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Első fejezet.

F o g a d o t t  t e s t v é r e k .

Cserni Viktor a szénatérről a soroksári-utczának ment, 
aztán befordult a mellékutczák egyikébe.

Két egyemeletes ház állt ott egymás mellett. Az egyikben, 
az ódon sárga házban már mi is megfordultunk; Cserni a másikba 
lépett.

Heller Ida kisasszonyt keresi. A házmesterné mosolyogva 
tekintett végig rajta. Hihetőleg megelégedett a szemlével, mert 
aztán igen nyájasan és alázatosan sietett megmutatni az ajtót, 
ott fönn az emeleten, csak tessék balra fordulni.

A házmesterné már hozzászokott, gyakrabban megfordul
tak itt fiatal gavallérok s rendesen bőkezűeknek mutatták ma
gukat a házmesterné iránt. Cserni Viktor is úgy viselte magát 
mint gavallér s egy bankjegygyei felelt a szives íölvilágosi- 
tásra, aztán sietve fölszaladt a lépcsőn s egy perez múlva a 
kis énekesnő salonjában állt.

— Viktor! — kiáltott föl az kitörő örömmel, összecsapva 
kis kezeit. — ön az ?

— Én vagyok testestől, — hozzámondanám, hogy lelkestől, 
ha bizonyos volnék benne, hogy ez utóbbi luxus-czikk ilyen 
hánytvetett csavargónál is föltalálható.

Könnyelműen, tréfásan akart hangzani a fiatal ember fe
lelete, de csak keserűen hangzott.

— Viktor! — szólt a szép kis énekesnő dorgálólag.
1 *



4

Aztán odanyujtotta mindkét kezét az érkezettnek, ki szí
vélyesen megszorította, aztán mindkettőt, megcsókolta egy
másután.

— Milyen gyönyörű kezei vannak, Ida.
— Csak most veszi észre ? — viszonzá a szép hölgy ka- 

czérkodva.
— Hiszen tudja, hogy évek óta nem láttuk egymást, 

hát hol vettem volna észre? S mikor utólszor együtt voltunk, 
akkor még ezek a kis kezek vörösek voltak s dagadtak a hi
degtől.

— Igaz, igaz, — viszonzá a kis énekesnő kaczagva.
S elégülten tekintett körül kis salonjában, melyben minden 

oly csinos, oly elegáns és ízléses. És az öröm ragyog szemei
ben, a mint elgondolja, hogy ez a szép bútorzat, ez a pom
pás szőnyeg, ezek a tükrök, képek, azok a csecsebecsék, ez 
mind az övé. Az övé, akinek még pár évvel ezelőtt semmije 
sem volt, még csak egy meleg köpönyege sem a tél ellen, s dide
regve és koplalva csavarogta be az országot, helységről hely
ségre, rozzant paraszt szekereken, néha gyalog, hóban, sárban.

És olyan édesen kaczag most, a mint mindaz eszébe jut. 
Bohókás élet volt az. Hahaha.

— Hány éve már annak, Viktor ?
— Hogy elhagytuk a Balambér ur társaságát ? Öt éve, 

Ida. Én valamivel előbb jöttem el, ön valamivel később.
— Az ám, öt éve. Huh, nem is gondoltam, hogy olyan 

öreg vagyok!
S a kis énekesnő folyvást nevet azzal a kedves, csengő, 

édes nevetésével.
— Öt éve ! . . .  No várjon csak. Akkor huszonegy éves 

voltam . . .  Nem, az rettenetesség, Viktor, én nem akarok olyan 
öreg lenni!

S piczike lábával haragosan dobbant. De olyan szere
tetreméltó és olyan komikus haragoskodásában is, hogy Viktor 
sem állhatja meg, hogy hangosan föl ne kaczagjon.

A nagy zajra megnyílik a szomszéd ajtó s lassan betipeg
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egy öreg asszonyság, nagy, fekete bóbitás fejkötőben, mely alól 
kilátszik két oldalt hófehér haja sodrott vuklikban, mint a hogy 
anno 1810-ben viselték. Eégi divat, hanem az asszonyság is 
régi, nagyon közel jár már a nyolczvan évhez. Arczán már az 
az élettelen, tompa kifejezés, mely az agg kort jelzi, hanem 
magatartása még meglehetősen egyenes. Oh, valaha büszke volt 
ő arra a tartásra. Most bizony nem sokáig őrizheti már meg 
azt a roskadozó testet.

Megáll az ajtónál s szemei csaknem gyermekded naivsággal 
bámulnak maga elé. A kis énekesnő oda fut hozzá s megcsókolja 
ránczos kezét.

— Nagymama, nézze csak, Viktor ur . . . .  Viktor, a ki 
együtt volt velünk a Balambér ur társaságánál.

Balambér u r?  Homályosan rémlik az öreg asszonynak 
mintha emlékeznék rá. Oh, azok rósz idők voltak, sokat kel
lett kiállni, fáztak és a korcsmáros nem akart már hitelbe 
ebédet adni . . . Hogyan is hívták azt az embert, Ida?

— Oh nagymama, minek arra visszaemlékezni ? Most végre 
nem szenvedünk semmiben fogyatkozást, nagymama, nyugodtan 
élhetünk.

— De ‘az rósz ember volt, Ida, — ismétlő az öreg asz- 
’ szony, az agg kor makacsságával és gyöngeségével folyvást

csak azon egy tárgynál időzve.
Az ő emlékező tehetsége már nagyon meggyöngült. Az 

idő sa sok mindenféle baj megviselte. Életének nagyobb részét kó
sza, vándor életben töltve, annyi mindenféle emberrel találkozott 
hogy mindebből csak valami csekély homályos zűrzavar maradt 
még emlékezetében; minden elmosódott, összefolyt már az öreg 
asszony gyönge elméjében. Néha csekély, jelentéktelen dolgokra 
visszaemlékezett, máskor nagy , fontos események, emberek, 
kikkel évek hosszáig együtt élt, tökéletesen eltűntek emlékéből.

Már férjével, aki katonatiszt volt, megkezdte ezt a vándor 
életet, megfordultak hosszabb vagy rövidebb ideig az osztrák 
birodalom majd minden tartományában. Hanem még akkor a 
dámát játszotta. Volt miből. Gazdag szülők gyermeke volt,
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szép örökség maradt r á ; de férje mind elpazarolta, utoljára 
komisz adósságokba keveredett, el kellett hagynia az ezredet, 
quietálDi charakter nélkül. Nagy nyomorúságban tengődtek az
tán, a férj hegedűjéből élt, melyet azelőtt csak mulatságból 
játszott, muzsikus lett a pesti német szinháznál, de lump volt, 
onnan is elcsapták, meg tovább kellett vándorolnia.

Kóbor színész társaságokhoz vetődtek. Heller ur muzsikált, 
kortinákat mázolt, a szinlapot hordta k i ; a leánya, ki már 
ebben a csavargó életben nőtt föl, játszott. Hellerné maga sem
mit sem csinált, ő dáma maradt, megmaradt s most már fosz- 
ladozásnak induló ócska selyem ruháját hordta, ott ült minden 
este a coulissák mögött s várta az előadás végét. Természetes, 
hisz ő a lányának a garda de dame-ja.

Hanem biz azt roszui őrizte meg. Tanúság az a kis uno
ka, aki Heller Ida név alatt lett ismeretes a színészet króni
kájában. Anyja nevét viselte, miután apja különben is nehezen 
lett volna kimutatható.

Tizennégy éves korában elvesztette a kis Heller r'Ida édes 
anyját s egyedül maradt öreg nagyanyjával, a ki most már az 
ő garde de dameja lett. Az öreg asszony még mindig hordta az 
ócska selyem ruhát, mely most már majdnem pókháló-szövetté 
vékonyul!, még mindig úgy viselte vuklijait mint harminczöt 
évvel azelőtt s még mindig ott ült estánkint a coulissák mögött.

Hanem most már annak is vége, az ócska selyem ruha 
végkép szétfoszlott s most már nem megy el esténként az elő
adásra, hogy ott várja a coulissák mögött, mig elvégzi játékát 
kis unokája. Hanem azért ő a garde de dameja most is.

Ida csináltatott neki uj selyem ruhát, a minek az öreg 
asszony mód nélkül örül. valamint annak is, hogy most olyan 
csinosan butorzott szobákban laknak, ámbár váltig erősíti, hogy 
az ő fiatal korában szebbek voltak ezek a bútorok.

Ida le akarta ültetni a nagymamát egy támlásszékbe, de 
a nagymama fejét rázza, dolga van és megint kitipeg a szo
bából. Neki mindig dolga van, ámbár hetven év óta nem látta 
még soha senki valami munkával elfoglalva.
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A fiatal ember s Ida egyedül maradtak s most elkezdő
dött az a kedélyes csevegés, azok a szaggatott, összefüggéstelen 
kérdések, azok a fölkiáltások, egy-egy ötlet a múltból, az a 
sajátságos, lármás, zavaros és örömteli csevegés, mely régi jé 
ismerősök viszonttalálkozását jellemzi.

A kis Ida (mindenki igy nevezi még most is s ez a név 
teljesen ráillik egész lényének gyöngédsége, finomsága és csak
nem gyermekded kinézése miatt) kifogyhatatlan volt a kérdez- 
getésekben : hol járt Viktor azóta? Öt óv oly hosszú idői mit 
csinált az alatt Viktor? Mióta van Pesten ? Mikor jött?

Viktor röviden felelt, hogy azalatt sok földet bebaran
golt, sokfelé járt, két év óta nem volt már Pesten.

— Epén nem azon idő óta, Ida, hogy ön itt mint egy 
uj hajnalcsillag föltűnt. Hanem a lapokban olvastam diadalai
ról ée szivemből örültem neki.

— Igazán örült neki? — szólt a kis énekesnő s szemei 
úgy ragyogtak,

— Már a mennyire az én természetemmel összefér, — 
tévé hozzá Viktor szarkasztikus mosolyával. — Tudja, hogy én 
már öt év előtt is rósz ember voltam ; hát azóta !

— Oh, nem, nem, Viktor, — szólt a szép kis énekesnő 
s piczi kezét gyöngéden helyezte a fiatal ember karjára; — 
ön nem roszabb volt, csak büszkébb, becsvágyóbb és nagyobb- 
szabásu mint a többiek.

Ezeknek az édesen csengő szavaknak hallatára, annak a 
piczi puha kéznek érintésére megrázkódott kissé Viktor. Rég 
elmúlt emlékek keltek föl benne s oly húrok rezgését érezte 
szivében, melyek már régen, nagyon régen nem szólaltak meg.

Hanem mindez csak egy perczig tartott, aztán visszatért 
rideg, cynikus hangulata. Oh más emlékeket is összetört már 
ő szivében, nemcsak ezt, egészen más húrokat szétszakított 
már ő. Mik voltak neki ezek a gyermekkori emlékek ? Semmi, 
füst, pára ; elfujta,~ vége.

A kedves piczi kéz ott nyugodott még karján, de már
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vége volt a varázslatnak. Hidegen hallgatta a kis színésznő 
meleg, rokonszenves szavait.

— Én tudatom, hogy ön nem közénk való, — folytain 
Id a ; — önnek nagyobb tér kellett, nagyobb, tágasabb tér, 
mint a milyet a ^színpad deszkái nyújtanak. Az ön becsvágya 
nem érhette be azzal a dicsőséggel, mely egyik estétől a mási
kig t a r t : nem érhette be azzal a szűk helyzettel, mely csak 
arra szőrit, hogy betanult szavakat elmondjunk, betanult állá
sokban mutogassuk magunkat. Önnek olyan tér kellett, a hol 
tetterejét kifejtheti, a hol teremthet. Ön oly kicsinyesnek, oly 
semminek tekintette mindig a színpadot.

— Mondja csak ki egyenesen, hogy rósz színész voltam.
A kis énekesnő elnevette magát.
— No hát az volt. Színésznek rósz színész volt. Termé

szetesen, mikor ön maga mondta nekem mindig, hogy terhére 
van ez az életmód, nem szeret komédiázni.

— Azt mondtam ? Persze, persze, még akkor naiv voltam 
sok tekintetben. Azóta megtanultam, Ida, hogy az embernek 
minden téren komédiázni kell, ha valamire akarja vinni.

Ida csak tréfás értelemben vette ezt, de a fiatal ember 
hangjában mégis volt valami keserűség, a mi bántotta őt s a 
mint szép szemeivel most hosszabban Viktornak arczába nézett, 
kissé lehangolva, elszomorodva szó lt:

— Ön nem volt szerencsés, Viktor, látom az arczáből. 
De hát, istenem, hogyan lehet, hogy az ön tehetségei mellett, 
annyi észszel, annyi akaraterővel, mégse bírjon boldogulni az 
ember ?

— Megmagyarázom, hogyan lehet. Látja Ida, az embe
rek két osztályból állnak. Az egyikre már bölcsőjében mosoly
gott a szerencse, akármit tesznek az életben, minden sikerül, 
a kivel csak érintkeznek, mindenki szeretetreméltóknak találja 
őket, mindenki segíti, támogatja, előre tolja. Nem kell oda sem 
ész, sem tevékenység, az embert viszik, nem is kell magának 
mennie; lehet aztán ostoba, rósz, az mindegy, a szerencse 
kegyeltje s a szerencse nem hagyja el az övéit.
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— Viktor !
— ügy van, a hogy mondom. Hagyja csak rám, én is

merem őket. Ez az egyik osztály. A másik osztály nyomorúságra 
született s ez aztán akármit próbál, akárhogy vergődik, kinem 
bir szabadulni sorsának átka alól; hiába kisérti meg összetörni 
a bilincseket, melyek lekötik, a társadalom minduntalan visz- 
szataszitja: menj, ne tolakodjál előre, a te helyed a nyomo
rultak osztályában van, téged a szerencse kitagadott, kiátkozott, 
hogy mersz te daezolni a sors végzésével ?!

— Ezek sötét, baljóslatú gondolatok, melyeket el kell 
önnek űznie, Viktor. Ez a redő ki fog még simulni az ön hom
lokán. Mit akar ? hiszen velem egy idős ön s férfinak még 
az oly fiatal kor ? . . .  De ne nézzen rám oly sötéten. Én 
szinte félni kezdek öntől, Viktor. Ön mindig komor volt egy- 
kissé, de mégsem ilyen . . . mégsem ilyen!

— Még akkor fiatalabb voltam, Ida, s azt gondoltam, ha 
nekimegyek fejemmel az ajtónak, melyet a sors bezárt elő
lem, az ajtó fog betörni, nem az én fejem. Azóta megtanultam, 
hogy az az ajtó erősebb mint az ember akarata és sokszor be
törtem má£ rajta a fejemet. Hanem azért még mindig küzdünk 
egymással: én és a sors.

— Szegény |Viktor, önnek sem volt rózsákból vetve 
az ágya.

— Nem. A rózsákat eddig nem igen ismerem. Nem szok
tak azok a csavargónak útjában nyilni. Az én egész életem 
idáig harcz volt a nyomor ellen, a társadalom ellen, az em
berek és az isten ellen. Önnek legalább volt anyja, nekem se 
atyám, se anyám. Engem kitaszítottak a világba, mint a hogy 
egy kutyakölyköt kivetnek a szemétdombra.

— Viktor! — hangzék a kis éneke nő feddő szava.
— ■ Eoszul mondtam. A kis kutyakölyköt legalább irga

lomból befojtják a vízbe. Engem élni hagytak. A keresztény 
vallás tiltja a gyerekeket megfojtani, hanem kínozni, ütni, 
verni, testileg megbénitni, vagy lelkileg megrontani, az szabad 
. . . Bocsánat, Ida, ön elszokott ezektől a durva hangoktól.

Képeg regénytár. II. köt. _ 2
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Igaz, nem is beszéltem soha ön előtt igy. Féltem, hogy ön 
megundorodik tőlem. Pedig bent, ide bent a szivem közepén 
durva, szilaj, zord és makacs voltam. Nem lehettem másforma. 
Soha anyai C3ók az én homlokomat nem érintette, soha nyá
jas szóban nem részesültem. A mennyire emlékszem gyermek
koromból, mogorva, sötét arczokra emlékezem csak, melyek gyű
lölettel tekintettek reám.

— Istenem, mennyit kellett önnek szenvednie!
— Sokat, nagyon sokat. Legfiatalabbkori emlékeim 

kegyetlen büntetések,, a korbács, mely végighasitotta bőröm et 
a durva ütlegek, a koplaltatások. Néha az éhségtől teljesen 
kimerültén elaléltam. Hallottam, hogy olyankor azt mondták 
bárcsak meghalnék. Azért sem haltam meg.

— Felejtse el, Viktor, felejtse el.
— Nem, én nem vagyok azok közül, a gyönge, jószivü 

bárányok közül való, a kik szelid önmegadással mennek a mészár
szék re. Én nem tudok felejteni. Az az asszony, a; ki fölnevelt s 
kit nénómnek hívtam, nem viseltetett irántam a rokoni 
szeretetnek egy szikrájával, sem férje pedig hóhérom volt, 
egy durva, kegyetlen ember, megyei várnagy, a kinek 
keze alatt voltak a hajdúk és a börtönök. A megyehá
zán laktunk s ablakaink a belső udvarra nyíltak, a hol 
mindennap láttam a rabokat nehéz vaslánczaikkal csörtetve 
járni s minden héten kétszer tanúja voltam a botozásnak. Láts 
tam, a mint a hajdúk két oldalt ott álltak a deres mellett mo- 
gyorópálczáikkal s behallottam a szivszaggató jajgatást. Ezek 
az én gyermekkori emlékeim, Id a ; ez volt ama kor, melyben 
mások csak a mosolyt és az örömet ismerik.

A szép kis színésznő eltakarta arczát s piczi ujjai köz- 
átgördültek a könycseppek.

— Ön elborzad attól, a mit beszélek, ugy-e Ida? Rút 
visszataszító kép az, a mit föllebbentettem ön elő tt. . . Ugy-e 
ugy-e ? . . . Ne csodálkozzék, hogy azzá lettem, a mi vagyok. 
Ott nőttem föl a börtön penészes közelében s úgy tűnt fői 
nekem, mintha én is rab volnék, csak a láncz hiányzott kezeim-
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röl. Durvábban nem bántak a rabokkal sem. Néném és férje 
bosznt akartak rajtam állni valakiért. . . atyámért? . .  . anyám
é rt? . . . mit tudom én, kiért? . . .  Ha szüléimről kérdezős
ködtem, durván elutasítottak. Egyszer, emlékezem,, a vér elbo
rította arczomat, a mint néném férje öklével reám csapott, 
csupán azért, mert valamit kérdeztem atyámról. „Atyád a bűn 
volt és anyád a gyalázat'1 — mondta egyszer néném és én 
reszketve gondoltam azokra a szavakra mindig. Akkor hat 
éves voltam.

A szép kis Heller Ida föltekintett könyes szemeivel.
— Miért nem mondta el ezt rég nekem ?
— Miért mondtam volna el ? A mi elmúlt, elmúlt. Az 

ön szép kis kezei sem tüntethették volna el annak emlékét. . . 
Sokat elhallgattam, mert nem akartam ön előtt nagyon sötét 
szinben megjelenni, Ida. Tudja, az ördög is szereti magát egy- 
kissé fehéríteni. Úgyis gyanús szemmel néztek rám mindnyájan 
annál a szinész-társaságnál, a hol együtt ettük a szegény kósza 
vándorok sanyarú kenyerét. Az olyan ember, a ki soha sem 
mosolyog s még részeg korában is komor marad, okvetlen va
lami nagy gonosztevő. Csak ön gondolkozott szelidebben ró
lam, Ida.

— Mert én legjobban ismertem önt, Viktor.

— Ki tudja ? — felelt Viktor vállvonitva; — ki tudja, 
nem ön csalódott-e s nem azoknak volt-e igazuk ? . . .  Néném 
megjövendölte, hogy az akasztófán fogok meghalni . . . S néha: 
néha valóban olyan babonás borzadást érzek . . . Néném meg 
volt győződve, hogy gonosz, romlott vagyok. Meg volt győződve 
talán bölcsőmtől kezdve. Igaza is volt. Ők szívtelenek voltak 
hozzám, én gyűlölettel fizettem vissza nekik. Soha meg nem 
aláztam magamat kérésre, könyörgésre, agyonverhettek volna, 
mégsem nyitottam volna föl szájamat. Kegyetlenül összetörve, 
ugy hogy fájdalom miatt se kezemet, se lábamat mozditni nem 
tudtam, hevertem néha a nyirkos, hideg pinczében, a hová 
levittek, miután nevelő apám karja kifáradt a verésben; de

2 *
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mégsem kértem volna. Összeharaptam fogaimat s inkább meg
haltam volna.

— Ön az a vasakaratn férfi volt már akkor is mint 
gyerm ek.

— Az voltam, az a hajthatatlan, az a makacs és önfejű.
Nem volt szivemben egy hajszálnyi gyöngéd, szelid érzés ; fás, 
kemény volt egész szivem. Kiültem a hajdúk közé s hallgat
tam durva, nyers tréfáikat vagy a rabokkal ereszkedtem be
szélgetésbe. Ez volt társaságom. Tizenkét éves koromban néném 
ki akart venni az iskolából s mesterségre adni. Tanárom 
sajnálkozott, hogy kár lesz, ilyen jó fejű gyereket miért akar
nak elvonni a tanulástól. De néném azt mondta rá: úgy sem 
lehet belőlem semmi, nekem nem lesz soha helyem a tisztes
séges emberek közt, már születésemkor rám nyomták a gya
lázat bélyegét, jobb ha alacsony sorsban elrejtőzöm a világ 
szemei elől . . . Már akkor értettem, hogy mit jelent az. 
A szivtelenség s a dölyf megtanított rá. Iskolatársaim legna
gyobb része gyűlölt, ámbár nem csináltam nekik semmi roszat? 
csúfoltak hátam mögött s utánam kiabáltak: zabi gyerek, 
zabi gyerek! -

A kis szinésznő fólsohajtott. Cserni Viktor folytatta:
— Korán tanultam megutálni az embereket. Nagyon 

korán. Úgy éreztem, mintha köztem és a többi emberek közt 
baicz folyna, elkeseredett harcz. De legjobban gyűlöltem nevelő 
szüléimét. Csak egy ember volt, a ki iránt rokons zenvet 
éreztem, egy öreg vak ember, nénémnek atyja, a ki néha meg
látogatott. Emlékezem, hogy ez az egy ember volt, a ki 
engem mint gyermeket magához ölelt, áldólag tette fejemre 
reszkető kezét s amint rám hajolt, éreztem, hogy egypár 
meleg könycsepp gördült arczomra. Hanem aztán hallottam, 
hogy meghalt. Keservesen sirtam, da nem vittek el a tem e
tésére. Azt mondták, nincs ott helyem.

— Ezt elmondta már nekem, Viktor.
— Elmondtam ? De azt nem mondtam, a mi azután 

következett. Mikor elvesztettem azt az egyetlen egy embert,
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a kihez ragaszkodtam, sivár kétségbeesés fogta el szivemet és 
keserű dacz minden ellen. Az a gondolat, hogy mesterinassá 
akarnak lealacsonyitni, még jobban föllázitott. Talán javamat 
akarták, meglehet ; de én csak a kegyetlen gyűlölet újabb 
vonását láttam benne, melylyel üldöznek. Nem fognak ráerő
szakolni, gondoltam magamban és megszöktem. Megszöktem 
két rabbal, két rablégyilkosság miatt elitéit gonosztevővel . . . 
Borzad, Ida?

— Nem, csak sajnálom önt kimondhatatlanul.
S a szép kis színésznő kezét nyújtotta.
— Hogyan, Ida, ön kezét nyújtja annak, a ki zsivá- 

nyokkal szorított kezet? Mit tudja, hogy mit csináltam én?  
Két hétig éltem együtt a zsiványokkal, akkor elfogtak mind a 
hármunkat. A két rab megint bekerült a tömlöczbe, én kegyet
lenül összeverve s kiéheztetve, a pinczében vártam, mit végez
nek felőlem néném és férje. Halállal fenyegettek, tömlöczczel 
és vassal, ha még egyszer szökési kísérletet mernék tenn i; 
hanem azért mégis megszöktem újra.

— Nem keresték ?
— Lehet, hogy kerestek, de nem találtak meg. Zűrza

varos idő volt az akkor épen, 1849-ben történt. Egy markotá- 
nyosnő fölfogadott maga mellé s elvitt a táborba. Végig csa
varogtuk az^egész országot. Pálinkát mértem a honvédeknek 
s rimánkodtam, hogy vegyenek be maguk közé. Kinevettek. 
Hadd nőjjek még egy kicsit . . . Csaltuk 'kegyetlenül szegény 
honvédeket s a vén banya jó csomó pénzt összeszerzett, de 
Kossuth-bankó volt s az osztrákok elégették mind. A vig 
életnek vége le tt(s kezdődött a nyomorúság.

— Hát aztán ?
— Aztán a vén boszorkány talált magának más foglal

kozást, olyat, melynek se háború, se béke nem á r t ;  hanem 
már ott nem vehette semmi hasznomat, oda csak leányok 
kellettek s nekem kitette a szűrömet, mehettem, a merre tet
szik . .  .

— És aztán, Viktor, aztán?
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— Egy antiquarius könyvkereskedőhöz álltam be szol
gálatba, egy vén zsidóhoz, a ki rettenetesen tudományos fér
fiúnak kívánt látszani s módnélkül örült, hogy olyan mohón 
nekiestem a könyveinek. Olvastam éjjel nappal. Itt tanultam 
a legtöbbet abból, a mit tudok. Nem volt semmi rendszer 
tanulásomban, összevissza olvastam hasznosat és haszontalant, 
de fantáziám élénk volt és sok megragadt emlékezetemben. For- 
maszerü tudományos vitatkozásokat vittünk végbe vén zsidó 
princzipálisommal. Ő sokkal többet tudott mint én, de még za
varosabb volt a feje, mint az enyém. Utoljára a bolondok há
zába került s én ismét kenyér nélkül maradtam.

— És akkor jött ön mihozzánk.
— Igen, akkor adtam rá a fejemet, hogy vándor színész 

legyek. Mi lehetett volna egyéb belőlem ? Minden rendes pálya 
elzárva lévén előttem, oda kellett menekülnöm. Az a negyedfél év, 
melyet zsidó antiquariusomnál töltöttem, egész tudóst csinált be
lőlem s annyira fölötte álltam színész társaim nagyon is gyarló 
képzettségének, hogy kezdetben mindjárt igen magas véle
ményt tápláltak felőlem. Korhely, kicsapott diákok voltak, a 
kik soha életükben semmit nem tanultak, faczér borbólyle. 
gények, épen nekem való társaság, mind olyan magamhoz illő 
társaság, lumpok, csavargók s az igazgató Balambér ur legna
gyobb lump, a ki elitta s elkártyázta a bevételt. Tiz, húsz 
krajczárónként kunyoráltuk ki tőle fizetésünket s minden hó
napban megcsalt egypár forinttal. Ez volt a társaság, melybe 
léptem tizenhét éves koromban.

— Nem találkozott ön többé nevelő szüleivel?
— Vándor színész koromban egyszer keresztülmentünk a he

lyen ahol laktak, de már akkor az én hóhérom nem élt s özvegye, 
néném, elköltözött onnan. Nem tudták megmondani, hová, de 
úgy gondolták, hogy Budapestre. Barátságtalan, visszavonult 
pár volt, néném nem hagyott hátra jó barátnékat, a kikkel 
érintkezésben maradt volna. Elvesztettem nyomát is, többé nem 
hallottam róla semmit. Gondolhatja, Ida, hogy nem nagyon bú
sultam miatta.
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— És születése titka máig is homály maradt ön előtt ?
— Homály, de nem is keresem földerítését. Minek ? 

Emlékezem még nagynéném szavaira : atyám a bűn volt és anyám 
a gyalázat. Azt hiszem, hogy rég meghaltak s jobb is azt 
tudnom, hogy meghaltak.

— Igaza van, Viktor, ne szóljunk erről, ez a tárgy mind
kettőnket elkomorit. Beszéljen inkább arról, hol járt ön, mit 
csinált, mióta elváltunk.

— Sok felé megfordultam, — felelt Viktor kitérőleg,— 
sok mindenféléhez kezdtem; nem volt szerencsém semmihez. 
A sors ide-oda hánytvetett. Ha ön hallott rólam valamit, Ida, 
nem sok jót hallott. Magam sem tudnám megmondani hogy 
miből éltem , de mindig akadt valami . . . igy vagy 
úgy . . . Egy kicsit simított rajtam a világ. A vad em
ber bőrét most már befelé fordítottam s nem mutogatom ma
gamat mindenkinek abban a costumeben . . . így vergődtem át 
az öt éven; gondolom, egypárt átaludtam belőle . .  . Most 
újra ott állok, a hol kezdtem öt év előtt, semmi se vagyok. 
Élek mától holnapig, czél nélkül, jövő nélkül. Két hete, hogy 
feljöttem Pestre . .

— Már két hete, Viktor, s ön csak most jön hozzám ? 
— kiáltott föl szemrehányólag a szép kis színésznő.

— Nem voltam salonképes állapotban,— viszonzá fanyar 
mosolylyal Cserni Viktor. — Oly dolog, mely néha megesik 
rajtam.

A kis Heller Ida kezét nyújtotta.
— Hát nem vagyok én már az ön barátnője, testvére?
— Igen, igen, de most már nem szereplünk a Balambér 

ur társaságánál s mit mondanának az ön előkelő ismerősei, 
ha egy kopott kabátos lumpot találnának itt az ön salonjában?
. . . Egy kicsit a szerencsével kaczérkodtam a kártyán, de a 
hamis istenasszony hátat fordított. Más utón szereztem kárpót
lást . .  . Még nem tudom, mit fogok csinálni. Vannak terveim, 
de megtanultam nem bízni szerencsémben . . .

— Ön festész akart lenni, mikor tőlünk elvált.
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— Igen, egy Mecaenást találtam, a ki kivitt magával 
Olaszországba, egy vén bolond grófot, a kinek megtetszettek a 
mázolásaim. Azzal aztán bejártuk Velenczét, Florenczet, Rómát. 
Híres mesterek megdicsérték gyarló naturalista munkáimat s 
az öreg gróf íűnek-fának bemutogatott mint valami majmot, 
valami két fejti borjut, valami természeti csodát. Egyszer az
tán meguntam ezt az állapotot, a függést, a czifra ruhákat a 
jó ebédeket és a kalitkát s kitörtem és tovább mentem csava
rogni a magam felelősségére. Az öreg gróf, azt hiszem, két
ségbeesett, mikor megtudta, hogy majmát elvesztette s bizo
nyosan hálátlannak nevezett. Igaza volt, hálátlan voltam mindig

— Ön nem tűrhette a függést, az alárendeltséget, Viktor, 
azt értem. Ön mindig olyan volt, szabad szellem.

— Csavargó voltam mindig, I d a . . .  Ne szóljon, az vol
tam. Mondták már azt nekem szép ajkak is.

Egy vad villám czikázott végig szemében. Egy ret
tenetes szilaj kifejezés, melyben a káröröm egyesült a fájdalom
mal. Ida nem vette észre.

Egy perczig elnémulva, komor, lesütött szemekkel ült 
székén a fiatal ember. Ida megkísértette más térre vinni át a 
beszélgetést.

— Önnek nem okoz kellemes érzést a visszaemlékezés a 
múltra. Ne emlegessük s ne őrizzünk meg belőle egyebet, 
csak annak az őszinte, igaz baráti kapocsnak az emlékét, mely 
akkor minket egymáshoz fűzött. Tudja még, mikor engem kistest
vérének nevezett? . .  . ámbár sajátkép nem is tudom, miért 
nevezett engem kis testvérének, mikor csak olyan idős voltam 
mint ön?

— Ne öregitse magát. Ön föltalálta a szépség és örök 
ifjúság varázs-szerét. Ha nem ismerném, meg mernék esküdni, 
hogy most sincs több tizenöt évesnél.

A kis énekesnő tapsolt szép kis kezecskéivel.
— íg y . . .  így már szeretem. Tudom, hogy nem igaz, 

de egy kis bók jól esik öntől kis testvérének . . .  Tudja még,
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mikor önnek a legelső jutalomjátéka volt s egy karpereczet 
vett nekem rajta, egy kis ezüst karpereczet? . . .

Ida fölugrott s a másik perozben egy kis, drágakövekkel 
kirakott ébenfa szekrénynyel futott be. Kinyitotta s ott feküdt 
a vékony, egyszerű ezüst karperecz.

Cserni Viktor kemény szivén ismét egy kis rés nyílt, 
melyen szelidebb érzés hatolt be. Végtelen megható volt e 
szép kis elkényeztetett színésznő gyöngédsége, ki annyi drága, 
pompás ajándékok közt oly híven megőrzi e csekély, értéktelen 
emléket.

— De mit csinált vele, Ida ? — szólt a fiatal ember 
tréfásan. Hiszen tokja legalább száz annyit ér, mint az a 
haszontalan kis karperecz.

Ida mosolygó, nyílt, gyermekded arczával felelt :
— A legdrágább szekrényben tartogatom, mert hát nekem 

ez a legdrágább emlékem . . . Tudja még, hogy akkor meg- 
pirongattam önt, mikor a karpereczet hozta? Minek pazarolja, 
el a pénzt, mikor magának szükségesebbre kellene! Hanem 
magamban reszkettem örömemben . . . Most már beszélhetünk 
róla.

— Nem fél, hogy más értelmet adhatok szavainak s 
visszaélhetek vele ?

— Nem. Ön ép oly egyedül áll a világban mint én s 
önnek ép oly szüksége van egy testvéri szívre mint nekem. Mi 
nem akarunk egyebek lenni egymásnak, mint a mik voltunk: 
jó, hű testvérek. Ugy-e Viktor ?

— Nem tudom ; én semmiről sem felelek.
— Felelek én önről is. Ön nem fog nálam soha egyebet 

keresni mint testvéri szeretetet. Ha ön boldog volna, meglehet, 
hogy nem volnék önnek semmi egyéb, csak egy kis bábu, a 
kinél nehány perczig szórakozást keres; az is meglehet, hogy 
rég elfelejtette volna a kis színésznőt, kivel ön valaha a test
vért játszotta. De ön nem boldog s önnek még többször is 
eszébe fog jutni, hogy az én testvéri szeretetemben keressen
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vigasztalást, mint a hogy eszébe jutott most annyi év után. 
Én tudom, hogy ön még gyakrabban el fog jönni.

— Meglehet, Ida, meglehet, — mormogá Cserni Viktor, 
Végre is ön egy szeretetreméltó kis fantaszta, egy ábrándos 
kis teremtmény, a ki egész komolyan veszi azt a testvéri tréfát, 
melyet gyerek észszel játszottunk. Hát legyen . . . Megvallom, 
hogy nagyon is számítottam rá, már akkor, mikor ide jöttem, 
önző vagyok, haszonleső. Pöl akarom használni önnek össze
köttetéseit.

— Mindent, a mit csak tehetek önért, — szólt a szép 
énekesnő melegen s oda nyújtotta mindkét kezét. — Számít
son rám, Viktor.

— Számítottam. Önnek vannak befolyásos ismerősei, a 
fiatal aristokratia egy része eljár önnek hódolatát bemutatni; 
nos, ön most épen divatban van.

A kis énekesnő elpirult.
— Miért pirul el ? Mi rósz van abban, ha szép, elegáns 

fiatal emberek hízelgő szavai elől nem dugja be mindkét fülét?
Azt gondolja . . .
— Azt gondolom, édes szép kis testvérem, hogy ön okos 

leány. Mindig is az volt, mindnyájunkat korlátok közt tudott 
tartani. . , . Azt mondják, hogy egy csinos gavallér, egy szép 
fiatal gróf, roppant birtokok leendő örököse egészen bele van 
bolondulva önbe.

A kis Heller Ida még jobban elpirult.
— De nem arról van most szó, — folytató Viktor mo

solyogva. — A kis gróf helyén magam sem tndom, hogy nem 
veszteném-e el eszemet . . .  Hanem most másról van szó . . 
Azt szeretném tudni, nem tartozik-e önnek ismerősei közé gróf 
Korláthnoky Dénes vagy nincs-e önnek valakije, a ki által 
ajánltathatna engem gróf Korláthnokynak ?

Ida igent intett fejével, de szép szemeit kérdőleg függesz
tette Viktorra.

— Ön csodálkozik, Ida, hogy mit keresek megint egy 
grófnál ? . . . Állást, kenyeret. Gyűlölöm az aristokratiát, gyű
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lőlöm mindazokat, a kik gazdagok és hatalmasak. De zsold- 
jukba kell állnom, élni kell. Ha az ember egyszer megszokott 
finom ruhákat hordani és jól ebédelni, nehezen szokja meg 
újra a nyomorúságot . . . Gróf Korláthnoky Dénesnek titkárra 

van szüksége, ajánlhat engem neki, Ida?
— Ajánlni fogom Viktor, és mindent elkövetek, hogy ön 

megkapja ez állást.
— És most szép testvérem, engedje, hogy itt hagyjam 

önnél névjegyemet.
— Már menni akar? — szólt a kis szinésznő, a leg- 

gyöngédebb, félig szomorú, félig szemrehányó pillantással visz- 
szatartva a fiatal embert. Önnek ma nálam kell ebédelnie. Csak 
magunk leszünk s azt fogjuk gondolni, mintha ismét gyere
kek volnánk . . . tizenhét évesek, mint mikor először kerül
tünk össze.

A fiatal ember már akkor letette az asztalra névjegyét, 
melyre följegyezte lakását is.

Ida mintegy játszva fölvette kezébe s elolvasta a rajta 
lévő nevet:

— Cserni Viktor,
Aztán kérdő, csodálkozó tekintettel fordult a fiatal em

ber felé.
— Igaz, — szólt az nevetve s nevetésében megint benne 

volt az a keserű vonás, — Balambér ur társaságánál más ne
vet viseltem. Akkor Várligeti volt a nevem. Viseltem én már 
más nevet is. Az ilyen csavargónak nincs neve ; az egyiket 
ép úgy eldobhatom mint a másikat. Sajátkép nem is tudom 
miért tartottam meg ezt az utolsót, de hát csak maradjon.
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M á s o d i k  f e j e z e t .

A G e l l é r t a l j a .

Utazók, a kik Japánban megfordultak, csodadolgokat be
szélnek ez országról, sajátságos szokásairól, erkölcseiről.

Van, mondják, Yeddónak egy városrésze, a Yoshivara, mely 
Venus Vulgivaga, a szabad szerelem istennőjének van szentelve. 
Külön kapu vezet e városnegyedbe, s a ki ide belép, az hagyja 
künn előítéleteit, szigorú erkölcsfogalmait, mert itt más a 
levegő, más az élet, más a fogalom ! Ez a számkivetettek or
szága, mesés birodalom, hol egy istennő uralkodik : a szépség 
és a kéj, az öröm istennője . . .

I tt laknak az istennő papjai és papnői.
Minden évnek van egy napja, a mikor fényesen megülik 

az istennő ünnepét. És ez a nap három nap és három éjjel 
tart egyfolytában.

A legszebb papnőt bíborba, bársonyba öltöztetik, felko- 
szoruzzák és fényes processióban körülhordozzák a városnegyed 
utczáin és énekelnek dalokat tiszteletére, a mámor, kéj és 
földi szerelem dalait, miket vak költők, kik odaáldozták sze
meik világát a mindenható istennő oltárán, hosszú, világtalan 
éjjeleken gondoltak ki. És az a papnő, a kit processióval kö
rülhordoztak, egy álló esztendeig az istennő helyettese marad. 
Azután választanak újra másikat, mert aki egy évig helyette
sítő az istennőt, az a föld számára elveszett és örökre az 
istennő kebelébe tér.
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Ha a Yoshivara papnői átlépik országuk határait, ha ke
resztül lépnek az elválasztó kapun, kigunyolják, megköpdösik 
őket. Őket számkivetette' a társadalom.

De a Yoshivarán belül térdet-fejet hajtanak előttük és 
bájaik előtt.

Lehet, hogy az egész csak mese.
De nem !
Budapestnek is van ilyen negyede. A ki egyszer megfordult 

benne, az örökké emlékezni fog reá, mert ilyesmit elfelejteni 
nem lehet. És itt mindaz élő valóságnak bizonyul, a mit a 
Yoshivaráról beszélnek, kivéve az ünnepnapot. Itt soha sincs 
ünnep, de minden papnő az istennő helyettese, és mind elvész : 
egy év alatt, két év alatt, hamarabb vagy később, kivétel nél
kül valamennyi! És csak egy tart és nő nemzedékről nemze
dékre : a bűn, a nyomor, az u tála t!

I tt nem Yoshivarának hijják e helyet, itt más a neve:
— Gellértalja.
A sötét, babonás középkorban, mikor a nőt még csak egy 

alakban hitték félelmesnek, ide járogattak fel a vasorru bábák, 
boszorkányok seprőnyélen, piszkafán; a Gellért tetején Sátán fo
gadta őket ünneplő constumeben és a posványok lidérczei vilá
gítottak a borzalmas éji rendez-vous-k pokoli kedvtöltései mellett.

Mióta a czitadella odafent áll, már nem igen lát a hegy 
teteje boszorkányokat. Osztrák tüzérek pótolják helyüket. A, 
vontcsövű ágyuk talán magát Sátán urat is gondolkozóba ejtik, 
és bizonyosan ő is tartózkodik az éji látogatásoktól. Egyik ló
lábára már úgy is biczeg, a másikat nem riszkirozhatja.

A hegy tetejéről a hegy tövébe szorult a boszorkányhad. 
Legnagyobb részt fiatal, szép boszorkányok, kiktől az osztrák 
tüzér urak sem irtóznak annyira, mint a hajdaniaktól. Azok 
közöl csak itt-ott kandikál elé egy-egy félelmetes arcz, egy- 
egy vasorru banya, kivel már az ördög sem czimborál.

A Báczfürdő háta mögött kezdődik a számkivetettek te
lepe. Keskeny, piszkos sikátorok közt visz az ut a hegy lejtőjén 
felfelé. A hegybe rovátkolt durva lépcsőfokokkal párhuzamban
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emelkednek a házak mindkét felől, balról helylyel-közzel kő
kerítés által megszakasztva, melynek keskeny, alacsony ajtócs
káján egy-két négyszög lábnyi udvarra pillanthatunk.

Fölérve a hegyoldalra, ismét lejtősen kettős házsor közt 
visz az ut le a Dunának. Csupa apró házacskák ezek, újabb 
és régibb keletűek, odaragasztva a vén Gellért bordáihoz. Egy- 
némelyik oly roskatag, oly' gyönge, hogy e támasz nélkül talán 
már összeomlott volna. Többnyire földszintes házikók, de akad 
emeletes is. Ezek az emeletesek valóságos csodái a modern és 
antique építészetnek. Hogy a sz, Péter-templom óriási kupo
lája be nem szakad, az nem csoda; de hogy ezek az emeletek 
fenntartják magukat és egy éjjel össze nem lapítják a bennlakó
kat, az alig felfogható. Szilárd lépcsőkhöz szokott lábak isten- 
kisértésnek fognák tartani e korhadt fagarádicson a felmenést 
Köröskörül léczből összetákolt folyosó közvetíti az érintkezést 
az emeleten, öt-hat helyen czölöpökkel alátámasztva, melyek 
már szintén rég elkorhadtak. A sötét, piszkos, kábító bűzü ud
varra számos alacsony ajtócska nyílik. I tt  emberek laknak.

Ha egy-egy ajtó történetesen nyitva áll, az enyhítő fél
homályban láthatsz képeket, minőket a költő fantasiája sohse 
fest. Élő borzalmakat látsz, melyek hetekig zavarni fogják 
éji álmádat. Beteg, kiaszott alakok beesett szemüregekből vet
nek reád egy közönyös pillantást; ha éhesek volnának, tán 
máskép néznének, de ők nem éhesek, ők c s a k  betegek! Ott 
feküsznek ketten-hárman egy vaczkon, mig a szűk helyen még 
három, négy alak ül, vagy áll, vagy sürgölődik. Ezek elrejtik 
arczukat előtted, te pedig ne kívánd látni. Jobb igy.

E szobácska tulajdonosnője mosónő. Másokra mos. La
kóira bizonyosan nem. Ezek félmeztelenek.

A kapu előtt czédula van kiragasztva. Az emeleten egy 
lakás kiadandó. Az asszony tetőtől talpig végig néz rajtad : 
ruhád nem foltos, csizmád nem lyukas, kalapodat nem a sze
métdombról szedted fe l : mit keressz te itt ? — Egy lenéző,
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haragos pillantást vet reád, melyben Gőtbe boszorkányának 
vad dühe van kifejezve:

„Mi e ? Ki e ?
Hogy a pokolba 
Jöttök ide ?
Lopva, suttyómba? . . .
Tüzes fene a csontotokba!"

Azután hátat fordít és a faképnél hagy. Ő megvet téged. 
Örülj, hogy némán, szóra nem méltatva teszi.

Más udvaron ismét más, tán még undorítóbb képek 
tárulnak eléd. Félelem fog el, nincs elég szemed a körülte
kintésre, minden pillanatban hátrafordulsz, nem lehet tudnod, 
melyik sarokban ólálkodik rád a veszedelem. Ide nem jó ma
gánosán benézni. Ellenséges földön állsz. Az Ínség, a nyomor 
az éhség, a meztelenség, a bűn, a szeméremből kivetkezett 
gyalázat halálos ellenségeid neked, ki nem éhezel, nem buj
kálsz és nem fetrengsz az utcza sarában. Óvakodj’ !

De ne kutassuk azt, a mi rejtve van.
Ha egy vasárnap délután végig megyünk a „kis hegy- 

utczán!í, úgy is eleget látunk, a mit éppen nem rejteget senki sem.
Egész héten szép falusi csöndesség uralkodik a Gellért- 

alja táján. Lenn a Eáczváros utczáin nem szokott oly élénk 
lenni a közlekedés, hogy zaja ide felhasson. A kék Duna 
árjai szép csöndesen hömpölyögnek odább. Ha olykor nagyot 
locscsan is a part felé, az nem hallatszik idáig. Korcsma, ká
vémérés , legalább napközben, kongó üresek, és ha a szom
szédság olykor hajba nem kapna , a hangtalanságot nem za
varná semmi sem.

A vasárnapot itt is megtartják. Ekkor zaj és élet váltja 
fel a némaságot. Megnépesül a házak eleje, kapualja, ablak és 
bolt csupa czifra alakokkal, csupa festett képpel; az egész u t
cza úgy néz ki, mintha vásár volna — leányvásár. Ha végig mészsz 
ez ntczán, minden léptenmyomon megszólít egy, kettő, három
egész csoport. Kínálják magukat, elfonnyadt bájaikat.

Minden ház korcsma vagy kávémérés, vagy magánitézet, de 
tulajdonképen minden házban csak ugyanegyet, csak ugyanazt



24

árulják. Ajtó, ablak tárva-nyitva. Benézh etsz . . .  arra való. Itt-ott 
az idomtalan, ócska asztal mellett egy-egy leány ül, teljes pongyo
lában, egy tükördarabba néz és kendőzi magát, zavartalanul, 
sans géné. Megszokta, föl nem venni az embereket.

De ki veszi fel itt ? Ki gondol itt velők ?
Akik itt laknak, azok megszokták azt a levegőt. A gyalázat 

elvesztette előttük undokságát. Nem kérkednek vele, de nem is rös- 
tellik. Kiki úgy él meg, a hogy lehet. Az egyszeri paraszt is mi
kor lovát az ostor nyelével traktálta, folyvást azt hányta fel neki, 
miért nem lett belőle pap, bezzeg akkor nem bántaná. I tt  a 
fátumban hisznek. A bűn leányai mind fatálisták. I tt és máshol, 
mindenütt! . . .

Sajátságos látvány, mely arczodba űzi a vért! Olvasni kez
ded őket és belefáradsz. Honnan veszi magát ez a sok sok nyo
morúság? Talán egy egész ország küldi ide áldozatait, vagy 
úgy tenyész és nő itt magától, mint nyirkos helyen a mérges 
pöffeteg?

Legnagyobbrészt kiélt, elfonnyadt arczok, bamba kifeje
zéssel. Mosolyuk elrémit és nem tudod miért. Ez ajkakon a 
mosoly közel, igen közel rokonságban áll azzal a mosolylyal, 
mely a tébolyodott arczán oly rémletes. Itt-ott szilaj kaczagás 
üti meg fűleidet és ez a kaczaj oly örömtelen, oly tompa, oly 
sivár, oly hazug!

Boldogtalan teremtések!
A legtöbbnél a Gellértalja utolsó stádium. A mig ide 

kerültek, keresztül mentek mindenen, a mi testet, lelket megöl. 
Kezdték a jóllét és fényűzés ölén, végzik az árok partján. A 
mi a két határ közt fekszik, az folytonos esés, folytonos sülye- 
dés. Lejebb már nem mehet.

De vannak olyanok is, kiknél ez első állomás. Amott az 
a fiatal kis czigány leány alig töltötte be tizenötödik évét. Olyan 
czifra, olyan ropogós. Tele van aggatva pántlikával és folyvást 
fogait mutogatja. Szép, egészséges fogak. Ő maga is az.

Hogy került ide ? Tán egy hete sincs, de már elfelejtette. 
Mit ő bánja! Pompás éle t! Arany élet!



25

Társnői irigykedve tekintenek rá. Mit irigyelnek tőle? 
Fogait, ruganyos járását és nevetését.

Majd az is elmúlik. Nem tart őrökké. Csak neháDy hónap 
— és nem lesz rajta irigyelni való.

Az a vén anyó ott a küszöbön, ki tömött szürke szemöldei 
alól olyan gonosz szemeket vet rá, jobban tudja ezt, mint 
bárki más. Az ilyen szilaj, eszevezett, bolond teremtések még 
gyorsabban ellángolnak, még gyorsabban kialusznak. De azért 
még ő is irigyli s ba cserélhetne vele egy rövid napra, nem 
bánná, ha az lenne is az utolsó.

Ha te azt tudnád, kis czigány leány, ba te azt értenéd!
A „Kis Elysium“ pinczebelyiségeiben megszólal a zene. 

Két-három házikóval odább szintén, és igy tovább minden má
sodik, harmadik házban végig az egész soron. Kik lesznek a 
tánczosnők? Kik lesznek a tánczosok ?

Óh ne aggódjanak önök. Ha tánczosuő van, majd csak 
tánczos is akad!

Itt-ott szórványosan a női csoportok közt egy-egy férfi 
alak is találkozik. Megtermett, elég tisztességesen öltözött ala
kok. Ezek úgy tesznek, mintha az utczán járó-kelő „idegeneket", 
a vasárnapi diszben pompázó csizmadia legényeket, asztalos 
legényeket pillantásra sem méltatnák; nagy beszédbe eredtek a 
fehérszemélyekkel, ki tudja mi ügyben ?

Olyan komolyan viselik magukat, mintha — félnének. 
Miért ? Mi okból? Olykor mosolyognak is , de mosolyuk oly 
fanyar. Kik ezek? Hm. Azt bajos volna megmondani. Tán a 
kapitányság mégis megmondhatná. A porkoláb bizonyosan.

Mikor a porkoláb szabad lábra helyezte őket és épen 
„munkájok" nem akad, addig, mig a rendőrség majd ismét 
szóba áll velük, el-ellátnak ide a Gellért aljára egy-két szóra 
vagy épen éjszakára, vagy megesik, hogy egyelőre egészen is itt 
maradnak pihenni, élvezni, szórakozni. Legyenek önök igazsá
gosak. Miért akarnának megtagadni a szegény zsebmetszőtől 
minden gyöngédebb érzelmet, minden lovagias hajlamot ?

3
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Ha leszáll az esthomály, majd kettesével, hármasával szál
lingóznak haza a régi jóbarátok, ismerősök, választott ideig
lenes barátnéjukhoz. Az egyik zsákmányt hoz, a másik ütleget. 
Az egyik újdonatúj lopott öltönyben jelenik meg, a másiknak 
a ruhája elpenészedett egy hosszú óv alatt, ő maga is nagyou 
elváltozott, megsoványodott. Thja, a dologház! így van az, 
mikor azok odakönn az embernek egyszer ingyen szállást adnak, 
nincs abban köszönet.

Lesz itt tánczos elég.
Mikor a városkapitány éji razziákat szokott tartatni, 

mikor fölkeresik, fölbizgatják a bűnt, nyomort saját fészkében, 
a Gellert aljáról viszik el a legtöbb confusus embert, kik 
még azt sem tudják, hogy miből élnek, hol élnek és micsoda 
jognál fognak élnek, a legtöbb nőt, kik elég vakmerők különös 
szabadalom nélkül űzni a gyalázatot. Mert ahhoz is szabada
lom kell, ép úgy mint a tisztes foglalkozásoknál, mint az 
ügyvédkedéshez, mint az orvosláshoz.

Lám, az orvosnak szabad nyíltan elpraktizálni a nőt a 
férje mellől, a férjet a nő mellől, nem vonhatja kérdőre senki- 
sem ; és a Fekete Eszter, ki ott künn ül a kis kapu küszöbén 
és dohányzással tölti az időt, már három Ízben volt elcsukva 
orvoslás, gyógyítás miatt, amit ők odakünn kuruzslásnak nevez
nek. Van ebben igazság ? Hisz* olyan doktor mint a Fekete 
Eszter kilencz vármegyében sincsen, a ki úgy tudná mindennek 
az orvosságát mint ő. Igen, a körömméregtő! a csoutszuig 
mindenre tud orvosságot, de az az irigy egyetem megtagadja 
tőle a diplomát. Ki a vétkes ezért? Ő vagy az egyetem?

Pedig Fekete Eszter lángész az orvosi tudományok minden 
szakában, legkivált a szülészetben. Ez utóbbi leggazdagabb ke
resetforrását képezi. Mondják, hogy olykor sürűu elfátyolo
zott, bepólyázott úri asszonyok, meg kisasszonyok is ellátogat
nak hozzá, olyanok, kik bajukat a világ minden kincséért sem 
fedeznék fel más előtt. Neki megmondják. (> aztán tesz is 
róla. Hány életet mentett meg már igy a szégyentől, elve
széstől, földi kárhozattól. Hány család köszöni neki becsületét,
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hogy ujjal nem mutatnak rá ! Fekete Eszter ezt nagy érdemnek 
tartja, és nem kevéssé büszke reá.

Fekete Eszter jó asszony is egyúttal, igen jószivü 
asszony. Az a kis poronty, a ki ott guggol mellette, az sem 
az övé, mégis ő tartja. Isten nevében teszi. Majd valamikor 
még meglátja jutalmát. Az a kis leányka most hat esz- 
sendős. Az a leányféle olyan hamar megnő, az ember észre 
sem veszi,

És Fekete Eszter mégis háromszor volt már büntetve. 
Gyalázat!

Odább a kis sárga ház ablakában egy himlőhelyes, élte- 
sebb leányzó kártyavetéssel űzi el a lomha órák unalmát. Sa
ját magának mond jó szerencsét oly elfogulatlanul, mintha más
nak rakná. Nagyon kiváncsi természetű egy leány. Mindig 
csak a jövőt szeretné tudni; jelene nincs, múltja nincs, jövője  
mindenkinek van!

És mire építi jövőjét ez a szerencsétlen, ki sem nem 
szép, sem nem fiatal ?

Mire ?
A szerelemre. Mért ne szerethetne belé valaki, valami 

gazdag, csinos fiatal ember, a ki történetesen idevetődik. 
Az aztán kiváltaná a rabságból, magához emelné, nőül venné. 
Mért volna ez lehetetlen ? A kártya mindig erre jár. Min
dig idegent mutat a házhoz, fiatal embert, meg pénzes le
velet valami ismeretlen helyről. Mért volna ez lehetetlen, 
miért ?

Hát vége sem lesz már ennek a sornak? Mindegyre 
újabb arczok, újabb alakok, újabb nyomor, újabb bor- 
zadály!

Az utolsó házikók egyike előtt egy sápadt, meglepő szép 
leány ült ki az őszi verőfényre. Elül magában órahosszant 
és nem szól senkihez. Mereven, mozdulatlanul néz maga elé. 
Ha valaki megszólitja, alig felel rá. Beteg, isten a megmond
hatója, nagyon beteg! Hosszú hetekig nyomta az ágyat, most 
már üdülőfélben van, de azért nagyon beteg!

3 *
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Asszonyán kívül más nem érti az ő baját. Pedig az 
olyan egyszerű.

Egy legény hulláját vetette ki á Duna közel három hó
napja. Az a sápadt leány ott őgyelgett a Dunaparton, a mikor 
kifogták. Hallotta, mikor tanakodtak fölötte, hogy vájjon más 
fojtotta-e bele a vízbe vagy véletlenül beleesett, vagy — maga 
ölte bele magát?

De az utolsó föltevés már csak mintegy álomban 
ütötte meg füleit, mert a mint tekintete a holt legény ar
czára esett, elhomályosodott a szeme világa, és sűrű fátyol 
ereszkedett öntudatára. Ott helyben elszédült. Nem is a maga 
lábán került haza. Mikor ismét föleszmélt egy hosszú, érzé
ketlen álom után, elmondta asszonyának azt a szomorú titkot, 
melybe bele fog halni az után a legény után.

Egy faluból valók, az a legény meg ő. Müíor még ő 
büszke, fejét magasan hordó leány volt, ki után úgy bomlottak 
a legények, ez a boldogtalan, a kit kifogtak a Dunából, három 
esztendeig járt utána. Fonó, fosztóka, lagziban mindig ott 
ödöngött körűié. És ő ' mégse szívelhette. Máig sem tudja, 
miért ? Pedig csinos legény volt és kaphatott volna szeretőt 
minden ujjára tizet. De n e k i  nem kellett, ő  titokban az 
uraság parádés kocsisa után turbékolt. Szerencsétlen volt az 
az óra, melyben először összetalálkozott vele. Esztendő fordultá
val nem hordta többé oly büszkém a fejét. Ujjal mutogattak rá a 
faluban. A szerencsétlenség megesett.

A parádés kocsis már nincs az élők sorában. Valaki 
orozva leszúrta. Máig sem tudják kicsoda, de ő tudja. A ki tette, 
azt utói neméri többé semmi földi igazság. A Danába öllé magát. 
De mind a két halál az ő lelkét nyomja. Legyen könyörületes 
iránta a mindenható.

A szegény sápadt leány künn sütkérezik az őszi napon. 
Ha asszonyától kérdik, mi baja, azt mondja, halottat látott és 
megundorodott tőle. Az veszedelmes betegség, szerencse, ha 
kilábolja.

Szomorú kép, szomorú történet a sok közül!
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Az utolsó házikóhoz értünk a sorban. Ablakai be vannak 
téve, ajtajában nem áll senkisem. Itt egy ismerősünk lakik.

*  *
*

A Gellértalja rejtelmei fölött sötét éj borong.
Az első hő sürü pelyhekben szállong alá a földre. Meny

nyire meg lesznek lepetve reggel az emberek. Az éjjel hó esett. 
A gazdagok gyermekei örömükben összecsapkodják kis kövér 
kacsóikat; ni, ni, hó esett! A szegények gyermekei meg majd 
dideregni fognak. Az éhség mellé odaszegődik a fagy. Egy 
kínnal több.

A Gellértalja utolsó alacsony házikójában zárt ajtó és 
zárt ablak mögött egy éltesebb nő guggol a szoba egyik sar
kában és egy nagy konyhakéssel fölvájja a talajt, melynek porhanyó 
volta következtetnünk engedi, hogy a talaj ott már többször ki 
volt ásva.

Ha egyébről nem, ráismerhetünk e nőre borvirágos 
orráról, örökké nedves, veres szegélyű szemeiről. Sziporkáné 
asszony testestől, lelkestől; még a kis bütykös, melyet kebe
lében szokott hordozni, mintegy talizmánképpen a világi meg
próbáltatások ellen és mely most melléje került az alacsony 
zsámolykára, a pislogó üvegmécses árnyékába, még a bütykös 
is ugyanaz.

Ajkai közt, mialatt serény munkáját végzi, folyvást mo
tyog valamit, összefüggéstelen szavakat, mintha csupa czimsza- 
vait idézgetné egy olyan inventariumnak, mely le nincs írva 
sehol, az ő vén, kipróbált fejét kivéve.

— Egy száz, kétszáz -  ez a ház ára — heheheh, az a 
Lóri ! az a Lóri ! — Sziporkáné édes, nem ér többet! — Nem 
ér többet ? — Sziporkáné azt jobban tudja, ő érti a portékát, 
hehehe! — Száz dragonyos meg egy trombitás ! dehogy nem 
érti ? — Ki mondja azt ? — Sziporkáné mindenhez ért 
Nos, meglesz ? — Itt a kétszáz forint ! — így, most rendén 
vagyunk.. .
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Sziporkáné egy kis bögrefélót vett ki a földből, azután 
fogta a mécsest és az alacsony szurtos asztalhoz lépett. Kiü
rítette a bögre tartalmát. Ezüst húszasok, egy-Két arany és 
egy kis csomag bankjegy volt benne. Azután leoldta nyakáról 
a kendőt és annak a csücskiből egy második bankjegy- csomagot 
vett ki. És most számítani, olvasni kezdte pénzeit. Ajkain örö
kös mosoly reszketett. Egész lényében fel volt izgatva. Szerző 
nem meri eldönteni, vájjon ez izgatottság a felhajtott szeszes 
italok rovására számitandó-e vagy a pénzolvasási láz törte, mit 
a? orvosok tán figyelmen kívül hagytak, de a psycholog előtt 
nem ismeretlen tünemény.

A megolvasott pénzeket ismét rendeltetésük szerint apró 
csomócskákba osztotta. Minden csomócska képviselt valamit, a 
földi boldogságnak egy-egy kis töredékét, Sziporkáné titkos 
czéljainak egy-egy mértföldmutatóját. A legnagyobb csomó, 
mintegy háromszáz forint, a házikónak, melyben lakott, végle
ges kisajátítását jelentette ; a legkisebb a bütykös múlandó 
gyönyöreinek volt szentelve.

Soká, csaknem egy óra hosszant legeltette [szemeit Szi
porkáné kincsein, örökké nedves szemeibe valóságos könyek 
tolultak, az őröm könyei Lelkében nagyratörő álmok kezdtek 
ferajzani. Nem vitte- e sokra már eddig és még mire nem 
viheti ? Valamikor szegény markotányosnő és most — háziasz- 
szony. Igaz, hogy háza csak házikó és nem is valami díszes 
helyen áll, de mégis az övé. Hát ha még felfúvódik, emeletes 
ház lesz belőle. Csak az első téglát nehéz megszerezni, a többé 
magától jön. Lám az a Lóri, az a Szegháti Lóri — milyen 
házban lakik — minő bútorai vannak — hogy él — mennyi 
cselédje van — kocsit, lovat tart — pedig hát — h m ! Miből 
kerül ki mindaz ? H m !

Azután Sziporkáné ismét a bögrébe rakta pénzeit. Leg- 
fenekére az ezüstöt, aranyat, arra rá a bankót. Kezében resz
ketett a mécses, a mint felfogta, hogy ismét a sarokba, a fa- 
zsámolykára állítsa. Újra leguggolt, a fölvájt gödörbe helyezte 
a gondosan befödött bögrét és betemette fövénynyel. Fölébe
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egy elfakult virágos láda került, mely Sziporkánénak tá mlás- 
szé k és pamlag gyanánt szokott szolgálni, mikor saját magánál 
— illetőleg akkor is, mikor magán kívül volt.

E pillanatban zörgettek az ajtón. Sziperkáné megkérdezte, 
hogy ki az ? Azután nyugodalmas lélekkel kinyitotta az ajtót. 
A szomszédból volt valaki. Elhitták valami sürgős ügyben. 
Tudja már, hogy mit akarnak tőle. Majd mindjárt. Ezzel Szi- 
porkáné újra befordult, letette a mécset az asztalra, meg- 
igazgatta a bélit, egyet hörpentett a bütykösből és ismét a 
ládára ereszkedett.

Fejében a gondolatok úgy összevissza futkostak. Olyan tü
relmetlen volt vagy mi. Maga sem tudta, mi leli. Egyszerre 
eszébe jutott, hogy becsukta-e a pitarajtót, vagy nyitva hagyta ? 
Eltanakodott magában: igen — nem, igen — nem. Rostéit 
kinézni, hisz úgy is elmegy hazulról, csak felkászolódik. De 
mégis csak kinéz. Elhatározta, hogy kinéz. De még sem né
zett ki.

Mikor fölemelkedni akart, súlyos léptek zaja hangzott 
odakünn. Yalaki kinyitotta a pitarajtót, a sötétben ide-oda tapo
gatózott, kereste a szobaajtó kilincsét, azután találomra egyet 
lökött rajta. Az ajtó hirtelen benyilt és a sáppadozó asszony 
előtt ott állt izmos alakjának egész félelmes nagyságában, a 
„Névtelen" félkarú hőse : Csonka Marczi.

— Mit keressz itt?  . . .  hebegő első rémületében Szi- 
porkáné és megkísértő összeszedni magát. A mámor gőze, mely 
ritkán hagyta szabadon elméjét, hirtelen elpárolgott és furfan
gos agyában világos kezdett lenni, hogy ez az ember most nem 
azért jött ide, hogy megczirógassa és szerelmi vallomást te
gyen neki.

— Tehozzád jöttem, Teri, téged kereslek.
Csonka Marczi iparkodott nyugodt lenni," ő ismerte a 

maga természetét; ha felforr és önuralmát elveszti, akkor is
ten irgalmazzon annak,. a ki a szeme közé néz. Ezt az asszonyt 
gyűlöli, mint senki mást, de ha boszuját tölti rajta, czélt té-
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veszt. Ő nem azért jött ide most, hogy törvényt lásson, igaz
ságot tegyen, büntessen. . .

— Hát tudod-e mért jöttem hozzád, Teri ? — kérdé Csonka 
Marczi beljebb kerülve, tekintettel, mely szelíd akart lenni és 
vadul villogott, hanggal, mely halk akart lenni és bömbölt.

— Nem tudom, Marczi,— felelt Sziporkáné édeskésen, be- 
bizelgőleg, egész hidegvérét visszanyerve.

— Hát azért jöttem, hogy számon kérjem tőled a mát
kámat.

— Mi közöm nekem a mátkádhoz, Marczi ?
— Mi közöd ? Az a leány itt van a Gellérten. Jaj neked, 

Teri, ha elé nem kerül.
— No, no, csittalj csak, fiam, Marczi. Micsoda lány is 

a? Ülj le oda akislóczára, aztán mondd e l ; lehet, tudok felőle, 
lehet, hogy nem ; — szólt Sziporkáné engesztelékenyen. H i
szen ha Marczi más egyebet nem akar, az ellen van orvosság. 
Mért ne járna a kedvébe neki? — És nem is tudtam, hogy 
mátkát tartasz, mióta?

— Azóta, hogy utoljára hurczoltak meg az ördögök a 
„Névtelenben,“ te yén boszorkány. Az a világ csodája, az a gyö
nyörű szőke lány, egy fejjel alacsonyabb nálam, az volt a 
mátkám. Az a lány megfészkelte magát agyamban, nem bírom 
elfelejteni és nem akarom elfelejteni. Hova tetted, Teri, kinek 
adtad el?

Sziporkáné felállt ültéből és az asztalhoz közeledett. 
Ajkai gúnyos vonásra fanyarodtak; szemeinek szegélyei izzó 
vörösséget sugároztak, kezeit csípőire tette és úgy állt meg a 
csonka obsitos előtt.

— Hova tettem? Kinek mi gondja! De ugyan az any
jából mi le t t : nem mondanád meg, Marczi ? Hehehehe ! azza 1 
ugyan kurtán elbántunk, mi?

Csonka Marczi e szóra fakó lett mint a halott, fejét 
önkénytelenül a falhoz kellett támasztania. De csak egy pilla
natig tartott az egész. Azután kaparászni kezdett az oldalzse
bében. Sziporkáné észrevette.
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— Sohse fáradj, Marczi fiam, tudom én, mit akarsz. Meg 
akarod próbálni rajtam a késed hegyit. Nem sokat érnél vele. Tudja 
azt én kívülem más is. De ha kívülem senki nem tudná, akkor 
se érnél vele semmit. Ülj le csak szépen Marczi fiam, akár ki se 
vedd azt a szerszámot. Vagy vedd ki, legalább lásd, hogy nem 
félek tőle. Csücsülj le, fiam, úgy. Majd én beszélek neked 
olyat, a mit csak én tudok és még egy valaki; húzódj’ odébb 
fiam, hadd ülök le melléd, hogy közel legyünk egymáshoz, 
hogy senki meg ne hallja.

És Sziporkánó leült a kis lóczára Csonka Marczi mellé. 
Kezével megérintette vállát, Csonka Marczi megrázkódott ez 
érintésre és ellökte magától a kigyócsuszásu asszonyt, de Szi- 
porkáné újra odaült, fel sem vette, és folytatá :

— Hát lelkem, ismered a vácziuti régi temetőt ?
Csonka Marczi felugrott helyéből, szemei vadul forogtak,

fogai összeverődtek.
— Mit akarsz ? — hebegé.
— Mit akarnék? Semmit se akarok. A temető szom

szédságában egy kis házikóban egy öreg asszony lakik, tartsa 
meg az én istenem sokáig. Az az én édes anyám. Hallod, 
Marczi ? Az az én édes anyám.

— Mit törődöm én a te anyáddal? — monda kissé 
lecsendesülve és ismét helyet foglalva Marczi.

— Majd mindjárt megtudod. Hát mint az afféle öreg 
anyókák, éjjel nem igen tud aludni. Aztán néha fel is kel, 
felöltözködik és szanaszét botorkál az udvaron, az utczán, néha 
a szomszéd temetőn. Ő nem fél a halottaktól. Nemsokára 
maga is hozzájok fog tartozni. Valamikor régen, nagyon régen, 
maga sem tudja már, hány év előtt, kiválasztott magának egy 
jó, szép helyecskét, hogy ő ott akar majd pihenni. De oda 
huszonnégy esztendő óta már nem temetnek senkit. És az én 
anyókám szörnyen haragszik ezért. A mikor csak teheti, ellát 
ahhoz a helyhez és elpanaszolja a halottaknak, hogy őt meg
fosztották kiszemelt sírjától és azért nem tud meghalni.
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— Ne papolj nekem, Teri az anyádról. Azt akarom tudni 
hova tetted Pannát?

— Majd mindjárt megtudod, fiam, csak türtőztesd 
magad.

— Hát egy éjjel — nem jut eszedbe, Marczi, hogy mikor 
volt ? — az én anyókám ott botorkált szokása szerint a 
temetőn . . .

Csonka Marczi mereven, megkövülve bámult a vén keri- 
tőnére. Pél karjával a lóczába kapaszkodott és lélegzet-elfojtva 
figyelt. Tudta, hogy mi fog következni, de hátha még sem az ?

Sziporkáné folytatá:
— A holdvilág szépen sütött. Az én anyókám gyökereket 

akart ásni, a mi csak a hold fénye mellett hasznos, szegény
két a köszvény bántja ; hát egyszerre csak kit lát ? Ugyan ta
láld ki, Marczi fiam 1

Csonka Marczi nem volt találós kedvében és hallgatott, 
Homlokán kötélvastagságnyira dagadtak az erek, sötét szemei 
vad tüzDen égtek és ajkait nyitva feledé.

Sziporkáné e vad szemek közé mert Dézni. Jobb kezét 
Marczi vállára nyugtatá, a balt szájához emelte és suttogva, 
alig hallhatóan mondá :

— Téged látott, Marczi fiam ; egy sírkő mögött ólálkodtál. 
Vadra lestél, no ne szepegj úgy. Nem a magad kontójára tör
tént, hanem megrendelésre, tudom.

Csonka Marczi fél karja megint ott kaparászott az oldal
zsebe körül.

Sziporkáné mind a két kezével belefogódzott a karjába.
— Az én anyókám mindent tud, mindent látott — foly

tatá suttogva; — ha eszedbe jutna egy hajam szálát meggör
bíteni, jaj neked Marczi! Abban a szempillantásban elvesztél. 
Alacsony fa az az akasztófa, Marczi, de akit odafelmagasztalnak, 
olyan mélyet esik, hogy meg sem áll a pokol fenekéig. Vigyázz 
magadra, Marczi, ha nekem valami bajom esik, anyókám 
tudni fogja, hogy kitől kérje számon. Akkor elvesztél Marczi. 
Az én anyókám kézre kerít, az elől ugyan nem rejted el ma
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gad. Ő seprőnyélen, meg piszkaién lovagol, ő íidérczképében 
meglátogat, és legédesebb álmodban megfojt. Ha a földi igaz
ságot kikerülöd is, de az ő kezét nem. Aztán az én anyókámat 
a kapitányságnál is ismerik. Nos, Marezi, letettél a szándé
kodról ?

Marezi mozdulatlanul, összecsukott térdekkel, erőtlenül, 
lehanyatlott karral ült a lóczán és nem felelt.

Sziporkáné fölkelt, megigazította a mécs magashamvu 
bélét, és egy alattomos pillantást vetve a megalázott, megfé
lemlített obsitosra, mintegy vigasztalásképpen odaveté:

— Most hagyj magamra, Marezi, le akarok feküdni, álmos 
vagyok. A mátkádat megtalálhatod a sarkantyu-utezában Szeg
háti Lórinál, ott van; ha valamikor sok pénzed lesz, majd ki
válthatod.

Csonka Marezi felállt és szó nélkül távozott. Az ajtónál 
megfordult és ajkai mozogtak, mintha mondani akarna vala
mit, de mást gondolt, és nem szólt semmit.

Sziporkáné fogta a mécsest és kivilágított neki a sötét 
pitvaron. Azután bereteszelte az ajtót és szobájába térve leült 
az elfakult festésű ládára. Melléből mély fohász tört elő és 
halkan mormogá:

— Ő nem tud kincseimről, hál’istennek, semmit se tu d !
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Harmadik fejezet.

A b a c h a n a l .

Nero aranyos házának, Nero kerti ünnepélyeinek titkait 
halhatatlan költők halhatatlan költeményekben ünnepelték. A 
költészet bűvös fátyolán, csillogó páraködén át a viszszataszitó. 
képek elvesztik érdességüket, az eszményités vonzóvá teszi 
őket — annál roszabb a morálra. Gondos anyák bizonynyal 
nem adják serdülő leánykáik kezébe e költeményeket.

E praetensióról mi önkényt lemondunk.
Tizenötéves leánykáknak nem való a regény, mi olyanok 

számára Írunk, akiknek már szabad regényt olvasni. Eszményí
teni sem akarunk, hanem festeni az életet, amint van : igaz 
tükröt mutatni, hamisítatlan színekbe mártani a vakmerő 
ecsetet!

Még csak azt sem mondjuk : szép olvasónők, lapozzák át 
önök olvasatlanban e fejezetet. F rázis! Tudjuk, hogy akkor 
még mohóbban kezdenek bele olvasásába. Önök elismerést fog
nak szavazni nekünk őszinteségünkért, mi pedig hála fejében 
gyorsan átfutunk e jeleneteken, hogy mihamarabb olyanokhoz 
érjünk, melyeknél magunk is örömestebb elmulatunk.

*  *
*

Szegháti Lóri sál ónjában, a sarkantyu-utczában, éji tizen
egy órakor kezdődik az igazi élet és csak késő éjfél után éri
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el forrpontját a csapongó kedv, a tomboló, őrült, szilaj ba- 
chanal.

A fényesen kivilágított teremben, melynek drága falsző
nyegeit széles aranykeretekben, mythologiai jeleneteket ábrázoló 
képek és nagy fali tükrök borítják, elég díszes, társaság van 
együtt. Ha a zeneszünetekben, mikor mindenki a dagadó pam- 
lagokat és szanaszét álló támlányokat elfoglalni siet, valaki az egész 
képet lefestené, azt hinnők, hogy ezek itt Bccaccio hölgyei, 
kik arra várnak, hogy a mester belépjen és elbeszéljen nekik 
egyet gyönyörű, sikamlós történetei közül.

Óh, ezek a nők mind oly szépek!
E virágkoszoru versenyezhet a padisah háremének legfél

tettebb kincseivel. Minden ország lerótta itt szépségi adóját. 
Az olasz ég barna leánya mellett ott mereng Germania szőke, 
kékszemü szülöttje, és Svajez izmos hölgye mellett itt bólin- 
gat félálmosan Sáron biborajku, kéjes virága. Mennyi szépség, 
mennyi kecs, minő bájak — de csak távolról, csak a festményen, 
csak a mig az ajkak szóra, kaczajra nem nyílnak, csak a 
meddig nem tudod, hogy hol vagy, a mig egy szó, egy név 
össze nem tépi illúziódat, a mig valaki a háziasszony nevét el 
nem árulja:

Szegháti Lóri!
E név aztáu megmagyaráz mindent. A hölgyek többé 

nem szépek, nem bájosak. Arczukon az égő pirosság — halál
virág; ajkuk bíbora — mérget lehelő; szemeik villáma 
bágyadt hazugság. Ezek a mesebeli piros almák: kívülről üde 
zománcz, belül hamu.

De cs itt! Megszólal a zongora.

*  *
*

Zongora mellett egy vak fiú ül, alig húsz éves. Foltos 
áfcza megmondja, hogy micsoda betegség oltotta ki szemevilágát. 
Különben érdekes arcz. Mikor úgy fölveti sötét pilláit, 
átszellemült kifejezést nyer. Késő éjfélutánig veri a billentyűket,
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de legkavargóbb, legszilajabb rythmusa sem bírja tulhangzaui 
a tomboló kaczajt, a vad tivornya fel-feltörő zűrös hahotáit!

Ez a vak fiú a bűn leányainak oltalma alatt áll. ők 
gondoskodnak róla, ők őrködnek felette. Érdekében megsarczol- 
nak minden udvarlót és megsarczolják önönmagukat. Hozzá 
frivol beszéddel senki sem közelit; őt ne illesse megfertőző 
szó, ő maradjon tiszta a sár és iszap közepett, ő nem botlik 
meg — mert n e m  lát.

A buffet legdrágább csemegéiből kikapja részét. Most is 
Eszmeralda ült le mellé és egy csomó déli gyümölcsöt tesz 
ölébe. Kicsoda ez az Eszmeralda ?

Eszmeralda az intézet legelragadóbb jelensége. Egy cso
dálatos tünemény valami idegen égalj alól. Bokáit verő hajá
nak feketeségéhez nincsen fogható, és szemeinek fényessége 
fölgyújtja, megmérmegezi véredet. Sötét-barna arczának tökéle
tes szépsége előtt elhalványul valamennyi. Egy országba ilyet 
csak egyet találni és az az egy idekerült.

A szemüveges kis báró, ki folyvást utazásairól cseveg és 
évek óta törzsvendég, égre-földre esküszik, hogy Eszmeralda 
spanyol.

Az öblös termetű bankigazgató, ki szintén törzsvendég, 
de soha sem utazott, czigányleánynak tartja Eszmeraldát.

És neki van igaza.
A bankigazgató urnák egyátalán mindenben igaza szokott 

lenni. Szegháti Lóri igen sokat tart ízlésére, mert ő inyencz a 
szépség dolgában. Rágalmazói ellenben azt hiszik, hogy minden 
nőt’ szépnek tart — saját felesége kivételével.

Pedig szép és miveit felesége van. Mindamellett ő itt 
szokta tölteni estéit, éjszakáit, kétes örömek közt. Nőtlen 
barátai előtt, kik szórakozásaiban osztoznak, ha olykor inger
kedve szemére lobbantják ezt, azzal menti magát, hogy fiatal
kori szokásait el nem hagyhatja és neje — nem bánja.

Itt tombolja át estéit, éjeit a „jeunesse doré“, nagy, ne- 
nevezetes családok reménye. Ott az a sápadt, nyúlánk fiatal 
ember, ki kimerültén hanyatlott egy pamlagra és narancshéjjal
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dobálja debardeurnek öltözött szomszédilőjét, ki az imént lépett 
be, hnszonnyolcz éves kora daczára, kiélt aggastyán.

— Te, Pisti — szólítja meg barátját, egy vörös frakba buj
tatott gavallér, — tavaly — mi?

— Ah ja, a Mabille!
— A kis Fleurette, a cancantánczosnő, mi ?
— Az értett hozzá, az amusante volt; de ez itt mind 

oiy fád.
— Nem tánczolsz?

-  Strnpirt vagyok.
— Nini, nézd csak !
— Mit ?
— Egy uj jelenség.
— Szép; pár dieu ! nagyon szép.
— Majd idehozom; de elébb megnézem a fogát.
— Milyen termet! Milyen idomok!
— Hahaha!
— Mit nevetsz?
— Már másodszor megbotlott, ügy látszik, nincs hozzá 

szokva az uszályos ruhához.
— Sapristi! a kis báró már hatalmába kerítette. Eredj, • 

fussold el tőle.

*  *
*

A szemüveges kis báró egy pamlagra vonta az uj je
lenséget.

— Mi a neved, szép hölgy?
— Pa — Paula.
— ügy látszik, még nem vagy tisztába uj neveddel? 

Sohse genirozd magad. A név úgy sem teszi meg.
Paula — vagy miért ne neveznék igazi nevén ? — Panna, 

hallgatott. Nem igen értette a kis báró okoskodását.
Igen, Panna volt, az alföldi puszták boldogtalan leánya, 

ki maga sem tudta, hogyan került ide, e fény, pompa, ez úri
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társaság közé. Kissé furcsán érezte magát, szokatlanul, de te t
szett neki. Eddig még rósz szóval sem illette senki, és hihe
tőleg később sem lesz semmi baja. Anyja reményei beteljesül
lek. Nemcsak drága, úri ruhákat visel, de magas lábon is él, 
jól tartják finom eledelekkel, miket eddig nem ismert. A 
helyett hogy ö szolgálna másokat, őt szolgálják. Öltözködésé
nél ketten-hárman segítenek neki, mert biz ő még nem igen 
tud ez öltönydarabokkal bánni, a bátulfüzőt előre fogja, a 
magas szárú elegáns topán felöltésénél ezer bakot lő.

Oh, Panna lányom, Panna lányom! Ha majd az érem 
hátlapja szemed elé kerül, beh megsiratod mostani tudatlansá
godat ! De mire való ez elérzékenyedés ? Pannának a természet 
dús ajándékai mellett adott egyet, mely fölér valamennyivel: 
butaságot, mely a lelket óvó burokkal fogja körül. Panna 
sohse fog megbánni semmit. Panna nem fog soha gondolkozni 
helyzete felett, ás ez — a boldogságnak fele.

Ha van szomorú gondolata, ez édes anyját illeti, meg az 
apja urát. Mért nincs itt mellette anyja, bogv kivenné részét 
mindenben duslakodó életéből, amint ezt előre kicsinálták 
együtt ? No de bizonyosan nekik is jól folyhat soruk.

— Hogy tetszik önnek ez a lassú cancan, szép hölgy? 
kérdi a kis báró, gyönyörködve szegény Panna iruló-piruló 
bambaságán.

— A mit most játszanak, — tolmácsolá a kis báró.
— Miért nem hegedülnek ? — rebegé Panna félénken, — 

ez nem olyan szép, mint a hegedű.
— Hababa! hababa! — nevetett a kis báró, — igazsá

god van, szép hölgy. Nem rósz. Nem rósz. Hahaha!
Eszmeralda, a kis báró választottja, egy haragos pillan

tást vetve az uj vetélytársnőre, egv taktus szerinti lejtéssel 
odaszökken és a kis bárót tánczba. sodorja.

*  *
*

Nyúlánk, sápadt arczu fiatal ember foglalja el a báró 
helyét Panna mellett. Mélyen beesett szemei, kiálló arczcsontjai.
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koronkénti félig elnyomott köhécselése kétséget nem hagynak 
fenn a felett, hogy — mellbeteg.

És erről ö maga is meg van győződve, jobban, mint 
bárki más. Neki tudni kell, ő orvos.

És m ég is--------?
Igen; ő minden éjjel ellát Szegháti Lóri salonjába, a 

mikor csak baja ágyhoz nem szögezi. Ez a fiatal ember a 
gyönyörök közt akar meghalni, sietve, gyorsan, mihamarabb ! 
Egész fiatalságát a könyvek közt, a tudományok búvárkodásá
ban töltötte; tanult sokat, igen sokat; a tudomány színvona
lán áll és európai miveltséggel dicsekedhetik. Alig huszonnégy 
éves és magával hordozza azt az öntudatot, hogy rövid hóna
pok alatt meg kell halnia.

Ha orvos nem volna, még elélhetne egy-két évig. És 
meghalnia sem volna oly kinos, mint igy, mikor betegsége 
fokonkénti fejlődését éber figyelemmel észleli. Naplót vezet róla, 
hogy tüdejének mely pontjáig terjed naponta a szétesés, a fel
bomlás és azon iparkodik, hogy a kór folyamatát meggyorsítsa.

Mikor átvirrasztott szilaj éjei után halálos kimerültséggel 
kel fel ágyából, vérfagyasztó mosoly játszik fehér ajkain. Egy 
lépéssel ismét közelebb jutott a halálhoz.

Ez a kétségbeesés heroismusa.
— Ön nem tánczol ? — kérdi Pannától, átkarolva derekát.
— Ilyet nem tudok. Micsoda táncz ez ?
— Keringő.

' — Én csak csárdást tudok.
— Majd megtanulja, — biztatja az orvos. — Önt ma 

először látom itt ?
— Már egy hete, hogy itt vagyok, feleli Panna, némi 

öntudattal.
— És hogy találja magát ?
— Oh, igen jól.
— Yan-e már szeretője ?
Panna kissé zavarba jő, nem tudja, mit feleljen, de utóbb 

mégis tagadó válaszra határozza el magát.
Képes regénytár. II. kőt. A
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— Nem fogadna el engem szeretőnek?
Panna ismét nem tudja, hogy mit feleljen. Ha őszinte 

merne lenni, talán kosarat adna ennek az urnák, kinek beesett 
szemei oly nedves, lázas fényben égnek és kihez bajosan tudna 
vonzalmat érezni. De azt már megértették vele, hogy itt nem 
szabad külön akaratának lenni; és ezért inkább azt feleli, hogy 
elfogadja.

A fiatal orvos észrevette ingadozását és megértette. 
Ismét az a kétségbeesett, félig gúnyos, félig fájó mosoly játszik 
ajkain.

— Felmentem önt, szép leány,—szól,—de azért ha megen
gedj, mellette maradok. Majd idővel, ha a kendőzésre szüksége 
lesz, megtanulja a képmutatást is.

Az orvos megfogja durva, érdes kezeit és végig nézve 
rajtuk némi czélzatossággal dúdolja:

„Szőke Panni fölmegy Pestre,
Még ott is az emeletre."

— Ismeri ezt a dalt, Paula ?
— Minálunk ezt nem danolják, — felel Panna; de te t

szik neki, hogy ez az ur ő rá nótát gondolt és kéri, hogy 
mondja tovább, ha elkezdte.

Az orvos folytatja:

„Eb az apja — dehogy bánja!
Nevelőben a leánya.
Nevelőben jó dolog van :
Sok kisasszony lakik ottan,
Szép urfiak, szép huszárok 
Járnak mulatni hozzájok."

— Hát a vége ?—kérdezi Panna.
Azt nem mondom el. Majd idővel rá jön magátul. Hallja 

csak! Ez csárdás. Jöjjön forduljunk egyet.

*  *  '*
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Egy középtermetű, teljes báli díszbe öltözött fiatal ember, 
ide nem való felötlően gondos toilettje folytán vonja magára 
figyelmünket. Lakitopánt és frakkot visel, fehér keztyüs kezében 
claque-kalap, gomblyukában hatalmas bokréta. Oly feszesen 
jár-kel, hogy e hölgyek is megsokallják. A német és olasz 
leány, Fioretta és Amália nem győznek eleget kaczagni rajta.

És — különös! Épp e két dáma közt osztja meg figyel
mét ismeretlenünk. Darab ideig haboz, m inta Buridán szamara 
a két köteg széna közt, végre az olvadozó, ábráudteljes Amália 
részére billen határozatlanságának mérlege.

- -  Megengedi, szép hölgy !
— Ha ígéred, hogy megpezsgöztetsz bennünket, akkor 

helyet adunk, mondá Amália, kinek nem annyira a pezsgő volt 
passiója, mint a balek-fogás.

— Amennyit csak parancsolsz, szép hölgy !
— Ugyan mondjad, melyik bálból késtél el ma este ? 

Yagy felültetett valaki ?
— Hölgyeim, kövessék meg magukat, engem nem szokás 

felültetni.
— No, ne haragudj, te kis bohó. Ne légy olyan inczi- 

finezi. Schau, Schau ! Mért nem fogadsz hordárt ehhez a láncz- 
hoz, én a te helyedben megkímélném magamat a czipelésétől.

Dandynket szörnyen boszantja e megjegyzés, de elnyeli.
— Adj egy virágot, — eseng Fioretta és kiveszi gomb

lyukából a bokrétát
— Csak tartsd meg az’egészet, — biztatja Amália, — én meg

engedem.
— Hölgyeim, ez már sok!
-  Hahaha ! kaczag a két hölgy. — Ne csinálj oly hosszú 

képet, barátom, — hizeleg Amália. — Minek neked a virág ? 
Én csókot adok helyette, de — nem adok, elébb tudni aka
rom, hogy kihez van szerencsém. Te oly elegáns gavallérnak 
látszol — kitűnő szabód van, a mosónéd is megjárja — no, 
súgd meg, hogy hinak, ki vagy ? Megőrzőm titkodat. Ládd, én 
minden vendégnek tudom a nevét, megsúgjam ? Az ott a kát

4 *
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gróf B. Ez X. orvos. Az a kicsi ott báró Z E í F. törvény
széki ülnök. Az a vaskos ur ott, ki két leányt ültet az ölébe, 
W. ügyvéd. Látod, mind tudom. Hát téged hogy hinak ?

A dandy fülébe súgja nevét.
— Gróf! hahaha!— kaczag fel Amália, — én nem hiszem !

*  **

A teremben és oldalszobákban mintegy tizennyolcz—hujz 
hölgy és ugyanannyi vagy még több férfi van együtt, kisebb- 
nagyobb csoportokra oszolva, A nagy terem fényes csillára 
minden zugot elönt világával, az oldalszobákban jóltevő félho
mály uralkodik.

Ne lebbentsük ezt a félhomályt. Maradjunk a teremben.
A fiatal orvos csakhamar belefárad a tánczba. Szerencsére 

mindjárt akad más tánczosa Panna-Paulának, délczeg, csinos 
gavallér.

Ez a hasonlatosság--------lehetetlen !
Hol is láttuk ez arczot ?
Nem, nem. Az nem lehet. Az, a kit gondolunk, egy fia

tal, ártatlan, szép leányért eped, ki őt viszont szereti. Az nem 
jöhet ide; egy angyalt hordva szivében, ki lépne a pokolba ?

És mégis ő az, Alpáry Ödön, Krantz Etelka kérője.
És milyen tüzesen járja ! Kitűnő tánczos. A csárdásban 

ritkítja párját nem csak itt, hol inkább a keringő és polka 
otthonos, de mindenütt. Az egész terem érdekkel kiséri a 
gyönyörű párt, és táncz befejeztével meghurrázzák.

Alpáry Ödönnek ez hizeleg, majd holnap újra bemutatja.
Panna kipirulva, lihegve veti magát egy támlányba és 

pár pillanat alatt körül van véve egy csoport udvarlótól, kik
nek czifra beszédeire ő nem sokat fülelhet. A halig;tás arany, 
gondolja szegény Panna és amire az „igen" nem illik, arra k i 
tűnő felelet a „nem".

— Pezsgőt! — rikoltja a bankigazgató.
— Pezsgőt! — sipítja utána a szemüveges kis báró.
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— Pezsgőt! — kiáltja rekedt torokkal, kipirult, láztól égő 
ábrázattal a fiatal orvos — pezsgőt!

* **

Lopódzzunk ki egy pillanatra a teremből, ki a kapubejá- 
rat alá, hogy szemtanúi lehessünk egy jelenetnek, mely bennün
ket okvetlenül érdekel. Mire visszatérünk a terembe, hihetőleg 
már egész más képet fog mutatni, mint a mikor elhagyók.

A kapubejárat alatt zsinóros, prémes egyenruhájának teljes 
díszében, imperatori ezüst gombos botjával kezében jár fel- 
alá a ház tekintélyes külsejű portása. A házmesterek, portások 
példabeszédes gorombaságából ebben az emberben nincs egy 
mákszemnyi. Ez a megtestesült udvariasság. Olyan hajlongó, 
olyan sima, oly előzékeny, mint egy udvari étekfogó. Nem 
valószíniitlen, hogy e fényes eredmény a gazdagon befolyni 
szokott sperrgeldek és borravalók rovására esik.

Vannak mindazonáltal esetek, a mikor ez udvarias férfi 
is ki szokta fordítani a farkasbundát, és egész meztelenségében 
láttatja barbár házmesteri természetét.

Fájdalom, hogy épp ily abnormis pillanatban kell bemu
tatnunk a derék férfiút.

Csöngetnek.
A portás siet ajtót nyitni és szokása szerint, még mielőtt 

szemügyre vette volna a vendéget, ki legtöbbször „törzs" szo
kott lenni, főhajtással üdvözli. A mint azonban emberünk fel

üti fejét, látja, hogy csalódott.
Egy csonka katona állt előtte, megviselt kopott egyen

ruhában, félelmes tekintettel.
— Mit akar ? kit keres ?—kérdi durván a portás.
— Ezt a házat keresem: hogy mit akarok, azt majd csak 

odabenn fogom megmondani,— felelt a csonka katona, lenéző te
kintettel mérve a Cerberust.

— De oda be nem fog menni; itt csak tisztességes ura
kat fogadnak.
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— Hát én mi vagyok, he ?—kérdi indignácziévai Csonka 
Marczi, kire olvasóink hihetőleg azonnal ráismertek.

— Hogy maga kicsoda, azt én nem tudom, de hogy nem 
fog bemenni, azt tudom,—replikáit a kérlelhetlen házőr.

— Majd meglássuk.
— Igenis, meglássuk. Hát rechtsum, kertáj! — kiáltott a 

portás, hatalmas termetével elállva neki az utat. — Ide csak 
az megy be, a kit én bebocsátok.

Csonka Marczi halántékaiban erősen lüktetett a vér. Most 
mitevő legyen ? Megpróbálja kérésre fogni a dolgot ; lekenye- 
rezi ezt az embert, a kit kedve volna kissé megkéselni.

De csodák csodája! A portás visszautasítja a borravalót: 
Ha ő ilyen külsejű embert a salonba bebocsátana, Szegháti 
Lóri rögtön elkergetné. Esze ágába sincs. Dehogy bocsátja.

— Nekem ide be kell mennem, ha törik, ha szakad, 
mert itt fogva tartják az én mátkámat. Én a mátkámat látni 
akarom ! Kotródj az utamból te maskara, különben megböklek! 
— kiáltott vadállati dühében a katona és gyanús kézmozdulatot 
tett kabátja oldalzsebe felé.

E pillanatban a kapubejáratba egy uj vendég lépett be. 
Nyurga, vékony lábszáru harmincz—harminczöt éves férfi, vilá
gos szöszke hajjal és bajuszszal. Sürü szemöldökei is annyira 
szöszkék voltak, hogy első pillanatra úgy tetszett, mintha ősz 
lett volna.

A jövevényt megpillantva, Csonka Marczi dühe hirteleu 
lehütődött. A portás sietett legmélyebb bókjával üdvözölni a 
jövevényt. Mikorra újra felütötte fejét, a csonka katona búcsú 
nélkül elpárolgott.

A portás csodálkozva rázta fejét.
Az uj vendég egyenesen a salonnak tartott.
Ez egész fejezet alatt discretióból elhallgattuk a neveket, 

Alpáry Ödön kivételével, kinek nevét nagy megütközésünkben 
mintegy akaratlanul árultuk el. Ez uj vendég nevét és állását
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annál inkább elhallgathatjuk, mivel külön fejezetet szándéko
zunk szentelni neki.

Egyelőre kövessük őt a salonba.

* **

A teremben pokoli hőség uralkodik.

A vak fiú kipirult arczczal, kábult fejjel ül a zongora 
mellett és ujjai eszeveszett, szilaj cancant vernek ki a billen
tyűkön. Őt is megcsapta az a levegő, melytől elfonyadnak a 
virágok, elaszik a s z ív  és örök kárhozatra jut a lélek.

Mindenik sarokba egy-egy asztalt állítottak és azok tele 
vannak rakva pezsgőspalaczkokkal. Pisti gróf, ja szemüveges 
kis báró és a bankigazgató ma juxot csinálnak és leitatják a 
hölgyeket, rang és nemzetiségi különbség nélkül valamennyit. 
A kis bárónak különös kedve telik a palaczkok durrogtatásá- 
ban. Ő bontja ki mindannyit. Nincs az a főpinczér, ki e 
mesterségben túltenne rajta.

A jux, úgy látszik, sikerülni fog.
A pezsgő működni kezd.
Nyolcz delnő lépett ki a terem közepére és produkálja 

azt a tánczot, melyet OŐenbach zenéje népszerűsített az euró
pai színpadokon.

A férfiak szanaszét hevernek pamlagokon és fauteuillekben 
és gyönyörködve legeltetik ittas szemeiket a bóditó, merész 
mozdulatokon, a kéjes attitűdökön.

— Bravó, Amália!
— Bravó, J u d it!
— Bravó, Eszmeralda!
Mikor Eszmeralda két palaczk pezsgőt kiürített, akkor 

kezd csak elemébe lenni. Megbontja vastag, nehéz, kékzomán- 
czu hajfürtéit és szétereszti, hogy sarkait verik ; feltűzi uszá-
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lyos ruhája fodrait, hogy kényelmesebben mozoghasson, és az
után — ne nézzetek oda!

Ez nem táncz többé — ez őrület!

Ez nem nő — ez daemon!

Szemei diadalmasan villognak, amint egy-egy támlány 
mellett elsurran, lobogó hajjal, lobogó ruhával, egy bukott an
gyal, ki estében kaczérkodik a menynyel és fügét mutat a po
kolnak. Ujjaival csattog, legyezőjével ráüt a pamlagon heverő 
vállára és meg-megvicsoritja alabastrom fogait . . . azután 
még szilajabban, még vadabbul járja, még ingerlőbben libbenti 
uszályát . .  .

— Bravó, Eszmeralda! — lihegi rekedten, kidült éhes sze
meivel mozdulatait elnyelve, a halál révén álló fiatal orvos és a 
kövér bankigazgató, kit időközben elnyomott a pezsgő buzgósága, 
felálomban utána rebegi:

— Bravó, Eszmeralda!

Mégis csak a szemüveges kis bárónak van igaza. Eszme
ralda nem czigányleány, ő egy melegebb égalj alól származha
tott ide, ő mégis csak spanyol.

Tánczos társnői versenyezni akarnak vele. Ha egy kidől, 
helyébe lép más kettő. Nemsokára ott vannak valamennyien. 
A mily arányban szaporodnak a kiürített pezsgőpalaczkok, oly 
arányban növekedik a tánczosnők száma s a mily gyorsan 
növekedett, ép oly hirtelen fog majd elapadni.

A hölgyek aztán megsokallják a dicsőséget. Nem nézőket, 
hanem tánczosokat óhajtanak.- Az izmos svajczi lány tánczba 
sodorja a kis bárót, a többiek követik példáját és pár pillanat 
alatt mindenki talpon áll. A terem egyre jobban fűlik. A ka- 
czaj. kurjongatás egyre zavartabb. A vak fiú homlokáról sűrű 
verejtékcseppek gyöngyöznek, zenéje nem képes áttörni a tom
boló zűrzavaron . . .

Még hatalmasabb kaczaj.
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Egy hölgy — kettő — három egyszerre féltérdre eresz
kedett. A férfiak az hiszik, hogy elestek.

— Bravó, Amália!
— Bravó, Judit!
— Bravó, Eszmeralda! . . .
És itt — engedjék meg önök, hogy a tollat letegyem.



Negyedik fejezet.

Egy rendőr-genie.

Czingár Jónás János nr megunván a kutyabagosi kostaságot 
egyet fordított a köpenyegén és more patrio felkutyagolt Pestre. 
Ha hozzá lett volna szokva a strimfli viseléshez, bizonyára 
nem jő zavarba, hogy ingatlanait mibe fektesse bele, egy fél
szár untig elég lett volna e nemes czélra, de az ő lábán saját 
és ember emlékezete óta nem lábatlankodott az efféle hiába
valóság, és igy sokáig habozott, hogy mibe málházza úti ba- 
gázsiáját.

Czingár Jónás János ur azonban már akkor is génié volt 
és igy ha pénzmag dolgában szegény volt is, de ötlet dolgában 
távolról sem az. Fogta egyetlen kék karton zsebkendőjét, és 
abba gyömöszölte bele, a mije csak volt.

Lajbi zsebében éppen -tizenöt garast hozott magával. 
Szerencsére a kutyabagosi harangozóné mostoha lányának a 
pesztonkájának volt egy atyafia, ki itt Pesten kuktáskodott 
a kutyabagosi uraság sógoránál, aki úri kaszinóba járó nagy 
ur volt az akkori időben. Az a kukta azután ajánlotta őt a 
szakácsnak, kinek szüksége volt valami írni tudó egyéniségre, 
ki correspondentiáját vezesse Jutka, Kata komorna kisasszo
nyokkal. A szakács ur elismerő volt szépirásbeli érdemei iránt 
és rés nyilván,*ajánlotta őt a komornyik urnák, a komornyik
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ur, ki pompásan tudott beretválni, beretválás közben beszélt az 
urasággal és ennek a révén jutott Czingár Jónás János ur a 
városházához tiszteletbeli, számfeletti dijnoknak, de szépirási 
nagy talentumai (különösen a nagy K, a nagy M, a dupla W 
és a hórihorgas nagy Z betűk pingálásában ritkította párját), 
csakhamar feltűnvén, állásában nemcsak megszilárdult, de idővel 
sokra is vitte.

Történetünk idejében Czingár Jónás János ur valóságos 
kapitánysági tollnok s idővel még városkapitány, de rendőr
miniszter is lehet belőle, legalább ő maga nem tartja lehetet
lennek.

A mi külsejét illeti, ez elég feltűnő arra nézve, hogy 
aki egyszer látta, többé el ne felejtse. A zsivány urak nem is 
felejtik el. Horihorgas vézna alak, hatalmas lábakkal és nem 
kevésbbé felötlő nagyságú kezekkel. Valamikor az a szokása 
volt kezeinek, hogy ölökké hadonáztak, de mióta kapitánysági 
tollnok, tehát rendőrközeg, leszoktatta magát róla. A rendőrnek 
folyvást bizonyos nyugodtság után kell törekednie. A nyugalom 
fődolog. A komoly mozdulatlanság tekintélyt kölcsönöz. A jó 
rendőr nem néz se jobbra, se balra, mégis mindent lát, min
dent észrevesz. Czingár Jónás János ur pedig nemcsak jó 
rendőr volt, de egyúttal génié is.

Olykor kezei megfeledkeznek, hogy kinek a tulajdonába 
tartoznak és idegesen elkezdenek hadonázni. A következő pilla
natban azonban már eszébe jut az agynak, hogy e gazdátlan 
kezekért őt illeti a felelősség, és az ingák azonnal megál- 
lanak.

Alárendeltjei e külső tüneményekből Ítélik meg, vájjon 
tanácsos-e] szóba keveredni vele. Ha kezei mozgásban vannak 
akkor mindent kérhetni és mindent kaphatni tőle, akkor nem 
tud megtagadni semmit, akkor még mindig a kutyabagosi 
kosta, meghatározhatlan keveréke a jóság, alázatosság és arrogan- 
cziának ; de ha kezeit megállítja, akkor tanácsos távol maradni 
és óvakodni tőle, fölébredt benne a rendőri ambitió, akkor 
minden emberben, ki ellenkezőjét! nem tudja bebizonyítani,
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tolvajt, csalót és utonállót lát és hangjába oly impertinens 
accentust kever, mintha vallatná az embereket.

Homlokára, mikor fontos képet akar vágni, redöket erő
szakol: de a fontos kép a redők daczára sem sikerül, mert 
az egész arczou nincs egy árnya az árnyéknak. Az csupa vilá
gos. Haj, szemöldök, bajusz olyan kenderszöszke, mint a három- 
négy éves gyermekeknél szokott lenni, arczbőre pedig fehér, 
sima, és vékony orra szép kerek gümőbeu végződik. Ezzel a 
képpel bajos tekitélyt tartani.

És ambitiója mégis határtalan.
Sokat olvasott nehány franczia rendőrfőnök viselt dolgai

ról, a mi megzavarta fejét, ő  is hírre, névre akar vergődni. 
Magyar kiadása szeretne lenni a franczia eredetinek. És ez az 
ambitiója már sok keserűséget és csalódást okozott neki.

Hivatalnoktársai ismerik bibéjét és nem egyszer járatták 
meg, már vele az áprilist.

Nemsokára tollnoki emeltetése után kap egyszer egy 
levelet, melyben egy titkos denuncians tudtára adja neki, 
hogy péntekre virradóra egypár rebellis diák, rajongó forra
dalmárok, mi ezélból, azt még tudni nem lehet, fel akarják 
robbantani a pesti lőportornyot. A silba kot megveszteget
ték, hogy akkor hagyja ott a posztot, hogy akadálytalanul bele 
dobhassák az égő kanóczot.

A kéziraton, mely meglehetősen egyenlőtlen volt, látszott, 
hogy kószakarva el van ferdítve. A titkos levélíró sorai végé
ben bevallja, hogy e merény végrehajtásával ő van megbízva, 
de inkább kész elfogatni magát, semhogy a gonosz tettet, mely 
annyi romlást vonhat maga után, véghez vigye. Csak azért az 
egyért esedezik, hogy fiakkert tartsanak készen számára, nehogy 
a hajdúk és drabantok közt kelljen majd gyalog be kutyagol
nia a városházához.

A levél egyenesen Czingár Jónás János kapitánysági 
tollnok ur nevére volt czimezve és csütörtök délután érkezett 
kezeihez, oly érdekes pillanatban, mikor e kezek lóbálóztak. 
hetvenkedtek és járták a czigánykereket.
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Mikor Czingár Jónás János ur végigbetüzte a levél tar
talmát, rögtön nyugdíjba helyezte felső extremitásait. Arczán 
a megdöbbenés komolysága jelentkezett. Oly momentummal 
állt szemközt, mely döntő lehet egész életére. Hátán végig 
borsózott jövendő dicsőségének kéjes előérzete. Ha minden 
sikerül, úgy holnapután reggel valamennyi újság ritkított 
betűkkel fogja közölni nevét és ünnepelni fogják mint a város 
megmentőjét; a kormány nem fog szemet hunyhatni érdemei 
fölött, átteszik az államrendőrséghez, titkos tanácsost csinálnak 
belőle és tért nyitnak számára, hogy nagy rendőri geniejét 
érvényesíthesse.

Nehogy valaki elhalászsza az érdemet orra elől, bölcsen 
hallgatott mindenki előtt. A kapitáuy nem volt hivatalban és 
igy intézkedéseiről nem volt felelős senkinek. Kirendelt bizo
nyos számú hajdút és drabantot a hely színére, kétszáz lépésnyi 
távolra a lőportoronytól, ő  maga már reggeli hóromórakor 
kikocsizotta denuncians által kikötött fiakkerben és személyesen 
vezette az expeditiót.

És egészen úgy volt, a hogy a titkos levélíró megírta, Az őr 
elhagyta posztját és a lőportornyot isten és a nagy közönség, 
oltalmába ajánlta. Czingár ur kezeit dörzsölte, minden jól megy, 
kitünően megy.

Azután kiadta parancsait, hogy a legelső gyanús embert, 
ki a lőportoronyhoz közeledik, meg kell állítani és akárhogy 
ágaskodik, akárhogy perorál, le kell tartóztatni; ha tisztességes 
conspirator, beleültetik a fiakkerbe, ha nem az, bekísérik 
gyalog.

Valami egy óra hosszant állhatott ott az expeditió, fe
szült várakozásában a bekövetkezendő dolgoknak. Mély csöndes
ség uralkodott kőröskörül, csak a szomszéd államvaspálya 
udvaráról hallatszott olykor egy-egy jeladó vontatott fütty.

Czingár Jónás János ur keble minden füttyre hangosan 
feldobogott és kezei önfeledten megkezdték a czigáuykereket. 
Egyszerre — két alak közelit a lőportorony irányába, kát 
ellenkező oldalról. Az egyik szabályos, szilárd léptekkel, a má
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sik szerfölött gyanús lassúsággal, olykor meg-megállva, körül
tekintve, kissé ingadozva. Az első a városba vezető gyaloguton 
közeledett a lőportorony felé, mely neki jobbkéz felől esett, 
az utóbbi le-letérve az útról, de folyvást szemközt haladt vele.

A két alak a lőportorony előtt, mintegy húsz lépésnyire 
attól, találkozott. A lassú menésü, ingadozó alak makra pipát 
tartott a szájában és egyenesen a másik szeme közé tolta, 
mint mikor a részeg ember tüzet szokott kérni a szomszédjától.

E  végzetes pillanatban hallatszott Czingár Jónás János 
kapitánysági tollnok ur jeladása. A drabantok és hajdúk min
den oldalról előrontottak és pár másodpercz alatt ott állottak 
a két conspirator közt, hogy őket egymástól elválaszszák.

Az a ki makrapipát tartott a szájában, melynek szárát 
a váratban támadás pillanatában még erősebben szoritá fogai 
közt, foltos, szurtos alak volt. Kezei nyomán Ítélve a jámbor 
csizmadia czéhhez tartozhatott, de ennek is azon alárendelt 
fattyúhajtásai közé, kiket közönségesen csiszlik czimmel szokás 
titulázni. Az éjét valami harmadrendű csapszékben tölthette a jám
bor és most haza iparkodik, hogy felesége által megdöngettesse 
magát. Ehhez ép úgy hozzá szokott, mint a pálinkához.

A másik tisztes külsejű úri embernek látszott. A tollnok 
ur kérdésére azzal felelt, hogy vasúti hivatalnok, raktárfel
ügyelő és a pályaudvarra siet.

— A törvény nevében, ön foglyom, — hangzott Czingár 
Jónás János ur dörgedelmes szava, a mint a csoporthoz ért.

Nem használt se kérés, se rimánkodás. A csiszliket 
közbe fogta az escorte. A raktárfelügyelőt Czingár ur a le
vélben kikötött föltétel szerint maga mellé ültette a fiakkerbe.

Azután még vártak kissé, mig egészen kivirradt, s 
minthogy ekkor a lőportornyot úgy sem volt ok félteni többé, 
az expeditió megindult. Elől a gyalog had, utána lassan lép
tetve a fiakker.

— Bár nem egyezik meg a hivatalos szabálylyal, hogy 
önnel elfogatási ügyében privatim szóljak, mégis el nem en-
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gedhetem magamnak, hogy tapintatos eljárását meg ne dicsér
jem — kezdé Czingár ur.

— Micsoda eljárást, uram ? — kérdé a hivatalnok nyugod
tan, meg lévén győződve, hogy soha még álmában sem szerzett 
jogot a tisztességre, melyben részesül.

— Mindenekelőtt, hogy a levelet nevemre czimezte, — 
mondá a tollnok nyájasan és újra megfordult agyában az a 
tömérdek érdem, melyet e pillanatban vet, hogy egykor nagy 
városi és állami tisztségeket arasson.

— Én öt esztendő óta nem Írtam levelet senkinek, 
akkor sem küldtem el, és még most is ott hever az almárium 
tetején. Bérmentetlenül nem akartam elküldeni, a tizenöt kraj- 
czárt meg sajnáltam.

— Sohse tagadja, barátom; a jutalomból ön is ki fogja 
venni részét. Ön látja, hogy minden kikötése szerint történt A 
befogatás természetesen csak szinlett, inkább az ön saját érde
kében. Hát sokan vannak a fiatal rebellisek, mi ? De mondja 
csak, mit akarhatnak attól a lőportoronytól ?

— A lőportoronytól?
— Igen, mi czélja lenne ennek a fölrobbantásnak ?
— A főirobbantásnak ?
— No, mire való. ez az alakoskodás? Beszéljen nyíltan. 

Ön kétségkívül mindenbe be van avatva. Ne tagadja. Az őr 
nem állt a posztján. . .

A raktárfelügyelő arczán elébb gyönge pir jelent meg, 
azután olyan mosolyfélb vonult el ajkán, kezdett tisztába jönni 
valamivel, amit nem fogott fel mindjárt. Azután olyan ha 
hotába tört ki, hogy Czingár Jónás János ur a legkomolyabb 
arczredőkhöz volt kénytelen folyamodni, hogy némi kis tekin
télyre szert tegyen.

— Hát a lőportorony végett jöttek ki az urak? Kérdé a 
laktárfelügyelő.

— Nos, igen.
— Melyet valami összeesküvők fel akarnak robbantani ?
— Nos, igen.
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— A miatt ugyan kár volt olyan korán fölkelni, hisz az 
anno isten tudja mióta — üres.

— Ü res! — kiáltott fel megdöbbenve Czingár Jónás János 
ur és azt hitte, hogy mindjárt bele üt a lapos menykö, — üres, 
üres ! Hát hogy lehet az ?

— Kiszedték belőle a puskaport, — mondá egykedvüu a 
raktárfelügyelő.

— De hát az ő r ! — mormogá homályos elmével a tollnok, 
a hiányzó őrt, az ellenbizonyitékot argumentumnak véve.

— Azóta őr sem áll előtte, minek ?
— Szörnyűség, szörnyűség ! — mormogá Czingár ur és kez

dett karjaival hadonázni, úgy hogy a raktárfelügyelő jónak látta 
saját jelenlétére figyelmeztetni a szűk helyen.

— Bocsánat, uram, befogatása tévedésen alapszik, nem 
kivánom önt tovább tartóztatni, — kezdé a tollnok, kissé össze
szedve magát.

— Nekem már mindegy, — felelt a hivatalnok egykedvűen. 
Akár a városházára is fölmehetek. Ön mulasztást követtetett el 
velem, melyért fizetésemből bizonyos összeget levonnak. A vas
úti szolgálat igen szigorú. A városházán majd panaszt emelek.

— Egészen fölösleges. Szívesen megtérítem veszteségét, — 
és Czingár ur kivett két forintot tárczájából.

— Ez kevés, uram. Tiz forint alatt nem is kezdik a 
büntetést.

Mit volt mit tennie szegény Jónás/Jánosnak, kifizette a 
tiz forintot és a raktárfelügyelő még a szeme közé kaczagott. 
A csiszlik természetesen szintén szabadlábra helyeztetett, és a 
rendőrminister in spe iparkodott eltusolni az egész affairet, 
nehogy a kapitány fülébe jusson. Collegái előtt azonban ez eset 
óta mindig puskaporszagu maradt.

Az ilyen „apró dőreségek," mondom többször megestek 
Czingár Jónás János uron. De ő helyét mindazonáltal be
csülettel betölté, Mi több: szemes hivatalnoknak is volt mond
ható, ki gyorsan el tudja határozni magát és erélyesen intéz
kedik.
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Szabad óráiban Pitavalt tanulmányozza és privát órákat 
vesz a lélektanból, mire a jó rendőrnek Lavater mellett a leg
nagyobb szüksége van. Érti az arczisme- és a koponyatant. Min
den héten kétszer látogatást tesz a városi dologházban, hogy 
rendőri tanulmányait bővítse. Észleleteteit azután pompás caligra- 
phiai vonásokkal papírra veti, majd azokból fogja valamikor 
megírni rendőri memoirejait. A lőportorony története azonban 
aligha lesz följegyezve ott.

Czingár Jónás' János úr gyakran szomorodott szívvel el
gondolkozik azon, hogy mért is nem született ő egy más ha
zában, hol a nagyszerű, borzalmas hétszeres gyilkosságok, a 
conspiratiok és világra szóló cause celebrek napirenden vannak, 
Angliában, Francziaországban. Vagy hát legalább szabadon bo- 
csátanák szegény Rózsa Sándort Kufsteinből, hogy Czingár 
Jónás János kapitánysági tollnok ur ismét elfoghatná!

Semmi sem történik arra nézve, hogy egy olyan rendőri 
capaeitás mint ő kimutathatná foga fehérít, egyátalában 
semmi!

Ezeket a hitvány csirkefogó-ügyeket, apró tolvajlásokat 
zsebmetszéseket, holmi jelentéktelen agybehorpasztásokat,; kofa- 
czivódásokat, betörési kísérleteket stb. már régen megunta.' 
Azok úgy hasonlítanak egymáshoz, mint egy pár tojás. A vere
kedéseknél meg alig van valami bonyodalom, itt nincs semmi 
megfejteni való. És neki éppen az kellene. Valami olyan eset, 
a hol salamoni bölcseséget lehetne feltüntetni.

Fájdalom ehhez is szerencse kell.
CziDgár Jónás János urnák pedig éppen az hiányzik, semmi

egyéb.
Néhányszor már arra a fogásra is vetemedett, hogy ha 

nem kerül, hát maga csinál valami cause celebret. Fölfujja, 
összevissza bonyolítja a csekélységet és nagy dolgot csinál be
lőle. Ezzel is úgy járt mint a lőportoronynyal, mindig közbe
vetődött egy-egy olyan előre nem látott körülmény, a mi jó 
törekvéseit meghiúsította.

Képea regénytár. II. köt. ^
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Hivatalszobájába benyitva egy csomó akta mellett talál
juk a tollnok urat. Arczán felötlő vidámság észlelhető. Két
ségkívül valami nagy bűnügyi vétségnek került a nyomába, 
valami összeesküvés — valami uj puskapor-merénynek!

Nem.
Most az egyszer szilárd alapon áll.
Egy jegyzőkönyvet forgat, melyben nem mindennapi bűn

eset tárgyaltatik ; egy gyilkosság forog fenn, mely — hála is
tennek — annyira rejtélyes, hogy földerítése, ha sikerül, párat
lanul fog állani a bűnügyi esetek krónikájában. A gyilkosság 
színhelye a váczi úti régi temető. October 13-án virradóra 
egy női hulla találtatott ottan éktelenül elrutitva. A hírlapok 
annak idejében sokat foglalkoztak ez esettel; nemcsak hogy a 
tetteseket nem lehetett eruálni, de maga a szerencsétlen áldo
zat kiléte is titok maradt.

Czingár Jónás János ur hagyta feledésbe menni az esetet 
és csak most, mikor senki sem gondol már reá, kezd behatób
ban foglalkozni vele. Nem szól senkinek, legjobb barátjának 
sem, de titokban, alattomban folyvást ezzel foglalkozik, ezt 
kutatja, még talán éjjel is erről álmodik.

Gyakran kirándulásokat tesz a váczi-uti temetőbe és ta 
nulmányozza a terrénumot. A temetőbiztos megmutatta neki a 
helyet, hol a hullát megtalálták. Ő fontos, igen fontos képet 
vág hozzá és — hallgat.

A hallgatás Czingár ur kiváló erénye. Ha fennhéjázó álmai 
valamikor teljesedésbe mennek, nagyrészben ennek fogja köszön
hetni. Ennek és szívós kitartásának. Czingár ur genieje a hall
gatás és a türelem.

Ami a rejtelmes gyilkosságot illeti, eddigelé hiányzik 
minden támpont. Valami kalauzfonalnak még csak árnyékát sem 
bírja ellesni. Mindazonáltal folyvást tapogatódzik. Az ő rendőri 
ösztöne azt súgja neki, hogy itt nem közönséges gyilkosság 
forog fenn. Az a körülmény, hogy a hulla szándékosan fölis- 
merhetlenné tétetett, képzeletének tág té r t  nyit a legsajátságo
sabb combinatiókra.
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Mikor két utolsó látogatásit tette a temetőben, egy fiatal 
ember tűnt fel ott neki', ki a Karvalyosi-sírbolt közelében, épp 
azon a helyen járt föl alá, hol a hullára leltek. Mint a keringő 
juh, folyton azon egy helyben forgolódott, mintha szabadulni 
nem tudna onnan. Egy sírkő mögül megfigyelte jól, mint tépe- 
lődik magában, hogy váltakoznak arczán a belső felindulás 
kifejezései. Olykor pörge kalapját levette fejéről és letörölte 
homlokáról a verejtéket; haja fésületlen, borzas volt, nyaka 
meztelen, ruhája kopott. Azután leült a Karvalyosi-sirbolt lég 
alsó lépcső fokára és tenyerébe sülyesztette fejét, mintha a 
gondok súlyát nem bírná el.

Semmi kétség! Ezt az embert a gonosz lelkiismeret 
üldözi.

Másfél órahosszant ült Czingár ur rejtekhelyén, mig az a 
szegény elkárhozott lélek, mint látszott, kissé megkönnyebbülve 
elhagyta a temetőt. A tollnok követte őt és nyomában volt 
mindaddig, mig egy titkos biztossal nem találkozott, ki a gya
nús fiatal embert azután tovább kisérte.

Czingár ur türelmetlenül várakozott a biztos visszajöve- 
telére. Háromszor, négyszer átforgatta az aktákat, nem talál-e 
valami újat bennök, ami eddig kikerülte figyelmét. Hiába. 
Végre a biztos megérkezett és hivatalos subordinátióval állt meg 
a mester előtt.

— Nos, Kemény, elcsipte ? kérdé a tollnok, — felpillantva 
aktáiból.

— Igenis, kérem, elcsíptem. Sok ügygyel-bajjal járt. Tel
jes két órámba került, mig kitudhattam a lakását.

— Adja elő részletesen, — mondá Czingár ur és elővette 
jegyzőkönyvét, hogy jegyzeteit beleírja.

Kemény, a biztos pedig sorba szedte éleményeit.
— A Széntérig akadály nélkül követhetóm azt az urat, 

gyors, egyenletes léptekben haladt előttem és csak egyszer állt 
meg a gyapju-utcza sarkán, hogy egy ácsorgó embertől tüzet 
kérjen. A széntéren azután egyszerre meggyűlt a bajom vele. 
Legelébb is amint a széntérről a Károly-utcza torkolata felé

5*
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rányozza lépteit, belebotlik valami úri piperkőczbe, ki le nem 
rázhatja a nyakáról, pedig amint kivettem az arczából, derogált 
neki ezzel a nyakkendőtlen emberrel végig menni az utczán. A 
piperkőcz eredetileg a váczi utczába iparkodott, de társa meg- 
hnrczolta jobbra-balra, az úri utczán végig, azután a kigyóut- 
czán keresztül a városháztérre, onnan a Dunasorra. Mikor a 
piperkőcz látta, hogy semmi módon nem bir szabadulni tőle, 
kivette tárczáját és adott neki valamit. Akkor aztán elváltak. 
A piperkőcz a váczi-utczának tartott, emberem pedig az alsó 
Dunasoron folytatta csavargását.

Kemény a tollnok ar intésére néhány másodpercznyi szü
netet tartott elbeszélésében, mig amaz utolérte jegyzeteivel.

A tollnok ur fejbicczentésére Kemény folytatta rap- 
portját :

— A görög templom szomszédságában emberem hirtelen 
egy melléjnitczába kanyarodott. Itt kicsibe múlt, hogy el nem 
tévesztettem szem elől. Hirtelen utána iramodtam. Már csaknem 
az utcza túlsó végén volt, mikor egyszerre hátulról nyakoncsipi 
valaki és el nem ereszti mindaddig, mig én oda nem értem. Aki 
ilyformán segítségemre jött, nem volt más, mint Franczi, a 
Szlova főpinczére, régi jóbarátom.

— Miféle akasztófavirága az ? kérdem tőle, amint em
beremet ismét útnak eresztette, — hogy hijják ?

Franczi nem tudott felvilágosítást adni. Darab ideig törzs
vendége volt aSzlovában, azután darab ideig kontózott és egyszerre 
egészen elmaradt. Se nevét, se állását, se lakását nőm tudja. 
Ott hagytam Franczit és ismét sarkában voltam ismeretlenünknek. 
Mikor a pinczértől szabadult, nyakrafőre elkezdett rohanni ; hogy 
miért, azt nem tudom ; csakhogy a sarkon, amint a kalaputczába 
akar befordulni, szembe jön vele egy hordár egy nagy tükörrel 
és emberem egyenesen belerohan. A tükördarabok csörömpölve 
hullottak szét a kövezeten és emberem mintegy megkövülve, 
halálsápadtan állapodott meg ott helyben. Itt hivatalos tisztem
nél fogva közbeléphettem. Gyanús emberünket Lengafi Titusz
nak hijják, lakik: képiró utcza 4. sz., a „Hét bagolyhoz" czim-
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zett házban , állítólag joghallgató és meglehetős confusus 
ember.

— Meggyőződött ez adatok hitelességéről, Kemény ?
— Igenis, instálom. Elkísértem lakására, mivel a tükör 

árát — tizenkét forintot — nem tudta kifizetni és abba re
ménykedett, hogy egyik laktársa kifizeti helyette. Egy rőthaju, 
nyúlánk fiatal ember, kit szobájában találtunk, ki is fizette, és 
igy nem volt semmi jogczimem, hogy tovább is a nyakában 
üljek. Instrukczióm különben is csak ennyire terjedt.

— Ön tökéletesen megfelelt instrukcziójának, Kemény, ön 
megbízható, tapintatos hivatalnok. Ezt a Lengefit jő lesz szem
mel tartani.

— Igenis, kérem.
— Más jelenteni valója nincs ?
— Semmi nevezetes. Kovács egy parasztot kisért be 

kinél négyszáz forintnyi hamis bankót talált. Százasok és tízesek 
Állítólag búzájáért kapta.

— Három hét óta harmadik eset, — mormogá Czingár ur 
magában. Azután a biztoshoz fordult.

— Mit gondol. Kemény, e gyakori hamisítványok felől ?
— Nagyon ügyesen vannak utánozva.
— Nagyon ügyesen . . . Bécsben még a bank is elfoga

dott néhányat és csak a seriese után ismertek rá mint hami
sítványokra . . . Tegnap benne volt a lapokban . . .  De nem azt 
értem. Mit gondol, honnan eredhetnek ezek a falsificatumok

— Hát csinálják, könyörgöm alásan.
— De ki csinálja, vagy kik csinálják ? Ez a easus ! Mik 

önnek nézetei ez ügyben, Kemény ; önnek olykor ideái szoktak 
lenni.

— Hm. Hát valami banda, — mondá Kemény közönyösen.
— Helyesen, Kemény, valami banda. Gondolkozzék ön 

e tárgy felett és közölje majd velem nézeteit. Holnap majd k i
hallgatom a parasztokat. Most elbocsátom önt, Kemény.

A biztos távozott és Cziogár ur egyedül maradt.
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Elégedetten dörzsölte kezeit, mert bár a temetői látogatót 
illető felvilágosítások nem voltak is egészen kielégítők; de nem 
merült-e fel egy újabb eset, melynek fölfedezése kiirt, dicsősé
get, jutalmakat vonhat maga után ? Ezek a bankóhamisitási 
tünetek az igazi policzistának nagy tért nyitnak a működésre 
és ügyessége, furfangossága kitüntetésére. A bank figyelme i 
fel van költve . . .  maholnap jutalmat tűznek ki a hamisítók fe
jére . . .  Ha ő, Czingár Jónás János ur, azokat megkerithetné, 
a hamisítókat tudniilik, talán képes volna még a jutalomról 
le is mondani. Beérné a becsülettel, a hírével.

Czingár ur résen lesz, annyi bizonyos. Ő képes éji alu- 
vását, egészségét odaáldozni, képes három napig talpon lenni, 
bejárni Budapest valamennyi gyanús helyiségeit; ő sokra, min
denre képes. Csak rejtett, csak bonyolódott., csak ne mindennapi, 
közönséges legyen az ügy.

De eszébe jut valami, amiről szinte megfeledkezett. Csen- 
getyü után nyúl és csenget.

— Riemer jöjjön, — parancsolja a belépő ordináncznak.
Riemer egyike volt a legügyesebb drabantoknak. Yén

gyerek, ki már három kapitulácziót kiszolgált a városházán.
— Riemer,— szólitá meg a tollnok a belépő drabantot, — 

egy csonka obsitos katona őgyeleg most szabadon, a kit önnek 
ismernie kell. Szakállas, félelmes külsejű betyár, a jobb karja 
hiányzik . . . mióta nincs az őrizet alatt.

— Három hónap előtt hagyott itt bennünket. Egyelőre 
nincs ellene semmi vád; Marezinak hijják; mikor nem bujdosik, 
a „Névtelenben" szokott tartózkodni, mikor bujdosik, akkor is 
ott van ; csakhogy azt nehezen lehet befogni; mindig belekerül 
egy két hétbe, mig megcsíphetjük.

— Azzal az emberrel találkoztam az éjjel olyan helyen, 
hol semmi keresete se volna, és ahova nem akarom, hogy többé 
lábát tegye Ezt az embert önre bízom, Riemer.

— Értem, könyörgöm.
— Ön körülveszi mindazzal a figyelemmel, melylyel rang-
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jának tartozunk, mert nem közönséges tolvaj, annyi bizonyos, 
és az érdemet minden pályán elismerni kötelességünk.

— Értem, könyörgöm.
— A szükséges pillanatban számon fogom kérni ezt az 

embert. Mai naptól fogva felelőssé teszem érte.
— Értem, könyörgöm.
— Most mehet, Riemer.

Riemer kiment, a tollnok ur pedig újra aktáiba mélyedt 
és folytatta nagyfontosságu kutatásait.



64

Negyedik fejezet.

Páter Félix tapogatózik.

P á te r  Félix csak annyit mondott gróf Marmarosy Tiboldnak 
a Fosztó Mátyás ügyvéd urnái tett látogatásról, hogy az egész 
dolog csupán zsarolási szándéknak látszik, Fosztó ügyvéd sem
mit sem tud bizonyosan s ámbár vakmerőén állít, de nincs 
semmi nyomatékos bizonyíték kezében. Páter Félix rögtön át
látott a kártyáin s ahoz képest cselekedett.

Minden gyöngeség, melyet e raffinirozott de mégsem 
eléggé ügyes zsebmetszővel szemben mutattak volna, csak újabb 
követeléseknek, újabb zsarolási kísérleteknek szolgált volna 
alapul. A milyen ember ez az ügyvéd, ha valami döntő bizo
nyítvány lett volna kezében, bizonyára nem elégedett volna 
meg tízezer forint követelésével. Tízezer forint egy ily nagy- 
fontosságú titokért! Tízezer forint oly gazdag főurtól mint 
Marmarosy Tiboldi Tízezer forint, mikor attól a titoktól függ 
léte, becsülete, élete gróf Marmarosy Tiboldnak !

Nem, Fosztó Mátyás ügyvéd ur nem látszik. azon szerény / 
emberek közül valónak, kik ily potom árral beérjék, mikor 
módjukban van taksálni. Páter Félix éles szemei nem csalód
hatnak. Egyelőre tehát nincs mit tartani ez ember föllépé
sétől.

— Reá ijesztettem s azt hiszem, elment a kedve a pró
bálgatástól.
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Hogy hol és mikep jutott az ügyvéd a titok birtokába, 
azt hasztalan lett volna fürkészni. Sokkal furfangosabb ember, 
hogysem ilyesvalamit eláruljon. Meglehet, hogy csak véletlenül 
jutott hozzá; de meglehet, hogy czinkostársa is van, a ki osz
tozni akar vele a zsákmányban. És ez esetben tán a dolog 
nem is marad annyiban. Attól függ minden, hogy a czinkos- 
társ milyen bizonyitékokkal rendelkezik.

Ha csak azzal akarnak bizonyitni, a mi tényleg az ügy
véd kezében van, azzal nem mennek semmire. S valószinü, 
hogy a czinkostársnak van még más bizonyitéka is, amit nem 
adott át az ügyvéd kezébe, sőt nem is közölt vele. Meglehet, 
hogy a czinkostárs nem bízott egészen üzlettársa becsületes
ségében s valamit föntartott még a maga számára ; vagy talán 
okai lehetnek — akár 'törvényes, akár lelkiismeretbeli okok, 
hogy azzal az utolsó bizonyítókkal ne is álljon elő semmi 
esetben.

Emlékezzék csak vissza ő excellencziája, nincs-e valami 
más bizonyíték is az esketési bizonyítványon kívül, a mit 
hatályosan lehetne ellene fölhasználni ?

ő  excellencziája nem emlékezett semmire. Az esketési 
bizonyitványon kívül nincs semmi, ami döntőn bizonyíthatna. 
A tanuk, az erdész és harangozó, mindketten meghaltak már. 
Ezeket sem lehet többé fölhasználni és más semmi sincs.

— Az egyházi matrikulából kimetszett lap itt van még 
excellencziádnál ?

— Elégettem még akkor, mikor kivágtam.
Páter Félix ajkába harapott. Ez kár. Egy szállal több 

lett volna, melylyel az öreg grófot lekötve tartja s ki tudja, 
mire lett volna még használható.

— A titok birtokában volt személyek közül tehát a két 
tanú már nem jön számításba, — szólt aztán, tovább folytatva 
kombinálását. — Gondolom tehát csak az eltűnt vadász, a ki oly 
rejtélyesen elillant, s a boldogult grófnénak nővére marad
tak fönn.



A „grófné" szót erősen megnyomta. Gróf Marmarosy 
Tibold lehajtotta fejét és mélyen fölsohajtott.

— Szabad kérnem, ha excellencziád kiegészitná elbeszé
lését Fehér kapitány idősb leánya sorsának elbeszélésére! is.

— Nem tudok róla semmit, dadogá az öreg gróf, 
reszkető ujjait végighuzogatva sápadt arczán. Nem kérdezős
ködtem utána s nem hittem, hogy ez oldalról valaha valami
től tartanom kellene.

— Más senkire nem emlékszik excellencziád, a ki be lett 
volna avatva a titokba ?

— Senkire.
—- Úgy azt hiszem, biztonságban lehetünk. Mindenesetre 

tudakozódni fogok Fehér Amália után.
— É s . . . és fiam ? — szólt az öreg gróf halkan, töre

dezve.
— Meg vagyok győződve excellencziád atyai szándéká

ról, —- viszonzá a jezsuita nem minden árnyalata nélkül a 
gúnynak, mit azonban az öreg gróf izgatottságában nem volt 
képes észrevenni; — de bizonyosat semmit sem mondhatok. 
Lehet, hogy é l ; lehet, hogy nem is él.

Találkozását Cserni Viktorral elhallgatta a jezsuita. Ezt 
magának tartotta föl, erről egyelőre nem fog értesülni Mar- 
marosy Tihold gróf.

A beszélgetés ő excellencziája és a házi káplán közt 
azzal végződött, hogy a gróf bemarki^lt pénztárába s egy csomó 
bankjegyet adott át a káplánnak az elveszett fiút illető nyo
mozások erélyes folytatására.

A jezsuita nem volt ellene, hogy az öreg grófban minél 
jobban felébresztessék az apai lelkiismeret. Minél erősebb a / 
lelkiismeret furdalása, minél gyötröttebb, zaklatottabb, minél 
megtöröttebb az öreg bűnös, annál nagyobb szüksége van az 
egyház megnyugtató, vigasztaló kebelére. A kiknek nem fáj 
semmi, a kiket nem nyom semmi, azok elbizakodott kevély
ségükben elfordulnak az anyaszentegyháztól.

A hitetlenség dölyfösen emeli föl fejét világszerte s oly

— , 66 —
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kevés kivet számíthat az egyház. Nehéz, nagy megpróbáltatá
soknak kell jönni, hogy megtörjék az emberi gőg és emberi 
hiúság. De meg fog törni, meg kell törnie mindenütt. A 
zászló, mely alatt Krisztus egyháza harczol, a régi varázs jós 
igéket viseli: in hoc signo vinces.

A jezsuita összefonta karjait s emelt fővel, kifeszitett 
mellel, mintegy harczra készen állt, hasonlóan a katonához, 
kit a trombita a csatatérre szólít. Ő is egyike volt az ecclesia 
miiitans harczosainak, kik Róma zászlója alatt küzdenek a hi
tetlen modern szellem ellen, mely vakmerőén megingatja az 
egyház alaposzlopait. Ez kemény, elkeseredett harcz, melyet 
végig ki kell vívni; minden egyezkedés hiábavaló s csorbát üt 
az egyház tekintélyén. Nem, Róma letiporja ellenségeit, Róma 
nem egyezkedik.

E gondolatok dagasztották a fiatal jezsuita keblét. Ott 
állni a küzdők sorában, kik majdnem kétezer év óta harczol- 
nak a nagy eszméért, mely Péter halászbárkájából a Vati
kán trónjára ültette utódait s a hármas koronát tette fejükre, 
a legfényesebbet minden földi hatalmasság koronái közt.

— Nem fog elhomályosulni soha, nem szabad elhomályo
sulnia soha ! — mormogá a fiatal pap.

S szemeiben az a sötét tűz ragyogott, melyben nem volt 
semmi keresztényi.

Nem a szeretet apostolai kellenek most az egyháznak, nem 
pásztorok, a kik vezessék a nyájat, hanem harczosok, elszánt, 
bátor, semmitói vissza nem riadó harczosok.

A modern hitetlen szellem minden oldalról ostromolja az 
egyház falait, a hullámok elnyeléssel fenyegetik szent Péter 
székét, a birtorlók fegyverei behatoltak a pápa szent örökébe s 
magát Rómát fenyegetik.

De Páter Félix tudja, hogy ez mind hiú erőködés, hasz
talan ostromolják az elvakultak s hasztalan igyekeznek föl ■ 
forgatni szent Péter székét, a pokol kapui sem vesznek 
rajta erőt.

— A pokol kapui sem !
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Máskor is voltak már a szorongattatás napjai, a pápá (- 
elűzték trónjáról, de az Ur mindig diadallal visszavezette, az 
egyház mindig győzedelmeskedett ellenségein s mindig újabb 
fényben lépett ki a harczbél.

Még vannak hívei a világ minden részén és az Ur meg
enged minden eszközt fölhasználni egyháza dicsőségére. Ott 
olvashatók a szentirásban a szavak: Legyetek szelídek, mint 
a galamb és ravaszok mint a kígyó.

Eavaszok a szent ügy szolgálatában. A harczban minden 
csel megengedett és ez egy rettenetes harcz, melyet az egyház 
folytat a sátán ellen, a hitetlenség ellen.

A gondviselés utjai kifürkészhetlenek. Ki tudja, mi czélja 
volt a gondviselésnek, midőn az öreg grófot engedte végigmenni 
a bűn iskoláján, hogy végül visszavezesse az egyház kebelébe ? 
Egy hatalmas főur, egy roppant vagyon birtokosa mennyit te
het az egyház hatalmának emelésére ! Hát még ha ez egész 
nagy vagyon az egyház rendelkezésére állna ? Ha a gondvise
lés úgy végezte volna, hogy e férfiú legyen fényes családjából 
az utolsó, nem hagyhatná-e egész vagyonát az egyházra ?

A fiatal jezsuita reszketett. A gondolat, mely lelkében 
fölvillant, oly merész volt, oly csábitó, ragyogó kilátást nyúj
tott a jövőbe. Nem neki magának; neki nincs e világon sem
mire szüksége, ő örök szegénységet fogadott, ő csak az egyház 
harczoló, engedelmes, önmegtagadó \ szolgája, ő semmi, csak 
eszköz az Ur kezében, ki általa nagy dolgokat^cselekedhetik 
egyházának dicsőségére.

Ha úgy volna elvégezve, hogy ez az utolsó Marmarosy 
egy nagy tettel váltsa meg bünterhelt lelkiismeretét? Az isten 
ujja-e az, mely az elveszett fiúra mutat, mielőtt az aggastyán 
behunyta volna szemét? Az isten ujja-e, mely fölébresztette a 
lelkiismeretet, de mégsem engedte, hogy a fiú atyja kebelére 
juthasson? Ő-e az, akit látott vagy nem? Az arcz hasonló
sága, a hely, ahol találkoztak, minden rá mutat ; az lesz az 
elveszett fiú.

Páter Félix fölemelte sötét szemeit. Az ő lelkében nem



69

volt gyöngeség, ott hol az egyház magas érdekei forogtak fönn. 
Elválasztani a fiút az apától, miért ijedt volna vissza attól ? 
Áhrahám saját fiát kész volt föláldozni az Űrért. S ha Mar- 
marosy Tibold hiába keresi és nem találja föl gyermekét, az 
csak méltó bünhödés lesz reá nézve. Az igazságos bünhödés, 
mely már az életben kezdődik.

A jezsuita mint választó fal áll az apa és fiú közé. Nincs 
más érintkezés csak ő rajta keresztül; a titok minden szála az 
ő kezében összpontosul, ő vezet, intézkedik és cselekszik, nél
küle az öreg gróf, e tehetetlen roskatag aggastyán egy lépést 
sem tehet.

Ez-e az igazi fiú, azt meg fogja tudni Páter Félix. Meg
szerzi a bizonyosságot. Az ő kezében kell lenni minden bizo 
nyitóknak, hogy a szerint használhassa, a amint a legmagasabb 
érdekek kívánják. Megsemmisíthet mindent vagy nyilvánossá 
tehet mindent, a mint szükségesnek látszik. Az öreg gróf kezé
ben semmi sincs.

A jezsuita röviden átpillantott hadi tervén. Lépésről lé 
pésre fogja kisérni a fiú t, behízelegni magát bizalmába, hisz az 
fiatal embereknél nem nehéz, körülveszi kémekkel, őrködtetni fog 
fölötte, kikkel érintkezik, kikkel társalog, elfogdossa leveleit. Pénz
zel oly könnyű mindig megvesztegetni egypár embert, cselédet, 
házmestert, valami jó barátot.

Bizonyos lehetett Páter Félix, hogy bőven fog kapni 
tudósítást a fiatal ember minden mozdulatáról, még szándékai
ról, czéljairól is. Az ilyen fiatal emberek a tenyerükön hordják 
a szivöket s mindent kifecsegnek. Aztán hihetőleg lesz v alami 
női ismeretsége is, valami egyszerű,' együgyű kis leány, a ki
ben nem fér meg semmi titok, attól aztán mindent megtudhatni.

Páter Félix nem hiszi, hogy csalódnék. Yalószinü, hogy 
a fiatal ember szegény sorsban van, ámbár midőn ott látta őt 
Páter Félix a Fosztó Mátyás ügyvéd irodájában, elegáns, diva
tos ruhát viselt. No de hát az keveset bizonyít, az ilyen fiatal 
ember szeret kiuskodai, inkább koplal, csakhogy gavallórosan 
jelenhessék meg. Aztán meglehet, hogy különösen föl is öltöz
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tették arra az alkalomra. Hihető, hogy szegény, — mert hol, 
mikép jutott volna vagyonhoz? S ha gazdag volna, nem is 
keresné az apját, az bizonyos.

Az a kipuhatolandó mindenekelőtt, hogy mennyiben 
szövetkezett ez a fiatal ember Fosztó Mátyással.

A második czél lesz : elvonni őt az ügyvédtől. Talán 
kecsegtetőbb ígéretek, fenyegetések vagy a körülményekhez 
képest más eszközök által.

A harmadik lesz: lehetetlenné tenni, hogy igényeivel 
bármily alakban fölléphessen. Ez utóbbit illetőleg lehetetlen már 
most megszabni a követendő eljárást.

Gróf Marmarosy Tiboldnak folyvást várni kell az elve
szett fiút és soha meg nem találni. A találkozás az apa és 
fiú közt végzetes következményű lehetne. Az agylágyulásban 
szenvedő öreg gróf nem képes többé tisztán fölfogni a helyzetet 
s az indulatok első benyomása alatt valami helyrehozhatlan bal
lépést követhetne el. Ha nyíltan törvényes fiának ismerné el az 
ifjút, irtózatos botrány származnék abból. Kompromittálva 
volna az egész katholikus párt egyik legbuzgóbb, legtisztei 
tebb fejében.

Mint ujjongnának a vallás ellenségei, ha pellengérre állít
hatnák e katholikus főurban az egyház támaszait! Nem, ennek 
soha sem szabad megtörténni!

— Soha! Soha!
A jezsuita szemei baljóslatulag villogtak s halvány,'hideg, 

erélyes arczán az elszántság vas kifejezése látszott. Ez az 
ember mindenre kész, hogy megakadályozza, a mit megaka
dályozni neki egy magasabb érdek parancsol.

Nem, Marmarosy Tibold gróf soha be nem vallhatja nyil
vánosan a világ előtt az elkövetett aljasságot. A Marmarosy 
Tibold gróf nevének szeplőtelen kell maradni. Az egyház el 
nem ejtheti őt.

De másrészről az apai érzelem fölébresztésével s folyto
nos szitogatásával oda kell hatni, hogy az ür, mely Tibold gróf s
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leendő örököse Kálmán gróf közt tátong, mindinkább széle
sebbé váljék. Hadd idegeneajenek el egymástól még jobban.

Tibold gróf eddig is csak ellenszenvvel tekintett unoka- 
öcscsére. Az a gondolat, hogy e tolakodó egy másiknak foglalja 
el helyét, egy másiknak, a törvényes örökösnek, még élesebbé 
teszi a gyűlöletet az öreg gróf szivében. Ez a hetyke fiatal em
ber, ki oly kevés tiszteletet tanúsít iránta, az ő fiát, az ő tör
vényes fiát szorítja ki örökségéből. Oh, mint kell gyűlölnie az 
öreg grófnak e bitorlót! Mint fog keresni módokat, hogy meg
foszthassa ez örökségtől!

A jezsuita még nem volt tisztában az iránt, mily eljá
rást kövessen Kálmán gróf iránt, de az iránt tisztában volt, 
hogy egy vagy más módon meg kell semmisitnie e hetyke 
fiatal grófot. Meglehet, hogy személyes ellenszenve ragadta el 
a jezsuitát, de e perczben azt hitte, az egyház ellenségét 
tiporja el benne.

Valami homályos sejtelem azt súgta a jezsuitának, hogy 
mindenek fölött őrizkednie kell attól, nehogy az elveszett fiú 
bármi módon az öreg Marmarosy gróf közelébe jusson. Az a 
feltűnő hasonlatosság, mely Páter Felixet az első pillanatra úgy 
meglepte, hatást tehetne másokra is.

Ép úgy mint az öregtől, távol kell tartania őt a fiat al 
Kálmán gróftól is. Az ismeretség e két ifjú közt, kiknek egyike 
hivatva vau megsemmisitni a másiknak örökségi igényeit, nem 
vezethet jóra. A mennyire Páter Félix ismeri Kálmán grófot, 
e hetyke, szeles, könnyelmű, de az esztelenségig lovagias fiatal 
ember képes volna maga kezet nyújtani ellenfelének, hogy őt 
örökségéhez segítse, képes volna őt a saját megrontásával 
törvényes igényeihez juttatni. E meggondolatlan fiatal embertől 
minden kitelik.

A két fiatal ember távoltartása nem lehet nehéz. A kör, 
melyben mozognak, különböző ; csak arra kell vigyázni, hogy ne 
is legyenek érintkezési pontjaik.

Az a jezsuita gondja. Az ő gondja és kémeié. Be kell hatnia 
mindenhová s a Jézus társaságának van még hatalma és van-
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nak hívei, a kik szolgálják. Páter Félix nem egy egyénnel 
rendelkezhetett. A kettős hatalom, a lelki atya és a pénz ha
talma nem maradhat eredménytelen.

Mikor mindezen átfutott elméje, a fiatal szerzetes mély, 
néma, ünnepélyes elmélyedésnek engedte át magát, mint a 
katona az ütközet előtt ; kissé reszkettek idegei s valami halk 
homályos hang lelke mélyén óvni, visszatartani igyekezett, de 
e hang elnémult a büszkeség, a merészség, a tetívágy heves 
föltolulására, melyek keblét dagasztották. Emelkedett hangu
latban, elszántan , bátran tekintett maga elé. Lelkiismerete 
nem volt teljesen nyugodt érezte, hogy amit elkövet, az hűn, 
de tudta azt is, hogy nagy, merész cselekedet s ha sikerül, az 
egyház dicsőségére fog szolgálni.

—■ Uram, bünhödtess engem, — suttogák halvány, resz
kető ajkai, —• csak engedd meg, hogy én is hozzájárulhassak 
egy kővel az épülethez, melyen egyházad hatalma nyugszik

:J:c
: i
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Hatodik fejezet.

Páter Félix kopogtat.

í^om or novemberi délelőtt. *
Az üllőiuti kaszárnyán túl egy dísztelen, földszinti ház 

kapualatti, különbejáratu szobájába vezetjük az olvasót Közép- 
nagyságú hónapos szoba, kopott bútorzattal, bará tságtalan ódi
vatú bolthajtással.

Ez a Cserni Viktor lakása.
Fenn a piafond sarkában serény pókok szövik a háló t; 

a szoba ideiglenes gazdája egy megviselt fekete bőrtámlányon 
ül és szövi gondolatait.

Ma felötlően halavány.
A török pipa feldöntve hever a szőnyegtelen talajon. 

Megtömte, de elfelejtett rágyújtani. Összekulcsolt karokkal, el
nyújtott lábakkal ül székében és szinte látszik halánték ereinek 
lüktetésén, hogy agya megfeszítéssel .dolgozik.

Olykor tekintete körüljár a dísztelen szobában, melynek 
komor jelleme annyira illik borongó sötét hangulatához és sze
műidéi még sötétebben összehuzódnak.

Megunta már e szegénységet, nyomorúságot, hányatást; 
— megunta az embereket, kikkel olykor érintkezni kénytelen, 
a nyomasztó légkört, melyben egyhangú, czéltalan napjai foly
nak. Mig fiatalabb volt, nem igen fogott rajta a mindennapi 
nyomorúság. Tizennyolcz, húsz évvel a koplalást, nélkülözést

Képes regónytár. II. köt. 0
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még a regényesség zománczával szoktuk bevonni. Huszonhat év
vel már egészen m ás! A kinek voltak is regényes hajlamai, 
ekkor már nyakukra hágott, kinőtt belőlük és a „holnap® kér
dése egyre sürgetőbben kopogtat.

Tizennyolcz, húsz évvel a legszegényesebb kamrácskában 
is elfogadjuk barátainkat, eszünkbe se jut, hogy meg találnak 
szólani, eszünkbe se ju t restelni szegénységünket. De amint ha
ladunk az években, gondolkozásunk szörnyen változik.

Cserni Viktor nem igen fogadja barátait e helyen, még 
Alpárit sem. Minek ? Még veszíthetne tekintélyéből e léha ficz- 
kék előtt. Ha kérdik, hol lakik, rendesen kitérő választ ad, 
egyúttal olyat, mely minden további kérdezősködésnek útját 
elvágja.

Úgy lakik itt mint a medve barlangjában, elbújva, elrejtve. 
A délelőttöt vagy átaluszsza, vagy eltusázik magamagával, el- 
ábrándozik, múltra, jövőre gondol és délutánonként, esténként 
kinéz az emberek közé zsákmány után.

A miket barátai, ismerősei körében lát, hall, nem igen 
alkalmatos arra, hogy a társadalom iránt táplált mély gyűlö
letét eloszlassa és morális hitvallását megváltoztassa, vagy 
enyhítse. Az ő szemében csak egy bűn létezik: a hazugság ; 
csak egy gyalázat: a szegénység. Ez erkölcstan első felét az 
erősek állították fel, az utolsót senki sem állította fel és 
mindenki ellenkezőjét hordja szájában, és mégis úgy van, 
mégis igaz. A gazdagnak érdekében fekszik, hogy ellenkezőjét 
hirdesse ; a szegény mentséget talál benne, ha az evangéliumra 
hivatkozhatik, mely a szegénységet eszményíti, de egész világ 
titokban azt vallja, előítéleteink, öntudatlan gondolkozásunk 
minden, de minden kárhoztatja a szegénységet és bélyeget 
süt reá.

Cserni Viktor nyíltan ki meri mondani, hogy a szegény - 
ség gyalázat! Ő gyűlöli a hazugságot és képmutatást. Az erős - 
nek nincs szüksége reá, hogy hazudjék.

Annál roszabb reá nézve.
Cserni Viktor gondolatai talán e perczben is e körül
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forognak. Mert gondolatvilágának ez az alaphangja és érze
lemvilága — ilyen talán nincsen is neki. Érzelemről őt soha 
senki sem hallotta beszélni, ő az érzelmekkel nem kaczérko- 
dik. Soha meg nem indul, soha el nem lágyul, és soha nem 
érzeleg. De talán mégis — mi meglestük őt egy végzetes 
pillanatban, amikor érzelmeiről beszélt. Mi volt az akkor éjjel ? 
Hazugság ? Képmutatás ? Csupán állati szenvedély ? Boszu ? . . .

Olykor, midőn a legkomolyabb kérdések foglalkoztatják, 
mikor cselekedeteinek irányát megszabja, és egészen a földön 
akar lenni gondolatvilágával, lábujjhegyen mellé lőpódzik az a 
kép, homlokára gyöngyöző verejték csapódik le és ő újra átérzi 
kéjét, kínját annak a pillanatnak, melyet meggyülölt és mely
től szabadulni nem tud és talán nem is — akar.

Hirtelen fölkel helyéből és nagy léptekkel méri a szobát. 
Mintha le akarná rázni a lelkére nyomuló gondolatokat. Mintha 
döngő léptei zajával el akarná riasztani a hivatlan vendégeket, 
melyek szivében felütik fejüket.

Cserni Viktor most nem ér rá ábrándozni.
Azután ismét leül. Kivesz zsebéből egy jegyzőkönyvet és 

lapozni kezd. Azon a lapon, hol a Fosztó Mátyás irodája van 
feljegyezve, egész sor ismeretlen név áll még, ha nem csaló
dunk, csupa olyan emberek, akik pénzszerzéssel foglalkoznak.

Cserni Viktor nagy súlyt fektet Heller Ida pártfogására 
és teljesen bízik benne, hogy az ő révén bejut gróf Korláth- 
nokyékhoz, vagy valamely más főúri házba, de hát azt nem 
lehet forceirozni és addig is pénz kell, pénz és újra pénz!

Fosztó Mátyás ur irodájában is e végett fordult meg. 
Ott volt kétszer, háromszor, de véletlenül mindig olyan időben 
mikor Fosztó ur előszobája tömve volt. ő  pedig nem szokott 
antichambrirozni senkinél, különösen nem olyan embernél, kitől 
pénzt akar fölvenni.

Cserni Viktor ismerte Fosztó uramat híréből. A fama 
többek közt azt is beszélte róla, hogy ő olykor vakmerő spe- 
culátiókba is fektet némi apróbb tőkéket. K ölcsönöz pénzt olya
noknak, kik semminémü ingó vagy ingatlan vagyont nem ké-

6 *
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pesek kimutatni. Kölcsönöz nekik egyéniségökre, ha ez meg
felelő, jövőjükre, ha bízik benne. Az ilyen urak örömest írnak 
alá három—négyszáz forintot ötvenért. Miért ne tennék ? ők 
bizonyosan nem veszthetnek és ha Fosztó Mátyás ur nyer, ak
kor sokat nyer. Egy neme a lottójátéknak ez, apró betétekkel 
nagy nyereményre játszik az ember. Ha tiz esetben rajta veszt, 
a tizenegyedik megfizeti valamennyit

Gserni Viktor erre számított, ő bizott magában, miért ne 
bíznék benne Fosztó Mátyás is ?

Cserni elhatározta, hogy még egyszer el fog menni hozzá. 
Majd három órakor ismét tiszteletét fogja tenni nála.

E perczben valaki kopogtatott az ajtón, halk, félénk ko
pogtatás volt.

Cserni Viktor meglepetve tekintett az ajtó felé is megle
petése még fokozódott, midőn abban Páter Félix soha nem lá
tott, kiborotvált képe és hajlongó vékony alakja mutatkozott.

Cserni Viktor fölkelt helyéből és a pap alázatos köszön
tésére alig palástolt boszankodással figyelmezteté, hogy bizo
nyosan eltévesztette az ajtót.

A pap tagadólag rázta fejét.
Ő nem szokta az ajtókat eltéveszteni.
— Mit akar ön? kérdé Cserni mogorván, de azután 

mintha megbánta volna a mord, udvariatlan megszólítást, ki
javító magát: mivel szolgálhatok?

Páter Félix sima arczárói pillanatra eltűnt az alázatos 
kifejezés. Nincs hozzá szokva, hogy vele ily kurtán elbánjanak, 
de ismét udvarias sima képet ölt, ezerszer bocsánatot kér, 
hogy drága idejéből nehány ^erezet igénybe venni vak- 
merősködik. De neki az az ügy végtelenül a szivén fekszik 
és ezért tette ki magát a barátságtalan fogadtatás kelle
metlenségének.

Páter Félix oly könnyedén veti oda az utolsó szavakat, 
olyan nyájasan, mint akinek eszeágába sincs, hogy most vágást 
mér ellenére, ki megfeledkezett a tiszteletről, melyet ruhája 
megkövetel, s mit miveit emberek illemből is meg szoktak adni.
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Cserni Viktor egy kézmozdulattal meghívja a belépésre 
és egyúttal helyet mutat neki a kopott pamlagon.

— Mit akarhat tőle ez a pap ? kérdi magában Cserni 
és szintén leül.

A pap egy perez alatt körüljártatta szemeit a szobában. 
Nem csalódott, ez a Cserni igazán olyan szegény ember, amint 
gondolá, az az öltöny , a mit testén hord , égen földön 
egyetlen vagyona. Még csak nem is füttet, pedig ez a szoba 
olyan hideg, mint a farkasverem. Bizonyosan nincsen pénze 
fára, tán egyébre sem, talán még éhezik is. És minő rideg, 
mogorva tud ez az ember lenni, minő gőgös, büszke, visszata
szító. Ez az ember ismeri születése titkát, semmi kétség! de 
bizonyítani nem tud és eszélyességből inkább hallgat és magába 
zárja büszke keservét. Majd Páter Félix kissé a foga hegyére tapint.

— Én a Jézus-rend tagja vagyok, közönségesen Páter 
Felixnek hívnak, mutatá be magát a pap.

Cserni Viktor komor, vizsgáló tekintettel nézett gróf Mar- 
marosy Tibold házi káplánja szeme közé. — Vájjon mit is 
akarhat tőle ez a kiborotvált képmutató? Semmi kétség, ez a 
fekete kámzsa utána sompolygott és kileste lakását, meg nem 
tudhatta senkitől, mert az öreg Csobó Estvánt kivéve senki sem 
tudja. Vájjon mit akarhat?

Páter Félix belenyúlt hosszú kabátja zsebébe és egy kis 
jegyzőkönyvet húzott elé.

— Tegnap délután — mondá, — egy ügyvédi irodában 
találkoztunk, ön nem méltatott figyelmére, de az ón érdeklődé
semet egészen felköltötte, úgy hogy ellen nem állhattam a 
vágynak, hogy önt felkeressem; egy hordárt küldtem ön után 
és az szerencsésen kitudta lakását.

— Szabad tudnom, hogy minek köszönhetem ez érdeklő
dést ? Az igazat bevallva, nem szeretem, ha leskelődnek utánam; 
— felelt Cserni Viktor gúnyosan.

— Egy felötlő hasonlatosságnak, — mondá a pap nyu
godtan a kérdésre felelve, mintha a mondat második, sértő
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részét nem is hallotta volna, — egy hasonlatosságnak, mely 
legkedvesebb fiatalkori emlékeimet költé fel bennem. Egy kedves 
iskolatársam volt a szemináriumban, az egyetlen, kit egész 
bizalmammal megajándékoztam, kinek örök barátságot fogadtam 
egykor, úgy amint később örök szegénységet és engedelmessé
get szerzetemnek . . . ö  ridegnek találta a zárdái életet és a 
dísztelen papi köntöst . . .  és az első év után kilépett. . .

— Én, uram, sohsem pályáztam önnel, — mondá Cserni 
Viktor szárazán, — én nem vagyok az.

— Az őrök barátság fogadalmát — folytatá a pap Cserni 
közbeszólását egészen figyelmen kívül hagyva — most alkalmam 
volna tettekkel bizonyítani ; a Jézus-rend tagjai hatalmas szö
vetséget alkotnak a társadalom közepeit és befolyásuk minden
hova kiterjed, ahol az egyház érdeke kívánja. Barátomért sokat, 
gén sokat tehetnék és ön annyira hasonlít hozzá, hogy bár ha 
csak rokona volna is, mégis nagy könnyebségére szolgálna 
lelkemnek, ha a baráti tartozások egy részét leróhatnám. 0 
egyszer életemet mentette meg.

Cserni Viktor nyugtalanul fészkelődött a fekete kopott 
bőrtámlányban. Páter Félix nem látszott azt észrevenni.

— Miután meggyőződött csalódásáról, azt hiszem a to
vábbi fejtegetéssel tisztelendőséged csak hasztalanul izgatja 
magát. Nekem nincsenek rokonaim.

— Önnek igaza van, — szólt a pap mély fohászszal, — 
Önnek igaza van. Az álom, melyet kergetek, ismét szertefosz
lott. A kezek Ézsau kezei, de a hang a Jákob hangja, önnek 
vonásai ugyanazok, de szava más. ■ Ön nem az, a kit keresek, 
ö n  n em  F e h é r  G é z a ! . . .

A pap szelíd, ájtatos arczát, mely egy perezre magába me
rült volt, egyszerre fölemelte Cserni arcza leié és hiúz-pillan- 
tása keresztül akart fúródni e vas ember álarczán.

Páter Félix e név hatására számított. Ha Cserni Viktor 
az elveszett fiú, kinek titkát Fosztó Mátyás bírni látszik, úgy 
gyermekkorában kétségkívül az anyja nevét viselte. És e név ha
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tás jói észben elmaradt.

Cserni Viktor ^lehajolt, hogy a földön heverő török pi
pát fölvegye, azután tőikéit és csaknem durván fordult a 
pap felé:

— Szolgálhatok még egyébbel ?
A papnak úgy rémlett, mintha Cserni Viktor előbb el

sápadt, azután mintha a vér arczába tolult volna. Talán a 
mért lehajolt a pipa után. De lehet, hogy csak úgy rém

le tt neki. Egy másodperczig tartott az egész, nem tovább és 
most Cserni Viktor arcza oly rideg, oly komor, oly boszus volt 

mint azelőtt.
— Semmivel, uram, bocsássa meg nekem tolkodásomat és ne 

tekintsen másnak, mint egy szegény rajongónak . . . mondá 
Páter Félix felállva és látszólag távozásra készülve, de önma
gában el volt határozva, hogy e*szobát el nem hagyja, mig 
ki nem puhatolta, micsoda viszonyban áll Cserni Viktor Fosztó 
Mátyáshoz, vájjon az ő megbízásából irta-e Fosztó Mátyás a 
levelet, vagy ő semmit sem tud felőle és az ügyvéd csak a 
maga szakállára dolgozik.

Csakhogy ezt könnyebb volt elhatározni, mint kivinni.
Cserni Viktor megunta már a komédiát és türelmetlenül 

állt a pap előtt. Sűrű szemöldei közt zivatar bujkált, ha ez 
ki talál törni, úgy elsöpri ezt a vézna sima papot, mintha soha 
itt se lett volna.

— Ön álmélkodik a vakmerőségen, — kezdó Páter Félix az 
uj maneuvert — melylyel önhöz, igen tisztelt uram, betörtem, és 
az előítéletnél fogva, mely évszázadok óta szerzetemhez fűző
dik, valami alattomos szándékkal vádol talán magában: én 
biztosítom önt, hogy a gyarló érzelmen kívül, az egyetlen földi 
vágy, mely lelkemben él, semmi más nem hozott ide . . . leg- 
fölebb még azon óhajtás . . .  de ön türelmetlen, uram, én visz- 
szaélek jóságával, nem lett volna szabad ide jönnöm, ön nem 
örömest fogad látogatókat, de most már itt vagyok, engedje 
szavaimat befejeznem, legfolebb még azon óhajtás . . .
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A pap úgy szerette volna, ha Cserni Viktor egy kurta, 
kérdéssel, egy fejbicczentéssel, vagy legalább egy kérdő szem- 
pillantással kíváncsiságot vagy érdeklődést mutat azon óhaj
tás iránt; de Cserni komor, gondolkozó arczában egy vonás 
sem változott, ő nem volt kiváncsi, nem érdeklődött; ott állt a 
pap előtt és hallgatott. Ez az ember oly müveit nyelven beszél, 
modora oly salonias, oly simulékony, hogy még csak kidobni 
sem lehet. Cserni Viktor csak addig volt kiváncsi, mig a fiatal 
pap ajkai szóra nem nyíltak, mikor aztán hallotta, hogy annak 
a reverendának milyen bogarai vannak, kíváncsiságát boszuság, 
váltotta fel, de az a gondolat, hogy ez a pap alattomos szán
dékkal jöhetett hozzá, hogy kitudjon valamit, az a gondolat 
meg nem fordult agyában, és meg sem fordulhatott.

Igaz ugyan, hogy saját nevét említette előtte, azt a nevet* 
melyet tizennégy év óta nem hallott, de hisz ez puszta 
véletlen is lehet. Fehér Géza. . . Az a név oly közönséges, százan, 
ezeren viselik. Oly sajátságosán érezte magát mégis e név hallatára, 
szinte megijedt tőle, szerencsére azt a pap észre sem vehette 
. . . .  Aztán mit érdekelhetné ő e jezsuitát, ő, ki iránt egész 
életében soha senki nem érdeklődött. Igen, az a név is csak 
véletlenség! Most pedig nagyon óhajtaná, hogy ez a pap kot- 
ródjék innen a pokol fenekére . . .  de ki még sem dobhatja 
ha magától nem megy. j  ^

— Legfölebb még azon óhajtás — folytatá Páter Félix 
kezeit kérésre összetéve, mintha imádkoznék — hogy azon 
hasonlatosság kedvéért önnek oly hasznos szolgálatokat tegyek* 
mint tettem volna barátomnak, ha feltalálnom sikerül.

— Köszönöm, tisztelendő ur, jóakaratát , de én nem 
szoktam senki szolgálatait elfogadni, — mondá Cserni szárazom

— ön nyilván szólamnak, üres frázisnak veszi ajánlatomat, 
vagy kicsinyli talán ; mit érne ön az én szolgálataimmal, mit 
adhat önnek egy szegény szerzetes pap, nemde ? De ön felejti, 
hogy én a Jézus-rend tagja vagyok. Ez históriai nagy alap, 
erre lehet építeni és boldogok azok, a kik építenek rá. Én csak 
szegény szerzetes vagyok, de sokat, igen sokat tehetek. . .
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És Páter Félix hosszú felső kabátjának eleje mintegy vé
letlenül szétnyílt és nehéz aranylánczon drágakövekkel ki
rakott arany kereszt csillogott Cserni Viktor szemei közé, mintegy 
illusztratiójakép, hogy ez a szegény szerzetes mennyire 
szegény !

Páter Félix szemeiben ismét megvillant az a sajátságos 
„hiuz-tekintet, mialatt felső kabátját lassan begombolta és fa- • 
jét. alázatosan mellére csüggeszté. ügy állt ott Cserni Viktor 
előtt, mintha valami nagy bűnös volna és tőle várná bűnei 
bocsánatát vagy ítéletét.

Cserni Viktor látta a gyémántos keresztet és észrevette a 
pap kémkedő, hiuz-pillantását. Most egyszerre felvillant agyá
ban, hogy ez alamuszi pap, aki ürügyet használt a betolakodásra, 
ki azt a fáradságot vette magának, hogy lakását kikémlelje, ki 
szegénységről beszél és gyémántos nyakkeresztet hord, hogy 
ez a jezsuita nem közönséges okból van itt, és annak a névnek 
a kiejtése sem véletlen, — semmi sem véletlen, minden combina- 
tió, számítás — finoman kikoholt terv szerint . . .  ez a pap 
nem ok nélkül van itt, ezt küldték, ez a k a r  t ő l e  va
lamit 1

De vájjon m it?

Cserni Viktor a maga részéről is jobban szemügyre kezdte 
venni ezt az embert, kinek, mint látszik, az a szándéka, hogy 
eszközül használja valamihez. Nem mondta-e : boldogok a kik 
a Jézus-rend históriai alapjára építenek? Nem azt jelenti-e ez, 
hogy boldogok, a kik a jezsuitáknak eladják magukat ? . . . 
Viktor keblében a veleszületett büszkeség fellázadt, ő  adja el 
magát ? ö  legyen eszköz — ő ? És neki mernek ilyen aj án- 
latot tenni; neki, ki büszke arra, hogy sohasem hazudik, hogy 
az embereknek kegyetlenül szeme közé dobja az igazságot; neki, 
ki előtt minden gonoszság foglalatja e szavakban rejlik: alá
zatosság, hazugság ! Neki, ki önállóságával kaczérkodni szokott, 
ki szükség esetén talán képes lenne rabolni, de lopni vagy 
koldulni bizonyára nem. Ezek az emberek őt roszul ismerik,
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ha azt hiszik, hogy ő a reverenda szolgálatába lépni tudna, oda 
sokkal több önmegtagadás kell, mint amennyivel ő rendelkezik. 
Ezen az utón nem kíván boldogulni.

Cserni Viktor délczeg alakja egy fővel magasabbnak lát
szott, amint végig nézett az előtte előre görnyedt nyakkal álló 
pap felett.

— Én szövetkezem a pokollal, de a pokol szolgáival nem 
szövetkezem, — mondá Cserni Viktor gúnyos megvetéssel.

— És mégis ellát olykor Fosztó Mátyás ügyvédhez, pedig a 
pokolnak hivebb szolgája nincs, mint ő, — felelt Páter Félix, fejét 
hirtelen felütve. Arcza halaványabb volt még mint elébb, ha- 
lavány és hideg. A csúszó alázatosság nem volt helyén töb
bé; Cserni Viktor lekötelező szavaira sértéssel felelt, elhagyta
ragadtatni magát a papok iránti gyűlölete és heves természete 

által, vétett az illem ellen és Páter Félix idején valónak látta 
bemutatni igazi alakját. A jezsuita amint a sértődés hangján 
Cserninek felelt, más, egész más volt mint az imént. Fejét 
egyenesen, büszkén hordá, ajkain nem lebegett mosoly, ahelyett 
szemei sötét szikrákat szórtak és magas homloka tiszteletet pa
rancsolt. Ez az ember a biblia szavai szerint szelid volt mint 
a  galamb, okos mint a kigyó; de gyáva nem volt, gyáva bi- 

zonynyal nem. A ki Cserni Viktornak igy mer a szeme közé 
nézni, az gyáva nem lehet. )  'C

Cserni Viktornak ez az uj alak imponált'.
Ha nem imponál neki, szóra sem méltatja tovább, de igy 

m ég felelt is neki.
— Fosztó Mátyás csak uzsorás, de nem lélekvásárló. Ha 

háromszáz perczentet irok alá neki, önkényt teszem. Ha a ter- 
mirust meg nem tartom, jogával él és kétszáz perczent per

költséggel szaporítja tőkéjét, azért ügyvéd is egyúttal, hogy a 
perköltséget el ne szalaszsza. Ha meg nem veheti rajtam sem 
a tőkét, sem a kamatot, sem a perköltséget, ad acta teszi a 
váltómat és várakozik . . .  mi van ebben?

Páter Félix fellélegzett. Tehát Cserni Viktor más ügyben,
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váltóügyben, pénzkölcsönzési ügyben kereste volna fel Fosztó 
Mátyás urat ?

— De önök másképpen dolgoznak, kevesebb rizikóval és na
gyobb kamatokkal. Akinek a kis ujját elcsíphetik, azt csak 
akkor eresztik ki körmeik közül, ha a pokolnak átszolgáltatják. 

Én, higyjék el, nem odavaló vagyok az önök táborába, én önálló, 
önfejű ember vagyok. Nem azért őriztem meg önállóságomat 
mindez ideig, hogy konczúl odadobjam a legelső jezsuitának, ki 
utamba akad . . .

Milyen szép volt ez a Cserni Viktor e pillanatban, sötét 
komor arczában annyi nemesség, homlokán annyi büszke önér
z e t . . .  Páter Félix alig hallotta, hogy mit mond, úgy el van 
merülve nézésébe és saját gondolataiba.

— Csak hadd beszéljen — gondolá a jezsuita, — minden 
szava bizonyítja, hogy származási titka előtte ismeretlen. Ez a 
heves, hirtelen fellobbanó természet más eszközöket választana 
jogai érvényesítésére. Ez nem bujkálna, nem alattomoskodnék 
és nem Íratna fenyegető leveleket, hanem maga elmenne Mar-
marosy Tibold grófhoz és fülébe dörögné : te megfosztottad 

ifjúságomat az örömöktől, férfikoromat a törekvésektől, kidobtál, 
megtagadtál, szegénységbe, sárba taszítottál, de én nem vesz
tem el gonoszul, ahogy te akartad, itt vagyok, feltámadtam, 
törvényes fiad, javaid egyetlen jogos örököse, a család feje 
vagyok. . . Szeretetedet nem áhitom, azt add, akinek akarod, 
de a majorátus az enyém...  Semmi kétség, hogy igy beszélne, 
hogy igy cselekednék.

— Mondja meg ön azoknak, — folytatá Cserni Vikior, — 
— akik — nem kutatom, mi czélból küldték önt hozzám, hogy 
Cserni Viktor szövetkezik a pokollal, de nem a pokol szolgái
val ! Isten velünk, uram.

Viktor parancsoló kézmozdulatot tett az ajtó felé. Páter 
Félix még mindig el volt merülve gondolataiba.

— Ha ez az ember valaha megtudná, amit nem tud ! . .  .
Gépiesen közeledett az ajtó felé.
Kísérletet sem tett, hogy Csernivel szemben mentse magát.
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Minél távolabb jár ennek gyanúja a valótól, annál jobb. Hadd 
higyje, hogy a szerzet be akarta fonni. A szerzetre már annyi 
szennyet, sarat hánytak, hogy ezt a gyanút is elviselheti. Ad 
majorem dei glóriám ezt a megaláztatást is eltűrheti.

A pap mélyen meghajtotta magát és távozott.
— Ha ez az ember valaha megtudná, amit nem tud — 

mormogá fogai között még egyszer — ha valaha azt meg
tudná ! . . .
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Hetedik fejezet.

Páter Félix nyomra talál.

L a ssú  léptekkel haladt a szerzetes vissza az üllői-uton, és 
összevetette magában e látogatás eredményét. A mit megtudott, 
az tulajdonképpen alig volt több a semminél, de mégis meg- 
becstilhetleu volt reá nézve. Ő bepillantást nyert Cserni Viktor 
jellemébe, megtalálta azt a tényezőt, melyet számításainál nem 
nélkülözhetett.

ő  ugyan többet is akart.
Szentimentális ürügyet választott. Számított arra, hogy 

egy huszonhatéves fiatal ember keblében a baráti reminiscen- 
tiák még nem törlődtek el annyira, hogy viszhangot ne adja
nak oly benső hangra, mint az övé. Könnyen megeshetett, hogy 
Cserni elmond egyetmást saját fiatal korából, mi a szerzetesre 
megbecsülhetlen lett volna, amennyiből gyanújának megadja 
a bizonyosságot, hogy csakugyan ő az, a kit keres, Marma- 
rosy Tibold gróf elveszett fia.

De Cserninek soha sem volt ifjúsága és az a húr, melyet 
a pap megpendíteni ohajiott keblében, néma maradt, mert tán 
egészen hiányzott is. ő  a rideg önzés embere volt. Neki sohsem 
voltak barátai oly értelemben, mint a szerzetes gondolá.

— Kerüljön bármibe, — mormogá Páter Félix magában 
— de bizonyosságot kell szereznem. Keze kabátja zsebébe nyúlt 
ás másodszor is elővette kis jegyzőkönyvét.
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Heller Ida, soroksári-utcza, * * szám, oivasá az egyik 
lapon. Itt fogok koczogtatni, és itt czélt fogok órai. Sámsonnak 
Delilája van. Itt mindent megtudok.

Páter Félix ismét eltelte kis jegyzőkönyvét, gondosan 
begombolódzott és lassan, méitóságosan lépdególt tovább.

Azzal az emberrel szemben, maga sem tudja miért, de 
nem jól érezte magát. Csaknem kiesett szerepéből. Igaz, hogy 
a helyzet is okozta, hogy fölényben nem lehetett, de nem az 
okozta egyedül. Ez a Cserni nem közönséges ember, és nem gyönge 
ember. Ilyennel Páter Félix még nem igen birkózott meg. Eddig 
csak tehetetlen aggok és gyámoltalan nők felett gyakorolta hatal
mát, de ezzel is meg fog küzdeni.

A nők! Maga Loyola, de sőt krisztus is számított reájok. 
Ök természetes szövetségesei a zsarnokoknak és az egyháznak. 
A női szív zongora, minden húrnak megvan a maga billentyűje, 
csak érinteni kell, csak játszani kell tudni rajta, és Páter Félix 
érti, ismeri a női sziveket. Tanulmányozta őket a gyóntatószék 
homályos magánya alatt. Abból, amit meggyóntak, kitalálta 
mindig azt is, amit elhallgattak. Ő mester abban, ő  Heller 
Idából is ki fogja venni, amit tudni akar.

Páter Félix befordult egy mellékutczába, mely a Ferencz- 
városba vezetett. Kezét a zsebébe sülyeszté, de most nem jegy
zőkönyvet vett ki, hanem egy nagyszemü fekete olvasót és en
nek szemeit pergetve haladt lassan tovább. ^

— Másfél óra hosszant volt nála — folytató Páter Félix 
gondolatait. — Nappali látogatásnak kissé hosszú. De mit is 
keres ez a szegény ördög abban a salonban, hol grófok és bá
rók rakják hódolatukat az énekesnő lábai elé. Hogy van az, 
hogy a hol gróf Marmarosy Kálmán meghallgattatást nyer, ez 
az ember még megjelenni bátorkodik. Természetes, igen ter
mészetes. Amit a grófnak ezrekkel kell megfizetnie, azt Cserni 
Viktor egyszerűen ajándékba kapja, sőt tán még az ezrekből 
is kiveszi perczentjeit. Nem, nem. Ez a Cserni nem úgy néz ki, 
mint ki egy nőtől ajándékokat elfogadna, ő  szövetkezik a po
kollal, de nem a pokol szolgáival. Hátba nem is szerelmi vi-
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szony, mely az énekesnőhez köti ? . . .  De mégis az, más nem 
gondolható . . .

Páter Félix befordult a soroksári-u tczába.
Ha gyanúja, — mely azonban több a gyanúnál, — egészen 

bebizonyodik, akkor meg van szabva cselekvésének iránya. Első 
az, hogy Cserni Viktornak az énekesnővel többé találkoznia nem 
szabad, nehogy Marmarosy Kálmánnal találkozhassék. A két 
vetélytárs közül az egyiket minden áron el kell távolitani. 
Kálmán gróf ezrei ellen nehezebb volna manoevrálni . . .  igy 
Cserni Viktor lesz kénytelen visszavonulni. Szegény ember 
mindig a rövidebbet húzza. Ennek igy kell lenni. Ez máskép 
nem lehet.

Páter Félix ott állt a Heiler Ida lakása előtt. Még egy
szer átgondolta szerepét, azután meghúzta a csengetyüt.

Egy éltesebb nő nyitotta ki az ajtót. Heiler Ida komor- 
nája volt. Meglepetve nézett a fiatal papra. Első eset volt, 
hogy ez a fekete egyenruha itt mutatkozott.

Páter Félix úrnőjével kívánt szólni. A komorna magára 
hagyta a jezsuitát, de néhány perez múlva visszajött és beve
zette az énekesnő salonjába.

Közel délre járt az idő. A kis énekesnő kecses pongyolá
ban ült a pamlagon. Vele szemben egy nagy kényelmes zsölye- 
székben nagyanyja, lecsukott szemekkel, mintha szundikált 
volaa.

Páter Félix halvány, szép arczán mély nyugodtság tükrö
ződött, amint az énekesnőt üdvözölte. Ujjai az olvasószemeket 
pergették, mig behízelgő, kellemes hangján megköszönte a nagy 
kegyet, melyben a hires énekesnő, a művészet fölkent papnője 
részesíti, midőn a múzsáknak szentelt idejéből nehány pillanat
tal megajándékozza.

Heiler Ida székkel kínálta, de Páter Félix engedelmet 
kórt, hogy állva maradhasson. Mert ő templomnak tekinti e 
csarnokot, honnan a szépség és jóság malasztjai áradnak szét a 
világra. Mióta az egyház elvesztette hatalmát a szivek felett, 
az égi művészet képviselői, egyedül ők hirdetik a jóság, ne
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messég, emberszeretet, áldozatkészség és szeretet igéit. A szín
pad, mely eddig az élet iskolája -volt, a szószék helyébelépett 
és a szenvedő emberiség itt keres és talál vigaszt, enyhülést 
és gyógyírt a szív sebeire. Különösen az ének, a dal az, mely 
csodákat mivel, e nélkül elfásulna, kiasznék az emberi kebel, 
és örökre elveszítené fogékonyságát a jó és szép irán t. . .

A kis Idát ez a benső meggyőző hang, mely a letiport 
egyház sóhajaként hatott fülébe, és a szerzetes halavány szép 
arczában az a nyílt őszinteség, mélyen meghatották. Jól esett 
neki e szokatlan hódolat oly ajkakról, honnan legkevésbbé várta. 
Ez a pap érdekesebben tudott beszélni, mint Marmarosy Kál
mán és összes udvarlói egyetemben.

Páter Pelix emeltebb hangon, mindegyre sugárzóbb arcz- 
czal folytatá beszédét:

— A jótékonyság, az irgalmatosság, istennek e két legszebb 
angyala, szárnyaszegetten, szomorún sompolyognak ajtóról ajtóra, 
do hiába zörgetnek, az emberek fülei süketek, nem akarják 
hallani a koczogtatást, ekkor segítségükre siet édes testvérük, 
az ének múzsája, és szavára megnyílnak az ajtók, megnyílnak 
a szivek, megnyílnak a kezek .' . .

Páter Félix két kezét szivére kulcsolta, mintha imádkoz
nék, ujjai az olvasót pergették, szemeit az égnek emelte.

— És a nyomorúság, az Ínség oly irtóztató. Soha a jóté
konyságnak még annyi dolga nem volt mint ma. Az áldott, dúsgaz
dag alföldőn éhség, láz és mindenféle betegségek pusztítanak. Az 
emberek százanként halnak egy iszonyú kórban, mely az éhség
gel együtt szokott járni. Az országban felszaporodott a koldusok 
és az á r v a  g y e r m e k e k  száma, kik hajléktalanul éjben, 
fagyban, zivatarban b lyonganak. Helyenként előfordult,, hogy a 
szülők g y e r m e k e i k e t  e l a d t á k ,  mert nem tudják őket 
kenyérrel tartani. Itt-ott ezek fölébe még a ver s kakas is fel
ült a házak tetejébe; soha annyi tűzvész elé nem fordult, mint 
ebben a boldogtalan esztendőben. A felnőitek még hagyján, 
de a g y e r m e k e k ,  az á r t a t l a n  g y e r m e k e k  sorsa, 
az megrendítő, az iszonyatos.
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Heller Ida összekulcsolt kezekkel, megdöbbenést kifejező 
arczczal hallgatta a papot. Arczán olvasható volt mély megin
dulása s mikor a jezsuita a szerencsétlen árva gyermekek sor
sát kezdte festeni, szép szemei megteltek könyekkel. Eszébe 
jutott az az idő, mikor ő maga is, még félig gyermek, faluról 
falura vándorolgatott Tespis szekerén, hányszor megéhezett, és 
nem kapott egy falat kenyeret, mennyit didergett künn az 
országúton és az a falu oly messze volt, olyan messze, s mikor 
végre elérte a kis vándorszinésztársas ág, akkor is barátságta
lanul fogadták őket. Heller Idának mindez eszébe jutott.

— Mi lesz azokból a szerencsétlen árvákból ? — folytatá 
a pap és halavány két arczán két nehéz könycsep gördült végig. 
— Az élet harcza nehéz*'harcz. A kiknek támaszuk van, meg
állnak a hánytorgatások közepett, de a kik minden támoga
tást nélkülöznek azokra mi vár ? “Rideg gyermekkor után 
kétszerte rideg ifjúság. A meleg kedély kihűl, a szerető szív 
elfonnyad, kivész, és megszűnik embertársaiért dobogni. Utón, 
útfélen leskelődik a bűn, ólálkodik és megejti áldozatait.

— Rideg gyermekkor után kétszerte rideg ifjúság! . . . 
Heller Idának e szavak úgy a szivébe nyilallottak. Barátját 
juttatták eszébe, Cserni Viktort, ezt a deli szép fiatal embert, 
kit annyi tehetségekkel ruházott fel a természet, kiből országos 
hirü nagy ember válhatott volna és elmérgesitették gyermek
korát, elfásitották, zárkózottá, bizalmatlanná, szerencsétlenné 
tették. Szegény Viktor, szegény Cserni Viktor!

Páter Eelix azután az abstractiókból kezdett lassan ki
bontakozni. Egy jótékonyczélu hangverseny számára akarja 
kikérni az országos hirü énekesnő közreműködését. Az egyetemi 
ifjúság rendezi az Ínségesek javára. Nem lesz valami fényes, de 
az ő közreműködése azzá teheti. A jövedelem egészen és cson- 
kitatlanul az Ínségesek részére esik, miután a költségek külön 
adakozások által fognak fedeztetni.

És Páter Félix ismét felső öltönye feneketlen zsebébe 
sülyeszté el kezét és egy jókora gyüjtőivet nyújtott át az éne
kesnőnek. A pap szavai oly húrt érintettek nála, melynek réz-

Képes regónytár II. töt. 7
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gése nem egyhirtelen mnlhat el. „Rideg gyermekkor után 
kétszerte rideg ifjúság!“ Ez ő — ez Cserni Viktor, kiért oly 
örömest hozná a legnagyobb áldozatot, csakhogy az az 
örökösen beborult homlok derülne fel kissé és okos ajkairól 
elmúlnának azok a komor, súlyos szavak és sötét szemeiből 
eltűnne valahára az az örökös, néma vád!

Az énekesnő gépiesen vette át az ivet és gépiesen bontá 
szét. A pap elmondta jövetele okát és tiszteletteljes távolban, 
mozdulatlanul megállt és hallgatagon várt az énekesnő vála
szára. Tekintete lopva körülfutott a kéjelmes, kedves kis te
remben, hol az énekesnő kétségkívül imádóit is szokta fogadni, 
és egy másodperczig lopva mulatott a bájos ingerlő alak kecsein, 
ki áttetsző rózsaszínű pongyolában ott ült előtte üde arczczal, 
rózsás ajkaival, buja szépségének egész vérfelgyujtó pompájában.

A szerzetes hirtelen lesütötte szemeit. Ezt a képet sokáig 
nézni nem szabad. Minek megújítani keblében azt a harczot, 
melyen szerencsésen túlesett, azt a lázas, nehéz tusát az érzé
kiség ellen, mely legfélelmesebb ellene a hatalomnak. Minek 
levonni a hamvas leplet a kialvófélben levő zsarátról, mikor 
annak a zsarátnak úgy is egészénél k e l l  hamvadnia ? Minek ?

Páter Félix sűrűbben ejtette a szemeket az olvasón és 
mikor újra felütötte tekintetét, szemei nyugodtan, hidegen kö
vették az ^énekesnő mozdulatait. '»

Heller Ida futólag tekintett át az ivén. Csupa idegen ne
vek voltak, melyeket sohsem hallott, a legtöbb olyan, melyet 
kibetüzni sem birt. Minő bolond szokás az emberektől, olyan 
kuszáit névaláírásokat használni, hogy elolvasni ne lehessen. 
De a végiben volt egy, melyet Heller Ida rögtön elolvasott és 
úgy látszik, ez a név hatott is reá, mert arczán pir futott el 
és ajkán az öröm mosolya játszott. Cserni Viktor neve volt 
oda jegyezve egy csekély összeg előtt. És ez Heller Idának 
olyan jól esett. Lám, mégis van érzés ebben a Viktorban. Az 
ő kedvéért sokat igen sokat fog aláírni az Ínségeseknek, az 
árváknak, és énekelni is fog, igen, minden bizonynyal énekel.
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Őrömében szerette volna megölelni ezt a papot, mert csakis az 
ő ékesszólása mivelhette ezt a csodát.

És a kis Ida nem tűrhette tovább, hogy Páter Félix ott 
álljon, erőnek erejével le kellett ülnie, egészen közel hozzá, a 
nagy támlásszékbe, melynek párjában nagyanyókája szundikált.

— ön ismeri ezt az urat ? — kérdé a kis Ida, rózsás 
ujjával a Cserni nevére mutatva.

— Ismerem, — mondá Páter Félix nyugodtan.
— Ott volt nála?
— Igen, ott voltam nála.
— Lakásán ? — kérdé a kis színésznő.

Igenis, lakásán, — felelt a pap.
— Hogy vélekedik ön e fiatal emberről ?
— Az nagy, nemes lélek, — szólt a pap ájtatos kép

pel. — Csak kevés szót váltott velem ; de minden szavából a 
nagy, nemes lélek sugárzott elé. Csak keveset adhat, mondá, 
de szivéből adja. Arcza komor, rideg volt, de én beláttam a 
sötét burok alá, ón ismerem az embereket. Bizonyosan az ő 
ifjúságát is megcsipte a dér, azért oly fanyar. Minél nemesebb 
a csemete, annál kártékonyabban hat rá a fagy.

— Oh mennyire igaza van önnek, tisztelendő atyám. Már 
az imént, mikor ön az árvák sorsát festette előttem, eszembe 
ju tott szegény Viktor barátom ; lássa, ő valamikor pályatársam 
volt nekem.

— Akkor ön, leányom, még nem volt az a nagy és híres 
énekesnő, a ki ma, ugy-e bár ? — bátorkodók Páter Félix meg
jegyezni.

— Nem bizony; — mondá a kis énekesnő. Ah, az<jk nehéz 
napok voltak, de azért szépek. Együtt szenvedtük át az árva 
gyermekek sorsát, oh én ismerem jól a nyomort, és nem vagyok 
gőgös, örömmel bevallom, hogy ismerem.

— E visszaemlékezés, e bevallás — mondá ájtatosan a 
pap — kedvesebbek isten szine előtt az imádságnál és tömjén- 
füstnél. Ez a lélek illata, ami egyenesen fölszáll az ur zsá-

7*
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molyához. Boldogok az alázatosak, meri ők felmagaszlaltatnak 
. . . Cserni Viktor is árva gyermek volt, mint ön —leányom ?

— Viktor még árvább volt nálamnál, mert ő soha sem 
ismerte szüleit, — mondá az énekesnő, — és mindig és mindenkitől 
üldöztetett.

— A nagy, nemes lélek! mormogá Páter Félix hallha
tóan, és önmegadással horgasztotta alá fejét mellére és leste az. 
énekesnő szavait.

— Meg nem tudták bocsátani neki, hogy minden körül
mények közt önálló akart és tudott is lenni, Ő urnák szüle
tett, a ki parancsoljon, és nem szolgának, aki engedelmeskedjék. 
Akkor is olyan volt és most is olyan.

— És miért hagyta el Cserni Viktor ur a művész pályát?
■— kérdé a pap, csakhogy a themánál maradjon.

— Mert megunta a nyomorúságot és nem bízott tehetsé
gében. Azután a festészetre adta magit, ott se nagyobb sze
rencsével.

— És most? — kérdé Páter Félix.
— Terveket alkot és semmit sem csinál . . mondá halkan 

magába mélyedve Heller Ida ; — odaadnám életem felét, ha bol
dognak láthatnám, de ő boldog sohasem lesz. Maga mondta, s 
amit ő mond, az i g a z  szokott lenni.

—- ő  igaz maradt a kisértések közepett! — mormogá 
Páter Félix ájtatos hangon, mély részvéttel. Dicsértessék a 
mennyei hatalom, mely egyaránt nyilatkozik az erősben és a 
gyöngében! E rendkívüli férfin sorsa engem szerfölött érdekel, 
különösen ifjúsága. A nagy férfiak ifjúsága nemcsak érdekes? 
de tanulságos is szokott lenni.

A kis Heller Idának olyan jól esett, hogy a szerzetes 
Viktort rendkívüli férfinak tartá, és még jobban esett neki, hogy 
Viktorról beszélhetett valakivel, aki ismeri és annyira érdek
lődik iránta mint Páter Félix. Lassanként megáradt vissza
emlékezéseinek folyama, és Páter Félix olyan buzgón hallgatta ág
ról ágra repeső csevegését. Heller Ida Éva leánya volt. Ha belejött 
a csevegésbe, nem egy könnyen tudta abba hagyni.
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Páter Félix folyvást az olvasószemeket pergette ujjai közt és 
csak itt-ottvágott közbe egyszóval, egy felkiáltással, hogy beszéde 
f olyamát a helyes mederbe terelje. Olykor fájdalmas tekintettel 
emelte szemeit az égre, olykor felsohajtott és egyszer imára 
kulcsolta kezeit, ajkain az elszörnyöködés felkiáltása rebbent el 

és szemeiben könyek jelentek meg. Ez akkor volt, mikor a kis 
Ida arról az öreg vak emberről beszélt, az egyetlenről, a ki Viktort 
szerété és a kinek temetésére gonosz nénje nem engedte hogy 

elmenjen.
Páter Félix erre annyira megindult, hogy tovább már nem 

is hallgathatta. Hirtelen felállt és menni készült. Az énekesnő 
még mindig kezében tartotta a gyüjtőivet és a pap idejövete
lének czélja csak akkor jutott eszébe, mikor helyéből föl

kelni látta.
A Kis énekesnő bocsánatot kért a szerzetestől, felköltötte 

nagyanyókáját, hogy íársalogjon a tisztelendő atyával, mig ő 
az ivet a másik szobában alá fogja irni. Azután sylphid alakja 

kisurrant a teremből, de nehány pillanat múlva ismét benn 
volt és a papnak tetemes összeget adott át*az alföldi Ínségesek 
javára és ismételve biztosította őt, hogv a hangversenyben köz 
remüködend.

Páter Félix megilletődve becsuzott el a kis énekesnőtől, 
kinek szépségét csak jósága múlja fölül. Ezer áldást mondott 
e hajlékra és állát mellére csüggesztve, lassú léptekkel távozott.

Az előszobában az éltes komorna nyitotta ki előtte az 
ajtót ; sokkal több tiszteletet adott neki, mikor kieresztette, mint 
a mikor bebocsátotta. Hosszas mulatósa talán jobb véleményt 
keltett föl benne a pap iránt, mint különben táplálni szokott 
ez éhenkóiász hadról, mely mindig csak vesz és sohasem ád.

Páter Félix kivétel volt.
Ő azt is tudta, miként kellbánniegy énekesnő komornájával, 

mert ez a species különösen el szokott kényeztetve lenni.
Páter Félix ismét feneketlen zsebébe nyúlt és a mikor 

keze újra elétünt, ujjai közt egy tizforintos bankót fittogtatott.
A komorna szemei ragyogni kezdtek. Megragadta Páter Félix
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balkezét, melyben még mindig ott volt az olvasót és megcsó
kolta azt.

— Szereted úrnődet? — kérdé a pap.
— Oh de mennyire, tisztelendő atyám !
— Figyelj, — inondá Páter Félix. — Tegnap egy régi 

gyermekkori barátja látogatta meg őt, valami Cserni Viktor; 
úrnőd örökre elkárhozik, ha ez embert még egyszer fogadja. Te 
fogsz nekem felelni róla, hogy ez többé ne történjék. Ez a cse
kélység csak foglaló. Ha okos lészsz, minden hónapban kétszer 
ennyire számithatsz. Megértettél ?

A komorna újra megcsókolta a szent ember kezét és 
megígérte, hogy őrködni fog úrnője lelki üdvössége felett, az az 
ember többé nem fog bejutni hozzá. Csak bízza azt ő rá a tisz
telendő atya. Egyúttal fogadást tett,'hogy néma lesz mint 
a sír.

Páter Félix áldólag tette fejére kezét és távozott.
— Most a kételynek nincs helye többé. Megtaláltam az 

elveszett fiút és ő nem tud semmiről — mormogá magában a 
pap. Mikor künn volt az utczán, alakja egyszerre felegyenese
dett. Homlokán a diadal öntudata tanyázott. Most az egyszer 
meg volt elégedve magával.

— Terveket alkot és semmit sem csinál — fűzé gondo
latait a pap, — és szükölködésben élő, keresetnélküli járdata
posó. A éhező emberek veszélyes emberek. Valami foglalkozást 
kell szerezni számára, valami állást, hol tevékenysége tért lei
en, de távol innen . . száz mértföldnyire. Talán legjobb lenne 

megházasitani, a sok közül nem utolsó módja az ártalmatlanná 
tevésnek . . . vederemo . . .

Égy negyed óra múlva a jezsuita gróf Marmarosy Tibold 
palotájába tért meg. Visszavonult szobájába. Levetette a nehéz 
aranylánezot a gyémántos kereszttel és gondosan elzárta egy 
szekrénybe, összetépte a hamisított gyüjtőivet és ágya fölé 
akasztotta az olvasót.

*  *
*
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Másnap reggel a „Pesti Naplódban egy újdonság jelenté, 
hogy Heller Ida , a közkedvességü énekesnő 50 forintot 
adakozott az Ínségesek javára és az egyetemi ifjúság által ren
dezendő jótékonyczélu hangverseny számára is megígérte közre
működését.

A rendező bizottság pedig hiába találgatta, hogy ki köz
benjárásának köszönheti e kedves meglepetést.
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Nyolcaadik fejezet.

Brutus a hadi törvényszék előtt.

B ru tu s  barátunkat ott hagytuk el, midőn a Károly-kaszár- 
nyában reá csukódott a börtön ajtaja.

Biz az szomorú egy éj volt s akármerre fordult a kemény 
szalmazsákon, sehogy sem birt elaludni a mi derék barátunk, 
nem mintha nagyon hozzászokott volna a kényelemhez, a miben 
egész élete folyása alatt idáig nem igen bőven részesült, hanem 
hát hogy birjon az ember nyugodtan elaludni, mikor másnap 
már a halálát várja ? Ha hattyu-pehelyből lett volna vetve az 
ágy, mégse bírta volna Brutus szemét behunyni.

Az a halál, az a halál, az mégsem tréfa. És ilyen fiatal
ion ! Brutusnak életében először jutott eszébe, hogy ő fiatal 
ember. Eddig mindig vénnek tartotta magát, pajtásai úgy tele 
beszélték a fejét.

Most tudja csak, hogy sajátkép az élet küszöbén áll. Még 
mennyi minden lett volna hátra az életből! De hát mi hasz
nát vette volna ?

Bevégezte volna a diákoskodást. Igen, azt bevégezte volna, 
már itt az ideje, olyan sima tejfel képű gyerekek jönnek már 
az egyetemre, hogy nem érdemes tovább köztük maradni, olyan 
anyámasszony katonái, a kik ha három-négy meszelykét meg
isznak, már haza kell kisérni őket, nem birja a lábuk s ha egy 
egész éjét becsületesen átlumpoltak, csakúgy lézei gnek mint ősz
szel a légy ; egy kis szellő is elfujja. Szégyen, gyalázat!
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Megromlott az egész emberi nem. Nyomorult filiszter lett 
valamennyi. Már a kis gyerekeknek tölcsérrel töltik a fejébe a 
filiszterséget s mire megöregszik, olyan lesz mind, mint a 
teve, meggörbül s alázatosan hordja a terhét, ki nem rúgna a 
világért sem.

Mindegyik a zsebében tartja a kezét és számítja magá
ban, hogy kettő meg kettő az négy, ha megtartod, esztendőre 
öt lesz, azután hat, azután . . . Üssön bele a ménkű az egész 
számításba! Az ember már nem is pumpolhat s ha Mendli 
zsidó nem volna itt, isten bizony nem lehetne megélni ebben a 
czudar világban.

Jobbb is igy, hogy most egyszerre vége szakad minden
nek. Nem kell sem államvizsga, sem bírói vizsga miatt szur
kolni, az embert nem vexálják a professorok, se nem izzasztják, 
se meg nem buktathatják, se magolni nem kell többet, sepum- 
polni, se visszafizetni; a halál mindent kiegyenlít.

Brutus barátunk philosoph volt s bölcseségének magasla
táról tekintve le, olyan semmiségnek nézi most ezt az egész 
földgolyót államvizsgáival, professoraival s filisztereinek soka
ságával együtt, hogy bizony nem érdemes érte búsulni.

Mit is búsulna ? A diák-életnek maholnap úgyis vége 
szakadt volna. Már megvált volna tőle Brutus régen, csak olyan 
nehezen ne esett volna elhagyni a „Hét bagolyt.“ Mikor úgy meg 
szokta, a „Hét bagoly" falain kívül a nagy világon tehát nincs is 
számára hely.

Ezeken a gondolatokon rágódott egész reggelig. Hajnal
ban rettenetes dobolás, trombitálás zaja ütötte meg füleit, 
olyan rettenetes zaj, mintha itt lett volna már az utolsó ítélet. 
Brutus barátunk egy pillanatig azt hitte, tán az összeesküdtek 
ostromolják már a Károly-kaszárnyát.

Csak láthatna valamit. De ez az ostoba ablak olyan 
magasra van csinálva s olyan furcsán, rézsutosan elfalazva, 
hogy csak fölfelé nyílik kilátás. A bebörtönzötteknek nem 
szükséges egyebet látni mint az eget, melyhez imádkozhatnak.

Később aztán megtudta, hogy az az egész trombitálás,
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dobolás csak a reggeli ébresztő volt s mint a profosz megma
gyarázta, annyit jelent, hogy „mars ki az ágyból."

A profosz aztán beavatta Brutus barátunkat a dobolás 
különféle nemeinek ismeretébe, melyek közül leghatásosabb az, 
amit az elítélteknek szoktak utoljára dobolni s a minek az 
értelme az, hogy „mars ki a világból."

— Na, de arra még ráérünk, majd később, — tévé 
hozzá biztatáskép.

Tudatá egyúttal a fogolylyal, hogy szedje magát rendbe, 
mert az auditor jön hozzá.

Brutus barátunk rendbe szedte magát, azaz végig ment 
az öt ujjával élőiről hátrafelé, aztán hátulról előre rövidre 
nyírt haján, megrángatta a kabátja szárnyát s tüskés baju
szán is pödört egyet. Na most jöhet már az az auditor.

Az auditor nyájas, barátságos úri ember volt, szerfölött 
nyájas. Kedves barátjának szólította a foglyot s mély sajnál
kozását fejezte ki, hogy ily kellemetlen ügyben kell talál
koznak.

— Bemélem azonban, hogy ön meg fogja könnyitni terhes 
föladatomat, — tévé hozzá udvariasan, — s e  részben számi
tok az ön szives készségére.

Brutus barátunk nem tudta, hogy mit feleljen erre az 
udvarias megszólítási a s némán meghajtotta magát. Kissé 
ügyetlenül esett ki a meghajtás, de hát megvolt benne a 
jóakarat s a börtön nem tánczterem, hogy az ember nagyon 
méregesse a mozdulatait.

Bizonyosan az auditor ur is igy gondolkozott, mert nyájas 
megelégedéssel veregette meg a fogoly vállait.

— Ön nem is képzeli, mily könnyen át fog esni rajta.
Brutus barátunk megint csak egy néma meghajtással

válaszolt. Sajátkép nem tudta ugyan, hogy mi lesz az, a min ő 
oly könnyen átesik; de csak nem az akasztást érti az auditor ? 
Hisz azon is könnyen átesik az ember, nem tart sokáig; 
hanem ilyen nyájas, derült képpel csak nem emlegetik azt? 
Furcsa népség ez itt. Mind csupa szívesség, barátság; pro
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fősz, auditor úgy beszélnek a folakasztásról mint valami 
tréfáról.

— Na de ne higyjék, hogy én is félek, — gondolta 
magában Brutus.

S most csak azért is még egykedvübb képet vágott s 
csak annyit felelt az auditor ur nyájaskodásaira, hogy :

— Ühüm.
— Megvan, — gondolta magában az auditor s hosszú, 

lecsüggő szőke bajuszát, mely még a Haynau-korszak divatára 
emlékeztetett, elégedetten simogatta.

Az auditor ur szemében ez egy neme volt a sportnak, ó  
valódi élvezettel vezette a vallatásokat és dicsekedhetik, hogy 
nem csekély eredménynyel. Oh, az ő kezéből annyian kerültek 
már sánczfogságra, hogy össze sem tudja olvasni; golyó elé is 
Sérült nem egy; oh az ő kezéből senki sem csúszik ki szaba
don. Nem ; legalább egypár évi börtönt visz magával, az a 
legkevesebb.

Ő érti már a módját. Szép csöndesen kiteríti a hálót, 
síppal, fütytyel csalogatja a madárkát és észre sem veszi az, 
mikor zsupsz ! összecsapódik a háló s benne reked. A fogolylyal 
aztán hálóba csalogatja az auditor ur a másikat, a harmadikat, 
a tizediket, a századikat, rakásra fog egész sereget. Azután 
mulatság nézni, hogy vergődnek, hogy iparkodnak kiröpülni s 
hogy hullnak mindig vissza szárnyszegetten.

Apró, ravasz szemei furfangosan pislognak a kék szem
üveg alatt, mely eltakarja őket. Az auditor ur soha sem teszi 
le szemüvegét, soha sem pillanthat neki senki egyenesen a 
szemei közé; ő olvas a mások szemeiben, az övében senki, 
ő  nem rövidlátó, az ő szemei nem gyöngék, nem is divatból 
hordja azt a sötétkék szemüveget, az neki fegyver, paizs, 
álarcz, mely mögé rejtőzik. A hangot, azt könnyű változtatni, 
szeliditni, nyájassá, behízelgővé tenni ; a hang az embernek 
egészen hatalmában van, azt tehet vele, a mit akar; de a 
szem kifejezését nehéz eltitkolni s arra pompás találmány az 
a sötét szemüveg.
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Az auditor ur csak úgy távolról kezdi a kerülgetést. 
Nem is annyira vizsgálat, mint inkább csak barátságos társal
gás, a mit folytat. Sajnálja, hogy ilyen higgadt kinézésű, 
komoly, tisztes fiatal ember olyan esztelen összeesküvők társa
ságába került; meg van győződve, hogy ez csak furfangos 
csábítás, mystifikálás utján történhetett s nem kétkedik, 
hogy ki fog derülni fiatal barátjának teljes ártatlansága.

Ennyi barátság és nyájasság meghatja a Brutus kemény 
szivét is s kirukkol vele, hogy ő valóban ártatlan.

— Az a hóbortos Sifi az oka az egésznek.
— Sifi ? Ki az ?
— Laktársam, a „Hét bagolyból."
Az auditor ur ravaszul mosolyog sötét szemüvege 

mögött s mindjárt föl is jegyzi a nevet egy darab papi
rosra.

A név egészen ismeretlen, hanem az nem tesz semmit, 
az auditor biztosítja a foglyot, hogy a hatóság már min
dent tud.

— Sifi ? Ismerjük már azt az urat, régóta nyomában 
vagyunk. Csak folytassa ön bátran, csak folytassa.

De Brutus barátunk már megrökönyödött. Nem tetszett 
neki, hogy az auditor mindjárt papirosra jegyez mindent, 
ebből haj lesz, jobb ha egyátalán semmit sem szól.

Az auditor hiába próbálgatja jobbról^ balról ösztönöz- 
getni, Brutus barátunk megátalkodottan hallgat.

A profosz, a ki odakünn a kulcslyukon át hallgatja, 
teljes megelégedéssel veregeti térdéhez széles tenyerét.

— Ein mordkerl. Nem vall, ha fölakasztják sem. Az 
auditor ur hosszú orral mehet odább.

Az auditor ur már nem mosolyog. Haragosan húzogatja 
lecsüggő hosszú bajuszát.

— Fiatal ember, ön fejével játszik.
Brutus barátunk egykedvüleg vállat von s csak any- 

nyit felel rá, hogy „ühüm“, a mi azt jelenti, hogy 
tudja.
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— A makacs hallgatás csak súlyosbítja önnek bűnét.
— Ühüm.
— Töredelmes bevallás mellett talán enyhítést, sőt merek 

kezeskedni, hogy teljes bocsánatot is nyerhetett volna ön 
mig igy a legszigorúbb büntetést várhatja.

Brutus barátunk már azt sem felelte rí, hogy „ühüm“. 
Egyszerűen hallgatott.

— A tagadás meg nem menti önt.
Brutus folyvást hallgatott.
Az auditor ur mérgesen hóna alá csapta a csomó papi

rost s elhagyta a börtönt.
— Majd megpuhulsz te, —• gondolta magában.
S pár nap múlva újra beszólt, most már nem a nyájas 

jóakáró képében, hanem a büntető igazság rettenetes fenyegető 
képviselője gyanánt.

— Meggondolta-e már ön magát ?
— Meg.
— Fog-e vallani.
— Nincs mit.
A rövid conversationak újra vége szakadt. A- makacs fo

goly még nem puhult meg eléggé.
Oh, az auditor ur látott már másokat is megtörni, ösz- 

szeesküvésekben megőszült vén forradalmárokat, lengyeleket, 
olaszokat, a kiknek kemény koponyájáról minden intő szó le
pattant s akik később maguk jöttek könyörögni, hogy csak tes
sék őket kihallgatni, elítélni, fölakasztatni vagy akármit csi
nálni, mert tovább ki nem állják. A vizsgálati fogság, a m a
gány pompás puhító eszköz s az auditor ur várhat.

Egy hét múlva ismét meglátogatta foglyát.
— Nem unatkozik egykissé igy magában?
— Nem én, — viszonzá kurtán Brutus barátunk.
— Hát nem is nagyon bánja, ha tovább is itt tartjuk ?
— Nem tehetek róla.
— Ha itt tartjuk például úgy egy esztendeig . . . .  vagy 

kettőig ?



102

Brutus vállat vont.
Az auditor ur méltóságosan simította végig lecsüggő 

hosszú bajuszát.
— Na majd meglátjuk. Ajánlom magamat.
A megpuhulás nem ment, sehogy sem ment. Mennél to

vább tartott, annál keményebb lett a fogoly. Ilyen megátalko
dott még kevés fordult meg az auditor ur kezén.

Mindamellett nem kétkedett, hogy sikerült volna azt is 
megpuhitni végre, ha a parancsnokié tábornok nem kontárko- 
dott volna bele a dologba, ő  excellencziája jó katona lehet, de 
nagyon rósz vizsgáló biró vált volna belőle. Mit avatkozik ő 
excellencziája az olyan dologba, a mihez nem ért? Ha most 
egy veszedelmes összeesküvés kikerüli a fölfedeztetést, egyene
sen ő excellencziája az oka. Az auditor ur mossa a kezeit, ő 
az akasztófára juttatta volna valamennyit, ha a tábornok min
dent el nem ront. Ha most egy csoport lázadó életben marad, 
az auditor ur egyenesen ő excellencziáját teszi érte felelőssé.

Az auditor ur fejével mer kezeskedni, hogy itt egy nagy 
összeesküvés szálai akadtak a katonai hatóság kezébe, csak 
hagynák neki legombolyitni. De a tábornok azzal szakítja 
félbe :

— Plauschen’s nicht. Önnek az egész feje tele van össze
esküvésekkel s még mindig felsültünk vele. Siessen ön összeállitni 
a rapportot s meg kell tartani a tárgyalást.

Az auditor ur kénytelen volt engedelmeskedni. A haditör
vényszék összeült.

De az utolsó nap még egy kísérletet tett a buzgó férfiú. 
Újra nyájas, barátságos arczát öltötte föl.

— Én sajnálom öut, fiatal barátom ; — szólt a fogolyhoz 
— a hadi törvényszék holnap összeül s ha ön még most is vo
nakodik vallani, rettenetes Ítéletnek nézhet elébe. Én igy 
legjobb akarattal sem segíthetek önön. Kérem, könyörgök, 
saját jóvoltáért előzze meg nyílt vallomással a veszélyt.

Az auditor ur oly rábeszélőleg tudott szólni, oly rész
véttel.
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— Látja ön, úgyis minden tagadás hiába volna. Sifi ur 
mindent bevallott.

—  Sifi?
— Igen.
— Brutus ur összeránczolta homlokát.
— H át azt miért fogták el?
— Az ön vallomása alapján, hehehe, — nevetett az 

auditor ur.
— Az én vallomásom alapján ?
Brutus még jobban összehúzta homiokán a ránczokat. 

Kezdte elveszteni egykedvűségét.
— És aztán Sifi vallott?
— Mindent kivallott, őszintén elmondott mindent.
— Na, arra magam is kiváncsi vagyok.
— Elmondta az egész összeesküvés tervét, részvevőit.
— Az egész összeesküvés tervét?
— Az egészet. Most önön a sor, hogy kövesse példá

ját őszinte vallomással.
-  No ha Sifi összeesküvésekről tud, hát csak tessék 

neki fecsegni. Én semmit sem tudok s nekem semmi közöm 
hozzá.

— Be édes barátom, gondolja meg.
A kulcslyukon kívül a profosz szorongatta a markát s 

biztatgatta magában :
— Ne vallj semmit, azért se vallj.
S mikor látta, hogy a fogoly csakugyan nem vall s az 

auditor haragosan, eredménytelenül távozik, a profosz is vette út
ját a kantinába s bevágott két pohár törköly pálinkát foglya 
tiszteletére.

— Mi az ördögöt vallhatott az a bolondos Sifi ? — gon
dolta magában Brutus barátunk.

S egyátalán nem foghatta meg, mi módon kerülhetett az 
összeesküvésbe Sifi. De tán lesz a dologban valami igaz. Onnan 
vehette azt a sok pénzt, a mivel úgy henczegett.

— Na de ha ő gyáva, én nem leszek az, — gondolta



104

magában Brutus barátunk s elszánta magát, hogy nem szól,, 
ha agyon vágják sem.

A hadi törvényszék összeült s Brutus barátunk beve
zettetett.

Egy álmos öreg törzstiszt elnökölt, ki szunyókálva hall
gatta végig a vádirat fölolvasását. Utána sorban következtek 
rang szerint a hadi törvényszék többi tagjai, legalul bamba,, 
buta képpel két közlegény,

A vádirat kiterjeszkedett a forradalmi propaganda újabb 
kísérleteire Európaszerte, mint próbálják a trónokat megren- 
ditni alattomos áskálódásaikkal ; nincs már ország, mely alá 
ne volna ásva. Minden ország forradalmárai titkos összekötte
tésben állnak Sz.-Pétervártól Nápolyig, Londontól Konstanti- 
nápolyig.

Az auditor ur körüljártatta szemeit, mintegy a beveze
tésnek hatását keresve az arczokon. Az elnök szunyókált, az 
egyik kapitány nem épen hízelgő mosolyt takargatott el kezé
vel, melylyel bajuszát pödörgette, csak a két közkatona odalent 
az asztal végén látszott magát rettenetes kényelmetlenül érezni 
székén, mely alatt az egész föld alá van ásva, mint az auditor 
ur mondja.

— Hogy Magyarországon is készül valami forradalmi kísér
let, az kétségtelen, bizonyitá tovább az auditor ur. W. lengyel 
jnsurgens tábornok megjelenése Pesten ezzel világos -összeköt
tetésben áll. Bár a tábornoknak sikerült kiosonni a rendőrség 
kezei közül, de egyike azoknak, kik vele voltak s kik minden 
esetre beavatvák az összeesküvés terveibe, elfogatott s most itt 
áll a hadi törvényszék előtt. Makacsul vonakodik ugyan vállán i? 
de tetten kapatott s minden tagadás hasztalan. A körülmé
nyek összetalálkozásánál fogva réá bizonyul, hogy összekötte
tésben állt forradalmi összesküvőkkel, s a megátalkodott ma
kacsság, melylyel hallgat, csak súlyosbítja ügyét a törvényszék 
előtt, annál inkább, miután az összeesküvés egy másik tag
ját is sikerült már azóta kézre keritni, ki határozottan beval - 
lotta vádlott bünrészességét. ,
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— Abá, ez Sifi u rfi1 —  gondolta magában Brutus, — a 
n&ezontalan fráter még rám mer vallani.

Az álmos elnök néhány kérdést intézett a vádlotthoz.
— Elismeri-e, hogy résztvett egy forradami összeesküvésben ?
Brutns tagadólag rázta fejét.
— Nem.
— Mi czélbél csatlakozott tehát W. lengyel insurgens 

tábornokhoz.
Brutus megint csak fejét rázta. 6  nem csatlakozott.
— Mit keresett hát késő éjjel nevezett W. insurgens tá

bornok kíséretében, midőn elfogták önt?
— Egy baráti szolgálatot akartam tenni Sifi . . . akarom 

mondani Brunner laktársamnak, ez az egész.
— Baráti szolgálatot?
— Nos igen. Valami grófnéja van, a ki bezárt kocsiban 

bekötözött szemmel hordatja ki őt magához minden este — 
isten tudja, hová.

A fiatal tisztek bajuszaikat kezdték hegyezni s nagyobb 
figyelemmel hallgattak oda.

— Százötven forintot ígért, ha én egyszer fölkapaszkodom 
a bakra, — folytatá Brutus barátunk. — Föl is kapaszkodtam 
de nem az igazira.

Az egyik tiszt elneveti magát, a többi csak nehezen bírja 
elfojtani a nevetést. Még a két közkatona is az asztal végén rán
gatja a szája szélét, hogy el ne nevesse magát.

— Ez az egész, tisztelt törvényszék, — szól Brutus ba
rátunk rendithetlen nyugalommal; — főikapaszkodtam a más 
ember kocsijára. Én bizony nem tudtam, tábornok-e, len
gyel-e, insurgens-e ? Azt hittem, hogy ahhoz a bizonyos 
grófnéhoz megyünk. De most már nem hiszem a grófné histó
riáját sem. Sifi csak henczegett vele. Mese lesz az egész.

A kapitány, ki az elnöklő törzstiszt balján ül, zsebken
dővel tömi be a száját, nem állja már tovább a nevetést. Ma
ga az elnök haboz, nem tudja nevessen-e vagy dorgáló ké
pet mutasson.

Képes regénytár II, köt. 8
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Az auditor mérgesen rángatja hosszú Haynau-bajuszát.
— Kérem a tanú kihallgatását.
Bevezetik Siti urfit, a ki reszket a hadi törvényszék 

megpillantására s nagyon levertnek és desperátusnak látszik.
Még mindig szerfölött elegáns ruhákba van öltözve, de 

minden csak úgy fityeg rajta. Egész lényén látszik az elhagyott- 
ság, a csüggedés. Haja frizirozatlan, arcza sápadt, nyakkendője 
csak úgy hanyagul odavetve nyakára. Még az inggombjait is 
elfelejtette begombolni.

A henczegő, kérkedő fiatal ember, kit a szerencse bámu
latos csillogása el kapott, mostegészen az ellenkező tulságba esett. 
Teljesen elcsüggedt s azt hiszi, hogy most már vége, ta
lán az utolsó órája üt.

Annyi sok mindenféle csodás, mesés dolog történt vele 
igen rövid idő alatt, hogy különben sem épen nagyon éles 
elméjét egészen megzavarta. A legképtelenebb dolgok lehető
nek tűntek föl előtte azok után, a mik már történtek. Ő egy 
kivételes lény, a kivel csak rendkívüli dolgok történnek. Meg
lehet, hogy üldözői, a kik nem óhajtják, hogy a grófi névhez 
s a roppant vagyonhoz hozzá jusson, igy akarják elvesz
teni öt.

Minden meglehet. A mint vannak titkos pártfogói, ép 
úgy vannak bizonyosan titkos ellenségei is. Oh mennyivel jobb 
volt mégis szegény embernek lenni! Most mi hasznát veszi 
grófi születésének, a tömérdek pénznek ? Mennyivel jobb volna 
a Hét bagoly szerény kis szobácskájábán guggolni mint itt, a 
honnan egyenest vérpadra vezetik az embert!

Igaz, hogy az auditor megígérte pártfogását, ha kivallja, 
hogy Brutussal együtt részesek voltak valami összeesküvésben. 
Sifi vallott is. Mindent vallott, a mit csak akart az auditor ur- 
Elismerte, hogy forradalmi fölkelést terveztek, melynek a jövő 
hóban kellett volna kitörni, W. tábornok (a nevét sem hallotta 
Sifi soha életében) lett volna a vezér, Brutus egyik főszereplő 
le tt volna a fölkelésben, reá lett volna bízva a titkos forradal
mi zsandárság vezérlete, ezek a lengyel mintára lettek volna
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szervezendők s föladatukul tűzetett ki a jóérzelmű polgárok 
megsarczolása s meggyilkolása.

Rémséges dolgok, melyeknek hallatára az ég felé áll 
Sifi urfinak minden haja szála, de melyeket mégis engedelmesen 
utána vallott az auditor urnák, a mint az auditor ur kívánta. 
Mit nem tesz meg az ember, hogy megmentse ifjú életét ? Az 
auditor kijelentette, hogy csak úgy, ha mindezt bevallja, nyer
het kegyelmet.

De most midőn Sifi urfi maga előtt látta Brutus barát
ját s most hogy szemébe kellett volna elmodanta mindazt, a 
mit az auditor ur protokollumba fölvett, most Sifi urfi nem 
állhatta ki tovább. Keserves zokogásban tört ki. Nem, ő nem 
mondhatja szemébe barátjának mindazt a sok hazugságot, a 
miből egy szó sem igaz, inkább meghal, itt a nyaka 
vágják le.

Hanem ekkor már az asztalt körül ölő egész hadi tör
vényszék harsány kaczagásra fakadt, még maga az álmos el
nök s oda lent a két közkatona is.

— Menjenek az urak pokolba a komédiákkal, — döuté 
el az elnök a fönnforgó tárgyat s az auditor ur másnap mér
gesen húzogathatta leesiiggő nagy bajuszát. A megrovást, a 
mit a parancsuokló tábornoktól kapott, nem tette a zsebébe.

Sifi urfi és Brutus barátaink előtt pedig megnyíltak a Ká- 
roly-kaszárnya kapui.

8 *
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Kilexiczetlili fejezet.

Egy ősi kurucz család ivadékai.

W .  tábornok szerencsés megmenekülésének hire csakhamar 
eljutott Korláthnoky Dénes grófhoz és társaihoz, de egyúttal 
arról is értesültek, hogy egyike a lengyel tábornokot kisérő 
személyeknek az osztrák rendőrség kezei közé esett s mint fo
goly a Károly-kaszárnyába került.

Később megtudták azt is, hogy ez magyar ember, de 
hogy kicsoda, micsoda, azt nem tudhatták meg. Senki sem 
hiányzott azok közül, kik azon este Korláthnoky grófnál vol
tak, az összeesküvés titkába beavatottak mind szabad lábon 
jártak-keltek, a fogoly nem volt az ismerősök közül való, hon
nan került tehát oda ?

Veszprémy László ezredes emlékezett, hogy azon este itt 
járt a tábornokkal egy idegen, kit akkor szintén lengyelnek 
tartottak s kit ő már előbb látott a korona-kávéházban, hol az 
emberek rendőrkémnek nézték. Hogyan jutott ez az ember a 
tábornokhoz és hogyan jutott aztán Korláthnokyékhoz, azt nem 
tudhatni, de most már úgy sejti Yeszprémy László, hogy csak
ugyan spiczlinek kellett lenni azon egyénnek, titkos megbízott
nak a rendőrség részéről, a ki addig szaglászott, mig nyomába 
jött mindennek. Befurakodhatott valami módon a tábornokhoz s 
a milyen oktalan az a lengyel, képes volt magával hozni s be
avatni ezt az ismeretlen embert.
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A tüzes honvédezredesnek nem jutott eszébe, hogy 6 
maga sem igen járt el óvatosabban mint W. tábornok, hogy 
világos nappal csaknem az egész világ szemeláttára akart szőni egy 
összeesküvést, hogy nyilvánosan, kávéházakban toborzottak 
részvevőket a megkísértendő szabadságharezra, hogy annyin 
tudtak a dologról, meggondolatlan, fecsegő fiatal emberek, hogy 
isten csodája volt, ha eddig is titokban maradt a rendőrség 
előtt. Veszprémy Lászlót ha elragadta a tűz, alig ismert'határt 
s nem egyszer nyíltan beszélt oly dolgokról, melyeket a leg
mélyebb titoknak kellett volna fedni. Szerencséjére a cs. k. 
rendőrség nem vette komolyan a tüzes vén ezredes beszédeit, 
henczegőnek, dicsekedőnek tartották, lármás vén huszárnak, a 
ki karddal nem vagdalkozhatik, hát szóval vagdalkozik, de 
épen azért nem tartotta öt a rendőrfőnök valami nagyon ve
szélyes embernek; ki bocsátkoznék összeesküvésbe Veszprémy 
Lászlóval ? Hiszen mindenki tudja róla, hogy a mi a szivén, az 
a száján. Az ilyen emberek nem veszélyesek.

A rendőrség kémei minduntalan jelentéseket tesznek 
ugyan készülődő forradalmi komplotokról, de a cs. k. rendőr
főnök ur tudja már, hogy mit tartson erről a sok mendemon
dáról. A ficzkók meg akarják érdemelni a fizetésüket, vagy 
újabb gratificatiókat akarnak kicsikarni, ez az egész. A rendőr
főnök ur véleménye átalában, hogy bolond intézmény ez az 
egész policzia s e véleményében különösen megerősödött, mióta 
a remélt vaskorona-rend helyett csak a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét kapta kitüntetésül. Azóta neki ez az egész po- 
liczáj-rendszer egy nagy ostobaság, melyet bizalmas körben 
úgy ebédutáni állapotban maga is kifiguráz, a rendőrkémek 
mind csupa szemtelen, hazug gazemberek 3 valamennyi forra
dalmi komplot csak az éhenkórász semmirekellők találmánya. 
Eb, van is eszökben az embereknek forradalmat csinálni most, 
mikor a mindennapi kenyérről kell gondoskodni, hogy éhen ne 
haljanak. Az emberek csak akkor nem férnek meg a bőrükben, 
mikor jó dolguk van.

A cs. k. főnök ur szeretett jól enni, jól inni s teli hassal
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az ember rendesen hajlandó a szelidebb érzelmekre. Még az 
újságírókkal, a fönnálló kormány e legveszélyesb ellenségeivel 
is barátságos lábon állt s miatta kikiálthatták volna akár hol
nap is a respublikát, föltéve, hogy teljes fizetéssel nyugdíjaz
zák őt. A teljes fizetéssel járó nyugdíj, ez volt reá nézve az 
ideál, a paradicsom, vágyainak végczélja, csöndes, nyugalmas 
élet, a hol az ember reggeltől estig eszik iszik s nem hábor
gatja emésztését senki, semmi; egy kis pikáns olvasmány tiltott 
könyvekből, egy kis csempészett dohány, a beefsteak lenyom- 
tatására jó franczia bor, mely kikerülte a vámot. Kissé furcsa 
kívánságok egy cs. k. rendőrfőnöktől, hanem hát bizony a 
rendőrfőnök is csak ember, s már régen megírta a római 
költő, hogy „nitimur in vetitum.“ Jobban esik, a mi uem 
szabad.

Néha ugyan összehúzza a főnök ur szeműidéit s ret
tenetes haragos és gondolkozó képeket vág s mérges beszéde
ket tart beidézett hírlapírók s más gyanús személyek megret
tenésére ; hanem ez mind csak a tekintély fönntartása végett 
történik, hogy az alárendelt cs. kir. biztos urak lássák a h i
vatalosbuzgalmat. A főnök urnák nagyon alapos gyanúja van, 
hogy a cs. k. biztos urak egyike meg van bízva őt magát is 
szemmel tartani s titokban jelentéseket küld főnökéről egye
nesen a rendőrminiszterhez Bécsbe. " Egyikkel rálesetnek a 
másikra s titkos fölügyelet alatt tartják valamennyit, ez képezi 
az egész rendszer hálózatát.

— Felkötni való spiczlik vagyunk valamennyien,— szokta 
néha mondogatni kedélyes ebédutáni állapotban a cs. k. 
rendőrfőnök ur.

S miután az ember még sem szefetné elveszteni sem a 
fizetését, sem a nyugdíjra való kilátását, mozogni kellett néha 
neki is. A Yeszprémy László összeesküvéséről nem hitt ugyan 
egy szót sem, de mikor táviratilag tudatták vele Bécsből, hogy W. 
insurgens tábornok Pesten jár s rögtön intézkedjék elfogatásá- 
ról, akkor kissé mégis meghökkent a cs. k. főnök ur. Hátha 
mégis igaz, hogy itt valami készül ? De akkor sem Veszprómy
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Lászlóra gondolt; máshol kell keresni a nyomokat, egészen 
máshol.

Különben erre nézve majd fölvilágositást ad az elfogott 
egyén vallomása.

Yeszprémy László ezalatt minden perczben várta elfoga- 
tását. Készen állt rá. Bárki legyen az az ismeretlen elfogott 
egyén, könnyen meglehet, hogy saját bőrének megmentése vé
gett elárulja a többieket Sőt az is meglehet, hogy ez az em
ber csak szinleg fogatott el, talán épen egyenesen a rendőrség 
titkos kéme, a ki meg volt bízva mindent kipuhatolni s W. 
tábornokot tőrbe keritni.

És ez a legvalószínűbb. Ez embert senki sem ismeri, de ez 
ember ismerheti őket mindnyájukat. Veszprémy László figyel
meztette társait, hogy gondolkodjanak magukról idejekorán, 
meglehet már holnap, már egy óra múlva késő. ő  maga nem 
akar többé bujdosni, bujdosott, száműzetésben töltött sok, sok 
évet, most már öreg ember, nem akarja még egyszer próbálni ; 
történjék bármi, ő itt marad. Kész a halálra s roszabb nem 
igen érheti. De a fiatal emberek tartsák még meg életöket a 
hazának s maguknak, jönni fog még más idő, jobb idő.

Azok közül, kik azon emlékezetes este résztvettek Kor- 
láthnoky Dénesnél a tanácskozásban, a legtöbben követték is a 
jó tanácsot. Egypár külföldre menekült, a többi nem bízott a 
kiszökhetésben s itt bent az országban elrejtőzött úgy a 
hogy tudott.

Maga Korláthnoky Dénes gróf hirtelen eltűnt Budapest
ről. Otthon a cselédség úgy tudta, hogy a gróf ur Bécsbe uta
zott, de egy kis vadászkunyhóban a Mátra közepén jobban 
megtudták volna ezt mondani. Persze, hogy abban a sáros 
bagaria csizmás, durva szürke posztókabátos, kopott, zsíros, 
fölbokrétázott kalapos vadászlegényben, ki olyan engedelmesen 
szót fogadott a körvadász urnák s hordta utána a tarisznyát, 
senki sem sejtette volna az elegáns fiatal grófot.

Szép süni fekete szakáiét leborotválta, haját valami fes
tékkel vörhenvesré festette s úgy várta a dolgok kifejlését,
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fütyülve kóborolván be az erdőt s varjukat lövöldözve egyelőre 
osztrák helyett.

Izgatott volt, de nem félt. A Korláthnokyak nem szok
tak félni.

Nem szoktak félni sem a kardtól, sem a hóhárpallostól. 
Nem egynek nyakát metszette el már a csapás s nem egy kö
zülök kapta szive közepébe a vasat. Hanem az utódok nem 
tanultak az elődök példáin, bátor szivű és kemény nyakú ma
radt valamennyi.

A család hagyományai közé tartozott mindig a forra
dalmi párton állni, résztvenni minden szabadságharczban s 
ellenzéket képezni szüntelen a bécsi udvar ellen megy egy ülé
seken, diétákon, harcztéren egyaránt. Frondeurök voltak min
dig, többé vagy kevésbbé engesztelhetlenek, de egészen meg 
nem simult egy sem,

Azon ritka mágnás-családok közé tartozott, mely soha 
sem kaczérkodott Bécscsel s mely folyvást megőrizte a kurucz 
világ traditióit. A világ fordulhatott jobbra vagy balra, úgy 
soha nem fordulhatott, hogy a Korláthnokyak lemondtak volna 
hagyományaikról. Egy-kettőt tán le lehetett néha kenyerezni 
közülök valami hivatallal vagy kitüntetéssel, de más vért nem 
lehetett a család ereibe önteni. A régi kurucz vér megint csak 
újra föllángolt, mihelyt alkalom nyilt reá.

Korláthnoky Dénes gróf ott találta őseit a történet min
den nevezetes lapján. Nyugtalan vérű főurak voltak, esküdt el
lenségei a németnek. Ott szerepeltek a Bocskay, Bethlen sza- 
badságharczaiban; egy Korláthnoky részese volt a Wesselényi- 
féle összeesküvésnek s mikor Nádasdy, Zrínyi fejeiket vesztették 
a vérpadon, ő csak Erdélybe futással menthette meg életét; 
egy másikat a Caraffa vértörvényszéke Eperjesen Ítélt halálra.

Thököly fölkelő kuruczai közt ismét találkozunk a ' Kor
láthnokyak nevével s később II. Bákóczy Ferencz zászlói alatt 
négy Korláthnoky harczolt a nemzeti függetlenségért. Egy 
Bomhánynál esett el mint Bákóczy brigadérosa, kettő kíván-
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dorolt a fejedelemmel tőrök főidre, mikor Károlyiék lerakták 
a fegyvert Szathmárban.

A lefejezettek s a bujdosók javait konfiskálta a királyi 
fiskus s a Korláthnoky-család roppant jószágai megcsökkentek 
nagyon. Lassanként le is szállt volna az egykor bires család a 
szegényebb köznemesek sorába, ba szerencsés házasságok, ügyes 
aquisitiók a nagyszerű örökösödések megint talpra nem segí
tették volna. Mária Terézia alatt a .család egyik ága már ismét 
oly gazda és hatalmas lett, hogy a királyné az öreg Pálffy ná
dor tanácsára jónak látta grófi czimmel földiszitni s főispánná 
kinevezni Korláthnoky Gáspárt.

A grófi czim s a főispáni méltóság hizelgett a kevély 
ember hiúságának, ámbár Korláthnoky Gáspár ur mindig csak 
úgy félvállról beszélt róla. Mi az neki, a kinek ősei nádorok, 
országbirák és erdélyi vajdák voltak ? Mindamellett akárhogy 
tagadta, kissé megszelídült bizony a nyakas frondeur s ámbár 
ő maga soha rá nem volt vehető, hogy fölmenjen Bécsbe tisz
telegni az udvarnál, de már annyira ment, hogy fiát mégis 
föleresztette, sőt németül tanulni is engedte és örömest hal
lotta, hogy nagy hódításokat tesz a gyerek odafent a dámáknál 
s a királyné is igen nyájasan fogadta egy udvari bemutatás 
alkalmával.

Az öreg Korláthnoky Gáspár ur ugyan nem mulasztotta 
el mindannyiszor megjegyezni rá, hogy ez mind csak afféle 
hiábavalóság s madárhálóval nem fognak oroszlányt, a Korláth- 
nokyakban nem fog azért vízzé válni a vér s Bécsnek minden 
pereputtya sem fogja visszatartani, hogy ha arra kerül, kihúz
zák azt az ősi kardot. Hanem azért mégis öntetszelgőleg mo
solygott, mikor fia haza jött Béesből az arany kamarási kulcscsal, 
pedig nyilván gőgösen verte a mellét az öreg főur, hogy a 
Korláthnokyak még eddig nem szolgálták csak az istent s 
a hazát.

De a kamarási kulcson kívül még egyebet is hozott haza 
Béesből a fiatal Korláthnoky Károly; olyan elveket, melyek akkor 
épen az aristokratikus társaság elitejében, épen a trónok Köze
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lében terjedtek az aristokratikus .intézmények s a trónok föl
forgatására. Voltaire és Kousseau tanai voltak azok, melyek 
Francziaországból mint legújabb fölkapott divat bejárták Európa 
minden országát s a főrangú körökben ápolva, megvitatva, ter
jesztve, mintegy előkiszitették a jövendő nagy forradalmi ráz
kódást.

A vén Korláthnoky Gáspárnak idegenek voltak ez elvek s 
némely része nagyon pórias szagunak tűnt föl a dölyfös oly- 
garcba e lő tt; a freimaurer nézetek, melyekkel fiának feje tele 
volt, sehogy sem férhettek az ő vén fejébe, a humanismus és 
az egyenlőség eszméjét csak olyan külföldi majmolásnak, olyan 
franczia hóbortnak tekintette, melyből soha sem lesz semmi ; 
de a szabadság emlegetése tetszett az öregnek. Ez volt az 
érintkezési pont s az összekötő kapocs a fiú és az apa közt. 
Ezt aztán megértette z öreg Korláthnoky Gáspár is, ámbár 
máskép értette, mint a fia ; erre aztán kigyúlt a láng a vén 
kurucz szemeiben is s a kard megcsörrent oldalán.

És ha ebben a perczben látták volna a bécsi miniszterek 
a két új grófot, ő felsége aranykulcsos hivét és főispánját, 
aligha nagy örömük telt volna benne s nehezen tanácsolták 
volna még egyszer ő felségének, hogy kenyerezze le őket grófi 
czimmel.

Ez a Korláthnoky Károly volt Dénes grófnak nagyapja, 
ez a szabadkőműves, ez a Kousseau tanítványa, ez a rajongó, 
ki a szabadság hajnalára föltámadását várta s lelkesülten kö
szöntötte a franczia forradalom kitörését és nem szűnt meg 
azt csodálni, istenitni túlzásaiban, iszonyaiban is. A demokra
tikus eszmék, melyeket vallott, könnyen fejébe kerülhettek volna, 
ha a bécsi kormány nem tartotta volna czélszerünek kímélni 
az idegen nagy urakat s csak egy csoport szegény ember be
börtönzése s kivégeztetése által ijeszteni reájok.

Az ijesztés használt is. Korláthnoky Károly gróf attól a 
percztől kezdve elnémult, holtáig soha többé meg sem jelent a 
közélet terén. Félre húzódott falura s egyetlen fia nevelésére 
szentelte egész idejét.
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Azt azután fölnevelte saját elveiben, a szabadság ügyének 
akart benne egy bőst teremteni, bátrabbat mint amilyen ő maga 
volt s gyönyörködött a fiú lelkesültségében. Ki tudja, még egy 
Mirabeau lehet belőle?

Mirabeau ugyan nem lett, valami nagyon magas szel
lemi képességekkel nem dicsekedhetett a fiatal gróf Kor- 
láthnoky Miklós, Dénes atyja, hanem híven és becsületesen 
megállta helyét a nemzeti ellenzék sorai közt. Mire ifjúvá ser
dült, megnyíltak a közélet sorompói s ő tüzesen belerohant a 
nagy reformharczba, melyet 1825-től kezdve küzdött az ellen
zék a pozsonyi országgyűléseken.

Azon ritka fehér hollók egyike volt, kik a főrendi házban 
szót emeltek a liberális eszmékért. Eleinte csaknem egyedül 
állt, de később támadtak társai mások is, többen is, ékesszó- 
lóbbak, hatalmasabbak mint ő, de ő maradt folyvást a leg
tüzesebb, a legelőrehaladtabb valamennyi közt. Neki mind kevés 
volt, a mit a többiek akartak, ő egyszerre el akart törülni 
minden aristokratikus intézményt s el nem múlt egy ország
gyűlés sem, hogy a főrendiháznak, „a bécsi udvar e gyáva, 
szolgai uszályhordozójának* eltörlését ne sürgette volna. Az 
öreg József nádor, e különben ércznyugalmu férfiú, idegessé 
lett, ha Korláthnoky Miklós gróf szólni kezdett.

A grófi czimettán nem is kellene nevéhez hozzá tennünk 
mert ő maga soha sem irta oda nevéhez. Némelyek affektálás- 
nak s népszerüséghajhászásnak vették ő méltóságának ezt az 
egész liberalisságát s a pompás udvartartás, melyet folytatott, 
bizonyára nem nagyon illet a demokratikus egyszerűséghez, de 
nagyon csalódott, aki Korláthnoky Miklós szabadelvüségét 
csupán affektálásnak tekintette, ő  teljes meggyőződéssel csüg- 
gött elvein , forradalmár volt minden izében, de hát persze 
glacé-keztyüs forradalmár, a ki hintóbán jár, ezüst zsinóros 
huszárral a bakon.

Abban a harczban, melyet saját kasztja ellen folytatott a 
tüzes mágnás, nem szerepelt gyűlölet, elkeseredés, Korláthnoky 
Miklós grófnak nem volt oka senki ellen elkeseredni, ő gazdag,
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hatalmas, tiszteit, ünnepelt férfiú volt, kit senki sem bántott, 
sokan szerettek, a tömeg csodált és megtapsolt, ö t  valóban 
csak az eszmék vezették s ama homályos ösztön, mely család
jában mintegy hagyományként öröklődött nemzedékről nemze
dékre : küzdeni a hatalom ellen, a zsarnokság ellen, küzdeni 
a szabadságnak sokszor zűrzavaros, de mindig nemes ügyéért.

Bár mint mondók, nem volt valami kitűnő lángész s 
gyakran maga sem volt tisztában eszméivel, a liberális párt 
egyik vezértagjaként tisztelték. Nem egyszer megfáklyászenézte 
az ifjúság s ha megérhette volna a nyakas ellenzéki férfi párt
jának diadalát 1848-ban, bizonyára nevezetes szerep jutott 
volna neki is ott. De épen a forradalom küszöbén, alig pár 
hónappal a márcziusi napok előtt ragadta el hirtelen a gutaütés. 
Vágyai homályos czélpontját, a nagy szabadságharczot már nem 
érte meg. Már nem hallotta a forradalmi jelszót, mely végig 
harsogott egész Európán, mely népeket keltett föl és trónokat 
döntött l e ; már nem hallotta a fölszabadult népek mámoros, 
szilaj örömének rivallgását s nem látta az elkeseredett harczot, 
mely reá következett.

De fia, az alig 18 éves iiju ott küzdött a honvédek sorá
ban Szent-Tamástól egész Világosig, az egész függetlenségi 
hadjáraton végig s mint főhadnagy tért vissza a gyászos 
katasztrófa után. Világosnál összetörte kardját, de lelke nem 
tört m eg; még mindig remélt, sokáig remélt, •— maga sem 
tudta mit, — egy nagy európai rázkódást, valami uj forra
dalmi fölkelést. Nem maradhat igy, a magyar nemzet nem 
veszhet el igy.

Oly apának lévén fia, kinek egész lelkét a szabadság 
eszméje hatotta át, Eorláthnoky Dénes gróf korán magába 
szíttá azt a nyugtalan, forradalmi szellemet. Gyermekkorának 
első impulsusait innen nyerte; atyjának diadalai ösztönözték, 
lelkesítették; a beszédek, melyeket hallott, a könyvek, melye
ket eléje adott olvasni, mind szították e lángot. Minden csak 
ez egy nagy eszmére irányzott: szabadság. S a gyermek imá-
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dásszertt rajongással csűggött ez eszmén, mielőtt tisztában lett 
volna teljesen annak praktikus fogalmával.

A dolgok praktikus oldalát később sem igen kereste. A 
bosszú szünet alatt, mely a Bach-korszakkal az országra be
következett, a tétlenség, a zsibbadás hosszú korszaka alatt so
kat olvasott, tanulmányozott Korláthnoky Dénes g ró f ; azon 
ritka, nagyon is ritka főúri ifjak közé tartozott, kik léha mu
latságok és renyhe tespedés helyett komoly tanulmányokkal is 
foglalkoztak, sejtve, várva egy jobb idő főiderültét. De Kor
láthnoky Dénes tanulmányait soha sem az államférfiu higgad- 
sága hatotta át, hanem mindig a forradalmár heveskedése 
keresett benne tápot radikális eszméinek.

Az ősi kuruez vér folyt ereiben, mely csak alkalomra 
várt, hogy újra felbuzogjon. Ha fölemelik újra azt a zászlót, a 
szabadság lelkes bajnokára talál benne. S bizton várta, hogy 
fölemelik. Lelkében még mindig ifjúságának első benyomásai 
lebegtek s füleiben még mindig a lelkesítő beszédek s az ágyú
dörgések hangzottak, úgy, amint 1849-ben hallotta.

Évről évre jobban beleélte magát e gondolatvilágba, s a 
fanatizmusig fokozódott benne a szabadságszeretet. Nagy pél
dákra, híres szabadsághősők követésére áhítozott. De a nemes 
elszántság mellett ott fészkelt szive mélyén a hiúság, a szerep
lési viszketeg is. Maga sem tudta.

Támadtak hízelgői, a kik körülvették, a kik beszéltek 
neki nagy hivatásáról. A becsvágy sarkalta, a korlátok vissza
tartották, de bizonyos, hogy előbb-utóbb megkisérlette volna 
azokat a korlátokat ledönteni, ha maguktól le nem dőltek volna 
előbb. A solferinoi csatatéren megadták a halálos döfést az 
absoluí Ausztriának s ha az a kormány még fönn is tartotta 
magát egy ideig, az már csak lézengés volt, haldoklás. A 
Korláthnoky Dénes ideje elérkezett, a szereplés napjai meg
jöttek.

A főiébredt magyar nemzet megrázta lánczait s elkezdő
dött a remegés Bécsben. A régi kuruez világ közelgett, Gari
baldit várta minden magyar ember s az országgyűlésen meg
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eredt a heves kifakadások árja Ausztria ellen. Korláthnoky 
Dénes a határozati párt legszélsőbb oldalán foglalt helyet s 
beszéde egyike volt a leghevesebbeknek, de nem tűnt föl semmi 
más által, csak határozott forradalmi szinezete által.

Hízelgői, kik benne az uj Kossuthot üdvözölték, nagyon 
is jól tudták, mennyire merész az összehasonlítás; hanem Kor
láthnoky Dénes elhitte, hogy ö csakugyan vezérszerepre van 
hivatva. Érezte magában a nemes ambitiót, a tetterőt, s bár ő 
sem dicsekedhetett nagyobb talentummal mint boldogult atyja, 
nevének népszerűsége némi nimbuszt font feje körül.

Midőn az országgyűlés eloszlott s a nemzet újra a passiv 
ellenállás terére vonult vissza, Korláthnoky Dénes gróf nagyon 
elégedetlen volt a dolgok menetével : az ő nyugtalan fiatal 
vére activ föllépést sürgetett volna. E  néma nyugalom sze
rinte megöli a nemzetet, lassanként megtanulja elviselni a já r
mot, bár eleinte boszuval és gyűlölettel, később majd fásultan, 
közönynyel. Nem kell engedni, hogy a lelkesedés, a tűz, mely 
lángra kapott, újra kialudjék, nehezebb lesz majd ismét fel- 
költeni.

Zúgolódó öreg honvédtisztek osztoztak a fiatal gróf nézeteiben. 
Egy nemzet sem szabadul föl gyáván, összetett kézzel. Tenni 
kell valamit, mozogni kell. Olaszországban csak a jeladásra 
várnak; a magyar légió napról napra szaporodik s készen áll 
az indulásra, mihelyt itt benn elkezdődik valami; s az olasz 
kormány, mely most még haboz, nem késik akkor megüzenni 
a háborút Ausztriának. Lám, még az eltaposott, megsemmisitett- 
nek hitt Lengyelország is mozog s a roppant muszka hatalom 
nem bir meg a szétszórt, apró guerilla-csapatokkal. Tavaszra 
uj fölkelést várhatni, az egész lengyel nemzet talpon lesz s 
csak a magyar hunyászkodjék meg gyáván s várja, mig ide
genek jönnek fölszabadítására ?

E heves öreg katonák, kiknek uémelyike csak imént ke
rült meg a száműzetésből vagy a hosszú börtönből, izgatásaik
kal még fokozták a fiatal rajongó tüzét. A sanyaruság nem 
törte meg mindegyiknek lelkét és sokan voltak, kik égtek a
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vágytól, boszut állni ajszenvedésekért, szembe nézni mág egyszer 
az ellenséggel, melyet annyi diadalmas csatában kergettek ma
guk előtt. Korláthnoky Dénes épen nekik való ember volt, 
tüzes, meggondolatlan, vakmerő és a mellett gazdag, ki kész 
életével együtt vagyonát is koczkára vetni.

Most a Mátra rengetegében bujdosva, még mindig fölke- 
lési terveken töri fejét. Az erdő néma, téli csöndje az ö lelké
ben megtelik harczi zajjal, hallja a trombiták rivalgását s 
látja a villogó fegyvereket. A képzelet játszik vele s ő örömest 
átengedi magát a legképtelenebb álmodozásoknak. Képzeletében 
ott nyargal mint vezér a csatasorok előtt, s ezren meg ezren 
rohannak utána, a zászlók lobognak, a kardok villognak. .  .

Semmi, semmi. Egypár varjú károgva repül el feje fö
lött s Korláthnoky Dénes odább botorkál a félig fagyos sárba 
be-besüppedő nagy bagaria csizmáival.

Azalatt otthon a fővárosban Korláthnoky Leontine grófnő 
salonjában alig látszanak észrevenni, hogy Dénes gróf itthon 
van-e vagy nincs. A két testvér nem igen genirozza egymást, 
mindegyik tehet a másika miatt, a mit akar. Teljes szabadság 
uralkodik köztük s kölcsönös elnézés egymás gyöngéi iránt. 
Leontine grófnő Dénes politikai szereplését tartja hóbortos szen
vedélynek & Dénes gróf a testvére időtöltéseit találja nagyon 
is furcsáknak ; hanem a mellett békében, jó egyetértésben 
megférnek egymás mellett. Néha gyöngédebben is kezet szo
rítanak s bókokat is mondanak egymásnak. Átalában jó test
vérek, hanem valami nagyon közel soha sem álltak sziveik s 
valószínű, hogy nem is fognak állni.

Mindenesetre kedvező színben tünteti fel őket, hogy oly 
régóta együtt laknak, a nélkül hogy valaha összekocczanás tör
tént volna köztük. Más ember azóta százszor is talált volna 
okot összekocczanásra, hanem Korláthnoky Dénest sokkal job
ban elfoglalja az ország dolga, hogysem rá érne ilyen apró
ságokkal bíbelődni, Leontine grófnő pedig oly finom, oly elő
zékeny, hogy lehetetlen rá megharagudni. Az ember csaknem 
azt mondaná, hogy saját testvérével is kaczérkodik.
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Furcsa, Leoatine grófnő oly sokat megenged magának, 
hogy minden pillanatban félhetni, hogy túllépi a convenience 
határát és mégis elnézik neki. Mást már rég száműzött volna 
kebeléből a societás, ha olyan merészen viselné magát mint 
Leontine grófnő ; neki nem is veszik rósz néven, sőt úgy ta
lálják, hogy illik neki.

Az a kihivő pillantás pompásan illik nagy sötét szemeihez 
s keskeny, finom metszésű ajkairól az a büszkén, csaknem 
megvetőleg odadobott kaczérkodó szó csiklandja az idegeket. A 
férfiak még csak nemrég bolondultak utána, sőt akad most is 
még néhány, a kit elragad.

Persze hogy napról napra kevesbül ezek száma. Az évek 
haladnak s nyomot hagynak a szép grófnő arczán, amit semmi
féle szépítő szer el nem törülhet. És minél jobban igyekszik 
a grófnő a művészettel pótolni a természetet, a kendőző sze
rek sokasága annál mérgesebben pusztítja a megmaradt szép
ség romjait. Úgy fölpiperézve, kifestve, lámpavilág mellett még 
gyakran elbájoló jelenség Korláthnoky Leontine grófnő, de ko- 
mornái, ha fecsegni akarnának, ijesztő képet tudnának rajzolni 
róla pongyolában.

Még vannak napjai, mikor ragyogóan néz ki; de ő maga 
is tudja, hogy már csak egyes napjai vannak s hiába akarná 
ámitni magát, az udvarlók, hazudnak, de a tükör igazat mond. 
Néha nem ismer magára, annyira máskép^ tekint feléje a 
Mkörből.

Kissé megdöbben olyankor, hanem aztán azzal a kevély, 
lenéző mosolylyal, melylyel a férfiakkal szokott bánni, meg
nyugtatja magát is. Örökké nem tarthat a szépség és ifjúság, 
s mindig boszantó, akár korábban, akár későbben hervad e l ; egy
szer csak megkell neki történni.

S keskeny, büszke ajkait összeharapja még keskenyebbre. 
Korán van még megöregedni. Harminczkét év! . . . Még ott 
nem lehet az életnek határa. Leontine grófnő még élni akar.
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Hogy mit nevez a szép grófnő életnek, azt ö ugyan jól 
érti, de más embernek nehéz volna meghatározni. ;Talán férj
hez akar menni? Meglehet. Egy idő óta valóban gondolkozik 
néha rajta, hanem mindannyiszor megvetőleg kirázza fejéből 
azt a gondolatot. Másoknak jó lehet az köpönyegül, az eskü
vővel belépti jegyet váltanak a szabadságra. Neki nincs arra 
szüksége, ő tudja és meri szabadságát használni igy is.

A pletyka fama nem egy kalandról regél s úgy fátyol 
alatt sok mindenféléről suttognak, de botrány azért soha sem 
történt. Leontina grófnő oly finom és oly ügyes és oly gyakor
lott. Csaknem nyilván tudják róla, hogy mindig liaisonjai van
nak, és mégis mindez oly simán foly le, hogy a legszigorúbb 
dámák sem találnak rá okot megbotránkozni benne.

Leontina grófnőt mindenhol szívesen fogadják s legfeljebb 
ott tapasztal hidegséget, a hol férjeiket féltik tőle a nők.

Milyen gyönge bábok ezek, mint reszketnek tőle, ha sö
tét szemeinek ingerlő pillantását férjeikre veti. Ne féljenek, 
visszaadja férjeiket, igaz, hogy némelyiket összetörve; de hát 
ki tehet róla, ha olyan törékenyek ?

Neki magának nincs kit félteni. Érzi, hogy a hódítás 
korszaka lejár s mégsem siet férjet szerezni, mint a hogy a vén 
leányok szokták, minden áron. Tudja, hogy oly renomméban áll, 
hogy valamire való férjet különben sem igen kaphat.

Ki venné el őt? Valami újdonsült ember a magas össze
köttetésekért, vagy valami elszegényedett, bankrót gavallér a 
pénzéért. Ki más? Tán valami bárgyú fiatal ember, aki nem 
ismer még semmit a világból s azt hiszi, mind arany, a mi 
csillog ; vagy valami kiélt, blazirt vén legény, a ki pikánsnak 
találja még őt. Valamire való férfira nem számíthat.

De hát van-e valamire való férfi? Nem egyformán léha, 
hiú és gyermekesen gyönge valamennyi. Leontine tudja, hogy 
háta mögött megszólják, rágalmazzák őt, a szivar füstje s a 
boros pohár közt megvetőleg beszélnek róla s mégis valamennyi 
kegyéért eseng s kész utána futni, csak intsen nekik. Egy ka- 
czér mosolyéit, mely még semmi egyéb, mint kétes ígéret, ké-

Képes regénytár. IT. kőt-. ()
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szék megtörni hűséget, esküt, családi boldogságot, megcsalni 
hitveseiket, menyasszonyaikat, elárulni a leányt, ki szegény 
együgyüségében tán a legtisztább szerelemről álmodozik.

így tanulta ismerni az embereket Korláthnoky Leontine 
grófnő. Minden csak illusió, rövid mulatság, percznyi szórako
zás. Miért dobná el az ember azt a perczet ? Óra óra után 
repül, nap nap után; miért hagyná az ember élvezetien elrö
pülni ? Csak a jelen ad örömet — olyat, a milyet.

Gyermekkora óta független, gazdag, csodált és elkényez
tetett lóvén, nem ismert Leoatiue már törvényt saját szeszélyé
nél. Nem korlátolta senki.

Az az öreg özvegy nagynéne, ki Korláthnokyéknál a garde 
de dame szerepét viseli s már Miklós gróf életében ott figu
ráit a háznál, azóta még öregebb és süketebb le tt s a miatt 
Leontine cselekedhetett tetszése szerint. Az csak arra volt ott, 
hogy a külvilág előtt fönntartsa a külső szint. Az soha sem 
birt befolyással Leontinera ; az mindig a kegyelemkenyéren élő 
rokon alázatos szerepkörében tartotta magát.

Talán szerencsétlenség volt Leontine grófnőre nézve, hogy 
ily nő vezetése alá került első ifjúsága. Talán. Mert meglehet, 
hogy más vezetés alatt is csak oda fejlett volna ki független, 
korlátot nem tűrő, szabadságra törekvő jelleme.

Az ő ereiben is az a nyugtalan kurucz vér folyt. Neki 
is a szabadság volt ideálja, csakhogy persze azt máshol kereste 
mint fivére. Ha férfi lett volna, taláu ő is talá lt volna tért 
maga elő tt; mint nőnek csak csak az érzelmek és apró intri- 
gák sikamlós tere m aradt.

Olyan apa mellett s minden szeliditő, mérséklő, mélyebbre 
ható női befolyás nélkül a gyermek nem fejlődhetett ki mássá 
mint azzá, amivé le tt: emanczipáit hölgygyé. Korláthnoky Mik
lós grófnak tetszett leányában a bátorság, a daczos független 
szellem ,s büszkélkedve szokta róla mondán i :

— Igazi Korláthnoky vér.
Leontine grófnő tizenöt éves volt, mikor atyja meghalt s 

most már a tüzes ifjú leány egészen a bamba és alázatos öreg
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asszony felügyelete alatt maradt. Be is következett az eredmé
nye. Nemsokára nagyon furcsa dolgokat beszéltek a szép leány
ról. A tüzes gyermek meg akart szökni egy zongoramesterrel, 
vagy tán meg is szökött. Ki emlékeznék már ma rá bizonyo
san ? Akkor is ki igy, ki amúgy beszélte.

Csak az bizonyos, hogy nagy skandalum volt. A bamba 
nagynéui ájuldozott s kölni vízzel locsolgatták, a szép kis 
Leontine toporzékolt, s mindent diribdarabra tört, ami csak keze 
ügyébe akadt. Bémitő jelenet volt, a cselédek szájtátva bámul
ták. Hogy mi lett a zongoramesterből, azt senki sem tudta 
határozottan megmondani.

Azt mondják, beállt honvédnek. A kis Leontine grófnő 
utána akart menni; de nem tudta hová; szidta a gyávát, a ki 
oly könnyen el tudta hagyni őt s lovagostorával vagdalta szét 
arczképét. Yalószinü, hogy ha ott lett. volna az arczkép erede
tije, annak az arczán hagyott volna nyomokat az ostor.

Néhány nap múlva aztán lecsillapult annyira mennyire 
a szép dühöngő s hagyta magát nénje által fölpakoltatni és 
elvitetni. Csak hónapok múlva tértek vissza, az öreg asszony 
még bambábban és szomorúbban mint azelőtt, s Leontine gróf
nő egész lényében megváltozva, sápadtan, arczán a kiállt be
tegség nyomaival s modorában ama hideg büszkeséggel, mely 
azontúl sajátja maradt mindenkorra.

Az emberek gyanúsan suttogtak akkor, vájjon hol járt a 
szép fiatal grófnő s vájjon micsoda oka volt oly sokáig távol 
lenni? Leontine sejthette a suttogást maga körül, mert lángpi- 
rosság futotta át arczát, mikor látta reá irányulni a kémkedő 
szemeket; lassanként azonban megszokta el nem pirulni s egy 
megvető pillantással viszonozni a kémkedők tekintetét.

Zűrzavaros idők voltak azok épen akkor s az emberek 
nem igen értek rá apró pletykákkal foglalkozni. Egy egész 
ország állt lángban, azután vérben; mindennap újabb, meg
döbbenő nagy események. Ki ért volna reá akkor hosszasabban 
fürkészni egy fiatal leány dolgait ?

Elfelejtették. Ma már alig van valaki, a ki némi keveset
9*
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homályosan tudna arról a dologi ól. Tán nem is volt az olyan 
nagy história, csak egy kis gyermekszeszély ? A societás csak 
a botrányokat nem bocsátja meg s azt meg kell vallani, hogy 
azóta semmi botrány nem fordult elő Leontina életében.

Pedig annak tizenhat éve már. Tizenhat hosszú év s 
hányszor kereste az ixigysóg az alkalmat és hányszor ereszke
dett a szép grófnő veszélyes lépésekre, mégis mindig ki tudta 
kerülni a szirteket! Tán azért, . mert hideg nyugalma soha 
sem hagyta e l ; a mit ő művelt, az csak játék volt a férfi 
szivekkel. Egy-egy kis kokett hadjárat, melyben mindig ő volt 
a győztes s mindig a férfi a vesztes fél.

A legtöbb eset tán csak kölcsönös egymást ámitás volt, 
s ha némely férfi összetört szivvel húzódott vissza ebből a 
harczból, Leontine grófnő sajnálat helyett bizonyosan kika- 
czagta azzal a kedves, csábítóan csengő és mégis oly hideg 
kaczagásával.

A Leontin grófnő szive érintetlen maradt. Azt fölpán 
czélozta a megvetés, melyet egyátalán a férfiak iránt érzett. 
Az elsőről tanult mértéket vonni a többire. S midőn mégis 
kaczérkodott e hitványakkal, kiket semmire sem becsült, úgy 
érezte, mintha szive folyvást jobban megfagyna s mégis foly
vást jobban ösztönözné valami, hogy izgatást, szórakozást keres
sen szivének. Az a folyvást önmagát emésztő láng volt, mely 
nem talál tápot, az a szomj, mely olthatatlanná^ válik.

Maga sem tudta, mit keres. Azt hitte, hogy semmit sem 
eres és mégis keresett, a  hideg álarcz alatt néha forrón futott 
végig a vér erein. Azt hitte, csak unatkozik.

Játéknak tekintette az életet s nagyon unalmas játéknak. 
Mindig ugyanazon kártyák. Pedig mennyit változtatja, mennyit 
forgatja. Mind elkopott kezei közt s lassankint elkopik ő 
maga is.

— Nem, még nem ! — suttogá kevélyen.
S a mint fölvetette nagy sötét szemeit, megvillant bennök 

a szenvedély lángja.
A tükör előtt állt s mosolyogva nézte saját képét.
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— Azt hiszem, még képes vagyok hóditni.
Ma olyan kedvező napja volt. Régéta nem nézett ki 

ily jól.
— Csak volna férfi, a kiért érdemes volna kissé még 

fölhevülni!
A tükörből oly ragyogón tekintett ki képe.
— A festék ez, vagy ? . .  .
Nem, nem csupán a festék volt. Az arcz kipirulva, régi 

üdeségéből látszott még visszanyerni valamit.
Leontine grófnő kaczérkodva nézegette magát tovább. 

Gyönyörű fekete haja fénylett s termetének feltűnő soványságát 
ügyes szabó-kéz maszkírozta.

— Nos, — mormogák finom keskeny ajkai, — még lesz
nek, a kik megbámulnak a hangversenyen.

A komorna lépett be s hízelegve és csodálva nézegette úr
nőjét. Leontine grófnő tudta, hogy mennyi ebben a szinlés s 
mégis tetszett neki.

— Be van fogva, Matild?
— Igen, méltóságos grófnő.
Leontine grófnő még egy végső pillantást vetett a tükörbe.
— Csillogjunk, mig minden sugár egyenként ki nem al

szik, — suttogá magában. — Még élni akarok!
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Tizedik fejezet.

Az ínségesek javára rendezett hangverseny.

ÍCrantz Etelka eg y  fehér rózsát tűzött a hajába és még 
egyszer belenézett a nagy állé tükörbe, melyet két felől két 
ezüst girandole világított meg. Megbüvölve saját szépségétől 
állt a tükör előtt, de a hiúságnak kevesebb köze volt e hosz- 
szas önvizsgálathoz, mint a szerelemnek.

Az aranyfürtös gyönyörű fejecskében csak egy gondolat 
fordult meg e pillanatban, az, hogy talán ő is ott lesz és látni 
fogja, ő — ártatlan, gyermeteg lelkének első ábrándképe : 
Alpáry Ödön. És üde, viruló arczát rézsapir öntötte el e gon
dolatra és szive nyugtalannl kezdett dobogni, mint az ujónoz
nak első csata előtt.

Mily rég nem látta m ár! Hetek múltak azóta. Legutol
jára azelőtt való nap, hogy a bátyja — annak mondta magát 
— hogy az a Takács ur látogatást tett náluk.

Miért is nem ismételte az az ur látogatását ?
Etelka több ízben vitte a szót erre a tárgyra, de Kricke- 

böck Hildegard kisasszony állhatatosan hallgatott. A papától 
pedig nem kérdezte, félt megkérdezni, maga sem tudta miért. 
Az a magába fojtott, mély szerelem, mely ma folyvást azt 
súgta neki, hogy látni fogja, bizonyosan meglátja, ugyanaz a 
belső valami visszatartotta, hogy ne kérdezze. Pedig ő oly bi-
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zalmas gyermek volt, elmondott atyjának mindent, minden vá
gyát, minden óhajtását, minden gondolatát.

És ez iránt mégis hallgatott.
Ösztönszerüleg érezte, hogy annak az urnák a látogatása 

őt illette és elmaradása — talán az i s ; és épp ezért nem volt 
bátorsága kérdést tenni.

De hát Krickeböck Hildegard miért hallgatott? Hisz a 
mióta ünnepélyesen megszüntette nevelőnöi viszonyát növendé
kével és a barátságot inaugurálta, mióta vallomást tett és Tsa- 
tsikoff orosz herczeg megható lovagias lemondásáról tartózko
dás nélkül kibeszélhette magát, nem igen volt titka Etelka 
előtt ?

Hallgatása kölcsönös megállapodás következése volt.
A dolog igy történt.
Takács Lajos uram elhamarkodott föllépése után Krantz 

Ignácz ur első fölháborodásában magához kérette Krickeböck 
kisasszonyt.

Krickeböck kisasszony várta ezt, igenis várta. El volt ké
szülve rá, hogy Krantz ur örömtől sugárzó arczczal, ünnepélyes 
elérzékenyedéssel tudtára fogja adni, hogy nemes missiója (már 
mint a Krickeböck kisasszonyé) rövid hónapok múlva he lesz 
fejezve, mert növendékének magához illő kérője akadt és kedves 
Etelkája maholnap főkötő alá kerül. Ez alkalomból el nem mu
laszthatja, hogy Krickeböck kisasszonynak annyi éven keresztül 
tanúsított gondos, hűséges, tapintatos és okos neveléséért érzé
keny köszönetét ki ne fejezze. Az öreg néhányszor meg fog 
botlani a konstruktióban, de körülbelül majd ez sül ki belőle.

Azonban más sült ki belőle.
Az öreg ur képe, mikor a gouvernante szobájába belépett, 

violaszinü volt és szemeiben az öröm sugárzása helyett félre- 
ismerhetlen harag szikrázott. Az öreg. ur más szavakkal majd 
megpukkadt mérgében és nem tudva, hogy miképen kezdje, egy 
perczig némán meresztette szemeit a kisasszonyra.

— Hát mondja csak, frajla, micsoda dolgok történnek az 
én hátam mögött? — tört ki belőle végre a düh.
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Krickeböck kisasszony nem azért volt húsz esztendő óta 
gouvernante, hogy a helyzettel azonnal tisztába ne jöjjön. 
Abban a pillanatban, amint reményei egéből alácseppent, hir
telen összeszedte magát és sugár alakja egy fejjel magasabb 
lett, midőn szokott tekintélyével Krantz urat rendre utasitá:

— Nem tudom, hogy ön mire czéloz; mindenesetre jó 
lesz, ha mérsékli magát, velem nem szoktak ily hangon 
beszélni.

— Kreutztausend donnerwetter! Mit bánom én, hogy 
szoktak a kisasszonynyal beszélni. A kisasszony szemei alatt 
közelítenek a leányomhoz, léhűtő, ingyenélő, éhenkórász naplopók, 
akik nem bírják megfizetni leányom zsebkendőit, hozzá merik 
emelni a szemeiket, sőt az egyik már annyira van, hogy a 
kezét is megkéri; leányom hajlamában már nem is kételke
dik, csak az én beleegyezésem van még hátra, és mindez a 
kisasszony szemeláttára, jóváhagyása mellett történik. Kreutz
tausend jnoch einmal! Én azért hoztam a kisasszonyt, hogy 
nevelje a lányomat, férjhez majd csak magam fogom adni.

Krickeböck kisasszony három-négyszer is kísérletet tett, 
hogy szavába vágjon, de Krantz ur összeábdált konstruktióit 
oly éktelen düh vei és oly gyorsan hadarta össze, hogy ebbéli 
erőlködése hiábavaló volt. ügy látszott, mintha Krantz ur 
azért nem engedné át a szót a kisasszonynak, mert fél, hogy 
ha ez elkezdi, ő többé szóhoz se jut.

És e félelem nem lett volna alaptalan.
— Ismétlem önnek, hogy én az ilyen hangot nem tűröm 

senkitől, — mondá Krickeböck kisasszony, végre szóhoz jutva — 
és öntől Iegkevésbbé, mert én nemcsak nevelőnője voltam leá
nyának annyi éven át, hanem anyja helyét is pótolám. Az ilyen 
bánásmód csakis ily durva, lovagiatlan embertől telik ki, mint 
ön. Én még ma, ez órában, tüstént elhagyom házát, hol a véd
telen nő a legnagyobb méltatlanságoknak van kitéve.

És Krickeböck kisasszony az ajtó felé fordult, mintha már 
künn állana a kocsi és neki csak felölni kellene rá. Mozdula
tában annyi méltóság és annyi határozottság volt, hogy Krantz
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Ignátz ur, kinek dühe, mint a hirtelen fellobbanó embereknél 
rendesen, egy- perez alatt ismét lelohadt, komolyan megszeppent 
ás kezdé megbánni, hogy felül hagyta kerekedni hentes ter
mészetét.

— No, no, nyugodjék meg a kisasszony, már nem don- 
nerwetterezek. Nem is úgy gondoltam én azt, csak azt szeret
ném tudni, hogy hát mennyire vagyunk azzal az urfival, azzal 
az Alpáryval.

Krickeböck kisasszony erre a kibékítő hangra azután 
visszafordult és végigmérte Krantz urat oly szigorú tekintettel, 
hogy szegény milliomos fázni kezdett és csak mintegy har- 
minezöt másodpereznyi nyomasztó pauza után méltatta eme 
kurta feleletre :

— Semennyire.
— De hát, az isten szerelmére, hogy közeledett az a 

hozományvadász a leányomhoz.
— Sehogy.
— De hisz már meg is kérette.
— Ha mondom : sehogy ; nem közeledett.
— De hát Jessus Maria und Józef!— könyörgött Krantz 

ur, ki alig bírta már kiállani a kisasszony fagyos szigorú te
kintetét, — hát magyarázza meg legalább.

Krickeböck kisasszony erre büszkén azt felelte, hogy 
neki nincs semmi megmagyarázni valója.

— ügy meg fogom kérdezni Etelkától.
— Azt roszul tenné.
— Miért ?
— Mert Etelka semmiről se tud.
— Na, hisz akkor jól van, egészen jól van, nincs semmi 

haj, — örvendezett fanyar mosolylyal Krantz ur, ámbár magá
ban szörnyen tamáskodott; — de ha nem tud semmit, akkor 
ne is tudjon.

— Ön engem megsértett, bántalmazott! — kezdé Kricke
böck kisasszony felülkerekedve az öreg ur felett.

— Felejtse e l ; ön tudja, mennyire tisztelem.
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— Ön női méltóságomban gázolt, ön halálos döfést mért- 
szivem ellen, mely annyi gyöngédséggel viseltetik Etelka iránt. 
Ön . . ö n . . .  itt elakadt Krickeböck kisasszony szava és visz- 
szafojtott könyei sűrűn kezdtek végig omlani arczán.

Krantz Ignácz ur szeretett volna másutt lenni.
— Ne sírjon, kérem ; — rimánkodék — nem nézhetem, 

ha előttem sírnak.
— Micsoda szemmel álljak most én növendékem elé, mi

után ön kegyetlenül megalázott, eltiport, lábbal taposott.
Krantz Ignácz ur előbb a lábaira tekintett, azután a kis

asszonyra, és úgy találta, hogy az az eltaposás megint afféle 
bogara a kisasszonynak, mert akit ő eltapos koloncz-lábaival, 
az ugyan máskép nézne ki és nem igy.

— Ön kegyetlen ty ran !
— É n?
— ön  vérszomjas barbar.
— Én?
— Igenis ön, uram! Ön előtt ninc3 semmi kíméletes, se 

nő, se gyermek, se barát, se rokon.. .
Krantz Ignácz ur kezdett fűlni, fészkelődni; már-már azon a 

ponton volt, hogy maga is elhigyje mind azt a recriminatiót, 
amit a kisasszony ráolvasott.

— Ön oktalan dühében megfeledkezik a legszentebb kötel
mekről, a háláról, az atyai szeretetről, önnek istene a pénz, 
a Mammon ; ennek odaáldoz m indent: vért, életet, boldogsá
g o t. . .

— Az istenért, hallgasson! — rimánkodék Krantz u r !
— Nem hallgatok ; most elmondok mindent, ami szive

met nyomja, mindent elmondok tőrül hegyre, hogy lássa, mikép 
ismerem önt természetének egész kegyetlenségében, kemény 
rideg önzésének egész rútságában. Ha én nem vagyok, szegény 
Etelkából olyan borjut nevelnek, mint a többi, elcsenevészni 
hagyják, hottentotta, kirgiz, tatár kisasszony lesz belőle, olyan 
buta, töksi, mint aminőket barátainál lépten-nyomon talál. —
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Mit érne önnek minden pénze, ha én nem vagyok . . .  és most 
ez a köszönet. . .

Krantz Ignácz ur nem tudta, mikép vessen véget e szörnyű 
kellemetlen jelenetnek. Némán hagyta elvonulni feje fölött a 
zivatart, melytől megboldogult felesége halála éta már egészen 
elszokott. Egyszerre egy ötlete támadt.

Hirtelen és váratlanul csengetett.
Krickeböck kisasszonyt e csengetés némileg megzavarta. 

Nem tudta elgondolni, hogy micsoda fordulatnak a kezdete 
akar ez lenni.

A szobaleány belépett.
Menjen rögtön a váczi utczáha, parancsolá Krantz ur.
— Igenis, kérem.
— Az Altér és Kiss boltjába.
— Igenis.
Krickeböck kisasszony elfordította arczát, hogy a szoba

leány észre ne vegye rajta a kények nyomait.
— Mit akarhat ez a barbar — gondolá magában, mi 

jutott eszébe ?
— Mondja meg ott, hogy a leányom számára megrendelt 

piros moire-antique selyemruha mellett készítsenek még egy má
sodikat ugyanazon kelméből a Krickeböck kisasszony mér
tékére.

A szobaleány távozott. Krickeböck kisasszony pedig mo
solygó arczczal fordult az öreg ur felé és bünbocsánatképpen 
kiengesztelése jeléül kezet nyújtott neki, mit ez sietett 
elfogadni.

— Hehehehe! — nevetett az öreg. ur, — lám, egy-egy 
ötlet néha hogy kiviszi az embert a hinárbél. Ily drága ötle
teket azonban csak milliomos engedhet meg magának.

Krickeböck kisasszony ezután csínján megfordította a 
szekér rudját és szépen bekanyarodott a mentség útjára.

Mit tehet ő róla, hogy Etelka oly szép, hogy minden
kinek tetszik. Adja klastromba, ha nem akarja, hogy járjanak 
utána. Eddig csak két majálisban vett részt, nyilvános bálban
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még meg sem fordult, hátha majd bálokba is kezd járni, pe
dig már annak is itt az ideje. Tizenhárom, tizennégy éves 
koráig könnyű ám megőrizni a leányt, de azután próbálja meg 
csak, a ki nem hiszi. Ha közhelyen megjelennek, ő nem tilt- 
htja el senkitől, hogy szóba ne álljon vele. Mit mondana a 
világ ? Azt mondanák rá, hogy falusi liba, hogy nevelése nincs, 
hogy vad, a „Bakonjer Wald“-ban növekedett.

Végre pedig megegyeztek abban, hogy Etelka előtt egy 
szóval sem említik meg a kellemetlen affairet. Minek vernék 
fel szive nyugalmát. Ha nem tud, ne is tudjon semmiről.

így maradt titokban Etelka előtt Takács Lajos ur láto
gatásának czélja és eredménye.

A ki azonban azt hinné, hogy a leirt jelenet Krickeböck 
kisasszony gondolkozásában valami változást időzött elő, az 
nagyon csalódik. Krickeböck kisasszony elvhű szokott lenni és 
e jelenet inkább arra szolgált hogy kedvencz tervéhez való ra
gaszkodásában megerősítse. Mit ért ahoz a vén túzok, hogy a 
nő micsoda férfit óhajt férjéül. Alpáry ideál és az is marad. 
Ő nevelészeti rendszere ellen cselekednék, ha valamikép Alpáry 
ellen szövetkeznék. Ha érte nem tehet semmit, ellene bizo
nyára nem fog cselekedni. Mennyi noblesse, mennyi graczia, 
mennyi finomság van ebben az Adoniszban. Etelka nem érde
melné azt a szerencsét, hogy milliomos leánya, ha oly könnyen 
kiverné fejecskéjéből azt a hóditó alakot.

És Etelka nem is verte ki fejéből, nem v is akarta ki
verni.

Az első szerelem mámora addig tart, mig vagy a vágyak 
teljesülése el nem temeti, vagy egy másik el nem oszlatja.

Krickeböck Hildegard kisasszony, amint Etelka öltöző
szobájába lépett, még ott találta a tükör előtt, pedig toilettje 
rég be volt fejezve.

Menjünk, kedvesem, már be van fogva.
— És papa ?
— Utolsó pillanatban lemondott. Nem bízik magába, 

hogy azt a szörnyű kiabálást, khorust és czinczogást, amint
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ket hozta, fölkérte, hogy kisérjen el bennünket.

— Muki ur eljött?
— Krantz ur szobájában várakozik pleine paradban.

— Ab, minő udvariatlanság volt Muki urat megvárakoztatnom, 
— mondá Etelka. — Tudod mit gondolok, Hilda?

— Mit gondolsz, kedvesem ?
— Ha férfi testvérem volna, szeretném, hogy olyan legyen 

mint Muki ur, olyan jé, oly előzékeny, oly szerény. Alig meri. 
szemeit rám emelni, mig a többiek nézését nem szenvedhetem.

— Az Alpáryét sem? — kérdé incselkedve Krickeböck.
Etelka elpirult:
— Azét legkevésbbé, az a legcsunyább valamennyi közt !
És a bohé gyermek Krickeböck kisasszony nyakába borult,

Fejezetünk czime elárulta, hogy Krantz Etelka és neve
lőnője hol fogják az estét tölteni. Az Ínségesek javára rendezett 
hangversenyben, mely teljes egy hónapon át vette igénybe az 
egyetemi ifjúság fáradhat lan tevékenységét és buzgalmát.

Az Európa díszes terme zsúfolásig megtelt a lehető leg
elegánsabb közönséggel, minővel kiválélag a hangverseny ek 
dicsekedhetnek. Göthe mondása, hogy a hölgyek gázsi nélkül 
közreműködnek sokkal inkább alkalmazható a hangversenyre 
mint a színházban. A hangverseny egyúttal toilette- ver
seny is.

Egyben azonban különbözött e hangverseny publikuma a 
többiekétől. Mig a konczertlátogatók nagy száma ugyan köteles
ségének tartja a zeneeuthuziast'át színlelni, az ínségesek javára 
rendezett hangverseny elég oly elemet csalt az Európa termébe, 
kik nem átallják nyíltan és őszintén bevallani, hogy a classi- 
kus zenét unalmasnak találják és a nemzeti zenén kiviil egy
általán nem bírnak gyönyörködni semmiféle symphoniákban, 
még ha Beethoven irta légyen is ; a kik elbóbiskálnak a konczert
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első darabjánál és csak arra kérik zenerajongó szomszédjukat, 
hogy költse fel őket, ha majd hazamenni kell.

A funktionáriusok ezúttal az egyetemi ifjúság köréből 
teltek ki. A pénztárnál, a bejáratnál nemzeti kokárdás, kardos 
délczeg szép fiatalok végezték a tisztet. A billeteurök, kik 
benn a teremben a hölgyeket helyeikre vezették, szintén diákok 
voltak, mi által az egész bizonyos ünnepélyes szint nyert.

E hangverseny érdeme az egyetemi ifjúságé volt, osztat
lanul az övé. ők buzgólkodtak létrehozásában, ők fedezték a 
költségeket, ők nyerték meg Helier Idát a közreműködésre. 
Az utóbbit ugyan nem mernék egész határozottsággal a ma
guk érdemének felróni. Máig sem tudják, ki tette.

A hátulsó sorok egyikében egy szerzetes pap vonja ma
gára figyelmünket, aligha nem ez adhatná a leghitelesebb 
felvilágosi tást.

Páter Félix itt ? Mi czélból ?
Kétségkívül, hogy a zenében gyönyörködjék ? Vagy talán 

Helier Idát akarja hallani ? Talán mindakettőt, talán egyiket 
sem. Ke fürkészszük ; úgy is hiába lenne. Amit az ő jéghideg 
arcza eltakar, azt le nem leplezi senki sem. Czéltalanul ő nem 
tesz semmit ; ha itt van, akkor okvetlenül itt is kell lennie.

A terem két oldalán alacsony emelvény fut körül. Ezt a 
páholyok közönsége foglalja el. I tt  látjuk Krantz Etelkát, a 
terem legelragadóbb jelenségét, Krickeböck Hildegard kisasszony 
oldalán. A sarokülést Muki János ur foglalja el, ki örömes- 
tebb ülne valahol hátul, ahol senki sem látja, mint itt, hol 
minden pillanatban más-más látcső fordul irányába. Ah, tudja 
ő jól, hogy kire tapadnak azok a látcsövek. Ő itt ül mellette 
és nem meri kinyitni a száját, hogy szóljon hozzá, hogy be
széljen vele a legközönségesebb dolgokról; alig mer a szeme 
közé nézni, pedig módjába volna. Szegény Muki János!

Nehány sorral előttük egy oszlop alatt Alpáry Ödönt és 
Cserni Viktort veszszük észre.

Cserní Viktor az oszlophoz dűlve néz végig a publikumon.
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Délczeg szép alakja kimagaslik a többi felett. Alpáry Ödön e 
pillanatban ereszkedett le a támlányba.

A két barát közt következő párbeszéd foly :
— Nos, itt van a kis majom ? — kérdé Cserni.
— Viktor! — szólt indignáczióval Alpáry Ödön.
— Ha szeret, akkor alkalmat fog nyújtani, hogy beszél

hess vele.
— Nézd csak, az a vén satrapa gouvernantéja, hogy fel- 

piperézte magát. Ötödik sor innen, a szélső három ülés. A 
szélső tamlányban az a tejfelszáju fiatal ember az a magyar 
nyelvmestere. Hej, ha a helyében lehetnék, — sopánkodik Ödön.

— Tégy úgy mint az ördög Hatvanival. Vegyél meg tőle 
egy előadást.

—  De a lóláb ! — suttogá halkan Alpáry — a lóláb.
Ezen az oldalon hiába keresnénk több ismerőst, itt nin

csen ; de a túlsó oldalon, csaknem szemközt Cserni Viktorral, 
Korláthnoky Leontine comtesse kissé túlérett, de azért még min
dig kívánatos szépsége árasztja őszi sugarait nehány udvarias 
fiatal emberre, kik bontonból udvarolnak neki. Ezek közt van 
Marmarosy Kálmán is.

— Igaz, amit hallottam, édes Kálmán ? — kérdé Leontine 
grófnő.

— Mit hallott, grófnő ?
— Hogy önt egy syrén komolyan elcsábította ?
— Ez a syrének privilégiuma.
— És hogy a comité ezt igen zokon veszi tőle ?
— Megengedi, grófnő, hogy nagy szűkkeblüség a comitétől.
s -  Megengedem, édes Kálmán, de . . .
— Ön menteni akarja ?
— Nem azt akarom mondani.
— Egészen fül vagyok, grófnő.
— Emlékszik a Loreley utolsó versszakára ?
— Schuberttól van, nemde ?
— A szöveg Heinétől.
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— Nem jut eszembe, grófnő.
— No, hajoljon ide, megsúgom:

„Ich glaube, wn Ende verschlingen 
Die Wellen Fischer und Kálin,
Und das hat mit ihrem Singen 
Die Loreley gethan.“

— Nem értem a vonakozást, grófnő.
— Csitt ! Majd másszor megmagyarázom. Hallgassa a

zenét.
A hangversenyt az egyetemi dalárda egy kardala nyitotta 

meg. Utána egy külföldi zenevirtuoz produkálta magát a zon
gorán.

A jótékonyczélu hangversenyeknél az az előnyük van a 
t. ez. művész uraknak és dilletans urhölgyeknek, hogy a kri
tika lovagiasságból csak fányoldalaikat tünteti elé. A legepé
sebb toll is merő galanteria lesz, merő édesség, merő ozukor- 
sütemény.

Nekünk sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy jóté
konyczélu hangversenyben vagyunk.

De egy kis helyreigazitással tartozunk.
Az a külföldi zenevirtuoz csak külföldön lakó, de saját 

állítása szerint is — legalább itthon azt állította — magyar 
művésznek adta ki magát. Akkorában még alig nőtt ki a cso- 
dagyerekségből és éppen a csodakamasz évekbe lépett. Gyönyörű 
sörénye volt és pompásan tudta lóbázni. Olvasóink még taláu 
emlékezni fognak rá, a fiatal Ketten Henrikre, kivel annyi 
hűhót csaptunk, de a prognostic'nonunk máig sem akart be
teljesedni.

A közönség játékát zajos tapssal jutalmazta. És csak az 
az applaus volt zajosabb, melylyel az utána kilépő kedves kis 
csalogányt, Heller Idát, a nemzeti színpad ünnepelt énekesnőjét 
fogadá a közönség.

Heller Ida ragyogó tünemény volt a színpadon. Bájos, 
üde gyermekarcz és hóditó kecsek tündéri egyesülete. Játékából
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és énekéből teljesen hiányoztak a drámai elemek, de a Lore- 
ley dalát Schuberttól megható bensőséggel éneklé. A közön
ség el volt ragadtatva.

Az egyetemi ifjúságnak gondja volt bokrétákra és koszo
rúkra. Egész virágeső hullott az énekesnő lábai elé.

— Tudja, édes Kálmán, hogy az ön syrénje ma elragadó 
volt. — fordult Korláthnoky Leontine comtesse Marmarosy 
Kálmánhoz.

— Mint mindig — felele Kálmán.
— A kis kaczér! Ugy-e fachéban vannak most ?
— Miből következteti ezt, grófnő?
— Nem tudja, hogy a nőknek éles szemük van ?
— De olykor mégis csalódhatnak.
— Kitkán, édes Kálmán, nagyon ritkán.
— Ez esetben, igen.
— Ez esetben legkevésbbé. Tekintsen csak oda által, 

látja ott azt a barna férfit az oszlophoz dőlve.
— Látom, grófné.
— Nem ismeri ?
— Nincs szerencsém.
— Akar engem lekötelezni, édes Kálmán ?
— Parancsoljon velem, grófnő.
— Tudja meg annak a fiatal embernek a nevét. Meg

teszi ?
— Ha lehet. Egyelőre nem látok senkit, akitől megkérd - 

hetném. Szabad tudnom, miért érdekli önt az az ur ?
— Ha a nevét megtudtam, majd elmondom önnek.
— Grófnő, az imént állított valamit . . .
— A mit meg nem magyaráztam, ugy-e ?
— Igen.
— Majd azután, édes Kálmán, ha ön a nevet kitudja. 

A kettő együtt jár.
— Es ha nem tudhatom meg ?
— De ön engem le akar kötelezni és megtudja, ugy-e 

Kálmán ?
Képes Regény tá r II. köt. 10
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— Igenis grófnő, megtudom, — mondá Marmarosy Kálmán 
és elgondolkozott, hol látta azt a feltűnő arczu urat. Végre 
eszébe jutott, hogy a Korona előtt látta egyszor-kétszer Alpá- 
ryval. És most is azzal együtt vau itt. K ’ssé genant ugyan 
reá nézve, szóba állami vele. De szerencsére a terem anny ira 
tömve van, hogy feltűnés nélkül lehet hozzá közeledni és be
szélni vele. Megkísérti azalatt, mig az egyetemi khorus elböm
böli a maga parthiejét, Szünet alatt nagyobb volna akoczkázat.

Az egyetemi khorus a nagy közönség megelégedésére be
fejezte intermezzoját, mire Marmarosy Kálmán ismét elfog
lalta helyét Leontin gréfaő mellett.

— Nos, édes Kálmán, megtudta ?
— Igenis, grófnő.
— Tehát. .  . ?
— Cserni Viktor a neve.
— Cserni Viktor! — ismét,lé elgondolkozva Leontiue 

grófnő.
— Szabad most már részemről a magyarázatot kérnem,

•— mondá Kálmán.
Leontina grófnő elnevette magát.
— Az igen egyszerű, édes Kálmán. Önök férfiak sohsem 

látnak túl az orrukon. Nem vette észre, hogy az a Heller 
egész éneke alatt le nem vette szemeit arról a fekete szakállu, 
érdekes arczu férfiról. Önt egy tekintetre sem méltatta, sem 
önt, sem a közönséget. Mintha egyesegyedül annak az] egynek 
énekelt volna. Én tudni akartam az ön boldog versenytársa ne
vét, most már tudom. Cserni Viktor . . .  É r hallottam már azt 
a nevet . . .  de nem jut eszembe, hol? . . . Várjon csak . . .

És Leontin grófnő ismét elnevette magát.
— Ismeri az öreg B. grófot, édes Kálmán?
— A vén hóbortost gondolja ön, ki a rentjeit képmá

solatokba fekteti, melyeket eredetiek gyanánt kötnek a nya
kába? . . .

— Igen, azt. Minap nálunk töltött egy estét. Rósz em 
ber ! Ön is hozzánk ígérkezett és nem jött el
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— Mentsen ki, grófnő. Nem mehettem.
— Lássa, az ön kára. Megismerkedett volna az öreg 

gróffal . . .
— Sajnálom, grófnő.
— Ah, az igen eredeti ember: Mindnyájan enchantirozva 

voltunk szeretetreméltósága által. Beszélt nekünk utazásairól, 
Kómában és Flórenczben töltött napjairól. És tőle hallottam 
ezt a nevet. . .

— Micsoda nevet, grófnő ? — kérdé szórakozottan Kálmán.
— A Cserai Viktor nevét. Leírása egészen ráillik arra 

az alakra. Az sekretariusa volt neki és egyúttal másolt számára 
a római gallériákban. Az öreg gróf csodákat beszélt sekretariusa 
tehetségeiről. Rafael iskolába járhatna hozzá — daczára, hogy 
a háládatlan cserbe hagyta a szegény grófot — bizonyosan 
nem tűrhette bogarait — és a másolatokat szintén abbahagyta 
és elillant tőle. Hahaba ! De mért lett ön egyszerre olyan szó- 
talan, édes Kálmán ?

— Örömest hallgatom a grófnőt.
— Nem, nem, kópé ! Önt féltékenynyé tettem. Vallja be.
— Csalódik, grófnő.
— Soha, édes Kálmán.
E pillanatban ismét a sörényes zongoraművész lépett ki 

és a társalgás megszakadt.
Alpáry Ödön türelmetlenül várta az első nagyobb szüne

tet, hogy Krantz Etelkához közeledjék. E találkozástól függ 
minden. Ebbe veti végső reménye horgonyát. Ha most nem 
nyilatkozik, ki tudja, mikor kínálkozik ily kedvező alkalom. A 
gouvernante oly keveset ért magyarul, hogy előtte bízvást el
mondhat mindent. Igaz, hogy udvariatlanságot követ el. De a 
helyzet parancsolja. Csak azt a tejfelszáju nyelvmestert lehetne 
eltávolítani, az a legfőbb akadály. Csak bátorság! Hátha ön
kényt helyet csinál.

Alpáry Ödön megigazította nyakkendője csokrát és a zon
gora végső akkordja után legudvariasabb bókjával készletben 
közeledett Krantzékhoz.

10 *
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A szerelemnek éles szeme van. Etelka már távolról ^ész
revette a közeledőt. Elpirult és egy esdő pillantást vetett K ri
ckeböck kisasszonyra, — a mit ez igen jól megértett.

— Szegény gyermek ! —- mormogá Krickeböck kisasszony 
kifogástalan épségü fogai között, azután odafordult Muki 
úrhoz:

— Ah, édes Herr von Muki! megöl a szomjúság.
— Parancsol vizet vagy fagylaltot ?
— Vizet, édes Muki ur, ha kérnem szabad.
Muki ur abban a pillanatban emelkedett fel sarokülésé- 

ről, midőn Alpáry Ödön odalépett és a hölgyeket üdvözlé. 
Krickeböck kisasszony tüntető nyájassággal fogadá, neki úgy is 
mindig gyöngéje volt ez az Alpáry. Ha a vén túzok látná, 
mennyire kitünteti ő ezt az állítólag éhenkórász lumpot, a ki 
a terem legelegánsabb gavallérja, bizonyosan megpukkadna 
mérgében.

De Krickeböck kisasszony még az öreg ur jelenlétében is 
csak igy fogadná. Mert ő az udvariasság és illem ellen nem 
vét senkinek a kedvéért és Etelkának sem szabad véteni.

— Üljön le Alpáry ur — mondá Krickeböck — Muki 
ur nem veszi rósz néven, ha helyét elfoglalja, mig vissza- 
ön, ugy-e Muki ur ?

Muki János sietett kijelenteni, hogy a világért sem veszi 
rósz néven és egy oldal pillantást vetve félelmes vetély társára 
azon elhatározással sietett el, hogy Alpáry ur nem fog megme
legedni azon a helyen és Krickeböck kisasszony nem fog m eg
halni szomjan, mig ő visszatér.

Szegény Muki János! Mennyire irigyelte ő ezt az embert, 
ki oly szabadon tud mozogni, nem szégyellős, nem fél és a 
phrazisokat olyan jól betanulta, hogy soha nem jő zavarba !

Az ő szerencsétlensége úgy akarta, hogy a vizethordó 
gyerek a terem túlsó oldalán járt valahol és jódarabig tarto tt, 
mig nyakon tudta csípni, azalatt pedig Alpáry Ödön élt az al
kalommal, és Krickeböck kisasszony nem neheztelt érte. Mi 
van ahban, ha egy fiatal ember és egy fiatal leány a hangver-
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senyben találkoznak és csevegnek együtt egy harmadik személy 
jelenlétében ?

Az igaz, hogy a csevegés magyarul folyt és az is igaz, hogy 
az a harmadik személy abból nem sokat értett.

Csak ők ketten érték egymást, mi szükség azt égy har
madiknak is érteni ?

Krickeböck kisasszony látcsövén szemlét tartott a publi
kum felett. Talált biz ő elég gáncsolni valót. Hogy ne ? Hisz 

ez a gouvernanteok kiváltsága.
A fiatalok pedig használták a tété á téte-t. 1
Alpáry Ödön érezte, hogy a pillanatok igen drágák, hogy 

sietnie kell, azért első kérdése, miután Krickeböck kisasszony
nak lerótta az udvariasság adóját, az volt, hogy van-e tudo
mása Etelkának arról, hogy megkérette kezét és atyja kosarat 

adott ?
Etelka alig birt felelni erre a kérdésre, annyira meglepte.
— Vigasztaljon ön meg azzal, Etelka kisasszony, hogy az 

ön tudta és beleegyezése nélkül történt. A szokás úgy kivánja, 
hogy elébb az apához forduljunk. Az ön beleegyezésére, azt 
hivém, úgy is számíthatok. Vigasztaljon meg ön azzal, hogy 
feltevésemben megerősít. Az ön ajkairól akarom hallani, hogy 
nem csalódtam, feleljen kérem, feleljen.

— Én nem tudtam semmiről, — hebegé Etelka mélyen 
elpirulva és lesütve szemeit. .

— Köszönöm, Etelka, köszönöm, ön uj életet önt belém. 
A kétségbeesés szélén állottam és most újra éledek. Hetek 
óta keresem az alkalmat, hogy önnel találkozhassam, és már- 
már feladtam a reményt és erőt vett rajtam a csüggedés. Oh 
Etelka, ha ön tudná, mennyit szenvedtem e kínos bizonytalan
ságban, melynek végét be nem láthatám.

Etelka mély részvéttel tekintett a fiatal ember arczába. 
Alpáry megrezzent e tekintet bensősége alatt.

— Szeretem önt, Etelka — susogá Alpáry — és meg
halok bele, ha viszonszerelmét nem bírhatom.
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Etelka arczái églek, tekintetét újra lesütötte és ujjai a. 
legyező zsinórját tépdesók.

— A perez drága — isten tudja, mikor lehetünk ismét 
ily közel egymáshoz — feleljen Etelka — atyja visszautasítá
sát el fogom felejteni — majd küzdők és diadalmaskodom 
a külső akadályok ellen, de tudnom kell, hogy ön mint véle
kedik rólam és öntől mit remélhetek . . .

Krantz Etelka ismét felütötte angyalszelid vonásait és 
tekintetében annyi biztatást, annyi szerelmet olvasott . . .

Alpáry Ödön megfogta Etelka kezét és egy kölcsönös 
kézszoiitás pecsételte meg a szövetséget, mely egyik részről 
annyi önzéssel s a másikról oly önzetlen, tiszta szerelemből 
köttetett.

— Még csak egy szót, Etelka, — susogá Alpáry . . .
E pillanatban praesentált Muki János a nevelőnőnek egy 

pohár vizet.
— Köszönöm, Muki ur, mondá Kriekeböck és egy te

kintettel inté Etelkát, hogy a téte-á-téte be van fejezve.
Alpáry Ödön felállt és újra a német szót kezdte morzsolni,, 

de ehhez sem volt már ideje, mert a második szakasz kezdő
dött. Alpáry Ödön rövid búcsú után előbbi helyére sietett és 
Muki ur újra leült Krantz Etelka mellé, lesújtva, megsemmi
sítve érezte magát és maga sem tudta, miért ?

Etelka nem igen figyelt az előadásra. _
— Mi lehetett az az egy szó, melyet Alpáry nem ért rá 

elmondani? — ezen töprenkedett sokáig, azután tömérdek más 
egyebet gondolt összevissza és egész este feltűnő szótlan volt.

Oly nehezen várta, hogy elmúljék a hangverseny és egye
dül lehessen ismét otthonias szobácskájábán, egészen egyedül. 
Még Hildával sem közli eszméit, Hilda is hűtelen; nem lett 
volna-e kötelessége neki elmondani azt, mit Ödön felől hallott ? 
Vagy Hilda se tudta, hogy Ödön megkérte kezét és atyja visz- 
szautasitá.

Ezt mégis számon fogja kérni tőle, tisztázza magát, 
mert ha hűségét ki nem deríti, többé el nem mondhat neki 
semmit sem.
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És Etelka csak azért hallgatott egyelőre, mert a kocsiban ha 
zamenet ott ült fedezetül Krantz Ignácz ur képviselője a hang
versenyen, szegény barátunk Muki János, ki szerelmes volt a 
füle hegyéig és maga sem tudá, hogy az.

Krantzék fogatjával egyidejűleg egy másik úri fogat 
robogott el az Európa bejáratától: Leontine grófnő fogatja.

A siket nagynéne nem igen zavará a grófnőt merengésé
ben. Nem is igen lett volna tanácsos. Leontine grófnő rég nem 

volt ily hangulatban, mint ma este. Izgatott volt éfe türelmet
len. Azzal a jó szándékkal indult a hangversenybe, hogy hó
dítani fog és az a furcsaság esett meg rajta, hogy— maga hódolt 
meg • Eöstelli bevallani magának és mégis úgy volt. Az a dél- 
czeg, mogorva alak, mely az oszlophoz dűlve egy fővel kima
gaslott a többiek felett, felköltötte érdekeltségét. Sőt az talán több 
is volt az érdeklődésnél — ki tudja?

Ha a nők bizonyos kort elértek, különösen fogékonyak 
az aczélizmok és teljes testi idomok szépségeinek méltánylá
sára. Leontine grófnő e részben különösen követelő volt. Minél 
kevesebbet adhat a nő a féifinak, annál követelőbb az iránt.

Leontine grófnő egyelőre annyit tudott Cserniről, hogy 
valamikor festő volt és az öreg B. gróf titkára. Majd Eálmán ki
tudja azt is, hogy micsoda jelenleg. Nem ok nélkül ingerelte 
és verte fel féltékenységét az állítólagos versenytárs iránt. 

Leontine grófnő különben jól látta, hogy Heller Ida folytonos 
kaczérkodásával szemben Csernit nyugodtan, hidegen viselte ma
gát, nem viszcnozta szemjátékát, sőt arcza még jobban elko
morult a kis színésznő látására. Érdeklődését e körülmény még 
jobban fokozta. Egy féifi, ki visszautasitólag viseli magát ennyi 
szépséggel szemben, ez érdemes, hogy a bálót kivessük utána. 
Akit a szépség meg nem hódit, azt meghódítja a szellem.

Korláthnoky Leontine grófnő büszke volt szellemére, mint 
minden emanczipáll nő.

— Az az ostoba Kálmán az éjjel nem fog aludni, mert
ha nem csalódom, komolyan szerelmes abba a kis libába. Még
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megérjük, hogy valami bolondot követ el, valami hallatlan 
scandalumot, még nőül veszi, hahaha!

Leontine hangosan felkaczagott.
— Mit mondasz, kedvesem? — kérdé a siket nagynéne.
Leontine grófnő felelet nélkül hagyta a kérdést és tovább

fűzte gondolatait.
— Kálmánnak közelebb meg kell ismerkedni vetélytár- 

sával és ő majd be fogja mutatni nekem. A h ! Cserni a ca- 
naillehoz tartozik. Erről csaknem megfeledkeztem . . .  csaknem 
megfeledkeztem.

Leontine grófnő homlokához emelte jobb kezét és gon
dolkozott.

— Szerencsére művész i s ; a művészek salonképesek.
A hintó dübörögve robogott át a lánczhidon. Leontine 

grófnőnek nagyon melege vo lt; lebocsátotta a hintó egyik ab
lakát és hagyta betolulni a metsző éji levegőt. Öreg nagynénje 
a sarokban összehúzta magát és csak annyit mondott dide
regve :

— Meleged van kedvesem ! ?

Krantz Etelka a hangverseny utáni reggel szokatlanul 
halvány és levert volt. _

A reggeli után, mely alatt Krickeböck kisasszonynak 
szótlansága feltűnt, leült a himző-ráma mellé.

Nincs meghittebb, türelmesebb barátnő a himző-rámánál. 
Az minden titkot befogad és el nem árul semmit senkinek. A 
név, melyet a szerelmes lány az öltéssel bevarr, talán még 
nagyobb biztosságban van ott, mint saját szivecskéjében.

Oly szaporátlan volt ma az öltés, sehogy sem akart menni. 
Kétszer vétette el már az öltést és saját rózsás ujjába szúrta 
a tű hegyét, sőt egy ízben, mikor nagyon el talált gondolkozni, 
a rámát is elejtette.

Egyszerre a szoba túlsó sarkából megszólítja valaki:
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— Jó reggelt, kisasszony! Jó reggelt 1
— Ah, te vagy, K uku! Kedves K uku! Egészen megfeled

keztem rólad — kiálta meglepetve Etelka és odaszökellt a 
papagály állványához.

— Kisasszony, jó reggelt! — ismétlő a madár.
— Reggelit se kaptál, ugy-e neheztelsz rám, Kuku? No 

várj, mindjárt hozok.
Etelka kisietett, hogy Kukunak édes reggelit hozzon, de 

a mikorra visszajött, ismét elfelejtette Kukut. Kezében egy 
parányi levelet tartott, melyet egy hordár hozott.

A borítékon ismeretlen kézírással volt Írva a czim. Férfi - 
irás volt.

Etelka nyugtalanul tartotta kezében a levelet. Nem merte 
felbontani. Valami benső sugallat azt/ mondta neki, hogy talán 
jobb lenne azt a levelet olvasatlanul elégetni.

És mégis elolvasta.
Leült kis dolgozóasztalához és lassan gondolkozva fől- 

metszé a borítékot és elolvasta tartalmát egyszer, kétszer, azu
tán újra borítékjába tette a levelet és tenyerébe nyugasztva áb
rándos szép fejecskéjét, ismét elmerült gondolataiba.

— Kisasszony, jó reggelt! — figyelmeztető Kuku késedel
mes úrnőjét.

Etelka felijedt.
— Szegény Kuku !
Azután lassan, szomorún odament a madárhoz és jó 

tartotta édes reggelivel rózsás, illatos ajkaiból.
— Milyen boldog vagy te, Kuku, és én milyen boldogtalan 

vagyok. Szánakozzál rajtam, Kuku, én szegény madaram !
Kuku morzsolta a fehér czukrot ős nem ért rá szána

kozni. És mikor a czukor elfogyott, éktelen csattogást, riká
csolást vitt véghez és mikor úrnőjét újra a kis asztalkához 
közeledni ős heves ^zokogás közt reá borulni látta, újra rá- 
kezdte: " ,

— Kisasszony, jó reggelt! Kisasszony, jó reggelt!
így találta Etelkát Krickeböck Hildegard kisasszony.
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— Az istenért, mi bajod Etelka, mi lelt?
Etelka megfeledkezett arról, hogy a nevelőnőt hűtlen

séggel vádolta, és felfogadta, hogy bizalmát megvonja tőle —  
oda nyujtá neki a kapott levelet.

— Magyarul van, —^mondá Krickeböck kiasszony, — csak 
az aláírást értem. Fordítsd le, édes Etelkám.

Etelka a helyett, hogy levelet lefordítaná, zokogva borult 
a gouvernaute nyakába.

— No, te bohó gyermek, te, ne sírj! Az istenért, két
ségbe ejtesz, Etelka. Beszélj gyermekem, mi van a levélben ?

Etelka oda hajlott Krickeböck kisasszony füléhez:
— Agyonlövi magát — susogá halkan, mintha félt 

volna az iszonyú szót hangosan kiejteni.
— V a g y -------
— Vagy ?
— Nem élhet nélkülem, Hilda, és papa kegyetlenül 

elutasította, mikor kezemet kérette. Te tudtál felőle, Hilda, 
és elhallgattad, — tördelé zokogás által meg-megszakasztva 
Etelka.

— Nem akartalak megszomoritani, kedvesem. És atyád 
is úgy kívánta. Minek vertem volna fel nyugalmadat ?

— Hisz az én nyugalmam már rég oda v an ! Te tudod,
Hilda, mennyire szeretem Alpáryt. És azt is tudod, mennyire 
megérdemli szerelmemet. "

— De mikor atyád nem akar felőle tudni, édes Etelkám.
— Papa nem hajthatatlan.
— Ez ügyben, fájdalom, igen.
'— Honnan tudod, Hilda?
Biztosíthatlak, kedvesem, hogy úgy van. Érdekedben már 

mindent megkísértettem. Mit akar Alpáry a levélben, még min- 
dig nem mondtad, édes Etelkám.

— Azt nehéz elmondanom.
— Végy erőt magadon, kedvesem.
— Azt akarja, Hilda . . .
— Nos, mit akar?
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— Hogy papa tudta nélkül távozzam el vele . . .
— Meg akar szöktetni! — szörnyüködék Eriekeböck 

kisasszony.
— Igen, Hilda, azt akarja, hogy szökjem meg vele,

különben. . .
—• Különben mit ?
— Már mondtam, Hilda.
— Nos?
— Agyonlövi magát.
— Ah, szegény Tsatsikoff herczeg is azt mondta.
— És agyonlőtte magát ?
— Hihetőleg, kedvesem, agyon; mert én sem egyeztem 

bele a szökésbe.
— Mit tegyek, Hilda, tanácsolj. Hogyan akadályozzam 

meg öngyilkossági szándékát?
— írunk neki, kedvesem.
— Igen, igen, Hilda, Írjunk neki.
— Majd én irok neki.
— Milyen jé vagy te, Hilda !
— Szárítsd fel kényeidet, kedvesem és szedd össze 

magad. Az efféle levelek igen higgadt választ igényelnek.
Etelka felszáritotta könyeit, azután leültek a kis asz

talhoz és Krickeböck Hildegard kisasszony a következő levelet 
stylízálta. :

„Mélyen tisztelt uram!
Krantz Etelka kisasszony, növendékem, nem akarván vá

lasz nélkül hagyni becses sorait, fölkért, hogy az udvariasság e 
kötelességét helyette én teljesítsem.

Minthogy megboldogult édes anyja halála óta én pótol
tam anyja helyét és folyvást vezetője és támasza valék, azt 
hiszem, e sorok megírása kötelességképen is én reám hárul. 
Etelka pirulással utasítja vissza ajánlatát, mert ő a gyermeki 
szeretet és kötelesség ellen soha sem fog véteni, még ha szive 
megszakadna is bele, valamint a convenience ellen sem, me
lyet soha szem elől nem téveszteni én tanitám. Örömest meg
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fogja azonban őrizni az ön képét és emlékét és bízik az előre 
láthatatlan jövendőben, mely még meghozhatja közös óhajtásaik 

teljesülését.
Fogadja ön, nram, kitűnő tiszteletem nyilvánítását

von  Krickebőck."
— Ah, Hilda, ha agyonlövi m agát!
— Te bohó! Oly biztatás után, melylyel a levelet be

zárom ?
— Igazad van, nem fogja tenni. Most már nyugodt 

vagyok.
Kuku egyszerre csak belerikkanlott a két barátnő társal

gásába :
— Jó reggelt, kisasszony, jó reggelt!
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Tizenegyedik fejezet.

Egy végzetes látogatás.

A lpáry  Ódon remegő kázzel bontotta fel Krickeböck Hildegard 
kisasszony levelét.

Mikor végig olvasta a száraz, kathegorikus sorokat, arcza 
feltűnő sápadt lett és a kétségbeesés kifejezését vette fel. 

Utolsó tételét is elvesztette.
— Nos, — kérdé Cserni Viktor, — mit felel a kis liba ? 
Alpáry Ödön átnyujtá neki a levelet, ezután az ablakhoz

lépett és ujjaival egy indulót dobolt ki az izzadó üvegtáblán.
— Ez rövid és határozott válasz. A kisasszony sohasem 

fog a convenience ellen véteni, habár szeret — ami azonban 
hitelezőidet nem fogja visszatartani a skandalumtól.

— Tanácsolj, Viktor, mitevő legyek?
Viktor egykedvűen vállat vont.
— Szöktesd meg akarata ellenére. Rabold el. A világ- 

történetben találsz rá példát akárhányat. Ami a nemes rómaik
nak nem derogált, azt te is megteheted.

— Én főbe lövőm magam, Viktor.
— Nem tudsz jobb helyet annak a golyónak ?
Mához egy hétre lejárnak váltóim. Ha addig ügyeimben

fordulat nem áll be, akkor elvesztem.
— Hol a revohered ?
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— Ott a szekrényen.
■— Magammal viszem, nem mintha féltenélek, hogy hasz

nálni fogod, de félek, hogy fel találják majd írni. Nálam biz
tosságban lesz.

— Hol lakói, Viktor?
— Az üllői-uton.
— Házszám ?
— Nincsen.
Cserni Viktor bö felöltője zsebébe rejté a fegyvert és 

távozott, magára hagyva Alpáryt, díszes felszerelésű lakában 
hogy folytassa a tusakodást.

Ködös, komor téli délután volt.
Cserni Viktor czéltalanul nekiindult a kószálásnak. Feje 

fájt, kedvetlen, levert volt. A nyirkos, hűvös lég legyintése 
jól esett neki.

Az utczákon gyéren szállingóztak az emberek. A ködtől 
alig látott az ember tiz lépésnyire maga előtt. Cserni a széna
térre ment, onnan a soroksári utczába fordult be.

A toronyóra elütötte a négyet.
Útja egy leányiskola mellett vitte el.
Egész raj aprócseprő leányka lepte el a járdát. Olyan ka- 

czajt, olyan zsibongást vittek véghez. Máskor Cserni talán át 
ment volna a túlsó járdára, de ma — ma nem volt önmaga. 
Valami gonosz szellem ült a nyakában, valami lidércz a mi köd 
gyanánt ereszkedik a lélekre, valami sejtés, bekövetkező vég
zetes dolgok előre vetett árnyéka. Megállt a gyermekcsoport 
közepeit és hagyta őket elmenni maga mellett.

Valami pajkos kis lányka meghúzta a kabátja szélét 
azután csengő kaczajjal elfutott, de pár lépésnyire előtte ismét meg
fordult és Cserni Viktor megdöbbent, ez a kis lányka úgy 
hasonlított egy másikhoz, ki annyiszor ölelte, annyiszor csó
kolta — ahoz a gyermekhez, mely lázas hagymázában is foly
ton csak vele foglalkozott.

— Hess, fekete pillangó, hess, hess ! . . .
Cserni Viktor kigombolta felső kabátját és tovább ment.
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Egyszerre csak ott állt Heller Ida lakása előtt, a keskeny 
sikátorban, melynek sárga sarokházában Krantzék laktak. A 
sárga ház végében egy vakolatlan kőkerítés nyúlt el egész a 
másik házig. Azon túl beépítetlen telkek süppedékes’ sártengere 
látszott. A sikátor szemközti sora azonban nagyrészt már ki 
volt építve.

Cserni Viktor egy perczig gondolkozva állt az énekesnő 
háza előtt, azután megkerülte azt. A süppedékes sárban valami 
negyven lépést tett előre és az alacsony kőfal mellett, mely a 
hátsó tűzfallal egyirányban futott jó messzire, megállt.

A sikátorban napközben is igen kevés ember szokott meg 
fordulni, most pedig egészen el volt hagyatva. A kőd egyre 
sűrűbben ereszkedett.

Onnan, a hol Cserni Viktor állt, nemcsak az énekesnő ál
tal lakott ház udvarába lehetett belátni, hanem az azon túl 
fekvő sárga egyemeletes ház folyosójára is, a hol a Krantz 
család lakott.

— Átkozott köd! — mormogá Cserni Viktor és ismét visz- 
szaindult. — Ida folyosójáról jobban át lehetne tekinteni a terrénu
mot, de a kígyóhoz többé nem közeledem. Átkozott volt az az 
óra, melyben először tettem. Azt az utolsó hitet is, melyet még 
az emberi jóság s önzetlenség felől tápláltam, összetépte. Talán 
minden sebek közt ez volt a legmaróbb.

Amint újra befordult a sikátorba, egy úri fogat állt meg 
a Heller Ida lakása előtt. Marmarosy Kálmán ugrott ki belőle 
és sietve tűnt el a kapubejáratban.

Cserni Viktor hosszan nézett utána és ajka gúnyos mo
solyra húzódott:

— Esztelen bolond! — mormogá és lassan tovább ment.
— Milyen álnok tud lenni a nő — folytató gondolatait. —

Cseréli a férfiakat mint a ruhát. Különben jól teszi. — De mi 
érdeke volt őt oly nyájasan fogadni, miért őr izte meg emlékét, 
miért tettetett annyi barátságot, mi érdekből, hisz tudta, hogy 
szegény. Miért ajánlotta fel neki segítségét? Miért Ígérkezett
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lépéseket tenni, hogy Korláthnokyékhoz bejutassa éa mi okoz
hatta  hirtelen változását?

Mi okozta? Szeszély. Művésznői caprice! Ki fog egy éne
kesnőnél alapos okok után fürkészni? Változékony, mint az 
áprilisi nap. A kit ma szeret, a kiért ma rajong, azt holnap 
elfelejtette, holnapután már nem is ismeri.

Mikor másodszor jött látogatására, a komorna durczás 
képpel kijelentette, hogy nincs itthon.

— Hol van ?
— Próbán.
— Mikor lehet honn találni?
A komorna megfordult és a faképnél hagyta.
Cserni másnap ismételte látogatását.
Az énekesnő akkor sem volt honn. A komorna még dur- 

czásabb volt, mint előtte való nép. Cserni egy forintos bankót 
koczkáztatott. A női czerberus fagyosan, csaknem gorombán 
utasitotta el az ajándékot.

Cserni harmadnap is megjelent.
— Jelentsen be úrnőjének.
A komorna azt mondta, hogy fölösleges. Úrnője nem fogad 

látogatókat. Beteg.
Cserni meghökkent. A színházban ma este operát adnak, 

melyben neki főszerepe vau. Heller Ida tehát nem beteg.
Csak jelentsen be úrnőjéhez, itt a névjegyem.
— Fölösleges; úrnőm ma nem fogadhatja.
Cserni Viktor arczába szökött a vér. Haragosan paran

csolta a komornának, hogy vigye be jegyét.
A komorna bement és pár perez múlva azzal az ulti

mátummal jött vissza, hogy úrnője csakugyan beteg. Kisérte 
pedig ezen nyilatkozatát oly haragosan lenéző, diadalmas tekin
tettel, hogy Cserni Viktor egyszerre tisztába jött a hely zettel 
Heller Ida nem óhajtja többé látogatásait és ő ahoz képest, 
nem is mutatta többé magát.

De büszkeségét kimondhatlanul sérté ez a perfidia.
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Első pillanatban nem is gondolt egyébre. Később, mikor 
haragja lehütődött, azt az énekesnői szeszélyt olyannak találta 
mely nála életbevágó tervet vág ketté. Hogyan, ki által fog ő 
most Korláthnokyékhoz bejutni? Neki nincsenek ismerősei 
mágnási körökben, ő nem tud embert, kinek ajánlata elég 
befolyásos volna arra nézve, hogy számára a titkári állást 
megszerezze.

Ez vétkes szeszély volt Idától. Ilyesmit egy énekesnőnek 
sem lehet megbocsátani.

— Ah, ez a Heller Ida, ez a gyermeteg kinézésű harpya, 
fajának legel vetem edettebb teremtése ! Az utolsó hangversenyen 
hogy kaczérkodott vele! Alpáry figyelmeztette rá. ö  különben 
egy pillantásra sem méltatta volna. Irónia volt ez ? Gúny 
volt ez ? Ida úgy tett, mintha köztük ,semmi sem történt volna.

De Ekkor Ida tőle már mosolyoghatott, vagy sirhatott — 
néki már mindegy volt. Korláthnokyéknál a titkárságot már 
nem szerzi meg számára sem fi, sem más.

Korláthnoky Dénesnek már v a n  titkára. Az állomás 
be van töltve. Ezen már nem lehet változtatni.

Mikor Cserni Viktor feljött Pestre, bizott jó szerencséjé
ben, mely az iparlovagokat ritkán szokta cserben hagyni, ő  a 
szerencsét üstökön ragadja és tud élni az alkalommal, de ez 
egyszer minden tervével felsült, minden szándéka füstbe ment, 
úgy hogy már-már azon ponton volt, mint a kártyás, kit a 
malheur folyvást üldöz, úgy hogy a legjobb kártyára is re,megve 
rakja té te lé t: Cserni azon a ponton volt, hogy önerejében való 
bizalmát elveszítse, az ilyen embernél a sülyedés legmélyebb 
foka. mivel természetéből kiforgatja, gyávává teszi.

E kétségbeesett helyzetből csakis Alpáry házassága ment
hette volna ki. Alpáry mindig akaratnélküli eszköz volt ke
zében. Rósz napjaiban Cserni támogatta, védte és Alpáry nem 
tudna háládatlau lenni Cserni iránt, még ha akarna sem. Cserni 
kivenné jogos részét a dúsgazdag hozományból; oly összegek ál
lanának rendelkezésére, melyekkel ő is megalapíthatná szeren-

Kéi>e» Rofénytár II. k«t. 1 1
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cséjét, de most már gondolni sem lehet erre. Alpáry megnyerte 
a leányt és Takács elriasztotta az apát. Ezen segíteni nem lehet.

Ha a válság oly közel nem volna, még talán ki lehetne 
köszörülni a csorbát. Cserni Viktor nem egyszer puhított meg 
már Krantz Ignácznál keményebb embert, kísérletet tenne ve
le is. Nem volna nehéz alkalmat találni a véletlen megismer
kedésre és Cserni Viktor tud uralkodni az emberek felett. De 
itt már nincs idő az experimentumokra. Ha Krantz Etelka egy 
hét alatt nem menyasszonya Alpárynak, összedől az egész mes
terséges építmény, és a hazugság romjai alá temeti a magas 
lábon élő gavallért, ki még a sárga papucsát sem mondhatja 
tulajdonának.

Ez nagy csapás volna Csernire is 1
Ez adja meg a kulcsát Cserni Viktor aggodalmának A l

páry sorsa iránt.
Cserni még egy pár éra hosszant járkált azon az utczán, 

egyszer huzamosabban nézett körül a Krantz Ignácz ur háza 
táján, azután — szokása ellenére -  egyenesen lakásának tar
tott, hogy az unalmas, hosszú estét saját rideg, barátságtalan 
falai közt töltse el.

Másnap reggel — ismét szokása ellenére — Cserni ko
rán kelt.

A'tegnapi nyomasztó hangulat nem párolgott el még leikéről. 
Kétszer, háromszor vette felöltőjét, hogy hazulról távozzék, de 
valami mindig visszatartotta.

Meggyujtotta a borszeszt a forraló alatt, szivarra gyúj
tott és kinézett az ablakon.

Nyirkos, komor téli reggel volt. A foszlófélben levő köd 
lassan, nehezen emelkedett. Katonák, kézművesek és iskolás
gyermekek sietve haladtak a járdán. Egy csizmadia inas fütyö- 
részve állt meg ablaka alatt és vigyorogva nézett a szeme közé, 
mikor megelégelte, ismét tovább ment. A túlsó oldalon egy 
tejárus asszony meg egy [sült tököt kínáló soroksári asszony 
fulminans szóvitába keveredtek, melynek kölcsönös hajbakapás 
lett a vége.
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Cserni mindezeket látta is, nem is. Máskor se mosolyo- 
dott volna el fölötte, ma még kevésbbé.

De egy sajátságos menet, mely az ut közepén elvonult, 
mégis megragadta figyelmét.

Két fáradt gebe kimért lassúsággal vonszolt egy ‘póznás 
szekeret, melynek két oldalát sajátságos kinézésű tiz tizenkét sze
mély foglalta el félig álló helyzetben, mert ülés, a kocsisét ki
véve, nem volt a szekerem Csupa ringyrongy alak volt, nők, 
férfiak, gyermekek. Kinek a keze volt bekötve, kinek a feje. Sá
padt, rongyos beteg emberek, kik egykedvűen fogadták a járó
kelők kiváncsi tekintetét. A nők mosolyogva csevegtek egy
mással és csak egy volt, ki arczát ócska kendőjébe rejtegeté.

A kocsi után valami húszán baktattak gyalog, párosával 
egymásután, nagyrészt fiatal tizenhat — tizennyolcz éves suhan- 
czok, vigyorgó vagy röstelkedő, vagy közönyös arczczal.

Kétfelől városi hajdúk képezték a diszőrséget.
Ez a nagy tolonczmen et, mely hetenként a város külön

böző részeiből szokott világgá indulni, hogy a kereset nélküli 
csavargókat illetőségük helyére expediálja.

A halottas menet félig sem ily szomorú!
Cserni Viktor sokáig nézett utána, és minél tovább nézte, 

annál sötétebb lett tekintete.
— Éhesek — mormogá — azért veszedelmesek. Miért 

nem adnak nekik kenyeret? Miért nem taníttatják őket mes
terségre ? Haza küldik őket, akiknek ninesen otthonuk. Meghur- 
czolják határtól határig, azután mikor sehol sem akarják ac- 
ceptálni a rokonságot, megunja a nemes hatóság és elbocsátja 
őket, keresse kiki a maga zsinegét, ahol tetszik neki . . .  Ez 
a társadalom gyöngédsége... Ha jól megfontolom, a tisztelt ha
tóság jómagámat is csak kabátom iránti tiszteletből kiméi 
meg szívélyes közbelépésétől, és ezt okosan cselekszi; minő za
varba jönnék, ha illetőségemre volna kiváncsi: ha történe
tesen haza kívánnának belebbezni. . . .  hahaha!

Cserni Viktor szinte megijedt fagyos, tompa kaczagásá- 
tól. ügy tetszett neki, mintha a háta mögött valaki más

11*
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k&czagott volna. Öukénytelen hátrafordult. Azután megrös- 
fcellte izgatottságát és hosszú léptekkel mérte a szobát.

A forraló alatt a borszesz rég kialudt. Cserni elfelej
tette, hogy meggyujtóttá. A szoba hideg volt, mint farkas
verem. Cserni nem igen érezte, ö  megedzette magát a phi- 
sikai befolyások ellen; kár hogy a gondok ellen is nem 
aczélozhatja magát a lélek 1

Cserni Viktor hirtelen félbeszakította szobasétáját és 
hallgatódíva állt meg a szoba közepén ; valami csoszogó lép
teket vélt hallani, de nem mert az ajtóhoz közelíteni; úgy 
látszék, Cserni már régebben vár valakit, anélkül, hogy maga 
magának is bevallaná. Ma már háromszor is el akart távozni 
hazulról és mindig visszatartotta valami . . .

És Cserni most az egyszer nem csalódott.
Az ajtón halkan kopogtattak.
Cserni odament az ajtóhoz és kinyitá.
— 'esés jó reggelt kívánok, nagyságos uram !
— Te vagy, öreg ¥ —'kiáltott fel Cserni és bevonszolá az 

öreg Csobó Est vány uramat, ki nagy tiszteletből alig birt meg
válni attól a küszöbtől. Szörnyű szépnek, szörnyű uriasnak 
tetszett neki ez a szoba, alig tudott hová lenni a nagy re- 
spectus mián.

— Az imént gondoltam rád, öreg . .  .
— Igazán gondolt volna rám, nagyságos uram ?
— Egy alkalmatosság ment el itt az ablak alatt, azt 

hittem, hogy te is benne ülsz. ügy rémlett . . nos öreg, 
hány hét a világ ?

— Mával is kevesebb, nagyságos uram.
— Hát a Névtelenben mi újság ?
— Hm, nagyságos uram, ritkán fordulok én meg ottan . ..
— Ritkán? — forrt fel Cserni Viktor hevesen . . . Hát 

nem parancsoltam rád, hogy visszamenj ? — Azután lábaival 
toppantott és arcza egészen kikelt színéből. — Vén gazember, 
te ellenszegülni mertél akaratomnak ? Mi tart vissza engem, 
hegy összemorzsoljalak ? Egy szavamba kerül, vén útonálló, és
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az akasztófán fogsz lóbázni. Ki van mondva a statárium . . . 
háromszor huszonnégy óra alatt felmagasztalnak . . .

Csobó Estvány uram dideregve állt a szilaj haragú # ember 
előtt és hagyta elvonulni feje felett az istennyilát. Kétszer ii 
próbált a szavába vágni, de hiába.

Végre, mikor Cserni kidulta-fulta magát, szegény Csobó 
Estvány uram is szóhoz jutott.

— Hajszen, könyörgöm alásan, én visszamentem, úgy 
amint nagyságos uram rám parancsolta. A telek-visszaváltásra 
meg számot is tartok mostanság is.

— Azt mondod, hogy ritkán fordulsz meg a Névtelenben ?
— Igenis, könyörgöm, de azért. . .
— No, nyögd ki már, öreg 1
— De azért mégis oda tartozom a Marcziék czimbora- 

ságába — mondá Csobó Estvány a büszkeség bizonyos nemé
vel. Megittuk a békepoharat. Muszi meg a Nyakigláb nem 
incselkednek már velem, tisztölnek és becsülnek . . . minden 
vasárnap este együtt vagyunk.

— De hát hol vagy hát tulajdonképpen, öreg ? kérdé 
Cserni nagy érdekeltséggel.

— Hát a Karatz nagyságos ur házánál vagyok, oda 
mentem hetesnek.

— Mióta?
— Két hete.
— Hogy jutottál be oda?
— A Marczi tanácsára elmentem helyet keresni, elmond

tam, hogy ínséges ember vagyok. Megkönyörültek rajtam és 
befogadtak. Nagyon is tusakodtam magamban, hogy nem nagy 
háládatlanság-e tőlem, két urnák egyszerre szolgálni, a Mar- 
czinak meg a Karatz nagyságos urnák, de hát a nagyságot 
urnák megígértem, hogy a Marczival nem rontom el az ügye
met és igy engedelmeskedni kellett a Marczi kívánságának. 
Azután meg a telek végett is tettem. Én nem vagyok szol
gálatra való, élétemben se szolgáltam senkit, még a vármegyét 
sem, nem én. Öreg napjaimra tegyem ?
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— Nagyon helyesen cselekedtél, öreg. De hát mit gon
dolsz, meddig maradsz te annál a háznál?

— Az a jé istennek a gondja, én nem ártom magam 
bölcs elhatározásába, — mondó Csobó Estványnagy jámboran — 
Lehet, hogy ma éjfél után már felmondom a szolgálatot.

— Tehát ez éjjelre van kitűzve a betörés ? — kérdé
Cserni

— Éjfél után két órára, — mondá a paraszt.
— Beszélj öreg, mondj el mindent, de mindent, hallod? 

Mert a fejeddel játszol.
Csobó Estvány uram féloldalt tekintett Csernire, azután 

egész alázatossággal azt kérdezte, hogy mire véli ezt a nagy
ságos ur ?

Cserni aztán megmagyarázta neki.
— Először is útonálló vagy és másodszor betörő or

gyilkos.
— Elmondok mindent, nagyságos uram, isten engem úgy 

segéljen.
— Tehát éjfélután két órára van kicsinálva?
— Igenis, nagyságos uram, Vasárnapra virradóra. Ma 

szombat van. A kocsis meg a szakácsnő bálba lesznek. Az inas 
egy éjszaka sincs otthon. Az összes cselédségből csak a kisas
szony szobaleánya lesz otthon.

— Meg te, öreg ?
— Igenis, nagyságos uram, meg én.
— Hát reád micsoda teendő vár ?
— Én vagyok az ajtónyitó meg az őr.
— Elloptad a kulcsokat ?
— Nem. Hanem a Muszinak, ki még mindig muzsikáló 

ládával jár, megmutattam, ő viaszba megcsinálta a formáját, 
és a szerint a forma szerint más kulcsot csináltatott

— Micsoda ajtókhoz vannak kulcsaitok ?
— A Karatz nagyságos ur szobája udvarra menő aj

tajához.
— Hát két ajtaja van annak a szobának ?
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— Igen, könyörgöm, egyik a kapu alatt.
— Ahhoz nincsen kulcsotok?
— Nincsen, könyörgöm, de nem is kell, a kulcs mindig 

benne van az ajtóban beiüröl.
— ö tt hál Krantz ur?
— Nem, könyörgöm, hanem az előtte való szobában.

— Hát mi van abban a szobában.
— A pénzes láda.
— Bizonyosan tudod ?
— Láttam.
— Hát a kisasszonyok szobája közel van oda ?
— A két kisasszony, az öreg meg a fiatal, az első emeleten 

laknak.
— És a szobaleány ?
— Az is.
— Tehát az egész házban senki sem lesz, akitől tart

hatnátok ?
— Senki.
— És ha az öreg ur a zajra felébred ?
— Megkötözik és betömik a száját.
— De máskülönben nem fogják bántani ?
— A Muszi azt mondta, hogy nem.
— Hátha ellenszegül ?
— Pisztolyt tartanak a szeme elé.
— Töltött pisztolyt ?
— Azt nem tudom, hogy meg lesz-e töltve.
— Tehát élete nem lesz veszélyeztetve ?

— A Marczi meg a Nyakigláb csak végső esetben ve
temednek arra, hogy bántsák.

— Mondták ezt ?
— Igen, mondták. Nem mintha félnének egy kis vértől, 

mert biz ők nem félnek, hanem az ilyen gazdag emberrel még 
se jó figurázni, sok pereputtya, rokonsága van és merő boszu- 
állásból még felköttetik az embert. „Ohó — nem addig a !“ 
mondja Muszi. „Csak a szegény emberek vére, verítéke olcsó, a
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gazdagoké drága." Muszi nagyon okos ember, szörnyű okos 
ember.

Cserni Viktor leült a fekete bőrtámlányba és lehető 
közönyös képet vágott a vén paraszt okoskodásaihoz.

— Azt mondod öreg, hogy a Krantz ur szobáiból egy 
ajtó a kapu aljába nyílik, — vágott szavába Cserni; — va
lószínűleg kapukulcsról is gondoskodtatok?

— A kapukulcsot a konyhában tartják, — mondá a paraszt — 
ott lóg mindig egy bizonyos szegen. Ha az inas nincs otthon, 
én szoktam a kaput nyitogatni. A kulcs majd nálam fog lenni.

— E szerint társaid a kapu felől fognak bemenni?
— Nem, nagyságos uram, a kert felöl, átugornak az ala

csony kőfalon, Csak távozáskor fogják használni a kaput, ha 
nagy lenne a veszedelem. Akkor ott mennek ki és maguk után 
kivülrőli becsukják a kaput, hogy üldözni ne lehessen őket.

— És te?
Csobó Estvány uram habozott.
— Én — talán én is megugróm a többivel.
— Hát még tisztába se vagy vele, hogy mit fogsz csi

nálni ? Társaid nagyón vigyázatlanok, hogy veled oly keve
set törődnek. Hisz ha a gyanú reád esik — ami csaknem bi
zonyos — és elcsukatnak, te rájok fogsz vallani. Neked nem 
lett volna szabad Krantzékhoz beállanod, az lesz a megölő be
tűd. Nincs az a szent, aki megmentene az akasztófától. Meg
értetettél engem öreg ?

Csobó Estvány uram reszketett mint a nyárfalevél, ke
zeit kezdte tördelni és szemeiből könyek facsarodtak ki.

— Mitevő legyek, nagyságos uram?
Cserni Viktor hosszan elgondolkozott. Az öreg paraszt azt 

hitte, hogy nem hallotta és ismételte kérdését.
— Hány éves vagy öreg ? — kérdé Cserni hirtelen.
— Hatvanhárom leszek szent György nap előtt egy héttel.
— Hatvanhárom, — mormogá Cserni.
Azután hosszú szünet állt be a társalgásban. Cserni Vik- 

rtor összefonta kezeit és úgy elmerült magába, mintha a vén
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paraszt jelenlétéről egészen megfeledkezett volna. .Mit hányt- 
vetett elméjében e pillanatban, azt majd a bekövetkezendő 
események magyarázzák meg az olvasó előtt.

— Hát tudod-e, öreg, mi szándékom van nekem veled, 
miért ártom magamat ez ügybe, mely különben nem tarto
zik reám?

— Nem tudom, nagyságos uram, ha meg nem mondja.
— Hát figyelj, én az öreg Krantzot meg akarom 

menteni . . .
— Értem, nagyságos uram,
— És ebben te leszesz segítségemre.
— Értem, nagyságos uram.
— De titokban kell tartanunk, hogy én az egész dolog

ról tudtam valamit.
— Én hallgatni fogok, nagyságos uram,
— Az nem elég; te még az éjjel vissza fogsz indulni 

falutokba. Tudja valaki társaid közül, hogy hova való vagy ?
— Senki sem tudja.
— Én gazdag utravaléval látlak el és mihelyt hazaérsz, 

egy emberem annyi pénzt fog neked átadni, amennyiből hol
tod napjáig szépen elélhetsz.

— Köszönöm, nagyságos uram.
— Saját érdeked kívánja, hogy itt Pesten többé ember 

meg ne lásson, mert, amint már monitam, a fejeddel játszol. 
Tehát kész vagy haza indulni?

— Hej nagyságos uram, szomorú lesz az én hazatérésem ; 
harmadmagammal indultam és egyesegyedül fogok visszatérni.

Csobó Estvány uram olyan nagy szomorúsággal mondta 
ezt, hogy a legkeményebb embernek is megeshetett volna a 
szive rajta,

— Hát még sem akadtál leányod nyomába? — kérdi 
Cserni.

— Dehogy akadtam, nagyságos uram, dehogy akadtam. 
A héten egyszer egy nagyon czifra úri dáma, drága selyem 
ruhába, selyem keszkenőbe, ment el a házunk előtt, másodma
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gával — roppant hasonlított a leányomhoz, Pannához, nem hittem 
a szemeimnek . .  . utánok szaladtam egész a sarkig, de ott 
felültek egy hintóba, és vén tagjaimmal nem birtam tovább 
. . . úgy szerettem volna a szeme közé nézni még egyszer. . . 
hiába ! azután mégis megnyugodtam, hisz az lehetetetlen, az mégse 
lehet Panna, ho! venne ő olyan drága ruhákat, hintét . . . szép 
csöndesen visszabotorkáltam és a kocsi-szinbe mentem fát 
feldarabolni.

— Nyugodjál meg, öreg — biztatá Cserni, — én majd 
utána járok és ha megtalálom leányodat, feleségedet, utánad 
küldöm őket falutokba. Ezt becsületszavamra fogadom neked; 
én akartam feljöveteleteket, és én boldoggá foglak tenni mind- 

nyájotokat.
Alig nézett az öregre, midőn ezeket mondá. Megszűnt 

haragos, heves lenni, csaknem szomorú volt.
— El ne feledd a kapukulcsot, öreg. A kapu alatt fogsz 

várakozni rám, azután velem jösz.
— Értem, nagyságos uram.
— De mégse . . .  megállj. . . Jobb lesz, ha még hamarabb 

távozol. Mihelyt társaid bementek, azonnal. A kulcsot a zárba 
hagyd. Jöjj egyenesen lakásomra, itt elvégezzük a többit.

— Egészen jól van, nagyságos uram.
— Nem juthatnék én be Krantz úrhoz a kapualatti

ajtón.
— Ahhoz nincsen kulcsom, és ha volna is, nem érne 

vele a nagyságos ur semmit, mert belül az ajtóban mindig 
ott s kulcs.

— Az a kulcs még ma elveszhetne, öreg.
— Mást csináltatnak, — mondá Csobó Estvány uram fel

tűnő combináló tehetséggel.
— Ha későn veszik észre, nem lesz idejök rá.
— Majd megpróbálom, nagyságos uram.
Cserni Viktor kivette tárczáját és utolsó tízforintos ban

kóját adta oda az öregnek.
— Ez a foglaló.
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Csobó Estvány uram arczán az öröm sugára rándult 
végig, csaknem térdre esett nagylelkű pártfogója előtt, ki 
fölkelt helyéből és az asztalon fekvő fehér csontfogantyus re
volvert, melyet Alpárytól requirált, az öreg szemei elé tartá.

— Látod ezt?
— Látom, nagyságos uram.
— Ha parancsaim ellen vétesz — akkor jobb lett volna 

soha meg nem látnod, mert jól talál.
Cserni Viktor szavait vad, félelmes pillantással és oly 

félremagyarázhatlan kézmozdulattal kisérte, hogy Csobó Est
vány uram szivében megfagyott a dobogás.

Az öreg paraszt mozdulatlanul állt összegörnyedt hely
zetben Cserni előtt, kinek vonásai ismét elsimultak, de azért 
arcza mégis komor, sötét volt, mint az égbolté, midőn egyetlen 
fekete felhő takarja be az egész láthatárt, vagy a tenger színe, 
mikor komor nyugodtságot szinlel és len n mélységes méhében 

dúl, háborog és kitörni készül.
Kezével végig simitott homlokán, halántékán, mintha a 

belül dúló lázas nyugtalanságot lecsillapítani akarná, ügy 
látszik, mintha az öreg ember jelenlétéről egészen megfeledke
zett volna. Ki tudja hol, merre, mily távolságban kalandoz
tak eszméi, hol járt ? mire gondolt ? Csak nagysokára ocsúdott 
fel és még mindig maga előtt látva az öreget — úgy rémlett 
neki, mintha már egyszei elküldte volna. Keményen akart rá
mordulni, de hirtelen visszatartotta magát és lassan, csaknem 
suttogva mondá neki:

— Most mehetsz, öreg — tehát éjfélután két órakor 
—  a kapu nyitva legyen.

Csobó Estvány uram lassan kicsoszogott az ajtón és ma
gára hagyta Cserni Viktort, gondolatainak sötét rajával.

— Ez az egyetlen mód Alpáry megmentésére és saját 
boldogulásomra,—mormogá. — Holnap Alpáry kreditje egyszerre 

fel fog szökni oly magasra, hogy maga is elbámul rajta. A 
játék merész, de a körülmények annyira kedvezők, hogy a 
siker kétséget nem szenved. És Alpáry sohasem fogja meg
tudni, hogy szerencséjét nekem köszönheti.



164

Önfeledten lépett az ablakhoz és kitekintett. A köd 
eloszlott, az idő derült, lassú szél kezdett emelkedni és lóbázta 
a borbélymühely czintányérait a túlsó oldalon.

Cserninek eszébe jutott a tolonczkocsi, mely egy óra előtt 
régig döczőgőtt ablaka alatt. Tekintete ismét komor, vad 
kifejezést nyert.

— A koczka el van vetve — mormogd, — a koczka el 
van vetve!
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Tizenkettedik fejezet.

A mit az éj betakar.

A . ködöt eloszlatta a szél. A szélből estig szilaj fergeteg 
kerekedett.

Yaksötét, borzalmas éjszaka volt.
Olyan viharra a legvénebb emberek sem emlékeznek, mint 

az éjjel volt. Künn az Orczy-kertben óriási szálfákat döntött 
halomra, és apróbb házak födeleit úgy elhordta, hogy hirök se 
maradt, a z  utczák már esti hét órakor oly néptelenek voltak, 
mint máskor éjfél után. A ki szerit ejthető, ez este megvonult 
a meleg kemencze mögé és ki nem ment volna semmi áron. 
Nem is lett volna tanácsos. A zsindelyek csak úgy röpködtek, 
szanaszójjel, mint a fészkeikből felriasztott madarak. A kémé
nyen keresztül rémes nótát fütyült a szél, az ablakok zörögtek 
és itt-ott csörömpölve zúzódott össze egy-egy. .

Kémes, borzalmas éjszaka volt.
Krantz Etelka sokáig hánykolódott hófehér párnái közt 

és selyempilláira nem akart álom ereszkedni.
A szerelem gondjai lopták el tőle az ifjúság álmát.
Őrizkedjetek a tolvajoktól! . . .
A szomszéd szobából egy álmában fészkelődő madár szárny- 

verdesése és sajátságos, semmiféle hanghoz sem hasonlítható 
nyöszörgése hallatszott át a félig nyitott ajtón.

Kuku, szegény Kuku 1 . . .
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Talán valami roszat álmodott, valami nagy bubánatot, 
veszedelmet, talán valami gyilkos ölyü, sas csapkodta karmai
val és nem tudott menekülni és nem birt fölébredni.

Az állatokat is gyötrik a gonosz álmok, nemcsak az em
bereket.

ügy rómlett Etelkának, mintha valami nagy szerencsétlen
ség várna rá; eddig mindig olyan boldog volt és az nem ta rt
hat örökké. Az ember nem boldogságra van teremtve, 
hanem szenvedésre. Kriekeböck Hildegard kisasszony is igy 
gondolkozik.

Micsoda szerencsétlenség érhetné őt ? Ha beteg találna 
lenni és hirtelen meghalna. Hisz a fiatal lányok közül annyian 
halnak el anyányi korban. Nos, mi lenne abban? Igaz, sze
gény papája nagyon megsiratná, hiszen ő neki mindene, egyetlen 
gyermeke, gazdagsága, ő  nélküle az a roppant gazdagság mi 
értékkel bírna az öreg urra, ? Hogy megsiratná őt papája, meny
nyire sajnálná, hogy kegyetlenül megtagadta kezét attól a 
gyönyörű fiatal embertől, ki őt annyira szereti. Hogy búsulna rajta 
szegény papa !

És Etelka úgy belemerült abba a gondolatba, hogy neki 
ifjan, a párta díszében kell meghalnia, és úgy fájt szive édes 
atyja miatt, hogy szemeiből önkényt megindultak a könyek és 
csak azon vette észre, hogy a patyolatvánkos egészen nedves 
lett kényeitől.

— De hátha Alpáryt éri valami baj, hátha fenyegetését 
megvalósítja és agyonlövi magát . . . Etelka gyermekes, ábrán
dos fejecskéjében iszonyú rémes képzeletek kezdtek összevissza 
rajzani. Peje fölé húzta a könnyű pehelydunnát, behunyta sze
meit és megpróbált elaludni.

De alig hogy egy pillanatra elszenderült, meghúzták a 
csengetyüt, a kapu nagy zajjal kinyittatott és Etelka újra fel
ébredt. Azonnal megismerte atyja vaskos lépteit. Krantz ur ma 
névestélyr8 volt hivatalos egyik barátjához, ezért késett ide
jén túl.

Kissé rózsás kedvben jött haza. Miután darabig a kapu-
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alatti ajtó kulcsát hiába kereste zsebeiben, az udvar felőli aj
tón ment be szobáiba. Mig gyertyát gyújtott é i  kényelembe 
helyezte magát, a kulcsról egészen megfeledkezett.

Az inas, ki bebocsátotta, nagy későn, nagy álmosan bebo- 
torkázott utána hogy Krantz ur csizmáit lehúzza, Krantz urnák 
már nem volt szüksége rá.

— Csukd be a külső ajtót, Sursl, és feküdj le, — mondá 
az öreg ur.

Sursl szinleg be is csukta a külső ajtót, és le feküdt az 
előszobában, de azon hátsó gondolattal, hogy még ma a sza
kácsnő kisasszonynál a konyhában látogatást fog tenni, hogy a 
tervezett „Aufführolás" elmaradásáért kimentse magát.

Surslinak teljesen igaza is volt. Ő addig, mig Krantz ur 
be nem hunyta szemeit, hivatalhoz kötött ember, addig sehova 
se mehet, bármiként akarná, bármiként óhajtaná. Ma Krantz 
ur véletlenül, váratlanul megkésett, ki tehet róla? Ő bizo
nyára nem. Szegény ember dolga csupa komédia. Jövő szomba
ton éjjel tán boldogabb csillagok járnak és akkor oszt hálóznak 
kivilágos kiviradtig.

Ha az a jóságos Borbála szakácsnő erre az Ígéretre sem 
békül ki, akkor Sursl ur juhászkutya legyen őtet ucscse !

Az öreg ur szobájából kihallatszó horkolás meggyőzte 
Surslit arról, hogy a „gná’ H err“ ma valamivel több ménesit 
fogyasztott a szokottnál. Keménykedett ugyan, hogy ez a jelző 
hang ma hamarább fog bekövetkezni, de ily hamar még se várta.

Sursli tehát feltápászkodott és mint a kinek teljesen ren
dén a szénája, minden habozás nőikül kinyitá az előszoba ajta
ját, kisurrant és behúzta maga után. Majd kulcscsal akkor 
zárja be, ha szerelmi vándorlásai után ismét visszatér.

A konyhaajtó szintén nyitva volt. Minő okos gondolat 
attól az Estvántól, nyitva hagyni a konyhaajtót.

— Ki az ? — hangzott az öreg Estvány szava, amint Sursl 
belépett.

— Én vagyok, öreg.
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— Kicsoda az az én? kérdé az öreg párásd  és foga 
vaczogtak félelmében.

— Én, a Sursli.
— A ha! mondá az öreg. — Elfelejtettem az ajtót bezárni.
— Csak hagyja nyitva,” Estván, mindjárt visszamegyek, 

minek kelne fel kétszer ? mondá Sursli és a cselédszobába som- 
polygott.

— Majd vissza is jö3z te reggelig! mormogá Csobé 
Estvány dideregve. Azután felült a vaczkán, elővette pipáját 
kiszedte belőle a bagót és a pofájába tömte.

— Szörnyű hosszú egy éjszaka! — tépelődék magában, — nem 
akar vége szakadni. Reszketett a következő pillanattól és mégis 
várta. Szerette volna, hogy elmúljon, vége legyen. Ha meg 
nem történtté tehetné a megtörténteket — boldognak érezné 
magát. Micsoda czimboraságba keverődött! ő, Csobó Estvány, 
hajdan telkes gazda, egy kézre játszik zsiványokkal, betörőkkel 
orgyilkosokkal! Tulajdonképpen nem is az öreg nagyságos ur 
szolgálatában van ő itten, hanem a Csonka Marcziéban, ki tá 
volról sem olyan tisztességes — gazdának, mint amaz.

Mitévő legyen ?
Egy pillanatig megfordult agyában az a gondolat, hogy 

felkölti a nagyságos urat, meg az egész háznépet, elmond min
dent, az egész betörés tervét, hogy ő is a czimborasághoz tar
tozik, fogják el a betörőket, akaszszák fel őket, egyetemben 
valamennyit, őt magát is, mert ő sem érdemel kíméletet. Jobb 
az akasztófán esüngeni, mint elárulni az ilyen jő urat, jobbi 
ezerszer jobb . . .

De azután megfontolta, hogy még se jobb.
Különben hát hiszen veszély igy sem fenyegeti a nagy

ságos urat. Itt a piktor, a kinek mindent elmondott, csak 
annyi, mintha magának Karantznak mondta volna el. A piktor 
kellő időben meg fog jelenni és tetten kapja a zsiványokat. 
Erős ember, derék ember, talán még izmosabb a Marczinál is. 
Ő meg fogja menteni Krantz urat és egy csapással Csobó 
Estvány gazdát is kiragadja eddigi kétséges helyzetéből és
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visszaadja önmagának, telkes gazdát csinál belőle és az őlelke 
olyan tiszta marad minden vétségtől, mint a Ina született 
gyermeké.

Az nagy tokos órán, mely húsz év előtt még Krantz Ig- 
nátz ur házának legelegánsabb diszbutorát képezé, s mely most 
a konyha egyik sarkában egyhangú ketyegéssel emlegeti a régi jó 
időket — a nagy tokos órán kimért egyforma ütéssel elverte a 
tizenkettőt.

Csobó Estvány uram szivébe nyilallott minden egyes ütés.
Két óra múlva eljönnek, itt lesznek.
A Marczi a kis kert kőkerítése mögül éles hosszú sü- 

vőltéssel fogja jelezni jövetelét, Csobó Estvány akkor elébe 
megy a kis kertajtóig, mely sohse szokott betéve lenni, az
után ő majd a kapualjába vonul készen tartva a kapukulcsot, 
mig a többiek „munkához" látnak. Mikor aztán azzal is elkészül
tek, akkor . . .

Csobó Estvány uramnak a tiszta logika sohsem képezte 
erős oldalát. Különösen a fennforgó ügy bizonyos saját szemé
lyére tartozó vonatkozásaival nem volt egészen tisztában. Vén 
ember volt már ő, és anyjoka nem egyszer traktálta azzal 
hogy esze a ezizmaszárába szállott. Szegény Erzsók ! Lám, ha ő 
mellette van, sohse ártotta volna magát az ilyen nyaktörő vállalatba, 
habárj saját álláspontjából ő úgy fogta fel a dolgot, és azzal 
nyugtatta meg pillanatokra felülkerekedő lelkiismeretét, hogy 
neki semmi tettleges része nincs benne ; mit is tehetne ő sze
gény gyámoltalan ember . . .  De hát akkor mért kell neki rög
tön kereket oldani ? A Marczi is ráparancsolta, meg a piktor is 
ráparancsolta.

Pedig az igazat megvallva, ha egyáltalán lehetetlen do
log ,'lett volna már az ő elsinkofá lt, kótyavetyére került tel
kének a visszaszerzése, akkor mégis legjobban szeretett volna 
itt maradni ennél a háznál, hol bőség volt mindenben, és a- 
mindennapi gond nem fogta elő az ember fiát.

De hisz ezt már elhegedülte szent Dávid,
Ha meg más oldalról fogta fel a dolgot, í g y  is jó volt.

Képes regénytár. II. k « . 1 2  '



170

0  csak nyereséget húz az egészből. A piktor bőkezű em
ber, nagy ur. A mit ő kíván, annak meg kell lenni, nem ki 
vánja ingyen.

Csobó Estvány uram kihúzott csizmaszárábél egy da
rab rongyot, annak a csücskit megtapogatta. Minden ren
dén volt. — A felváltatlan tízforintosból nem hiányzott 
semmi.

Közben elütötte az egy órát is.
Csobó Estvány fölijedt töprengéseiből. Gyorsan csizmaszá

rába dugta a rongyot és visszahanyatlott a vaczkára. Fázott, 
szörnyen fázott; inai úgy megereszkedtek, hogy alig birták 
összefogni tagjait.

Kün zúgott, sirt, kavargóit a fergeteg.
Soha ilyen éjszaka !
Csobó Estvány végre nagy nehezen feltápászkodott. A 

cselekvés pillanata megérkezett. Cserninek megígérte, hogy a 
kapuajtót számára nyitva tartja. Neki elébb kell résen lennie, 
mielőtt a zsiványok itt lesznek, különben még elkéshetne és 
akkor mindennek vége.

Levette a kapukulcsot a szegről és dideregve kicsoszo
gott az ajtón.

Csobó Estvány megállt a pitarajtó előtt és tanakodott 
magában. Be zárja-e az ajtót a cselédségre vagy ne zárja ? Ez 
iránt egyik felől sem nyert határozott utasítást. Erre Marczi 
nem gondolt; a piktornak pedig, ki Krantzot megmenteni 
akarja, kétségkívül kedvesebb lesz, ha nyitva hagyja; az esetre, 
ha ő a Marczival nem bir, a segélyére siető cselédség is len
díthet valamit. Tehát az utóbbira határozta magát.

Azután lassan, tapogatózva ment végig a folyosón. Korom
sötét volt az éj, és az öreg paraszt szemei olyanok voltak, 
mintha megverte volna a hályog. Minden lépésnél megállt és 
hallgatódzott. Ha most az inas kijönne ! Ha a nagyságos 
ur felébredne !

A kapu alatt aztán megkönnyebbülve érezte magát. Egész 
bátorsággal kinyitotta a zárat és bennhagyta a kulcsot. A zi-
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vatar dühöngése elnyelt, minden más hangot. Senki sem vehette 
észre. Azután összekuczorodott a kapu egyik sarkában és várta a 
bekövetkezendő dolgokat. *

Ez az óra volt a leghosszabb.
Végre a szél fütyülése közepeit egy sajátságos elnyújtott 

süvöltés hallatszott.
A végzetes pillanat elérkezett.
Csobó Estványon ismét erőt vett a gyengeség. Alig 

bírta tagjait odaczipelni az udvar végéhez. Négy összekuporodott 
alak guggolt a földön, mintha egy-egy kő lett volna.

Az olvasó mind a négyet látta már valahol.
Pisze, a félszemü Harcsa, Nyakigláb és a kompánia ke

gyetlen főnöke: Csonka Marczi.
Harcsa egy nagy feszitő vasruddal volt felfegyverkezve, 

Nyakigláb egy csomó tolvajkulcsot tartott a kezében. Mindegyik
nek egy-egy kés volt övébe szúrva.

Nyakigláb parányi kis lámpást rejtegetett az oldalzse
bében. Csonka Marczinál nem volt semmi, kivéve a bátorságot 
és vakmerőséget, melyet döntő pillanatokban ő szokott fenntar
tani barátaiban.

— Nos, minden rendén van ? — kérdé Csonka Marczi sut
togva a vén paraszttól.

— Rendén, — mormogá a paraszt.
— Nálad a kapukulcs ?
— Nálam.
— Te a kapualjába állasz. Szükség esetén arra kivo

nulhatunk, ilyen időben a kutya se jár az utczán.
— Ki van itthon ? — kérdé Nyakigláb.
— A szakácsnő, Sursi az inas, meg a szobalány. A kocsis 

elment, — felelt Csobó Estvány dideregve.
— Te azt mondtad, hogy az inas nem lesz itthon ? fag- 

gatá Pisze, kineK idomtalan orra minden csekélységben áru
lást és veszedelmet szaglászott.

— Itthonn van. A nagyságos ur nagyon későn jött haza 
hát nem mehetett el.

12*



172

— Hány órakor jött haza ? — kérdé Marczi.
— Tizenegy óra után.
— Hol hál az inas ? — suttogá kiváló érdeklő

déssel Pisze. A vászoncselédektől nem igen tartott, de minden 
nadrágot viselő egyén szálka volt a szemében.

— Hol hál az inas ? — ismétlé Harcsa és vasrúdját egye
nesen felállította, azután maga is fölegyenesedett.

— Az inastól, — mondá Csobó,— akár az egész ház felfor
dulhat. A nagyságos úr előszobájában szokott hálni, de ma éjjel 
a cselédszobába sompolygott a mátkájához.

— És az előszoba ajtaja? — kérdé Nyakigláb, ki a dol
gok érdemébe szokott belefogódzni.

— Nem tudom — suttogá Csobó Estvány dideregve — 
talán becsukta, talán nyitva hagyta, nem mertem megnézni.

— Majd mindjárt meglássuk, — mondá Csonka Marczi és 
jelt adott az indulásra, de hirtelen megállt.

— Hallod-e öreg, — fordult Csobó Estványhoz, —- te nem 
a kapu alá mészsz, hanem jösz velünk a szobákba. Én a leírásod 
után még nem vagyok egészen tisztában a helylyel, te jobban tu
dod, hol áll a pénzes szekrény, te velünk jösz.

Ha a sötétség el nem fedte volna a vén paraszt arezát, 
látni lehetett volna, mint sápadt el még jobban, de hangja 
reszketése is elárulta ijedelmét.

— Én nem megyek be a szobába, — mondá az öreg.
— Miért nem, öreg? — kérdé Nyakigláb.
— Inkább meghalok, semhogy szeme közé nézzek annak az 

áldott jó embernek ; agyonüthetnek kendtek, de én nem 
megyek.

— Hagyjátok — mondá Pisze — hadd dideregjen a 
kapu alatt, nincs gusztusa hozzá, hát ne kényszeritsétek. Ha 
kereket oldasz, a zsákmányból ón veszem ki a részedet.

— Már abból semmi sem lesz, — mormogá alig hallha
tóan az öreg és szivéről mázsányi teher esett le.

—-Az ipamért én felelek, — mondá Csonka Marczi, ki tá
volról sem táplált semminemű bizalmatlanságot az öreg iránt.
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És az öt alak lassan, óvatosan közeledett a házhoz.
Nyakigláb a konyhaajtó előtt plántálta fel vézna terme

tét, Csonka Marczi, Pisze és Harcsa az előszoba nyitott ajtaján 
vonultak be és Csobó Estvány a kapualjba sietett.

A kapu alatt még sötétebb volt. Az öreg parasztnak alig 
maradt annyi ideje, hogy kissé kifújja magát, midőn egy sú
lyos kéz nehezedett vállaira.

Csaknem felkiáltott, annyira megrémült.
— Csitt, öreg, én vagyok — susogd a fekete subába 

burkolt alak.
Cserni Viktor volt.
— Nálad a kulcs?
— Itt van, —- mormogd Csobó Estvány,—nem vették észre ; 

fát vittem be a szobába, a szobalány elbanzsalgott, azalatt ki
húztam a zárból.^

— Jól van, öreg. Most húzd ki lassan a kapukulcsot, és 
fordulj ki a kapu elé, künn dugd a kulcsot ismét a zárba 
és várakozzál; vagy nem is szükséges, adsz’ ide a kapukulcsot 
és fuss, rohanj, amint bírsz, az én lakásom felé, nesze, fogd, 
ez az én kapukulcsom, csak nyisd ki bátran és várakozzál 
rám, majd zörgetek . . .

Azzal kituszkolta az öreget, ki futni kezdett, amint 
lábai csak bírták. A szél szemébe csapkodta a havat, olykor 
belesüppedt egy-egy árokba, tócsába, melyet észre nem vett, 
sőt egypárszor el is esett, de újra feltápászkodott és szaladt 
tovább, mintha az isten haragja kergette volna. Egész testében 
didergett, de olyan jól esett neki, hogy valahára kijutott abból 
a házból, hova nem önkényt ment, és melyet nem önkényt 
hagyott el. Azt hitte, szegény öreg, hogy ezzel a szökéssel 
leráz magáról minden lelki terhet, minden felelősséget és ezer
szer áldotta azt az embert, ki védszárnyai alá vette gyámol
talanságát és kiszabadította szörnyű helyzetéből.

Eszébe jutott neki igy futtában az a szörnyű éjszaka, 
melyet Pest utczáin kóborolva töltöttek. Oh, az boldog éj volt 
a maihoz képest. Nem volt egyedül, mint most. Az anyjok
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már nagyon kifogyott a vigaszból, mégis vigasztalta. És Panna 
— az ő gyönyörűsége! — hogy elfelejtett mindent, mikor 
a muzsikaszót meghallotta! Óh az a „Névtelen", az az elátko
zott ház, bár sohse lépték volna át küszöbét, még most is 
együtt lehetnének, bizonyosan boldogultak volna is valahogy. 
És hogy megörültek neki akkor . . . hja, ha az ember min
dent előre tudna . . .

Csobó Estvány egyre szaporázta a lépteit. Lassanként neki 
melegedett és mikorra az üllői-utra tért, egészen visszanyerte 
hidegvérét.

Cserni Viktor, miután a vén parasztot eltávolította, vette 
a szobaajtó kulcsát és beleillesztette a kulcslyukba. Hallgatói- 
zott, hogy azok ottben munkához látnak-e már, de a szél 
zúgásától mit sem hallhatott.

Hirtelen megfordította a kulcsot a zárban és belépett.
Ekkor subája belső zsebéből egy parányi égő lámpást 

húzott elő és óvatosan körüljártatta a világosságot a szobában. 
Azután mikor tájékozta magát, a lámpát ismét elrejté, nehány 
lépést tett előre és megállt.

Keskeny szobácska volt egy íróasztallal, szekrénynyel, 
nehány székkel. Hajdanán mikor Krantz ur még alattomban 
űzte a sertéskereskedést, ebben szokta fogadni üzletbarátait. 
Most azonban csak átjárónak használta.

Tulajdonképi lakszobája a három közül, melyet elfoglal, 
a középső, honnan nyugodt, egyforma lélegzése a félig nyitott 
ajtón áthallatszik Csernihez. Az pipázó és alvó szobája egyúttal. 
Ott áll nagy massiv Wertheim-szekrénye, tömve értékpapírokkal, 
pénzzel, Házán kívül, melynek értéke félmillióra rúg, ott van 
egész vagyona.

Cserni oda csúszott a félig nyílt ajtóba és hallgatódzott 
Előre dugta fejét és lélegzet-elfojtva figyelt. Az ágy távolsága. 
Krantz Ignácz ur lélegzése után Ítélve, alig lehetett több, mint 
hat, hét lépés az ajtótól, és szemben vele.

A túlsó szobában, hol ez idő szerint Csonka Marczi és 
társai gazdálkodhattak, csendesség uralkodott. Annak ajtaja égé
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szén be volt téve és Cserni semmit sem hallott. Szerette volna tudni, 
hogy azok ott mit müveinek, de állásából még sem mozdult. 
Elm últ öt perez, elmúlt tiz perez, Cserni homlokán hideg ve
rejték verte ki magát ; ez az expeditio sokkal lassabban haladt, 
mint a hogy előre képzelte.

Örökkévalóságnak tetszettek neki e perczek; s minél tovább 
állt ott az ajtó küszöbén, annál jobban erőt vett rajta valami 
ismeretlen érzés, ami hasonlított a remegéshez. Még ideje 
volna, szépen visszavonulni, eltávozni, anélkül, hogy valaki meg
tudhatná hogy itt volt. Az öreg parasztot eltávolítja haza 
falujába, honnan aligha lesz bátorsága még egyszer vissza
jönni és az egész finoman és vakmerőn kifőzött tervet lom
tárba dobni soha föl nem bizgatott emlékei közé. Hadd 
boldoguljon Alpáry Ödön úgy, a hogy tud, majd ő maga is 
boldogul, a hogy lehet.

De ha ezt akarta volna, mire való volt az a combinatió, 
tervezgetés, az a hocus pocus azzal a vén paraszttal ? Nem, 
nem. Amit Cserni Viktor egyszer elhatározott, annak meg kell 
lenni. A visszavonulás gyávaság lenne és ő nem akar gyávának 
feltűnni, még sajat maga előtt sem.

Az a pillanat, midőn a tolonczkocsi döczögött el ablaka 
alatt azokkal a rongyos, nyomorult alakokkal, azzal a hosszú 
sor földönfutóval, kik a kocsit követék, kiknek egyetlen vétkük 
az, hogy kenyér és pártfogás hiányában kénytelenek napról napra 
tengődni, hogy saját hibájuk nélkül dobattak ki a nyomor ten
gerére, mentő, fentartó eszköz nélkül, mig annyi ezer és ezer 
náluk vétkesebb a felszínen lebeg és a társaság jótéteményeit 
bitorolja — az a pillanat döntő vo lt; az megbillentő a mér
leget Cserni lelkében és most a cselekvés órájában nem fogja 
megtagadni magát.

Csak azt az egyet szerette volna tudni, vájjon benn van
nak-e már a tolvajok a másik szobában ? Ez fontos volt.

Talán sokáig kell a zárat feszegetniük, vagy valamely 
előreláthatlan akadály gördült utjokba ? Alig; hisz Csobó által 
a főkulcsok birtokába jutottak. Ő oda adta a kintornásnak, az
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mindjárt viaszba lenyomta . . . Azt mind jól kicsinálták 
előre; csekély akadály pedig nem igen riasztja vissza ez em
bereket, ha már czélnál hiszik magukat.

A szél rémesen fütyült, zúgott. A kéményen roppant 
lághuzam járt által és Cser ni semmi más hangot nem birt 
megkülönböztetni, A szobában sötét volt. Cserni subája belső 
zsebébe rejtette lámpáját, egy sugár ka árulója lehetett.

Végre nagysokára úgy rémlett neki, mintha susogást 
hallana. Egy perczig azt hitte, hogy az a susogás a háta mö
gött levő kis szobából jön és izmai megmerevedtek. Jobban 
figyelt. A túlsó szobából jött a susogás. Csonka Marczi czim- 
boráival benn volt.

Igenis benn voltak.
Minden akadály nélkül jutottak be és azonnal hozzá is 

láttak a munkához. Pisze meggyujtotta a tolvajlámpást és a 
három legény kezdte szemügyre venni az ellenséges terenumot

— A pénzes szekrény a középső szobában van, — mondá 
Csonka Marczi.

— Ott az öreg alszik, — sugá Pisze — kár hogy föl kell 
zavarni miatta. Jobb szerettem volna, ha csöndesen elvégezhet
jük ; de hát ő lássa, minek alszik egy szobában a pénzes lá
dájával, ki hallott még olyat ?

— C sitt! — mondá Harcsa — oda nézzetek! Ez valam i! A 
készpénz többet ér ugyan, de ez se kis Miska ! Lássunk a mun
kához. Ézt kár lenne itt hagyni.

Harcsa egy jókora üvegszekrényre mutatott, mely tele volt 
ezüstuemüvel, sőt nehány arany tárgy is csillogott elé az üveg 
mögől.

Pisze és Harcsa azonnal hozzá láttak a munkához. A szek
rény be volt zárva. Kulcsot nem találtak, nem is igen keresték, de 
egy üvegtábla belapitása oly közönséges műtétet képez egy Pisze
féle embernek, mely bizonyára zavarba nem hozza. Egy pillanat 
alatt szuroklapok és egy kis üvegkarczoló segítségével a mű
tét mind a négy üvegtáblánál be volt fejezve és a tárgyak egy
másután Csonka Marczi tarisznyájába vándoroltak.
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— Bő aratás ! — susogá Pisze.
— Én vettem észre, -  mondá Harcsa.
— Te mindig többet látsz másnál, — felelt Pisze czélzással 

Harcsa félszemére.
Mindez oly balkan, olyan csendesen történt, hogy Cserni 

Viktor a másik szobában rendkivüli ébersége daczára sem hal
lott semmit.

Épen a másik szobába akartak benyitni, mikor Nyakig
láb egy halk füttyentésére ki kellett sietniük az ajtó elé.

A szerelmes Sursi holdkérságos útját befejezvén, ismét 
visszatérőben volt az előszoba pamlagára, midőn a konyhá
ból kilépve egy hatalmas tenyér a szájára lapult, mig egy má
sik kéz a torkát fojtogatta. A következő pillanatban már három 
négy ember forgolódott körülte. Az egyik rongygyal tömte tele a 
száját, a másik hurkot csavaritott kezére, lábára és mielőtt ma
gához térhetett volna, szépen gúzsba volt kötötték, úgy hogy egy 
porczikáját se mozdíthatta.

Ekkor felkapták ketten a levegőbe és bevitték az előszo
bába. Ez ugyan se meg nem mocczan, se semmiféle hangot 
nem ád.

Nyakigláb aztán ismét elfoglalta őrállomását, társai pe
dig újra dologhoz fogtak.

— Mindenképpen jó lesz, ha az öregnek bekötjük a sze
meit, — mondá Csonka Marczi.

— Erős ember, láttad ? — kérdé Pisze.
— A kövér ember sohasem erős, suttogá Harcsa, — de 

azért legjobb lesz, azon kezdeni, hogy a kezeit összekötjük. 
Vedd ki a pisztolyt, Marczi. Te az ágya mellé állasz és meg- 
igézed a nézéseddel — mocczanni sem fog. Siessünk.

De Harcsa nem hiába volt félszemtí. A tolvajlámpa gyér 
világánál nem vette észre a vas rudat, melyet az üvegszekrény 
pusztítása alatt a falhoz támasztott, volt. Véletlenül odasur- 
lódott a könyökével és a vas rúd nagy zajjal a padolatra esett.

— Dögölj m eg! — hörgé Marczi.
— Hamar, nincs veszteni való időnk! — suttogá Pisze.
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A zajra, mit a leeső vasrúd okozott, Krantz Ignácz ál
mából felriadt és ágyában felült, de egyszerre egy íényes 
fájó sugár esett a szeme közé, úgy hogy kénytelen volt 
kezét a szemeihez emelni. Cserni Yiktor hirtelen kilépett 
rejtekhelyéből. Egyik kezével a lámpát tartotta magasra, úgy 
hogy sugarai egyenesen az ágyra estek, a másikkal egy fehér 
csontnyelü revolvert irányzott a félig ülő alakra. Egy másodz 
perczig ezélzott, aztán eldördült a lövés és Krantz Ignáez 
halva rogyott vissza az ágy párnái közé. ,

Abban a pillanatban, hogy a lövés eldördült, rántotta 
fel a három bajtárs a szoba ajtaját. Egy fél másodperczig kö- 
rüljártatták a tolvajlámpát a szobában. A szoba üres volt. Krantz 
ur vérében feküdt.

— Most ki merre lát! — susogá Marczi! — Itt ne hagy* 
játok a vén parasztot. Harcsa, te a kapun menj ki, minekünk 
jobb lesz hátrafelé. A zsákot én viszem.

Harcsa hiába akart a kapun kimenni, az kívülről be 
volt zárva. A vén paraszt nem volt sehol.

Néhány perez múlva élénk jajveszékelés vegyült a vihar 
hangjaiba.

Szegény boldogtalan gyermek! Szegény Etelka!
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Tizenharmadik íejezet.
Muki János levelei édes anyjához.

I.
^  P e s t ,  1863. nov. 29.
ozeretett jó anyám !

A csütörtöki nap, melyen eddig leveleimet szoktam vo^ 
irni' hozzád, már másodízben rászedett. írni akartam és nem 
jutottam hozzá. Szidjál meg engem, édes jó anyám! De én 
nem tehetek róla. Valóban nem. A meddig életemet a te szereteted és 
a tudományok közt osztottam meg, addig semmi véletlen sem 
játszott közbe életembe, minden oly szépen, oly nyugodtan, oly 
rendesen folyt. Ha olykor kissé koplalnom kellett is, az nem 
tett semmit. Zúgolódás nélkül tűrtem, hisz szegény embernél 
a koplalás oly temészetes. S ha választanom kelle, hogy utolsó 
pénzemért kenyeret vegyek-e vacsorára, vagy postára tegyem 
leveledet — soha se haboztam, édes anyám, mindig te voltál 
az első. Most nem koplalok, postapónzre is jut, egyébre is és 
leveleim késnek, anyám! egy héttel utóbb kapod.

És mégis, édes jó anyám ! én nem vagyok oka. Rajtam 
kívül fekszik az ok. Fölöttem ismeretlen, idegen hatalmak 
rendelkeznek. Egy eszme, egy érzés, egy szeszély, egy hang 
egy semmi játéklabdája vagyok. Hova fog ez vezetni ? Nem 
tudom.

Tegnap az Ínségesek javára rendezett hangversenybe kel
lett elkísérnem Krantzékat. Nem örömest mentem. Valami azt 
súgta, hogy jobb volna nekem otthon maradnom, végleg elma
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r adnom e háztól és olyan életet folytatni, mint ezelőtt, mikor 
még nem sokat tudtam a világról és a „Hét bagoly“ oltalmá
ban áttengődtem napjaimat szerény igények és szegény kereset 
mellett. De hát mi okom van nekem a panaszra ? kérdezem oly
kor magamtól. Megérdemlem-e én a szerencsét, hogy ilyen kör
ben időzhetek ? Óh anyám, ha látnád őket, milyen jók, szívélye
sek irántam valamennyien. Az öreg Krantz, Krickeböck kis
asszony, Etelka . . . TJgy vagyok nálok, mintha a családhoz 
tartoznám. Csaknem mindennap ott ebédelek, egész délutánokat 
ott töltök, az öreg úrral sakkozva, vagy hallgatom Krickeböck 
kisasszony előadásait a német kultúráról, ami kedvencz tár
gya neki.

Az öreg ur kívánsága volt, hogy velők menjek, tehát 
engedelmeskednem kelletett. A hangversenyben minden látcső 
felénk irányult — azaz Etelka felé. Én ott ültem mejlette és 
nem igen tudtam, hogy mit mondjak neki, miről beszéljek. Sze
rencsére a zene- és énekelőadás véget vetett habozásomnak. 
Soha, anyám, szebb zenét nem hallottam; mindenik hang úgy 
a szivembe talált és én boldogabbnak csak akkor érezem ma
gam, mikor vele otthon egy asztalnál ülhetek és vagy ő olvas 
nekem, vagy én olvasok neki.

A második szakasz után egy igen díszes öltözetű fiatal 
ur közeledett hozzánk és huzamosabban társalgóit Etelkával. 
Anyám ! Ez az ember életem megrontója. Szidj össze, anyám, 
de én hiú ábrándokat kergettem és egy pillanatig azt hittem, 
hogy tetterőm előtt minden lehetetlenség összeomlik.*] És most 
érzem, hogy milyen tehetetlen vagyok.

Egyszer egy remete kiment az erdőbe fülemiléket hall
gatni. Egyik fán olyan csodálatos szépen szólt egy. A remete 

száz esztendeig hallgatta, pedig úgy tetszett neki, mintha csak 
egy negyedóra lett volna. Mikor az erdőből hazatért, aklastro- 
mának se hire se hamva nem volt többé, elpusztult és őt nem 
ismerte senkisem.

Én is egy mennyei fülemilét hallgattam anyám, a hol-
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dogság madarát. Örökkévalóság volt minden pillanat. Yége 
anyám, vége! Nem ismerem többé magamat.

Csókolom a te jóságos arczodat és drága kezeidet.
Szerető fiad *stb.

II.

P e s t ,  decz. 7-én.

Kedves anyám! Szörnyű eset adta elé magát. Minden 
tagom reszket a borzalom miatt. Krantzéknál negyednapja éj
je l betörtek és az öreg urat agyonlőtték.

Tizenegy órakor, mint minden vasárnap, bozzájok mentem 
és a rémes hirre, midőn beléptem, csaknem kővé dermedtem. 
Az udvaron drabantok őgyelegtek és minden zegzugot kikutat
tak. Krantz ur szobáiban a városkapitány, az orvos és néhány 
megyei tisztviselő látleletet vettek föl. Kihallgatták a cseléde- 
két, az inast, kit megkötözve találtak, de a tetteseknek nyo
mára semmi sem vezet.

Két körülmény van azonban, a mi a gyilkosságot földe
rítheti. A betörők nagymennyiségű ezüst edényeket és csecse
becséket raboltak el, melyek könnyen felismerhetők. A másik 
körülmény az, hogy egy hetes, ki pár hét óta Krantzéknál 
szolgált, szintén eltűnt a háztól. Hihetőleg a tolvajokkal tar
tott. Istvánnak hitták, vén ember, közel a hetvenhez. Családi 
nevére senkisem emlékszik. Krantz ur megkönyörült rajta és 
nem sokat kérdezősködött, hova való, mit mi veit, hanem befo
gadta. Lehet, hogy ezt az öreget megkeritik, és ő nyomra ve
zet. Az inas azt állitja ugyan, hogy azt is agyonütötték, ő  
látta, hogy czipelték el, és őt magát is agyon akarták verni, de 
addig könyörgött, mig teletömték a száját és gúzsba kötötték.

Egy nehéz vas rudat felejtettek ott a betörők, nehány 
kőtelet és egy köteg tolvaj kulcsot. Krantz ur szobájában minden 
érintetlen maradt. A pénzes szekrény feltőretlenül találtatott. 
Krantz hihetőleg fölébredt, mikor szobájába léptek és ellenál
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lásra készült. Talán az ágya fölött függő fegyver után akart 
nyúlni és ők megelőzték. A lövésre az emeletről Etelka és a 
nevelőné, és a konyhából a nőcselédek elősiettek, de a hara
miák már akkorra zsákmányukkal kereket oldtak. Valószínű, 
hogy nem annyira a háziaktól tartottak, mint hogy a lövésre 
másnemű segítség is jöhet. Mindez persze csak hozzávetés és 
senki sem tud tisztába jönni, hogy miután a háznál levő fér
fiakat ártalmatlanná tették, miért szöktek volna meg a 
nők elől. Talán az idő meghozza ennek a megfejtését, de szegény 
Krantz életét nem hozza vissza senkisem! Egész délutánom 

sirásb a telt.
Hisz nekem annyi okom van megsiratni jóltevőmet, egyet

len pártfogómat. De talán még sem azt siratom benne, hanem 
szegény Etelkának atyját. Ez az első csapás, mely fiatal életét 
eddig érte és ez oly iszonyú ! Nem láttam az nap sem őt, sem 
Kriekeböck kisasszonyt; a cselédek rebesgették, hogy egész nap 
eszméletlen állapotban volt.

Másnap ismét elmentem. Kriekeböck már ekkor fölocsu- 
dott rémületéből és kezébe vette a kormányzást. Fölkért, hogy 
a temetés körüli intézkedéseknél legyek segítségére. Két napig 
talpon voltam, és csaknem mindig ott a háznál, de Etelkát 
nem láthattam.

A temetésen végre megláttam.
Szörnyen megváltozott. Fehér volt mint a fehér rózsa és 

úgy tetszett, mintha a szenvedés még szebbé tette volna.
Fölsegitettem a kocsiba és ő egy hálás pillantással kö

szönte meg. Bizonyosan észrevette rajtam, hogy mennyire meg 
vagyok indulva. Talán jól is esett neki egy lelket maga mel
lett látni, kinek hűségéről és ragaszkodásáról talán magában 
meg van győződve, hisz ö most annyira el van hagyatva, oly 
egyedül áll a világon!

Krantz urnák sok jó barátja, sok jó szomszédja volt tel
jes életében, különösen mióta egészen feladta üzleteit, de 
egyetlen rokona sem. Neje, szegény árva leány volt s neki
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magának sem voltak hozzátartozói. És igv Etelkának sín
esen senkije. \

A temetés igen fényes volt. Roppant néptömeg kísérte ki 
a jó öreg urat, ki sohse volt büszke és sohasem volt követelő, 
Valamennyi czéh és intézet, zászlókkal és jelvényekkel, élükön a 
hentes-czéhvel, mely jogot formált a halottra, hogy ez az övé, 
mert tudnod kell édes anyám, hogy Krantz ur valamikor régen 
hentes volt.

Mikor Krantz Etelka künn a temetőn fölemelkedett atyja 
fris hantjairól, egy talpig feketébe öltözött ur lépett oda és pár 
vigasztaló szót intézett hozzá. Etelka hálásan emelte fel könyes 
szemeit és oda nyujtá neki kezét.

Ez a fiatal ember ugyanaz volt, ki a hangversenyen köze
ledett hozzá. Én szomorúan félresompolyogtam. Egy névtelen 
érzés azt súgta nekem, hogy én vagyok a jobb, a hivebb, de ő 
a szerencsésebb és nekem hátrálnom kell.

Azt hiszem, anyám, hogy karácsonyra meglátogatlak. Any- 
nyira vágyom már édes arczodat látni. Milyen jól fog esni nekem 
ha nagy bánatomat a te hűséges kebleden elsírhatom. Addig is 
százszor ölel és csókol

szerető fiad stb.
U. i. A kompaktor szomszéd borotvái már egészen megrozsdá

sodnak nálam. Már akarata ellenére is a postán fogom neki haza 
küldeni.

III.

P e i t ,  deczember 20-ikán.

Édes jó anyám ! A minek már előre is oly nagyon örül
tem, nem fog teljesedésbe menni. Az ünnepekre nem látogathatlak 
meg. A véletlen, melynek eddig nem volt hatalma rajtam, most 
minden jó szándékomat meghiúsítja. Báb lettem, édes jó anyám, 
amit a szél megforgat. Egy hét óta ma néztem először tükörbe 
(mióta Krantzékhoz kezdtem járni, gyakrabban vettem igénybe) 
és szinte megijedtem magamtól. Én arczban is annyira meg
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változtam, mint lélekben. Az hiszem, öregebb lettem, legalább 
is tiz évvel öregebb.

E sorokat, édes anyám, meglehetős hamarosan írom. Cse - 
kély holmimat összemálháztam és egészen utrakészen állok. 
Milyen kár, hogy nem hozzád, édes jé anyám! Bécsbemegyünk, 
onnan Drezdába, Lipcsébe, Berlinbe, Párizsba, mit tudom én 
hova ? Legjobb lenne talán egészen ki a világból. Krantz Etelka, 
az orvos és Krickeböck kisasszony tanácsára utazni fog. Szóra
kozásra van szüksége, feledésre. Férfikiséretre van szükségük, 
egyedül nem jól utazhatnak és nincs más senki, a ki elkísér
hetné őket, csak én. Etelka olyan szépen kért, Krickeböck kis
asszony pedig váltig bizonyítgatta, hogy kiképzésemre ez az 
utazás igen nagy horderejű lehet. Színről szinre láthatom majd 
az ő szülőföldét és! földiéit, a hires kulturnépet,. Beleegyeztem, 
édes anyám, mit tehettem egyebet. Könyveimtől nem kell el
búcsúznom, rég ott lepi őket a por. Most már mindegy, akár 
pár hónappal elébb, akár pár hónappal utóbb térek vissza hoz- 
zájok. Mert újra vissza fogok térni a hűtlenül elhagyott tu
dományhoz, hogy újra dolgozzam érted, a te számodra, édes 
jó anyám ! ,

Azt a fiatal urat azóta nem láttam, de sejtelmem azt 
súgja, hogy még látni fogom. Ez utazásnál leginkább annak 
őrülök, hogy jó messze távozunk ő tőle, a kit gyűlölök.

Gyűlölni ? . . . Hisz én nem tudok gyűlölni, anyám, én 
csak szeretni tudok!

Az ide mellékelt összeg nehány hónapra minden szükség
leteidet fedezendi és én egy nehéz gondtól szabadulok meg, 
midőn tégedet édes jó anyám mindennel ellátva tudlak. Üd
vözlöm szomszédainkat, a jegyzőt, biróékat, mondd el nekik, 
milyen nagy útra készülök és hogy tőlük is elbúcsúzom. Téged 
pedig édes jó anyám, a viszontlátás reményével ölellek és csó
kolom kezeidet. Isten veled, édes anyám, isten veled !
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IV.

B ^ c s , 1863. decz. 28.

Kedves, egyetleu anyám ! Már a harmadik vendéglőben 
lakunk Bécsben időzésünk éta. Krickeböck kisasszony megbí
zott, hogy egy finom hotelt keressek ; egy pár ur, akit kérdez
tem, roppantul dicsérték előttem a „két bárányt" a Wiedenen, 
hát legelőbb is ott laktunk, de Krickeböck kisasszonynak az 
étterem társasága nem volt ínyére. Azt mondta, hogy egy va
lamire való arczot sem láthatni ott, mintha csupa zsebmet
szők járnának oda — igy aftán másnap más szállodába men
tünk és harmadnap ismét másba költöztünk. Most a belváros
ban lakunk, az „István főherczegnél."

Etelka ellenmondás nélkül hagyja cselekedni. Neki mind 
egy, Bánata már kissé enyhült, de azért még mindig kevés 
beszédű. Hozzám végtelenül jé, végtelenül szives és én oly 
boldognak érzem magamat, hogy neki szolgálhatok.

A középkori lovagregényekben előforduld önmegtagadé és 
gyakran önmeglázé szerelmet én soha sem bírtam megérteni. 
Most értem már, hogy a hazug érzelgésben is mily sok igaz 
lehetett. Gyakran magamat is ily lovagnak képzelem, ki örökké 
vándorol egy képpel szívében, mely határtalan, utolérhet- 
len magasságban áll felette.

A nap legnagyobb részét járkálással töltjük. Becs neve
zetességeit már nagy részben megnéztük, a képtárakat, műkin
cseket ; de azért még vagy egy hétig itt fogunk maradni. 
Etelka nem bánja. Neki mindegy.

Egy délelőtt Krickeböck kisasszonynak az az ötlete 
támadt, hogy lefényképeztessék magukat. Együtt és külön-külön. 
Etelka nem ellenkezett. Ma reggel elhozták a fényképeket 
Etelkáé rendkívül sikerült. A sötét gyászruha még csak jobban 
feltünteti szépségét. Nekem is adott egyet. Sajátkezüleg ráírta

» Képes Regénytár II, tö t, ^
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nevemet. Alig vártam, hogy egyedül lehessek arczképével. Meg
csókoltam azt a képet százszor, ezerszer, hisz ez a kép boldog
ságom és szenvedésem kútfeje.

Délután Krickeböck kisasszony fölkért, hogy reczepisse 
mellett egy levelet tegyek neki postára. A levél „Alpáry Ödön 
urnák volt czimezve Pesten . . . "  ügy rémletc, mintha már 
egyszer hallottam volna e nevet valahol. — Lehet, hogy 
csalódom. A levélben valami kemény tárgy volt. Mintha arcz- 
kép lett volna. Postára, vittem és meglehetős rósz hangulatban 
tértem vissza. Hátha ez a levél . . . nem nem! Krickeböck 
kisasszony hűségébe Etelka iránt nincs okom kételkedni.

A hötel ebédlőjében ma igen diszes közönséget találtunk. 
Természetesen csupa idegenek. Etelka megjelenése valóságos 
feltűnést okozott. Egyik asztalnál porosz katonatisztek ültek 
Krickeböck kisasszony roppant megörült nekik. Megmagya
rázta nekünk a különböző egyenruhákat, ő abban nagyon jára
tos, atyja ezredes volt, nem csoda !

Éppen fel akartunk kelni az asztaltól, midőn egyik élte- 
sebb katonatiszt, ki hosszabb idő óta figyelmesen nézett ben
nünket, odalép hozzánk.

Krickeböck kisasszony meglepetve tekint reá, elsápadt, 
meg elpirult, végre ráismert :

— Yetter Roland! — kiáltá és mindkét kezét odanyujtá 
neki. Azután bemutatta őt Etelkának mint Báron Grinzing-et. 
Ebből is látszik, hogy ez a Krickeböck kisasszony minő nagy 
családból származik. Tiz éve nem látták egymást. Az akkor 
volt, mikor a kisasszony Németországból eljött Pestre Krantzné 
asszony meghívására.

Báró Grinzing főhadnagy és ez idő szerint Berlin közelé
ben egy faluban állomásozik ezredével. Rendkívül udvarias férfi 
és Etelka iránt roppant előzékeny, valamint irántam is igen 
udvarias volt. Krickeböck kisasszonyt kedves húgának szólítja 
és tegezi. Úgy látszik, hogy e váratlan találkozásnak roppant 
megörült.

— Mit csinálsz itt Bécsben, Roland? kérdé bátyját, ki
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férfinak nem oly éltes külsejű, mint Krickeböck kisasszony 
nőnek.

— A szolgálattól akartam kissé kipihenni és kétheti
szabadságidőmet itt Bécsben tölteni. Fájdalom, már három 
nap múlva lejár szabadságidőm és holnap indulok ezre- 
demhez. .

— Berlinbe ?
— Igen, Berlinbe.
— Mit gondolsz, édes Etelkám, ha a Vetterem kedvé

ért, mi is egyenesen Berlinbe mennénk? Talán Bécset már 
meg is untad?

Etelka azt felelte, hogy örülni fog, ha a báré kedvéért 
egyenesen Berlinnek mennek. Hiszen úgy is mindegy akárhóva, 
csakhogy menjenek.

— Mikor utazol, kedves Vetter ? — kérdé Krickeböck.
— Holnap délbeD, — felelt a báré.
—■ Mily szép volna, há együtt utazhatnánk, nemde édes 

Etelka ?
— Tehát utazzunk mi is Hilda, ha úgy akarod, — 

mondá Etelka angyali jósággal — és ha Muki ur is bele
egyezik.

Ha én is beleegyezem ! Mily boldog vagyok, anyám, hogy 
folyvást közelében lehetek, hogy egy levegőt szívhatok vele, 
hogy édes csengő hangját hallgathatom, hogy olykor egy-egy 
csekély szívességet kér tőlem. Oh anyám, ha ti mindaketten 
egyszerre kérnétek életemet, én nem tudnám, kinek adjam oda 
hamarabb.

Ne haragudjál a te rósz fiadra !

13 *
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B e r l i n ,  1864. január 1-én.

Egyetlen, drága, jó anyáin!
Boldog újévet kívánok neked és kedves szomszédainknak. 

Kedves leveledet már itt találtam a postán. Ebben a rengeteg 
városban tehát egy kedves ismerős várakozott rám, a te áldott 
kezed vonásai ! Elmondjam-e, mennyire megörültem nekik ? 
Mennyi vigasztalás áradt reám szerető szavaid által. Ah, és e 
vigaszra aunyira szükségem volt épen. De folytatom utazásunk 
történetét.

A Koland ur kedvéért csakugyan elhagytuk másnap 
Bécset. Első osztályú coupéban utaztunk, jól felszerelve a 
hideg ellen, meglehetős derült hangulatban.

A főhadnagygyal egészen uj szellem jött kis társaságunkba. 
Boland ur negyven éves ember lehet, torzonborz bajusszal, nagy 
sasorral és világos szőke hajjal. Roppant előzékeny és roppant 
vig kedélyű. Ki nem fogyott egész utón az adomákból és Etelka 
ajkaira annyi hét múlván ő csalta az első mosolyt.

Krickeböck kisasszony szintén egészen feléledt. Sohse volt 
még ily bőbeszédű és ilyen szeretetreméltó. A társalgás ter
mészetesen kizárólag német nyelven folyt az én kedvemért, 
hogy én is értsek belőle valam:t, de az a valami mégis igen 
kevés volt, a tiszt ur északnémet dialektusával nem igen tudtam  
megbarátkozni, amit Boland ur roppant sajnált.

Utazásunk első napján Boland ur osztatlanul a társaságnak 
szentelte humorát, de másodnap aztán egészen — amennyire 
az illem megsértése nélkül tehette — családi visszaemlékezéseibe 
merült.; el, melyeket Krickeböck kisasszony azonban kiváló ér
dekkel hallgatott.

Etelka finom tapintattal visszahúzódott a társalgástól. 
Gondolta, hogy rokonok, kik annyi éven keresztül nem látták

V.
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egymás*', sok olyasmit szeretőének elmondani egymásnak, mit 
egy harmadiknak hallani talán nem is szükséges.

— Mi most magyar nyelvgyakorlatot fogunk tartani. Muki 
ur ! — mondá nekem és én megértettem szándékát. Oda ül
tem vele szemközt a conpé egyik sarkában. Eoland ur és Kri- 
ckehiek kisasszony a másik ablakhoz húzódtak és halkan tár
salogtak együtt. Minoketten igen komolyak voltak, sőt Krickeböck 
kisasszony nem egyszer nézett úgy a báróra, mintha meglecz- 
kéztette volna valamiért és ez viszont oly bűnbánó képet vágott 
és én azt hiszem, hogy vékony egyenruhájában talán fázott is, 
ami Krickeböek kisasszony predikácziója mellett és ilyen hideg 
időben nem is lett volna csoda, hisz első időben, mikor Krantzék- 
hoz kerültem, magamat ds nem egyszer borzongatott a hideg, 
mikor felolvasásait végig hallgatnom kelletett.

— Milyen boldog Hilda, — mondá Krantz Etelka, — 
hogy legalább egy férfi Ookona van ; lássa, Muki ur, nekem 
sohse volt testvérem, nekem nincs egyetlen rokonom.

—- Oh mennyire szeretnék az ön rokona lenni, kisasszony 
— felelém önfeledten, és elpirultam hallatlan vakmerőségem 
miatt.

— Oh én is szeretném, ha ön rokonom volna, Muki ur, 
Hildának már nem egyszer mondtam is. Ön jó, szerető testvér 
tudna lenni, olyan jó testvér, mint a minő hűséges fiú. De ön már 
rég nem mutatott nekem levelet anyjától? Beszéljen ön nekem 
anyjáról Muki ur.

És én beszéltem ő neki — te rólad, a legkedvesebbről a 
legkedvesebbnek. Oh ha te is láthattad volna az ő angyalszelid 
megható vonásait, midőn elbeszélésemet annyi érdeklődéssel, 
annyi odaadással hallgatá — szived repesett volna örömében. 
Oh ő téged annyira szeret, anyám ! Ha ismét otthon leszünk — 
mondá — Önnek fel kell hoznia anyját Pestre, és ő majd 
nálam fog lakni. Ön pedig mindennap eljön hozzánk és meg
látogat bennünket, anyját és engem.

És tudod még, mit mondott, anyám ? . .
Felszólított, l-ogy testvérek legyünk, hogy ne kisasszony-
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nak hijjam fit többé, hanem röviden Etelkának. Ö pedig engem 
úgy fog szólítani, a hogy te szoktál, Janinak — az idegen, 
hideg Muki ur helyett.

Mily boldog voltam e pillanatban, édes anyám! Arra 
nincsen szó, azt kimondani, leírni nem lehet. Azután a szövet
séget meleg kézadással pecsételtük meg. Keze bizalmasan pi
hent a kezemben és én azt hivém, hogy álmodom.

Boldogságomból a mozdony vontatott hosszú füttye ijesz
tett fel. A vonat megállt, az utolsóelőtti állomáson voltunk.

ügy látszik, hogy a bárót és Krickeböck kisasszonyt is 
kellemetlenül zavarta fel a jelző fütty. A báró kissé fészkelő
dön, azután közelebb vonult hozzánk. Véletlenül kezére pillan
tok és nagy meglepetésemre azt a gyűrűt vettem ; észre egyik 
ujján, mely még elébb a Krickeböck kisasszony nyúlánk, átlát
szó kezén ragyogott. Rokoni ajándék bizonyosan, abban utó végre 
nincsen semmi különös.

Künn alkonyodni kezdett. A pályaudvaron már gyújto
gatták a lámpákat. A báró egy pillanatra kiszállt, én pedig a 
nyitott ajtón kitekintettem. Az egész csak egy pillanatig tartott. 
A szomszéd kocsi ablakából ugyanazon pillanatban egy fej 
nézett ki és amint engem meglátott, hirtelen visszahúzódott. 
Én részemről szintén becsaptam az ajtót. Megfordult velem a 
világ, anyám. Az ugyanazon fiatal ember volt, ki Etelkához a 
hangverseny alkalmával közeledett és kinek Etelka temetés 
után odanyujtotta kezét , . .

A rémület összeszoritotta szivemet. Véletlen ez vagy 
számítás ? Etelka azt kérdezte, hogy hideg van-e odakünn ?

Hideg künn és benn, mindenütt! hideg mint Szibériában. 
Krickeböck kisasszony egy kémlelő tekintetet vetett reám. Én 
elfordultam és kinéztem a másik ablakon. A főhadnagy ismét 
beszállt. A vonat tovarobogott. Én nem mertem többé Etelka 
szeme közé nézni, nem volt bátorságom testvéremet nevén 
szólítani. Az édes álomból kegyetlen valóságra ébredtem. E 
kínos ébredés fájdalmát csak a te tenger távolságból jövő me
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lég szavaid enyhíthetik. Összevissza csókolom kedves levele
det és pihenni megyek. Jó éjszakát, anyám, jó éjszakát!

YI. .

Pá r i z e, 1864. január 15-én.

Kedves anyám!
Ma délelőtt tiz órakor érkeztünk Párizsba, a szépség, a 

divat és a szellem fővárosába. ;Megvallom, anyám, hogy szi
vem már előre dobogott a; magas kéj érzetében, hogy itt meny
nyi szépet fogok látni. Szegény fiú létemre, mily szerencse 
reám nézve, hogy ország-világot láthatok és ily társaságban, 
ennyi bőség és kényelem közepeit!

De mielőtt Párizsról írnék neked, édes jó anyám, ber
lini tartózkodásunkról kell még egyetmást elmondanom.

Krickebőck kisasszony kedvéért tovább időztünk Berlinben 
mint előre kitűztük. Reám feledhetlen, kedves napok voltak 
ezek. Krickebőck kisasszony a Vetter Rolandon kívül még egy 
pár cousinéra, nagynénire és nagybácsira bukkant, kik a szép
séges magyar örökösnét nem győzték eléggé bámulni és Kri- 
ckeböck kisasszony szerencséje felett óbégatni! Ez a rokonság 
ideje nagy részét igénybe vette, úgy hogy a képtárak és mű
kincsek megtekintésénél egymagám voltam Etelka kísérője. 
Karomba fűzte karját, úgy vándoroltunk együtt az óriási vá
rosban, megfigyelve mindent és kicserélve egymással eszméinket, 
Oh mily sokat tanultam Etelkától e séták alatt. Megtanultam 
csodálni magas műveltségét, ismereteit, éles itélőtehetségét és 
kedélyének angyali tisztaságát.

Az én ijesztő rémképem nem mutatkozott többé. Eleinte 
azt vártam, hogy az első séta alkalmával egyszerre csak elén 
keiül, vagy a műcsarnok valamely szobra mögül hirtelen előlép, 
de félelmem alaptalan volt. ügy, hogy most már kételkedem 
hogy vájjon csakugyan ő volt-e az, kit a coupéból kihajolni 
láttam. Lehet, hogy e hasonlatosság csak izgatott képzeletem 
szüleménye volt.
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S e biztonság érzetében, hogy boldogságomat semmi sem 
zavarhatja, mohón szíttam magamba az édes mérget és napról 
napra jobban belekábultam e szerelembe, mely — érzem — 
háladatosságból háladatlanság ! Ha az öreg Krantz valaha erre 
gondolt volna. Szegény Krantz ! ... Eddig a nyomozások minden 
siker nélkül maradtak. Az ügyvéd — kitől levelet kaptunk — 
azt írja, hogy azt a vén parasztot, ki a háztól akkor éjjel eltűnt, 
lehetetlen feltalálni. Nehány gyanis betörőt elfogtak ugyan, de 
ismét kibocsátották. Különösen valami Czingár Jónás nevű 
kapitánysági tollnok buzgólkodik e nyomozásban, de egyelőre 
még eredménytelenül.

Krickeböck kisasszony, ki a levelet kezéhez vette, fölkért 
hogy Etelkának ne szóljak róla. Gondosan kerülünk minden tár
gyat, mi ama szörnyű éjre emlékeztethetné. Krickeböck kisasz 
szony minduntalan csak azt hajtja előtte: Tied az ifjúság és az 
élet, Etelkám. Siess élni és élvezni !

Etelka pedig szive mélyében mély gyászt visel s bár kül
sőleg úgy mutatja, mintha egészen az ő elvét követné, én 
mégis tudom hogy egyedülisége érzete gyötri, kinozza; talán 
azért is ragaszkodik annyi barátsággal hozzám.

Mily gyorsan múltak napjaink ebben a városban, mely 
tömérdek hivatalnok-arczaival, gonosz kövezetével, idomtalan 
droschkéjaival, henczegő tisztecskéivel és zagyva dialektusává 
minden egyéb, csak barátságos nem.

Egy estét nagyobb társaságban is töltöttünk, Krickeböck 
egyik mostoha nagynénje egy meglehetős sovány és unalmas 
theaestélyre hitt meg bentinket. Krickeböck kisasszony felvette 
minden ékszereit, arczán a diadal öröme sugárzott. Még va
lami öt éltes kisasszony volt a társaságban, kik nem győztek 
bámulni rajta, hogy Etelka oly finom németséggel beszél. 
„Minden ize egy grófnő mondá Krickeböck kisasszony, — és ez 
az én nevelési rendszerem. “

Egy joghallgató is volt a vendégek közt, igen miveit 
fiatal ember, ki egyetemünkről nagy érdeklődéssel beszólt. A 
poroszok ugyanis azt vallják, hogy Magyarországon minden
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második ember „Juvat“ és igy a jogi egyetemet igen virág
zónak képzelik.

Roland ur egész forma szerint‘udvarolt rokonának és az 
éltesebb nénikék ezt azonnal észrevették és egyetértő pillantá
sokat cseréltek egymással. Etelka nem igen vette észre, de 
én történetesen igen.

Másnap Etelka bevallotta nekem, hogy nem jól találta 
magát az estélyen, de Kric^eböek kisasszonyt nem akarta meg- 
busitani e megjegyzéssel. Azok az emberek mind úgy viselték 
magukat és úgy beszéltek, hogy ki lehetett találni, hogy drá
ga selyem ruhája és gyémánt mell-éke árát becstilgetik ; szívé
lyességük erőltetett volt és örült, mikor ismét a szállodában 
saját szobájában látta magát.

Azon estély ótá Etelka még bizalmasabb, még szívélye
sebb volt hozzám, csaknem az egész napot egyedül töltöttük, 
már mint Kríckeböck és Rolland ur társasága nélkül. Ó de 
boldog voltam, anyám, mily kimondhatlan boldog. És úgy be
leéltem magamat e földöntúli üdvbe, hogy azt hivém, ez 
mindig igy volt, mindig igy lesz, és máskép nem is lehet!

Etelka megígérte hogy legközelebbi levelemben, melyet 
számodra irok, majd ő is ir nehány sort. Képzeld anyám, ő 
írni fog neked! Egyelőre pedig megkért, hogy üdvözletét Ír
jam meg neked, amit ezennel meg is teszek.

És most Párizsban vagyok, édes jó anyám, Párizsban, 
a világ közepén! A fiatal szivek álmodott paradicsomában, 
hol minden épület, minden szobor, minden kőkoczka egy da
rab történelem! Itt született az emberiséget megváltó 
szabadság! Itt éltek Rousseau és Voltaire — ah, te e neve
ket nem ismered, édes jé anyám! de a kompaktor szomszéd 
ismeri, és örülni fog rajta, hogy Párizsban vagyok. Mutasd 
meg neki a postabélyeget, különben el sem h iszi!

Időzésünk tartama bizonytalan. Etelka egy hónapra 
szabta, de majd ismét arról beszélt, hogy az egész telet itt 
fognánk tölteni. Bizonytalan.
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Holnap az olasz operába megyünk. Etelka későbbre akarta 
halasztani, de Krickeböck kisasszony kérelmére beleegyezett.

Ölellek és csókollak százszor,
szerető boldog fiad stb.

VII.

P á r i z s ,  január 16.

Vége, édes anyám ! mindennek vége !
Az olasz operában találkoztunk vele. A páholyunkba jött és 

itt maradt egész este. Etelka nyilván nagyon örült neki. Bemuta
tott egymásnak és reméli, hogy jó barátok leszünk.

— Maki ur — Alpáry Ödön ur.
Alpáry Ödön . . .  tehát Krickeböck kisasszony neki levelet 

irt és én tettem a postára. Erről Etelka semmit se tud. De minek 
is tudjon ? 0  úgyis szereti Alpáryt, máskép mint engem, máskép 
örül neki, máskép tekint reá. Bennem csak testvért lát, benne 
szeretőt.

ügy szerettem volna felkiáltani a színpadra, hogy oltsák el 
már azt a légszeszt. Hadd legyen valahára kívül is olyan sötét, 
mint az én szivemben. Három kinos, hosszú órát éltem át abban 
a páholyban. Ah, a szerepek nagyon megváltoztak; most Kri
ckeböck kisasszony foglalkozik örökké velem és Etelkát más szó
rakoztatja. Értem, nagyon jól értem. Ez ezentúl már mindig igy 
lesz, ennek soha sem fog vége szakadni. Krickeböck akarja igy és 
Etelka oly jó, oly engedelmes.

Alpáry ur saját fogatján vitt bennünket a souper-hez és 
onnan haza.

Ez az Alpáry szörnyű gazdag lehet. Oly csekélynek érzem 
magamat mellette. Az estélinél minden szem Etelkán és Alpáryn 
akadt meg. Oly természetesnek látszik, hogy ők egymáshoz tar
toznak, hogy ők férj és feleség !

Ah, anyám, ez a Krickeböck kisasszony oly unalmas. Béke- 
türésem elhagy/
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VIII.

i Párizs, jan. 26.
Kedves anyáin !
Én föl nem foghatom, mi szépet találnak az emberek ezen 

a Párizson. Egy óriási kőhalmaz, egy háztenger, egy örökké 
füstöt okádó szörnyeteg ! És olyan rideg, anyám, olyan unalmas, 
olyan örömtelen 1 Mennyivel szebb volt Berlin, csizmalyukasztó 
kövezetével és tüdőfojtó ködével, mikor vele együtt botorkáztuk 
be az utczákat, tereket! Minő elragadók voltak ott a képek, mi
kor az ő ajkairól hallottam a magyarázatot, és minő becsesek a 
régiségek, mivel ő figyelmeztetett rájuk ! Most egyedül baran
golom be az utczákat, egye'dül nézem a műkincseket és nem tu
dok rájönni szépségeikre.

Tegnap egy múzeumban nagyon sokáig találtam megállani 
egy török kard előtt. Lassan a tér em egészen kiürült. Azután 
figyelmeztettek, hogy távozni kell, mert a múzeumot rögtön 
bezárják. Az emberek oly gyanakvólag néztek rám. És magam 
rég elfelejtettem, hogy kard az, melynek nézésében elmerültem.

A Louvreban meg hogy jártam! A milói Vénus szépséges 
arczát csodáltam, mely annyira hasonlít ő hozzá. Sokan, igen 
sokan állottak körülte, egy egész udvar, mely hódolatát mutatja 
be a szépség és kellem királynőjének.

— Hogy nem vigyáztak a karjaira! fordulók szomszédom
hoz, ki mosolyogva bólintott a fejével. Német utazókönyv volt a 
kezében, bizonyosan professzor volt.

Csak később jutott eszembe, hogy a milói Vénusnak nin
csenek karjai. Azt igy ásták ki a földből karok nélkül.

Minden, de minden később jut eszembe. Alpáry nrnak 
megígértem, hogy hat órakor a „Trois freres proven<jeaux“-ba 
elmegyek és velők együtt ebédelek, csak másnap reggel jutott
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eszembe. Képzelem, mennyire megneheztelt Etelka és Kri- 
ckeböck.

De hát, minek is mentem volna tulajdonképpen, hisz én 
a körökben most már úgy is felesleges vagyok. Hogy Krickeböck 
kisasszenyt mulattassam ? hogy legyen valakije, kivel aperfujeifc 
közölhesse ? Nem, nem. Én most azokat nem hallgathatom végig. 
Ahhoz türelem kell.

És Etelka ? Szemrehányásokat lesz, hogy elhanyagolom 
és testvéri kötelességemről egészen megfeledkezem.

De hát teheték én arról ?
Nem, valóban nem tehetek.
A fájdalmakat panaszhang nélkül tűröm. Elhitetem ma

gammal, hogy minden úgy van legjobban, a mint van; de 
hogy testileg is oda bilincseljem magamat örökké ahoz a képhez, 
mely telkemet halálra gyötri — arra nem vagyok elég erős.

Etelka szereti Alpáryt, azt tudom; do váljon megérdemli e 
ez nagy szerelmét és viszonozza-e úgy, a mint Etelka ér
demlené és a mint én szeretem — azt majd bebizonyítja 
az idő.

Az idő! Mily boldogtalan az ember, ha abstraciókban 
kell vigaszt keresnie !

Az idő talán majd kigyógyitja sebemet.
De tovább nem tűröm.
ő  egész nap Alpáry karjain csügg. Az ő kíséretében megy 

mindenhova. És boldognak látszik, nagyon boldognak. Én nem 
is tudom, hogy mi czélból jöttem velők ? Óh anyám, én ezt sokáig 
nem fogom kiállani, én megszököm innen, megszököm miha
marább !

IX.

P á r i z s ,  február 1,

Megtörtént!
És én tudtam, szeretett jó anyám, hogy igy fog jönni, 

de nem hittem, hogy ily hamar. Etelka ma este tanuk je 
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lenlétében gyűrűt váltott Alpáryval. A jegyző megírta az el
jegyzési okmányt és tanúképpen magamnak is alá kellett 
Írnom.

Aki leginkább sietette az eljegyzést, maga Kriekeböck kis
asszony volt, ki szörnyen rajong Alpáryért. És képzeld édes 
anyám, az a Vetter Roland, a kit Berlinben hagytunk, egy hét 
előtt megkérte Kriekeböck kezét és ő — nem tagadta meg. Etelka 
őrült is neki, sajnálta is. Ő azt remélte, hogy Kriekeböck 
mindig mellette fog maradni. Ez megint csak az Alpáry mal
mára hajtotta a vizet.

Alpáry fölkért, hogy írjam meg az eljegyzési hirt a pesti 
lapoknak. Ép a leveleket írtam szobámban, midőn halk kopogtatás 
hallatszott ajtómon. Etelka volt. Meglepetésemben nem tudom 
hogy mit hebegtem. Ő nagyon megindultnak látszék.

— Mit ir ön, Muki ur ? — kérdő.
— Leveleket irok, kisasszony, Pestre, — mondám.
Etelka egy gyémánt gyűrűt húzott le ujjjáról és átnyujtá

nekem.
— Viselje ezt emlékül tőlem, susogá halkan, — a tegnapi 

nap emlékére ! és oly részvevő, szomorú. tekintettel nézett reám.
Én nem bírtam többé visszatartani könyeimet és zokogva 

borultam az asztal szélére. Etelka lassan fölemelte fejemet és úgy 
rimánkodott, hogy ne sírjak, hisz ő testvérem nekem és ezentúl 
is az marad.

Azután megcsókolta homlokomat. Az első és utolsó testvér
csók ! És halkan amint jött ismét távozott.

Néhány nap múlva indulunk haza.
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X.

P e s t ,  február 15.

Egyetlen anyám! Sietve irom e néhány sort, melyek nyo
mában nehány órával később magam is nálad leszek. A te 
nyájas tekintetedre és vigasztaló szavadra van szükségem, hogy 
kiálljam, kiláboljam a csapást. Sietek hozzád, édes anyám, 
sietek: Csak egy órahosszant késem még, azután útba leszek 
hozzád, hozzátok, kik engem mindnyájan úgy szerettek.

De ez az óra nehéz óra lesz. Oh bárcsak túl estem volna 
már rajta.

A kocsi az ajtó előtt várakozik rám. Sietnem kell az 
öltözködéssel. Egészen feketébe öltözöm. Ünnepélyes — na
gyon ünnepélyes az alkalom. Az ő esküvőjére megyek, anyám, 
az Etelka esküvőjére !

Fejem ég és egész testemet láz gyötri — beteg vagyok — 
túl nem élem — meghalok!

(Vége a második kötetnek.)




