után, gondolta magában, majd csak eloszlik a 
társaság s dobogó szívvel várta, mikor távozhatik. Csak künn 
legyen egyszer a kapun, soha többé tájékára nem jön ennek a 
háznak.
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A tábornok és kísérője végre elbúcsúztak a társaságtól. 
Brutus is elbúcsúzott. Volt annyi esze. hogy belássa, miszerint 
ha nem akarja elárulni magát, mindvégig folytatnia kell azon 
szerepet, melyet a gróf és társai véleménye reá tukmált.

Lent az udvaron befogva várt a gróf kocsija. A tábornok 
kisőréjével beült. Brutus mit tehetett egyebet? Ő is beült.

A tábornok azt hitte, ez az ur gróf Korláthnokynak valamj 
bizalmas, benső barátja lehet s csupa udvariasságból kiséri e 
őket haza szállásukra. A lengyel gavallér volt, ki teljesen 
méltányolni tudta az ily udvarias tiszíeletnyilváuitást s a tár
salgás nagyon szívélyessé vált köztük.

Kedélyes, derült hangulatban szállt le a tábornok az 
Európa szálloda kapujában. Még egy kézszoritást váltott Brutus 
barátunkkal, aztán kísérőjének karjára támaszkodva befordult a 
kapun.

Abban a pillanatban sajátságos éles füttyentés hangzók 
kétszer egymásután egy felső emeleti alakból. Valami jeladás 
lehetett. -A tábornok és kísérője visszaugrottak a kapuból. Ré
mület s a leghevesebb izgatottság tükröződék arczukon, amint 
a lámpa világa reáesett.

Körültekintettek s egy fiakert pillantottak meg pár lépés
nyire a szálloda előtt. Azon pillanatban már bent is ült a 
tábornok, a másik a kocsis mellé ugrott fel a bakra s egy 
revolvert kapott kezébe.

— Hajts lóhalálába, hajts, akármi történjék is. Ha meg- 
állsz, halál fia vagy!

Akármily tört németséggel volt is ez elmondva, a kocsis 
megértette. A revolver világosan beszélt.

Mindez villámgyorsan történt. A bámuló Brutusnak ideje 
sem maradt gondolkozni fölötte, vájjon mi lesz ebből, még 
kevésbbé jutott eszébe arra gondolni, hogy tán jó volna az adott 
példát követni és saját személyét is biztonságba helyezni.

Különben késő lett volna már, ha futni akart volna is. 
Csörömpölve, szuronyszegezve rohant ki egy szakasz katona az 
Európa szállodából, körülkapták Brutus barátunkat s egy cs.
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k. rendőrbiztos, egyenruhában, oldalán a gyöngyház- fogantyus 
gyiklesővel, tudtára adta Brutus barátunknak, hogy fogoly.

— Most utána amazoknak! — kiáltott mérgesen.
Még lehetett látni a távolban a robogó kocsit, melyen 

a szökevények menekültek.
— Utána kell lőni, — dühösködék a rendőrbizros.
De a tiszt, ki a katonákat vezényelte, vállat vont rá. Az 

őrültség; az utczáu még járnak az emberek, most jönnek épen 
a színházból; ki vállalja el a felelősséget, hogy a golyó csak
ugyan a szökevényeket találja s nem más valakit?

A rendőrbiztos tipegett topogott mérgében. így kisiklanak 
a kezei közül, mikor már csaknem összeszoritotta.

— Hamar, hamar egy kocsit!
Oh, azok az átkozott gonosztévők a rendőrbiztos urnák 

saját készen álló fiakerját vitték el !
Mig a lánczhidtéren távolabb álló bérkocsik egyikébe be

ülhetett a biztos ur, azalatt már elvesztették szem elől a me
nekülők kocsiját. Vágtathatnak már utána. Az egymást össze
vissza átszelő utczákon rég nyomát vesztették. Csak az vigasztalja 
némileg a csász. kir. rendörbiztos urat, hogy a vasúti indó- 
háznál intézkedés tétetett már előre s lesnek ott a szökevé
nyekre, valamint a főkijárási utakon, a vámsorompóknál min
denütt. De mikor száz más utón kiszökhetni!

Brutus barátunk még mindig ámul-bámul ezen a furcsa 
történeten, mely szemei előtt lejátszódott. Dörzsöli is a szemeit, 
vájjon nem álmodik-e? Vájjon nem álom-e mindez, a forra
dalmi gyülekezet, a grófi vacsora, a lengyel tábornok, saját el- 
fogatása.

Egy kemény oldalbataszitás a puska tusával meggyőzi, 
hogy nem álmodik.

— Mars előre !
Előre? De hát hová? Brutus barátunk bátorságot vesz 

magának megkérdezni.
A vezénylő hadnagy mérgesen reá m ordul:
— Ne szekirozzon az ur. Elég, hogy itt lessük önöket
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már két óra óta. Na hiszen majd elveszik a hadi törvényszé
kim az urnák a kedvét a tréfálástól. Ihr rebbellische Mord- 
brenner!

A kis csapat megindul. Brutus barátunk közre fogva lép
del, katona tempóban, de nem nagyon katonás elszántsággal. 
Úgy érzi, mintha már feje fölött lebegne a hóhérpallos.

Vagy igaz, hisz a pallos nincs már szokásban, csak Kö
tél, vagy kegyelem utján lőpor és golyó. Egy ördög, akár így, 
akár úgy. Na Brutus, gondoltad volna-e, hogy te is a haza 
vértanúi közé jutsz ? Ilyen hamar, ilyen váratlanul!

Minden elmélkedésnek azonban csak az a vége, hogy már 
benne van, hát nem tehet róla. Éz a török philosophia meg
erősíti aztán a derék férfiút s mire elérnek a Károly-kaszár- 
nyához, Brutus barátunk már tökéletesen visszanyerte k edély- 
nyugalmát.

A profosz, kinek kezeibe átszolgáltatták, meg nem áll
hatta, hogy dicsérőleg ne nyilatkozzék felőle :

— Ein Mordkerl is’ er.
S jóakarólag megveregette vállát, miközben megvizitálták 

tetőtől talpig s kikutatták valamennyi zsebét, nincsenek-e nála 
elrejtett forradalmi proklamatiók, titkos levelezések és más vesze
delmes dolgok.

Nem találtak ugyan semmi ilyet, hanem a mit csak ta
láltak, mindent elszedtek. Még azt az ötforintos bankót is, 
melyet ma délután kapott Sifitől.

Brutus barátunk egész nyugodtan nézte. Mindegy, ha 
felakasztják, úgy sincs szüksége többé az öt forintra.

A profosz még egyszer megveregette a fogoly vállát s jó
akarólag kérdezte, nem kiván-e valamit.

— Egypár szivart, ha abból az öt forintból kitelnék,— 
szólt Brutus igazi római nyugalommal.

A nagy vörösképü cseh profosz mosolyog. Igenis, kitelik. 
S nyújt öt vagy hat darab Virginiát, amennyi épen a zsebé
ben van.

Brutus barátunk rágyújt mindjárt. No a finom havanna
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■után nem nagyon ízlik ez a büdös, erős dohány. Hanem mikor 
az ember az akasztófára készül, már mindegy.

A profosz „jó éjt" kíván s rázárja Brutus barátunkra a 
nagy vasajtót.

A kulcsok csörömpölését még egy ideig hallja a fogoly; 
azután csönd lesz, mély, zord, kétségbeejtő csönd.

Brutus ledől a szalmazsákra s elmélkedik e világi dolgok 
csodálatos volta fölött.

•  12
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Tizenhetedik fejezet.

Egy milliomos-család.

A. soroksári utcza közepe táján abban az időben egy egy
szerű egyemeletes sárga ház állt. Sarokház volt. Tűzfala egy, 
még csak szórványosan beépített sikátorra dőlt. A ki építtette, 
nem sokat törődött ornamentalis díszítésével, inkább a czél- 
szerüségi szempontoknak kívánt megfelelni. Legfeltűnőbbek 
földszinti ablakok czifra rostélyai, ezekre ma nem szokás 
annyi munkát pazarlani, mint hajdanán, mikor az emberek 
még kevesebbet tekintgettek ki az utczára és többet befelé, 
mikor a házak még nem emelkedtek oly gyorsan, de nem is 
omlottak be oly hamar, és az emberek nem gazdagodtak meg 
egy éj alatt, mint napjainkban, hogy egyetlen szerencsétlen 
távsürgöny ismét koldusbotra juttassa.

Ebben a házban Krantz Ignátz ur lakott, a Perenczváros 
leggazdagabb polgára.

Ha olykor felvetődött Bécsbe és a, szállodában eléje tet
ték az idegenek könyvét, hogy nevét bejegyezze, egyet sodort 
vastag szürke bajuszán, egy másodperczig gondolkozott, azután, 
odabigygyesztette a neve után a „Charakter“ rovatba a „Pri- 
vatier" szót nagy, vastag ákombákom-betükkel, a melyekből 
egyebek közt azt is ki lehetett sylabizálni, hogy Krantz 
Ignácz magánzó ur üres óráiban inkább dominó-koczkákat. 
szokott egymás mellé rakosgatni, mint betűket.
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És igy is volt. Neki Dem sok hajaszála hullott a tudomá
nyokért ; hála istennek, egyébért sem. Olyan haj-dus koponyát 
ritkán lehetett látni, mint az övé. Más tekintetekben is meg
volt különben áldva. Miéta nyugalomba helyezte a kolbásztöltőt 
és czitranyelü késeit, hasa is jókorát növekedett és egyátalán 
sokat nyert külső térfogatban. Talán az unalom miatt.

Krantz Ignácz ur valami tiz év előtt csukta be 
azt a kis szerény boltocskát, hol atyja nyomdokait kö
vetve, szerény örökségét csaknem egy millió erejéig 
felhizlalta. Hentes mester volt, s midőn mesterségét 
szegre akasztotta, hogy a sokak által annyira megirigyelt 
„magánzói" kényelmes kabátot felvegye, nem is saját hajla
mát követte, hanem inkább családja, illetőleg boldogult fele
sége és Krickeböek Hildegard kisasszony, a gouvernante ambi- 
tióinak tett eleget.

Neki magának nem sok ambitiója volt. Évek ófa birt 
szavazattal a városi tanácsban, de szavát soha sem hallatta a 
zöld asztal mellett; nézeteit inkább a sörös „krigli" hajtoga
tása közben szerette nyilvánítani. Mert megvoltak neki ugyan 
saját eszméi és igen egészséges észjárása, csakhogy hiányzott 
a forma, nem bírta azokat a kellő konstruktiókba önteni, és 
rendesen ellenkezőjét mondta annak, a mit mondani akart.

Krantz Ignácz ur, daczára ezeknek, még sem vallotta be 
soha senki előtt, hogy röstelli tudatlanságát, miveletlenségét, 
de maga magának egy-egy gyönge órában már réges-régen 
bevallotta. Nyakas, büszke ember volt az öreg. ő  ismerte a 
pénz becsét. Tudta, hogy ez az a csodálatos ír, melylyel 
egész világ be hagyja kenni szemeit és látó lész tőle a vak és 
elveszti szemfényét, a ki sokat látott, — amint akarjuk, amint 
óhajtjuk. A pénz az akarat, a hatalom és a végrehajtás. A 
pénz az élet.

És Krantz Ignácz urnák sok, igen sok pénze volt.
Ha fia lett volna, nyíltan is bevallja tán, hogy a tudo

mány i n nagy ur, mérnököt, vagy építészt csináltatott volna 
belőle, nem kiméit volna költséget, utaztatta volna, de az

12*
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isten félelme és szülei szeretető mellett első sorban a pénznek 
tiszteletében nevelte volna, ez nem szenved kétséget, valamint 
az sem, hogy fiát kenyértudomáoyra taníttatja, hogy szerezzen 
az is pénzt és gyarapítsa leendő örökségét, mint atyja tette. 
Az élet és boldogság titka neki e szóban re jle t t : szerezni 
csak szerezni !

De Krantz urnák nem volt fia; egyetlen lánya volt és 
ez egészen más.

Abból nem lehetett se mérnököt, se építészt csinálni, itt 
a szerzés eszméjéről le kellett mondania.

Istenben boldogult felesége, kissé hivalkodó asszony vala, 
aki kivált utolsó éveiben nem egy oly fényüzási dolgot enge
dett meg magának, mi Krantz urnák nem volt ínyére, például 
hogy a tisztességes, megszokott főkőtö helyett egyszerre kala
pot kezdett viselni és — hol vette, hol nem vette ? — ra- 
jongani kezdett a brüsszeli csipkékért. Ennek az asszonynak va
laki tele beszélte a fejét és most már nem bír magával, vagy 
megolvasta férje pénzét és ez az oka. A kettő közül egy.

Egy bizalmas órában istenben boldogult neje annyira sa
rokba szoritá az öreget, hogy kénytelen volt magát kegyelemre 
megadni. Felesége többek közt arról is beszélt, hogy leáuya ér
dekében kénytelen lesz válópert indítani Ignácz ur ellen, és 
kikövetelni a vagyonból az őt illető felerészt, hogy leányának 
gazdagságához mért neveié^ adhasson, mert ő nem áhitozza 
azt a szerencsét, hogy a Pmenczváros első henteslegénye lépjen 
fel majd kérő gyanánt Etelkánál. Nem azért gyűjtöttek annyi 
vagyont, hogy leányuk szalámi és olvasztott báj eladásával fog
lalkozzék szabad óráiban.

Krantz Ignácz ur tehát kegyelemre megadta magát, mert 
a henteslegényeket ő sem nagyon szívelhette és nem telt bele két 
hét, Krantz Ignácz ur legelőbb is soroksári-utczai saját eladó 
helyiségét, azután egymásután a többi városrészekben szét
szórt boltjait és áruló-helyeit csukta be és az üzlettől vissza
vonult. ügy titokban még meg-megvásárolt olykor egy-két falka 
disznót és felhajtatta Bécsbe, ilyformáa még összekaparitott
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lassacskán egypár százezer forintot, a miről a felesége nem tu
dott, azután ezzel is felhagyott ; vett meglévő házaihoz még 
egypár házat, többi tőkéit biztos papirosokba helyezte el, igy 
aztán nem maradt egyéb foglalkozása, mint a házbéreket be
szedni és félévenkint a couponokat lenyirbálni, csupa olynemű 
foglalkozás, mibe az emberek nem szoktak belekopaszodni.

Saját házában is rendkívüli változások mentek véghez.
Egy péntek reggel (nem hiába mondják szerencsétlen 

napnak) vézna, magas urhölgy lépett be Krantz Ignácz ur hát 
zába. Épp reggelinél ültek. Krantz ur nagy étvágygyal egy 
véres hurkát költött el, Krantzné asszony a kávé után szintén 
valami húsfélével delektálta magát, a kis, alig hat éves Etelka 
pedig egy nagy darab fekete kenyéren majszolt,

Az idegen urhölgy kérdezte, hogy Krantz ur családjához 
van-e szerencséje ? Az igenlő válasz után viszont ő is bemutatta 
magát mint Krickeböck Hildegard kisasszonyt, e z e l ő t t  Habe- 
rern-Giesbach von und zu Heinichen baronesse kisasszonyok ne
velőnőjét, e z u t á n  — —

Krantzné asszony nagy szívélyességgel felugrott ültéből.
— Ab, mondá, a gouvernante kisasszony, Etelka gouver- 

nanteja! Isten hozta! Isten hozta! Etelka csókolj kezet — és 
kicsibe múlt, hogy maga is kezet nem csókolt neki.

Krantz Ignácz is hallott volt ugyan már fülhegygyel va- 
ami affélét, mintha asszony felesége sürgölődnék a gouvernante- 
keresésben, de ő mindeddig csak tréfának vette az egé
szet, most látta, hogy komoly valóság, nagyon is komoly 
valóság.

Itt nem a kiadási rovat esett annyira latba, mint inkább 
a kényelem dolgában hozott áldozat. Krantz Ignátz ur hölgyek, 
kivált müveit hölgyek körében világéletében nagyon ügyetlen 
volt, most saját családjába ékeljen olyan örökös botránykövet, 
kivel folyvást csínján kell majd bánni; reggel, este, délben, 
délután jó napot, jó estét, jóéjszakát kívánni neki ; ebéd alatt 
szépen féken tartani a saját nyelvét, ha kérdez valamit, úgy fe
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lelni, hogy bolondot ne mondjon az ember — szép kilátások 
voltak ezek, nagyon szépek !

Krantz Ignácz ur iparkodott mosolygó arczot vágni és 
egész mérgét a véres hurkán töltötte ki.

Krickeböck Hildegard kisasszony pedig egy pillantással 
körüljártatá szemeit a szobában és tekintete egyre komolyabbá 
változott. Mintha ismételte volna magában :

— Ezelőtt Haberern-GKesbacb von und zu Heinichen ba- 
ronesse kisasszonyok nevelőnője és ezután. . . .

Krickeböck Hildegard kisasszony büszkesége fellázadt a 
gondolatnál, hogy ezután egy közönséges nyárspolgár gyermekét 
fogja részesíteni csalhatatlan nevelészeti rendszerében, melylyel 
eddig udvarképes hölgyeket nevelt. Hisz ezek még csak nem is pol
gárok, ezek valóságos parasztok, ez a szoba olyan, mintha zsib- 
árus bútorozta volna be. Hallatlan ügyetlenség ! Visszautasí
tott három báró és két grófi családot és választotta ezt az 
állomást, szörnyű oktalanság ! megbocsáthatlan oktalanság !

Az igaz, hogy a Krantzné asszony által tett ajánlat a 
legelőnyösebb volt valamennyi közt. Krantzné azt hitte, hogy 
a gouvernanteok is olyan drágák, mint a brüsszeli csipkék, me
lyeket férje háta mögött vásárolgatott. Krantzné asszony tiz 
éyre irt alá szerződést évi ezer forint fizetéssel. Ennyit egy duo- 
dez német bárócska nem riskirozhat.

Krickeböck Hildegard kisasszonynak e nehéz pillanatban 
egy végzetes eszméje támadt. Itt csak egy mód leend helyzetét 
türhetővé tenni, ha tudniillik nevelészeti rendszerét legelőbb 
is a szüléknél alkalmazza. Ha engednek, jó — akkor marad ; 
ha nem : akkor megy, egy hétig megpróbálja, egy hét nem 
a világ.

— Podgyászom egy része, szólt Krickeböck Hildegard 
kisasszony, künn van kocsimon, a többit az indóháznál hagy
tam . Az nem sürgetős, ott is maradhat.

Krantz Ignátz ur otthagyta a véres hurkát és kitekintett 
a kapu elé. A hausknecht segítségével csakhamar lekerültek a 
böröndök, táskák, skatulyák, nap- és esernyők, plaidek, kendők,
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ú ti necessairek a fiakkerről. Krantz Ignácz ur, a milliomos, 
sajátkezüleg is segített a lerakodásnál és maga vitte be a gou- 
vernante-kisasszony ernyőit.

— Beh nagy podgyászszal czihelődik, gondolá Krantz úr 
magában. — Hát még ha a nem-sürgetőse megérkezik a vas
útról, jó lesz neki mindjárt valami raktárt kibérelni.

Krickeböck Hildegard kisasszony Krantz ur előzékenysé
gét úgy fogadta, mint őt megillető hódolatot, mint aki hozzá van 
szokva, hogy irányában mindenki előzékenységet tanúsítson. 
Mosolylyal, könnyed fejhatással fogadta, melyben több volt a 

leereszkedés, mint az alázat.

Krickeböck Hildegard kisasszony egész életét a nagyúri 
körökben töltötte. Mindenütt éreztették vele alárendelt állását, 
de ő hozzászokott, ezt észre nem venni. Ebben rejlett győzel
mének titka. Ebben és — műveltségében. Ő tudta a határt, 
meddig szabad mennie követeléseiben és mennyit szabad en
gednie másoknak. E határon soha át nem csapott. Ez által 
imponált.

Körülbelül harmincz éves, njulánk, elég csinos termetű 
nő volt, hosszúkás, sárgás-barna arczczal, mely tán nem is lett 
volna kellem nélküli, ha az a kimért komolyság rideggé nem 
teszi, és finom metszésű ajkakkal, melyek eléggé jól ápolt fog
sort engedtek látni. Öltözetére rendkívüli gondot fordított és 
Krantz urnák, ruhatárára vonatkozó észrevétele épen nem volt 
alapnélküli. Krickeböck Hildegard kisasszonynak voltak gyön
géi is — kinek nincsenek ? — és pedig jócskán ; azonban er
ről később.

Mikor podgyásza le volt rakodva, engedőimet kért, hogy 
szobájába vonulhasson. Krantznó asszony megfeledkezett a szük
séges előintózkedésről, a gouvernante szobája még nem volt 
rendben, vagy helyesebben: nem is volt külön szoba praedes- 
tinálva számára, hisz úgy is a családhoz tartozik. Mit 
volt mit tenni ? Krantzné asszony bevezette a parádés szobába, 
és bemutatta azt neki mint sajátját. Krickeböck Hildegard
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kisasszonyt még ez a szoba sem elégítette ki. De egyelőre 
hallgatott.

Egy negyedóra múlva ismét megjelent az ebédlőben. 
Uszályos, elegáns reggeli öltözetében méltóságteljes megjelenés 
veit. Ez a nő úgy nézett ki, mintha egész életében nem tett 
volna egyebet, csak mindig parancsolni.

Asztalhoz ült és kávézott. Közben úti éleményeit beszélte 
el. Két napot töltött Berlinben, egy napot Becsben. Bécset 
most látta először. Beszéde oly folyékony, előadási módja oly 
igénytelen és modora oly könnyed volt. Krantz urnák ez tet
szett, nagyon tetszett.

Becsről ő is mondhatott véleményt; ismerte, százszor 
megfordult benne. Hildegard kisasszony nagy figyelemmel hal- 
gatta zavart constructióju leírását és — megértette, legalább 
úgy tett, mintha megértette volna, Krantz ur kezdte a gou- 
vernantot nem oly félelmesnek találni többé.

Krickeböck Hildegard kisasszonynak a reggelizés alatt 
mindjárt alkalma nyílt kifogástalan szépségű kezeit fittogtatni. 
Egyik ujján drága brillant gyűrűt viselt; övében nehéz arany - 
lánczon csinos emaillirozott arany éra függött. Krantz ur ezt 
is észrevette és azonnal tisztába jött a felett, hogy ez nem 
valami éhenkórász svájezi kisasszony, a minőket szárazdajkának 
szoktak hozni a gyermekek mellé.

És minő szépen ült az asztal mellett, és mily szabadon, 
mily otthoniasan, mily sans géné viselte magát első pillanat
tól fogva.

Krantz urnák ez szintén nagyon megtetszett.
Mikor Etelka kezet csókolt neki, Krickeböck Hildegard 

kisasszony finom uszályos pongyolájában féltérdre ereszkedett 
mellé, megsimitotta aranyzománczu szőke hajfürtéit és oly oda
adó nyájassággal, annyi szeretettel nézett a gyermek világoskék 
szemei közé, oly egészen más volt e pillanatban.

Krantz urat ez a nyájasság elragadta.
Harmadnapra Krantz ur csak azon vette észre, hogy még 

is kellemesebb, mikor van valaki az asztalnál, ki a conversa-



tiót tudja vinni, és nemcsak örökösen a cselédekről és az 
apró marha drágaságáról foly a beszéd, hanem valamivel érde
kesebb dolgokról. Hildegard kisasszony úgy beszólt, mint a 
könyv! Kranczné asszony pedig hízott a dicsőségtől, hogy vá
lasztása reményen felül sikerült.

Nem is volt sürgetősebb teendője, miut ismerősei és szom
szédnőivel tudatni, hogy a kis Etelkának mily ügyes, finom 
gouvernanteja van. Egy-kettő mégis látogatta a végből, hogy 
meggyőződjenek, vájjon igazán olyan kifogástalan-e az a gou- 
vernante, de Krickeböck Hildegard kisasszony az efféle látoga
tók elől bölcsen visszavonult. 0  nem vágyottá connaissaneeokra. 
0  gyűlölte ás megvetette a polgári osztályt. Nála az ember 
a bárónál kezdődött.
♦ Egy hét múlva aztán Hildegard kisasszony lassan-lassan ki 
kezdte mutatni a foga fehérít.

Ő nem szokott az ilyen kényelmetlenül berendezett szo
bához. Neki mindig salonja volt és mellette külön hálószóba. 
A kis Etelka számára pedig kér egy harmadikat. A salonba 
állítsanak zongorát és rendeljenek mindjárt zenemestert i s ; a 
zongoratanitás túlságosan igénybe venne, és ő kissé ideges. Majd 
két-három év múlva, ha Etelka leküzdte a kezdet nehézségeit, 
majd maga veszi átal tanítását, de addig mestert járassanak a 
házhoz.

Krantz ur a jó egyetértés kedvéért, hogy felesége napjait 
ne keserítse, engedett. Ha Etelka felnő, gondolá, úgy is szük
sége lesz a salonra, meg a második, meg a harmadik szo
bára is.

Krickeböck Hildegard kisasszony naponta háromszor szo
kott toilettet csinálni. Külön öltözködött a dinerhez, és a 
souperhez is. Krantzné asszony tőle tudta meg, hogy a nagy 
úri körökben ez igy szokás. Csakhamar ő is felvette- 
a divatot, minek ismét nagyszerű következményei va- 
lának.

Először is szaporítani kellett a cselédséget. Krantzné asz- 
szony egész napját a toilette-asztal mellett töltötte; kellett te
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hát valaki, ki őt a háztartásban helyettesítse és valaki, egy 
megbízható ízlésű komorna-féle, ki öltöztesse, vetkeztesse meg 
njra öltöztesse.

Másodszor : ő maga is szörnyű hiányát kezdte érezni az 
eddig nélkülözött salonnak. Uszályos ruháinak, melyeket egészen 
Hildegard kisasszonyéi mintájára szabatott, tér kellett, nagy 
tér. Az ebédlő is oly szűk volt ; sőt Hildegard kisasszony sze
rint nem is volt az igazi ebédlő, hanem roszul bútorozott 
pipázó szoba, amint magát ironice kifejezni méltóztatott, czél- 
zással Krantz urnák óriási tajtpipáira, melyek örökösen pök- 
dösték a szüzdohányi illatot, mit a selyemruhák annyira magukba 
vesznek és szörnyen meg is sinylenek!

A két asszony mindezek következtében véd- és daczszö- 
vetséget kötött egymással. Nemsokára Krantz ur felmondta a 
lakást a házbeli lakóknak és az egész sárga házat maga fog
lalta el. Történtek nagyszerű beruházások, újítások, minden 
Krickeböck Hildegard kisasszony útmutatása nyomán, úgyhogy 
hat hónappal ama végzetes pénteki nap után a sárga ház bel
sejére senki sem tudott volna ráismerni, aki azelőtt megfordult 
benne.

De Krantzné asszonyra sem. Elsajátítani kezdte a gou- 
vernante nagyúri tempóit, uiánozta járását, evését, modorát, 
csak a beszédmódját nem tudta eltanulni, azt a könnyedséget, 
azokat a czifra kifejezéseket. Pedig mindig a nyakán ült Hil
degard kisasszonynak; jelen volt a franczia leczkéknél is, de 
mig a kis Etelkára csak úgy ragadt az a franczia nyelv, 
Krantzné asszonynak a fejében alig maradt meg egy-két szó, 
azt is oly furcsán ejtette ki, mint a papagáj.

Krantz ur személyére e reformoknak azonban nagyon 
csekély behatásuk volt. Ő a régi maradt, kivéve tán azt a 
lényegtelen körülményt, hogy dohányszinü bársony slafrokkot 
csináltatott, hogy legalább a színe által kárpótolja magát azon 
a gouvernante körében töltött órákért, melyekben a pipa élve
zetéről félig önkényt lemondott. Pedig nem lett volna szükség 
ez áldozatra. Krickeböck Hildegard kisasszony számtalanszor
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mondá, hogy bátran dohányozhatik jelenlétében, neki nem á r t ; 
de háta mögött annál többet kellett hallani Krantzné asszony
nak arról a romlásról, mit a dohányfüst véghez visz nemcsak 
•a ruhában és bútorban, hanem a teinte-ben is.

Krickeböck Hildegard kisasszony pedig jóizűeket nevetett 
magában a canaille fölött. Krantz urat túzoknak nevezte és 
Krantzné asszonyt gágogó lúdnak, de Etelkát szerette, nagyon 
szerette és lassanként, mikor a gyönyörű gyermek fényes lelki 
tulajdonait, tehetségeit fejlődni látta, némi büszkeséget helye
zett abba, hogy ő ebből a kis parasztlánykából milyen nagy 
nri dámát fog majd nevelni, megtanítja mindenre, mire a sá
lon hölgyei oly rátartiak és csak azt fájlalta, hogy páratlan 
mevelószeti rendszere daczára, mégis udvarképessé nem teheti.

Azonban ki tudja ? Hátha valami főúri gavallér jön el 
érte, valami „Ritter von . . .“ vagy valami „Freiherr“ — nem 
lehet tudni; egy milliomos leánya mindent igényelhet, min
denre számíthat és akkor udvarképessé is válhatik, és a haute 
créme majd látni fogja a Krickeböck Hildegard kisasszony ne- 
velészeti rendszerének csalhatatlan voltát. Ez az ábránd Hil
degard kisasszony fejében egy időre hátraszoritotta egyéb 
ábrándjait, és inkább a jelennek és emlékeinek é l t ; melyik gou- 
.vernantenak ne volnának emlékei és gyönge órái ?

Egy ily gyönge órában Hildegard kisasszony beavatta 
Krantzné asszonyt fényes múltja történetébe. Ö nemes család 
ivadéka volt, Hildegard von Krickeböck, bár önkényt lemondott 
a „von“-ról mindaddig, inig annyi tőkét szerzett, hogy valami 
kis olcsó német városkában a kamatjaiból egészen önállóan 
elélhet. Ő mindig erre törekedett, ezt a őzéit sohsem tévesztette 
szem elől.

Yolt nehány gyöngéd viszonya, többek közt Tsatsikoft orosz 
herczeggel, kivel Baden-Badenben megismerkedett, hova egy 
grófi családot kisért volt; a herczeg kezeibe bolondult bele és 
térden állva esküdött meg neki, hogy ily festői ujjakat még 
sohsem látott • csakis rajta múlt, hogy e benső ismeretség, 
mely a szellemek kölcsönös rokonságán alapult, komoly házas-



ságban nem lelte koronáját; de Krickeböek kisasszony tar
tott a szent-pétervári udvar cselszövényeitől és nem egye
zett bele.

— Ali, az a kedves herczeg, milyen délczeg férfi vo lt! 
Bár java férfikorában: egy nőt még mindig boldoggá tehetett 
volna. Krickeböek kisasszony azóta sem hallott felőle, hihető
leg főbe lőtte magát.

— Szegény Tsatsikoff herczeg ! Krantzné asszony úgy saj
nálta. Ő Krickeböek Hildegard kisasszony helyén még sem 
adott volna neki kosarat.

Krantzné asszony ezután még nagyobb tisztelettel viselte
tett gouvernanteia iránt. Ujjait is kitűnő szépeknek és kiválóan 
hosszuknak találta. Ebed alatt úgy megfigyelte, mennyi 
elegáncziával bánik a kés-villával, mily ügyesen tud balkézzel 
enni ; ezt a műveletet úgy titokban maga is gyakorolgatta és 
hónapok múlva Krantz ur egyszerre csak azon vette észre, hogy 
örökké csinos felesége bal kezével balancirozza ajkaihoz a túrós 
csuszát és roppant jóizüt nevetett rajta.

Csak rajta nem fogott a kultúra. Ő a régi maradt.
Mintegy két év múlva, hogy Krickeböek Hildegard kisasszony 

czivilizatori működését a Krantz-házban megkezdte, Krantzné 
typbusba esett és hirtelen meghalt.

Etelka akkor mintegy nyolez éves lehetett. Ebben a 
korban a gyermek érezhet hiányt, da a veszteséget felfogni nem 
képes. A házban azontúl is minden úgy folyt, mint azelőtt. 
A házi asszonyi gondokat Krickeböek kisasszony vette magára 
és Krantz urnák sobsem volt oka panaszra.

E gyászesemény óta több mint hét év múlt el.
Krantz Etelka gyönyörű, sugár hajadonná fejlődött, apja 

bálványa és Krickeböek Hildegard kisasszony büszkesége. 
Nevelészeti rendszere most az egyszer úgy beütött, mint soha 
még. A Haberern-Giesbach von und zu Heinichen baronesse 
kisasszonyoknál távolról sem ütött be igy. Ott zavaró elemek 
is folytak be, ott a szülék assistencziája és egy hóbortos nagy
anya patronatusa alatt történt a nevelés. Itt szabad kezet hagy
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tak Hildegard kisasszonynak és csalhatatlan rendszere diadal
maskodott.

Krantz Ignácz ur nem sokat értett ahhoz; a zongora, 
rajz, a nyelvek, az aesthetika, mire Hildegard kisasszony külö
nösen nagy súlyt fektetett, csupa ismeretlen disciplinák voltak 
előtte. De azt csakhamar kipuhatolta, hogy dúsgazdag ismerő
sei, barátai házánál a leányok nem oly finom, nem oly köny- 
nyed modornak, nem beszélnek oly szépen és okosan, mint az 
ő szive bálványa és olyan bibliothekát se látott sehol, mint a 
minőre Etelkának szüksége van.

És magas miveltsége mellett milyen egyszerű, milyen jó, 
milyen takarékos gyermek volt az ő Etelkája!

Igen, gyermek, ki nagy titokban még olykor bábuit is 
előszokta venni és egy-egy félórát elidőz velők és pompásan 
mulat. Szive egy fényes pillangó, melynek szárnyahegyein még 
ott van a burok: a gyermokábránd, a gyermekgondolkozás. 
Hála Hildegard kisasszony óvó anyai gondozásának, ez a 
lélek oly tiszta, érintetlen, salaktalan, oly őszinte, mint a ma 
született gyermek lelke.

Krickeböck Hildegard kisasszony hét év óta nem mondta 
el emlékeit, ifjúsága történetét senkinek. Hét év óta nem vette 
ajkaira a Tsatsinoff herczeg nevét, ki bizonyosan agyonlőtte 
magát és mindezt azért, nehogy egy gyönge órában — és sok 
ily órára emlékezett — valamikép Etelka előtt is elkottyantsa 
magát. Neki ilyesmikről még nem szabad tudnia. Ez oly ál
dozat volt, melyet földi ember nem méltányolhat, nem mérle
gelhet eléggé, csakis az, ki a vesét és sziveket vizsgálja, 
tudhatja, hogy ez neki mily nehezére esett.

Hála istennek, ez az idő is letelt, és az a zár, mely Hil- 
degard kisasszony nyelvét megfaküdte, bátran lepattanhat. 
Etelka tizenhatodik évébe lépett s bár igazi, valóságos bálban 
még nem volt is, a nyáron már két majálisban vett részt, a 
mi felér egy bállal.

E majálisok egyikén mutatta be magát Alpáry Ödön a 
milliomos leányának.
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Krickeböck Hildegard kisasszony a Herr von Alpáry mo
dorát ép oly kifogástalannak találta, mint tournurejét, Etelka 
pedig a tánczosok közt neki ítélte oda a koszorút.

Krickeböck Hildegard kisasszony nem azért fordult meg 
annyit a világban, nem azért töltött annyi saisont Baden-Badenben, 
Ostendében, Homburgban, és nem azért töltött szellemi kéjro
konságban annyi órát együtt Tsatsinoff herczeggel, hogy ne 
tudja, mit jelent az, mikor egy tizenöt és fél éves leányka va
lakit a legjobb tánczosnak tart.

Ő igen jól tudta e z t.
Titokban örült neki, hogy növendékének oly finom íz

lése van.
Nevelészeti rendszerének utolsó és legszebb diadalát már 

alig merte remélni. Krantz ur szörnyen idegenkedett minden
nemű „Ritter“ és „Freiherr“-ektől. Tehát az udvarképesség 
alighanem dugába fog dőlni. Krantz ur milliója daczára is 
pénzkereső vőről ábrándozott. Legörömestebb vasúti vállalkozó
nak adta volna leányát, vagy valami kitűnő mérnöknek, épí
tésznek, a ki lánczhidakat épit és millióját egy év alatt meg
duplázza. Ez volt a Krantz ur ábrándja.

Krickeböck Hildegard kisasszony előnyt adott a katonatisz 
teknek. Az ő atyja is ezredes volt. Krantz ur pedig irtózott a 
kardbojttól. Az ő szemében minden kardcsörömpölő gavallér 
qualificált léhütő, haszontalan adósságcsináló volt, ki teljes éle
tében nem tesz egyebet, csak a felebarátja feleségét vagy leá
nyait csábítgatja.

Ilyen körülmények közt Hildegard kisasszony jónak látta 
a Herr von Alpáryt némi kedvezményekben részesiteni. Ha nem 
volt is „Freiherr“, de állítólag egy régi nemesi család sarja
déka, ki megállta helyét minden társaságban, s ki bármely nő 
szivét dobogásba ejthette. Azok a mérnökök és hasonló pénz
kereső urak annyira elhanyagolják magukat, oly keveset for
dultak meg salonokban és társaságban, hogy minden tudomá
nyuk daczára is oly bambák, mint a falusi liba. Az ilyen férfi 
sohsem fogja teljesen méltányolhatni az ő nevelészefi rendsze
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rének előnyeit. A Herr von Alpáry, az egészen más, az gaval
lér, az világi műveltséggel és magyar ember létére — a mi 
valóban nevezetes — némi olvasottsággal is bir. Olvasta Gőthét, 
Schillert, Heine szerelmi dalait pedig pompásan tudja könyv 
nélkül és — a mit Kriekeböck Hildegard kisasszony alig mert 
bevallani magának — többet udvarolt neki, mint növendé
kének.

Hja, Alpáry Ödön ur értette a csíziót!
Az utolsó majális óta Etelka többet foglalkozott köny

veivel mint Kriekeböck Hildegard kisasszonynyal, talán az 
olvasás csak ürügy volt, hogy egyedül lehessen, hogy ábrán
dozhasson.

Kriekeböck Hildegard kisasszony hagyta ábrándozni. Az a 
fiatal ember egészen méltó volt az ő ábrándjaira. Hildegard 
kisasszonynak is nagyon tetszett, talán érette ő maga is képes 
lenne megtörni szűzi fogadalmát és búcsút mondani a pártának, 
melyet közel negyven óv óta viselt.

És ezt Kriekeböck Hildegard kisasszony elég meggondo
latlan volt, növendéke előtt is nyilvánítani, mi azon este tör
tént, midőn Alpáry Ödön úrral találkoztak a váczi- utczán és 
ez Etelka kisasszonynak bátor volt karját felajánlani.

Kriekeböck Hildegard kisasszony indíttatva érezte magát 
kimondani, hogy Tsatsikoff herczeg óta még ily dólczeg férfival 
nem tálálkozott és Etelka mély elpirulása azt látszók bizonyí
tani, hogy ő is osztja, teljesen osztja nézetét.

Azon este sokáig, közel éjfélig maradtak fel együtt. Kri- 
ckeböck Sildegard kiasszony ajkairól lepattant a zár, visszafoj
tott sentimentalismusának árjai körülcsapongták az ifjú gyer
mek tiszta, feslő szerelme bóditó virágait.

Ez este Kriekeböck Hildegard kisasszony ünnepélyesen meg
szüntette eddigi viszonyukat; ezentúl csak idősebb barátnéja 
óhajtott lenni Etelkának; követelte, hogy tegezzék egymást, 
mint ezt bizonyos évek letelte után előbbi növendékeitől, utol
jára a Haberern-Giesbach von und zu Heinichen baronesse 
kisasszonyoktól is megkövetelé.



Mikor Etelka reggel fölébredt arcza, valamivel bágyadtabb 
volt, de szemei ismeretlen, uj fényben ragyogtak és szépsége 
többé nem a gyermek, hanem a hajadon szépsége volt.

Délfelé egy eddig nem látott, igen nyájas arczu öreg ur 
folytonos hajlongások közben kérdezősködött a Herr von 
Krantz után, itthon van-e és mikor lehet nála tisztelegni.

Krantz ur nem volt otthon, de délután négy órakor ren
desen található. A kávóházból egyenesen haza szokott jönni.

Krickeböck Hildegard kisasszony, ki e felvilágositást adá, 
elkérte egyúttal a nyájas öreg ur névjegyét, ki is újabb haj
longások kőiben azon biztosítással, hogy Herr v. Krantz, nevére 
már aligha fog emlékezni, mert nagyon régen volt, hogy ők 
ismerték egymást, odanyujtá a kivánt névjegyet.

„Takács Lajos.“
Csakhogy mondjon valamit, az öreg ur még egy ismerő

sen hangzó nevet is említett, rokonáét, kinek érdekében bátor
kodik a Herr von Krantz urat felkeresni.

Hildegard kisasszony nem jól hallotta azt a nevet, azért 
még egyszer kérdezte.

— Alpáry Ödön, — volt a felelet.
Krickeböck Hildegard kisasszony erre beinvitálta a jám 

bor arczu öreg urat, hogy lépjen be, foglaljon kissé helyet, 
hátha Krantz ur mégis haza talál jönni. Azután bevezette 
saját salonjába, hol Etelkát a himzőráma mellett találták.

Krickeböck kisasszony bemutatta az öreg urat mint Al
páry ur rokonát. 0F

Ételka e váratlan bemutatásra úgy elpirult, hogy Takács 
Lajos uram egészen oda volt örömében. Az akcziák pompásan 
állanak. A kis „backfisch* horgon akadt. Jól megy, nagyon 
jól megy.

Takács Lajos uram felhasználta a jó alkalmat, hogy ked
ves rokonát a legbrilliánsabb színekben tündököltesse. Hivő 
hallgatókra talált : egy gyermek, kinek szivéhez kétely, csal- 
faság még nem talált utat és egy aggszüz, kinek érdekében fe

— 192 —
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küdt, hogy növendéke férjhez menetelénél ő tartsa kezében a 
fonalakat.

Takács Lajos uram teljes egy óráig időzött Krickeböck 
Hildegard kisasszony salonjában, de Herr von Krantz urat be 
nem várhatta, azonban megígérte, hogy délután ismét eljövend. 

Nekünk, kik ismerjük Takács Lijos úr küldetését, nincs 
okunk kétségbe vonni, hogy délután csakugyan pontosan meg 
fog jelenni.

Etelka olyan sajátságos szivszorongást érzett és nem tudta
miért.

13
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T i z e n n y o l c z a d i k  f e j  e z e t .

A légvárak leomlanak.

Elegánsul bútorozott három egymásba nyitó szoba ké
pezte Alpáry Ödön és Szentmihályi Béla egyeseit lakását.

Igaz, hogy a bútor mai napig sincs kifizetve, valamint 
az az elegáns reggeli pongyola öltözék sem. melyben arszlán- 
jainkat találjuk, sőt még az a sárga czipő sem, mely úri 
lábaikon diszeleg. A mit itt látsz, édes olvasóm, az mind 
csak hitelbe szerzett holmi. Grüubaum ur közmondása valóban 
igaz : az ember hitelből él.

Arszlánjaink ásitozva hevernek a pamlagon, lábaikat vé
gig nyújtva egy-egy széken. Szemközt velők egy fauteuilben 
Cserni Viktor, fejét hátravetve a fauteu 1 támlájára s poros 
csizmáit fölrakva az asztalra. Ha a hitelező bútorkereskedő 
látná, mindjárt megütné a guta, de Alpáry és Szentmihályi 
Béla urak nem tehetnek ellene kifogást. Marmarosy Kálmán 
gróf is úgy szokta. Cserni Viktor modora kissé nyers, de meg 
kell valani, mégis urias. Genirozza Alpáry Ödönt, de kénytelen 
mégis elismerni, hogy urias, gavalléros.

— Sokáig jön Grünbauin, — szól Cserni Viktor boszu- 
san és nyugtalanul.

S mellényzsebéhez nyúl, hanem aztán hirtelen vissza
kapja kezét.
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— Igaz, tegnap eljátszottam az órámat is. Ostoba világ 
ez. Hanem az egy kis szórakozás volt mégis, legalább kivert a 
fejemből egyéb gondot. . . Hány óra, Ödön ?

Még ez az egyszerű kérdés is a parancsoló felsőség ama 
hangján volt kiejtve, mely Cserni Viktornak egész lényét jel
lemezte s melyre csak a kötelességszerü engedelmesség hangján 
lehetett felelni.

—  Fél tizenegy.
— Grünbaum azt ígérte, hogy tiz óra után mind

járt jön.
— Ne türelmetlenkedjél, Viktor. Egy félórával előbb vagy 

később, mindegy.
— Nem szeretem, ha megvárakoztatnak.
Viktor csak ennyit felelt, de a vastagon kidagadt erek 

homlokán többet is mondtak.
Alpáry Ödön el akarta volna vonni Viktor figyelmét er

ről a tárgyról s szórakoztatni kissé.
— Nézd, mig Grünbaum megjön, pompásan eltölthetnénk 

az időt. Beszélhetnél valamit falusi kalandjaidról. Hisz tegnap 
még semmit sem mondtál.

— Jele, hogy nincs semmi elmondani valóm, — viszonzi 
Viktor hidegen.

Ödön elhallgatott, ő már ismerte Cserni Viktort, hanem 
most Szentmihályi Béla fogta föl a szót.

— De hát mit csináltál oly sokáig ? Harmadfél évig 
hiredet sem halljuk s mikor megjöSz, azt mondod, hogy nincs 
semmi elmondani való kalandod. Csak nem tettél szüzesség 
fogadást mint szent Imre herezeg? Az embertől egy elhagya
tott falu magányában minden kitelik.

— Minden kitelik, — ismétlé Viktor, az utolsó szavakat 
sajátságos hangnyomattal.

S szemeinek sötét villámlása még többet kifejezett mint 
hangja. Valami kalandra gondolt, de olyan kalandra, malynek 
emléke még most is sziláján kergette föl a vért fejébe.

— Na, vége van, — gondolta magában, összeharapva
18 *
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ajkait. Leráztam magamról az egészet, mint a hogy lerázom 
most erről a szivarról a hamut.

•— Apropos, — zavarta föl őt komor gondolataiból újra 
Szentmihályi Béla, — tudod már, hogy a te régi pajtásod, a 
kivel olyan nagy barátságot kötöttél, Góczi Jenő átszökött az 
olaszokhoz? Nekem tegnap beszélte egy az ezredjökből való 
tiszt, a ki épen Veronából jött.

Viktor hidegen felelt:
— Most hallom tőled először
De a hideg álszin alatt heves izgatottság dobogtatta meg 

szivét e név emlitésére.
— Jobb igy, — szólt magában, — legalább bezárta 

maga előtt örökre a hazajőhetés kapuját és nem találkozunk. 
Arról a találkozásról egyikünket halva vittek volna el.

Nem féltette életét s nem csinált magának lelkiismeretet 
a más ember életéből sem. Ilyen megkeményedett szívnek mi 
volt az? Képes lett volna olyan nyugodtanelfujni, m inta hogy 
egyjgyertya világát elfujja az ember. De ezt nem, ezt nem ! A kivel 
mint barátjával szorított egyszer kezet, a ki oly meleg biza
lommal simult hozzá, a ki a szűk napokban megosztotta vele 
kenyerét, annak az embernek mégsem birta volna oly könnyű 
hideg vérrel kioltani életét.

— Jobb igy, — mormogta magában.
— Mit mondasz? — szólitá meg Szentmihályi Béla.
— Semmit.
— Igaz, hogy Olaszországban ismerkedtek meg, mikor te, 

azt mondják, festész akartál lenni?
— Igaz.
— Hanem azt is mondják, hogy annak a nagy barát

ságnak más forrása is volt.
— Azt is mondják ? Meglehet.
— Egy szép leány, gyönyörű teremtmény, testvére Góczy 

Jenőnek. Igazán olyan, szép ?
Cserni Viktornak homlokán dagadni kezdtek újra az erek, 

hanem azért hidegen, közönyösen felelt:
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— Igazán olyan.
— Gazdagok- e ?
— Kinek hogy. Az egyik ember gazdagságnak nevezi azt, 

a mi a másiknak csak bagatelle.
— Miért nem veszed el ?
Cserny Viktor nyersen íölkaczagott.
— Mert nekem m á r  nem kell.
Abban a kaczagásban volt valami fenyegető, valami meg

döbbentő, úgy hogy Szertmihályi Béla elnémult.
Alpáry Ödön állt most elő, hogy kiengesztelje Viktort. 

Ez e dandy formaszerint félt Viktortól.
— Majd szerzek én neked igazi gazdag leányt, Viktor, 

csak én megkapjam Krantz Etelkát. Akkor majd körülnézhe
tünk s gondolkodhatunk neked való partiéról is.

— Előbb csak gondoskodjál egypár száz forintról, hogy 
a garderobemat kissé rendbe hozhassam s valamihez kezdhessek 
— felelt Cserni Viktor szárazon.

— Meglesz. Grünbaum mindjárt itt lesz. Mondtam már 
tegnap neked, hogy találtunk egy hatalmas szövetségest. Pénz 
rendelkezésünkre áll, a mennyit parancsolunk. Igaz-e, Béla ? 
Egy öreg ur, egy kedélyes, sentimentális uzsorás kinyitotta 
számunkra a szivét is, tárczáját is. No a szivére semmi szük
ségünk, hanem a tárczájába jól bele fogunk markolni.

Szentmihályi Béla helybenhagyólag bólintott. Bele fog
nak markolni.

— És aztán ha Etelka az enyém s Krantz uramról le
húzzuk egykissé a hájat, — folytató Ödön, — akkor elkezdő
dik mindnyájunk számára a gyöngyélet. Gazdag partiét szer
zek mind a kettőtök számára , milliomos lányokat. Equipaget 
fogunk tartani, hogy megbámulják az utczán az emberek, pá
holyt a színházban s a kaszinóban kártyázunk.

A lelkesedéstől ragyogtak a fiatal dandy szemei, a min 
a jövendő nagyság e csábitó képeire gondolt.

Viktor ajkai körül ismét megjelent a hideg, gúnyos, le
néző mosolyt. Milyen szánandó törpeségben állt előtte ez a mozgó



198

divatkép, ez az ember, a ki félmilliójával nem tud egyebet csi
nálni, mint elkártyázni a kaszinóban s czifra hintókat vásá
rolni rajta.

Ő is óhajtott volna vagyont, ő is szeretett volna gazdag 
lenni, — de nem ezért, hanem hogy keztyüjét a társadalom
nak arczába dobhassa, hogy lábai alá taposhassa azokat, kik el 
akarták tiporni őt, hogy leránthassa a képmutatók álarczát, 
kik ép oly roszak voltak mint ő, csak gyávábbak és ravaszab
bak s csuszva-mászva bejutottak oda, a hová ő egyenesen akart 
betörni. Gazdagságot, hatalmat óhajtott volna, hogy letéphesse 
róluk az erény, a köztisztelet palástját, hogy kiőnthesse mind
azt a keserűséget, melyet lelkében táplál s megmérgezhesse azok 
•életét, akik megmérgezték az övét.

Kopogás hangzék az ajtón. Grtinbaum ur lépett be ud
varias hajlongások közt s a kalapot úgy fogva kezében, hogy 
csillogó gyűrűs ujjai jól meglátszassanak. Ezek a brilliántok, 
rubinok és opálok képezték Grünbaum urnák egyetlen gyönge 
oldalát. Minden más oldalról vértezve volt mindennemű emberi 
gyöngeség ellen.

— Ah, — végre ! — kiált föl Alpáry Ödön mintegy 
szemrehányólag, a mint Grünbaum ur belép.

Grünbaum ur mentegetni kezdi magát. Ő mindig szol
gálatukra áll a nagyságos uraknak, hanem hát Takács urra 
kellett oly sokáig várnia. Takács ur tiz órára rendelte őt ma
gához s most már tizenegy is elmúlt s Takács ur még sem 
jött haza. Grünbaum ur tehát nem akarta tovább várakoztatni 
a Herr von Alpáryt és a Herr von Csernit . . . azaz hogy 
a Herr von Csernit és a Herr von Alpáryt.

Grünbaum ur megijedt a Cserni Yiktor sötéten villogó 
szemeitől. Tán vétett is a respektus ellen, hogy nem a Cserni 
ur nevét nevezte először. Istenem, ez a Cserni ur olyan, 
mintha mindig el akarná nyelni az embert!

. . . Tehát ő nagyságaikat nem akarta tovább várakoz
tatni Grünbaum ur és eljött jelentést tenni. Majd délfelé ismét 
elmegy Takács úrhoz s onnan egyenest visszatér id a. Oh, ő
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szívesen szaladoz ő nagyságaiknak a dolgában s reméli, hogy 
az a pár óra nem tesz különbséget ő nagyságaiknál. A pénz 
meglesz ma. bizonyosan meglesz.

Grünbaum ur végignuzogatta csillogó gyűrűs ujjait kétfelé 
fésült, gondosan tartott szakálán.

Még valami mondanivalója volna Herr von Alpáry szá
mára különösen.

Alpáry Ödön engedőimet adott neki rá, hogy beszélhet 
sans géné itt a barátjai előtt is.

Ha úgy méltóztatik parancsolni, Grüubaum ur nem bánja. 
Sajátkép a dolog Takács urat illeti, de Takács ur restel sze
mélyesen szólni. Takács ur igen szerény és jószivü ember 
és szívesen m gtesz amit tehet jóindulatból is, hanem mél
tóztatik tudni, hogy olyan nagy partié megérdemel egy kis 
áldozatot, és méltóztatik tudai, hogy kéz kezet m os...

— Értem, értem. Takács ur osztozni szeretne ?
Grünbaum ur hamiskás mosoly kíséretében egy szemhu-

nyoritással felelt.
— Isten neki,—  szólt Alpáry Ödön nagylelküleg, — ha 

befolyása, szava csakugyan olyan eredménydus lesz. . .
— A legeredménydusabb, — erösáti Grünbaum ur, — 

isten bizony, a legdusabb, eredményesebb. Mit méltóztatik gon
dolni? Testi lelki barátja a Herr von Krantznak. Egyjuwel, akit 
kell nagyságodnak megbecsülni.

— Jó, hát hadd halljuk, mi az ára annak a jutáéinak?
— Legkicsinyebb cs kelység, nem is pénz olyan urnák 

mint Herr von Alpáry lesz. Isten bizony, csekélység.
—  Mennyi?
— Húszezer forint.
— A bizony szép csekélység.
— De egy milliónból, nagysága! Húszezer forint egy mil- 

liónból.
— Benne van a maga szenzáldija is, Grünbaum ur ?
— Mit méltóztatik gondolni rólam ?—tiltakozók Grünbaum 

ur e föltevés eben. — Herr von Alpáry ismer engem, és itt

4
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Tan a Herr von Cserni és a Herr von Szentmihályi, azok is 
ismernek engem. Mikor csinált Grünbaum Salamon gescháftet, 
olyat ? Ha méltóztatik nagysága saját jószántából juttatni ne
kem valamit, volnék czudar, hálátlan ember, ha el nem fogad
nám. . .  De csak saját jószántából.

— ügy ? Hát az a húszezer forinton fölül lesz ? Na, 
tudja Grünbaum ur, ha hamar megcsinálják . . . érti ? . . . 
ha hamar megcsinálják, nem fogok fukarkodni s kiugratok még 
egy-két ezrest.

Alpáry Ödön ur nagyon adakozó kedvében volt. Az em
ber ha már olyan közel jár a félmillióhoz, nem néz egypár 
rongyos ezerre.

Most újra kopogás hallatszott az ajtón s belépett Takács 
ur maga.

Mily szerencse! Mind a két arszlán sebesen fölugrott,, 
hogy széket gurítsanak Takács ur alá.

— Méllóztassék helyet foglalni.
Csak Viktor maradt mozdulatlan, alig érintve kevéiy, gu- 

njos pillantásával a belépőt.
A kövér ember tántorgott s beletelt egy jó hosszú perez, 

mig szóhoz birt jutni. Vörös volt mint a paprika s félni lehe
tett, hogy mindjárt megüti a guta. Harcsa-bajusza mozgott s 
zavaros szemeiről nem tudta az ember, sírni akar-e vagy a 
méreg fojtja el.

Eltolta az eléje nyújtott üdvözlő kezeket, eltaszitotta a. 
támlásszéket s most kitört belőle a düh.

— Jaj, mindjárt megpukkadok! . . . Mit csináltak az, 
urak velem ? — Koldussá tettek !. . .  Elámítottak ! Csupa kép
mutatás volt az a karonfogva sétálás a váczi utczán meg a  
többi mind . .  . Mind . . .  Az öreg Krantz nem adja az urak
nak a leányát. . .  Az öreg Krantz azt mondja, az urak lumpok, 
a kiket kidobat a házmesterével, ha be merik tenni a lábukat 
a kapuján . . .

Alpáry Ödön leforrázva, kétségbeesve hanyatlott a di- 
vánra. De Szentmihályi Béla mégis megtartott annyi lélekje
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lenlétet e lesújtó hir hallatára is, hogy elejébe lépett a dü
höngő vén embernek. Ez a János Dolond még föllármázza az 
egész házat s kompromittálja őket.

— Uram !
De a neki dühöd töreg ember csak annál jobban kiabált:
— Fizessék meg nekem a pénzemet . . .  A pénzemet 

akarom . . .  Én lefoglaltatom az uraknak mindenét, elliczitál- 
tatom mindenöket . . .  El, még azt a sárga papucsot is a lá
bukról t

Viktor felkaczagott. A kaczagás kissé kihozta sodrából a 
dühöngő öreg urat.

Szentmihályi Béla fölhasználta a kedvező pillanatot s eré
lyesen nekiment.

— Mit akar ön itt ? Ha valami panasza van, arravaló a 
törvényszék. Itt nem tűrjük az ön lármáját s nem kérjük lá
togatását. Nincs is róla tudomásunk, hogy tartoznánk önnek.

— Nincs ? No majd lesz róla tudomásuk a jövő héten. 
Két váltójuk telik le. Nem prolongálom, ha térdenállva könyö
rögnek sem. Bepörlöm, exequálom az urakat . . . Skandalumot 
fogok csinálni . . . Bezáratom az u raka t. . .  Be én. . . Hallják 
az urak, nem lehet most már paczkázni, behozatott újra a sze
mély fogság . . .  Nem fogják az urak tovább csalni a világot. 
Bezáratom !

Azzal kiment s becsapta maga után az ajtót.
A két arszlán elaléláshoz volt közel. így lezuhanni az 

égből — az adósok börtönébe! Ez rettenetes! És épen most, 
mikor már azt hitték, fölkapaszkodtak a lépcsőn, most törik 
alattuk össze minden ! Ez a dühös bolond képes megtenni, a 
mit mond. A jövő héten bepörli, bezáratja őket. Adieu partié, 
adieu félmillió !

— Etelka szeret engem, én tudom, hogy szeret engem! —• 
sóhajtott föl Alpáry Ötön, ez egy gondolathoz kapaszkodva 
mint utolsó reményszálhoz kétségbeesésében.

— Mi a ménkűt használ, ha szeret is ? Az adósok bör
tönébe nem jön utánad.
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Szentmihályi Bélának ezek a desperátus szavaivégkép ösz- 
szetörték Ödön reményeit.

— Mit csináljunk? Grünbaum, tanácsoljon valamit.Hol 
van Grünbaum ?

Grünbaum ur már nem volt ott. Amint látta a zivatar 
kitörését, tanácsosabbnak vélte búcsú nélkül elillanni. A hálát
lan ! Pedig csak imént kapott néhány perez előtt egypár 
ezer forintot a nagylelkű Alpáry Ödöntől — igaz, hogy csak 
igéretkép.

Most már mindennek vége. A ménkű be fog ütni s a 
szép remények tündérvárai mind összeomlanak.

Nem kell, csak hogy egy hitelező lépjen föl exekucziéval, 
személyfogsággal; a többi mind utána megy. Nem prolongálnak 
többé egy száz forintos váltót sem, tiz forintot sem, valamennyi 
a pénzét fogja sürgetni s szalad a törvényszékhez. Annyi lesz 
a váltópör, mint az árvíz. A hitelező olyan megátalkodott os
toba, hogy pörlekedik, még ha világosan látja is, hogy egy 
fólkrajezárt sem kap ; nem bánja, ráfizet inkább még maga, 
de pörlekedik.

Most már el fogja boritni őket az árvíz, vége lesz min
den renomménak, minden gavallérságnak, nem bírnak többé 
annyit szerezni, hogy megjelenhessenek bálokban, tisztes tár
saságokban, nem kereshetnek partiét, mindig lejebb sülyednek s 
kopott kabátban Etelka is kiad rajtuk. Az elegáns fiatal emberbe 
szerelmes lehet, akármit beszél is az apja, de a lump kiné
zésű, elhanyagolt, szennyes csavargóba nem lesz szerelmes.

Tompa kétségbeesés vett erőt a két arszlán szivén. Oda 
vannak, menthetlenül oda !

Viktor reájok kiáltott:
— Mit óbégattok? Ha olyan nagyon rászorultatok a pén

zére, hát üssétek agyon.
A cynikus, nyers tréfára nem felelt senki.
Viktor fölállt s oda lépett a busongókhoz.
— Na, emeljétek föl hát a fejeiteket. Vállat vállhoz vetve 

majd csak kiviszünk valamit. Igaz, hogy a ti vállaitoknmoyo -
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rultul gyöngék, hanem az enyémek megbirnak valam it. . . 
Most pedig teremtsetek nekem legalább száz forintot elő, ha a 
pokolból is.

— Honnan? — sóhajtott föl a két bankrót gavallér.
— Mondtam már, a pokolból.
Kiürítették zsebeiket. Tizenöt forint volt a kettőjök ösz- 

szes vagyona.
Csak legalább tegnap este ne költötték volna el azt a 

sok pénzt bouquetokra, koszorúkra. Mit érdekli most már őket 
Heller Ida P És a vacsora, az a pezsgő is oly sokba került s 
olyan ostobák voltak, hogy nem hagyták Marmarosy Kálmán
nak kifizetni a contójokat. . . Persze elkapta őket a nagy sze
rencse kilátása s mutogatni akarták, hogy ők is gavallérok.

— Te, nem girálna Marmarosy Kálmán egy váltót ? — 
kiáltott föl Alpáry Ödön, egy jó gondolattól megkapatva.

Szentmihályi Béla szomorúan vállat vont.
— Tegnap kellett volna. Hiszen hallottad, hogy ma reg

gel Bécsbe készült s csak tiz nap múlva tér vissza.
Mindketten lecsüggesztették fejőket. Most már semmi gon

dolat sem jött tompa agyukba.
Viktor haragosan dobantott lábával.
— Nekem pénz kell.
S kiakasztotta Alpáry Ödönnek gyakából az arany lánczot 

drástól együtt.
Az szótlan, meglapulva, meghunnyászkodva engedte.
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Tizenkilenezedik fejezet.

Valahára végre a piktor!

Oserni Viktor, barátait elhagyva, lépteit az üllői-utnak irá- 
nyozá. Levertségét sötét komorság palástolta. Homlokára nehéz! 
gondolatok fellege ült és lelke a harag és gyűlölet érzelme 
közt hánykolódott.

Mennyire gyűlölte ő e léha népet, ezt az élösdi hadat, 
mely szerencséjében annyira elbizakodott, s balsors idején oly 
gyámoltalan! A jobblétnek egy halvány csilláma a hetedik 
égbe képes ragadni őket, és egy nyomorult, hitvány pénzhaj- 
hász rósz szeszélyére összeverődnek térdeik. Egy gaz uzsorás 
szemhunyorgatásán fordul meg életök ; ha az azt mondja, hogy 
nem irgalmaz nekik többé, megszűntek lenni, elvesztek ment
hetetlenül.

Gyámoltalan söpredék ! . .
És még csak eszökbe sem jut az ellenállás. Kiaszott el

méjükben csak egyszer sem fordul meg a gondolat, hogy ezt 
az embert torkon kellene ragadni és megfojtani, hogy ne árt
hasson többé; megsemmisíteni az ellenséges elemet, mely éle
tünkre tör; pedig ez az eszme oly természetes, oly egyszerű. 
Bele van oltva az emberi természetbe, nyilatkozik az állat 
ösztönében és ez ügyefogyottak annyira dresszirozva vannak, 
hogy meghazudtolják a természetet egy remélt uj nadrág vagy 
valami főúri ismeretség kedvéért.
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Miért nem bánik ő vele ngy ez az uzsorás had, miért 
nem mernek mocczanni vele szemben ? Miért nem reszket ő 
senkitől s miért tart t ő l e  mindenki?

Miért ?
Cserni Viktor a kérdésre nem fog őszintén megfelelni 

magának. Ha igazságos akarna lenni, ezt a félelmet kapcsolatba 
kellene hoznia azzal az ösztönnel, melyet barátaitól megta
gadott

De Cserni Viktor nem szokott igazságos lenni.
Vannak bizonyos erények, melyeket senki sem kultivál 

annyira, mint épen a lazább társadalmi kötelékben élő nem
zetek. A kaffer kunyhójában halálos ellene is biztosan alhatik, 
ha vendégszeretetét, igénybe vévé. Ha a hinduval egy pipa
dohányt kiszittá), nincs okod félteni scalpodat, nem bánt, meg
véd, megmondja, hogy melyik utat kerüld, hol agyarkodik reád 
fenevad, hol csip meg a kígyó. Cserni Viktorban is volt valami, 
mi a miveletlen, vad népek e vonására emlékeztetett. Szerette 
a protektort játszani, hizelgett neki, ha valaki eszére, karjára 
támaszkodott. A kit ő oltalmába fogadott, azért mindenkor 
kész volt síkra szállani. A ki karja erejét elismerte, azt meg 
is védte.

Ebben a hajlamban kell összekötő kapcsát keresnünk 
Cserni Viktor és Alpáry Ödön kölcsönös, baráti viszonyának. 
A hivalkodó járdahős önkényt meghódolt a lázongó, gyors és 
vakmerő elhatárczásu communista előtt.

Cserni Viktor tudta, hogy czimborái közt jellemre nézve 
épp Alpáry Ödön a leghitványabb, de egyik sem hódolt neki 
oly föltétlenül, mint éppen ő, egyik sem mutatott annyi ragasz
kodást iránta, mint Alpáry Ödön.

Takács Lajos tekintet nélküli föllépése, brutális magavi
seleté nem hagyott fenn semmi kétséget afölött, hogy a fél
millióra való kilátás — chimera, szappanbuborék volt. Takács 
Lajos urnák a közbejárói szerep, melyet Alpárynál mint Krantz 
régi jóbarátja magára vállalt, a mi — mint Cserni V.ktor nagy
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életbölcseséggel sejté, humbugnál nem volt egyéb, bizonyosam 
nagyon torkára forrhatott. Kranz ur kereken kimondta véle
ményét, hogy ezek a henczegő fiitlik — lumpok, azok szá
nodra ő nem gyűjtötte százezreit. Talán még többet is mon
dott. Takács Lajos ur nem hiába követelte vissza pénzét. Ha
jón a patkányok előre megérzik annak pusztulását és idejeko
rán elmenekülnek.

Jaj annak a hajónak, melyet a patkányok elhagynak, jaj 
annak a dandynak, kit uzsorás hitelezője felad!

És Cserni Viktor mégis oly makacsul ragaszkodott e há
zasság eszméjéhez. Szivéből óhajtotta a jobb napok eljöttét ba
rátja számára, talán érdekből, talán a nélkül.

Ne bizgassuk e sötét lélek rejtelmeit.
És homlokán a felhő egyre komorabb és arczkifejezése, 

amint gondolataiba elmerülve tovább haladt, egyre vadabb lett.
Az üllői kaszárnya előtt elmenve, egyszerre valaki há

tulról meghúzza kabátját. Cserni Viktor megfordul és nagy 
meglepetésére Csobé Estvány uramat látja maga előtt.

ügy tetszett neki, hogy ez az összezsugorodott, szánandó 
vén ember azóta egészen megőszült. Kalaplevéve állt Cserni 
előtt és úgy örült neki az ügyefogyott, mintha kincset ta
lált volna.

— Hol vannak cselédeid, öreg ? — kérdó Viktor.
— Jaj, nagyságos uram, — felelt Csobó Estvány sirán

kozva — ép azok keresésében járok. Nagy dolgok estek meg 
rajtunk itt ezen a Pesten, szörnyű dolgok. Nagyságos uramat 
kerestük legislegelébb, mikor felértünk, de hát a „Hét bagoly “- 
bán hiába kerestük. Ott nem tudott senki útba igazítani. 
Egész éjszaka kóválygánk jobbra balra, étien, szomjan, fárad
tan, ha a Mendli zsidó bennünket a „Névtelenbe" nem utasít, 
bizony nem tudom, hova leszünk.

— De a lányod, öreg?
— Hát a „Névtelenben" jól tartottak bennünket, adtak 

ennünk, innunk, a mennyi csak kellett. Én egy kicsit elszundi
káltam a vacsora mellett és csak reggel vettem észre, hogy az
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asztal alatt háltam. A csapiár őzt’ elbeszélte, hogy garázda 
emberei voltak az éjszaka, verekedés is volt, a szűrőm alja, 
meg a gatyám szára egészen véres vala. Én egy kukkot se 
hallottam az egészből. Vártam a feleségemet, meg a lányomat, 
tán a pitarba húzódtak m eg; de biz azok nem voltak sehol. 
Marczi aztán felvilágositott, hogy valami vén satrapa asszony 
vitte el őket, de ő nem tudja egész tisztán, hogy hova, mert 
az a Sziporkáné nem tartja magánál a vászoncselédeket, h a 
nem túlad rajtok.

— Mennyi ideje már annak, öreg ?— kérdé Cserni Viktor 
lehangolva. Talán röstelte is, hogy felcsőditette ezeket a 
jámborokat Pestre. De hát tudhatta ő, hogy megteszik azt a 
bolondot és a szavára feljönnek ? Szándéka volt, hogy a „hét
bagolyban" fog megszállni, de e szándékáról később letrtt, 
pusztai kalandjáról pedig egészen megfeledkezett. Most újra 
felmerült előtte annak a bamba parasztleánynak junói szégsége, 
azok a gyönyörű teli idomok, azok a húsos, kéjes ajkak! S 
már akadtak mások is, a kik mindezt észre vették.

— Mennyi ideje, könyörgök ? — Hát biz annak már ne
gyednapja.

— És azóta semmit se hallottál feleséged, leányod felől ?
— Nem biz az, nagyságos uram, egy szót se, se Erzsókról, 

se Pannáról. Olyan lettem, mint az árva, kinek se apja, se 
anyja. Csak úgy lézengek, mint a hazajáró lélek. Markos uram 
azzal vigasztal ugyan, hogy ott van mellette az anyja, nem lesz 
a lánynak semmi baja és csak azért nem hallatnak magokról 
semmit, mert nagyon is jól foly a sorja mind a kettőnek. De hát 
én belőlem mi lesz igy egyedül, magamra hagyatva !

— Hát hol tanyázol most, öreg ?
— Hol tanyázom ? Hol ? — Hát sehol. Már nem néz

hettem, nem szenvedhettem tovább, aztán titokban odább álltam.
— A „Névtelenéből ?
— Igen, a „Névtelenből", nagyságos uram. Hej, pogány 

egy osárda az, nagyságos uram. Annyi irtózatos dolgot lát-hall 
ott az ember. Markos uram azt tartja, hogy ő. nem tehet róla
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A korcsma olyan hely, ahova minden ember beléphet és paran
csolhat, a kinek pénze van.

— Neked pedig elfogyott, öreg, mi ?
— Tőlem pénzt nem kértek. A Marczi mindent lerótt, 

de más ott a bibe . .  .
— Kicsoda az a Marczi, öreg ?
— Egy kiszolgált csonka katona. Szörnyű erős ember, a 

kinek a többiek szót fogadnak. A ki ellent mer mondani neki, 
mindjárt megbicskázza. Megszerette a Pannát és el akarná ven
ni, de én oda nem adom neki, oda nem adom, ha elevenen 
megnyuznak is . . én vagyok az apja, ahoz nekem is van kö
zöm. A Mnszi meg a Nyakigláb is azt mondják, hogy oda ne 
merjem adni, ha kedves az életem. Nyakigláb folyvást egy 
kis tőtött pistővel fenyeget

— Kicsoda az a Muszi, meg az a Nyakigláb ?
— Hm, nagyságos uram, azok olyan úri szegénylegé

nyek. A Muszinak van egy muzsikáló ládája, azt forgatja a 
házak előtt és meglesi hol, mennyi pénz van: megtudja, kit 
hogy hinak, hol tartja az aranyát, ezüstjét, micsoda utón, módon 
lehet legkönnyebben hozzá jutni, az ajtón-e vagy az ablakon, 
vagy a falat kelljen megbontani ? A többit őzt’ a Marczi elvégzi 
czimboráival.

— E szerint újra módodba lesz a puskázás, mondá Cserni 
kegyetlen gunynyal; — még megtesznek a rabló banda fejének, 
öreg; vigyázz, óvakodjál a czimboraságtól, még rajta vesztesz. 
Hát hol törtek be a czimborák utoljára ?

— Tudtommal még sehol; de úgy fülhegygyel hallottam, 
hogy nagy dolgon munkálkodnak. Marczi biztatott, hogy ne 
féljek; ha minden jól megy, majd megleli 6 a Pannát, Belő
lem újra telkes gazdát csinál; de nekem nem kell. Oda nem 
adom neki a Pannát . . . oda nem adnám a világért! . . .

— Hát hol tervezik a betörést, öreg?
— A Soroksári utczán, valami hentesnél . . . Kurucznak 

hijják . . .  de még se, nem ú g y ; Karatz . . . Karantz a neve 
. . . Marczinak egy földije hetes volt ottan, a Karantz meg
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elcsapta. Most boszut akar állani Marczi a földijéért . . . Csak 
arra vár, hogy a Karantz hozza haza a pénzeit Becsből . . .  Oh 
a Marczi mindent kitud. Furfangos egy obsitos az. Csak a fel
karja ne hibáznék neki, igy mégis csak nyomorék . . .

— Krantz! — Cserni Yiktor e névre meghökkent, elsápadt. 
Hagyta az öreget beszélni; talán nem is hallotta a többit, csak 
azt a nevet. Utón útfélen mindig ez a név. Mióta Pestre fel
jött, alig hall mást. A Csobó Estvány „úri szegénylegényei" 
meg a korona „úri szegénylegényei" mind e névvel bíbelőd
nek. Ez a napi jelszó ! Micsoda fátum készül kitörni ez ember 
feje fölött, vagy tán a sors maga megirigyelte ez egyszerű 
becsületes férfi boldogságát és öreg napjaira gyűjti fejére mind 
azt a keserűséget, melytől egy hosszú élet alatt megkímélte ?

Cserni Viktor még egyszer elmondatta azt a nevet az 
öreggel. Azután kiigazította „Krantzra*. Csobó Estvány bólin
tott a fejével, az volt az igazi.

És miért futnak ép az ő kezeibe össze azok a titkos szá
lak, melyekből a megfojtó hurok készül ? ő  soha sem látta 
azt az embert, nem ismeri, sem őt, sem ^családját, csak két 
hét óta hallja emlegetni és — valami titkos hang azt súgja 
neki, hogy annak az embernek, kit soha nem látott és tán 
látni sem fog, sorsa az ő kezében van. Elébe vágjon a törté- 
nendőknek, vagy úgy tegyen, mintha semmit sem tudna ? Majd 
elhatározza. E pillanatban csak azt tudja még, hogy a helyzet 
urának kell maradnia. E végből megkísérti az öreget vissza- 
erelni a bünbarlangba.

— Nem én, nagyságos uram, soha oda vissza nem 
megyek. Azok a czifra lányok, kik esténkint oda jönnek, 
halálra gyötörnek a lányom miatt. Az egyik, a prímás szeretője, 
már azt is mondta, hogy bizonyosan Panna lányom is a pati
kába járogat már pirosító meg fehérítő után; a Nyakigláb meg 
vén bolondnak hí, a Mamától meg félek . . . Nem megyek 
én oda vissza uram, majd beállók valahol napszámosnak, meg
segít az isten — telkes gazda már úgy sem leszek . . .

— Ki mondja azt, öreg? Én telkes gazdává is tehetlek
14
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ha akarom. Csak rajtam áll az egész. Egy-két hét nem a világ, 
addig visszamészsz a „Névtelenbe" és fülelsz mindenre, a 
mi ott történik, különösen pedig arra, hogy a Krantz hentes 
ügyében mit határoznak, mikor akarják véghezvinni a szándékolt 
betörést. Pénzt most nem adok, mert ez feltűnnék a Marczi- 
nak és faggatnának, hol vetted, ki adta ? Még arra a, gondo
latra is jöhetnének, hogy elárultad őket. De ha hűséges embe
rem leszesz, visszaváltom a telkedet. Nos, öreg?

— Nem kételkedem, hogy a nagyságos ur javunkat akarja, 
hisz már egyszer ki is mutatta. Jaj, hogy mindjárt nem bírtuk 
megtalálni a nagyságos urat, nem züllöttünk volna úgy el egy
mástól, nem állanék most magamba, mint az ujjam. De hát 
hol találom én meg a nagyságos urat újra ?

— Jer velem, megmutatom lakásomat. Nem fogod elté
veszteni. De csak délig találhatsz otthon, jegyezd meg jól, csak 
is délig, azontúl hiába keresnél.

És Csobó Estvány uram Cserni Viktor nyomában baktatott 
előre oly gyorsan, amint vén csontjai csak engedék

/



211

Huszadik fejezet.

Sifi ur második kalandja.

A-z egyetemi templom óráján közel délre jár.
Ez az illemlátogatások órája.
Ez órában döntetik el a legtöbb canapáprocessus, ez 

órában szövik a legtöbb pletykát és cselszöványt. Ez az egy óra 
több boldogságnak a megölője, mint a többi huszonhárom 
együttvéve. Ez a diplomáczia órája. Ekkor esik a legtöbb 
hóbort. Ekkor korog legjobban a plebs gyomra. Ez órában 
van leginkább veszélyeztetve Európa békéje és nyugalma. Ha 
a statistika mint tudomány legmagasabb kifejlési fokára hágott, 
a tudósok, táltosok és jósok ez óra mozgalmaiból fogják 
kiszámítani a következő huszonnégy óra esélyeit.

E nevezetes időpontban tehát egy fiakker hajtott a „Hét 
bagoly" bejárata elé. Abból gracieuse szökkenéssel Sifi urat 
látják kilépni.

Sifi ur külseje még valamivel czifrább, mint mikor utol
jára láttuk ; de arcza komolyabb, bizonyos méltóságot iparkodik 
magára ölteni, állát kemény kráglival peczkelte fel, melynek 
alján biborpiros, aranynyal hímzett nyakkendő ékeskedik.

Sifi ur egyenesen a numero 4-nek tart.
Az ajtón — szokása ellenére — illedelmesen koczogtat. 

Mit jelentsen ez ? A barátok nem hisznek szemeiknek, mikor 
a szokásos robogó, tomboló belépés helyett Sifi urat bizonyos

14*
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brusque magatartással, eddigi modorától teljesen elütőleg lá t
ják beállítani.

— Szervusz Sifi ! — kiált eléje Lenged Titusz, ki déli 
nyújtózkodását épp az imént fejezte be és az első pipa dohány 
füstjét javában élvező.

—Jó napot, Sifi ! — fogadja melancholikus mosolylyal Ne- 
pomucenus ez. János az asztal mögül a belépőt.

— Szervusz ! — válaszol Sifi, leereszkedő kézmozdulattal, 
szervusz Muki János, szervusz Pástétom M atyi! Valahára 
végre ideje volna már, hogy felhagyjatok azzal az örökös 
„Sifi“-vei. Nem vagyok én Sifi, egyszer mindenkorra kikérem 
magamnak ezt az elnevezést.

— Tehát neved magyarításáról végkép lemondasz ? — 
kérdé Lengefi Titusz némi gunynyal; — vagy már eldöntötted 
azt a nagy horderejű kérdést, mely Európa egyensúlyát két év 
óta fenyegeti, hogy Kutasai lesz-e vagy K utfi; mert hisz a 
„Sifi" tulajdonkép csak e két variánsnak vőgszótaga.

— Egyszer mindenkorra ón nem vagyok Sifi. A többit majd 
megtudjátok. Hm. Nagy dolgok, rendkívüli dolgok! Mindent 
elmondok; de hol van sekretáriusom, hol van Brutus ?

— Tőlünk kérdezed ? Hisz azt neked jobban kell tudnod. 
Mi abban a hiszemben vagyunk, hogy nálad, hogy veled van.

— Nálam ? Megfoghatatlan ! Én tegnapelőtt óta 'szintén 
nem láttam. Igen, tegnapelőtt volt . . . adtam neki egy szi
varra öt forintot, azután elkísért, mindig tiz lépésnyi távolban 
mögöttem, nehogy észre vegyék, hogy fedezettel járok, mert 
reám folyton ügyelnek, azt hiszem, annak a Jeannak nincs 
egyéb feladata, mint éjjel nappal a sarkamban lenni. A grófné 
szörnyen szerelmes belém, és egyúttal szörnyen szerelemféltő ; 
már több Ízben intett, hogy első alkalommal, ha megtudja, 
hogy hozzám nem méltó társaságokba keveredem, megszünteti 
liaisonunkat. El nem mulasztja soha a titoktartásra való 
figyelmeztetést. . . . igen. A nemzeti színház előtt várakozott 
rám Jean, mintha már előre tudta volna, hogy oda megyek. 
Brutus követett . . , semmi kétség! A színház előtt a tolon
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gásban fölkapaszkodott a bakra . . . amint kialkudtuk. Észre
vették, megölték ! Barátim! Muki János! ha Brutus tegnap
előtt óta nem volt itthon, akkor nincs az élők sorában többé. 
V ége! Brutus, az utolsó római, feláldozta magát értem . . 
százharminczöt forintért . . . Szörnyűség! Lengeti Titusz, 
beszélj az istenért! Szólj! Vigasztalj! Tanácsolj 1

Lengefi Titusz újra megtöltötte hesszuszáru pipáját, azután 
hozzáfogott a Sifi vigasztalásához.

— Barátom, [szó lt; tudod, én az ábránd, a sejtelmek 
embere vagyok. Apollo fölkentjeit azzal a csodálatos adomány
nyal ajándékozta meg, hogy a jövendő dolgok világos sejtel
mével bírjanak. Én minden szerencsétlenséget, a mi be fog 
következni/ megérzem előre, amint tyúkszemem az esőt, úgy 
érzi meg szivem előre a balsorsnak változásait. Most az egy
szer gőthei nyugalom árasztja malasztjait keblemre, nyugodt 
vagyok, Biutus é l ! Mérget vehetsz rá, Sifi, Brutusnak nincs 

semmi baja. Csak érdekessé akarja tenni magát. Ha az öt fo
rintnak nyakára hágott, majd hazajön, hogy jogait a közös 
pipára érvényesítse. Micsoda szivarokat szísz most Sifi?*

— Komisz Uppmanokat. Szolgálhatok ?
— Lekötelezesz.
— Hát neked, Muki ?
— Köszönöm, tudod nem szivarozom.
— Hát figyeljetek,— kezdé ismét Sifii; — ha Brutus egy 

huszonnégy óra alatt haza nem kerül, jelentést teszünk a poli- 
cziánál. Én bevallók mindent. Az egész szerelmi kalandot . . . 
mindent.

És bizonyos nagy benne, Sifi, hogy Brutus felült a 
bakra ? Látni, nem láthattad. Hátha luddá tett. Brutus philo- 
soph; hátha a döntő pillanatban meggondolta a dolgot és 
hagyta a kocsidat isten hírével üresen elbakolni, — tanakodék 
Lengefi.

— Az nem lehet, mondá Muki János. Ha Brutus föl
vette tőled a pénzeket, bizonyos, hogy el is ment.

— Várunk holnapig, — szólt Sifi végelhatározással. Ma
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vagy holnap a grófnő úgy is magához parancsol. Tegnap óta 
ismét húszezer forint értékű papírokat hordok magammal. A 
grófnő újra nagy speculatiókba fogott. Legközelebb Bécsbe 
akar küldeni, hogy ott a börzét tanulmányozzam; de én* nem 
megyek.

— Nem mészsz? Méxt ne mennél, Sifi?
— Mondtam már, hogy ne hijjatok többé Sitinek.
— De hát mért nem mészsz?
— Mert ez charakterbe vágó dolog. Én nem akarok 

börzeágense lenni többé. A grófnőt is megkérem, hogy ment
sen fel további megbízásai alól. Szerelmét elfogadom, de meg
bízásait nem. Aus is ! Vége . . .

— De hát mi történt, Sifi ?
— Mi történt? Nagy dolgok történtek, rendkívüli dol

gok. Kelj fel Titusz a vaczkodról, már elharangozták a delet. 
Muki János te meg tedd le a pennát. De n in i! . . . hisz raj
tad egész változás történt . . . uj nadrág, uj kabát és — 
kráglit viselsz ? Muki János, kit ütöttél agyon ?

Muki János füle tövéig elpirult és felelet nélkül hagyta 
a  kérdést. Helyette Lengeti vetette oda úgy foghegyről:

— Jövedelmes leczkéje akadt, valami gazdag Spieszbür- 
gernél, a hol tejbe-vajba íürösztik.

— ü g y ?  bien! Hát készen vagy tok ?
— Kiváncsiak vagyunk, Sifi. Uj kaland ?
— Kaland, de még milyen !
— Halljuk.
Sifi helyet foglalt az asztal mellett, rágyújtott egy komisz 

Uppmanra, hogy elbszélése alatt bizonyos airt adjon magá
nak. Lengefi Titusz belebujt téli kabátjába és levágta magát, 
a  díványra, Muki János, körmeit dörzsölte. A szobában hideg 
volt, az első fagy tette zuzossá a tetőket és az ablak csak 
azért nem fagyott be, mert a légmérsék kívül-belül körülbelül 
egy lehetett.

— Ismeritek Fosztó Mátyás urat ? — kezdé Sifi. Irodája 
kis-hid utcza 38 sz. alatt van. Nagyon fogas ügyvéd, mindig
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öt-hat segédet tart, jó segédeket . . . harmadéve magam is 
nála voltam engagirozva. Tempi passati! Ma eszem ágába 
sincs az ügyvédkedésre gondolni.

— Hát akkor mit akarsz Fosztó Mátyás úrtól ?
— Én ? Én semmit sem akarok tőle. Mit akarhatnék én 

Fosztó Mátyástól? Ő akar tőlem.
— Halljuk, Sifi.
Siti ur egy komoly, feddő pillantást vetett Lengefire és 

folytató:
— Valami egy hete találkozunk a Korona előtt.
— Jó napot, Brunner ur, — sietett köszönni hajdani prin- 

czipálisom.
— Aláz’szolgája!
— Jól megy a sora, édes barátocskám, jól megy? Hehe! 

látom, nagyon örülöK ; különben meg se feledkeznék régi jó
akaróiról, — mondá Fosztó ur kezemet szorongatva.

— Hál’istennek meglehetősen, mondok.
— A börzére járogat, mint hallom ? Nagy összegek ál

lanak rendelkezésére. Spekulál. Hja. Szemesnek a világ, vak
nak az alamizsna. Nagyon örülök, Brunner ur, szivemből örü
lök. Én, tudja, mindig nagy reményeket tápláltam jövője felől. 
Nem mondtam- e mindig, minél homályosabb a múlt, annál 
derültebb a jövő. Kérem, engedje még egyszer megszorítanom 

becses kezét.
— Mit volt tennem ? Még egyszer odanyujtottam Fosztó 

Mátyás urnák kezemet, pedig nem kellemes dolog. A kinek 
Fosztó ur a kezét megszorítja, az akár örökre lemondjon arról a 
kézről.

— Már jó régen óhajtottam találkozni önnel, tisztelt 
Brunner ur ; de nem tudtam nyomába akadni. Kérdezősködtem 
az „Európában", az „Angol királynő"-nél. Gondoltam ott lakik; 
de nem találtam sehol; — folytatá Fosztó ur és aranyrojtos 
nyakkendőmön legelteté szemeit. — Egy kis közlendőm volna. 
Mikor és hol tehetem tiszteletemet ?

— Nem engedhetem meg, hogy hajdani princzipálisom
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hozzám fáradjon, feleltem. Majd inkább én keresem fel Poszté 
urat. Irodája még mindig . . .

— Kis hid-utcza 38. szám. Kissé szűk már a helyiség, 
kissé sötét is ; de mégse változtatom. Tudja, hozzám sok sze
gény ember j á r ; minek fárasztanám őket a kereséssel. Még 
eltévesztenék irodámat, hu máshova tenném á lta l; aztán mi 
lenne a szegényekből, ha én nem támogatnám, ha én nem 
venném kezembe az ügyöket ? Tudja, barátom, minő a világ, 
ismeri kollegáinkat, a szegény embernek bizony nem örömest 
szolgálnak. Én nemesebb törekvésben tőröm magamat. Én nem 
nézem a jutalmat. Engem eléggé jutalmaz öntudatom. Meg
védem az árvát, ügyefogyottat. Sikra szállók az elnyomott ár
tatlanság érdekében és földerítem a legrejtettebb bűnt, csel- 
szövényt, jogtalanságot!

— Ön nagy és nemes férfiú, Poszté ur, és még élénk
emlékezetemben van, mennyire harczol az egyenlőségért demo- 
krácziáért . . .  '

— Igen, én demokrata vagyok, tisztelt barátom — 
vágott szavamba Posztó Mátyás ur — Tehát lesz szerencsém ?

— Tiszteletemet fogom tenni.
— Csak mielőbb, kérem, szólt hjadani princzipalisom és 

újra megszorongatta kezemet. Azután elváltunk.
— És meglátogattad már ? — kérdé Muki János.
— Tegnap, barátim, tegnap. Oh ez a nap végzetes, nagy, vál- 

pontot képez életemben. Mért nem mentem már elébb Poszté 
úrhoz ? Miért nem födözte fel már elébb életem titkát? Ba
rátim, nagy tragikumnak jöttem a nyomába, nagy, megrendítő 
tragédiának, melynek hőse én magam vagyok. Nézzetek jól 
meg, barátim, Lengeti, poéta! nem veszesz észre rajtam valami 
rendkívülit? nem találod, hogy vonásaimban van valami nem 
mindennapi ? És járásom ? Magamtartása ? Modorom? — Már a 
grófnőnek is feltűnt. 0  azonnal rájött, hogy nem az vagyok, 
akinek tartanak ; több vagyok, egészen más vagyok. Ah, ba
rátim ! hogy az ember sohsem tudhatja, hogy mi lesz belőle 
. . . Hát tudjátok meg, de nem ! . .  élőiről fogom kezdeni.
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— Tehát tegnap fölkerested Fosztó Mátyás urat kis hid- 
utcza 38. szám?

— Igen. Fosztó ur nagy kitüntetésekkel fogadott; az 
előszobában várakozó kliensektől, kiket csak kivételesen vára
koztat meg, bocsánatot kért és bezárkózott velem egy órahosz- 
szant. Ebben az órában oly dolgoknak jöttem a nyomába, uraim, 
melyek előttem eddig egészen ismeretlenek valának. Lenged 
Titusz! Az élet utai különösek, nagyon különösek. Ezelőtt há
rom héttel még — ju t eszetekbe ? — mily alant álltam és ma 
— ah, ma, barátim, hol vagyok !

— Ma pénzes gyerek vagy, Sifi, és ez nagy sor, — 
mondá Lenged szomorú meditatióval gondolva üres zsebeire.

— Pénz, pénz! A pénz semmi, ha egyéb nincs meg 
hozzá: tekintély, rang, állás!

— Talán kineveztek viczispáDná, Sifi j ?
— Viczispáuná ? Feljebb, barátim, feljebb !
— Vagy polgármesterré ?
— Ne űgurrázzatok.
— Tehát beszélj, ne várakoztass meg ennyire.
— Jó, tehát beszélek.
Sid ur kivette dnom angol-bagaria-tárczáját és annak 

egyik rejtekéből ismét egy névjegyet vett elé, és azt odatar
totta Lenged Titusz orra elé.

— Olvasd! — mondá bizonyos titokteljes emphasissal, és ar- 
czán a pillanat ünnepélyes volta nagy komolyságban nyert ki
fejezést.

— Mit olvassak, Sid ? Hisz ezen nincs semmi. Fehér 
Géza, egyéb semmi.

— És a név felett nem látsz semmit ?
— Nos? Korona van rajta, — mondá egykedvűen Lenged 

Titusz, ki ménkű keveset értett a heraldikához.
— Hány ágú korona, Titusz ?
— Megállj, mindjárt megolvasom : öt —hét — kilencz.
— Nos?
— Kilencz.
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— Hát nem tudod, hogy ez mit jelent?
— Ez azt jelenti, hogy abból a tárczából nekem jobb 

napok bekövetkezése reményében kiszúrsz egy tízforintos 
bankót. Ha az ember barátait nem pumpolja, kihez for
duljon ?

— Nos, Muki János, te sem tudod e korona jelen 
tőségét ?

— Ez grófi korona, — felelt Muki János egykedvűen, szó
rakozottan, mintha másutt járt volna az esze s csak most tért 
volna magához, hogy egy ostoba kérdésre a kivánt feleletet 
megadja.

— Igen, grófi korona . . .  és a ki névjegyére ilyet nyo
mathat, az . . .  ?

— Kötni való bolond. . . . szúrd ki már azt a tiz fo > 
rintot, Sifi, én biz isten nem tudom, mi lelt ma téged, olyan 
scrupulosus vagy.

— Pástétom Matyi! halljad ultimátumomat! A hozzád ha
sonló tökfilkók soha sem fognak erszényemben markolászni. Te 
akarsz iró lenni, költő és még a kilenczágu korona jelentősé
gére sem lelkesülsz!

— Ha úgy kívánod, Sifi, hát nem bánom, lelkesülök. 
Kívánsz talán poémát a kilenczágu koronára? De mi közöd 
neked a kilencz ágú koronához, Sifi ?

Sifi ur állásba helyezte magát és megnyitotta ajkait, hogy 
egyetlen szavával elnémítsa, tönkre silányitsa, széjjelmorzsolja 
ezeket az embereket, különösen ezt a Lengefit, ki porba fog 
csúszni előtte — de hirtelen mást gondolt, ügy pusztán a 
szavára talán el sem hiszik neki, jobb lesz, ha az egész affairet 
tőrül hegyre szép sorjában elmondja. Akkor legalább nem lesz okuk 
kételkedni benne. Ez elismerésre méltó taktika folytán Sifi ur 
ismét kimozdult positurájából, helyet, foglalt és Lengeti 
Titusz kérdését felelet nélkül hagyva, lehető nyugodtan 
mondá :

— Azt hiszem, Fosztó Mátyás urnái maradtunk.
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— Igaz, Sifi, mondd el találkozásodat Fosztó Mátyással, 
hajdani princzipálisoddal.

— Fosztó Mátyás ur — kezdé Sifi — mint mondám, nagy- 
kitüntetéssel fogadott. Leültetett maga mellé a divánra és mi
után egy alpári szivarral megkinált, melyért cserébe én egy 
hatvanöt krajczáros legfinomabb spanyol szivart nyújtottam át 
neki, igy kezdé fölfedezéseit:

— Tisztelt uram és barátom — ön hajdani, rám nézve 
őrökké emlékezetes és megtisztelő viszonyunknál fogva megen
gedi, hogy barátomnak nevezhessem . . .

— Csak tessék, mondám én.
— Tisztelt uram és barátom, — ismétlő Fosztó ur — 

nem lenne ön oly szives, mielőtt a fennforgó tárgy meritumába 
ereszkednénk, múltjára nézve némi felvilágosításokkal szolgálni 
nekem. Ha jól emlékszem, egy-két szót ejtett is ön már előt
tem. Azt hiszem, születése homályba van burkolva, szüleit nem 
ismerte, és a név, melyet visel, gyámanyja neve . . .

— Igen, — felelém — Brunnerné, a bábaaszony, isten nyu
gosztalja a föld porában, saját nevére Íratott be a mátrikulába 
még valahol Bereghmegyében . . .  ha ugyan igaz ?

— Én biztosíthatom önt, mélyen tisztelt uram, hogy ez 
nem igaz. Ön egész más néven van az anyakönyvbe bevezetve, 
méltóbb néven, habár még az a név sem az igazi. Ön ismer en
gem, barátom, ön tudja, hogy a szegények, ügyefogyottak és 
elnyomottak pártfogója, gyámola vagyok. Hány gyermeknek 
szereztem már vissza kajánul visszatartott jogait! Hány fiú 
köszöni nekem a nevet, melyet visel, a vagyont, örökséget, mely
től a gonosz birvágy megfosztani akará. Ön is áldozat, barátom! 
eltiprott, megcsalt, kifosztott áldozat. . .

Fosztó Mátyás ur oly meggyőzőleg, oly szívhez szólón 
tud beszélni ; éreztem, hogy szemeim megnedvesednek.

— Én istenem, — gondolám— erre a Fosztó Mátyásra is 
ugyancsak méltatlanul kiált kígyót békát a világ. Mily nemes, 
nagy lélek lakik e nagy testben!

Fosztó Mátyás ur folytató :
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— Én már akkor, mikor ön irodámat folytonos jelenlé
tével szerencséltette, én már akkor lépéseket tettem, hogy a 
társadalomnak ön ellen elkövetett jogcsorbitásait fölfedezzem.. 
A kit én védő szárnyaim alá fogadok, azért elszántan lépek ki 
a sorompók elé. Segédeim előtt számtalanszor állitottam fel 
önt követendő példakép gyanánt, ön emlékezhetik erre, uram, 
ugy-e bár emlékezik ?

— Igen; ha kollegáim közül valamelyik fizetésjavitásért 
folyamodott, princzipális ur rendesen reám szokott volt 
utalni . . .

— Mint a szerény megelégedés példájára, vágott sza
vamba Posztó ur. És nem volt-e igazam? Lassan járj, tovább 
érsz — nem vitte ön szerény fizetése mellett is nagyon 
messzire ? Nem rendelkezik-e ön nagy tőkék felett ? Nem ga
vallér-e tetőtől talpig ? Mi hiányzik ahhoz, hogy ön hangadó 
szerepet játszók a világban? hogy ön egy szavával lesújtsa az, 
ellene áskálódókat ? Mi hiányzik mindehhez, Brunner ur ?

— Nem tudom, princzipális ur, feleltem habozó álmél- 
kodással.

— Annál jobban tudom én. A név hiányzik önnek, a 
név; egyéb semmi. És ez a név is megvan. Én megtaláltam. 
Én ki fogom vívni, hogy ön azt a nevet viselhesse. Kezemben 
vannak a bizonyítékok; ha önkényt el nem ismerik az ön 
jogait, majd perelni fogunk, felviszem a legfelső fórumig, bíz
zék ön Fosztó Mátyásban, ki sohasem szokta elhagyni azokat, 
a kik benne bíznak.

— Tehát mit tud ön származásomról, ^szülőimről, kér- 
dém feszült izgatottsággal. Élnek még szüleim ?

— Ön nemes, jó f iú ; ön érdeklődik ismeretlen szülői
iránt, ön szereti a háladatlanokat; engedje hogy karjaimba szo
rítsam önt. Mennyire boldog vagyok, hogy nem csalódtam 
önben . . , Ön öreg princzipálisa fáradozásait, ügyében te tt 
költekezéseit dúsan fogja megjutalmazni, nemde ? /

— Minden bizonynyal, princzipális ur, felelém, minden 
bizonynyal.



— Ön, mélyen tisztelt uram, ismeri irodámban az ügy
kezelést. Tapasztalásból tudja, hogy bizonyos kényes ügyekben 
a felek az elöleges kiadásokat maguk szokták fedezni . . . nem 
fogja tehát rósz néven venni. . .

— óh  kérem, világért sem. Mennyire rúgnak az elöleges 
kiadások ?

Fosztó Mátyás ur felütötte főkönyvét.
— Hetvenkilencz forint, huszonhárom krajczár.
Kivágtam egy száz forintos bankót.
— Bagatelle! . .  .
— Nincs aprópénzem, mondá Fosztó Mátyás ur.
— Csak hadd maradjon. Szót sem érdemel.
— Nem csalódtam önben, mélyen tisztelt uram, szólt 

Fosztó ur. — Ön gentleman. Ön az, akinek hittem. A sze
mélyazonosságra kész vagyok hitet tenni. De erre semmi szük
ség; a dokumentumok, melyek birtokába helyeztem magamat, 
semmi kétséget sem hagynak fenn. Engedje, mélyen tisztelt 
barátom, hogy mégegyszer keblemre zárhassam önt.

— Tehát szüleim élnek ? — kérdém Fosztó ur érzékeny 
öleléséből kibontozva.

— Atyja él.
— Nevét, princzipális ur, nevét!
— Figyeljen. Ön, barátom, egy magasrangu főur és egy 

polgárleány közt kötött liaison törvényes gyümölcse. Anyja 
neve Fehér Margit volt. E név alatt jegyeztetett be ön is az 
anyakönyvbe. Hogy Fehér Margit törvényes neje volt azon 
főrangú urnák, kinek nevét egyelőre még elhallgatni vagyok 
kénytelen, az kétségbevonhatlan, miután az illető esketési ok
mány, az anyakönyvi kivonat kezeim közt van.

— És anyám ?
— Édes anyja a fölötti bánatában, hogy a gróf titkos 

házasságuk nyilvánosságra hozatalát folyvást huzta-halasztotta, 
pár hónappal az ön születése után meghalt.

— Tehát atyám gróf!

—  221 —
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— Igen, az ön atyja gróf. Milliomokat érő dominium ura, 
És a mi fő, gyermektelen. Ön javainak egyetlen jogos örököse.

— Atyám gróf, én is gróf . . . fiuk ! felfordult velem a 
világ. Azt hiszem könyezni kezdtem . . . Fosztó ur örömében 
kezeit dörzsölte, azután a nyakamba borult és összevisz- 
sza ölelt.

— Mindjárt sejtettem, hogy ilyesvalaminek kell lenni a 
dologban,’ — mondám kissé magamhoz térve. Mikor a nemzeti 
lovardába beírattam magam, mikor Chappontól leczkéket kezd
tem venni a vivásban, szóval, mikor a nobel passionokra vete
medtem, csak egy csalhatatlan titkos sugallat szavának enge
delmeskedtem. Mindig éreztem, hogy én nagy dolgokra szület
tem, hogy nagy dolgokat fogok véghez vinni. AHons, ügyvéd 
u r ! Mikor akar engem bemutatni atyámnak a grófnak, azt 
hiszem, nem fog szégyent vallani velem.

— Bizonyára nem. Gratulálhat magának az ilyen fiúhoz 
— mondá Fosztó ur. — Azt hiszem, egy-két hét alatt eljutunk 
odáig, hogy önt bemutathatom. Jegyezze meg jól az adatokat. 
Édes anyja Fehér Margit volt és önt is Fehérnek híjják. Egy 
bábaasszony fölnevelte mint saját gyermekét etc. etc. Önnek 
e vallomása, nyomósitva az okmányokkal, melyek birtokomban 
vannak, teljesen megfogják győzni atyját az azonosságról. Ésharös- 
tellené a dolgot, módunkban áll törvény utján exequálni igényeit. 
A majorátus a törvényes örökösre száll át, ott a gróf akarata 
nem dönt. Kitagadhatja önt szeretetéből, de nem tagadhatja 
ki őrökéből. Felvisszük a legfelsőbb instancziáig és megnyerjük. 
Ön bízik Fosztó Mátyás talentumaiban, ugy-e bár ?

— Tántorithatlanul, felelék és kalapom után nyúltam.
— Egyelőre, Fehér ur, szigorú, hallgatásra kell önt 

kérnem.
— lncognitóban maradok mindaddig, mig ön jónak látja, 

mondám. — De kérem siettesse az ügyet, elég régóta élek 
már incognitóban. Hálámra számíthat.

— Majd erről még beszélünk, mondá Fosztó ur és mély 
hajlongások közben kikisért a lépcsőig hol kezeimet még egy
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szer megszorongatta. Hát tudjátok már most, hogy mit jelent 
az a Fehér Géza, a kilenczágu koronával hegyében ?

És Sifi ur fölállt és ú jra méltóságteljes positurába vágta 
magát. Oly büszkén, annyi öntudattal tekintett végig társain, 
kiket ő — Fortuna asszony tenyéren hordott kegyencze, any- 
nyira túlszárnyalt, kik semmiségök érzetében most összetörpül- 
nek előtte. Azt várta, hogy Lengeti Titusz most mindjárt el- 
sülyed nagy szégyenében. Muki János pedig oda fog lépni hozzá 
és megcsókolja kezeit.

De Muki János nem állott fel helyéből, nem is nyilvá
nított se hódolatot, se meglepetést, a helyett kételkedve rázta 
vőröshaju, komoly szép fejét, mint a ki tamáskodik a dologban, 
de nem tudja, hogy melyik oldalról támadja meg azt.

Lengeti Titusz pedig, a helyett, hogy elsülyedt volna, oda 
lépett Sitihez, meghajtotta magát előtte és a palástolatban gúny 
hangján mondá :

— Kemélem, gróf ur, ön csekély tiz forintot nem fog 
megtagadni tőlem.

Sifi ur kihúzta tárczáját, átadta a kért tiz forintot, meg
fordult a sarkán és haragosan, a nyilt gúnyra föl nem vevő 
megvetéssel válaszolva távozott.

—  Ez a Sifi utoljára is a bolondok házába kerül, 
mondá Lengeti, mikor Sifi az ajtót becsapta maga után, hogy 
künn a reá várakozó fiakkerbe vesse magát.

Azután Titusz barátunk elvégezte reggeli toilattjét, 
zsebre gyűrte a kapott tiz forintot és kávéházba sietett.

Muki János magára maradva darab ideig gondolatokba 
merülve ült az asztalnál. Azután elővett egy árkus diósgyőri 
papirost és szép gömbölyű betűkkel megírta a következő 
levelet.

„Szeretet, édes jó anyám!
Utolsó levelemben csak futólag érintettem, hogy életem

ben némi változások állottak be. Szürke köpönyegemet meg- 
fordittattam, de nincs szükségem reá, nem viselem. Ujdouat uj 
téli kabátom van és fekete posztó nadrágom, mellényem és se



224

lyem bélésű fekete félattilámia téli alatt. Sok pénzt adtam érte, 
nem örömest csináltattam, inkább neked küldtem volna, édes 
jó anyám, jó lett volna fűtő szalmára, meg egyéb téli szük
ségletre, de kénytelen voltam magamra költekezni és csak- 
ezt a tiz forintot gazdálkodhattam meg, amit számodra ide 
csatolok.

Éppen ma két hete, a mint praelectio után a tanteremből 
kilépünk, jön hozzám a pedellus, hogy tüstént menjek a nagy
ságos dékán ur színe elé, nagyon sürgősen hivat. Azt hittem, 
hogy valami lemásolni valót kapok, mert már többször kap
tam ilyen megbízásokat, és mindig gondosan és szorgalmasan 
elvégeztem. De nem az volt. A nagyságos dékán ur azt kér
dezte nem volnék-e hajlandó praelectiokat tartani a magyar 
rodalomból egy rendkívül gazdag úri családnál. Az illető ur, ki az 
egyetemnek már többször igen nagylelkű adományokat tett, 
folyamodott hozzá, hogy egy szerény, jóerkölcsü fiatal embert 
ajánlana neki, ki hetenkint háromszor eljárna házához, dúsan 
fogja jutalmazni. A nagyságos dékán ur, ki különösen jóindu
lattal viseltetik irántam, mióta pályadijat nyertem, mindjárt 
én rám gondolt. Ha el akarom fogadni a leczkét, ajánlani fog. 
Persze, hogy elfogadtam. Mindjárt reád gondoltam, édes, jó 
anyám. Mikor Pestre feljöttem, kétségbe voltam esve, hogy 
te otthon, szegényes keresetedből mikép fogsz elólni, de lám az is 
ten megsegít, most már minden hónapban fogok neked küld
hetné egy pár garaskát s én sem fogok szükséget látni idefenn.

Másnap aztán elmentem ahoz az úri családhoz. Krantzék- 
nak hijják. Az öreg ur igen nyájasan fogadott. A dékán ur, 
mondá, sok szépet mondott neki felőlem. Egyetlen leányát, ki
nek nevelését egy porosz kisasszony vezette és még most is 
vezeti, fogom a magyar tudományokba beavatni. A magyar tu
domány alatt az öreg ur nyilván az irodalomtörténetet érti. 
Különben igen okos embernek látszik, csakhogy nagyon hirte
len beszél. Mivel maga a dékán ur ajált, minden óráért egy 
aranyat fog fizetni. Ellenvetettem, hogy ez nagyon sok, én 
annyit nem érdemiek, mire ő jóízűen felkaczagott. Kevesebbet,



225

mondá, nem adhat. így azután belenyugodtam. „Most be fogom 
önt mutatni a kisasszonynak," mondá és keresztül vezetett négy
öt roppant szép szobán, melyekhez foghatókat még soha sem 
láttam, az utolsóban az öreg ur megkoczogtatott egy ajtót- 
„Herein!" hangzott belülről. Az öreg ur megnyomta a kilin
cset és engem előre tolt. Szép, nagy terem volt, a melybe 
léptünk. Az ablak mellett egy támlásszákben egy éltesebb ur- 
hölgy ült, ki nagyon szigorúan tekintett rám. Szinte fáztam a 
tekintetére. Összébb húztam szürke köpönyegemet és tisztelet- 
teljesen köszöntem. Krantz ur németül tudtára adá, hogy én 
vagyok a magyar mester, mire ő még szigorúbban tekintett 
végig rajtam.

Kérdezte, hogy tudok-e jól németül ? Értek, mondám, de 
nem beszélek. A német klasszikusokat azonban eredetiben 
olvastam. Ő bicczentett fejével, de fagyos tekintete éppen 
nem enyhült. Azt hiszem, édes anyám, hogy az egész bemu
tatási jelenet alatt kissé zavarban voltam, de nem nagyon. 
Legjobban akkor, mikor az öreg ur távozott és az éltes úrnő, 
beszólt á másik szobába: „Etelka!"

Egy nyúlánk, gyermekarczu urhölgy lépett be a hívásra, 
szelíd, mosolygó galambtekintettel,ép ellenmása annak az éltes kis
asszonynak. Hozzá fogható szépet még nem láttak szemeim ̂ 
Az éltes kisasszony bemutatott nek i: „das ist dér Herr von 
Muki, Sprachmeister des Magyarischen", mondá és felém for
dulva: „Ihre praesumtive Schülerin." Jövendőbeli tanítványom 
meghajtotta magát és mosolygott, én szintén meghajtottam ma
gamat, de nem mosolyogtam. Azt hiszem, hebegtem valamit, 
hogy örülök, remélem, hogy meg lesz elégedve, vagy mit tudom 
én már, hogy mit mondtam. Fejem egészen belekábult ebbe 
a sok fényességbe, amit magam körül láttam, szerettem volna 
száz mértföldnyire lenni és mégis itt maradni örökre. Itt más 
volt a levegő, tisztább, enyhébb, mint egyebütt. Itt, úgy te t
szett nekem, az embereknek örök vasárnapjok van, és mindig 
csak arra gondolnak, mi hiányzik még a boldogsághoz, ami 
megszerezhető, mert itt minden megszerezhető. Jövendőbeli

15
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tanítványom oly szendén, annyi alázatossággal tekintett reám 
és én szerettem volna tudni, hogy most már mit szóljak, mit 
tegyek?

Az éltes urhöigy észrevette zavaromat és kisegített be
lőle. „Mutassa meg magyar könyveit a Herr von Mukinak" 
mondá Etelka kisasszonynak. És Etelka kisasszony kinyitott egy 
üvegszekrényt. Ott voltak szép sorjában aranyos kötésben Vö
rösmarty, Kisfaludy, Petőfi, Arany, meg a többiek. Egy sem 
hiányzott. És Etelka kisasszony ismerte, olvasta őket, talán 
jobban ismeri, mint én, talán az irodalomtörténetet isjobban 
tudja nálamnál, hisz módjába volt megtanulni. Mennyi könyv ! 
mennyi drága, becses könyv!

Az éltes urhöigy azután kérdező, hogy melyik klasszikust 
fogom olvasni növendékemmel, ki fájdalom, a magyar nyelvben 
nagyon hátramaradt. Aranyt, mondám. A kisasszony he
lyeslőig intett. Azután egy pecsétes jegyet adott a kezembe, és 
azt mondá, hogy holnapután ez órában elvár, majd csak akkor 
kezdjük meg a leczkéket. Meghajtottam magamat néhányszor 
és távoztam. Az éltes urhöigy folyvást komoly, rideg volt, az 
ifjú folyvást mosolygott, kissé negédesen, kissé pajkosan.

Délután egy inasféle levelet hozott számomra a „Hét 
bagolyéba, Krantz úrtól. Hat darab tiz forintos volt benne. 
Kér, hogy ne vegyem rósz néven, de a nevelő kisasszony nincs 
megelégedve külső megjelenésemmel. Vegyek egy salon-öltözetet, 
különben a kisasszony megkeseríti életét. A küldött pénz vissza
fizetése miatt ne aggódjam, de okvetlen kér, hogy kivánatát 
teljesítsem, különben a nagyságos dékán ur ajánlása mellett, 
mire ö szörnyű sokat tart, sem fogok boldogulni Krickeböck 
Hildegard kisasszonynyal. Addig mig uj ruhám el nem készül, 
ne is merjem magamat mutatni előtte. Különben mielébb elvár 
és kér, hogy ne vegyem valahogy sértésnek, ő, Krantz ur, nem 
tehet róla.

Ez az oka, édes jó anyám, hogy a szürke köpönyegem 
izegre került. A régi szürke köpönyeggel pedig sok régi jó 
szokásom is. Nem élek többé oly nyugodtan mint azelőtt. A
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könyveket csak oly szorgalmasan forgatom mint hajdan, de 
nem találom bennök azt, a mit azelőtt találtam, azt a meg
nyugvást, azt a jövőben való hitet. Most már érteni kezdem, 
édes jő anyám, hogy miért törik magukat az emberek annyira 
a pénz után. Eddig azt hittem, az a legboldogabb, kinek a 
legkevesebbre van szüksége, most már ellenkezőjét vallom : 
az a legboldogabb, kinek legtöbb szükségletei vannak és va
lamennyit kielégítheti. Most kezdem csak megérteni a költők 
prófécziáit, most értem Petőfit, Aranyt, Vörösmartyt. A mi 
eddig csak kadenczia volt előttem, az most isteni kinyilatkoz
tatás. Oh édes jó anyám ! Én csak abban a három érában élek, 
melyeket hetenkint a Krantz ur házában szabad töltenem, 
többi időmben csak úgy lézengek mint az első emberpár, mikor 
kiűzték a paradicsombél, hazátlanul, szórakozottan, szárnyasze- 
gezve. Ha nem szeretnének annyira, édes jó anyám, felhagynék 
a jogi pályával; oly pályát választanék, hol az ember mindent 
koczkáztat, hogy mindent megnyerhessen. A hírlapokban min
dennap olvashatunk nagyszerűnél nagyszerűbb fölfedezésekről 
a mechanika, gépészet, távirászat körében. Egyetlen ily felfe
dezés az embert egyszerre világhirüvé teheti. Elmennék kül
földre, Angliába, Amerikába — fölfedeznék valami nagyot, 
valami rendkívülit, . . .  de én téged féltelek, édes jó anyám, 
te nem várhatsz arra, neked kényelemre, jólétre van szükséged 
és nekem a homályos, de biztos jövőt nem szabad koczkáztat- 
nom egy ragyogó, fényesebb jövőért, mely bizonytalan.

Hetenkint háromszor járok Krantz * ur házába. Az öreg 
úrral ritkán találkozom. Krickeböck kisasszony rendesen jelen 
van a leczkénél és himez vagy varr. Ő nem ért magyarul, de 
azért folyvást figyel minden szóra, minden mozdulatra; lehet, 
hogy mégis érti. Az első órákban nagyon zavartan viseltem 
magamat. Mindig két tűz között voltam, Krickeböck kisasszony 
éles, vizsgáló tekintete és Krantz Etelka tündöklő kék szeme
inek tüze között. Krickeböck kisasszonytól most már nem 
félek. Azt hiszem, maga sem tehet róla, hogy olyan. Kü
lönben oly miveit nőt még sohasem láttam ; még a ma-
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gyár irodalmat is ismeri, mindent olvasott, mindent látott, 
mindenütt ott volt, mindenfelé járt, még Oroszerszágban is. Az 
orosz irodalomba valami Tsatsikoff berczeg vezette be. És Etel
ka . .  . édes, jé anyám, kis gyermek koromban mondtál ne
kem meséket a tündérről, kinek valaki elrabolta fátyolát és 
a földön maradni kényszerült, míg egyszer véletlenül rátalált 
a íátyolára és; egy perez alatt ismét tündérré lett, koronás 
hattyúvá változott és ismét elszállt. Ez a mese most gyakran 
eszembe jut. Valahányszor Krantz urékhoz megyek, mindig 
attól félek, hogy egyszer csak azt mondják, hogy a mennyei tün
dér megtalálta bűvös fátyolát és elrepült, ki tudja hova . . . 
mi lesz akkor én belőlem ? Én nem tudom. És ezt a légkört 
oly nehezen fognám nélkülözni, nekem úgy tetszik, mintha 
Krantz Etelkát, a kisasszonyt és mindent, amit itt látok, már 
rég nagyon régen ismerném, mintha valamikor megálmodtam 
volna.

Tegnap Krantz úrral találkoztam a lépcsőn. Megvere
gette vállamat és azt mondá, Krickeböck kisasszony igen meg 
van elégedve velem, az ö vezetése alatt pár hét múlva már 
salonképes modorral fogok birni és félig sem vagyok már oly 
félszeg viseletű mint kezdetben. Ez a Krickeböck kisasszony 
műve . . . Talán úgy is van.

Azután utánam kiáltott, hogy mikor adom már át neki 
a pecsétes jegyeket, hogy egy-egy aranynyal beválthassa. Ked
ves, jó anyám ! Már előre is örülök neki. Jövő levelemből szép 
körmöczi sárga csikók fognak az öledbe hullani. Csókolom ezer
szer jóságos kezeidet, és maradtam

holtig hű fiad
János"

TJ. i. Köszöntetem Egyenes Jónás szomszédot, meg a 
feleségét. Kérem, megmondani neki, hogy utána jártam a 
cochinchinai tyúkok szerzésének, de hiába volt fáradságom, se 
tyúkot, se tojást nem kaphattam, daczára hogy egész hetet 
ennek áldoztam. A kompaktor ur borotváit nagyon finoman
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kiköszörültettem ; most azt nem tudom, postán kfildjem-e meg 
neki, vagy alkalmatossággal, ha akad. Tiszteltetem.

A levél hátára pedig ez a czim került:
„Nemes Nemzetes

Özv. Muki Terézsia asszonynak 
fiú szeretettel 

Terhelve 10 írttal.
Mukfalván.“

Azután gondosan négy pecsétet nyomott a levélre. Az 
étödiKet majd a postán nyomják rá ; vette kalapját és a nu
mero 4. üresen maradt.
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Huszonegyedik fejezet.

Fosztó Mátyás ur ügyvédi irodája.

Fosztó Mátyás köz- és váltó-ügyvéd ur irodája, kishid- 
utcza 38. sz. alatt reggeli 9 órától 12-ig s délután 3—6-ig 
nyitva áll a nagy közönség minden rendű és rangú pörös 
felek, de különösen szegény ügyefogyottak, elnyomottak és ül
dözöttek számára.

Fosztó Mátyás ur kiválólag a szegények ügyvéde s igen 
jól érzi magát mellette. Évről évre hízik, poezakosodik, uriasan 
ól s szép pénzt rak félre, mint mondani szokta „öreg napjaira". 
Most még csak ötvenkét éves.

Kiterjedt clientiJával dicsekszik. Messze földről jönnek 
hozzá szegény emberek, minden féle hóbortos pörökkel, Fosztó 
Mátyás ur kihallgatja őket csöndesen, nyájasan, barátságosan. 
Mindegyiknek igazat ad, mindegyiknek elvállalja az ügyét. 
Nincs olyan desperatus pör, a mit ő el ne vállalna. Minek 
fosztaná meg a szegény embereket azon egyetlen vigasztalástól, 
hogy kereshessék az igazságukat.

Fosztó Mátyás ügyvéd ur arról nem tehet, ha az igaz
ság aztán olyan sok pénzbe kerül, hogy némelyiknek utána 
megy négy ökre, földje, háza. Fosztó Mátyás ur megtette a ma
gáét, Fosztó Mátyás ur többet nem tehet. Fölvisz minden 
pört a legfelsőbb fórumig'; ha két instántián elvesztette, meg
próbálja még a harmadikon, habár egy mákszemnyi kilátása sincs
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sikerre. Mindegy, ő megteszi ezért kötelességét. Ki nem ereszt 
semmi pört a kezéből, mig esak mód van apellálni; mikor 
leveszi róla a kezét, akkor már ki van facsarva mint a 
czitrom az a pör, nem lehet többé egy krajczárt sem bevenni 
belőle.

Néha aztán meg is nyer egy-egy pört, mert hát mind
egyiket mégsem lehet elveszteni, az aztán kikürtöltetik or- 
szágvilágszerte: Fosztó Mátyás ügyvéd ur ismét megnyert 
egy nevezetes pört s megmentett a végromlástól egy szegény 
üldözött családot. S az üldözöttek, vagy a kik azoknak kép
zelik magukat, seregestől jönnek aztán s tekintetes Fosztó 
Mátyás ur egyetlenegytől sem vonja meg pártfogását. A ki 
nem képes maga fizetni, fizessenek helyette a rokonai, Fosztó 
Mátyás ur úgy is fölvállalja.

Ám keressék mások a gazdagok barátságát, Fosztó Mátyás 
ur; rendületlen a szegények mellett marad. A szegény ember 
nem okoskodik, nem kíván minden kiadásról hiteles dokumen
tumot, hanem fizet annyit, a mennyit mondanak neki.

Olykor megesik, hogy Fosztó Mátyás ur meg is veszi 
egyik-másik embernek a keresetét, valami örökségi osztályrészt 
vagy valami gazdátlan, pör alatti birtokot jó olcsó pénzen. Fosztó 
Mátyás ur úgy segít a szegény emberen, a hogy tud. Ha ő 
aztán nyer az illető birtokon minden forintnál tiz forintot, az 
az ő szerencséje. Pukkadjon meg, aki roszat mer róla 
mondani.

Fosztó Mátyás ügyvéd ur egész életét a szegények ügyé
nek szentelte. Nem restel pénzkölcsönzési üzletekkel foglal
kozni sem, — ámbár ez sajátkép a zsidók dolga, de hát klienseinek 
megteszi Fosztó Mátyás ügyvéd ur azt is. Szerez pénzt, 
fájdalom, nagy kamatra, de nem ő az oka, hanem a zsidó, a ki 
nem adja olcsóbban, üssön a ménkű a Jebuzeusába, mely kí
vánságban a kliens is osztozik, hanem azért csak zsebre teszi 
a Jebuzeus pénzét, miután előbb busásan meghálálja belőle a 
tekintetes ur fáradságát.

Irigy és roszakaratu kollegák gyanúsítják ugyan Fosztó
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Mátyás ügyvéd urat, hogy aJebuzeus pénze néha az 6 fiókjá
ból kerül ki. De ha úgy volna is, hát mióta nem szabad a 
kereszténynek, a mi a zsidónak meg van engedve ? És ha 
néha egy kis hasznot is akar huzni a szegények gyámolitásából 
fosztó Mátyás ur, lehet azt neki rósz néven venni ? A pap is 
az oltárról él.

Ha Fosztó Mátyás ur a szegény népet szolgálja, illő 
hogy a szegény nép gondoskodjék is róla s juttasson annyit, a 
mennyiből a fáczánpecsenye és szarvasgomba kitelik, valamint 
a leöblitésükre fordítni szokott két palaczk burgundi bor, me
lyet a nép védőjének lankadt erői restaurálására szükségel
tettek.

Nagy gourmand volt az ügyvéd ur. Hires inyencz, híres 
evő, hires ivó. Csak a legkitűnőbb borokat s a legfinomabb 
ételeket fogadta be a gyomra ; e részben mint tekintélybe le
het hivatkozni Ízlésére. Alaposan ismerte a pincze és konyha 
titkait s ha ő megelégedését jelentette ki a bárány-cotelette 
vagy a roast-boef fölött, bizonyos, lehetett benne Mihalek, hogy 
az kitünően sikerült. A pancsolt bort megismerte egy kortyan- 
tásra s nyelve oly finom érzékké fejlődött ki, hogy meg tudta 
egymástól különböztetni ugyanazon fajta borok legcsekélyebb 
nuanceait is.

Az evést, -ivást illetőleg Fosztó Mátyás ur jelszava az 
v o lt: sokat és jól. A mi Yenus örömeit illeti, abban nem volt 
oly válogatás. Egy pisze, mosdatlan, tenyeres talpas-szolgáló 
épen annyit ért neki mint másnak a legbájosabb delnő. Soha 
életében meg nem foghatta, miért ábrándoznak az emberek oly 
hóbortosán egyik-másik nőről s miért csinálnak belőlük an
gyalt, mikor a dolognak a vége mégis csak az, a hol ő kez
deni szokta. Az a leghaszontalanabb időtöltés, a mit az ember 
a szerelmeskedésre fordít.

Fosztó Mátyás ügyvéd ur nem emlékszik, hogy fiatal ko
rában is valami sok időt vesztegetett volna erre az ostobaságra. 
Ő soha sem keresett magának ideálokat, neki soha sem voltak 
gyöngéd viszonyai s ha néha mégis érezte magában azt az
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emberi gyarlóságot, a mit a szerelem gerjedelmónek szoktak 
nevezni — hát akkor sem keresett ideált.

így érte el Fosztó Mátyás ügyvéd ur ötvenkettedik évét 
teljes testi-lelki épségben. Nem bántotta semmi betegség, sem
mi lelki gyöngeség; olyan volt mint a vas, kívül belül.

Csak rá kell nézni, mint duzzad az egészségtől. Lábszárai 
alig férnek a magyar nadrágba s dombom hasáról mindunta
lan fölcsuszik a mellény. Kövér, piros képe sugárzik a jó 
kedvtől s hosszúra eresztett szürkülő szakála igazi ősi patriar
chális kinézést kölcsönöz neki.

Most épen kilép, most jól szemügyre vehetjük. így szem
mérték után ítélve, becsületesen megüti a két mázsát.

— Jó reggelt, jó reggelt! — köszönti kedélyesen az 
asztalok mellett irkáló vagy tolláit rágó fiatalságot.

S hangja mint a trombita harsogása hangzik. Áthallhatni 
a harmadik szobába is.

— Jó reggelt!
S megveregeti a fiuknak vállait.
— No öcséim, mi újság?
Fosztó Mátyás ur a kedélyes, patriarchalis családapa sze

repét'viseli írnokaival szemben. Neki nincs senkije^; se felesége, 
se gyermeke. A nála dolgozó fiatal embereket tekinti gyerme
keinek, ez neki a családja.

ő  nem tartozik azon újabb fajta ügyvédek közé, kik 
előkelőén, hidegen lenézik az irodájukban dolgozó szegény fiatal 
embereket s egy jó szóban nem részesítik egész esztendőn át. 
Fosztó Mátyás ur mindig barátságos, mindig patriarchalis 
bánásmódban részesíti őket, sőt hébekorba egy-egy pohárka 
szilvoriummal is megkínálja a gyerekeket. Valódi ó szirmiumi 
szilvórium, ihatnak belőle, ha ő mondja. Az megmelegiti az 
ember gyomrát s jobb kedvvel megy az irás is.

Igaza van. Az a három fiatal ember annyit dolgozik nála 
mint másnál hat. Fosztó Mátyás urnák soha sincsenek rest 
ügyetlen írnokai; hozzá mindig a Iegéletre valóbbak kerülnek^ 
miaden^i örömest jön az ő irodájába, pedig sokkal kevesebbe,
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fizet mint más ügyvédek. A három segéd tartásánál megtaka
rít annyit, hogy hetenként legalább két palaczk franczia pezs
gővel többet ihatik. Azért csak adhat az ember egypár jó szót 
s egy pár pohárka szilvoriumot.

A fiatal emberek egyike valami diákcsinyt kezd elbe
szélni. Az ügyvéd ur kaczag rá, hogy majd leszakadnak a fa
lak harsogó kaczagására.

Fosztó Mátyás ur igy vidám, nagy, vörös képével a kedé
lyesség oly példányképe, hogy lehetlen hogy bizalmat ne költsön 
az előszobában várakozó klienseiben. Ott ül most is egy hosszú 
pádon valami hat szűrös, gubás atyafi egy nótárius forma nad- 
rágos ember kíséretében. Fogadni mernénk rá, hogy hanem 
activ szolgálatban lévő, hát kicsapott nótárius. S ez utóbbi 
gyanitás valószínűbb is.

— Isten hozta, barátim ! — harsog feléjök Fosztó Mátyás 
ur üdvözlete.

S oda nyújtja izmos, vaskos kezét és mindegyikkel sorba 
kezet szőrit.

A nótárius forma ember föláll s mindjárt elő is kezdi 
adni, hogy mi járatban volnának. Egy kis commassationalis 
pör, 'ha a tekintetes ur kegyeskednék fölvállalni, a földes 
uraság a káptalan meg akarja csalni a szegény embereket.

— Majd elejébe vágunk, barátom, — biztatja a tekintetes 
ügyvéd ur, — elejébe vágunk a nagyhasu papjainak, hogy 
megkeserülik.

Ez a biztatás tetszik a szűrös atyafiaknak s mindegyi- 
köknél egyszerre megered most a szó, mig a tekintetes ügy
véd ur le nem csillapítja azzal, hogy majd odabent tessenek 
előadni a dolgot, majd odabent az ő szobájában, ha rá kerül a 
sor. Mert Fosztó Mátyás ügyvéd ur pontos sorrendet tart. Aki 
előbb jött, előbb bocsáttatik be; aki később jött, várni kell 
neki, akárki fia. Fosztó Mátyás urnák mindegy, ha maga a 
király jönne is ide, itt nincs privilégiuma a nagyuraknak.

A szűrös atyafiak megnyugszanak benne. Ez aztán az 
ember, ilyen ember kellene viczispánnak.
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Fosztó Mátyás ur félfüllel még hallja a magasztaló meg
jegyzéseket, de úgy tesz, mintha nem hallaná. Odább ment 

'már a várakozó kliensek közt s most épen egy budai lakatos
sal szőrit kezet. Ez már régi jó ismerős. Két év óta látogatja 
Fosztó Mátyás ügyvéd ur irodáját. Makacs örökösödési pört 
folytat egy szőlő miatt, mely mindössze sem ér ezer forintot 
s már ötszáz forintra szaporodtak ez ügyben a pör költségei. 
De mindegy, ha még másik ötszázba kerül, még akkor sem 
hagyja abba. Hál’ istennek van miből. Gazdag ember s az a 
pár száz forint nem nyomorítja meg.

Már elvesztette a pört valamennyi fórumon; de Fosztó 
Mátyás ügyvéd ur kitalálta a módját, hogyan lehet újra kez
deni s a lakatos csaknem megöleli örömében az ügyvéd urat. 
A végrendelet ugyan világos, a pört megnyerni nem lehet s a 
lakatos maga is jól tudja azt, de legalább megszekirozza az 
örökösöket, a kik kijátszották őt.

— Ne kíméljen semmi költséget, — biztatja Fosztó 
Mátyás ügyvéd urat.

S Fosztó Mátyás urnák különben sem kell sok biztatás. 
A lakatos bizonyos lehet benne, hogy ez az egész jux bele kerül 
ezer forintjába.

Hátrább egy hamis bukás miatt pörbe fogott kávés üj 
élete párjával. Mindkettőjöknek arczárói olvashatni a csalási 
szándékot. Hanem ne féljenek, Fosztó Mátyás ügyvéd ur majd 
kisegíti őket. Fosztó Mátyás ur az üldözöttek gyámola és mentő 
angyala.

A kávéstól balra egy a Józsefváros külső szélin ismere
tesférfi, a „Névtelen" korcsmárosa, Markosuram foglal helyet. Baj 
van, kutya van a kertbe’. Valami tinót találtak az istállójában 
s az az ostoba ember, a tinónak a gazdája most őt háborgatja 
ezért, mintha tehetne ő arról, hogy egy tinót bekötnek az is
tállójába; hisz az ő háza korcsma, oda mindenki jöhet, szo
bába, istállóba, a hová neki tetszik, s tinót is hozhat magával, 
ha neki tetszik. Hát a végből jött Markos uram, ba a tekintetes ur



286

ezt a kis bajt eligazitná, mert már bizony tárgyalási napot is 
kitűztek.

Leghátul a sarokban egy szolgáló kinézésű leány húzódott 
meg. Fosztó Mátyás ur mindjárt sejti, hogy mi dologban jára
tos s nyájasan megcsipegeti piros orczáját.

— No húgom, ne félj, nekem meggyónhatsz mindent, 
akár a papnak.

S karonfogja a paraszt leányt és bevezeti a belső szo
bába. Ez volt az első a ma reggel érkezettek közt, mint a 
segédek jelentették. Már korán hajnalban, még nyitva sem volt 
az iroda, ott ácsorgóit a lépcsőn s várta türelmesen mig 
megnyitják az ajtót.

Hallotta már ő más lányoktól, hogyan segítette őket 
Fosztó Mátyás ügyvéd ur az igazságukhoz s most hogy rajta 
is megesett a szerencsétlenség, hát ő is csak a tekintetes úr
hoz folyamodik, a tekintetes ur neki is megszerzi az igazsá
gát, mert az istentelenség, a mit vele cselekedtek, előbb meg
ejtik a szegény leányt, aztán nyakán hagyják a gyereket.

Fosztó Mátyás ügyvéd ur erősiti, hogy biz az istentelenség 
hanem majd ránczba szedi ő azt az urfit, s midőn megtudja 
a leánytól, hogy nem is urfi, hanem családapa, a kinek fele
sége s már három eladó leánya van, diadalmasan fölkiált:

— Annál jobb, húgom. Oh, oh, a vén gazember! Há
rom eladó leánya! Na, majd drágába kerítjük neki a mu
latságot.

Fosztó Mátyás ügyvéd ur nem nézheti el, hogy ezek a 
fővárosi csábítók igy megrontsák a falusi ártatlanságot. A 
szegény nép leányai az ő különös pártfogása alatt állnak. Az 
efféle esetek kiváló részét képezik Fosztó Mátyás ur ügyvédi 
praxisának. Ezek az ügyek nem kerülnek ugyan soha törvényszék 
elé, vagy csak szerfölött ritkán, hanem néha többet jövedel
meznek Fosztó Mátyás ügyvéd urnák, mint a legbusásabb pör. 
Az emberek félnek a botránytól, főkép az ilyen családapák, 
a kiknek három nagy leányuk van s szívesen bele nyúlnak a 
tárczájokba, csakhogy elsimítsák a dolgot. Fosztó Mátyás ur
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úgy reájok ijeszt, olyan rettenetesen fenyegetőzik a skandalum
mal, a pelléngérre állítással, hogy az illetők fizetnek, a mit 
csak követel tőlük az ügyvéd ur.

Volt rá eset, hogy egy gazdag kereskedő, a kinek na
gyon féltékeny fiatal felesége volt, tízezer forinttal váltotta meg 
magát, melynek felét természetesen Posztó Mátyás ur tartotta 
meg ügyvédi honorárium fejében.

Az a leány aztán következő évben ismét eljött az ártat
lanságát megfizettetni. Ez úttal egy falusi plébánost részesí
tett az apai örömekben. De itt már nem bírtak 100 ftnál töb
bet kicsikarni s a leány belátta, hogy ez bizonytalan kereset
mód és inkább férjhez ment.

Hanem voltak mások, a kiknek háromszor, négyszer is 
sikerült megfizettetni félénk úri emberekkel az apai örömeket, 
ámbár néha az illetők nagyon alapos kételyeket tápláltak apai 
jogosultságukat illetőleg. Hanem a botránytól való félelem el
hallgattatta a kétkedőket s inkább fizettek.

Tréfás kollegák maguk közt elkeresztelték már Fosztó 
Mátyás urat „apakeresőnek", a mi ellen Posztó Mátyás ur nem 
is tiltakozott. Miért tiltakoznék ? A szegény elhagyott leányo
kat segitni nem szégyen.

Még a leánynyal tanácskozott az ügyvéd ur, midőn az 
egyik segéd belépett. Bocsánatot kér, de egy pap van ottkünn, 
a ki azt mondja, neki sürgős beszélni valója van a tekintetes 
úrral s nincs ideje várni.

— Ha nincs ideje várni, sajnálom, — felelt az ügyvéd 
hangosan, úgy hogy oda künn is jól meghallják s épüljenek 
rajta a jelenlévő szegény emberek; — nálam a legszegényebb 
csak olyan mint a legnagyobb ur, mindenkinek sorára kell 
várni, legyen bár maga a római pápa.

A segéd távozni akar az üzenettel s csak annyit jegyez 
még meg, hogy az a pap gróf Marmarosy ur részéről jön. A 
segéd úgy tudja, hogy Marmarosyval nincs folyamatban semmi 
pörük, sem pro, sem contra.

Az ügyvéd ur hosszú szakálát simogatja.
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— Nincs . . . nincs . . . Várjon csak öcséin . . . Hát azt 
mondta a főtisztelendő ur, hogy gróf Marmarosy részéről 
. . . hűm . . . gróf Marmarosy részéről jön ? . . . Kérje csak 
meg öcsém, a künn lévőket, hogy ha szíveskednének pár per- 
czig türelemmel lenni s a főtisztelendő urnák elsőséget adni. 
Ecclesia praecedit. Mit csináljunk, öcsém, ha a főtisztelendő 
ur oly nagyon siet ? . . . Várjon csak, vigyen ki egypár szi
vart falusi barátainknak, tessenek rágyújtani addig is, majd 
mindjárt reájok kerül a sor.

Intett a leánynak, hogy mehet, majd egy hét múlva szól
jon be ismét, addig 'reméli Fosztó Mátyás ur, hogy minden 
rendben lesz.

S maga sietett kinyitni az ajtót.
— Méltóztassék csak, főtisztelendő ur, méltóztassék.
Egy fiatal pap lépett be elegáns fekete kabátban, de

csaknem nyakig begombolkozva, a hiúság minden külső jelei 
nélkül; semmi kihajtott nyakkendő-csokrok, sem kifityegő óra- 
láncz, sem gondosan elválasztott és simára lefésült haj. Szi
gorú, puritán alak volt ez egész megjelenésében, arczban és modor
ban s mégis meglátszék egész lényén az előkelő világ kinyomata.

— Ide méltóztassék, ide a divánra, főtisztelendő ur, — 
sietett udvarias nyájassággal leültetni vendégét az ügyvéd.

Az hideg maradt s büszkén elutasította magától a főtisz
telendő czimet, mely az egyház főpapjait illeti.

— Én egyszerű szerzetes vagyok, uram, a Jézus társa
ságából ; nevem : Páter Félix.

Az ügyvéd ur folyvást hosszú szakáiét simogatta.
— Igenis . . . örülök, hogy szerencsém van . . .  tehát gróf 

Marmarosy ő excellencziája részéről méltóztatik ? . .  .
Azzal a bizonytalan mosolylyal s szakála simogatásával 

zavarodottságát igyekezett takargatni az ügyvéd ur. Sehogysem 
tudott szokott kedélyes modorába belejönni ezzel a fagyos, ki
mért, rideg emberrel szemközt, aki folyvást reá irányozza éles 
tekintetét.
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Ez a tekintet, ez bántotta az ügyvéd urat s nem for
díthatta el előle fejét. Ki kellett állni.

— Tehát gróf Marmarosy ő exczellencziája részéről ? . 
ismétlé még egyszer, mintegy nógatva a jezsuitát, hogy végezze 
hát hamar küldetését.

— Igen, — szólt Páter Félix hidegen; — gróf Marma- 
rosy Tibold ő excellencziája megbízott, hogy járjak el bizonyos ügy ̂ 
ben, melyben ön jónak vélte levelet intézni ő excellencziájához.

— Oh kérem alásan, kérem alásan, — mentegetőzék az 
ügyvéd, — csupán ő excellencziája iránti tiszteletem birt rá; 
hogy bátorkodjam figyelmeztetni ő excellencziáját . . .

Elharapta a további szavakat. A gróf csak nem volt oly 
bolond, hogy közölte az egész dolgot ezzel a pappal ? Hihető
leg csak a pénz átadására küldte a papot. Hát nincs már 
más embere annak a vén ministránsnak, a kit elküldhe 
tett volna?

Ehhez képest, mivelhogy mielőbb szabadulni óhajtott 
ettől a genant látogatótól, a kinek ki nem állhatta fagyos 

modorát s éles vizsgáló szemeit, fölkiáltott:
— Ha úgy tetszik, tisztelendő ur, elvégezhetjük mindjárt 

a dolgot. Megírhatom a nyugtát ?
— Még nem, — hangzók a jezsuita fagyos válasza.
Tekintetes Fosztó Mátyás ügyvéd ur megszűnt szakálát

simogatni s homlokát kezdte dörzsölni.
— Van talán ő exeellencziájának még egyéb üzenete is ?
— Van.
Az ügyvéd ur mindegyre nyugtalanabb lett s mindegyre 

halkabb lön hangja. Az ember alig hitte volna, hogy ama 
harsogást, mely Jerikó falait képes lett volna megrázkódtatni, 
ilyen csöndes, majdnem suttogó társalgási hanggá lehessen 
mérsékelni..

— 0  excellencziája nem remélem, hogy kétkednék sza 
vaimban ?

— Ő excellencziája a bizonyítékoknak hisz.
— Ha talán kívánna ő excellencziája személyes találkozást?
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— Nem kíván.
Az ügyvéd nyugtalan izgett-mozgott székén s lopva át- 

átpillantgatott a fiatal papra, mintegy fürkészni akarván, váj
jon mennyiben van beavatva ez az ember a titokba, mennyi
ben nincs.

A pap hidegen, mozdulatlanul ült székén.
Nagyobb ellentétet alig lehetett volna találni, mint e két 

ember itt szemközt. Az egyik elhízott, izmos óriás, bortól és 
jókedvtől kipirult arczán a kedélyes furfangosság kinyomatával, 
bizonyos nyerseség és szívélyes természetességgel modorában, 
a bonvivant, kedélyes, tisztességes zseb metszők typusa. A mí- 
sik sovány, ifjú és már is meggörnyedt alak, halvány arczán 
az önmaga és mások fölötti uralom büszke tudatával, éles sze
meiben ravaszság és fensőség, egész lénye hideg, parancsoló, 
minden mozdulata kimért, minden szava nyugodt.

Fosztó Mátyás ur éles, gyakorlott szeme az első pillan
tásra láthatta, hogy ez másforma ember, mint a milyenekkel 
neki dolga szokott lenni, ő  az öreg gróf aggódó, minden ijesz- 
tésre hajlékony lelkületére számított, számított a félelemre, 
mely ily magas állású férfiút meglep, mikor oly kompromittáló 
titok fölfedezésével fenyegetik s a tízezer forintot már úgy 
tekintette Fosztó Mátyás ur, mintha zsebében volna.

Hogy különben a tízezer forint kizsarolásánál még mesz- 
szebb menő czéljai is voltak, azt sejthetjük a Sifi urfi dispo- 
nibilitásban tartásáról; de hogy meddig mennek e czélok, az 
iránt az ügyvéd ur maga sem volt még egészen tisztában. A 
körülmények fogják majd megmutatni.

Most nagy boszuságára egy férfit látott itt útjába állni, 
kivel nem lesz könnyű megküzdeni s kit megnyerni akarni al
kalmasint hiábavaló kísérlet lesz, ámbár Fosztó Mátyás ur 
nem mulasztja el megkísérteni, ha eljön az ideje.

— Nem tudom, főtisztelendő ur . .
A szája rá járt már, hanem sietve kiigazította:
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— Nem tudom, tisztelendő ur, mit és mennyit tartott 
szükségesnek közölni ő excellencziája tisztelendőségeddel, azért 
Dem is szélhatok s várom ö excellencziája üzenetét.

A jezsuita kivonta zsebéből a levelet, melyet Fosztó 
Mátyás ügyvéd ur a grófhoz intézett.

— Elég ez ?
— Arra nézve, hogy tisztelendő ur, mint a gróf ő ex

cellencziája megbízottja igazolja magát, igenis elég; de arra 
nem elég, hogy én bővebben szóljak azon dolgokról, melyek
ről e levélben gyöngéden említés tétetik.

— Akkor megbízatásomnak vége. 6  excellencziája csak 
határozott feleletre fog adni határozott feleletet.

S a pap távozni készült.
Az ügyvéd azt hitte, ez csak szinlelés s makacsul hát

ravetette magát székén.
— Jó, ha ő excellencziája botrányt akar, hát legyen 

botrány. Én kezeimet mosom. Én el akartam gyöngéden palás
tolni bizonyos régi kompromittáló történetet, melynek folyta
tása tovább is tart; én a kiméletesség végső határáig mentem. 
Csaknem nevetséges, oly csekély az összeg, melyet ő excellen- 
cziájától e nagy szolgálatért kívántam; s azt sem magamért, 
hanem egy szegény emberért, kinek sorsáért ő excellencziája 
felelős . . . Igen, igen. felelős az isten előtt. Tisztelendő ur 
pap, tisztelendő ur Ítélje meg maga, a lelkiismeret mit pa
rancsol.

A mint a lelkiismeretre került a sor, Fosztó Mátyás 
ügyvéd ur egészen tüzbe jött.

A jezsuita még akkor is hidegen felelt:
— ő  excellencziája beszámol a saját lelkiismeretével s ha 

önnek nincs egyéb mondani valója . . .
— Nincs, — felelt az ügyvéd daczosan. — Nincs semmi 

tárgyalni valóm, csak azt kívánom tudni, elhozta-e ön a tiz« 
ezer forintot vagy nem ?

16
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— Előbb önnek kellett volna az én kérdéseimre felelni 
s én csak azután felelhettem volna az önére, — viszonzá a je
zsuita.

Kalapját már kezében tartotta, meghajtotta magát s 
az ajt<5 felé ment.

Fosztó Mátyás ügyvéd ur ravaszul pislogva nézett utána. 
Majd visszafordul, gondolta magában. De mikor látta, hogy a 
pap már kinyitotta az ajtót, hogy már kilépett, mégis meg
gondolta jobban a dolgot az ügyvéd ur. Tizezér forint nem 
bolondság, nem eresztheti ki az ember oly könnyen a keze 
közül.

— Tisztelendő ur, — kiáltott utána, — méltóztassék 
csak még egy perezre befordulni.

Erősen dörzsölte nagy vörös homlokát. Hogyan is 
kezdje hát ?

A fiatal pap nyugodtan, hidegen állt előtte. Fosztó Má
tyás urnák úgy tetszék, mintha sápadt ajkain gúnyos mosolyt 
látott volna áthúzódni.

— De hát legalább méltóztassék helyet foglalni, — 
szólt zavarodottan ; — legalább egy perezre helyet foglalni.

A jezsuita egy köszönő kézmozdulattal elodázta.
— Na jó, jó, — dünnyögött az ügyvéd ur.; — hát át

menjünk a dolog érdemére. Én azt sem bánom.
Most nem dörzsölte már tovább homlokát, hanem ökölre 

szorítva jobb kezét, nagy ujját fölemelte.

— Tehát pro primo. Biztos tudomással bírok, hogy anno 
1837 egy szép hölgy tartózkodott ő excellencziája beregmegyei 
egyik kastélyában s e szép hölgynek nevezett évben egy fin 
gyermeke született, ki a matrikulába Fehér Géza néven íratott 
be. Mondanom sem kell talán, hogy nem az atyja, hanem az 
anyja nevéről.

— Jó, — felelt a jezsuita szárazán. — Megvan önnél a 
keresztlevél ?
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— Igenis megvan.
A felelet nem látszék semmi benyomást tenni a papra.
— Csak tessék folytatni, — szólt hidegen.
— Pro secundo, — folytatá Fosztó Mátyás ur, most már 

mutató ujját is fölemelve, — a körülmények rendkívüli össze
találkozásánál fogva a gyermek, kit mindenki elveszettnek hitt, 
általam legközelebb föltaláltatott, atyai pártfogás alá vétetett s 
ha szükséges, elő is állittathatik.

— Vannak reá bizonyítékai ?
— Igenis vannak.
Az ügyvéd ur várta szavainak hatását. De azon a már

ványsima arczon semmi benyomást sem lehetett látni s a hang 
ép oly nyugodtan viszonzá, mint az im ént:

— Tessék csak folytatni.
Folytatni? Mikor ő már ily megdöbbentő dolgokat mon

dott? Mikor a fiú előállításával fenyegetőzik?
— Méltóztatott engem érteni, tisztelendő ur ? A fiú itt  

van, minden p&rczben előállítható.
— Értettem.
— S azt méltóztatik gondolni, hogy ő excellencziájának 

ez sem elég?
— Arra felelni fogok azután. A mi a fenyegetést illeti, 

hogy a fiú előállittathatik, az, tekintetes ügyvéd ur ép oly jól 
tudja mint bárki más, nem lehet döntő befolyással ő excellen- 
cziája elhatározására. Ő excellencziája vagy elismeri a fiút s 
ez esetben maga fogja kívánni előállítását, mert gondoskodni 
akar sorsáról; vagy nem ismeri el és erre semminemű törvény 
sem kötelezheti. A fin jelenleg nagykorú s ön mint jogász 
tudhatja, hogy neveltetési dijt csak nem követelhet, sem örö
kösödési igényt.

— De a botrány, tisztelendő ur, a botrány!
— A botrány sokkal csekélyebb, hogysem ön gondolja. 

Hogy Marmarosy Tibold gróf fiatal korában gavallér volt és
16*
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nem szent, azt mindenki tudja. Csak tessék folytatni, ha van 
még mondandója.

— Igenis van, — szólt Posztó Mátyás ügyvéd ur neki
futva magát. — És ez nagy szó. Nem akartam eddig kimon
dani. Kímélni akartam 6 excellencziáját. Arra számitottam, hogy 
6  excellencziája úgy is meg fog érteni. De a dacz, melylyel 
legjobb szivü ajánlatom fogadtatik, kényszerit, hogy minden, 
kímélet nélkül beszéljek. Jó, ö excellencziája akarta igy. Legyen. 
Tudja meg tehát tisztelendő ur is, hogy annak a gyermeknek 
t ö r v é n y e s  neve nem Fehér Géza, hanem gróf Marmarosy 
Géza.

Az ifjú pap kissé megrázkódott. Az ügyvéd ur éles sze
mei észrevették. Most már ő van előnyben.

— Mint mondom, a fiatal ember törvényes neve gróf 
Marmarosy Géza, = — ismétlé nyomatékosan s önelégülten 
kezdte újra szakáiét simogatni; — gróf Marmarosy Tibold 
törvényes házasságból született gyermeke. Mert az urhölgy, ki 
a beregmegyei kastélyban lakott, ő excellencziájának törvényes 
hitvese volt, megesketve titkon egy kis oláh faluban, Erdélyben, 
megesketve az oltár előtt, teljesen a katholika vallás szabályai 
szerint . . . Elég-e már, tisztelendő ur ?

— Nem, — hangzék a jezsuita hideg válasza.
— Nem? — kiáltott föl az ügyvéd összecsapva kezeit. 

Hát mi tetszik még?
— A bizonyítékok. Kezében van önnek az esketési bizo

nyítvány ?
— Kezemben.
A fiatal pap éles, átható tekintete hosszan nyugvék az 

ügyvéd arczán, aztán egy lépést előre lépett s szigorú han
gon szólt •

— Nincs önnek kezében. Mert az a bizonyítvány nem 
létezik, mert ez az egész történet koholmány, mert Marmarosy 
Tibold grófnak csak egy törvényes hitvese volt: Törcsváry
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Melanie grófnő. És ön akár maga találta ki ezt a történetet, 
akár czinkostársaival kitaláltatta, vigyázzon magára, a legelső 
lépés, melyet ön tenni merészel, nyakát fogja szegni önnek és 
mi a kezemben lévő levél alapján bűnvádi keresetet indítunk 
ön ellen zsarolási kisérlet miatt és silentiumot kérünk 
ön ellen.

A fiatal jezsuita még egyszer visszafordult.
— Tetszett engem érteni? Silentiumot.
Fosztó Mátyás ügyvéd ur kábultan hanyatlott hátra szé

kén, egy szó nélkül. A segéd, a ki belépett, azt hitte, a guta 
környékezi a princzipálist.

— Tekintetes ur, egy fiatal ur van oda künn ismét, a 
kinek sürgős beszélni valója volna. Átadta a névjegyét.

S a segéd átnyújtotta a jegyet princzipálisának, ki lassan 
magához látszék térni kábultságából s tévedező szemeivel vala
hogy elolvasta a betűket is a névjegyen.

— C s e r . . .  ni  . . .  Y i k  . . .  t o r  . . .  Nem ismerem. 
Várjon a sorára.

Ugyanakkor a jezsuita, a mint kilépett az előszobába, 
megrezzent. Egy fiátal embert látott ott, kinek vonásai meg
lepő hasonlatosságot tüntettek elő Marmarosy Tibold gróf voná
saival.

Páter Félix mintegy megigézve, elbódulva állt meg egy 
perczig, aztán legyőzte fel ind lását s szótlan távozott.

Talán négy vagy öt perez telhetett bele, a mint az ut- 
ezán újra maga mellett elmenni látta e föltűnő alakot. Szép, 
deli fiatal ember. Ilyen lehetett Marmarosy Tibold gróf fiatal 
korában.

Gyorsan ment végig az utczán a fiatal ember, izgatott
nak látszott. Páter Félix távolról kísérte.

A mint a kecskeméti-uteza sarkához értek a szénatér 
felé, a jezsuita megszólított egy hordárt, hogy kövesse a 
fiatal ember nyomát, tudja meg nevét és lakását s aztán tu
dósítsa őt róla.
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Mig a fiatal jezsuita ez uj fölfedezésének nyomába já rt 
s várta róla a hordár tudósítását, ezalatt Fosztó Mátyás ügy
véd ur elvégezte dolgát a parasztokkal, a hamis kridát csináló 
párral s a „Névtelen" korcsmárosával.

— Na most már jöhet az a Cserni Viktor ur.
— Elment, — jelentette a segéd; — nem akart várni.

(Yége az első kötetnek.)
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