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fglESlsö fejezet.

Gróf Marmarossy Tibold palotájában.

G róf Marmarossy Tibold palotájában egész télen át halotti 
csend uralkodott. Az ablakrendőnyök le voltak eresztve a kapa 
Örökösen be volt zárva, fogatok nem jöttek-menteb, látogató 
nem fordult meg. Ha olykor valami messze vidékről, a gróf 
jószágairól, felvetődött egy-egy tisztviselő, jószágigazgató, tiszt
tartó, vagy valami régi elvtársa és tisztelője: a kulcsár csak 
annyit mondott, hogy ő excellencziája nincs itthon és tavaszig 
alig is fog hazatérni.

Á mágnási körökben, a kaszinóban azt tartották, hogy 
Tibold gróf hazatérése nagyon problematikus.

Az orvosok azt mondták, hogy nem állanak jót semmi
ért, de azért ha ő excellencziája úgy gondolja, hát tegyen kí
sérletet. Olaszhon balzsamos ege már sokakat meggyógyított, 
kik féllábbal a sírban állottak. Olaszhon a csodák hazája.

És gróf Marmarossy Tibold maga is érezte, hogy rajta 
cs?k az ég különös kegyelme mivelhet csodát. Rövid hónapok 
alatt hirtelen úgy összeaszott, annyira fagyni kezdett életereje, 
hogy csak a hit tartogatta benne a lelket.

— Elzarándokolok az örök városba, és leborulok a pápa 
előtt, hogy az ő szent ajkairól halljam az absolutiot, — mormogá 
az eltörődött vén ember és Páter Félix nem mert ellenmon
dani, bár jobb szeretett volna itthon maradni és tovább bonyo-
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litani a fonalat, melyet kezében tartott. De másrészt a gróf 
hirtelen halála minden terveit dugába dönthette és jobb volt, 
ha az ügy halasztást szenved, semmint egészen füstbe menjen.

A gróf állapota oly rohamosan indult hanyatlásnak, hogy 
sokáig habozni nem lehetett. Harmadnapra, hogy a gróf az olasz- 
országi útra határozta magát, már útban is volt. Kiséretét Páter 
Pelixen kívül háziorvosa és két szolga képezte.

Marmarossy Kálmán igen rósz néven vette édes Ondijá
tól, hogy mig tőle megtagadta] az engedelmet (értsd: költsé
get) egy olaszhoni utazásra, ő maga most búcsú és hiradás 
nélkül oda utazott; de a bájos Heller Ida szemei kárpótolták 
Olaszhon meleg napjáért és elfelejtették vele nagybátyja barát
ságtalan szigorát és iránta tanúsított gyöngédtelenségét.

Az öreg gróftól egész télen egyetlen levél sem érkezett. 
Egy főúri család, ki Rómából márczius elején "váratlan esemé
nyek folytán hazajön! kényszerült, azt a hirt hozta, hogy min
den órán várhatni a sürgönyt, hogy Tibold gróf behunyta 
szemeit.

Marmarossy Kálmánt ez a hir megdöbbentette.
Mikor a kaszinóban czélzásokat tettek nagy örökségére, 

roszul, igen roszul esett neki. Bár nagybátyja iránt sohse 
mutatta azt a tiszteletet, melyet ez — különösen mióta a 
világi gyarlóságokról lemondott és gyóntató atyja befolyása 
alatt állt — oly örömest látott volna; de azért őszintén 
ragaszkodott hozzá; a kedvelt jó czimborát, a rokonhajlamu 
világfit látta benne örökké, ki előtt bátran beszélhetni sikam
lós kalandokról, coulissatörténetekről, de soha a komoly nagy
bátyát. ki tiszteletet parancsol és tekintélyt érvényesít.

És volt idő, mikor Tibold gróf örömest látta unokaöcscsének e 
bizalmas föllépését, mikor hizelgett neki, hogy a serdülő gyer- 
mekifiu kalandtársat, jó pajtást lát benne. Gyönyörködött Kálmán 
önzetlen jó szivében, meleg kedélyében, mely sem érdeket, sem 
számítást nem ismert ; mindig az első sugallatot követte, de e 
sugallat soha sem volt nemtelen. Hanem, persze, az ember
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változandó, különösen vénségére, különösen olyan élet után, minő 
Tibold gróf mögött volt.

Kálmánnak olykor-olykor eszébe is jutott ez a változás, 
melyet ő mindvégig észre sem akart venni, de nyitját nem tudta 
megtalálni. Az ifjúság nem érti meg az aggkort. Honnan is ér
tené ? Hogy Páter Félix dagasztja a vitorlákat, hogy ő dolgo
zik ernyedetlenül a két rokon egymástól való elidegenítésén : 
arra a gondolatra sohse jött, amint hogy hosszasabban gon
dolkozni nem is szokott.

A coulissák mögött volt éppen, midőn Z. gróf a szomorú 
hírrel „megörvendeztető."

Kálmán minden estéjét ott töltötte, amikor Ida csak föl
lépett. ő  vizsgálta meg toilettjét, ha tökéletes-e ? Ő mondott 
véleményt, ítéletet, és Ida meg volt győződve jó ízléséről; a 
ruhák, az ajándékok, melyekkel olykor meglepte, a bokréta, a 
koszorú, melyet sajátkezüleg a színpadra, dobott neki, az mind 
válogatott és drága volt. Akkor este is az ő gyémántjait tűzte 
hajába s a tőle kapott brillant uyakék tündökölt nyakán. Oly 
szép is volt ez az Ida a színpadon ! A kik öltöztették, a friseur, 
ki haját fodoritotta. a rendező, egyszóval mindenki el volt bá- 
jolva általa. Ő a színpad számára született, ez volt rendelte
tése, a színpad királynéja volt és más nem is óhajtott lenni. 
A számításhoz ép oly kevéssé értett, mint Kálmán s bár mint 
az olvasó emlékezni fog, „öregnek" vallotta magát, mégis oly 
tiszta gyermekkedélyü teremtés volt, mint tizenhatéves korában.

Kálmán tehát alig vette Z. gróftól a szomorú hirt, ott 
hagyta az előadást és sürgönyözött Rómába.

Rómából megnyugtató válasz érkezett és két hónappal 
később gróf Marmarossy Tibold tetemesen felüdülve ismét be
vonult muzeumtéri palotájába, amit a katholikus párt közlönyei 
el nem mulasztottak a szokásos frázisok kíséretében kötelesség 
szerint registrálni.

Barátai, ismerősei, országos nevű férfiak siettek látoga
tására, de Tibold gróf csak nehányat fogadhatott el. Az orvo
sok eltiltották, hogy mindenféle izgalomnak tegye ki magát.
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A grófnak absolut nyugalomra volt sziik sége. Páter Félix, a 
leiki atya is ezt javallá.

Kálmán gróf is sietett bátyja 5'elésére, de meglehetős fa
gyos fogadtatásra talált. Nem; ily hideg, ily visszataszitómodort 
még eddig sokse használt vele szemben .

— Megjöttél, Tibold bátyám?
— Engedelmeddel, bátor voltam kissé felgyógyulni.'
— Annak örülök.
—  Képzelem. Mire való volt az a sürgöny ? Óhajtottuk 

volna, hogy a gonosz hirek megerősittessenek, mi ?
— Bátyám ! Tibold! Hogy gondolhatsz olyat felőlem ?
— Utadba vagyok, tudom. Hanem, Kérlek, várakozzál 

még egy kissé — kót-három esztendő nem a világ.
— Kómából hoztad ezeket a bogarakat ?
— Kálmán, hallgass!
— Valóban fáj, hogy igy beszélsz velem.
— Tudom, mindent tudok.
— Nos, mit tudsz ?
Egy inas jött és kérdezte, hogy ő tisztelendő ség ének sza

bad-e belépni ?
— Kéretem — mondá Tibold gróf. — Hagyj magunkra, 

Kálmán. Ismét felizgattál csupa hiábavalóságokkal.
Kálmán vállat vont.
— Jó napot, Tibold bátyám. Valamire akartalak kérni, 

de máskorra hagyom, amikor jobbkedvü leszesz.
— Jó, jó — mormogá az öreg gróf és az olvasó után nyúj

totta ki reszkető kezét.
Páter Félix sovány, majestetikus alakja mutatkozott az 

ajtóban.
— Világi ügyekben zavartam, kegyelmes uram ?
— Nem, tisztelendő atyám. Az a rósz fiú volt nálam.
— Képzelem, le van hangolva? A nem remélt viszont

látás szeget üthetett fejében. 0  Róma, Róma ! Egy csodával ismét 
több fűződik dicsőséged koszorújába. Legyen megáldva az ur 
neve, ki csodákat mivel fent és a lan t!
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Gróf Marmarossy Tibold imára kulcsolta kezeit:
— Legyen megáldva az ur neve!
Páter Félix lassú imát mormogott a fogai között, azután 

leült a gróf mellé egy támlányba. Arczán nem volt semmi 
változás. Az olasz égalj levegője nem tette pirosabbá. Azon 
nem fogott se szin, se benső felindulás. Az örökösen ugyan
azon érzéktelen, átlátszó, sápadt arcz volt.

Tibold gróf külseje sokkal megnyugtatóbb volt, mint 
mikor utolszor láttuk. Toilettejére nagyobb gondot forditott, 
haja gondosan festve volt, egy feltámadt világfi, ki még csak 
nehány napig vár, hogy inai kissé megerősödjenek, azután 
újra kezdi, ahol elhagyta.

De üem ! Marmarossy Tibold gróf nem gondolt erre. Rómá
ban nem csak hogy egészsége felépült, de hite is hatalmasan 
megizmosodott. Páter Félix teljesen előkészitette lelkét mind 
ama dicsőség befogadására, mely minden katholikus hivő szi
vét át- meg átjárja az örök város csodáinak szemlélésénél. Ti
bold gróf megcsókolta a pápa lábait és fölemelve, felmagasz
talva érezte magát Pio nono elragadó nyájassága által. Mint 
reszkető bűnös utazott Rómába, kinek álmaiban a pokol és a 
tisztitó tűz lángjai sugároznak bele és mint fanatikus, rajongó 
hivő tért vissza, ittasulva a katholika egyház főnségétől, dicső
ségétől, a dicsőültek glóriájával feje búbjának tonzura nagyságú 
kopaszán.

Páter Félix lassan-lassan szivébe oltotta, csepegtette azt 
a meggyőződést, hogy e gyarló világon magasztosabb czél nem 
létezik, mint az egyház halványuló fényének újra felsugárzá
sán dolgozni, és csak egy küzdelem van, mely érdemes, hogy 
érte életet és vagyont odaáldozzunk, az egyház ellenségei ellen 
folytatott nagy, korszakalkotó harcz, mely évtizedek óta folyik.

Marmarossy gróf teljesen megért ennek az eszmének. 
Annyi vigasz volt ez eszmében, ez megkönnyithette azt az utolsó 
órát, mikor a földet úgy is el kell vesztenünk. Persze, hogy ez 
a késői megtéiés, ez a mennyei jóságnak uzsorakamatokra 
kiadott kölcsön, nem más, mint jóhiszemű öncsalás, de akinek



csalás volt egész élete, ki megcsalta a bizalmat, a szerelmet, 
a belé helyzeti jogos reményeket, a nemzetet: miért ne 
végezné az — istencsalással ? A ki fortélylyal lopta meg a sze
relmet, mért ne lophatná meg fortélylyal a mennyországot is, 
hisz e kettő úgy is rokon ? . . .

Oh miért is nem lehet ezt a Kálmánt, ezt az unokaöcs- 
csét kitagadnia! Egekbe nyúló oszlopot emelhetne magának a 
kereszténység kebelében, melyhez zarándokolni járnának a 
késő uuokák. Oh Tibold, Tibold! — mormogá olykor kezével 
homlokához ütve, te koldusa bb vagy az utolsó koldusnál; mert 
az rongyaival szabadon, rendelkezhetik, de neked meg vannak 
kötve kezeid. Te az óriás vagyonnak nem ura, hanem csak 
sáfárja vagy! És ki számára sáfárkodol ? Egy szeleverdi, min
den kötény után futkosó fiatal pazarló számára, ki még tisz
teletet hazudni sem látja szükségesnek.

Hogy Tibold gróf még késő vénségében is, mielőtt erői 
hauyatlani kezdtek, e kategóriába tartozott, azon nagy bölcsen 
túltette magát.

— És még csak nem is fia ! — E gondolatnál újra felszakadt 
az a seb, melynek az egyház balzsamcsepjei is csak fölületét 
voltak képesek beheggeszteni. Mikor olykor elkerülte az álom 
és selyemvánkosain fekve beteges képzeletén erőt vett egy gon
dolat, melyet sem fohász, sem imádság, sem bünbánás, sem 
absolutio nem tudott elölni, mikor lelkében gyönyör, kin és 
kéj kíséretében felmerült a földi szépségek legszebbike: az ő 
szeretett Margitja képe, oly elevenen, üdén, amint huszonhat 
év előtt az ittasult mámor perczeiben ölelte : egyszerre oda 
lett a kiküzdött diadal, az egyház hatalma fakó ködfoszlány- 
nyá szakadozott. Az egyik képzelet legyőzte a másikat: a földi 
a mennyeit !

Ő megvénült, elaggott, kéjt kergetve kéjt vesztett : de 
Margiton nem fogott az idő hatalma, az nem vénült meg, most 
is fiatal volt és kívánatos. Tibold gróf inyencz volt a szere
lemben, és Margitban a földi gyönyörök Összeségét találta meg. 
Oh, hogy ott hagyta az éltető forrást és eleget nem ivott belőle
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Miért nem volt képes magát taltenni a viszonyokon. Ö maga 
az oka mindennek, senki más.

Ezek bűnös gondolatok voltak, érezte jól. Egy ördögi 
hatalom gyújtotta fel vérét, képzeletét. De a gyermeke él! 
Annak élni ke ll! Azt fel kell találni minden áron. Ezt a 
lelkiismeret sugallta neki. Annak örömest adná által az örö
köt, melynek eddig sáfárja volt. Talán képes volna túltenni 
magát mindazon tekinteteken, melyek követelőn parancsolják 
az ellenkezőt. Ha életében nem is, de halála után. Ha vagyo
nát az egyházra nem ruházhatja, ennek ugyan mindegy lehet, 
akárki az örököse. És hogy a világ mit fog mondani, azzal 
törődjenek azok, akikért odaáldozta földi boldogságát, akik 
Melanie grófnővel összehozták ; — ő lelkiismeretét csak egy 
nagy elhatározással nyugtathatja meg : ha fiát elismeri.

Lázas eszmék voltak — de ez a láz gyakrabban jött, 
mióta a gróf egészsége ismét megizmosodott. Az egészséges 
ember sohasem lehet oly gyámoltalan mint a beteg.

Páter Félix nem ellenezte e gondolatokat, legalább ezek 
egy részét nem.

— Keresnie szabad, csak megtalálnia nem, — gondolá. 
És ez az én gondom leend.

Tibold grófot unokaöcscse látogatása annál kellemetlenebbűl 
érintette, mert az utolsó éjjel ismét csak nagy nehezen tudott 
elaludni és a szép Margit kisértete elevenebben jelent meg előtte, 
mint valaha.

— A lipótvárosi bazilikára ismét megkezdték a gyűjté
seket, — szólalt meg Páter Félix halkan, imáját félbesza
kítva.

— Köszönöm a figyelmeztetést, tisztelendő atyám. Felha
talmazom önt tízezer forint aláírására az én nevemben. — Ta
lálkozott ön az ügyvéddel ?

— Találkoztam, kegyelmes uram, viszonzá a pap ; — de 
mielőtt találkozásomat elmondanám, egy kósza hírről kell* em
lítést tennem, mely kegyelmes uramat közelebbről érdekli.

— Beszéljen, tisztelendő atyám.
Képes Regénytár, IV. köt. 2
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— Kálmán grófról szól. Hire jár ugyanis, hogy a Sátán 
leánya, az az énekesnő, szorosabban összehúzza köröíte a kive
tett hálót, és hogy az az elvetemedett teremtés nem elégszik 
be a bfindijjal, melylyel kecseit megfizetteti, hanem —

— Hanem? — kérdé feszülten a gróf.
— A grófi korona után nyújtja ki kezét — folytató 

a pap. Fait accomplinak mondják, hogy Kálmán gróf elje
gyezte és — ha még nőül nem vette — maholnap nőül 
veszi!

— Hallatlan! — szörnyüködék Tibold gróf. — Ennek 
nem szabad megtörténnie !

— És mivel akarná a gróf ezt megakadályozni ? — kérdé 
a pap elnyomott gúny nyal.

— Mivel ? Mivel ? Oh én tehetetlen ember ! Még csak 
ki sem tagadhatom! Az utolsó Marmarossy gróf színésznőt 
vegyen el 1 E gyalázatot nem fogom túlélni. Tanácsoljon, 
segítsen, tisztelendő ur. Ennek nem szabad megtörténnie.

— Ez meg fog történni, kegyelmes uram ! Kálmán gróf 
könnyelmű, elragadtatja magát a pillanat heve által és ellen
mondás, akadály még csak jobban feltüzelnék. Itt bajos taná
csolni, és tenni még nehezebb.

— Tenni még nehezebb! — ismétlé halkan gróf Mar
marossy és aggodalmasan rázogatta fejét. — Hátha — mondá, 
egy gondolattól felvillanyozva — hátha. .  .

De nem merte kimondani a pap előtt.
— Önnek egy eszméje van, kegyelmes uram! — faggató 

a jezsuita.
— Gondoltam, hátha nagy pénzösszeggel rábírhatnék az 

énekesnőt, hogy Kálmán kezét visszautasítsa.
— Mást nem gondolt, kegyelmes uram ? — kérdé a pap 

és fürkésző szemeit a gróf arczára függesztette, mintha a lelki
ismeretén akarna keresztül látni.

— Magam mennék el hozzá és könyörögnék előtte. . . 
magyarázó a gróf.

— Vén bűnös! — gondoló a jezsuita, homlokát össze-
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ránczolva ; — ellen nem állhat az ingernek, és még mindig 
hódítónak hiszi magát. Azután fennszóval azt mondá: — Ha 
kegyelmes uram úgy gondolja, én nem mondok ellent. De 
emberismeretem azt sugallja, hogy a kísérlet hiábavaló lesz. 
Az a pénz — tegyük : egy vagyon — a mit a gróf neki 
felajánl, később amúgy is az övé lenne és hozzá a grófi korona. 
Ha egy színésznő fejébe veszi, hogy az életben megvalósítja 
azt, aminek látszata a színpadon már oly vonzó reá nézve, 
azt bajos e gondolattól elvonni, ő  Kálmánt nem szereti jobban, 
mint többi udvarlóit, de legtöbbet ajánl neki és ő két kézzel 
kap utána. Kálmánról lemondana, de a grófi koronáról nem. 
Higyjen szavamnak, kegyelmes uram és hagyjon abba minden 
kísérletet.-

— És tétlenül nézzem, tisztelendő atyám ?
— A mi czéljaink nem e világból valók — szólt a pap 

fönséggel és összekulcsolta kezeit. — Nyugodjék meg, kegyelmes 
uram, isten bölcs végzésében. Hajtsa meg fejét a megpróbál
tatás alatt. A kit az Ur megaláz, azt fel is emeli. Az üröm- 
pohárnak az alja a legkeserübb, de a ki fenékig kiürítette, an
nak megnyílnak szemei és látja, hogy minden csak hiábavaló !

— Minden csak hiábavaló! — ismétlé ájtatosan a vén 
ember, — de azért személyesen meglátogatom az énekesnőt. Szí
vesen veszem, ha tisztelendő atyám támogatásomra elkísér, 
de . . .

— Isten mentsen! ■— . vétó közbe hirtelen a pap, — 
hogy darázsfészekbe nyújtsam kezemet. Kegyelmes uram rá 
íog térni szavaimra.

— Az ég Ura támogatni fogja bűnös szolgáját, — fohász- 
kodék Tibold gróf.

— És nem tart tőle, hogy tápot ad mindenféle plety
kának, ha megtudják, hogy gróf ur az énekesnőt saját lakásán 
meglátogatta ?

— ügy intézzük, hogy titokban maradjon, — mondá Ti
bold gróf, a vén emberek makacsságával ragaszkodva egy esz
méhez, melytől maga sem várt talán sokat. De oly rég nem

2*
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fordult meg már színésznő boudoirjában, hogy e kilátás csáb- 
jának ellen Dem állhatott.

— Majd megtartatom veled a poenitentiáját, — gondola 
Páter Félix. — Engedek neked ebben, hogy te engedj nekem 
másban.

Azután hosszabb szünet állott be.
Tibold gróf imára kulcsolt kezekkel gondolt az — énekesnőre • 

Páter Félix szent elmélkedéseken jártatta gondolatait és közbe- 
közbe talán az is eszébe jutott, hogy mitevő lesz azon esetre, 
ha Fosztó Mátyás be találja váltani szavát és bemutatja neki azt 
az embert — az az ember pedig bemutatja neki azt az okmányt, 
melyért százezer forintnál egy garassal se fogad el kevesebbet. 
Az ügyvéd levele, melyben titkát másodszor kinálta, hónapo
kig ott feküdt Tibold gróf levelei közt — felbontatlanul. Egy 
nappal késett meg csupán, különben még itthon találta volna 
a grófot.

— Félek, hogy e leveleknek még is van valami alapjuk,
— mondta a gróf, — nézzen utána, tisztelendő atyám. És ö 
excellencziája nem volt egészen őszinte. Mert ha félt is, hogy 
napvilágra talál jőni az az eltemetett történet, de azt pénzzel 
még mindig el lehet tusolni, mig másfelől az elveszett fiú fel
derítésére , nyomozására biztosabb adatok merülhetnek fel 
ez által.

És Tibold gróf — olaszországi útja előtt — a lelkiisme
ret mardosó kínjai által zaklatva, enmegnyugtatására maga is 
tett nehány lépést ez irányban. Irt erdélyországi javai igazgató
jának, hogy Fehér Amália holléte után kutasson, ne kíméljen 
se fáradságot, se költséget. Ez volt az egyetlen személy, ki — 
ha életben van — tudhatja, megmondhatja, hogy mi lett Mar
gitból és gyermekéből.

Olaszhonból visszatérve Tibold grófra két levél várako
zott a jószágigazgatótól. Az elsőben tudatta ő excelleucziájával, 
hogy egy igen ügyes , okos és megbízható emberre bízta a 
nyomozást, ki azonnal útnak is indult pénzzel és ajánló leve
lekkel bőségesen ellátva. A második levélben az volt, hogy az. •

%
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illető már két Ízben volt Fehér Amália nyomában, de ÍBmét 
elvesztette, reméli azonban, hogy fáradozásait mégis siker fogja 
koronázni.

Tibold gróf sokkal kevésbbé lényegesnek tartotta e kö
rülményt, semhogy Páter Felixszel közölte volna. Páter Félix 
viszont a maga részéről sokkal fontosabbnak tartotta Fosztó, 
Mátyás legújabb közleményeit, semhogy a gróf előtt el ne tit
kolta volna.

Fosztó Mátyás most nem hagyta magát letorkolni és 
Páter Félix nem fényegetődzött silentiummal. Mindakettő tudta 

hogy miért.
Fosztó Mátyás megszűnt a maga kezére dolgozni és an

nál bátrabban lépett fel. Mióta az okmányt saját szemeivel 
látta, nem volt oka kételkedni az ügy tisztaságában, és Fosztó 
Mátyásnak nyugodt, öntudatos magatartása, és a biztonság, 
melylyel a pap legfogasabb kérdéseire is meg tudott felelni, 
ennek nem kis mértékben imponáltak. Fosztó Mátyás adatai 
szórul szóra megegyeztek gróf Marmarossy Tibold vallomásá
val. Az ügyvéd még arról is hirt tudomással, hogy a matri- 
kulából időközben ama bizonyos lap kitépetett, és az az ok
mány, melyet ő említett — egy egyházkönyvi hiteles kivonat
— ennek a létezhetése ellen nem szóltak ám semminő okok. 
Egy okmány, melyről a gróf tudomással nem bir, ez kivül esett 
minden számításon, és épp azért válhatott veszélyessé.

— Kliensem, — mondá Fosztó Mátyás ur, — minden 
nyolczadik napon reggel fél kilenczkor szokott eljönni. Sze
rencséltessen, tisztelendő ur, mához egy hétre, kliensem itt 
lesz, és az okmány is. Ha ön a százezer forintot magával 
hozza, akár készpénzben, akár papírokban: az okmányt azon
nal át is veheti. Ha az okmány gróf ur kezében van, akkor 
hiába lép fel a jogos örökös, nem bizonyíthat semmit. E másolat 
megsemmisítésével e házasságnak utolsó nyoma is megsemmisül.

— Ha ugyan önnek egész meséjében van valami iga z,
— mondá a pap. — És ez a másolat nagy szeget ütött a 

pap fejébe. Ha az a másolat egészen tiszta dolog, akko lég -
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okosabb lenne azonnal kézhez keríteni; ma százezer
forintot kérnek érte, holnap kétszer annyit. Milyen gyorsan 
felrugtatták az árát tizezer forintról százezerre! De hol vegyen 
egy szegény szerzetes pap egy hét alatt százezer forintot! És 
ezen az okmányon fordul meg az egész ! Ennek kézbekeritésó- 
vel az egyik praetendens egészen elesik. Hiába akarná még ő 
excellencziája is igényeihez segíteni törvényes fiát, ha e há
zasság érvényességét és törvényes voltát be nem bizonyíthatja. 
Mert az öregnek még mindig lehetnének ilyen bogarai. A má
sik örökössel is sokkal könnyebben el lehetne bánni ezzel a 
fenyegető fegyverrel, mely Damokles-kard gyanánt függene örö
kösen a feje felett. Az igaz, hogy Kálmán gróf könnyelmű 
is, nagylelkű is és képes volna önkényt lemondani az örökség
ről, de nincs-e a színésznő háta mögött? Csak hadd vegye 
nőül azt az énekesnőt! Minél mélyebben bukik , annál jobb 
A többi majd megjön magától, majd meghozza az idő!

— De hol vegye azt a pénzt, azt a százezer forintot t 
Ha legalább három hónap állana rendelkezésére. Ennyi idő 
alatt különböző czimek alatt gróf Marmarossy Tibolddal is 
jelentékeny összegeket lehetne aláíratni erre, arra, magánjóté- 
konyságra, iskolára, templomépitésre, özvegyeknek, árváknak, 
ínségeseknek. Maga a szerzet is támogatná, mert a szerzet is
meri és méltányolja Páter Félix buzgalmát. Nem hiába rendel
ték oda a hatalmas ultramontán pártfórfi mellé, hogy ő legyen 
lelkiismerete és jobb keze. Semmi kétség, hogy három hó
nap alatt előteremtené a százezer forintot; de egy hét a la tt! Az 
a lehetetlenséggel határos!

Pedig annak mégis meg kell lenni !
Lehet, hogy félelme egészen alaptalan ; de ha nem az : 

ha az az okmány csakugyan az, aminek kiadják : akkor azt 
egy pillanatig sem szabad késleltetni az ügyvéd vagy czinkos- 
társa kezei közt.

— Pénzt, pénzt! Honnan teremtse elő azt az renge
teg pénzt !



15

Ez volt körülbelül a situatio, midőn a jezsuita 6 excel- 
lencziájánál bejelentette magát, amit nem szokott ugyan mindig 
tenni; de amit ma Kálmán gróf vágett megtett, mert nem óhaj
tott találkozni vele.

A következő fejezetben majd meglátjuk, miként segített 
Páter Félix a bajon.
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Második fejezet.

A s z e m ü v e g .

G róf Marmarossy Tibold befejezte ajtatosságát és a jezsui
tához fordult, ki szent elmélkedéseibe egészen elmerült:

— Tisztelendő ur értekezett az ügyvéddel? — kérdé 
bizonyos tartózkodással.

— Értekeztem, — mondá a pap, — és pedig utolszor. 
Ismét arra az egyházkönyvi lapra hivatkozott, melyet kegyel
mes uram sajátkezüleg megsemmisített. Az elveszett fiút ille
tőleg pedig határozottan nem tud semmit. Nem tartaná kegyel
mes uram czélszerünek, ha ezt az embert megfenyítenék és a 
törvény szigorával járnánk el ellene, mint zsaroló ellen? — 
kérdé Páter Félix olyan ártatlan képpel, mint a ma született 
gyermeké.

— Isten mentsen ! — rebegé a gróf ijedten. Ha felszó
lalása egészen alaptalan is, mégis inkább kész volnék egy 
kisebb összeg által magamat megváltani a további alkalmat
lankodás alól.

— Kegyelmes uramnak igazsága van. Nem szabad nyíltan 
fellépnünk ellene. De ha bármi csekély ajánlatot is teszünk 
neki, vérszemet kap és annál követelőbb lesz. Mindazonáltal 
azt hiszem, nem fog többé felszólalni, annyira ráijesztettem.

Gróf Marmarossy Tibold a fejével bicczentett.

V
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— Öa körültekintő férfiú, tisztelendő atyám, az isten ő 
szent kegyelme megvilágította elméjét, hogy cselekedeteiben 
mindig a helyes és igaz utat kövesse. Én hálával tartozom a 
szent Jézus-rendnek, hogy agg napjaimra ily bölcs tanácsadót 
és barátot küldött hozzám. Megirta ön a levelet?

Páter Félix mellére csüggesztette fejét.
— A bölcseség és világosság az Űrtől jönek, — mondá. — 

A Jézus-rend magas, istentől reá ruházott missiót teljesít, mi
dőn hathatós támogatásával fölemeli azok lelkét, kik állásuknál 
fogva hivatvák, hogy az egyház támaszai legyenek. A levelet 
megírtam.

Páter Félix hosszú felöltője belső oldalzsebéből egy gon
dosan összehajtott papirost vett ki.

— Parancsolja, kegyelmes uram, hogy felolvassam ?
— Olvassa fel, tisztelendő atyám.
— A gurbai jószág haszonélvezetére vonatkozó passust 

is, kegyelmes uram intentiója szerint beleigtattam.
Marmarossy Tibold gróf intett a fejével, hogy jól 

cselekedett.
— A jezsuita óvatosan, lassan kibontotta a levelet. Keze 

nem reszketett, arczán meg nem változott egy izom.
Az öreg gróf összekulcsolta kezeit, lesütötte szemeit 

hogy annál ajtatosabban hallgathassa, amit a pap olvasni fog. 
Ajkai az olvasás alatt lassan mozogtak, mintha minden szavát 
utána rebegné.

A pap olvasott:
„ Főtisztelendő szent atyám !

A fiúi hála érzelmeivel, még egészen áthatva ama szent 
malaszttól, melyet Kómában időzésem alatt balzsamként csepeg
tettek beteg lelkem sebeire, sietve sietek értesíteni önt, hogy a 
jóságos isten kegyelme megóvott, vezérelt egész utamban és hogy 
minden baj nélkül, a körülményekhez képest jó egészségben 
hazaérkeztem az ősi fészekbe, Budapestre.

Ha a mindenható irgalmának úgy tetszik, hogy bűnös szol
gájának napjait meghosszabbítja, fogadást tettem, hogy még
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egyszer elzarándokolok ama tiszta szent forráshoz, melytől meg- 
ifjodik a lálek és visszanyeri elvesztett tisztaságát ; még egy
szer elmegyek leborulni az örök város szentelt földén, melynek 
pora a martyrok vérét és kényeit itta magába. Addig pedig 
lelkemben újra és ismét újra felelevenítem ama malasztteljes 
órák emlékét, melyekben főtiszteiendő szent atyám ajkairól les
hettem az üdvözítő igéket, a minden gyógyszernél hatásosabb 
szavakat, melyektől felépül a beteg s z ív  és megingathatlan ala
pot és izmosságot nyer a h i t !

Már Rómában létemkor föltettem magamban, hogy a 
szent Jézus-rend iránt, melynek dicső feje leszállt magassá
gából hozzám, legutolsó szolgájához, hogy keresztényi szere
tettel lelki üdvösségem gyarapításának gondjait magára vál
lalja, — hogy e rend iránti hálámnak tényekben is kifejezést 
fogok adni. Egy ily tényről kívánom értesíteni főtisztelendő 
szent atyámat, midőn tudomására juttatom, hogy gurbai jószá
gom haszonélvezetét húsz év tartamára a Jézus-rend számára 
minden törvényes formák szemben tartásával átírattam. Az 
illető okmányokat, mihelyt a betáblázás megtörtént, sietni 
fogok főtisztelendő szent atyámnak lábai elé letenni. Legyen 
áldozatom tömjénfüstje kedves az Ur e lő tt!

Vajha szivem sugallata szerint cselekedhetném egészen és 
ne korlátozna semmi szándékaimban! Vajha az egyház dicső
ségének oltárára rakhatnám összes javaimat, ez utón megváltást 
nyerendő bűneimért és könyöriiletet az irgalmas biró színe e lő tt!

Foglaljon főtisztelendő szent atyám mindennapi buzgósá- 
gába, hogy a szent lélek világosítsa meg tévelygő lelkemet. 
Hódoló tisztelettel és kézcsókkal . . .“

Budapest, 1864. május 25.
A levél Főtisztelendő ***** urnák, a Jézus-rend provincziá- 

lisának volt czimezve Rómában.
Marmarossy Tibold gróf végig hallgatta az épületes le

velet és egészen szive szerintinek találta azt.
— Az átíratásra megtörténtek a lépések és legfölebb 

három hét alatt rendén lesz minden, — mondá halkan Tibold
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gróf. Tartozás . . . .  igen, ez tartozás. Az emberek csodálkozni 
fognak, hogy Marmarossy grófnak adósságai vannak. . .

— A tömeg csodálkozik azon, amit meg nem ért. A hi- 
vők, az egész katholikus párt áldani fogják kegyelmes uram 
bölcs elhatározását. Akik átlátnak a szitán, magasztalni fogják 
bölcseségét és megvilágított elméjét.

— önnek mindig igaza van, szent atyám.
— A Marmarossyakat mindig oszlopának, patronusainak 

tekintette az egyház. És ha kegyelmes uram egy lépéssel tovább 
megy, mint elődei, ez csak méltányos; mert szivét egy nagy 
nyomasztó bűn súlya terheli.

Tibold gróf lesütötte fénytelen szemeit.
Óh, az a bűn ! az a bűn! Soha nem szabadulhatni attól 

az eszmétől, hogy lelkünk talán a pokol martaléka leend. Ez 
a zsibbasztó, elmét beárnyaló, eltompitó tudat, hogy a vétket, 
mit emberek ellen elkövettünk, nem az emberek, hanem isten
nel szemben kell jóvá tennünk, ez a dupla alakban ólálkodó 
lelkiismeret : lehet-e szörnyebb, lehet-e irgalmatlanabb ?

Mikor a jezsuita úgy néha rákezdett arra az elcsépelt 
nótára a bűnről és visszatorlásról, az öreg gróf összeroskadt, 
megsemmisült. Gondolatai össze-visszakuszálódtak, olyan homá
lyos, sötét lett körülötte minden.

Páter Félix ez úttal az emberi gőgről és hivalkodásról 
tartott kegyelmes urának egy kis predikácziót. Mert hisz az 
ember sohasem áll oly közel ahhoz, hogy magát jónak, tisztának 
tartsa, érdemeit túlbecsülje, mint a mikor a rendesnél tán bőke
zűbben adakozik abból, ami tulajdonkép nem is az övé, csak hü- 
bér, csak isten különös kegyelméből sáfárkodására bízott ajándék.

Tibold gróf álla alácsuklott mellére is ajkai egyre mozogtak.
— Kegyelmes uram még nem irta alá a levelet — sza- 

kitá félbe magát a jezsuita, mintha mindeddig az ellenkezőjét 
hitte volna.

— Még nem Írtam alá, tisztelendő atyám , de aláírom.
Tibold gróf felemelkedett ültéből és az Íróasztalhoz lépett.

Páter Félix előtte ment és letette a levelet az asztalra.
Künn borult volt az ég. Barátságtalan, hűvös tavaszi nap.
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Az ablakredőnyök félig le voltak eresztve. A szobában fátyo
lozott világosság uralkodott, mint betegszobában lenni szo
kott. A kemenczében égett a tűz.

Az öreg gróf leült az asztalhoz, reszkető kezével ide-oda ka
parászott. Páter Félix bemártott egy tollat és odanyujtotta neki.

— Szemüvegemet keresem, — mondá a gróf. — Ne 
bántsa, tisztelendő ur . . . az irás már nem igen megy anél
kül . . .  de a nevemet igy is aláírom.

És aláírta szép nagy betűkkel egész nevet :
— Gróf Marmarossy Tibold.
Páter Félix azután kezébe vette a lapot és várt, hogy 

megszáradjon.
Egy tányérkában aranyporzé volt az asztalon, de a je

zsuita nem használta.
Csak hadd száradjon meg az az aláiras magától.
Az öreg gróf azután felkelt. Ajezsuita udvariasan hátrább 

húzta a székét és elkísérte a pamlagig.
— Parancsol, kegyelmes uram, még valamit ? — kérdé.
— Köszönöm. Semmit. Majd előkészületeket fogok tenn i. . .
— Az énekesnő látogatására ! — veté közbe a pap, nem 

gúnyból, hanem csupa előzékenységből.
Az aláírás eközben megszáradt és Páter Félix gondosan 

összehajtogatta és zsebébe tette.
Nemsokára látni lehetett karcsú vékony alakját, amint a 

folyosón végigsuhant, mintha egy sötét árnyék lett volna. A 
cselédek tisztelettel sompolyogtak félre utjábél. Egy alacsony 

négy láb magas emberke, ki a konyha-ajtó mellett egy nád
széken ült, felállt és nagy alázatossággal köszöntötte. Páter 
Félix alig vette észre. A folyosó végin volt lakosztálya, egye
nesen oda sietett.

Legbensőbb szobájába érve, zsebkendőjével végigsimitott 
homlokán, leült mintha elfáradt volna, kivette zsebéből az 
iratot, széjjel bontotta és a levél két lapja közül egy harma,- 
űikat húzott ki. A levél beirt lapján, alul, a hova gróf Mar
marossy Tibold nevét irta, a mint a közben eső lap kikerült, 
egy nagy, ollóval kimetszett hézag maradt. Gróf Marmaross
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aláírása pedig nem a Rómába intézett levél alján diszlett, 
hanem azon a harmadik, közbecsempészett lapon.

Ez a becsempészett lap pedig egy betöltetlen váltó volt.
Talán az első váltó, melyet a dúsgazdag gróf életében a lá irt!
Páter Félix fogta a provinczialishoz irt levelet és dara

bokra tépte.
— Ráér addig, inig a betáblázási okmány kezeim közt lesz

— gondolá. — Elég, hogy a vén bűnös azt higyje, hogy elment.
A váltót pedig gondosan összehajtotta és tárczájába tette.
— Ha Fosztó Mátyás okmánya hiteles — amiben alig 

kótelkedhetem, — becserélem ezért a váltóért és az egyik örö
köst skartba teszem, — mormogá halkan. — Akkor többé se 
tanú, se bizoüyiték, se semmi! . . . Cserni Viktor megszűnt 
létezni reám nézve — Marmarossy Kálmánnal majd elbánunk
— de miként ? de hogyan ?

A pap felállt és nagy léptekkel mérte a szobát. Szeműi
déi összebuzódtak, halántékain erősen lüktettek azerek. Páter Félix 
dolgozott.

Hirtelen megállt. A szemközti falon Loyola Ignácz nagy 
aczélmetszetü képe függött drága arany keretben. Föltekintett 
a képhez, a mesterhez, a lángelméjü fanatikushoz, mintha ettől 
kérne tanácsot, útbaigazítást, jelt, csodát . . .

— A czél szentesíti az eszközt: te mondád! — mormogá 
halkan. — A nagyobb érdek előtt pusztulnia kell a kisebbnek. 
Az ember múlandó, az anyaszentegyház örök! Ábrahám pát
riárka inaugurálta az eszmét, hogy isten dicsőségére az apá
nak kötelessége feláldozni engyermekét is . . . .  Nekem Kál
mán gróf nem gyermekem . . . .  Egy szemernyi méreg — itt 
hangja érthetlen susogásba ment át — és a czél el vau érve
— el van érve!

Páter Félix sugár alakja mindinkább összegörnyedi, mintha 
vállait mázsányi kövek nyomnák lefelé. Tekintete a földre szege - 
ződött, areza sápadtsága fakóvá változott. Egy pillanatig mere
ven, mozdulatlanul állt ott helyben, azután egyszerre mintha ér
zelmei rohamát többé vissza nem fojthatná, mintha a lelki harcz, 
melyet küzdött, levetette volna lábairól, térdeire rogyott és



22

összekulcsolt kezeit és fájdalmas tekintetet fölemelte a mester 
képéhez; szemeibe könyek tolultak és ajkain fuldokolva jött ki a szó.

— Mester ! M artyr! Szent! — rebegé. — Támogasd ha- 
nyatló erőmet, hogy a te eszméidért vívott harczban a te esz
méid szerint cselekedjem. Hitet fogadtam, hogy örökkön örökké 
a te tanodat fogom vallani, a te rendeléseid lesznek törvényeim, 
a te lelkiismereted lesz az én lelkiismeretem. És vannak órák, 
amikor gyö ngének, embernek érezem magamat, embernek, 
mint a többiek, kik nem fogadtak sem szegénységet, sem 
engedelmességet, sem lemondást; vannak pillanatok, mikor 
fogadalmam elől meg szeretnék szökni, erőt vesz rajtam a 
gyávaság, kisért a gonosz! Kételyek merülnek fel bennem. 
Valami azt súgja, hogy Ábrahám gonosz, emberhez nem méltó 
cselekedetet akart elkövetni — hogy küzdelmünk hiú, erőlködé
sünk vétkes, hatalmunkra rálép és megdönti az idő! . . .  Sza
badíts meg a gonosztól, Uram ! Én nem akarok lenni más, 
mint a te kezeid eszköze, mint dicsőséged közkatonája, mint 
utolsó kőhordó a te hatalmad épületén ! . . .

Lassan-lassan elhalt a szó, elhalt a fuldoklás. Páter Félix 
fölkelt. Kendőjével végig simított homlokán. A vihar elmúlt. 
Szájszögletei még rángatództak, de nehány pillanat múlva az 
is megszűnt. Arcza ismét felvette mozdulatlan, rideg, érzéketlen 
álczáját. Megint a régi volt : az ecclesia militans állig begom
bolt fekete harczosa.

Páter Félix még sokáig maradt egyedül szobájában. Az 
ablakmélyedésben álló nagy karos székbe vetette magát. Az 
ablak a kertre ny ílt; a kertész a virágágyakat nyeste körül 
és a gyönge rózsafákat szabadította ki téli kötelékeikből. Pá
ter Félix sokái g nézte az egyszerű foglalkozást, hogy mit gon
dolt, azt nem tudjuk, de ujjai folyvást egy tárgygyal játszot
tak, mely reverendájának nem is zsebéből, hanem szűk ujjából 
került elé.

Hogy mi voP ez ?
Talán nem is illik rá pirítanunk.
Gróf Marmarossy Tibold s z e m ü v e g e  volt!
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Harmadik fejezet.

M á t é  M á t é .

A z  az alacsony, négy láb magas emberke, ki a konyhaaj- 
tóban ült és Páter Félix figyelmét alázatos köszönése által sem 
tudta saját parányi személyére vonni, mihelyt a papot a folyosó 
végében eltűnni látta, kapta magát, hirtelen felállt és azon 
ajtóhoz közeledett, honnan kijönni látta.

Az előszobában egy álmos komornyik azzal mulatott, hogy 
a piafond festett virágait szemlélte és magában szörnyen cso
dálta azt a mestert, ki azokat a rózsákat oly egyformára pin- 
gálta, egyiket úgy mint a másikat.

Szemlélődéseiből az alacsony emberke megjelenése zavarta fel.
— Lesz ön oly szives és bejelent most ő excellencziá- 

jánál? — kérdé.
A komornyik újra és ismét újra végig mérte a parányi ember

két tetőtől talpig, ami nem volt igen messze egymástól. Elég 
csinosan, elég tisztán volt öltözve, a homloka kissé nagyon is 
magas volt már, a feje kissé deres. Szóval már nem volt mai 
gyerek.

— Kit is jelentsek be ? — kérdé a komornyik és száj- 
ezögleteiben gonosz mosoly ólálkodott.

— Csak mondja kérem, hogy Máté Máté ur van itten.
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Ö excellencizája emlékezni fog e névre. Fogja kérem, egy fjkis 
borravaló.

Utána nézett a távozó komornyiknak és körülbelül ilyformán 
fűzte toyább gondolatait:

— Borravaló ! . . . . Ez sehol sem árt. Soha senkire még 
meg nem haragudtak, hogy borravalót adott . . . H m ! Magam 
is barátja vagyok. Ezen a világon annyi sót paprikát hintenek 
a szemünk közé — a port nem is számítva, — hogy a borra
való minden alkalommal helyén van . . . Hm ! Máté Máté ! 
Ennek a komornyiknak egy hétre több fizetése jár, mint a 
mennyit te iródiák létedre egy félesztendőbe kapsz sailárium 
fejében . . . hanem ő egy félöllel magasabb nálad és igy többre 
is van szüksége, többet elkölt, többet megeszik, és többet 
— alszik.

— ő  excellencziája nem ismeri ezt a nevet. Semmikép 
sem tud eszébe jutni. — E hírrel jött vissza a komornyik.

— Ne ismerné ? — kételkedők az idegen.
— Soha se hallotta . . . Máté Máté — ugy-e igy volt ?
— Igen, Máté Máté !
— Kétszer is ismételnem kellett előtte e nevet, de nem 

jut eszébe.
— Annálinkább helyén volt a borravaló, — mormogá 

az apró emberke, azután az inashoz fordult.
— Kérem legyen szives még egyszer bejelenteni, hogy 

én vagyok az a Máté Máté, kit Szeptemviri Karikás Márton 
ő nagysága különösen ajánlani méltóztatott ő excellencziája 
figyelmébe.

— És mit akar? — kérdé az inas, nem egészen meg
nyugtatva.

— Hogy mit akarok? Semmit se akarok. Az nem tar
tozik magára, — förmedt fel Máté Máté ur. — Azt majd 
megmondandom ő excelleneziájának. — Mégis csak helyén volt 
a borravaló, -  okoskodék magában tovább ; ennélkül most 
bizonyosan kitekerné a nyakamat. H m ! Többet észszeí, mint 
erővel.
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A komornyik másodszor is megriskirozta a bejelentést és 
pedig várakozást fölülmúló sikerrel.

— ő  excellencziája várja. Tessék . .  .
— Máté Máté ur parányi okos szemei megvillantak, ar- 

ezára az önérzet és bizonyos fölény öntudatának kifejezése ü l t ; 
de egy pillanat alatt ismét eltűnt onnan és a mikor a gróf
hoz belépett, minden más érzelmet kizáró mély alázatosság és 
tisztelet tükröződött vonásaiban és magatartásában. A kozák 
ura és istene, a czár előtt, nem mutat mélyebb hódolatot, 
mint a melylyel Máté Máté ur ő excellencziája színe elé járult 
és kezet csókolt neki.

Marmarossy Tibold gróf még mindig a pamlagon ü l t ; a 
páter távozása után mintha derültebb eszmék és vidámabb 
hangulat szálltak volna lelkére. Fölötte nyájasan, csaknem 
atyailag tekintett a belépő idegenre, és várta, hogy az mondja 
el mit hozott, vagy hogy mi hozta ide?

Máté Máté ur e helyett zsebébe nyúlt és egy lepecséte- 
letlen levelet adott át ő excellencziájának.

Tibold gróf olvasatlanul letette a levelet.
— Ismerem az Írást, — mondá. Késégkivül ajánlat Kari

kás jószágigazgatómtól. Most már mindent tudok. Sok szépet 
irt önről utolsó levelében, hogy ügyes, eszes, körültekintő . . .

Máté Máté ur lekonyitotta fejét, mintha ennyi dicséretet 
el nem bírna.

— Hány év óta szolgál ön uradalmomon? — kérdé 
Tibold gróf kegyes leereszkedéssel.

— Húsz éve, kegyelmes uram, — felelt Máté ur.
— Húsz éve . . . szép idő ! — szólt halkan, elgondol

kozva Tibold gróf. — És micsoda tisztséget visel most?
— Uradalmi írnok vagyok, méltóságos uram !
— írnok . . . bólingatott fejével gróf Marmarossy, — 

írnok . . . és azelőtt ?
— Azelőtt szintén írnok voltam, kegyelmes uram.
— Tehát mindig, teljes életében ? — kérdé a gróf 

érdeklődve.
Képea Regónytár, IV. köt. 3
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— Igenis mindig, teljes életemben, — viszonzá Máté 
Máté ur olyan komolyan, hogy arcza e komoly kifejezéssel 
csaknem furcsának tetszett. — A papunk azt tanította, hogy 
a nagyravágyás halálos bűn és én leszoktattam magamat róla. 
Hivatalnoktársaim és . elöljáróim pedig, amint észre vették, 
mindent megtettek részükről, hogy kisórtetbe ne vigyenek. 
Előléptetésekben nem volt hiány, de az én állásomra alkal
masabb egyént nem tudtak volna találni és igy megmaradtam 
írnoknak.

— Karikás jószágigazgató ur egy fontos megbízatást 
ruházott önre ?

— Húsz évi fáradozásaim jutalmának tekintem e meg
bízatást, kegyelmes uram, és eljártam benne hűségesen és némi 
eredménynyel is.

— Beszéljen ön, barátom, beszéljen.
Máté Máté ur egyet köszörült a torkán, kivett zsebé

ből egy kis jegyzőkönyvet, kettőt hármat fordított benne és 
az ott feljegyzett adatok nyomán, következőleg kezdte meg 
referádáját.

— 1863. november 17-én magához parancsolt septemviri 
Karikás Márton igazgató ur ő nagysága és igy szólt hozzám: 
„Máté Máté u r ! Egy fölötte fontos missióval bízom meg ónt 
ezennel, kegyelmes urunk ö excellencziája nevében.. Ha szeren
csésen keresztül viszi, jövőjét megalapította, és olybá tekint
heti magát, mintha már is tiszttartó volna. Lehet, hogy egyál
talán nem fognak akadályok gördülni útjába, az az ön szeren
cséje; valószínűbb azonban, hogy oly nehézségek merülnek fel 
majd, melyeket csak ügyesség és találékonyság által lehet legyőzni. 
A dolog következő : Anno domini 1837—38-ban négyóra járásnyira 
innen, Csiszór-en, mely jószág, mint tudja, szintén ő excellencziája, 
a mi kegyelmes urunk birtokát képezi^ egy kiszolgált öreg 
kapitány lakott. Fehérnek hittáir, annak volt egy Amália nevű 
lánya, ki állitólag férjhez ment, de hogy hova származott el 
innen, azt senki sem tudja, önt bizonytalan időre felmentem 
szolgálata alól, útiköltségeit tetszése szerint fogja felszámítani,
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kap egy ujdonat uj tiszti bundát, egy csomó ajánló levelet a 
különböző megyei hatóságokhoz és 500 forintot; ha az utca 
kifogy a pénzből, azon esetre, három utalványt állítottam ki 
részére: ön elindul és vissza nem jön mindaddig, mig neve
zett Fehér Amália hollétéről és életkörülményeiről biztos tu 
domást nem szerzett magának. Kerülje lehetőleg a nyilvános
ságot és a hatóságok segítségét csak végső esetben vegye 
igénybe . . .

Marmarossy gróf helyeslőleg bólintott a fejével, Máté ur 
folytató:

— November 18-án útnak eredtem. Miután feladatom 
nehézségeit nem ismertem, nem is alkothattam tervet, hogyan 
fogok eljárni a reím bízott ügyben, de föltettem, hogy szemes 
és vigyázó leszek. A tél korán beállott, és e napon különösen 
hideg volt. Metsző szél fújt a szemünkbe és csak nagyon las
san haladhattunk előre. Legelébb is a helységet akartam meg
látogatni, a hol Fehér Amália valamikor lakott.. Hátha itt 
egyetmást megtudhatok, a mi majd nyomába fog vezetni. Kö
zel a faluhoz egy Öreg asszonyt találtunk, a ki hazafelé lép
delt. Megállítottam a kocsit és helylyel kínáltam meg a gyalo
goló^ mit ez hálásan el is fogadott.

Az öreg asszonyok — gondolám — nem csak hálásak, 
de beszédesek is szoktak lenni. És nem is csalódtam. Áldott 
emlékezőtehetséggel biró anyóka volt. Fehér kapitányt és csa
ládját igen jól ismerte. Fiatal korában bejáró volt a házukba. 
A kapitánynak, azt mondja, két leánya volt. Az egyik eltűnt 
a háztól és a nép nagy ideig találgatta, hova lehetett, mi tör
tént vele? Volt, a ki azt állította, hogy, férjhez ment valami 
nagy úrhoz. Mások azt mondták, hogy bement lakni a városba 
és — rósz leány lett belőle.

A gróf mindkét kezét fáradtan hagyta lecsüggni térdeire 
Aikait csaknem tátva feledte, oly figyelemmel hallgatta Máté 
Máté ur elbeszélését.

— A nevére nem igen tudott visszaemlékezni. Hanem 
annyit mégis tudott, hogy az a ki eltűnt, a fiatalabb volt a

3*
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kettő közül. Az idősebbre, a ki a gazdaságot vitte a háznál, 
sokkal jobban emlékezett. Azt Málinak hitták. Tenyeres, tal
pas egy leány volt. Sokkal keményebb a másiknál. Ez volt a 
ház oszlopa. Egy izmos erős komiszárius-féle emberhez ment 
férjhez Aradra. Hogy micsoda tisztséget viselt ez a megyénél, 
nem tudta megmondani. Hanem a faluban aztán megtudtam 
nevét is, állását is. Megyei várnagy volt, a hajdúk és rabok 
főfelügyelője. Csekő Simonnak hitták. Hanem hogy most is ott 
laknak-e még, az bizonytalan volt. Mindezt egy parasztember
től tudtam meg, a ki valamikor régen marhát hajtott az aradi 
vásárra és nem találtatván rendén sem saját útlevele, sem 
marhapassusa, néhány hétre letartóztatták a megyénél. Persze 
ez tizenhat, tizenhét év előtt történt. Ki tudja, hol van az 
azóta ?

Minden habozás nélkül megfordittattam a szekér rudját 
és egyenesen Aradnak tartottam.

A tisztviselői lajstromokban csakugyan megtaláltam a 
Csekő Simon nevét, a felesége is be volt Írva Fehér Amáliának. 
Tehát csakugyan nyomában voltam. Hanem a várnagy még 
1853-ban meghalt, a feleségéről pedig nem tudott senki sem
mit. Előfogtam a legrégibb hajdúkat, ígértem száz, kétszáz 
forintot annak, aki nyomába tud vezetni, de mind hiába volt. 
Egy vén hajdú sokat elmondott a volt várnagy családi körül
ményeiről; Fehér Amália igen szerencsétlenül élt férjével. 
Durva, kegyetlen ember volt, ki nem egyszer tettlegességekre 
is vetemedett nejével szemben. A megzavart családi boldogság 
oka leginkább egy gyermek volt, melyet nem igen lehetett 
tudni, hogy honnan került. Állítólag annak az eltűnt leánynak, 
Fehér Amália húgának a gyermeke lett volna. Azt mindenki 
tudta, hogy nem törvényes gyermek, mert a kegyetlen házas
pár minden alkalommal szemére hányta ezt neki. Ütötték, ver
ték, iszonyú módon bántak vele. Egyszer a szegény gyermek 
meg is szökött, hanem újra visszakerült. . .

Máté Máté urat itt egy mély fájdalmas sóhajtás akasz
totta meg elbeszélésében. Marmarossy gróf szine egészen meg
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változott. Olyan fehér lett mint a fal. Ajkai meg-megrándul- 
tak, de szó nem jött reájuk. Csak szemeivel intett, hogy Máté 
ur folytassa előadását.

1848-ban az öreg hajdú beállott honvédnek, ott hagyta 
a vármegyét és a néhai várnagy sorsáról nem tudott egyebet, 
mint hogy egy rab, kivel kelleténél szigorúbban bánt, egy al
kalmatos pillanatban a karjára vert béklyóval úgy halántékon 
találta, hogy szörnyet halt. A feleségének a cs. kir. megyei 
főnök nehány száz forintot utalványoztatott és isten hírével el
küldte. Édes atyja, Fehér kapitány, már elébb meghalt, kis va
gyonkáját maga fölemésztette és igy Csekőnó Fehér Amáliának 
nem volt a világon senkije, akihez fordulhatott volna. Hanem 
egy kevés pénze mégis volt még ezenkívül, a mit „végkielé
gítés" fejében kapott. Ő ugyanis sok éven keresztül élelmezte a 
rabokat, maga főzött, sütött számukra és évenként abból félre 
is tett egy pár forintocskát. Persze elhagyván a megye házát 
ettől a jövedelemtől is elesett.

Kérdezősködtem, kutattam, de mind hiába! Csak egyet 
tudtam meg, azt hogy Aradról végkép eltávozott és azóta!) nem 
is fordult meg itten. Hova fordulhatott és mibe kezdhetett ez 
a nő ? — Az a körülmény, hogy a rabok számára főzött, némi 
valószínűséget kölcsönzött azon combinatiónak, hogy kis tőké
jével valami hasonló üzlethez logott. Talán vendéglőt nyitott vagy 
korcsmát bérelt valahol. E gondolattól nem tudtam szabadulni 
Elhatároztam, hogy ez irányban fogomj folytatni kutatásaimat. 
Az öreg hajdúnak, kitől a legbiztosabb informatiókat kaptam, 
és a ki személyesen és igen jól ismerte Csekőnét, sikerült bi
zonytalan időre szabadságot szereznem és őt magammal vittem 
Tizenhárom—tizennégy év sokat változtat egy asszony külsejé
ben, de a ki csaknem ugyanannyi éven keresztül közvetlen kö
zelében élt, mégis fölismerheti. Megalkudtam az öreg Ferkóval 
háromszoros napidijban, azután nyakunkba vettük a vidéket, 
beutaztuk az egész vármegyét, minden faluban, minden kocs
mában megállapodtunk, de nyomára nem lelhettünk.

Egy este egy elhagyatott magányos oláh falu kocsmájá-
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bán, amint eddigi működésem felett szemlét tartottam, és ösz- 
szeszámitottam, mily rengeteg összeget költöttem már el, anél
kül, hogy sikerét látnám, rajta kapom magamat, hogy egyoldalú 
gondolkozásom által félrevezettetve , egy lényeges körül
ményről megfeledkeztem. Fehér Amáliának nem voltak semmi
nemű rokonai, a kikhez fordulhatott volna: de hát férje ré
széről nem lehetett-e valaki, aki magához vette. Ha férjének, 
Csekö Simonnak rokonai élnek, ezek bizonyosan tudni fogják, 
hogy mi történt vele, hol tartózkodik?

Az öreg Ferkó csak annyit mondhatott, hogy Gömörme- 
gyéből, talán éppen Rimaszombatból két Ízben látogatták Csekő 
Simont. Egyszer édes apja volt nála, máskor egy legény öcscse. 
A legényre úgy emlékszik, mintha csak tegnap látta volna ; 
Csekő Mártonnak hitták, valami egy hónapig időzött náluk, 
igen erős, izmos legény volt és nem egyszer kapta ki a mo
gyorófa pálczát kezéből, mikor a rabokat botozni kellett és 
maga állt a deres mellé és végezte a hajdú tisztét. Mikor 
a rab legjobban jajgatott, akkor csak elvicsoritotta fogait, fel- 
felujongott gyönyörében. Épp oly kegyetlen volt, mint bátyja, a 
várnagy.

— Kora reggel indulunk Rimaszombatba, — mondám és három 
nap múlván már ott is voltunk. I tt  aztán ínagy ügygyel-bajjal 
kétheti utánjárás és fáradság után megtudtunk annyit, hogy 
Tamásfalván, a Rimán túl egy Csekő nevű takács lakott, aki 
azonban már meghalt, annak két fia volt, kik mindaketten elszár
maztak oDnan ; a fiatalabbik beállott katonának, arról soha 
sem is hallottak többet. Hanem az öreg takácsné még életben 
van s abból tengeti életét, amit irgalmas jó lelkek juttatnak 
neki. Azt a takácsnét szerencsésen meg is találtuk. A szegény 
koldusasszonyoknak senki sem tudja, senki sem kérdi a nevü
ket. És bár Tamásfalva összevissza sem valami nagy fészek, mégis 
egész expedicziónkban ez volt talán a legfárasztóbb és legkétségbe- 
ejtőbb munka. De hát megtaláltuk. Kissé bajos volt értekezni vele. 
Süket volt és semmire sem emlékezett. Hanem lassacskán mégis eszé
be jutott neki egy is más is, a mi kétségenkivülivé tette, hogy
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csakugyan nyomában vagyunk Fehér Amáliának. Az öreg kol
dusnő szitkokkal és átkokkal halmozta el menyét, ki tőnkre 
tette az egész famíliát, mert a fia hagyatékát egészen a maga 
számára foglalta le és egy fillért sem juttatott családjának, 
Jártak utána eleget, hogy csak valamicskét adjon ki legalább, 
de ő arról hallani sem akart. Pörbe is akarták fogni, de nem 
volt rá költségük. Valami egy esztendeig élt még Aradon, ak
kor újra férjhez ment egy rabhoz, kit sok esztendő éta szere
tett és a szabadulását várta, de hogy azontúl hova lett és mi 
lett vele, azt nem tudta megmondani. A második férjnek a 
nevét azonban mégis tudta, még pedig onnan, hogy egyszer 
levelet irt nekik, hogyha tovább is zaklatni merik a feleségét, 
lerándul Tamásfalvára és össze fogja törni a csontjaikat. Eezege 
Gábornak hitták.

Megajándékoztam az öreg koldusnőt és visszasiettem 
Aradra, hogy a vármegye iratai közt annak a sokesztendei 
rabnak az illetékességi helyét kikutassam.

Azt nem volt nehéz megtalálnom, de annál nehezebb őt 
magát.

Bejártam Tolnát, Baranyát. Két állé hónapig fáradoztam 
minden eredmény nélkül, mig végre valahára az elveszett női 
nyomát újra megleltem és pedig Aradmegyében.

A munyászai vasolvasztóban Rézege Gábor több éven át 
felügyelői minőségben volt alkalmazva és nejével igen jé kö
rülmények közt élt.

— És a gyermek ? — kérdé Marmarossy Tibold sza
vába esve.

— Kegyelmes uram Fehér Amália testvérgyermekét gon
dolja ?

— Igen.
— Arról a gyermekről kutforrásaim hallgatnak. A vas- 

hámorbeliek sohsem látták s miután feltehető, hogy nénié 
nem küldte egyetemre és egyáltalán nem törődött jövőjével,
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kézen fekvő dolog, hogy vagy szép szerivel lerázta a nyakáról, 
vagy pedig a gyermek újból megszökött, mi ellen senkniek sem 
volt kifogása. Hanem Fehér Amália bizonyosan tudott róla.

— A gróf kissé alácsöppent várakozásai magaslatából 
e nyilatkozatra, de azért intett Máté Máté urnák, hogy csak 
fejezze be beszédjét.
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Ötödik fejezet.

Az olvasztó kemencze.

M á té  Máté nagy lélegzetet vett, mintha elbeszélésének kő
vetkező részletéhez össze kellene szednie minden erejét és ek
képpen folytatá.

— Kegyelmes uram! Munyászán, abban a kis Tölgyfenékben, 
mely mindössze huszonöt harmincz házat számlál, két hónapot 
töltöttem, tenger nélkülözés és sanyaruság közt. Ferkét, a haj
dút ismét hazabocsátottam, mert itt már nem használhattam 
és jelenléte felköltötte volna a gyanút ellenem. Itt nyomon • 
voltam. Adataim meglehetős biztosak voltak és ha feltalálom, 
az azonosságra nézve nem lehettek kételyeim.

Homöopata orvosnak adtam ki magamat, ez afféle szabad 
mesterség, miről nem igen kérnek bizonyitványt és arra a hírre, 
hogy itt meg akarok telepedni, a szegény munkások roppant 
megörültek.

Csupa sápadt, szomorú legények ezek a bányamunkások 
parányi, nedves házikókban laknak és a negyvenedik évet ritkán 
tölti be köztük egy is; a legtöbb már harmincz éves korá
ban elhal.

Egy ilyen sápadt legénytől tudtam én meg mindazt, amit 
Fehér Amália életéből tudok.

Mikor Kezege Gábor felesége után tudakozódtam egynél más-
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nál, rendesen kitérő választ nyertem. iEgyik azt mondta, hogy 
nem ismerte, mert csak pár hónap óta dolgozik itten ; a másik 
ismerte, de csak távolról. Hanem annyi kétségen kívül állott, 
hogy Eezege Gábor hat évig volt itt felügyelő és neje az ő 
halála után még két évig élt itt és körülbelül olyan üzletet 
folytatott, mint hajdan a vármegyénél, hol a rabokat élel
mezte”; itt is mindennemű eleséget árult és férje fizetése mel
lett, ebből is csinált pénzt. Az emberek nem szerették és 
azért minden roszat beszéltek róla és nem iparkodtak hozzá 
közelebb jutni. Különben a szegény munkások sanyarusággal 
küzdő családai egészen maguknak élnek és nem sokat tö
rődnek azokkal, kiknek jobb dolguk van náluknál.

Mindössze egy éve múlt, hogy Fehér Amália innen el
költözött. Suttyómba ment el. Az emberek egyszerre csak arra 
ébredtek, hogy volt — nincs, búcsú nélkül odább állott. Adósa 
nem volt senkinek, barátságban Dem állt senkivel, harmadnapra 
már el is felejtették.

Én abban a házban vettem szállást, amelyben ő lakott. 
Egy kis szobácska üresen állt, persze butorzatlanul, abba bele 
költöztem. Ez volt Munyászának talán legszebb épülete. Három 
szobája volt. A másik kettőben az a sápadt legény lakott; 
most már nem lakik ott. Közleményeit nagyobb pénzösszeggel 
fizettem meg és ő lehető hamar kereket oldott.

A mit nekem elmondott, azt egyik munkás-barátja utolsó 
órájában, halálos ágyán közölte vele. Ságernek hitták és a bá
nyatelep legderekabb legénye volt. Szász országból került oda 
és, nem is tudott máskép csak németül. Olyan ezermesterféle 
ember volt, ki mindent tud és mindenhez ért. A felügyelő há
zában mindennapos volt és sok jófalatot kapott a felügyelő ne
jétől, Fehér Amáliától, kinek mindenféle apró szolgálatot telje
sített a ház körül. A többi munkások olykor-olykor meg is 
tréfálták, amért olyan mindennapos a felügyelő házánál és a 
háta mögött tán egyebet is beszéltek, amit a szemébe nem 
igen lett volna tanácsos mondani. Magának Eezege Gábornak 
is juthatott talán a fülébe $gy is, más is, de valószínűleg el

' * .
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nem hitte. A feleségével igen jól élt és az el tudta altatni félté
kenységét, ha olykor ilyesmi megmozdult is szivében.

Fehér Amália még mindig derék asszony volt. Valatn ikor 
szép lehetett. Férje, ki igen sokat köszönhetett neki, mert 
hajdan fogsága napjait is megkönnyítette, vakon bízott benne. 
Hanem Fehér Amália második férjét épp úgy megelégelte idő 
folytán, mint az elsőt, kivel örökös viszályban élt. Ságermind
inkább több tért kezdett nyerni szivében és a felügyelő neje 
viszont mindig több-több hatalmat esze felett.

Ságer elvesztette munkakedvét, a leghanyagabb, legroszabb 
munkás le tt; de azért soha sem szűkölködött semmiben. A fel
ügyelő darab ideig szemet hunyt, azután elkergette. De a le
gény, miután a környéken nehány hétig kószált, ismét visszajött 
és addig könyörgött, mig a felügyelő visszafogadta.

Ságer tulajdonképpen jó ember volt, ki soha nem csele
kedett semmi roszat, de az ördög a nyakába ült és — ő 
elkárhozott ezen és a más világon. Fehér Amália folyvást szí
totta benne a boszut férje ellen és egyre összébb húzta a csá
bítás hálóját körötte, mig egyszer azután a gonoszság gyü
mölcse megérett és leesett.

Az olvasztó kemenczében örökös tűz ég. Minden tizenkét- 
őrában egyszer megnyitják az óriási kemencze sárral betapasz
tott száját, melyet fölülről fűtenek, és kieresztik a megolvadt 

vasat, mely folyó tűz gyanánt fut széjjel a különféle formákba. 
A kemencze torkához az épületen kívül van feljárás, és a nyílt 
kráter körül széles párkány vezet, úgy hogy egész biztosan lehet 
járkálni odafenn. Példátlan eset, hogy valaki onnan leszédült 
volna. És ez a példátlan eset mégis megtörtént, még pedig 
magán a felügyelőn, Eezege Gáboron. Kiment éjjel inspectióra'v 
utána nézett, hogy a kemencze-Moloch megkapja-e előirt táplálé
kát. És a mint fenn a kemencze párkányán körülment, hirtelen 
szédülés érte utol, beleszédült az örökösen égő pokol torkába 
és többé elé nem került. Egy oláh paraszt, ki messziről látta 
az iszonyú bukást, váltig azt hajtotta, hogy a draku mögötte
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állt és az lökte bele. Fekete alak volt, mely egy pillanat alatt 
ismét füstté vált.

Egyedül Fehér Amália tudta volna megmondani, hogy az 
micsoda draku volt.

Ságer az időtől fogva csaknem mindig ott lakott az 
özvegy asszonynál. Pályázott a felügyelőségre is, de a hivatalt 
más nyerte el, ami nagyon lehangolta, úgy annyira, hogy 
egészen elvesztette életkedvét és soha sem látták többé mo
solyát.

Fehér Amália iparkodott őt megvigasztalni és az alatt 
maga is elvesztette alakjának előbbi teljességét, hirtelen meg
öregedett, egy-két hé alatt. Eleinte szó volt róla, hogy Ságer 
nőül veszi Fehér Amáliát, hanem ez a terv úgy elveszett, 
semmibe ment, mintha soha sem lett volna.

Talán Fehér Amália már ebbe is beleunt, vagy Ságer sem 
vágyott annyira utána. Elég az hozzá, erről többé szó sem volt. Ha
nem azért fenntartották az eddigi viszonyt, melyben Fehér Amá
lia a parancsoló és jutalmazó úrnő, Ságer pedig az engedelmes 
szolga szerepét játszotta. Ságernek különben nem volt semmi 
keresete, hanem csak úgy élősködött az özvegy kenyerén.

Eezege Gábor halálának második évfordulóján egy idegea 
úri emberféle jelent meg Munyászán és Fehér Amália után 
kérdezősködött.

Éltesebb ember volt, markirozott arczéllel, deres szakái- 
lal és szúró szürke szemekkel.

Fehér Amáliának sokáig nem tudott eszébe jutni ez az 
idegeh, hogy hol látta, hol találkozott vele, hanem első alka
lommal, hogy bővebben szólhattak egykiással, minden kiderült.

Fehér Amália szeretőjét, Ságért, nehogy valami roszat 
gondoljon felőle, vagy talán azért is, mert félt az idegennel 
magában lenni, a szoba alkovszerü fülkéjében rejté el, az on
nan hallgatta az egész társalgást elejétől végig.

Sajátságos dolgok forogtak itt szőnyegen.
Az idegen Fehér Amália testvérgyérmékét kérte számon 

hogy hol van, hova tette? És felvilágosította egyúttal, hogy az
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nem törvénytelen gyermek ám, mert Fehér Amália húga tör
vényes neje volt azon mágnásnak, kivel sorsát összeköté. Ez 
a hir a különben kemény és magán uralkodni tudó nőre leir- 
hatlan megdöbentő hatást tett. Szemei megteltek kényekkel, 
sirt. Soha senkit sem szeretett úgy mint e húgát, és most a 
fiatalkori emlékek egész hatalommal tolultak szivére. De nem 
tartott soká. Fölszántotta könyeit és a tapasztalt, világlátott 
asszony tapintatával, ki nem igen hagyta magát rászedetni, azt 
kérdezte, hogy mivel tudja állítását bebizonyítani, mert az 
légből kapott mende monda is lehet ám ?

Az idegen késznek nyilatkozott a bizonyítékokkal is elő- 
állani, ha Fehér Amália unokatestvére hollétét közölni fogja vele.

Fehér Amália kissé habozott, de csakhamar feltalálta 
magát.

— Én kész vagyok elárulni önnek ama fiatal ember hollé
tét, de előbb a bizonyítékokat akarom látni, mondá, és azt is 
tudni akarom, hogy ön kicsoda ?

Ekkor az idegen megnevezte magát, de Ságer elszalasz
tottá a nevét. Azután egy Írást mutatott Fehér Amáliának, 
egy matrikulai kivonatot, melyet ő mindjárt az esküvő után a 
pap által sajátkezüleg leíratott, és azt a másolatot még a tanuk 
is aláírták.

Fehér Amália nyugodtan ült helyén és szorgosan kötött. 
Az írásba csak úgy futólag pillantott bele és azt mondá, hogy 
ő úgy sem ért ahhoz. Azt szakértő ember kezébe kell adni, 
hogy megvizsgálja. Az idegen eltette az Írást, megfogta Fehér 
Amália kezét és mindenfélét bizonyítgatott neki.

Hiába beszélt a szivére neki, az özvegy egyre csak azt 
hajtotta, hogy mind ez lehet igaz is, nem is, ő nem hiszi, ez 
nem bizonyíték; ő a gyermekről mindaddig nem ad felvilá
gosítást, mig az irat jogerejéről meg nem győződött.

Három állé napig rimánkodott neki az idegen, de mind 
hiába: Fehér Amália állhatatos maradt. A negyedik nap, mi
kor látta, hogy ezzel az asszonynyal semmire se megy, külön
ben is oly együgyünek, csaknem bárgyúnak tetette magát, hogy
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veszélyesnek nem lehetett tartani, negyed napra az idegen át
adta neki az iratot, hogy a szomszéd Boros-Sebesen vagy a tá
volabb Butyinban mutassa meg ügyvédnek és azután adja 
vissza neki.

Fehér Amália azonnal felkászolódott az útra, daczára, hogy 
közel volt az est, de az idegen sürgette, hogy csak menjen. 
Elébb maga is el akarta kisérni, de e szándékáról az okos özvegy 
ügyesen lebeszélte. Az idegen tehát maradi.

— Nézze meg az alatt az olvasztót, meg a vasműveket, 
— monda Fehér Amália — majd Ságer körül fogja vezetni önt.

Ságer ott állt és gépiesen megbillentette fejét. Nem szólt 
semmit.

Fehér Amália egy utazótáskát hajitott fel az egyfogatu 
kis kocsira. A kis táska jól tele volt tömve mindenfélével. 
Sagemek ez a táska szeget ütött a fejébe, de azért nem szólt. 
Fehér Amália bucsúzásnál melegen megszorította kezét és je
lentős pillantást vetett reá. Az idegen barátságosan köszönt 
neki és intette, hogy siessen haza, mire ő azt felelte, hogy 
sietni fog.

Mikor beesteledett, sötét lett, az idegen fölkérte Ságért, 
hogy mutassa meg neki a vasműveket, különösen pedig az ol
vasztót. Ságer későbbre biztatta. Tizenegy óra felé csapolják 
meg a kemenczét, akkor legszebb. A ki azt még nem látta, 
szépet sohse látott. Az idegen türtőztette magát tizenegyig. 
Akkor aztán ketten elballagtak az olvasztóhoz. Az idegen jó 
kedély hangulatban volt, Ságer szokása szerint egyhangú, szótalan

Az éj koromsötét vala. Munkás csak egy-kettő lézengett, 
ide-oda. Ságer azt mondta, hogy még korán jöttek, még nem 
hagyják! folyni a vasat majd csak később. Azért nem is men
tek be, hanem egyenesen fel a kemencze párkányára. Lenn a 
kemencze méhében sustorgott, zúgott a pokol, egy-egy kicsa
pódó láng rémesen bevilágította Ságer fakószinü arczát.

Sokáig állottak oda fenn együtt. Ságer elkezdett magya
rázni egyet és mást, de fogai vaczogtak és kénytelen volt 
abbahagyni. Egyszerre minden apropos nélkül az idegen vállára





Az idegen megfogta Fehér Amália kezét.
E.£épes regény tár XIV. füzet.
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tette kezét, abban a pillanatban egy hatalmas lángoszlop csapó
dott fel és Ságer rémülten térdre rogyott. Abban a lángoszlop
ban egy kísérteties arcz vonásai vigyorogtak felé, Rezege Gábor 
képe, aki beleszédült az izzó lángtengerbe.

— Menjünk innen, — susogá összeszedve minden erejét. 
Itt a pokol kisért, és az az asszony irtózatosabb magánál a 
Sátánnál.

A lángtenger ismét lelohadt s a vis.szsugár halaványabb 
lett. A kisértet is eltűnt. Az idegen megfogta Ságer kezét, a 
szeme közé nézett és ez nem bírta kiállani tekintetét.

— Önt valami iszonyú titok nyomja ! — mondá az idegen.
— A titok nem az enyém. Azé az asszonyé, viszonzá 

Sager. Óvakodjék attól az asszonytól, mert semmivé teszi önt 
is, amint semmivé tett engem. Utálom és remegek tőle. Gyű
lölöm és élek vele. A lelkem örök kárhozatra száll, de úgy 
rémlik, mintha jót cselekedném, amidőn önt óvatosságra intem. 
Tudja mit akart ez a nő? Azt akarta, hogy önt a tűzbe lök- 
em, hogy annak az iratnak kizárólagos birtokába ő jusson . . .

Az idegen rémülten tekintett a pokoli mélységbe. Azután 
megragadta Ságért és magával húzta, el arról a rémes helyről, 
hol az alvilág a földre felsugárzik. J

— Mikor gondolja, hogy Fehér Máli visszajön ? — kérdé 
az idegen.

— Holnap minden bizonynyal, miután azt hiszi, hogy az 
iszonyú tett megtörtént —hebegé Ságer.

Az idegen fejét csóválta. Fennvirrasztott egész éjjel. 
Hallgatást fogadott a legénynek és mindenképpen megnyug
tatni iparkodott őt is, magát is, de nem igen sikerült neki.

Eljött a másnap is. Fehér Amália nem tért vissza.
— Megcsalt! — mormogá az idegen. Rászedett. Fehér 

Máli most már útban van Pest felé. Fölkeresi unokaöcscsét és 
azzal együtt majd megteszik azt, amit én tenni akartam. 
Pestre ment. Ott van neki keresete. Másutt sehol.

Azzal gyalog elindult.
Ságer pedig nehány hét múlva súlyos betegségbe esett.
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Félrebeszélt. És csak utolsó órájában nyerte vissza eszméletét. 
A titkot nem akarta sírba vinni; egy jó barátjának elmondott 
mindent. Közege Gábor rémes kisértete akkor is ott ült ágya 
mellett és az agyonfojtotta. Ettől a jó barátjától vásároltam meg 
én a titkot.

Annak az idegennek a nyomát jöttem fölkeresni Pestre, 
kegyelmes uram. Egyedül ő tudhatja, hol van Fehér Amália 
mostan és hogy mi történt vele, mert hogy ő mindent megtett 
okmánya kézrekeritésóre, az kétséget nem szenvedhet.

Marmarossy Tibold figyelmesen végig hallgatta a sötét 
történetet és sokáig nem birt szóhoz jutni. A parányi emberke 
lopva pillantott fel — hajdan oly nemes, most annyira össze
kuszált arczába. Értette-e vájjon az összefüggést ? Tudta-e hogy 
abban az okmányban az ő kegyelmes ura neve szerepelt — 
vagy nem ? Óvatosan kikerült mindent, ami elárulhatta volna, 
hogy csak sejtelme is van ilye miről. Ezt a nagy tiszelet és 
alázatosság igy parancsolta és Máté Máté urnák volt ám esze.

Marmarossy Tibold gróf felkelt a pamlagról és íróaszta
lához ment. Annak egyik fiókjából egy csomog bankjegyet 
vett ki.

Fogja ezt előleg gyanánt hűséges szolgálataiért, — mondá 
a gróf. — Hallgasson egyelőre mindenki előtt ez ügyről, folytassa 
kutatásait itt Pesten és mutassa magát gyakran nálam. Ne ki- 
méljen se pénzt, se fáradságot. Pénztárnokom utasítva lesz, hogy 
önnek minden órában annyi pénzt bocsásson rendelkezésére, 
amennyit kíván.

Máté Máté ur csaknem földig hajtotta meg magát.
— Van talán még valami különös kívánsága ? — kérdé a gróf.

— Van, méltóságos gróf ur! Egy csekélység. I tt Pesten 
kutatásaim tetemesen meg lesznek nehezítve. A város nagy és 
én ismeretlen vagyok. Ha a kapitányságtól kaphatnék egy em
bert magam mellé, aki velem járna-kelne, az lendítene ügyemen.

— Menjen ön fel a kapitánysághoz, mutassa be magát 
Czingár János kapitánysági tollnoknál. Az ügyes ember és
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ő több rendbeli szolgálatokat tett már nekem. Említse neve
met és ő majd segédkezet fog önnek nyújtani.

Máté Máté ur mély alázatossággal megcsókolta ő excel- 
lencziája kezeit, azután szépen háttal az ajtóig ment, ott újra 
meghajtotta magát és eltűnt.

Marmarossy gróf sokáig ült még egyedül.
— Tehát egy matrikulai kivonat! Ez az az okmány, 

melyről én természetesen nem tudhatok. De ki volt oly elővi
gyázó, hogy ilyen másolatot szerezzen? És miért nem mutatta 
magát Fehér Amália mindeddig ? Vagy Fosztó Mátyás az ügy
véd lenne megbízottja? Ismételve inteni fogom Félix atyát, 
hogy vegye komolyabban a dolgot, mint a hogy veszi. Vagy 
tán elhivatnám magamhoz azt a Fosztó Mátyást ? Nem, nem. 
Utálom ezt az ügyvéd népet. Ez is a plebshez tartozik. Ő tisz- 
telendősége majd utána jár. És más oldalról megint Máté foly
tatja kutatásait. Ez ügyes ember. íme, egyszerre, mennyi bűn jő 
napvilágra! Uram írgalmazz! Úgy érzem mintha mind az a 
vétek az én lelkemet nyomná, mintha én lennék oka mindennek.

Szakgatott, remegő gondolatai voltak ezok egy gyámolta
lan embernek, ki mindent jóvá szeretett volna tenni és nem 
volt hozzá ereje.

Képes Regénytár, IY. köt. 4
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H atodik fejezet.

E g y r ő l  m á s r ó l .

Történetünk legsötétebb alakját, Cserni Viktort, ott hagy
tuk el, midőn romboló, daemoni természetének engedve meg
semmisített egy emberéletet, hogy jóbarátját czéljához segítse 
és közvetve saját magának is utat törjön a magasba.

Teljesen sikerült-e a merész terv, vagy csak félig? Azt 
hiszszük, hogy a sebtiben odavetett nehány adatból, melyek 
utolsó fejezeteinkben felmerültek, az olvasó bir némi tájéko
zással szereplőink sorsáról. Alpáry Ödön szerencsésen elnyerte 
a milliomos leányát, kivel ez idő szerint külföldön tölti a mé
zes heteket, vagy jobban mondva: hónapokat. Cserni Viktor 
elnyerte a titkárságot Korláthnokyéknál, a mi után annyira 
vágyott. Hogy miként nyerte el, micsoda tündérujjak bonyolí
tották sorsát, azt tudjuk, de miként történt, hogy Cserni miu
tán azt a szörnyű tettet, melynek tanúja valánk, véghezvitte, 
miután barátja, ki fölött korlátlanul uralkodott, álmodott Utó
piáját elérte és igy többé nem lehetett rászorulva, hogy hivatalt 
vállaljon, ezt mégis elfogadta: annak magyarázatával még min
dig tartozunk az olvasónak.

Az emberi természet talányokból van összealkotva, nyá
jas olvasóm! És a világ ura, a férfi, alapjában véve épp oly 
gyarló és gyámoltalan, mint a világ többi teremtései. Meg
mondta Shakespeare, hogy a vér különös egy nedv! Cserni Vik-
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tor ezt sohse hitte addig, mig saját tapasztalásából meg nem 
győződött róla, hanem akkor aztán nagyon is elhitte.

— Egy kísértettel több! — mormogá ttllői-uti lakásán, 
nehéz léptekkel mérve szobáját, — egy kisértettel több . .  . !

Arcza sápadt volt és alakja kissé megtörött.
Harmadnappal ama szörnyű éj után egy kis utazást te tt 

az alföldre. Valami paraszt ember is vele volt. Ott egy bizo
nyos faluban idegen név alatt megvásárolt egy kis telket min
den hozzátartozó ingóságokkal és beültette oda azt a vén pa
rasztot, hogy gazdálkodjék ottan, a mig eljön a halála. Ki ne 
mozduljon a faluból, ne szóljon senkinek, hol, merre járt. Any- 
nyi száz meg száz parasztember járt-kelt az országban szana- 
széjjel munkát keresni, hogy egynek-másnak a távolléte vagy 
hirtelen hazajövetele, szerencséje vagy szerencsétlensége fel 
sem tűnhetett. Legfölebb azt kérdezte egyik-másik ismerője, 
hogy hát a lánya? hát a felesége? Azoknak meg könnyű szer
rel meg lehetett felelni. Hát szolgálatba vannak. A lányból 
úri kisasszony lett, az anyja meg nem hagyhatja, annak min
dig ott kell lenni mellette, hogy vigyázzon rá, mert hát az 
ilyen fiatal lánynak könnyen esik ám baja.

Mikor Cserni visszaérkezett kirándulásából, egészen meg 
volt nyugodva saját biztonságát illetőleg. Annál inkább meg 
lehetett nyugodva, mert a tetteseket el is fogták. Valami hár
mat fogtak el. Többek közt egy fél karú embert, kit a rend
őrség igen jól ismert, és több Ízben szóba is állott vele. Ezek 
ugyan állhatatosan tagadták, hogy ők betörtek volna, de ne
hány ezüstnemü, melyet náluk találtak, megczáfolhatlan súlyos 
bizonyítékul szolgáltak, hogy csakugyan ők a tettesek.

Cserni Viktor figyelemmel kisérte a tárgyalásokat, kihall
gatásokat, és azokból azt a meggyőződést nyerte, hogy ezek 
az emberek soha sem fognak vallani; ezek iskolázott, trainiro - 
zott gonosztevők. Az ezüstnemüeket egyik ettől, másik amat
tól vette, olcsón, nagyon olcsón. A betörésnél egy sem volt 
ottan. A Névtelen csapiárosa olyan ártatlan volt mint a ma 
született gyerek. Vallatták, vallatták őket nyakra-főre, mi

4*
; V  ,
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Pisze, Harcsa meg a derék Csonka Marczi megunták az in
gyen szállást és a komisz kosztot és szép csínján megszöktek 
a börtönből, ami Budapesten nem oly nehéz mint a franczia 
bagnokban, pedig ott is gyakran megesik.

Cserni Viktor a megszökést is tudomásul vette és azzal 
az ügybe volt fejezve. Nem első eset és nem utolsó, hogy g y il
kosság felfedezetlenül marad. Akármennyit hadartak is Össze a 
bölcsek arról az igazságról, hogy a legrejtettebb bűntény is 
napvilágra jő végre, ez a szabály is csak olyan mint a többi, 
száz meg száz kivétele van. Egyetlen egy ember élt, ki el
lene tanúskodhatott, de az nem tudja se nevét, se állását, egy 
bárgyú vén ember, ki ha szólana sem igen lehetne ártalm ára; 
ki abban a hiszemben van, hogy Cserni Viktor megmentője 
gyanánt lépett fel azon éjszakán. De ki fogja azt az öreget 
kutatni, kinek családi nevét nem is ismerik ? Legalább Krantz- 
éknál nem ismerte senkisem, magát Krantzot kivéve, a ki pe
dig nem igen fogja elárulni.

A halottak egyetlen jó tulajdonsága az, hogy némák, 
hogy hallgatnak !

Cserni Viktornak mindezek után nem igen volt oka attól 
tartani, hogy amaz éj eseményei valaha napvilágra jussanak. 
Mindazonáltal keserűen megbánta, a mit tett. Érdemes volt-e 
ez a nyomorult Alpáry Ödön, ki az első nagyobb összeg után, 
melyet Cserninek átadni kényszerült, oly leplezetlen idegenke
dést kezdett feltüntetni barátja iránt, érdemes volt-e az 
arra, hogy kezét miatta beszennyezze ? Ha ez az ember tudná, 
hogy Cserni mit követett el az ő érdekében, nem ő volna-e az 
első, ki elárulná, csakhogy nyakáról lerázhassa ?

Mindinkább erőt vett rajta az a gondolat, hogy balgasá
got követett el, megbocsáthatlan balgaságot. És azóta gyűlölni 
kezdte Alpáryt, ki ha fele vagyonát adná is oda neki, még min
dig adósa maradna a másik felével. De tán nem is a pénz volt 
e hirtelen keletkezett gyűlölet oka, mint inkább az irigység egy 
neme, hogy ez az ember boldogul anélkül, hogy lelkiismeretét 
a legcsekélyebb bűnnel is terhelné. Mert hisz könyörülni egy
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szegény árva leányon, ki bájain és szerelmén kivül még egy 
milliót hoz a házhoz, ezt nem szokás bűnül felróni az iltetőnek. 
A mi társadalmunk ebben nem lát mást mint szerencsét, és a 
szerencsés embereket nagyon szeretik; a példabeszéd is azt 
tartja, többet ér egy lat szerencse egy font tudománynál. Cserni 
Viktor a jó végzet szerepét vette fel Alpáry Ödön életében, bol
doggá , lenni segitette, de most szerette volna összetiporni, sem
mivé tenni, őt, szerencséjét, mindenét! Nem vágyott a pénze 
után ; az nem kellett neki; az égette a tenyerét, azon isten 
átka ült ! Hja, az erő mindig igen relatív fogalom. Valaki 

/ kiállhat egy ármádia elé, lekaszabolhat egy kis sereget és ugyanaz 
megfutamodik a posványon tánczoló lidércz elől. Az ügyvéd 
eget, velőt rázó plaidoyer-vel tönkre silányitja igazságos ellen
felét, aztán jön egy könyező asszony és a természet egyet
len szavával halomra dönti az ész remekművét, hatalmas érve
léseinek oszlopát.

— Egy kisértettel több! — Ezek voltak Cserni szavai.És 
ő a kísértetekkel szemben nem volt oly erős, mint a hogy koron
ként magamagával elhitető. Iparkodott tehát elfelejteni azt a 
kisértetet. Becsukni előtte ajtót, ablakot. És a mikor Alpáry Ödön 
nem vetődött útjába, szép lassan el is maradt, de mikor azzal 
az emberrel találkoznia kelletett, mindig újra és újra feltá
madt, arczába vigyorgott, gúnyolta, pulyának, nyomorultnak ne
vezte, ki egy ily hitvány ember szolgálatába lépett, mint Alpáry 
Ödön, tőle függ, gyakran egy-egy szeszélyének kénytelen enge
delmeskedni és a mellett mégis csak koldus, mégis csak aján
dékot fogad el.

Persze ezek a gondolatok ismét elszéledtek leikéből, ha 
Alpáryt nem látta, de ismét kétszeres erővel rohanták meg, 
ha újra szüksége volt reá. És ez gyakrabban történt, mint a 
hogy maga óhajtotta volna. Mert a játék istennője, kinek fö
lötte gyakran kezdett áldozni, csak igen ritkán mosolygott felé, 
és sok ezreket elnyelt rövid idő alatt.

így álltak körülbelül a visszonyok, midőn Cserni Viktor 
ama névtelen kis levélkét kapta, melyben Korláthnoky Leontina
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grófnő felhívta, hogy folyamodjék újra a titkári állomásért, 
mert csak saját magától függ, ha el akarja-e nyerni vagy sem.

Cserni Viktor előtte való éjjel öt ezer forintot vesztett 
kártyán, Alpáry Ödön Párizsba utazott — legegyszerűbb dolog 
volt tehát megragadni azt a fonalat, melyet az ismeretlen 
Ariadne kezébe nyomott, mert hogyané volt a levél Írója, arra 
fogadni mert volna akármibe.

És Cserni mindjárt sejtette is, hogy ki volt az a titkos 
levélíró. Ki lehetne más, mint az a hűtlen, kétszínű kis csalfa 
teremtés, Heller Ida? Bizonyosan megbánta perfidiáját és ily 
módon akarja jóvá tenni, amit fiatalkori barátja ellen vétett. 
Cserni elhatározta, hogy most az egyszer meg fog bocsátani an
nak a szeszélyes jószágnak. Ki tudja, mily bogarai voltak, márt 
nem akarta elfogadni ? Hisz a nők és különösen a színésznők 
olyan különösek! Lám az első alkalmat mégis felhasználta és 
befolyását érvényesítette érdekében. Sőt most még nagyobb ér
demül kell felróni neki pártfogását, mert hisz Korláthnoky Dé- 
nesnek már volt is titkára és annak eltávolítása szintén az ő 
müve lehet.

Mindazonáltal még sokáig tartott, mig e nagylelkű meg
bocsátásának tényleges kifejezést adott.

Miben állott ez?
Egy látogatásban.
Mennyire megörült az a gyöngéd jó lélek, az a Heller Ida, 

fogadott testvére látogatásának. Az előszobában nem volt ott 
v eöbbé az a durczás komorna, ki az ajtót be szokta csapni az 

mber orra előtt. Egy mosolygó kis szobacziczus fogadta olyan 
előzékenyen, mintha maga magának akarta volna lefoglalni a 
deli vendéget. Hát még Ida ! Csaknem a nyakába borult, csak
nem megölelte. Ezer hízelgő bókot mondott neki, milyen jól 
néz ki most, mily elegánsan öltözködik, és milyen délczeg 
férfi !

Cserni szemlesütve hallgatta a kis énekesnő áradozásait, 
nem örült neki, inkább fá jt! Az a bohó kis teremtés oly jónak, 
gyöngédnek, szeretőnek hiszi őt, mint amilyen ő maga. A ga-
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lamb képzelete nem foghatja fel a kánya őrző termé
szetét.

— Ón még mindig szerencsétlen, Viktor ! — susogá Ida, 
mikor egymás mellett helyet foglaltak.

Cserni arcza még komorabb lett e szavakra. Nem óhajtott 
saját lelki állapota elemezésébe bocsátkozni.

— ön annál boldogabb, Ida.
— Igen, Viktor, én nagyon boldog vagyok. De mondja 

csak, mért nem látogatott meg oly nagy időóta. Tudja, egész 
örökkévalóság, hogy nálam nem volt.

— ön nem bocsátott magas színe elé, nagysám — vi- 
szonzá Cserni gúnyosan. — Három ízben tettem tiszteletemet. 
Ön mindannyiszor itthon volt, de nem az én számomra. És még 
azt is tudom, hogy Marmarossy Kálmán sem térdelt akkor ön 
előtt.

— Viktor! hogy beszélhet igy ! Még a Kálmán jelenlé
tében is elfogadnám önt. Én nem tudtam, Viktor ! Soha, egyet
len egyszer sem.

— De hisz komornája egy ízben, mikor betegnek mondta 
önt, bár a szinlapon ott volt a neve, be is ment önhöz, és azon 
válaszszal jött vissza, hogy sajnálja, de nem fogadhat ?

— Hazudott a gonosz ! Ne higyje el, Viktor. Egyetlen 
egyszer jelentették be önt nálam és akkor fogadtam is, örül

tem is önnek. Mennyit összevissza nem csevegtünk ! Jut eszébe, 
Viktor! És tudja — már annyira aggasztott, hogy ön újból föl 
nem keres, hogy ha lakását tudom, bizonyosan írok is önnek, 
é ön rósz ember, Viktor, ha ilyet föltételez rólam.

Cserni Viktor lekonyitotta fejét.
—* Önnek igaza van, Ida. Én rósz ember vagyok. Bizo

nyosan valami félreértés volt. Talán az ön komornájának nem 
tetszettem, az is lehet. Mindannyiszor haragos képpel fogadott, 
mintha meg akart volna ölni talán vakmerőségemért, hogy el
kényeztetett szép úrnője szőnyeges termébe ágabogás czimer 
szabadalma nélkül merek belépni.



— Ez ismét gúny, Viktor! Mivel érdemeltem meg ezt 
öntől ?

— Bocsásson meg, Ida. Én nem gúnyolódni, hanem kö
szönetét mondani jöttem önhöz, mert én önnek őszinte hálával 
tartozom . . . .

— Ezt megint nem értem, Viktor.
— Ön megszerezte számomra az óhajtott állást, melylyel 

okom van teljesen megelégedve lenni. Egy sugallat azt mondja 
nekem, hogy e lépésem az első a magasba, hogy megszűntem 
proletárius lenni, hogy . . .

— Magyarázza ki magát, kedves Viktor, mert én még 
most sem értek az egészből semmit.

— Bejutottam gróf Korláthnokyhoz . . . .
— Ah, akkor gratulálok, önnek.
— És aminek legjobban Őrölök, ön által jutottam be.
— Én általam, Viktor ?
—■ Az ön pártfogása által, kedves Ida . . .
— Ez ismét gúny, Viktor ! Ön ma elhatározta, hogy fo

gadott testvérét ok nélkül gyötörni fogja, ugy-e bár?
— Ki irta ezt, Ida ? — kérdé Viktor egy kis levélkét elő

mutatva.
— Én nem, Viktor; bizonyára nem.
— Hát ezt ? — Cserni egy második levélkét húzott elő.
— Ezt sem én, Viktor.
Cserni Viktor kételkedve rázta fejét.
— Hát akkor ki írhatta, Ida, ha nem ön ? — kérdé.
— És azt tőlem kérdi? Nem lehetnek önnek rajtam kí

vül más befolyásos jóakarói, kikhez talán még közelebb áll, 
mint hozzám, ki elvégre is csak testvére vagyok? Ez női irás. 
Egy nő irta, ki önt szereti, Viktor. És abban nincsen semmi 
különös, ön mogorvasága mellett is még szeretötre méltóbb mint 
az a sok felcziczomázott, parfumirozott dandy, kik ott forgolód
nak szüntelen a coulissák mögött De mondja csak, mióta van 
ön Korláthnokyéknál ?

— Ide s tova két hónapja.

— 48 —
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— És ön csak most, ily későre tudatja ezt velem ? — 
Ah, én valóban több figyelmet, több barátságot érdemeltem 
volna az ön részéről, — neheztelt Ida, legbájosabb mosolya kí
séretében rózsás ujjait fenyegetésre emelve.

— Meghajtom fejemet, Ida ; olvasson csak rám kényekedve 
szerint, — mondá Oserni. A tréfát akarta viszonozni, de olyan 
komolyan hangzott, mintha fájó megbánás lappangott 
volna szavaiban. Ki tudja, tán az a gondolat is megfordult agyá
ban : mért nem gondolt hamarább Idára. Mért nem tekintett be 
hozzá még egy negyedszer is, mért nem rontott be erőszakkal 
hozzá. Talán az ő kedvesen csengő hangja visszatartotta volna 
azon a meredek lejtőn, melyen megindult.

—  Itt a kezem, Viktor béküljünk ki és ezentúl ne jelen
tesse be magát nálam, hanem toppanjon be minden előzményéé 
nélkül, úgy fog tenni, Viktor ?

Cserni Viktor odanyujtotta kezét, de nem viszonozta az 
énekesnő meleg szorítását, nem is nézett a szeme közé, hanem 
oldalt a semmibe.

— Még sem jut önnek eszébe, hogy ki Írhatta a levele
ket, ugy-e most is azon gondolkozik ?

Cserni bólintott a fejével, hogy igen, azon gondolkozik.
— No várjon, majd én kitalálom. De előbb terécseljünk 

egy kissé. Tudja, én szeretem a pletykát, nem tagadom. Mi ve
lünk énekesnőkkel örökké foglalkoznak a publikum, a lapok. 
Dicsérnek, magasztalnak, megszólnak, amint jön. Minden inczi - 
finczi journalista és a legparányibb színi referens olybá néz, 
mintha isten csak az ő kedvéért teremtett volna bennünket. 
Ők jobban játszanak, szebben énekelnek, szabadabban trilláz
nak, ügyesebben mozognak és mindent jobban tudnak mint mi. 
A kritikus színpadi — a színházi habitué magánéletünket ros
tálja át meg át és mi mindeztftűrjük visszatorlás nélkül ? Ó nem ! 
Mi visszaadjuk a kölcsönt. Ők pletykáznak, mi is pletykázunk. 
Ők ócsárolnak, mi is ócsárolunk. . . Hát mondja csak, Viktor, 
micsoda fajú emberek azok a Korláthnokyék? Nagy család? Há
nyán vannak ? Hány férfi, hány nő ? Mert én összevissza csak
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annyit tudok róluk, hogy van egy kedves, édes jó barátom, aki 
ismeri őket, ez által ajánltatni akartam önt, de hát. . . ön nem 
jöttél . . .  No szóljon Viktor. . .  De várjon csak, még egyet tudok, 
azt is hallottam, hogy gróf Korláthnoky Dénes páratlan szeleburdi, 
ki fogadásból a szakállát meg a bajuszát lenyirbálja és a topó
kat többre becsüli a szép nőknél, igaz Viktor?

Cserni ismét bólintott a fejével és tovább gondolkozott. 
Ida pedig tovább csevegett.

— Szinházba nem j á r ; a comiténak tagja ugyan, de 
sohsem ártja magát ügyeibe. Nekem tehát se barátom, se el
lenségem. Én elfogulatlanul Ítélhetek. Ah, most jut eszembe, 
Viktor! Húga is van a grófnak, a comtesseről is hallottam 
valamit; olyan húg, aki már néne is lehetne, kissé . . . törődött. 
Ah, milymaliciosus vagyok. Elfelejtem, hogy magam sem tartozom 
már a fiatalok közé. Beszéljen, kedves Viktor, hogy néz ki, 
hogy hijják ?

— Leontine, — szólt Cserni egyhangúan.
— Leontine ! szép név ! Tudom már, ismerem, láttam ! 

Az erkélytől jobbra a harmadik páholyban szokott ü ln i; ez a 
Korlát hnokyék páholya. Beszéljen nekem e nőről Cserni. Utó
végre a nőket mégis csak a nők érdeklik legjobban. Gyakran 
érintkezik vele, Viktor?

— Gyakran — mondá Viktor fejét felemelve és Ida szeme 
közé nézve.

— Barátságos ön iránt ?
— 0  igen.
— És ön Viktor, előzékeny, udvarias ?
— Nem tudom, Ida, olyan vagyok iránta is mint mindenki 

iránt, önt kivéve.
— Ön bókol, Viktor. De mondja csák — hogy érzi ön ma

gát a grófi családnál ?
— Igen jól.
— Sok a foglalkozása?
— Semmi.
— Önt ritkán látni; se szinházba, se közhelyre nem jár.
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Mivel tölti el egész napját ? Ugy-e nem haragszik testvérére? 
hogy ennyi sokat kérdez öntől.

— A nap úgyis elmúlik semmittevéssel, — felelt Cserni 
kitérőleg.

— Tudja, kedves Viktor, ha nem ismerném, minő rideg 
ember, még azt gondolnám, hogy szerelmes valami rendkívüli 
szépségbe, valami középkori ritter-frajlába és annak a szolgála
tában tölti napjait. De Leontina grófnő nehezen alkalmas az 
imádtatásra. . . . Hahahah ! V iktor! ne nevessen ki, nekem 
néha olyan furcsa ötleteim vannak, nem Korláthnoky Leontina 
grófnő az ön titkos levélírója, azt mondják, ő örömest lát maga 
körül szép férfiakat ?

Cserni Viktor ez ötletre sem felelt, hanem csak annyit 
mondott, hogy Ida még mindig a régi bohó teremtés, azután 
fogta kalapját és azon Ígérettel, hogy gyakran meg fogja lá
togatni a kis énekesnőt, távozott.

Hanem Ida ötlete mégis szeget ütött a fejébe. Ez órátó 
fogva Leontine grófnőt nagyobb figyelemmel kisérte, bár rideg, 
udvarias, előkelő modorát nem igen változt a tta  semmiben . .  .

És csakhamar azt a tapasztalást tette Cserni, hogy Ida 
bohó ötletének talán lehet némi alapja is. A comtesse annyi 
gyöngéd gondoskodással fogta körül. A házi asszony tisztét irá
nyában oly kitüntető nyájassággal, annyi lekötelező előzékeny
séggel teljesítette, hogy Cserni mindezek előtt szemet nem 
hunyhatott.

Leontine első gondja volt az uj titkárt testére ügyeibe 
beavatni, és ezt minden praetensió nélkül egy-egy elejtett szó, 
egy-egy Világos ezélzás által tévé. Leontinenek minden szekrény 
hez volt kulcsa és védencze érdekébea fel is használta azokat. 
Elolvasta Dénes titkos levelézéseit és úgy beszélt ezekről, mint 
ha kétséget nem szenvedne, hogy Viktor mindezeket tudja, ta 
lán jobban tudja, mint ő maga.

Leontine comtesse tudott kaczérkodni is. de csak azokkal a 
kik udvaroltak neki. Cserni nem udvarolt, Cserni nem vette észre
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lángoló pilantásait nem vette észre mikor néz ki jól, mikor elra
gadó, ő mindig egyaránt előzékeny és egyaránt fagyos volt.

És ez igy ment hónapokig.
Korláthnoky Dénes szerfölött meg volt elégedve uj tit

kárjával, ki egy szóra mindent megértett, mindent felfogott, ki 
hazafiságban még tán Dénes grófot is túlszárnyalta és nagyobb 
forradalmár volt még ő nála is.

— Ó az a szó, az a nyelv! Van-e öldöklőbb fegyver, 
irtózatosabb kelepcze, hatalmasabb argumentum, döntőbb ok, 
megvesztegetöbb, álnokabb valami !

Dénes gróf egész leikéből bámulta Csernit, ki ékesszólá
sában ép oly elragadó volt, mint elmés és uj érveléseiben. 
Nem egyszer gondolta: ennek az embernek tért kell adni, he
lyet az ország házában és tündökölni fog az elsők között. A ne
mes gróf sohsem vette észre azt a finom gúnyt, a metsző ön
iróniát, melyet Cserni szavaiba vegyitett. Ajkán és szavaiban 
mindig ott lappangott az a keserű vonás, mely a proletárius 
gyűlöletét eltakaró. Ó Cserni Viktor igen jól értette magát. 
Az ő egész élete barcz volta társadalom ellen, mely mint vagyon 
és állás nélküli védtelent, kizárta, száműzte, letiporta. Most egy- 
időre fegyverszünetet tart, szinleg békét kötött és bebizelgi magát 
a „felső tízezer" közé, a társadalom legfelsőbb rétegébe, hol tehet
ségei után hely illetné és ha czélt ér és valamire viszi, újra felveszi 
a barczot, de nem azok ellen, kik ellen eddig küzdött, hanem 
azok ellen, a kiket elhagyott. Mert ő, a plebs épp oly mértékben 
gyűlöli, mint ellenlábasait: az aristokracziát! Vannak elemek 
melyek rendetetése, hivatása az, hogy mindvégig csak rombol
janak 1 A hova Cserni Viktor lép, ott kiszárad a fű, megfagy az 
élet, elsápad az öröm ! . . .

És Cserni Viktor daemoni lényének hatását senki sem 
érezte annyira, mint Leontine comtesse. ő  tulajdonképpen nem 
gondolt eleinte egyébre, mint egypár kéjes pásztorórára, mely- 
lyel az érzékiségét túlságosan felcsigázó deli proletariust bol
dogítani akará. De Cserni Viktor nem vágyott a pásztorórákra, 
és különösen nem Leontine comtesse elvirult bájaira, ki minden
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apró cselfogásaival, még mindig gyönyörű szemei tűzjátékával, 
a kokettéria ezer kipróbált hatásos csekélységeivel felsült, csú
fosan felsült.

Közönséges, hétköznapi teremtésnél ez a finsco a sértett 
hiúság és boszú* mennydörgés viharát támasztotta volna fel, de 
Leontine alapjában nemes természet volt, Korláthnoky vér, 
mely el nem fajul soha. Mikor Leontine e magasabb szabású 
férfi lényébe hatott, vagy legalább elhitető magával, hogy abba 
behatott, eddigi taktikáját egyszerre megváltoztató. „Eldobta 
a világi delnő fegyvereit és az egyszerű, szerető nő igényte
lenségével akart hatni. A büszke hölgy merő hódolat, merő 
alázat lett. El nem hanyagolta ugyan toilettejét, de nemesen 
egyszerüsité azt. Visszahúzódott a társaságból, mert észrevette, 
hogy Cserni örömest maiad otthon. Foglalkozni kezdett rég el
hanyagolt könyveivel és nem egyszer kérte ki Cserni tanácsát 
egyik másik munka megválasztásánál és az ő tanácsa parancs 
volt szemeiben. És ez a számítás lassan-lassan megszűnt szá
mítás lenni. Leontine szivében az igazi szerelem tavasza ujult 
meg, egy elkésett, de annál lángolóbban égő gyönyörű tavasz! 
Boldog volt, ha Cserni egy futó perezre szóba állt vele, min
dig tiszteletteljesen és mindig komolyan. E férfi zárkózott lé
nye csodálatosan hatott reá és ezt a hatást Leontine magának 
meg nem magyarázhatta. Pedig sokat, igen sokat gondolkozott 
felette.

A változást, mely Leontine lényében véghez ment, sem 
Dénes, ki egyáltalában nem törődött húgával, sem a siket tante, 
kinek látása is nagyon problematikus kezdett lenni, észre nem 
vették; de annál inkább figyelmetessé lön rá az öreg Tamás, 
ki e változással nem örömest barátkozott meg. A vén cse
léd gyakran rázogatta fejét, mikor Leotine uj bútorokat ren
delt a titkár szobáiba, vagy keményen megparancsolta, hogy a 
cselédség a titkár urat pontosan kiszolgálja, vagy mikor hívat
lanul belépett és Leontine gyorsan zsebkendője után nyúlt és 
egy titkos könyet felszáritott.

— Ép úgy tesz, mint tizenhat év előtt, tizenhatéves ko-
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rában — mormogá ilyenker az öreg Tamás és meg-megrázta 
ősz üstökét. — Félek, kutya von a kertben.

És Cserni se vette volna észre a sajátságos metamor- 
phosist, mely a grófnőt újjá teremté ? Nem hizelgett az ala
csony származású névtelennek ez az önmegadó leereszkedés?

Talán igen, talán nem.
Legalább úgy tett, mintha nem vette volna észre!
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H etedik fejezet.

Az utolsó ecsetvonás.

A. tavaszi fényes napsugár teljes pompájában süt be a Kor- 
láthnoky-palota nyitott ablaksorán.

Déli tizenegy óra van.
Cserni Viktor gyönyörűen bútorozott dolgozószobájában 

ül egy festőállvány előtt, és egy csaknem teljesen befejezett 
arczkép nézésébe van elmerülve. Ajka körül gúnyos, öntetsző 
mosoly játszik. Homloka a szokottnál derültebb.

Az arczképben gróf Korláthnoky Leontine bű mására is
merünk, a milyen tiz év előtt lehetett, mikor a fiatalság üde 
zománczát még nem törülték le róla szenvedélyek, csalódások ; 
egy lopott örömei mellett is sivár élet.

Ez arczkép bók volt arra nézve, akit ábrázolt; hatásos, 
kiszámított bók, az első utolsó, egyetlen, melylyel Cserni Vik
tor Leontine kitüntetéseit viszonozta.

Ha elemeznünk lehetne azt a mosolyt, mely Cserni aj
kain ellebbent, ez a mosoly egyszerre leszállítaná azt a bókot 
valódi értékére és ha;Leontine grófnő azt látta és megértette 
volna, bizonyosan felébred benne az a szilaj természet, melyet 
az évek lecsititottak és felkorbácsolta volna büszkeségét, melyet 
a kalandorral szemben letett. Ha látta volna, bizonyosan kör
meivel esett volna annak a bájos arczképnek és foszlányokra 
tépi azt. Szerencsére, nem volt itt és nem látta.
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Hanem tiz perczczel később az öreg Tamástól kisérve 
belebegett az ajtón és az arczkép előtt megállva összecsapta 
finom fehér kezeit.

— Oh, milyen művész ön, Cserni u r ! — kiáltott fel 
kezét Cserninek nyújtva, ki lehajolt és azt ajkaihoz emelé. — 
Lám az öreg B. grófnak csakugyan igaza volt, amidőn oly 
elragadtatással beszélt tehetségéről.

— Dilettáns vagyok, grófnő s mint ilyen a kritikán 
fölül állok és csak a dicséretből veszem ki részemet, — viszonzá 
Viktor és egy nagy támlásszéket gurított a grófnő elé. — 
A művész uévre sohasem reflectáltam.

— Arról meg vagyok győződve, — hizelgett Leontine, — 
mert ha reflectált volna rá, úgy ma az egész világ ajkain 
hordozná nevét.

Az öreg Tamás távozott és Cserni fogta festéklapját és 
az ecsetet.

— Ilyen gyorsan, Cserni ur ? Nem csevegünk elébb 
egy kissé ?

— A mint parancsolja, grófnő.
— Megengedi, hogy nem kis megpróbáltatás ám egy nőre, 

egész óra hosszant ülni és hallgatni ? — nevetett Leontine. 
Mennyiért nem adta volna, ha Cserni utána teszi: „ és bámul- 
tatni bájainkat1' ; de Cserni Viktor a sálon aprólékosságait meg
veti és érzelmeit máskép szokta kifejezni, mint a sálon apró 
arszlánkái.

Milyen lehet e férfi, midőn kimért, komoly, kolosszi 
alakját az érzés, a szenvedély heve átmelegeti, mikor szemei 
kigyuladnak és kicsattanó piros ajkai csókot kérnek. Jupiter 
arany eső, tűz, napsugár alakjában látogatta meg kedveseit : 
minő alakot vesz fel ez a férfi a szerelem órájában ?

Oh, Leontine oda adná mindenét, múltját, jövendőjét, va
gyonát, életét ennek a megtudásáért. Két hónap óta tartanak 
már ezek az ülések és két hónap óta töri magát e rejtély megol
dásán ; két hónap óta nyelik el sóvár pillantásai e férfi idomai
nak szépségeit és ezalatt, hogy a harmónia teljes legyen,
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felruházta őt minden szellemi tökélylyel minden lelki nagy- 
sággal. Érezte, hogy Cserni kitér, szándékosan tér ki minden 
nyilatkozat, minden czélzás elől, de egyúttal azt is vélte észrevenni, 
hogy Cserni nem közönyös iránta. íme, ez a kép is élő bi
zonysága annak, hogy m i n ő n e  k látja őt lelkében. Nem világos 
szerelmi nyilatkozat volt-e ez ? nem volt-e Leontinének köteles
sége e nyílt vallomást hasonlóval viszonozni ?

— Szerencsére a próba már el is múlt, — mondá Cserni. 
— A kép csaknem be van fejezve és én azon kellemetes hely
zetben vagyok, hogy a grófnőnek teljes szólásszabadságot enged
hetek

— És nem tart ön attól, hogy e szólásszabadságot 
összeesküvésre használom fel, hogy conspirálok ön ellen ? — 
tréfálkozék Leontine. — A Korláthnokyak mindig conspiráltak.

— De sohasem komolyan, — mondá Cserni mosolyogva
— És ha én komolyan conspirálnék ? — kérdé Leontine.
— Akkor rajta vesztene ; elitéinek önt — felelt Cserni 

felpillantva a képről, melyen serényen dolgozott.
— És ha elég erőm volna ez elitéltetést semmibe se 

venni; daczolni, szembeszállani azokkal a kik elitéinek ? . . .
— A megfoganó eszme és annak kivitele közt — vi- 

szonzá Cserni — még mérhetetlen távolság van. Kérem, grófnő, 
méltóztassék kissé balra nézni, igy en profil. . . vegyük hasz
nát a napsugárnak is, hadd folyja be önnek arczát . . .  igy . . .

— Azt hittem, már’ be lesz fejezve ? . . .  mondá Le
ontine, erősen eltökélve magában, hogy a társalgást nem hagyja 
más térre átvinni.

— Egy utolsó ecsetvonás hiányzik, itt az ajkakon, hogy 
még beszédesebbek legyenek.

Leontine hirtelen felkelt helyéből és odalépett Csernihez.
— Hagyja holnapra Cserni ur ! — mondá és megfogta 

kezét. Ha ön azt kívánja, hogy azt ajkak még beszédessebbek 
legyenek, ám legyen; vezessen a pamlaghoz Cserni ur !

Cserni karját nyujtá a grófnőnek, ki lenge alakjának 
egész súlyával reá nehezedett. Cserni érezte, mint remeg a nő

Képes Regény tár, IY. köt.
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egész testében, mint szorítja karját, látta az égő pir rózsáit, 
melyek arczán kigyultak és elvirult szépségét felfrisitők. E 
pillanatban szép volt Leontine egyszerű házi öltönyében, egy 
rózsával sötét hajában, égő szerelemmel örökszép, nagy sötét 
szemeiben.

Vájjon látta mindezt Cserni?
A festő szeme mindent meglát, de a számitó ész embere 

csak azt látja, amire szüksége van, a vadász csak azt a pontot, 
hova golyóját küldi, a mi közbe esik, az közönyös. Cserni 
Viktor most nem a festő volt, hanem a szerencsevadász.

—■ Képletekben beszéltünk, kedves barátom, és az a 
kölcsönös megértést nem igen mozdítja elő — kezdé Leontine 
a pamlagra ereszkedve és helyet adva Cserninek, hogy mellé 
üljön. — ügy teszek, mint a fiatal leányok, mikor a pipitér 
leveleit tépegetik pedig én már nem vagyok fiatal leány.

Leontine Csernire függesztette vagy szemeit, mintha
reménykedett volna, hogy megczáfolja szavait, de a kegyetlen 
ember hallgatott és lesütött szemei ott révedeztek Leontine 
grófnő fehér keskeny kezein.

— Önnek gyönyörű kezei vannak, grófnő — szólalt meg 
Cserni.

— És más szépet nem talál ön rajtam ?
— Csodálatosan szép haja . . *
— Oh, folytassa, barátom, folytassa, — szólt mohón 

Leontine grófnő.
— És igézetes szemei. .  .
— Tovább, barátom tovább !
— Művelt lelke. 1 . .
— Halgasson a lélekről, Cserni u r ; ez az alamizsnafil

lér, melyet a nőknek akkor szoktak odadobni, mikor testi 
bájaikra a bók már nagyon koczkáztatott. Legyünk őszinték 
egymás irányában, barátom. Én igen jól tudom azt, hogy meg
szűntem igézetes lenni, fiatal sem vagyok többé; nem vagyok 
tizenhat éves leányka, de azért az életről sem mondtam le 
még egészen. A huszonhat éves nő szivében intensivebb az érzés
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melege mint a fiatal leányéban és tartósabb is. Szeretett ön 
már valaha, barátom ?

Cserni Viktor megfogta a grófnő kezét és rózsás ujjai 
hegyére csókot nyomott.

— Én már szerettem, de engemet még soha se szerettek.
•— Hátha szerették önt és ön nem tudta? — kérdé

Leontine.
Cserni fejét rázta, homloka elkomorodott.
— Legalább az, akit én szerettem, nem szeretett.
— És ha akadna valaki, ki önt önfeláldozón, egész lei

kéből szeretni tudná ? — kérdé a grófnő.
— Nem hiszem. Engem teljes életemben ridegnek, szere

tet nélkülinek tartottak . .  .
— Én nem tartom annak, Cserni ur, — mondá Leontine 

szemeit lesütve. — Én másnak tartom.
— S minek tart ön, grófnő? — kérdé Cserni halkan.
— Büszkének tartom, és ezt a büszkeséget becsülöm ön

ben. A férfi legyen büszke az egész világ ellenében, mert ő a 
természet ura, ő parancsolásra és uralkodásra van teremtve. 
Először gondolkozom igy életemben, mert a férfiak önállóságát 
mindig irigy szemmel néztem, méltatlanoknak tartottam arra a 
szabadságra, melyet élveznek ; de hisz én nem is láttam még 
igazi férfit. A sálon hősei, kik lepkeként körülrepdesnek ben
nünket, nem felelnek meg azon ideálnak, melyet egy a hétköz- 
napiasságon tulemelkedett nő alkot magának. Én ki nem állhattam 
soha ezt hajlongó, hizelgő, kigyósima, elpuhult piperkőcz fiatal
ságot, mely körülrajongott. Ön az első férfi, Cserni, Kivel a 
sors összehozott és az ön igazi büszkesége előtt örömest elcsit- 
titom a magamét.

Cserni Viktor még mindig kezében tartotta a grófnő ke
zét. A mint lesütött fejét ismét felvetette, szemei szokatlan 
fényben égtek. Hisz ő csak ezt várta, ezt óhajtotta, hónapok 
óta ezt a pillanatot leste és nem egyszer készakarattal kikerült 
utjából, mert tudta, hogy a húr annál magasabb hangot ad, mi
nél jobban megfeszítik.

5*
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Leontine grófnő Viktor fényes szemeibe tekintett és olyas 
mit olvasott ki belőlük, aminek ottan még csak árnyéka sem 
volt. Viktor szemeiben a diadal sugára égett és Leontine a sze
relem lángjának hitte.

A szerető sziv csalódása volt.
— Ön hallgat, barátom ? — folytatá Leontine szünet 

múlva. Önnek igaza van. A beszéd sora én rajtam áll. Tegyük 
fel, hogy ön egy sajátságos véletlen által mind annak birto
kába jutna, ami önnek a földi javakból ma hiányzik, vagyon 
és rang birtokába, mit tenne ön akkor?

— Megszerezném hozzá harmadiknak a hatalmat — fe
lelt Cserni és szemei újra felvillantak.

— Jó. És aki önt e czélhoz közelebb vinné ?
— Oda adnám érte fiatalságomat.
— És ha az egy nő volna ? . . .
— Egy nő, — ismétlő Cserni.
— Egy nő, ki nem ifjúságát követelné, hanem? . . .
— Hanem?
— Szerelmét, — susogá halkan, szemeit lesütve Leontine.
— A szerelem önkénytelen — viszonzá Cserni és diadal

mas pillantása hosszasan pihent Leontine arczán. Azután egé
szen odahajolt hozzá, és halkan, gyöngéden sugá: Ha ön volna 
az a nő, akkor mindent követelhetne.

— És nem tekintené áldozatnak, Viktor ? — kérdé épp 
oly halkan, egész testében remegve Leontine.

— Gyönyörnek, boldogságnak tekinteném, — susogá Vik
tor, eltekintve Leontine feje felett a sarokba, hol az ő L e o'n- 
t  i n e j e a besütő napsugártól mintegy glóriával bevonva az 
ifjúság eszményi üdességében ragyogott a — festőállványon.

— Ön nem ismeri múltamat, Viktor? — sohajtá Leon
tine egy kínos eszmétől megragadtatva.

— Nem kutatom.
— Velem sokat, igen sokat foglalkoztak. Szabad termé

szetem tápot adott a pletykának.
— Pletyka volt — mondá Cserni.
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— És ha nem az lett volna; ha több lett volna a puszta 
mendemondánál, ha igaz volna szóról szóra mindaz, a mit ró
lam beszéltek. Sőt ha még annál több volna igaz ? — 
kérdé Leontina szemeit Csernire meresztve, mintha egyenesen 
leikébe akart volna látni.

— Én nem kérdem, és nem kutatom az ön titkait, grófnő.
— Most nem; de jöhetne idő, beállhatnának körűimén}ek, 

miket senki előre nem láthat — és akkor az ön büszkesége, 
mely ajkaimra erőszakolta a vallomást, kegyetlenül eltiporna 
engemet.

— Soha, Leontine, soha!
— Leontine! így, e néven szólitson ön ezentúl mindig. 

Ezt a nevet akarom öntől hallani örökké, — susogá Korláth- 
noky grófnő Csernihez egészen odasimulva és kezét vállára 
nyugosztva, kimondhatatlan gyöngédséggel nézett a szemei közé. 
Azután szilaj természetének egész hevével egyszerre, hirtelen 
felugrott. — És mit fog most tenni — Viktor ?

Cserni Viktor minden habozás nélkül mindkét karjával 
átfogta az előtte álló nő derekát:

— Még ma megkérem gróf Korláthnoky Dénestől húga 
kezét:

Leontine grófnő egy sikoltással odaomlott Cserni keblére 
és szorosan nyakába fűzte karjait.

Cserni Viktor pedig ismét elnézett Leontine teje fölött a 
bájos arczkép felé és ajkai körül ismét az a gúnyos mosoly 
játszott, melybe kegyetlen öröm, önirónia és a diadal érzete 
vegyült.

Mikor Leontine gyöngéden kibontakozott Viktor karjaiból 
és szemeit ennek újra nyugodt, mozdulatlan arczához emelte, 
valóban, bájos szép volt, mintha az öröm és a belső felindulás, 
ismét fiatallá, tiz évvel fiatalabbá varázsolta volna. Csaknem 
igazán hasonlított az arczképhez, melyet Cserni festett.

— És meg sem csókol, Viktor ? — kérdé Leontine legóde- 
sebb mosolyával. Ah, ön oly fagyos és ez gyötör is, vonz is — 
csókoljon meg Viktor !
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Cserni két keze közé fogta Leontine fejét és megcsókolta 
ajkát, homlokát, szemeit. A grófnő mohó vágygyal, sóvár szom- 
usággal viszonozta csókjait. Szorosan odatapadt keblére és, be
hunyta szemeit, és perczekig mozdulatlanul, mintegy egé
szen megittasulva ott feküdt a szeretett férfi ölében. Ismét 
fölállt, pár lépést hátrált és újra mintha odaszédült volna a 
dagadó szőnyegre, Cserni lábai elé omlott, csókokkal borította 
el kezeit, karját, mellét és Viktor mozdulatlanul tűrte az iinád- 
tatást, mintha bálványkolossz lenne egy ind templomban 
nem csak, hogy nem szerette, de még nem is szánta a ba lg 
teremtést, ki szenvedélyétől elvakitva lábainál hevert.

Nagy sokára Leontine lerázta magáról az idétlen mámor 
bilincseit, hirtelen felszökött és egy tizenhatéves leány könnyed 
grácziájával a tükör elé szőkéit és rendbeszedte haját és nyu
godtságot erőszakolt felhevült arczára. Azután visszament Cser- 
nihez, [ és leült mellé.

— Most, barátom, értekezzünk komolyan.
— Értekezzünk — viszonzá Cserni és mosolygott.
— Ön Dénestől megfogja kérni kezemet ?
— Igen.
— És ha Dénes megtagadja öntől ?
—- Azt hiszi?
— Nem csak hiszem, de kétségkivülinek állíthatom.
— Dénes gróf demokrata — mondá Cserni.
— A szájával, — viszonzá Leontine.
— Én minden titkait tudom. Be vagyok avatva politikai 

actióinak minden részleteibe. Fontos szolgálatokat tettem az 
ügynek, melyért rajong, ő becsül, és —

— Azt fogja kérdezni, hogy nemes ember-e legalább, ha 
már nem is báró ? — Mit fog ön válaszólni ?

— Nem tudom. A kérdés hangja fogja megválasztani 
feleletemet.

— Tegyük fel, hogy az a hang önnek nem lesz Ínyére, 
megsérti. ,4

— Akkor megveiekszem vele.
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— Leendő neje testvérbátyjával, Viktor, hova gondol?
— Önnek igaza van, Leontine.
— A mikor ön Dénestől kezemet megkéri Viktor, csak 

formalitást teljesít; ezt tartsa mindig szem előtt. Hozományo
mat nem tőle kapom . . . Atyai részről birtok nem igen vár 
reám, csakis készpénz van számomra letéve, mintegy 200 ezer 
forint. A papirosokat majd át fogom önnek adni. Anyám után 
két jószág szállt reám, melyeket Dénes kezel. Azt el nem ve
heti tőlem. Tőle pedig nem kérek semmit. Akaratom ura va
gyok és Dénes beleegyezése vagy szabadkozása egyáltalában nem 
változtat viszonyunkon.

— Mind ezt tudom, Leontine; de . . .
— Ó én értem önt, igen jól értem. Ön a világ, az em

berek? kedvéért óhajtaná, hogy Dénes tegye egybe kezeinket.
— És gáncsolja ön ezt, grófnő ? — kérdé Cserni fa

gyosan.
— Isten mentsen, Viktor. Sőt inkább helyén valónak 

találom. Én magam is óhajtanám ; még forróbban óhajtanám, 
mint ön. De ha nem igy fog történni, akkor is lesz erőm és 
bátorságom, szembe szállani a kőzvéleménynyel, ami nőnek 
sokkal nehezebb. Tehát, Viktor, kérem, könyörgök, el ne veszítse 
hidegvérét Dénessel szemben. Tegye meg érettem, miattam. 
Tűrje el fagyos visszautasítását, az én kedvemért, ki önt úgy 
szeretem. Azt a csorbát; mit büszkeségén az ő szávai fognak ej
teni, majd kiköszörüli ön utóbb fényesen. Ön előtt egy fényes 
pálya á l l ; tehetségeivel, melyeket eddig nem érvényesíthetett, 
ki fogja küzdeni azt a polczot, mely önt megilleti. Ön foglal
kozik politikával, és ha egy uj aera bekövetkezik, ha tán 
pár év alatt ismét megnyílik az országgyűlés, meg választatja 
magát ott, hol jószágaink vannak, képviselőnek ős első fellépé
sével elnémítja azokat, kik ellene törtek és kibékíti Dénest meg 
a többieket. Látja Viktor, mily messze látó terveim vannak 
önnel, mennyire óhajtok sütkérezni az ön leendő nagyságá
nak verőfényében, hogy kifestetem jövőjét, jövőnket ; ki
tisztáztam magamban, mikép fogom én utjából elhárítani az
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akadályokat, mert hisz én nem óhajtok lenni egyéb mint lépcső, 
melyen ön a magasba jut . ..

És Cserni Viktor némán ült és hallgatta az igazi szere
lem önzetlen, tiszta, önfeláldozó, meleg szavait, de szivében meg 
nem mozdult egy hang, mely e nő mellett szólott volna. Mo
solyt erőszakolt ajkaira és hazug sugárt szemeibe, de belől fá
zott ettől a nőtől; ez a nagy szerelem kényelmetlen dolog 
volt és ha két jószág és kétszázezer forint tagadhatlanúl szép 
hozomány, de rádásul egy nervozus asszony, az sem csekély
ség á m !

Leontine azt mondá. hogy lépcső akar lenni, melyen Cserni 
a magasba jut ; Viktor pedig érezhette, hogy a lépés, melyet 
tesz, csak újabb aljasság, lánczszem, mely méltón fűződik előbbi 
tetteihez.

— Ha Góczy Ilona beszé lt volna így ! Mily fordulatot 
vesz akkor az ő élete ! Ez az eszme járta keresztül agyát, szi
vét, mialatt a grófnő kezeit megszoritá. Vannak válpon'tok az 
életben, hol az egyén választása dönt sorsa felett; de vannak 
olyan válpontok is, hol nem a szabadakarat, hanem a körül
mények, a külső visszonyok határoznak. Oh ha Cserni szembe 
szállhatott volna azzal a semmivel, a természet rendében azzal 
a láttatlan erővel, mely úgy hozta, hogy őt Leontine szerette 
és a kit ő szeretett: Ilona gyűlölje — oh ha szembe szállha
tott volna vele! Nincs következetesség se az életben, se a ter
mészetben, oktalan minden, rend, szabály, eszme nélkül.

Majd eljön az az idő is mikor Cserni belátja, hogy igen 
is van következetesség és hogy ez a következetesség őt, az óri
ást, a daemoni erőt, el fogja tiporni, el fogja fújni mintha egy 
könnyű pehelyszál volna csak !

— Min gondolkozott úgy el, barátom ? — kérdé Leontine.
—■ Azon, hogy ha Dénes gróftól húgát akarom megkérni,

azonnal ki kell lépnem szolgálatából. Miut önálló, független 
embert szárazon vissz autasithat, de mint titkárját meg is sérthet.

— Oh csak ma ne még, Viktor — esderc Leontine.
— Azután jegyesemmel sem lakhatom egy fedél alatt.
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— Igaz, Viktor ; de várjon még ; Dénes azt hiszem ma 
el fog utazni, nehány nap múlva visszajő. Én előbb óhajtok 
beszélni yele.

— No tegye grófnő. Ez a lépés a férfit illeti.
— Aztán még önnek más okból is itt kell maradnia.
— Mi okból, grófnő ?
— Az arczkópem miatt . . .  suttogó Leontine.
— Ah, igen; még egy ecsetvonás hiányzik. Azt azonnal 

megtehetem.
— Az istenért ne, Viktor.
— Tehát mikor?
— Mikor ? . . . Majd Tamás által megüzenem. És most 

isten önnel, barátom, kedvesem, öleljen meg Viktor . . . .  igy.
iCserni Viktor átöltelte Leontine karcsú derekát és az 

ajtóig kisérte, azután, mikor az ajtó bezáródott mögötte, ismét 
odalépett a festményeié, nézte, sokáig nézte. . .  egyszerre felka- 
czagott . . . fagyos, üres, keserű kaczaj v o lt. . .  ha ezt Leontine 
hallotta volna ! . . .

Leontine pedig szökellve, suhanva, rózsás kedvben, meg- 
iflult kedélylyel sietett szobájába. Ott a tükör elé állt és so
káig nézte magát, megcsodálta fehér fogait és szénfekete haját 
karcsú termetét és halványpiros színét, melyet ma a benső 
felindulás sugár gyanánt vetett arczára.

— Ma elfelejtém a pirositót és mégis milyen pompás szí
nem van — susogá.

Otthagyta a tükröt, meg újra visszatért hozzá. Letilt a 
pamlagra, újra felállt. Azután tánczolni kezdett — egy kerin- 
gőt és énekelt hozzá — de mindez nem volt elég tomboló öröme 
kifejezésére. Leült a zongorához egy érzelemteljes melódiába 
kezdett és csak azon vette észre, hogy a Rákóczy szilaj rythmu- 
sába csapott át. Egyszerre felkelt, abba hagyta. Ez sem volt elég. 
Egy emberi lélekre lett volna szüksége, akinek elmondhatná, 
a mi szivében el nem fór, a mitől lelke túlárad. De nem volt 
senkije. A siket tante a kertben van, sütkérezik a napon — 
azt be fogja hini és elmond előtte mindent, természetesen nem
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annyira kiabálva, hogy ez megérthetné, aminek egyelőre titok
nak kell maradnia és nem oly halkan, hogy ő saját magát 
beszélni ne hallhatná. Beszélhet is, és még sem árul el semmit.

— így, ez jó lesz! — kaczagott Leontine. De hirtelen 
megint más jutott eszébe.

Csengetett.
Az öreg Tamás képe tolta be magát az ajtón, de fölötte 

hosszú és mogorva volt most. Látszott rajta, hogy valami kel
lemetlenség érte. Leontine nem vette észre.

— Jöjjön csak, Tamás, jöjjön, öregem.
Tamás nehány lépést tett előre.
— Még közelebb, Tamás. Újságot mondok, Tamás, nagy, 

rendkívüli' újságot, mely egyelőre még titok.
Az öreg Tamásra a grófnő jókedvéből éppenséggel nem 

akart ráragadni egy szikra sem.
— Nem kiváncsi ön, Tamás ? Ah, jó hogy eszembe jut. 

Ön szereti a régi ezüst pénzeket, fiókomban egy roppant nagy 
orosz rubelt találtam, fogja, Tamás, mindjárt önre gondoltam és 
félre tettem.

Leontine a toilette-asztal egyik fiókjából kivette az ezüst 
pénzt. Tamás egyet bólintott a fejével, megnézte és lajbi zse
bébe dugta.

— No most hallja, Tamás.
— Hallom, méltóságos grófnő, — mondá szörnyű ko

molyan.
— Férjhez megyek.
— A grófnő férjhez megy! kiáltott föl az öreg megle

petve és hosszú képe még hosszabb lett. Mindjárt gondoltam, 
hogy kutya van a kertben.

Ezt azonban nem mondta hangosan, hanem csak gon
dolta.

— Mához egy hónapra Cserni Viktor ur neje leszek.
— A titkárhoz,—mormogá Tamás.
— Nos, nem gratulál, öregem ? — kérdé Leontine
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— Ha a grófnő parancsolja, úgy gratulálok — monda a 
vén szóiga.

Tamás bólintott a fejével és olyan sajátságosán nézett 
úrnőjére, mintha tépelődött volna magában, hogy beszéljen-e 
vagy hallgasson.

— Nos, Tamás, ön nem osztja örömemet? Hiszen azért 
nai együtt maradunk. Maga mindenütt és mindig velem fog 
lenni. Mi el nem válunk egymástól soha.

Tamás felelet helyett a zsebében kaparászott és egy meg
lehetősen összegyűrt és piszkos levelet vett ki.

— Mi az, Tamás ? — kérdé Leontine.
Tamás szó nélkül odanyujtá a levelet.
Ha kígyó csípte volna meg ezt az ideges teremtést, nem 

rezzent volna úgy össze, mint mikor a czim Írását megismerte. 
Arczából a szint mintha valaki lefútta volna ; fehér lett mint a fal, 
egész testében reszketni kezdett, villogó fehér fogai és fehér 
vékony ajkai közül sziszegéshez hasonló hang jött elő. Az ujongó, 
örömével nem biró nő az egyik szélsőségből hirtelen a másikba 
esett: szemei elhomályosodtak, kényekkel teltek meg, fuldokló 
zokogásban tört ki és görcsös vonagUssal vetette magát a pam- 
lagra.

Átmenet nélkül való, megrendítő változás!
Az öreg Tamás szomorúan rázta ősz fejét. Ő értette, ő 

felfogta e nő fájdalmát egész nagyságában. De azért nem lépett 
közelebb hozzá, nem kísérletté meg, hogy vigasztalja, nem 
szólt egy szót, hanem megállt a helyén és várta,jhogy a vihar elvo
nuljon. Az ilyen hirtelen zápor nem tarthat soká. Ő ismerte 

„ Leontine grófnő természetét. Eszébe jutott az a jelenet, mikor 
a szilaj, gyönyörű gyermekleány egyszer egy keserű órában 

. lovagostorral kezében dühöngve járt szobáról szobára és össze
vissza tört mindent, ami keze ügyébe akadt, földhöz csapta leg
kedvesebb csecsebecséit, foszlányokra tépte drága hímzésű zseb
kendőit és libáival tapodott egy arczképet. Ez régen volt, na
gyon régen; tizenhat éve annak vagy még annál is több.

Azóta sokat vesztett Leontine grófnő szilajságából és
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amikor az öreg Tamás a vergődő nő szenvedéseit megsokalja 
és türelmetlenül fejét rázza, ezzel azt akarja mondani: hogy 
ezt még se hitte volna !

Nagysokára elcsendesedett. Még egy felcsuklé sóhaj, még 
egy rángás — azután fölemelte fejét, felállt. A mint arczát 
Tamás felé fordította, a vén szolga összerendült ! Mily pusztí
tást vitt véghez rajta ez a pillanatnyi zivatar ! Hogy megvál
tozott. Ha az öröm és boldogság az imént tiz évvel fiatalabbá 
tette: ez a rövid vergődés, e kínos gyötrelmes roham húsz év
vel idősebbnek tüntető fel. Szemei körül kék karikák duzza- 
doztak elé, arcza beesett, felbomlott haja szemébe hullt és e sze
mek nézése merev, üres és fénytelen volt.

— Oh, hogy ennek éppen most kellett jönnie ! sziszegé, 
azután Ta máshoz fordult és szava oly rekedteD hangzott — Ta
más, öregem — mondá — mit akar az az ember megint ?

— Nem beszéltem vele, a levelet más borítékban egy hor
dár által küldte hozzám, — felelt Tamás. — Nem tudom, hogy 
mit akar újra ? bizonyosan megint pénzt akar.

— Itt a levél, Tamás bontsa fel, olvassa el. Nincs elég 
erőm hozzá. Oh be boldogtalan, be szerencsétlen is vagyok ón! 
Nos, Tamás, mit akar?

— A mint mondám, pénzt és újra pénzt! Azonfölül fe- 
nyegetődzik.

— Fenyegetődzik! — ismétlő Leontine grófnő rémülten.
— Hogy mindent elárul, napvilágra hoz. . .
— Menjen el hozzá, Tamás. Adja meg neki, amit csak 

kér, mindent adjon meg neki. Én most boldog akarok lenni, 
Tam ás; már eleget voltam boldogtalan.

Tamás komoran nézett maga elé és mintha szavait nem 
is hallotta volna, hanem saját tépelődéseinek önfeledten adna 
kifejezést, halkan, egy sóhajjal mondá :

— És a grófnő férjhez megy!
— Mindent elmondtam neki — susogá Leontine, mintha 

Tamás szemrehányása ős saját lelkiismerete előtt igazolni akarná 
magát. — És még se mindent — a bátorság elhagyott. De nem
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mondta-e, hogy titkaimba nem avatja magát? Hogy nem für
kész semmit ? Ó a nemes, nagy jellem ! . . . Jöjjön, Tamás, 
üljön le, beszéljük meg a teendőket. Nem volna-e mód ettől az 
embertől egyszer mindenkorra szabadulni. Maga okos ember, Ta
más . . . gondoljon valamit . . . .  azután majd a komornámat 
küldi b e ; istenem, ha Viktor most meglátna! . . . beszéljen, 
öregem . . . .

Az öreg Tamás leült és térdeire bocsátotta kezeit, meg- 
hányta-vetette elméjében a situatiót, de semmi okosat nem tu
dott kisütni.

Sokáig ültek együtt és tanácskoztak. Végre Tamás föl
kelt és kimenőben mintegy resuméjét vonva a megbeszélt dol
goknak, halkan mormogta magában:

— Én mindig mondtam, hogy felkötni való gazember 
ez a — Szádelői!
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Wyolczadik fejezet.

Sifi ur a más bőrében szeretne lenni.

Falsch  ! Hova gondol ön uram ?
— A mint mondom . .  „
— De kérem . . .
— Sajnálom, de úgy van. Ez az ezres hamis.
— Hamis! Falsch! Fel nem foghatom.
— A rendőrség különösen figyelmeztetett, hogy a nagy 

bankjegyek elfogadásánál legyünk óvatosak. Talán vannak önnél 
kisebb bankjegyek ?

— Mennyit is tesz az összeg ?
— Nyolcz száz ötven forint.
— Lesz nálam. lm itt van . . . hét, nyolcz . . . .  ki

futja . . . .
— Ez a százas is ham is.
— Hamis!
— Meg ez is . . .
— Valamennyi . . .
— Lehetetlen!
Ez a nem mindennapi párbeszéd a váczi-utcza egyik leg

jobb hirü ékszerárus boltjában történt, maga az üzlettulajdonos 
és egy elegánsán öltözött fiatal dandy között, ki előtt pompás 
etuiben egy melltű és egy pár brillant-fülbevaló feküdt a bolt 
asztalán, mint a melyekben a kétségkívül finom Ízlésű dandy 
választása megnyugodott.



71

Sifi ur volt, a boldog boldogtalan Sifi, kit kedvese ismét 
kegyeibe fogadott és zárt kocsiban hetenként egyszer-kétszer 
titkos találkára czipeltetett.

Elzálogosított arany nyaklánczát újra "kiváltotta, gyűrűinek 
száma tetemesen felszaporodott, újdonatúj lakkczipőt viselt és 
a magyar öltözetnek bűnös mellőzésével, egyike volt a legel
sőknek, kik nem német ugyan, de tőiül bő angol nadrágot és 
kurta angol zubbonyt öltöttek a legújabb divat szerint.®

A Hét bagolynak rég nem látta színét, magas lábon élt, 
az Angol királynőnél lakott és a „kis pipa" konyháját fitymálni 
merte : utói is érte a Nemezis!

Mióta az a szerencsétlenség megesett raj ta, hogy kedvese, 
a bájos grófnő hetekre elvonta róla figyelmét, megszűnt kiváncsi 
lenni. Nem kutatta, hova viszik, hogy hijják a grófnőt, és nem 
is igen beszélt róla senkinek. Félt, hogy újra meg talál nehez
telni reá és visszataszítja előbbi semm iségébe. A tudás fájának 
gyümölcsei fanyarak szoktak lenni; bolond, aki olyan nagyon 
tör\. magát utána! Mit ő bánja akármi oka lehet a grófnőnek 
a titkolódzásra ! Elég neki, hogy szereti, hogy nagylelkűsége foly
tán minden kényelmet és élvezetet megszerezhet magának.

Hanem szerelme az egyre fokozódott.
— Barrátom 1 — szólt Brutushoz, mikor egy Ízben vélet

lenül találkoztak a dunasoron, — barrátom, én nem fogom ezt 
soká kiállhatni . . . .

— Mit, Sifi ?
— Ez a szerelem engem megöl.
— Ne bolondulj, Sifi.
— Te azt nem tudod, Brutus. Te még soha sem voltál 

szerelmes.
— Ki meri azt állítani ? Hát a Lidi meg a Borcsa ? — 

berzenkedék Brutus féltréfásan.
— Piha ! Borcsa, Lidi 1 szobacziczusok ! Az nem szerelem.
— Hát micsoda, Sifi ?
— Hát . . . .  izé . . . .  az egészen más.
— 0 te lurkó, már hogy volna az más ?
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— Ne profanizáld a szerelmet, Brutus!
— Hát a grófsággal hányadán vagy, te világcsudája, te?
— Meglesz, barátom, az is meglesz, minden meglesz. Én 

szerencsés csillagzat alatt születtem barátom. Vigasztald magad 
az elvesztett titkárság felett, ma-holnap én is fogok titkárt tar
tani, és akkor annyi mintha praenumeráltál volna rá. Tied 'az 
elsőség. Adieu, Brutus ! Ápropos, mondjad Lengefinek, hogy ír
jon egy accrostichont kedvesem nevére és hozza el az Angol 
Királynőbe. Jól megfizetem . . . . Vacsorát is kap . . . .  
Blandának hijják.

— ő  Blanda, te pedig bolond ! — mormogá Brutus és 
odább állott.

Ez a találkozás csak két nap előtt esett, hanem az accro- 
stichon már ott van Sifi ur tárczájában, rózsaszínű arany
szegélyes papíron és mikor a százasokat kivette a tárczájából 
véletlenül az is kiesett.

Sifi gyorsan elrejtette a becses iratot, azalatt mig az ék
szerárus a bankjegyeket vizsgálta, kinek nyilatkozata különben 
nem alterálta valami szerfelett. Hanem annál, jobban megijedt 
az ékszerész komoly, fürkésző és éppen nem barátságos tekin
tetétől.

— Nem értem az egészet, — mondá Sifi ur. — Tessék 
félretenni számomra az ékszert, majd délután eljövök érte.
És mint akinek különben egészen rendén van a szénája, az
asztalon széjjelszórt bankók összeszedéséhez fogott.

Az ékszerész félretolta Sifi kezét és maga kaparitotta 
össze a hamis bankjegyeket.

— Mit akar ön ? — kérdé Sifi.
— Tessék csak ide a mellékszobába belépni, majd itt 

megmondom, hogy mit akarok.
— De uram !
— Ne provokáljan scandalumot: ha egyet mukkan, rend

őrt hivatok.
— Hát micsoda joggal ? Mit akar maga, he ? Mi közöm 

nekem a rendőrhöz ?
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Hanem Sifi ur ez önérzet daezára is követte az ékszerészt 
az oldalszobába.

— ön a kapitányság előtt meg fog felelni e hamisítvá
nyokért, — inondá az ékszerész. Ott mentheti és tisztázhatja 
magát. Nekem kötelességem önt feljelenti. Önt valaki megcsal
hatta, az is lehet, hanem egyelőre önt bankjegyhamisítónak 
kell tekintenem.

— Ereszszen el, uram — én jogász vagyok és nem bank
jegyhamisító — a Hét bagolyban, meg az egyetemen, (ezzel ugyan 
nagyot fillentett!) meg a Kámonban, meg az egész városban is
mernek — ez a pénz nem is az enyém. Egy nő, egy grófnő 
bízott meg, hogy ez ékszert, melyet kirakatában látott, meg
vegyem számára.

Dadogva, szepegve, reszketve tördelő Sifi e szavakat, ő  
félni ugyan nem igen szokott, hanem megijedni annál jobban.

— Önnek igaza lehet, hanem én mindazonáltal bekisér- 
tetem önt Ha szabadkozik rendőrt hivatok, amit nem örömest 
teszek, mert nem vagyok barátja az efféléknek. Ha önkényt fel
megy a kapitánysághoz, segédemtől kisérve, sokkal jobb lesz 
önre nézve. Még azt is megteszem, hogy kocsit hozatok. Kérem 
határozza el magát gyorsan. Nincs időm. A pénzt segédem ma
gával viszi.

Sifi hült-fűlt bele, de mit lehetett tenni ? Ez az ékszer- 
árus valóságos gentleman képpen viselte magát, azt el. kellett
ismernie.

Egv markos boltoslegény lépett be és Sifi urat udvaria
san karjával kínálta meg, mit nem lett volna tanácsos vissza
utasitatni. Azután szépen karonfogva végig sétáltak a váczi ut- 
ezán. Sifi ur nehány ismerősével találkozott és iparkodott mo- 
solylyal válaszolni köszöntésükre, ami nem sikerült egészen. 
Olyan pofát vágott, mint a macska mikor a mennykőt szagolja. 
Ez is kaland volt, hanem hát nem olyan, aminek az ember 
örülni szokott, vagy a kávéházban eldicsekedni vele.

A „korona" egyik ablaka mögött ott kémlelte Lengeti 
Titusz a járókelőket. A „Fővárosi Lapok" mai számát balan-

®Ké»eis R egrín jtír, IY. k it .  fi
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ceirozta egyik kezéből a másikba. Nem olvasta, de le sem 
tette. Pauli, a pinczér, már három ízben praenumeralt rá, de 
Lengefi urban nincs annyi lélekerő, hogy megválhasson tőle. 
A szerkesztői üzenetekben két sorocska ő hozzá szél s körülbe
lül az az értelműk, hogy „Tanulj tinó, ökör lesz belőled.11 
Titusz ezt a maga módja szerint magyarázza és igen kedvező, 
buzdító ítéletnek tartja. Még csak huszonötször olvasta el azt 
a két sort, mig ötvenszer el nem olvassa, ki sem adja a la
pot kezéből és csak azt sajnálja különösen, hogy ismerősei kö
zül ma egyetlen egy sem akarja mutatni magát, hogy figyel
meztethetné őket, hogy az az L. T. ő és senki más.

Hanem — nini! — alig hisz szemeinek. A túlsó trot- 
toiron ott lépdel Siti, karonfogva egy másik úrral, akit’ nem 
igen ismer. H ollá! Sarokba dobja az újságot és utána !

— Servus, Sifi! Átadtad már az accrostichont ?
Szegény Sifi kicsibe múlt, hogy a guta meg nem ütötte.
— Láttad már a „Fővárosi Lapokat"? Egy üzenetem 

van benne.
— Láttam, — fillenté Sifi nagy kínjában. Még huszonöt, 

harmincz lépés és a váczi-utcza végén, a városháztéren vannak. 
Ha ezt a Lengefit nyakáról le nem rázhatja, renomméja örök 
időkre tőnkre van siláuyitva. Kevesebb mint egy óra alatt min
den ismerőse tudni fogja, hogy vele valami rendkívüli dolog 
történt; mit keresne különben a városházán ? Úgy is eleget tö
rik rajta a fejüket, honnan szerzi azt a tömérdek pénzt, a mit 
elkölt.

— Nos mit szólsz ahhoz az üzenethez ? — kérdé ra
gyogó arczczal Lengefi.

— Szép, — dadogá Siti.
— Ugy-e bár? Rendkívüli! Teljes mértékben elismerő 

. . . Várj csak, elmondom — megtanultam könyv nélkül.
— Majd másszor, Titusz. Most dolgom van, — szabad

hoz ék Sifi ur.
— Ah, lárifári ! Neked mindig vau időd. Hallgasd csak.
— Kímélj meg, — rimánkodék Sifi.
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— No jó. Nem bánom. Hanem egy szóra Sifi . . . Ez 
az ur meg fogja engedni . . .

De az az ur úgy összeszoritotta a Sifi karját, mintha vas- 
pánt közé rakta volna és nem is volt hajlandó, Sifi urat egy 
szóra odaengedni.

— Mit akarsz, Titusz ? — kérdé szorongva Sifi.
— Azt csak négyszeri közt mondhatom meg.
Lengefi Titusz azt várta, hogy e nyilatkozatra az az ur 

el fogja ereszteni a Sifi karját, és nagy udvariatlanságnak ítélte, 
hogy ez nem is hederitett a világos czélzásra.

— Eredj vissza a „Koronába" Titusz. Később majd én 
is befordulok.

— De mikor nem várhatok. Beszélnem kell veled.
— Mit akarsz ?
— Hát legalább mutass be ismerősödnek.
— Lengefi Titusz ur, — mondá Sifi reszketve, mert már 

a városháztéren voltak. — Tehetséges fiatal iró.
Lengefi Titusz meghajtotta magát, amit a barbar boltos

legény fagyosan viszonzott.
— Kölcsönözz öt forintot, — mondá Lengefi, minthogy i s- 

m e r ő s előtt már nem volt oka titkolódzói.
Sifi szabad kezével a nadrágzsebébe nyúlt, hol szeren

cséjére nehány egyest talált.
— Nesze, mondá, most siess vissza a kávéházba és várj 

be ottan, mindjárt visszatérek.
— Lengefi Titusz a váratlan készségnek annyira megörült, 

hogy pillanat alatt elpárolgott és Sifi ur szivéről kő esett le, 
amint barátját visszafordulni látta.

De másrészt minél közelebb jutottak a czélhoz, annál job
ban összeszorult szive, annál jobban szepegett. Egyszer affélét 
is gondolt: nem lenne-e jó ezt a boltoslegényt lekenyerezni, 
hiszen csak boltoslegény, azután isten hirével odább állni, a 
grófnőt pedig este jól összeteremteni, hogy az ily megbizásoktól 
továbbra mentse fe l; — hanem hát az a legény még erősebben 
oda srófolta a karját, mintha sejtette volna, hogy Sifi ur alat-

6 *
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íomos fejében micsoda agyafúrt eszmék garázdálkodnak, és nem 
volt bátorsága, hogy megkínálja egy értékes gyűrűvel, vagy órá
jával, vagy nv&klánczával.

A városház előtt álló őr, benn a hajdúk, senki sem vette 
észre, hogy minő veszedelmes ember az, ki az imént a kapun 
besétifikálf, olyan közönyösen, mintha csak privata diligencia- 
bdi nézne be a fórumra.

A boltoslegény a kapitány ur után kérdezősködött; he
lyetteséhez utasították, ki nem volt más mint régi ismerősünk 
Cziagár Jónás János ur.

Az előszobában néhány pillanatig várakozniok kellett, mert 
ügyes bajosok voltak odabenn. Itt Sifi ur nagy szepegósében 
már meg nem állotta, vagy szabadulására egy kis kísérletet 
ne tegyen.

A boltos legény eleresztette karját és székkel kínálta meg 
az ablakmélyedésben, ügy tett mintha itthon volna. Sifi ur 
megköszönte a grácziát, leült a boltoslegény mellé, és az első 
másodperezekben mindketten hallgattak.

Az előszoba üres volt. Belülről a hivatalszobából pattogó 
beszéd hallatszott. Sifi urra ngy hatott az, mint távoli menny
dörgés moraja, melyről bizonyos , hogy egy rövid negyedóra 
alatt saját feje fölött fog végig dörgeni.

— Halija, uram, — szólt Sifi Cerberusához — egy ké
résem volna önhöz.

— Hallom, — felelt ez, gyanakvó pillantást vetve Sitire.
— Ha engem itt találnak tartóztatni. . .
— Annyi mint bizonyos —- mondá a kegyetlen boltos

legény.
— Gondolja? — kórdé Sifi.
A boltoslegény vállat vont: még ilyet csak kérdezni is !
— Tegyük fel, hogy itt maradok, — folytatá Sifi ur si- 

fáakozó hangon. (Mielőtt a városház kapuján belépett volna, 
bizonyosra fogta, hogy azonnal eleresztik; de mihelyt belépett, 
bizonyosnak hitte, hogy itt, marasztalják.) Tegyük fel, hogy itt 
maradok,. .
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— Nos? — kérdé szigorúan a boltoslegéay.
— Minek nekem akkor ez a sok arany gyűrű, ez az óra, 

ez a láncz, ez a melltü, ezek a gyémánt manchetta-gombok.. ?
— Hm ! — szólt újra vállatvonva a boltoslegéay !
— Ha jól tudom, ezt az embertől úgy is mind elszedik 

és vagy adják vissza, vagy sem !
A boltoslegény helyeslőleg bólintott, fejével, hogy ö is 

tökéletesen úgy vélekedik.
— Nem tenné meg ön azt a szívességet és magához venné 

ezeket, csupán megőrzés végett, vagy —
— Vagy ? — kérdé a boltoslegény.
— Vagy egészen is megtarthatná — zökkenté ki nagy da

dogva szegény Siti.
— Megtarthatnám ? . . .  hm! És mit akar tőlem ennek 

fejében ? — faggatá kegyetlen günynyal a boltoslegény.
— Semmit, — mondá Siti. — Ön ismét hazamenne bolt

jába és én is dolgomra mennék. . .
— Úgy? — szólt keményen a boltoslegény, — ez meg

vesztegetési kísérlet. Már most csakugyan magam is azt hiszem, 
hogy ön bankóhamisitó. Be fogom jelenteni e vesztegetési 
kísérletet is, érti ? . . . Maga gézengúz, zsebmetsző, tolvaj! . . .

Sifivel felfordult a világ. Zavarában holmi mentséget ha
dart elő, ami a mérték emberét még jobban felbőszítette.

E pillanatban megnyílt a hivatalszoba ajtaja. Két ur lépett 
ki, ntánok egy városi trabant, ki intett az uraknak, hogy be
mehetnek.

Czingár ur szőke phisiognomiájába, azóta hogy utólszor lát
tuk^ em vegyült egy árnyalat sem. Most is ott ült asztala előtt egy 
nagy rakás aktába merülve. Krantz meggyilkoltatása volt. ezek
ben tárgyalva: bárom betörő tolvaj homlokegyenest ellenkező 
vallomásai, kiket csak azon egyszerű oknál fogva nem lehet 
egymással confroutálni, mert mind a hárman megszöktek.

Mialatt a boltoslegény önértékének teljes tudatával bizo
nyos patbos kíséretében a tényállást eléadá és az elkobzott ha
mis bankjegyeket a tollnok ur magas színe elé letette, ennek



78

szemeiben sajátságos fény villant meg. így tekinthet a hiuz, 
mikor rejtekéből a biztos zsákmány reményében előugrik. Ar
czárói az öröm letörülte a ráerőszakolt tekintélyt, de mihama
rabb eszébe jutott ismét a situatió és ennek megfelelendő, hir
telen ismét komoly, csaknem mérges arczot vágott.

Czingár ur becsengetett egy Írnokot s a boltoslegény elő
adásáról, jegyzőkönyvet vétetett fel, azután elbocsátotta őt, kérve, 
hogy a történteket titokban tartsa, nehogy a megindítandó vizs
gálatnak ártsanak vele.

Számos jelentéktelenebb csalás fordult elő utolsó időkben, 
melyeket parasztokon követtek el, de a csalóknak nem lehetett 
nyomukba jönni: ez volt az első eset, mely némi eredménynyel ke- 

* csegtetett, hogy a bandát, mely üzelmeit meglehetős szemtelenség
gel  ̂ gyakorolta, el lehet majd csípni. A nemzeti bank időközben 
már jelentékeny jutalmat is tűzött ki a bankóhamasitók fejére, 
kiket Lajthán innen és Lajthán túl, Pesten is, Pécsben is 
kerestek. Könnyen felfogható tehát, hogy Czingár ur mért köpte 
úgy a markát.

A boltoslegény tiz perez múlva tehát el lön bocsátva és 
Sifi urra kezdett rájárni az igazság rúdja. Két óra hosszant tar
tott a kihallgatás. Czingár ur lassan-lassau alább hagyott kez
detben alkalmazott szigorával, szelíd, csaknem nyájas lett. A 
jegyzőkönyvet vezető írnok Sifi ur vallomásaira el nem nyomhatta 
a mosolyt. Kemény és Riemer biztosok egyre pödörgették a 
bajuszokat.

-  Ki volt az az ember, ki önt idejövet az utón megszólí
totta ‘i

— Lengeti Titusz.
— Mestersége?
— Poéta.
— De miből él ?
— Koplalásból, — mondá Sifi ur és szemei újra meg

töltsek kőnyekkel.
— Mit akart öntől ?
— Öt forintot kért kölcsön.
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— Adott ön neki?
— Igenis adtam.
— Először kölcsönzött ön neki most pénzt ?
— Ó dehogy !
— És ő micsoda szolgálatokat tett önnek a koronként 

adott kölcsönökért ?
— Semmit. Tegnapelőtt ezt az acrostichont irta szá

momra — mondá Siti a rózsaszínűpapirra mutatva, mely egyéb 
elkobzott apróságokkal együtt az asztalon feküdt.

— Mi szüksége volt önnek erre a versre?
— A grófnőt akartam meglepni vele.
— Hogy is hijják csak azt a grófnőt ?
— Nem tudom.

4 — Családi nevét nem tudja ; de keresztnevét tudnia kell 
ha acrostichont Íratott hozzá ?

— Blanda.
— Czingár ur felvette a rózsaszínű papirost és utána né

zett, vájjon a kezdőbetűk megfelelnek-e e névnek.
— ön ezt a verset fel akartaolvasni kedvesének, úgy- e bár
— Igen, — sohajtá Sifi.
— És erre a. felolvasásra készült is ?
— Készültem, — mondá Sifi bünbánólag.
— lm, fogja, olvassa fel n e k e m.
Sifi ur reszkető kézzel nyúlt a rózsaszínű lap után és siró 

hangon, mint a kis diák, mikor leczkéjét nem tanulta be könyv- 
nélkül és büntetésül a könyvből kell recitálnia, ekképpen ol
vasott :

B l a n d a  g r ó f n ő n e k .

Bájaidnak káprázatos fénye 
Lopott csillag, fentről eredő,
A h ! — sóhajtok — hisz nem földi lény e,
K ern; egyenest égből ered 5 !
Dús erénynyel, mint huszár lóháton,
Akkép jöttél világra, jól látom.
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Gralarnbszelid lelked goudelatja ! . . .
Rengetegében eltéved az ész.
O, ha kérésem szived meghatja,
Fogadom, hölgy, a legboldogabb lesz.
Ne légy, ó szűz, kemény mint a hegyek 
Örcsucsán a hó, mely jéggé jeged ! ! . . .

Mikor Sifi ur az olvasást befejezte és féléken felpillantott, 
azt látta, hogy a vizsgáló biró urat nem látja. Czingár úr még 
a declamatió elején a mellékszobába vonult az írnokkal egye
temben. Kemény és Riemer biztosok egyik jobbra, másik balra 
fordult, vagyis inkább dűlt a nevetés miatt. Sifi ur pedig olyas
formát érzett, mintha lefőzték volna.

Az oldalszobában, hova Czingár ur és írnoka vonult, egy 
idézett tanú várakozott. Sokkal egyszerűbb lett volna, Sifi urat 
el-, és a tanút bevezetni, hanem Czingár ur czélszerübbnek 
látta igy. Hadd váltogassa a lábait az a deliquens még egy óra- 
hosszant. Hadd ernyedjen elmégjobban.

Az idézett tanú Brutus volt.
Brutus azon kérdésre, hogy mennyire van beavatva Sifi, 

illetőleg Brunner pénzforrásainak minőségébe, miután Czingár 
ur különösen figyelmeztette, hogy fölötte komoly és messze ki
ható dolgok, forognak szőnyegen, elmondta mindazt, amit Siti
től hallott. Az írnok Brutus ur vallomását szintén papirosra tette.

— Igaz az, hogy Brunner önt egyszer felszólította, hogy. 
kapjon fel hátul a bakra és kisérje el, hogy megtudhassa, hova 
viszik ?

— Nemcsak hogy felszólított, de száz forintot adott érte
— És ön meg is tette ?
— Megtettem.
— Nos ? . . kérdé Czingár ur feszült várakozással.
— Eltévesztettem a kocsit, másikra kaptam fel.
— Ön be is volt fogva ? . . .
— Politikai ügy miatt.
— És Brunner?
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— Ugyancsak ez okból.
— Micsoda törvényszék előtt állottak ?
— Hadi törvényszék előtt.
— Ön egy főárnál titkári állást viselt?
— Igen.
— Ki volt az a főur ?
— Gróf Korláthnoky Dénes.
— Mennyi ideig volt nála ?
— Csak pár hétig. Difterentiák merültek fel köztünk és 

ott hagytam.
— Jó. Mit tart ön Brunner jelleméről ?
— Bolond, — mondá Brutus laconice.
— Képesnek tartja őt valamely főbenjáró bűn elköve

tésére ?
— Nem.
— Emberölésre ?
Brutus elmosolyodott.
— Bankóhamisitási a ?
— Szamár ö ahhoz.
— Gondolja?
— Tudom.
—■ Az ön barátjánál közel kétezer forint hamis bankje

gyet találtak ?
— Brutus meghökkent.
— Nos, mit szól Ön ehhez ?
— Már mondtam.
— Mit mondott ön ?
— Szamár ő ahhoz.
— Elhiszi ön, hogy attól a grófnőtől kapta ?
— Meg merek esküdni rá.
— És hogy Brunner nem tudta, hogy hamis bankó ?
— Arra is.
— Ön meg van győződve ártatlanságáról?
— Olyan ártatlan mint a csecsemő gyermek.
— Jó. Figyeljen ön.
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Brutus összehúzta szernöldeit és előbbre tolta becsületes
képét.

— Én magam óhajtanám a legmelegebben, hogy ez a 
bűntény egészen kiderülne és hogy annak kutfarrását felfedez- 
hetnők Erre nézve első sorban szükséges volna barátját sza
bad lábra helyeznem, hogy azok, kik mint látszik eszközül 
használták fel, félrevezettessenek.

Brutus önkénytelenül megbillentette aggodalmat kifejező 
arczát. A rendőr intentiója tagadhatlanul helyes volt. — Hanem 
egy ily terhes gyanúban levő egyént még sem lehet igy min
den teketória nélkül szabad lábra helyezni, — folytató Czingár 
nr pfiffikusan. Lehet, hogy mindaz, amit önök vallottak, szorul 
szóra megfelel a tényállásnak. -«Mint ember elhiszem; mint 
vizsgáló biró meg vagyok győződve, hogy az merő koholmány. 
Ha azonban ön kezességet vállalna barátjáért, mi sem állana 
útjában annak, hogy szabadon bocsássam és neki módot nyújtsak 
a maga tisztázására. Nos, megteszi ön ? . . .

— Elvállalom a kezességet, — mondá Brutus.
Czingár ur szőke képe még pfifíikusabb kifejezést öltött.
— Az ily kezesség — mondá nyomatékkai — tízezer fo

rinttal jár, mely összeggel ön hihetőleg nem rendelkezik ?
— Egyelőre nem, — viszonzá Brutus.
— Nem is szükséges, föltéve hogy ön beleegyezik, hogy 

Bruaner barátját itt nálunk három napig helyettesíti. . .
— Bezárassam magamat helyette ?
Csak három napra.
— És azután?
— Ön meg van győződve, hogy Brunner nem fog kereket 

o ldani ?
— Sokkal gyámoltalanabb.
— Úgy három nap múlva ismét szabadon bocsátjuk önt.
— Isten neki! — mondá mélyen felsohajtva Brutus, 

az utolsó római, — már csak nem hagyhatom ilyen páczban azt
a tökilkót.
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— Ön derék ember, — mondá Czingár ur. Majd gon
doskodom önről, hogy az unalom meg ne egye.

— És egy kis harapni valórul is, kérem — tévé hozzá gon
dos előrelátással Brutus.

Sifi urnák azalatt ideje és alkalma került a sors szeszélye és 
változandósága felett gondolkozni. Hanem ő nem igen élt az 
alkalommal. A körmeit ugyan eleget rágta, de gondolat nem 
jutott eszébe, kivéve tán azt az egyet, hogy milyen üdvös dolog 
lenne most Mihalekhez elnézni egy kis ebédre; közel háromra 

járt az idő és még nem ebédelt Éppen fél egykor történt meg 
rajta ez a kis kellemetlenség. Nem történhetett volna már vagy 
két órával később ? Bizony ráért volna az az ékszer később 
is. Estig még tízszer is megvásárolhatta volna. És tiz óra előtt 
aligha jön érte az az ostoba Jean. No, ma ugyan keresheti, 
várhatja. Ja ja j! Hova fog ez vezetni ? Mi lesz belőle ?

Czingár ur Írnokával újra belépett.
Sifi még mindig ott állt a szoba közepén, Kemény és 

Riemer között.
— Brunner u r ! — kezdé a tollnok, — én az ön érdeké 

ben nehány tanút is kihallgattam. Valamennyien megegyeznek 
abban, hogy önt tisztességes embernek ismerik. Igen gyanús és 
terhelő körülmény ugyan, hogy ön az üzleti segédet meg akar
ta vesztegetni, hogy gyűrűit és óralánczát neki akarta ajándé
kozni, de én a fennforgó esetben ezt megbocsáthatónak találom, 
íme, vegye vissza holmiait, a verset is, — csak a bankjegyeket 
fogom itt tartani, azokat nem adhatom vissza. És most még 
csak némi csekély körülményeket óhajtok megtudni öntől: mi-' 
kor gondolja ön, hogy a grófnő küldött volna ön után ?

— Ma éjjel, — mondá Sifi szomorún.
— És hol szándékozott ön bevárni a grófnő fogatját V
— A muzeum táján, a Wimmer előtt — sohajtá Sifi.
— Jó van, barátom. Ön, nemde, igen óhajtaná a rendez- 

voust el nem mulasztani?
— De mennyire ! sohajtá Sifi.
— Ne higyje azt, hogy mi, a törvény emberei, olyan ke-
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gyetlen barbárok vagyunk. Mi azt belátjuk és abban utó végre 
is nincsen semmi törvényellenes. Én módot akarok nyújtani önnek, 
hogy a pásztorórától meg ne fosztassék. Ha ön megfogadj a? először, 
hogy grófnője előtt a történtekről hallgatni fog ?

— Mint a s ir ! — szólt Sifi és az öröm sugara lebbent vé 
gig sápadt arczán.

— Ha grófnője az ékszert kéri, azt fogja mondani, hogy 
látott egy igen szép ,uj fagonra készült darabot, de az már el
volt adva, ön tehát annak a mintájára egy másikat rendelt meg 
és mindjárt ki is fizette. . . három nap alatt elkészül... mit 
gondol ?

— A grófnő bele fog nyugodni, — reménykedők Sifi.
— Na, én is azt hiszem. Ha újabb megbízást és pénzt ad 

önnek, elfogadja, mintha semmi sem történt volna. Azután egye
nesen elhozza a pénzt ide, megvizsgáljuk a bankjegyeket, hogy 
n«m hamisak-e, nehogy önnek újabb kellemetlenségei támadja
nak. Azt hiszem, nincs önnek semmi ellenvetése ezek ellen ?

— Isten mentsen ! — szólt nagy lélegzetet véve Sifi.
— Hanem, amire különösen figyelmeztetem, el ne mu- 

laszsza ön, grófnőjének a szokott módon udvarolni, érti ?
— Természetesen.
— Mert ha valami fólszegséget követ e l ; ha egy muk- 

kanással elárulja, hogy ön egy felsőbb parancs értelmében 
cselekszik: gúzsba köttetem önt és halálra korbácsoltatom ! — 
dörgé Cziagár ur szemeit forgatva és lábával nagyot toppanva, 
hogy csak úgy tánczolt a világ Sitivel.

— A mint parancsolni méltóztatik, — hebegé Sifi.
— Még azt is elárulom önnek, hogy szabadulását egy 

igen nagy tekintélyű hazafi kezességének köszönheti. Ha sza
badságával visszaél, nemcsak maga magát teszi tönkre, hanem 
azon férfiút is compromittálja. Most pedig szabad ön.

— Elmehetek? — kérdé Sifi el nem nyomhatva örven
detes megindulását.

— Mehet. Az előszobában várakozzék még néhány, 
perczig.
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Sifi ur egyet fordult a sarkán és odakünn volt.
— Kemény, — fordult Czingár ur az egyik biztoshoz, 

— öltözzék civilbe és kisérje nyomban ezt a fiatal embert, 
utasítson még három-négy legényt, hogy folyvást keze ügyében 
legyenek. Riemer, ön 15—20 komfortáblit és fiakkert fog fel
állítani este kilencz érakor a szénatéren, a muzeum körül, 
minden iutczasarkon, minden sikátor mellett egyet. Minden 
kocsiba két-két legényt fog beosztani, a kocsis helyét szintén 
a mi embereink közül foglalja el egy-egy czivilben. Azt 
fogatot, mely ezt a fiatal embert el fogja szállítani, kimért 
távolban, nagy óvatossággal követni fogjuk, magam is ott 
leszek. Ez expeditió sikerével nagy kitüntetések járnak. A 
nemzeti bank jutalmát mi fogjuk zsebre gyűrni. Tehát óvatos
ság és eszély!

Czingár ur intett a kezével és elbocsátotta embereit.
Egy óra múlva ott láthatjuk Sifi urat a „korona1' kávé- 

ház előtt, sétabotja fejét harapdálva és olyan derült hangulat
ban, mintha a leirt jelenet éppen tiz év előtt történt volna 
meg rajta; gusztálta a járó-kelő delnőket, díszes nyakken
dője csokrát igazgatva és egy-egy elszáguldó ismerősének nagy
úri leereszkedéssel selypitve oda-oda vetve , hogy : „Szeevusz!“
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Kilenezedik tejeaet.

„líra berek nád a kert!'

Szép tavaszi est volt. Az utczákon sokáig és sűrűn hul
lámzott a nép. Előtte való nap jóltevő zápor verte le a világ
hírű rákosi port és Budapest szabadon föllélegzett. Fönnt a 
csillagos ég — — de hagyjuk az eget a csillagvizsgálóknak, 
a szerelmeseknek és a poétáknak; maradjunk mi a földön, 
hol sokkal nehezebb megállani a sarat.

Tehát a gázlámpák két hosszú végtelen sorban húzód
nak végig a vácziut és az országúton, és a lámpák árnyéká
ban (a világosság úgy is jelentéktelen) járkálnak a napi fára
dalmaktól elcsigázott, vagy a semmitevésben elfáradt „boldog 
pestiek. “

Az asphaltnak akkortájt persze még se hire, se hamva 
nem volt nálunk; és ha boulevardról beszélt valaki, egyenesen 
Párizs jutott eszünkbe; ezt a körülményt egy másik körülmény 
végett hozom fel. t. i. a kegyetlen kövezet érdemleges mélta
tása czéljából.

A hatvani utcza sarkához érve meg-megáll egy-egy con- 
templativ lélek és végigtekint a kerepesi utón. Hasonló per- 
spectivát alig élvezhetni Pesten. A véghetetlen lámpasorok mintha
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egy egy idegen határban vesznének el. Az utolsó parányi gáz
nyelvek, mintha túl az Óperenczián világitanának! A contem- 
plativ lélek elmereng, elmerül azokon a legeslegutolsó csillag
szerű fénypontokon: vájjon e sejtelmes távol mit fedez? Egy 
vaskos hentes elmenőben könyökével hátba löki, egy realisü- 
kus, hétköznapi hentes, kinek azok a végső csillámok eszébe 
juthatják, hogy ott a vám, ott kopott finánczok ödöngenek és 
a becsületes pógárt irgalmatlanul megfinánczolják. Paíf! Elvégre 
is ebbe lyukad ki minden poézis!

A hatvani utcza sarkán jóval tiz óra után egy kedves 
ismerősünk alakja bukkan fel hirtelen. Azt se tudjuk honnan 
jött, valamint hogy az is kétséges, merre fog fordulni. Sokáig, 
egy negyedóra hosszan! áll meg egy helyben, „mint egy élő 
tilalomfa" — nem, ahhoz nem elég ember, mondjuk inkább 
mint egy eleven mértföldmutató.

Hüvelykujját mellénye ujjnyilásába akasztja, nagyot ásít 
és néz jobbra, balra ; kétségkívül vár valakit.

— Bah, — mormogja vagy gondolja, amint az olvasó 
inkább elhiszi, — bah, az aranyosi szép napok lejárták ma
gukat — tempi passati! Minek ( fecsegtem annyit ? Magam 
vagyok az oka. Irigyeim elárultak — és most mindennek vége 
A fejemet merném rá tenni, hogy azok a bankók nem is faisi- 
ficatumok. Hisz én se vagyok vak. Már ho^y lehetne bankót, 
így utánozni, és ha igy utánozzák, hogy lehetne azt megis
merni ? Larifári! Kelepcze az egész, roszakaratu emberek kelep- 
czéje. Ajaj! Gonosz sejtelmek ezek, de nem szabadulhatok 
tőlük. Hogy ez mindjárt eszembe nem jutott! Erősen azt 
hiszem; csak azért bocsátottak szabadon, hogy rjra elfogjanak. 
Ah, bah! számár vagy Siti! Ha elfognak megint kibocsátanak 
Punktum! „Ha egyet mukkan, vagy valamit elárul, vagy szö
kési kísérletet tesz, gúzsba köttetem és halálra korbácsoltatok.!“
. . . Én fel nem foghatom, hogy az az ember igy mert velem 
beszélni? Szemtelenség! Hanem úgy rémlik, mintha azt a 
komiszárust, aki felpeczkelte magát mellettem a kihallgatás 
alkamával, a Koronában újra láttam volna! Limonádét szer-
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Cfeölgetett . . . egy  fogdm eg-kom iszán is lim o n á d é t! Eredj, Sifi ! 
Ilyet még csak gondolni is !  . . .

Sifi ur ezután, mikor megunta az egy helyben állást, 
szépen meglódult a muzeum irányába. Jobbra-balra tekinge
tett és szokása ellenére lassacskán botorkált előre. Egy bízó* 
nyos kocsira várakozott, arra a világosság- és légmentesen 
elzárt fogatra, melyet hírből ismerünk. Az „uj világhoz“^czim- 
zett sörház előtt (a színház melletti saiok sorháznak akkor az 
volt a ezime) három-négy fiakker állott, odébb ismét egy ma
gános eomfortábli, meg odébb újra egy fiakker, hanem egyik 
sem volt az igazi.

— Ha boldogságom napjai meg vannak számlálva — 
folytatá Sifi ur megszakasztott elmefuttatásait, — legalább 
méltóan fogom beharangozni őket. Az a kis pénz, amit adott 
— bagatelle ! Én nem szorultam rá, nem kértem tőle. Börze
ügynöke voltam : megilletett. Punktum ! Nekem mindig volt 
pénzem — Brutus a megmondhatója ! — mindig rajtam élős- 
ködtek a fiuk; mindig volt, és mindig is lesz. De nekem egyéb 
k e ll: nekem Blanda grófnőre fáj a fogam és nem hamis 
bankjegyeire. A mit tettem, ő érette tettem. És még csak 
annyira se mentem nála, hogy egy csókot adott volna! — 
Ha ezt a világ kiszimatolja — paff neki ! Renommémon olyan 
csorba esett, amit ki nem köszörül többé semmiféle szentje a 
kalendáriumnak. Mit mondana a mosónőm, ha ezt megtuduá ! 
. . .  De hát rajtam nem is múlt talán, én elég tüzes udvarló 
Vagyok — hanem ma még tüzesebb leszek. — Nem irgalmazok 
és nem kegyelmezek ! . . .

Egy messzehangzó éles fütty állította meg Sifi urat szel
lemi rugdalózásai közepett. A Wimmer felől jött. Sifi körös
körül tekintett, nem látott semmi feltűnőt; itt-ott egy-egy 
magános fogatot, igénytelen sétálókat, akik hazafelé kászolódtak, 
egy-egy gazdátlan ebet, mely a muzeumkert vaskorlátjához 
dörzsölte fületövét, nehány megkésett szolgálót s egyéb estéli spe
cialitásokat.

Sifi ur végig mérte a muzeumkert előtti járdát. Ez a tájék
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meglehetős homályos és meglehetős csendes volt. A Wimmer 
előtt nehány jogász álldogált és egypár vidéki földesur szür
csölgette a fekete levest. Szemben a „két pisztoly"-bán nagy 
animóval J húzták a „jaj be hunczut a németMéle nótát, és 
üveg ajtaja előtt egész kis csoportosulás történt, melyet a vá
rosi drabant, ki vétetlenül oda tévedt, nem igen iparkodott 
eloszlatni. Csoportosulás suszterinas nélkül nem képzelhető akár 
déli, akár éjféli tizenkét órakor és a jelen alkalommal sem 
hiányzott.

— Hallod-e, Gyuszi, azt mondják szerelmes vagy a 
majszternédbe ? — incselkedik a drabant a gyerekkel nagy 
komolyan.

— Hát azt ki hazudta megint? Magának mindig olyan 
bogarai vanhak, — feleli Gyuszi nyilván megsértődve.

— Ki mondta? Az ujjamból csak nem szoptam. Gyere, 
Gyuszi, mindjárt meg is mutathatom.

— Hallja, én nem megyek magával.
— Te bágé kis kölyök, úgy-e inadba szállt a bátorságod?
— Mán maga egy párszor rászedett.
— Nem szedlek rá, Gyuszi, ha mondom.
— Hát mutassa meg.
— No gyere . . . látod ott a sövény mellett azt a gaval

lér urat ? . . . Mikor utószor meglábszijazott a mestered, az 
is e miatt történt. Nem ismered ? . . . Hisz a szomszédságtok- 
ban lakik ? . . .

Gyuszi tagadólag rázta fejét.
— Az uj borbélylegény . . . Nézd meg jó, Gyuszi. Annak 

is amajszternédre fáj a foga?
— Igazán?
— Te, Gyuszi, mit gondolsz ? Tréfáljuk meg együtt, mi ?
— Jó lesz, — mondá Gyuszi; — De mivel ?
— Ügyelj szógám, a mit mondok. Honnan hozod ezt a 

m'nkő nagy csizmákat?
— Újpestről, kundschaftnak csináltuk — de nem me.n 

rá a lábára — visszahoztam.
Kép88 Regény tár, IV. köt. 7
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— No nézd csak, Gyuszi. Látod ezt a papirost ? — 
kérdé a drabant.

— Mi van benne?
— Hát ezt látod ?
— Aunye, be nagy ménkű papiros — hát ebbe mi van ?
— Csiriz van benne, szógám, mindakettőbe az van. 

No vigyázz. Az egyiket ebbe a csizmaszárba teszem, amásikat 
meg abba.

Gyuszit majd megette a csoda, hogy ez a dolog már 
mibe fog kilyukadni ?

— No most szedd össze magad, kis szógám. Azért a 
borbélylegényért majd egy hintó fog eljőni, azt várja ott a 
sarkon. Mi a túlsó sarokban állunk és elrejtőzünk az árnyékba. 
Mikor a könyökömmel megböklek, akkor te egyszerre kifordulsz 
és rágyújtasz valami jó nótára, és úgy emeled a lábadat, hogy 
akkorra érj oda hozzá, mikor a hintó megáll előtte, akkor ki
rántod a kisebbik csomó csirizt a csizmaszárból, és egyenesen 
a képébe vágod és elszaladsz . . .  de csak pár lépésnyire, ne 
félj, nem fognak kergetni . . . Mikor, oztán a hintó megindult, 
te utána veted magad és a nagy csirizes papirost hátul oda ragasz
tod a hintó fenekére . . .  no mit gondolsz Gyuszi? Megbirod-e 
tenni ezt a stikket, he ?

— Egy hatosért megteszem, — mondá Gyuszi.
— Ejnye, be kapzsi gyerek vagy !
— Alább nem — begyeskedék Gyuszi.
— No, isten neki! Fogjad, itt a hatos. Hanem aztán 

szemes légy, különben mint éji csendzavarót, hivatalos állásom
nál fogva bekísérlek.

Gyuszi egészen bízott magában. Nappal is megtenné, hát még 
este? saját jószántából is, hát még ha fizetnek érte, mégpedig vá
rosházi tekintély!

Sifi ur pedig ezalatt kimért lassúsággal tapodta a járdát 
föl alá , hogy szinte már meg is sokalta. Fél tizenegy 
éra is elmúlt, az ő fogatja nem jelentkezett. Itt is, ott is merült 
fel egy-egy újabb jármű, de vagy megállt, mielőtt Sitihez ér-
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kezett volna, vagy vágtatva odább haladt. A keeskeméti-utczá- 
ból is kifordult egy. Fiakker volt. Retten ültek a bakon. Ez 
sem volt az igazi. Az a fiakker szép lassan, lépésben czirkált 
a muzeum előtt. Befordult a Sándor-utczába és ismét vissza
kanyarodott a muzeum-térre.

— A terv, azt hiszem, stratégiailag meg nem támadható 
— susogá halkan a bakon ülő férfiak közül az egyik, kiben lám- 
pavilág mellett azonnal Czingár urra fognánk ráismerni.

— Hány kocsit állíttatott fel ? — kérdő Czingár ur társa, 
egy vele hasonrangu, de más ressorthoz tartozó tisztviselő, ki 
önkényt csatlakozott az expediczióhoz.

— Minden városrészben tizenötöt — viszonzá a tollnok.
— A jel?
— Ebvonitás.
— És ha a fogatot eltévesztjük ?
— Nincs eset rá — szólt Czingár ur őntetsző mosoly - 

lyal, mint egy hadvezér, ki planumát a legkisebb részletekig 
kidolgozta és figyelmét semmi sem kerülte ki. — A fogat 
meg lesz bélyegezve. Hátsó falára nagy fehér papiros lesz, 
ragasztva, ami azonnal elárulja. Az instrukcziókban, melyeket 
adtam, ez is benne van. Másrészt arról is gondoskodtam, 
hogy valahogy el ne áruljuk magunkat. Az oldalutczákban 
felállított kocsik a jel hallatára előjönnek és tovább kísérik ajj 
rejtelmes fogatot; az pedig, a mely addig követte oly oldal- 
utczába fordul, honnan ismét megkerülheti és szembe jöhet vele.

— És ha az egész csak mystificatio?
— Az nem lehet. ! .
— És ha az a titkos fogat ma nem mutatja magát?
— Holnap ismételjük a vadászatot.
Az utolsó szavaknál Czingár ur hirtelen fölegyenesedett a 

bakon, és épp oly hirtelen ismét leült. Sebes vágtatva közele
dett egy fogat az országúton és egyszerre a múzeumnak tartott. 
Czingár ur fiakkerje éppen a Wimmerhez ért, hirtelen vissza
fordult és megállt. Az országutról jövő fogat közönséges fiakker- 
hez hasonlított, de még sem volt az. Egyetlen lámpája szojsw)-

7*
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ruan pislogott ; a bakon ketten ültek. Két 16 volt elé fogva. A 
•múzeumhoz érve, egyezerre lépést tartott és megkerül ve a tért, 
szorosan a muzeum előtti járda elé fordult és még lassabban 
léptetett.

— Ez lesz, —  susogá Czingár ur és fülelt.
— Hála istennek! — mormogá Sifi, mintegy busz lépés

nyire a Sándor-u'tczai saroktól sétifikálva.
— Nosza, szógám — mondá az árnyékban álló trabant 

és megbökte a  suszterinast.
Gyuszi elöugrott és sebtibe rágyújtott arra a híres nótára,

hogy:
Jó bor, jó egészség,
Szép asszony feleség.
Szép asszonynak, jónak,
Jójárásu lónak 
Kár megöregedni.

A mint a fogatot megállani látta a borbélylegénynek vélt 
Sifi előtt, egyet rúgott magán és ott termett ő is, mint a pa
rancsolat, kezében a végzetes péppel.

Mikor a bakról az inas leugrott hogy a kocfihágcsót le- 
ereszsze, Gyusziban hirtelen felforrt a méreg:

— Majszterné kéne, mitugrász borbélylegénye ? Nesze! . . . 
És azzal a szeme közé csapta a hig habarékot papirosostól 
együtt, hogy Sifi ur hátratántorodott és csak úgy kapkodott 
levegő után.

Az inas olyat mordult, mintha röhögés lett volna és ipar
kodott Sifi urat megnyugtatni, ruháit, melyeken végig folyt a 
habarék, megtörölgetni, azután valóságos erőszakot kellett rajta 
tenni, hogy a kocsiba beemelje. Sifi ur ilyen maskarába rostéit 
megjelenni imádottja előtt.

A kocsis fönn a bakon türelmetlenkedett és félhalkan sacramen- 
tirozott. Az út közepén ott állt a heroikus suszterinas és úgy ka- 
hotázott, a hogy csak a torkán kifért. A sarkon egy kutya el- 
vonitotta magát, a szomszéd sarkon egy másik. A Wimmer 
előtt álló fogat lépésben megindult az országúinak.
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Beletelt öt hat perez, mig a Siti ur hintája mozgásnak
eredt.

— Filou ! Vagabond ! — káromkodott a kocsis, a lovak 
közé légy intve. Gyuszi pedig amint a kocsi ajtaját becsapni 
hallá, utczu neki I ©dairamodott a fogat mögé és a mint meg
indult, már oda is volt enyvezve a roppant árkus papír; még 
egy darabig utána is szaladt, hogy szépen kiteregesse, azután 
megfordult és mint aki feladatát becsületesen teljesítette, nyugodt 
lelkiismerettel, fütyörészve hazaindult.

Azt az igénytelen késői sétálót, aki véletlenül a kocsi előtt 
elment, mialatt Siti ur a maga baján óbégatott, nem igen vette 
figyelembe senkisem, de az annál jobban megnézett mindent. 
Sem az inas, sem pedig a bakon ülő kocsis vonásait nem ve
hette ki jól, de azt látta, hogy a kocsisnak körszakálla van és 
az inas simaképü, valamint azt is, hogy a kocsiba hátul sehogy se 
lehetne belekapaszkodni anélkül, hogy az ember ne koczkáztatná, 
hogy a kerekek alá jut.

Körülbelül ezt akarta megtudni, mihez tartás végeit.
Azalatt az öt perez alatt, hogy a fogat Siti pechje foly

tán állani kényszerült, Czingár árnak ideje akadt, a közelebbi 
őrállomást éberségre inteni és még nehány elővigyázati intézke
dést megtenni.

Persze hogy ez az egész mozgásba hozott apparátus fö
lösleges lett volna, ha Czingár ur a rejtelmes fogat kocsisát én 
inasát könnyű szerrel elcsípi, ami csak egyetlen füttyébe ke
rült volna; de ő az egész bandát akarta kézre keríteni. Ha a 
kocsis és inasnak öltözött czinkostársak vallanak is, nem valószinü- 
e, hogy azalatt a többiek — és tán a legfontosabb személyek el
illannak ? Azt a nőt akarta ő kézre keríteni, ki mint a Siti val
lomásából kitűnt, a banda fejének látszik lenni. A jelen alak
jában természetesen sokkal fáradságosabb volt az expeditió, de 
siker esetében — és Czingár ur sokkal vérmesebb természetű 
ember volt, semhogy a sikerben pillanatig is kételkedett volna 
— mennyi dicsőség hárulhatott reá ebből, mily feltűnő, a 
maga nemében páratlan eset és mennyi *lővigyázattal, mennyi
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körültekintéssel járt e l ! Minő részletességgel fogják ezt meg
írni a lapok. Nem csak a magyar, nemcsak a pesti, de a bécsi, 
a külföldi, a franczia és angol lapok i s !

Czingár ur oly türelmetlenül várta a történendőket ott a 
bakon. Úgy szeretett volna már ott állani az előtt a titkos 
ház előtt, belépni abba a titkos szobába, egy raffinirt ügyes 
csalónő boudoirjába, ki egy együgyü, jámbor fiatal embert válasz
tott ki eszközül magának, hogy általa csodálatos ügyességgel 
készült falsficatumait saját biztonsága koczkáztatása nélkül 
forgalomba hozassa. És az szép asszony is lehet ám, hisz 
a hóbortos lurkó még szerelmes verseket is firkál hozzá! 
Grófnőnek adja ki magát — ez természetesen egy ingerrel 
több, hogy a maszlag még édesebb legyen — no várj csak, 
te bűnös Circe, most lépre kerülsz.

Ezek és hasonló gondolatok fordultak meg Czingár ur 
agyában, mialatt a gyeplőszárat fogta és a vágtatva haladó 
rejtélyes fogat után igyekezett, mely irányt nem változtatva 
egyenesen végig hajtott az országúton, a vácziuton egész a 
főútig; ott befordult, a Széchenyi-sétánynak tartott, azután a 
sétatér-utczán keresztül megint a vácziutra került. A vácziutról 
kapta magát behajtott az ó-utczába, onnan a gyárutczán végig 
ki a vasúthoz, a vasúttól lassú ügetésben vissza a lipótvárosi 
bazilikáig, ott ismét befordult a Lipótvárosba, ki a lánczhid- 
térre, onnan az akadémia-utczába és ismét vissza a Széchényi- 
sétányra. Ott hátulról megkerülte a roppant kiterjedésű újépü
letet és lépésben a fatérre hajtott.

Czingár ur csak a főút torkalatáig kisérte a fogatot, ott az 
bekanyarodott, Czingár ur pedig lassan toporzékolva tovább ment 
a ráczi-utoD, embereire bízva, hogy a mellékutczában kövessék 
a Sifi ur nyomdokait. Meg kell jegyeznünk, hogy Czingár ur 
mihelyt az expediczió irányáról meggyőződött, szétszórt orgánu
mait mind a Lipótváros leghátulsó részeiben csoportosította össze, 
ott a hol legelhagyatottabb, legsötétebb; drabantjai a dunapar- 
ton sűrűbben czirkáltak mint rendesen ; a nagy faraktárak utaí 
között ott bujkáltak szanaszéjjel és a józsef- és ferenczvárosú
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mint látszott az akczióból kimaradó fiakkerek egy félóra 
alatt már mind erre jártak az ó-utczán, vadász-utczán , hol 
meg-megállva egy-egy kapu előtt, hol sebesen előre vág
tatva, a mint a szükség [kívánta.

Czingár ur nagy örömére a bélyeges fogat csakhamar újra 
előkerült, a vasúttól jött és meg is előzte. A fehér folt ott díszel
gett hátsó falán és már távolról ki lehetett venni. A mint 
tehát újra az ő rayonjába került, ismét folytatta az üldözést, 
mindig hátrább-hátrább maradva, hogy figyelmet ne költsön; 
de azért el nem tévesztve szem elől. Koronként ebvonitás 
hallatszott a harmadik,'! negyedik utcsából, jeléül, hogy nyo
mában vannak a szeszélyes fogatnak.

Mikor Czingár ur ismét a Lipótvárosba látta behajtani, 
egyszerre megforditotta kocsiját.

— Kerülgeti a forró kását,— szólt társához. — Fejemet merem 
rátenni, hogy valahol a holdutcza végén van a titkos műhely. 
Ez a hosszadalmas ide-oda kocsizás, csak annak az együgyű 
fiatalembernek a félrevezetésére szolgál; el akarják hitetni vele, 
hogy legalább is ötmérföldnyire van Pesttől. Kiváncsi vagyok, 
hogy meddig tart még.

Ezzel visszahajtott a főútig és a Széchenyisétatér mel
lett el a holdutczába.

— Sapristi! — mormogá a retélyes fogat kocsisa, amint 
lassan a fatérre üggetett. A kutyák ma mind megvesztek és éu 
is vesszek meg, ha már bele nem untam ebbe a tökfilkóba, 
meg az egész expeditióba.

Körültekintett a fatéren, egy lélek sem volt látható sehol- 
Csak a gyapju-utcza sarkán állt egy magános fogat, a miben 
nem volt semmi rendkívüli. Minden éjjel meg szokott ott for
dulni egy-két szerelmes seladon.

— Ne zaklassuk tovább a szegény párát — mondá m a
gában a kocsis és megállt egy egyemeletes sárga ház előtt. 
— A rendez-vous alatt majd elbóbiskálok egy keveset, legalább 
magam is azt fogom hinni, hogy fiakkerkoesis vagyok. Lám, hogy 
felvitte isten a dolgomat!
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Ki lehetett volna ez a Kocsis más mint J a q u e m á r ?
A kocsi szorosan a kapu előtt állott meg. Jean kiugrott 

és karonfogva kisérte Sifit, kinek szemei be voltak kötve, a 
kapuig, melyet hirtelen kinyitott és ép oly gyorsan zárt be ma
guk mögött.

Ez a sárga ház, melyben már egy Ízben meg is fordul
tunk,^ két oldalról szabadon állt, alacsony kőfallal kerítve. Jobb 
felől egy kis földszinti ház volt hozzá ragasztva, és hátulról 
egy nagy háromemeletes ház tűzfala nézett az udvarra.

A ház egészen kihaltnak látszott. Ablakai sűrűn be voltak 
függönyözve, az udvarról se látszott semmi világosság.

A mint a kapu becsapódott, egy éles messzehangzó fütty 
ütötte meg a bakon mélázó Jaquemár fülét. A gyapju-utcza 
sarkán álló fiakker megindult és lóhalálban vágtatott erre felé. 
A szemben levő fáskertek sövényei mögül egymásután tíz 
tizenkét, köpenybe burkolt alak sompolygott elé. Jobbra, balra 
megújult az ebvonitás, és egyszerre egy második és harmadik 
kocsi is mutatkozott és valamennyien, úgy látszék ahhoz a 
sárga házhoz iparkodtak.

— Sapristi! — mormogá Jaquemár — ez a tisztelgés úgy 
látszik nekünk szól. Azzal közibe csapott a lovainak és a tiz 
lépésnyire közeledő kocsinak elébe vágtatott, kicsibe múlt, hogy 
fel nem gázolta.

— Megállj! — dörgött rá egy kemény hang, de Jaque
már nekieresztette a gyeplőszárat s mig a sárga házat egész 
csapat drabant és titkos rendőr fogta körül és a kapu zárján 
kisérletekej tettek, azalatt nyolcz—kilencz fiakker rugtatott Jaque
már nyomába, ki nem igen válogatta az utat, hanem eszeve
szetten törtetett előre, egyik utczába be, másikon ki, maga 
sem tudta, hogy hova.

Üldözőit úgy látszik frappirozta ez a váratlan lófuttatáe, 
valamennyien elmaradtak mögötte, egyik kisebb, másik nagyobb 
távolságra; a ki legközelebb volt hozzá, az is alig bírta belátni 
a homályban, és csakis az az áruló papirfolt a kocsi hátulján 
fehérlett messzire.
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Hanem a Jaquemár lovai nem sokáig bírták azt a ver
senyt s mielőtt még elhatározta volna magát, hogy mit fog 
cselekedni, mert üldözőből kevésbbé félt, mint azoktól, kik 
talán váratlanul valami utcza-fordulónál elébe kerülhetnek, 
csak azt vette észre, hogy a távolság közte s üldözői közt 
mindinkább kisebb lesz.

— No, még csak az kellene, hogy annyi bravour-stikli 
után most ezek a bottokudok elcsípjenek, — gondoló Jaquemár 
a nádorutczába betérve és ostorát keményen pattogtatva a lovak 
felett. Ha leugrom és itt hagyom a kocsimat, csak tovább ül
döznek és ők kocsin lesznek én meg gyalog — dank schőn! — 
Átkozott gebék, csak tiz esztendővel lennének fiatalabbak, mi
lyen fittyet hánynék nekik! Hanem — halt! megvan. — Jaque
már oly jókedvű lett egyszerre, mintha különös passiója telnék 
benne, hogy hajtóvadászatot tartanak rá. Valamit keresgélt a 
zsebeiben, amit szerencsésen meg is talált.

Ha egy alföldi paraszt ember meglátta volna, hogy micsoda 
eszköz az, amit Jaquemár magánál hordott, azt mondta volna 
rá, hogy helyre egy gyerek! Nem visel ugyan tüszőt a dereka 
körül, hanem a tüszőbe való mégis megvan nála, az aczél, 
kova, tapló, ez a sajátságos szentháromság, a tűz és világos
ság képviselője a határtalan pusztákon . . .

Jaquemár zsebében megvolt mind a három és csak egyet 
kellett ütni a köre, hogy a tapló tüzet fogjon, erre a legsebesebb 
hajtás közben is akad az embernek ideje.

Jaquemár hátra-hátra tekintfett, jobbra is, balra i s ; az 
ülés meglehetős alacsony volt, úgy hogy sem ő nem birt volna 
elnézni a hintó felett, sem pedig őt nem igen lehetett kivenni 
hátulról; — biz az nem igen vigasztaló látvány volt ott hátul. 
Egy csomó fiakker, egy csoport trabant, rengeteg hü-hó, lárma, 
zaj, káromkodás.

— Aufhalten ! Aufhalten !
— No majd adok én nektek mindjárt! gondolá Jaquemár, 

és ajkai körül gúnyos mosoly lebegett. Legelébb is fogta libé
riáját és levetette, azután kiütötte a taplót és lovait csaknem
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egészen a járdára terelte. Egy mellékutcza sarka előtt, mikor 
lovai legjobban száguldtak előre, leugrott és guggolva odaesu- 
szott, a vezető ló füléhez és súgott neki olyasvalamit, ami
től felborzolődott minden szőrszála, amitől a ló agyában meg
bomlik az a józan ész, mit a sportsmanek tulajdonítanak neki, 
egy darab égő taplót súgott neki a kegyetlen ember és észre
vétlenül beugrott abba a kis keskeny mellékutczába és meghú
zódott a szélső sarokház kapumélyedésébe.

Az egész egy pillanat müve volt, vagy még annyi sem, 
de azért Jaquemár el nem felejtette álszakállát hirtelen letépni 
és kokárdás kalapját összelapitani.

És most kezdődött csak az igazi verseny!
Nyerítve, kapálva, ágaskodva, vihogva, Uvöltve vágtattak a 

Jaquemár megbokrosodott, tajtékzó lovai az utczán végig. A hintó 
ütődött jobbra, balra, mint a labda, vagy mint hajó viharos 
tengeren. Utána pedig ordítva, kiabálva, szitkozódva az egész 
vérszemet kapott lovasexpiditió:

— Tartóztassátok fe l! Tartóztassátok fel !
Az isten oltalmában elbóbiskált éji őrök felijedtek a ró

ni es csataorditásra, de nem siettek elébe állani a száguldó fo
gatnak ; a kávéházakból kitódultak a megkésett törzsvendégek, 
de nem akadt, aki a megbomlott lovakat feltartóztassa; azt ta
lálgatták, hogy vájjon ki ülhet benne és ismét visszamentek. 
Az üldözők jó messze elmaradtak ugyan, hanem azért folyvást 
nyomában voltak a fogatnak és folyvást ordítottak.

Valahol a kigyó-uteza körül azután nem csak a lovak, 
hanem már a kocsi is bomlani kezdett. Eltört egyik kerék-agy, 
eltört a másik. A bősz állatok egyre nyargaltak, egyre vihog
tak, olyan fájdalmasan, olyan iszonyun. A kigyő-utczáról a hat
vaniba, onnan a tágas, végtelenbe nyúló kerepesi-utra . . . . 
Egyszerre a kocsi eleje egészen a földre zökkent, a két első ke
rék kiesett, a zökkenéstől összetört az égő lámpa üvege, az 
ülésről lefityegő pokrócz tüzet fogott, a tűz terjedt jobbra, 
balra, alig néhány perez alatt az egész kocsi egy láng volt és



a bősz állatok egyre előre száguldtak vihogva, reszketve, taj- 
tékozva . . .

Az üldözők messze, nagyon messze elmaradtak. A hatvani- 
utcza sarkától bámulják a kerepesi ut közepén röpülő tüzes 
szekeret.

Egyszerre megkondul a vészharang . . .  tűz van !

A vámház körül valahol megállóit a két szerencsétlen 
gebe és összeomlott, egy-kettőt rugdalódzott, azután nem rugda- 
lództak többé, kiadták párájukat.

Jaqnemár ur pedig ott a kapumélyedásben bevárta, 
míg az egész fogdmeg-raj elvonult, azután szépen ismét előke
rült onnan és egyenesen a Terézvárosnak vette útját, kalapját 
eldobta és egy posztósapkát nyomott a fejébe. Olyan nyugod
tan lépdelt, mintha nem is ő lett volna, akin ez a kis kelle
metlenség megesett.

— Hahaha! — kaczagott fel egyszerre, amint a váczi- 
utra kiért és a távoli orditás újra füleihez hatott. — Még 
egyre üldöznek, Jaquemár! No üthetik a nyomodat. Hanem 
most tanácsos lesz, ha összemálházod a batyudat. Eh m it! 
Ma itten, holnap ottan! De megbocsáthatlan feledékenység volt 
részemről, a revolvert magamhoz nem venni . . . egyetlen 
lövés, egy jel . . .  és a tisztelt rendőrség megfeneklik. De hát 
utóvégre is, kiki úgy segit magán, ahogy lehet. En avant . . . 
szedjük össze azt a kis aprópénzt. Egypár százezer forinttal 
aoxat ki lehet vinni ; nagyon csodálnám ha tisztességes 
módon nem szabadulhatnám . . . Sapristi! egy kis nargiléh, 
egy findzsa igazi mokka, egy jó pipa török dohány . . .  ezt csak 
ott lehet igazán élvezni a forrásánál . . . Konstantinápoly? 
Algír ? . . . Yederemo . . .  Hanem óvatosan, Jaquemár .'Amikor az 
embert keresik, ne kisértse meg a szökést, hanem üljön veszteg 
egy helyen, amig elfelejtették . . . Bah, majd kibériek valami 
obscurus hónapos szobát és kenyéren vizen élek egy darabig 
. . .  a változatosságban van a legfőbb élvezet!

~~ 99 —
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Jaquemár ur szép csendesen lépdelt végig az ó-utczán, 
azután jobbra hagyta a gyárutczát és ment-ment egyenes 
irányban, mig egyszer aztán hirtelen megváltoztatta léptei 
irányát és a váczi-uti régi temetőnek tartott.

Egy jó félóra beletelt, mig az elhagyatott, behorpadt sirok 
között befejezte vándorlását és a Karvalyossy-sirbolt tövében 
megállt és egyszerre eltűnt, helyében ismét odarajzolódott a 
phoszphorfényü kisértet a szomszéd sírbolt már vány lapjára . . .

— Sapristi! — mormogá Jaquemár, mikor a legrejtettebb, 
hátsó fülkébe ért, hol hónapok előtt a könnyenhivő, elcsábított 
Angelonak elmesélt nehányat kalandjai közül, — sapristi mé
gis borzongatós egy hely ez igy egyedül. Mily szerencse, hogy 
a pénzeket ide deponáltuk, ez a kis fülke többet ér minden 
Wertheim-szekrénynól. Hanem, ha felfedezik, akkor — adieu 
partié! És ez egyszer van lehetőség benne, hogy felfedezik. 
Dombi — ha a bejáratot tudná? — szerencsére, nem tudja. 
Milyen jó is az elővigyázat, a szembekötősdi -  —

Jaquemár a kis oldalszekrényhez lépett és egy kis kulcs
csal, mely órafityeléke közt függött, kinyitotta.

— Jőszte, talismanom ! Te büverejü kisérő utaimon!£
Jaquemár kivette az etuiből a hóhérkötelet, azután oda

lépett a parányi asztalkához, hol egy vékony kis gyertyamara
dók pislogott, és sokáig nézte, mint a szerelmes távol kedvese 
arczképét elnézi.

Minő eszmék járhattak keresztül-kasul a kalandor agyán ? .
Azután nagyot kaczagott és körülkötötte dereka körül.
Valami három óra hosszant időzött Jaquemár a kriptá

ban : nagy nehéz munkát vitt véghez, nehány egyszerű szerszám 
segélyével megváltoztatta a csapda belső mechanismusát, úgy 
hogy a rugany, melynek engedett, egész más helyre esett.

— A kik e csapda titkát tudják, csak jöjjenek bátran ! 
A sírba száz ut vezet, a sírból fel a napsugárhoz egyetlen egy 
sem. Innen csak Jaquemár szabadul, de más nem!
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Mikor orgyilkos munkáját befejezte, öltönyt cserélt, ma
gához vette az összes beváltott pénzkészletet, a mi körülbelül 
250,000 forintra rúgott és egy kis csomag mindenféle névre 
szóló útlevelet és elhagyta ősei felzaklatott sírboltját.

A tavaszi égbolton a hajnalszürkület derengő homálya 
egyre világosabb lett . . . .
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Tizedik fejezet.

B l a n d a  g r ó f n ő .

Sifit ott hagytuk el, midőn a kapu mögötte és Jean mögött 
becsapódott.

Jean ur, az inas, fölvezette a lépcsőn, végig ment vele a 
folyosón, egyet fordult, ismét levezette és újra fel az emeletre. 
Jean ur e műtét alatt olyan1 komoly pofát vágott, hogy akárki 
is megirigyelhette volna phlegmáját; notandum: lépcső és fo
lyosó olyan sötét volt, mint a gabnaverem és Jean ur maga is 
tapogatódzni volt kénytelen.

Jean ur kitűnő ember volt, ki világéletében, különösen 
fiatal korában, eleget forgott nagy urak körében, természetesen 
mindig alárendelt helyzetben és igy tudta az etiquette sok 
csinját-binját, hanem egy idő óta nagy fogyatkozása támadt, amit 
maga sem igen vett észre pár hónap óta ugyanis a hallása — 
mely pedig azelőtt rendkivfil éles vala — különösen éjjel na
gyon gyaróvá vált, máskép lehetetlen lett volna észre nem ven
nie, hogy künn a kapu alatt járnak-kelnek , mozognak. De 
Jean ur — isten tudja miféle gondolatokba merülve — nem igen 
vett észre semmit, hanem a folyosó középső ajtaján benyitva, 
holmi előszoba félébe vezette Sifit, ott kinyitott egy másik
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ajtót, levette Sifi ur szemeiről a köteléket és gyöngéden betolta 
a másik terembe, mig maga az előszobában leült a kis asz
talkához, melyen egy kis kézi lámpa égett,

Azt a kis teremkét, hova Sifi ur belépett, ismerjük saját 
maga éppen nem túlzott leírásából, különben már mi is já r 
tunk itten! Ez ugyanaz a kis hálószoba volt, melyben Pimpi 
néni tisztelgett volt Jaquemár urnák, csakhogy éjjel a csillár 
fénye mellett még díszesebbnek, még előkelőbbnek látszott.

A nagyvirágu drága törökpamlagon egy csodálatosan szép 
fiatal hölgy feküdt. Alig látszott tizenhétévesnél indősebbnek. 
Haja fürtökbe volt szedve és egy szalaggal mintegy felkötve. 
Inkább éjeli, mint báli frizurának volt mondható. Gyönyörű 
kashemir pongyola simult eléggé teljes tagjaihoz ; apró lábai, 
melyek hegye a pongyola alól előkandikált, piros selyem fél- 
ezipőkbe voltak bujtatva; amint állig begombolt, gazdag redő- 
zetü éji öltönyében hanyagul, de bizonyos öntudatos kaczár 
attitűdében ott hevert, valóban oly elragadó jelenség volt, 
mely a Sitiénél konokabb férfiszivet is képes lett volna meg- 
puhitani.

A pamlag előtt egy kis asztalka állt és ézen a többször 
említett kis, aranynyal kivert ébenfa szekrényke.

— Ah Brunner ur, valahára itt van ! — szólította meg 
a fiatal hölgy német nyelven.

— Malheuröm történt, grófnő — viszonzá Sifi irgalmat
lanul törve a német szót.

— Malheur ! . . . hogy, hogy ? .. . Jöjjön közelebb, édes 
lovagom.

Sifi ur nehány lépést tett előre.
— Egy suszterinas borbélylegénynek nézett és íme . .
Sifi ur összekevert felöltőjére mutatott.
A grófnő nagyot kaczagott.
— Vigasztalja magát Brunner ur, és foglaljon helyet.
Sifi széket húzott a pamlaghoz és letilt.
Bizonyos félénk habozás tűnt fel egész lényében, ami 

szokott félszegségét a grófnővel szemben még fokozta. Ha Sifi



104

úgy a szive sugallatig követhette volna, mindenek előtt el
mondta volna neki szerencsétlen affairjét, elfogatási történetét, és 
megkérdezte volna, hogy a grófnő mit szól ehhez? De Czin- 
gár ur fenyegetése, hogy halálra korbácsoltatja, még mindig 
ott zúgott a fejében és ezzel az emberrel, úgy tetszett neki, 
nem igen lehet ám tréfálni. Azonkívül pedig szavát adta, meg
ígérte, hogy hallgatni fog és a becsületes ember mindig meg
tartja szavát, különösen amikor megtartani kevesebb veszélylyel 
jár, mint megszegni.

Sifi ur ennélfogva megerősítette az ő tántorgó akaratát 
a hallgatásban és imigy indította meg a társalgást.

— Blanda grófnő! Egy komoly szavam van önhöz, ha 
megengedi.

Blanda grófnő nem szerette a komoly beszédet, mert 
valahányszor Sifi ur komoly szót emlitett, mindig meg-megrez- 
zent, bár nyugtalanságát elpalástolni igyekezett.

— Ön megijeszt , édes barátom , — viszonzá bájos 
mosolvlyal és megvillogtatta hófehér fogait.

— Számos jelekből látom, hogy grófnő engemet kegyes 
ragaszkodásával tisztel meg és több Ízben nyilatkozott is, hogy 
mindig nyugtalansággal várja jöttömet . . .

— Természetesen, édes barátom.
— Grófnő azt is tudja, mennyire égek önért, hogy szi

vemnek nincsen forróbb óhajtása mint . . .
— Oh mindent tudok, édes barátom, — vágott szavába 

Blanda grófnő.
— Lássa, grófnő, ma is egész nap ezen a versen törtem 

a fejemet . . .
(A gézengúz! Lengefi Titusz felét törte és nem a ma

gáét !)
— íme egy acrostichon az ön nevére!
— De mikor nem értek annyira magyarul, hogy elol

vashatnám ! . .. susogá kaczagását elnyomva a grófnő.
— Nem tesz semmit! De grófnő érti, hogy mit akarok.
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— Nem egészen, édes barátom . . .  hanem végezzük előbb 
a  financzialis ügyeinket. Mit hozott ön nekem, édes barátom.

— Mára semmit, grófnő ! — viszonzá Sifi hebegve.
— Semmit! — ismétlő Blanda és elsápadt.
— Semmit!
— Nem értem, Brunner ur!
— Hehe . .  . Valami nagyon szépet akartam önnek hozni, 

■grófnő — hebegé Sifi erőszakolt jókedvvel, egy pompás, nagyszerű 
brillant nyakéket. . . gyönyörű gyémántrózsákkal . . . valóságos 
igazi rózsákkal . . .  a közepén egy nagy opál volt, mint az ök
löm . . aztán fehér ezüstbe volt foglalva . . . valóságos ezüst
be . . .

— Nos ? — kérdő szorongva és kissé felegyenesedve Blan
da grófnő.

— Gyönyörű, nagyszerű, noch nicht dagewesen karpe- 
recz volt, annyira megtetszett, hogy . . . hem ! (Sifi ur egyet 

köhögött) majd megbolondultam érte, hanem . . .
— Fejezze be, kérem, fejezze b e ! — sürgető Blanda 

grófnő türelmetlenül.
— Hanem már el volt adva.
— Hát mért nem vett ön akkor másikat ?
— Mondom, grófnő, annyira beleszerettem abba a gran- 

dios melltübe . . .
— Előbb nyakékről beszélt ön, azután karperecz és végre 

melltü lett belőle, hogy értsem ezt ? — forrt fel Blanda grófnő 
és kék nagy szemeiben a harag villáma czikázott.

— Mindahárom volt, kérem, grófnő, egy egész garni
túra . .  .

— Tehát a miért ön azt meg nem kapta, nem vásárolt 
semminőt sem ? — kérdő Blanda grófnő egészen felülve.

— Megrendeltem a párját! — hebegé Sifi.
— És ki is fizette ?
— Egy krajczárig . . .  három nap múlva elhozom.
Blanda grófnő ökölbe szorította a két kezét. Egy pilla

natig haragosan összehúzott szemöldökkel nézett Sifire, ki olyan
Képei Regéujtír IT. kit. g
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bárgyú pofát vágott, mint valami almalopáson ért kis d iák ; 
nyilván roszat sejtett ő nagysága, hanem haragja csakhamar 
lecsillapult. A mint vizsgáló tekintetét végig jártatta -e komikus 
alakon, megfoghatatlannak tartotta, hogy ez valami roszat for
raljon ellene. Inkább szóról szóra elhitte neki, amit mondott. 
És el sem akarta rontani vele a játékot. Hasonló missiókra 
nem minden bokorban akad ám ilyen gyerek.

Mindezeket hirtelen átgondolva, Blanda grófnő ismét mo
solyt erőszakolt ajkaira, visszahanyatlott a pamlagra és a selyem 
legyezővel, melyet kezében tartott, egy színésznő kitanult ke
csességével megfenyegette a hüledezéséből szintén magához térő 
Sitit.

— Most az egyszer megbocsátom önnek, barátom, de 
máskorra kérem, legyen udvariasabb és ne jöjjön üres kézzel.

— Soha, grófnő, soha.
— Ne is válogassa olyan nagyon ; ékszer ékszer, csak 

minél drágább legyen. Mennyit is fizetett ön ?
— Ezer nyolczszáz forintot.
— Jó, — mondá a grófnő, — most újra adok önnek 

tízezer forintot . . .
— A ha! — gondolá Siti, kinek elméjében ezzel az uj 

tízezer forinttal egyszerre a tények valóságos állásának vilá
gossága kezdett felderengeni . . .  bizonyosan az is hamis pénz 
. . .  Elfogadom, de most már igazán követelő leszek.

— Eljárok benne, grófnő, felelt hirtelen és közelebb- 
húzta székét a pamlaghoz, — hanem nekem is van föltételem, 
határozott föltételem.

— Csak ki vele, Brunner u r ; tudja én örömest teljes i 
tem minden kívánságát. Tán megszorult nehány ezer forintra? 
. . .  oh én Örömest kisegitem a zavarból . . . szólt a grófnő és 
a kis ébenfa-szekrény után nyújtotta ki kezét.

— Hehehe ! Nem pénz kell nekem, grófnő, —, nevetett 
Sifi és rendkívüli elszántsággal kirúgta maga alól a széket, a 
pamlag szélére ült és megragadta a grófnő kezét. — Én . . . 
hem ! . . . én . 3 í én szeretem önt és szereiméi akarom • • .
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legalább is egy csókot . . .  Ne bolondozzon grófnő . . . Örökké 
nem hurczoltatom magamat orrnál fogva . . .  egy csókot, grófnő !

És Sifi ur vérszemet kapva, átölelte a grófnő derekát és 
nekivörösödve és nekibőszülve világos jelét adta, hogy éppen 
nem szándékozik ennél maradni, hanem még az ölelésen túl 
is vannak követelései.

'  —■ Maga goromba ! — kiáltott kezeit megragadva és vele 
viaskodva a grófnő.

— Nem igaz, én csak szerelmes vagyok ! — kiáltott egyre 
másra Sifi ur.

— Térjen magához, barátom ! — rimánkodott a grófnő, 
ki erőlködése daczára sem birt a pamlagról felemelkedni.

— Egészen magamnál vagyok.
— Ereszszen e l !
— Egy csókot grófnő !
— Ereszszen e l !
— Nem eresztem . . .
Ekkor Blanda grófnő nekilenditette jobb kezét és Sifi ur 

itt-ott csirizfoltocskákkal bepettyezett arczára egy csattanós 
pofont mért, amitől ez hátratántorodott és egyik lábával el
csúszva, hátra esett. Ezt a pillanatot arra használta fel Blanda 
grófnő, hogy a pamlagról felugorva, egész magasságában fel
egyenesedett és kikiáltott az inasra

— Jean.
Az ajtót hirtelen felszakitották és Jean helyett belépett 

Czingár Jónás János ur, követve nyolcz biztos által, kik a gúzsba 
kötött Jeant maguk után czipelték.

— A törvény nevében ! . . . rivallt rá az elsáppadó Blan- 
dára Czingár ur és felemelt kezében revolvert tartott. Az első 
mocczanásra lelövöm önt . . .

Sifi félénken emelkedett fel a pamlagról és bambán körül
tekintett.

— Riemer, béklyót. .  . parancsoló Czingár ur.
Blanda grófnő arczát halálos sápadtság borította el. Moz

dulatlanul, mereven állt meg helyében mint egy kőbálvány. Csak
8*



108

akkor tért magához, mikor a biztos odalépett hozzá, hogy kar
ját a béklyóval bátra vasalja.

— A hülye elárult! — mormogó Blanda magában, — 
azután bátor csengő hanggal odafordult Czingár úrhoz: — El- 
maradhatlanul szükségesek azok a béklyók ? . . .  Nem teszek semmi 
ellenállási k’sérletet.

Czingár urra szintén nem kevéssé hatott Blanda szépsége. 
Rendőri buzgalmában talán kissé túl is ment a kellő határon, 
midőn a béklyót parancsolta s magában szinte megröstelte.

— Rierner, Kemény! fogják közbe, mig házmotozást tar
tunk. A béklyó elmarad.

Azután következett a házmotozás.
Első dolog, ami Czingár ur szeme ügyébe akadt, a kis 

ébenfa szekrény volt, melyet Blanda a földre ejtett volt.
Czingár ur nyomásának engedett a rugója, felpattant.
Mi volt benne ?
Bankó, gyönyörű újdonatúj százasok, ezresek!
— Elismeri ezt sajátjának ? — fordult Blandához.
— Elismerem, — mondá közönyösen. Egyre ment volna 

akár 'igent mond, akár nemet.
Czingár ur arcza a diadal és hivatalos buzgalom dicsősé

gében ragyogott, midőn parancsait osztogatta.
Fölverték a házmesternét is, hogy egyről másról felvi

lágosítással szolgáljon.
Orsolya asszony könnyű éji pongyolában bebotorkált és 

majd megette a csuda ennek a delnőnek láttára, ki még 
sohasem fordult meg itten. Tiltakozott, hogy ez az ő lakója 
volna ; az ő lakója egy igen tisztességes derék ur, ki bőkezű 
és szörnyen szolid, mert egész nap alig mozdul el hazulról 
és ha kimegy is csak üveg hintóbán, megy ami tulajdona, Stefi fia a 
megmondhatója.

Azután előkerült Stefi fia, aki ugyan semminek sem le
hetett a megmondhatója, mert néma volt az isten ad ta; de sze
meit dörzsölve nagy meglepetésének olyan hápogó furcsa han-
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gokat kölcsönzött, hogy az ember nem tudta, mit csináljon, 
nevesse-e vagy szánakozzék rajta.

Mikor első meglepetését leküzdötte, lassanként visszanyerte 
nyugalmát, kitátotta a száját és bámult. Ugyan hogy és mikép 
magyarázgathatta a néma gyerek magában ezt a soha sem lá
tott jelenetet: a sáppadt, két biztos közt állá nőt, a motozó, 
mindent felforgató drabantokat, a péppel telecsepegtetett, látott 
szájjal lábait egyengető, mocczanni nem merő Sifit és Czingár 
urat, ki úgy állt ott mint egy csatát intéző hadvezér, komolyan, 
tekintélyes arczkifejezéssel.

— Menj az istállóba, nézd meg hogy ott vannak-e a lo
vak és a színben a kocsi ? — rivallt rá Czingár ur Stefire.

Orsolya asszony meghúzta a gyerek koczkás kabátját és 
jelekkel megmagyarázta neki, hogy mit kívánnak tőle.

Stefi kiment és pár perez múlva sápadtan berohant, kezei
vel hadonászott, torkán ismét nehány gágogó hangot lökött ki 
és a rémület kifejezésével rázta fejét, nyilván azt hitte, a lova 
kát ellopta valaki és most azért van itt ez a szörnyű Ítélet.

Ezalatt befejezték a motozást. A szekrényen kívül sem
mit, de semmit sem találtak, amit a bankócsinálással kapcso
latba lehetett volna hozni. Egyetlen ékszerdarab sem volt talál
ható sehol. Semmi értékesebb holmi, kivéve nehány vontcsövű 
fegyvert, nehány revolvert.

Az egyik szekrényben azonban igen érdekes ruhagyüjte- 
ményt és nagymennyiségű álszakállt és parókát találtak. 
Pompás olasz, spanyol costümök és drága női garderobe volt 
együtt.

Blandához több kérdést intézett Czingár ur e ruhák ren
deltetése felől, de Blanda mióta kényelmetlen helyzetéről egé
szen tisztába jött, igen szótalan volt, igennel és nemmel felelt.

Mikor azt kérdezte Czingár ur, hogy a bankó prés merre 
van, Blanda vállat vont és azt mondta: keresse.

Könnyű volt neki azt mondani; de Czingár urnák nehéz 
azt megtalálni.

Tudvalevő okoknál fogva nem is találta meg.



110

Blanda egész idő alatt Sifit mérte tetőtől talpig és úgy 
látszik, valamely eszmén tépelődik, mely Sifi úrral kapcsolatban 
áll. Ajkai körül sajátságos gúnyos mosoly játszott és néhány
szor megmozdította ajkait, mintha szólni akart volna, de mind
annyiszor valami közbejövő dolog által megakadályoztaték.

Most ismét szóra akarta nyitni ajkait, de a sarokból egy
szerre hörgés hallatszott. Mindenki arra fordította fejét.

Mi volt az?
Jean száját a megtámadás pillanatában, hogy valahogy 

lármát ne üssön, egy kendővel erősen betömték és elfelejtették 
e lélekdugótól megszabadítani. Darabig hánykolódott ide-oda a 
sarokban, mig aztán egyszerre csak fuldokolni kezdett.

Egy biztos odaugrott és kivette szájából a kendőt. Az 
arczára eső teljes fénysugárnál Siti ur úgy találja, hogy ezt az 
arczot már más valahol is látta, de nem tud eszébe jutni, 
hogy hol.

Segítsünk neki.
Ezt az arczot Sifi ur Fosztó Mátyás várótermében, vagy 

helyesebben előszobájában láthatta ; ez az arcz erősen hasonlít 
a Dombi uram arczához, ugyanazon Dombiéhoz, ki meztelen 
testén egy bizonyos nagy fontosságú, százezreket érő okmányt 
rejtegetett, és aki ezt az okmányt csak zárt ajtó mellett és 
éles tőrrel a kezében szokta mutogatni. Igen, ő volt, Dombi 
Ignácz ur, ki holnaputánra ígérte meg magas látogatását Fosztó 
uramnak, hogy Páter Felixnek azt az okmányt bemutassa és a 
diját átvegye.

Most már aligha fogja beválthatni ígéretét.
Azok ott a városházán nem igen vannak tekintettel az ember 

magán ügyei iránt.
Czingár ur időközben visszanyerte nyugalmát. Nem ha- 

donázott, nem lármázott, nem lótott-futott többé, ott állt Sifi 
és Blanda grófnő közt és megmagyarázta, hogy most itt a hely
színén egy kis protokollumot fognak felvenni.

Blanda grófnő ajkai körül ismét az a rejtelmes mosoly 
lebegett.
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Orsolya asszony előkeritette a tintatartót. Egy biztos a 
szoba közepére vitte a kis asztalkát, melyhez Czingár ur leült 
•és rövid jegyzőkönyvet vett fel a talált pénzről és másnemű 
tárgyakról.

Azután a grófnőhöz fordult:
— Neve?
Blanda grófnő ekkor hirtelen ledobta magáról a kashmir 

pongyolát és teljes férfiöltönyben állt a hüledező tollnok előtt
— Fiori A n g e 1 o, — felelt csengő hangon, vésnök és 

szobrász —- és egy oldalpillantást vetve a boldogtalan Sifire 
elkaczagta magát.

— Nem igaz, — hebegő Sifi és kicsibe múlt, hogy a 
nyelvét el nem harapta, — nem igaz, ne higyjék nek i!
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Tizenegyedik fejezet.

F ő ú r i  s u p p l i k a n s .

G ró f Marmarosy Tibold toillettje csaknem tejes két órát. 
Tett igénybe.

A fiatal leányka, ki első bálba készül, nem bíbelődik oly 
hosszasan toillettjével, nem igazgat annyit haján, nem várja oly 
türelmetlenül az első négyest, nem számit olyan hatásra, nem 
kiván annyira hódítani, mint ez az öreg dón Juan, kinek szi
vében még fel-fellobban a hajdani tűz egy-egy csalóka sugára, 
de a test tehetetlenné vált és idegei mintha csak gunyjára 
lennének.

A komornyik homlokát kiüti a veritek, mig teljesen 
elkészül vele, mig a haját gondosan és egyenletesen befeketítette, 
mig a szemöldökét és a bajuszt, az ajkakat és két orczáját kellő 
öszhangba tudja hozni. Nem maradhat el a szépség-tapasz sem 
az ajkak alatt, sem a parfüm, sem a legértékesebb gyémánt 
melltű a kifogástalanul kötött nyakkendő csokrában.

És minden is a legjobb rendben volna, és ő eicellencziája 
is meg lenne elégedve magával, hanem azok a redők, azok a 
ránczok, miket sehogy, semmi eszközzel nem lehet elsimítani, 
eldrapirozni, azok boszantják, azok fájnak neki.

— Húsz év előtt! — sóhajtja ő excellencziája, mialatt a



tükörben még egyszer végig vizsgálja toilettjét. Pedig bizon 6 
excellencziája húsz év előtt sem volt már valami nagyon fiatal 
gyerek. A delnőknél már akkor is csak holmi succés d’estime 
félében részesült. H ja! és mégis! Tibold gróf mérhetetlen vá
gyait, melyeket egy élvekben gazdag, bosszú élet nem tudott 
betölteni, most már annyira mérsékli, hogy megelégednék, ha 
húsz évvel lehetne fiatalabb !

— A fogat előállott — jelenti az inas és Tibold gróf egye
nes tartást erőszakolva sorvadó hátgerinczére, a komornyik 
által követve és elegáns sétabotjára támaszkodva, lebotorkál 
a lépcsőn és beemelteti magát a lépcső alján álló zárt hintóba. 
A komornyik szemben foglal helyet a hátsó ülésen és az inas 
a kocsis mellé kapaszkodik.

Déli tizenkét óra van.
Gróf Marmarossy Tibold ő excellencziája Heller Idát, az 

énekesnőt fogja megtisztelni magas látogatásával.
Kálmán gróf ma egy kis kirándulást tett falura, Páter 

Felixnek Fosztó Mátyás urnái van nyilván valami dolga. Szóval, 
kedvezőbb alkalmat kívánni sem lehetne.

Egy tiz perez múlva a gróf fogatja megállt az énekesnő 
háza előtt.

Heller Ida türelmetlenül várta a látogatást, melyet a 
gróf két óra előtt bejelentetett.

Ő excellencziája legigézőbb, legleereszkedőbb mosolyát erő
szakolta ajkaira, midőn az énekesnő díszes boudoirjába lépett, 
ki kecses reggeli öltönyben várta magas vendégét.

A kis színésznő szive hangosan dobogott mikor a komor
nyik urát bejelentette.

Ö excellencziája az ajtóban megjelent és a színésznő 
könnyed szökéssel eléje lebegett és édes csengő hangjával oly 
melegen és annyi tisztelettel fogadta, mintha egy fejedelem 
lett volna.

Az öreg nagy mama, ki a garde de dame szerepét szokta 
minden ünnepélyes alkalommal statista gyanánt jelezni, most is

— 113 —
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ott ült a nagy karszékben, szépen feípiperézve, és olyan moz
dulatlanul mint egy közszemlére kitett múmia.

— Mindazon magasztalások után, melyeket nagysádról 
hallottam, engedje őszintén bevallanom, hogy várakozásomat a 
valóság messze túlszárnyalja, — kezdő udvarlását az öreg gról 
helyet foglalva.

Szemei körüljártak a kedves boudoirban, megakadtak a 
vén nagyanyó összegémberedett alakján és hirtelen elfordulva 
attól, éhesen odatapadtak az énekesnő, pongyolája által kellő vi
lágításba helyezett, keeseire.

Heller Ida megköszönte a bókot.
— Nagymamám, — mondá azután az anyókát bemu

tatva, mire a gróf az etiquette-parancsolta ruganyossággal 
felállt és meghajtotta magát; a vén gavallér a vén delnő előtt.

Gróf Marmarossy Tibold, ő excellencziája, Kálmán gróf 
nagybátyja — fejezé be Ida a bemutatást.

A nagyanya szó nélkül bólintott a fejével. Szeretett volna 
saját szobájába visszavonulni, de ez óhajtásának most nem 
adott kifejezést, nyilván Ida plausibilissé tette előtte, hogy most 
az egész látogatás alatt itt kell maradnia.

— Igen, annak a rósz fiúnak nagybátyja, — mondá Ti
bold gróf és magában még hozzágondolta, — kinek a gusztusa 
különben kifogástalan.

— Gróf ur neheztel unokaöcscsére ? — kérdé Ida. — 
Kálmán gróf valóban rendkívül kedves fiatal ember, nemes 
szellemű, jó és nagylelkű.

— Nagylelkű igen, túlságosan nagylelkű, jobban mondva : 
könnyelmű, a legnagyobb mértékben könyelmü, ami ennyi bájjal 
szemben természetesen nem csak felfogható, de menthető is.

— Hogy érti ezt, gróf ur? — kérdé Ida.
— Hogy értem ? . .  . Ah, nagysám ennek megmagyaiázása 

kissé nehezemre esik, valóban nehezemre — viszonzá a gróf; — lássa 
nagysám, én még most is nagy imádója vagyok a női bájaknak, tel
jes életemben is az voltam ; ah ! az ily üde arcz. . .  e szemek . .  . e 
szobrászi mintának való m ell. . .  e gömbölyű karok . . .
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Gróf Marmaiossy Tíbold szemei lázas, sóvár, nedves fény
ben égtek . . . .  Belebeszélte magát egy oly szerepbe, melyről 
már évek óta letett. Mialatt Idának szépségeket mondott, szivé
ben megmozdult az a tantalusi kin, amit toll le nem ir, mert 
abhoz fogható fájdalom nincsen, a tehetetlenség fájdalma. 
Hány százszor hány száznak mondta el életében ezeket a sze
relmes szavakat ? Akkor — régen egy nagy hazugság volt, amit 
mindennap másnak recitált — de utólérte a büntető Nemezis: 
most igazán gondolja és igazán mondja — de szavaival szem
ben ő maga vált egy nagy ellentmondó hazugsággá és a kinek 
szánta keserédes bonbonjait, magában nagyot kaczag a vén bo
lond fölött.

Ó nem. Ida kedves jó lé lek! ó nem kaczag az öreg ur 
udvarlásán, nem is udvarlásnak veszi, hanem — rokoni gyön
gédségnek, szeretetnek, hisz Kálmán nagybátyja, aki mondja, 
és Kálmán nagybátja maholnap neki is ugyanaz leend.

A bohó teremtés !
Felszökött helyéből, odalépett a grófhoz, megragadta kezét 

és mielőtt az ellenezhette volna, hangos czuppanást nyomott 
a keze fejére.

Öreg nagybácsiknak és papoknak kezet szokás csókolni.
Ez a kézcsók egyszerre lehütötte ő exeellencziáját.
Ez a kézcsók attentatum volt férfiassága ellen.
E kézcsókkal Ida palástolatlanul kifejezte, hogy ő excellen- 

cziája szivbeli gerjedezéseit non sensnek tartja.
E kézcsók előleg volt — a rokoni szövetségre.
Tibold gróf ajkai görcsösen megrándultak, kissé hátra- 

banyatlott székében, egy pillanatig csend állott be.
Ö excelleneziája ismét előre tolta fejét, keményen meg

markolta aranygombos sétabotját, balkezével a pallónak szegezte, 
mintha keresztül akarta volna fúrni, és minden apropos nélkül 
imigy szólalt m eg:

— A „Napló" tegnapi számában egy újdonságot olvas
tam, mely szerint gróf Marmarossy Kálmán eljegyezte magának
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Heller Ida kisasszonyt, a nemzeti színház énekesnőjét — igaz ez, 
kisasszony ?

Marmaíossy Tibold gróf szavai fagyosan és gúnyosan 
hangzottak, szemeiben a hirtelen fellobbant fény hamar lelo
hadt, kezei reszkettek, arcza — a hol a festék állandó szint 
nem kölcsönzött neki — fakó lett. Megdöbbentő volt az ellentét 
e tehetetlen, haragos és az előbbi kéjsóvár, nyájas, behízelgő kép 
között.

— Igaz, — mondá Heller Ida minden habozás nélkül.
— Az én beleegyezésemről úgy látszik már előre le

mondtak ?
— Kálmán biztosított, hogy gróf ur beleegyezését ki fogja 

eszközölni.
— És ha megtagadnám, kisasszony, ha megtagadnám . . .  

kérdé Tibold gróf.
Heller Ida arczát elfutotta a pir, azután elsápadt, pa

rányi cseresznye-ajkai önkénytelenül elpityeredtek, a gróf szeme 
közé tekintett és a legmélyebb indignáczió hangján felelt :

— És gróf ur azért szerencséltetett látogatásával, hogy 
ezt nekem szemtől szembe elmondja?

ö  excellencziájának torkában rekedt a felelet.
Ő excellencziája előtt ez a hang egészen uj volt. Nincs 

kritikasabb, mint a mikor kérdésünkre kérdéssel válaszolnak.
Néhány másodpercz múlva Marmarossy Tibold ismétösz- 

szeszedte magát.
— Ne értsen félre nagysád, nem azért jöttem, hogy 

szemrehányásokat tegyek önnek. Ön elvégre is nem tartozik 
semmi tekintettel lenni a Marmarossy család iránt, ön nem 
oszthatja reményeit, várakozásait ; ön előtt épp oly közönyös e 
család jövő;‘e, mint múltja. Én nem kárhoztatom. Egy pillanatig 
sem kárhoztatom önt, sőt nem is osztom azok nézetét, kik önt fenu- 
szóval vádolják, hogy szándékosan, ügyesen font tőrbe csalta 
unokaöcsémet. . .

— Gróf ur! — kiáltott fel Ida és lábaival toppantott.
— Nem osztom e nézetet, és nem hiszem. Az ön szép-
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síige a háló. Arról ön nem tehet. De egy kérdésre feleljen nekem, 
kisasszony, egyetlen, bár kissé indiscret kérdésre, melyet mint 
Kálmán gróf nagybátyja jogom van feltenni: szereti ön Kálmánt ?

— Fölteszi ön rólam, hogy nőül mennék hozzá ha nem 
szeretném ? — felelt Ida kitérőleg.

— Kisasszony, — szólt Tibold gróf az eddiginél kemé
nyebb hangon — felelete nem elégít ki egészen. Kálmán gróf 
csinos fiatal ember, gazdag fiatal ember, egy ősi fényes család 
ivadéka. Egy nőre nézve nem lehet valami nagy áldozat sze
relmét és kezét elfogadni még ha közönyös is iránta. A gonosz 
világ inkább elhiszi, hogy érdekből lett neje, mint szerelemből.

— Ha Kálmán gróf elég nemes, érettem feláldozni rangja 
és születése előitéleteit, miért törődjem én a gonosz emberek 
irigy rágalmaival ? -  viszonzá Ida.

— Engedje kérdésemet ismételnem, nagysám : szereti ön 
Kálmán grófot ?

— Szeretem — felelt Ida és szemei felragyogtak — 
egész leltemből szeretem és nem fogok róla lemondani, ha 
egy egész világ támadna is fel ellenünk, valamint hogy meg 
vagyok győződve, hogy Kálmánt sem tántoríthatná el semmi
féle ígéret, semmiféle hatalom.

— Jó, — mondá az öreg gróf és vonásaira aggodalmas 
kifejezés tilt. — Én. hinni akarok önnek; ön igazán szereti 
Kálmánt és ő viszont ö n t! Kálmán daczolni fog akaratommal, 
a societással az előítéletekkel. Nejévé teszi önt. Ön egyidőre 
boldog leend. De a mézes hetek hamar lejárnak. Kálmán 
állhatatossága nem valami példás. Ő szórakozást fog keresni 
természetesen azon körben hova születése utalja, mely kör őt 
azután sem fogja kizárni, de a mely kizárja, száműzi és 
idegennek tekintendő önt; lenézik önt és e lenézés vissza fog 
liáromolni férjére is.

— Kálmán meg fog védeni engemet az egész világ el
len, — szólt halkan Ida. Komolyan, lehangolva ült a pamla- 
gon és ölében összekulcsolta kezeit.

— A nyílt megtámadások ellen, igen; de ki fogja öat
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oltalmazni azok ellen a rejtett parányi gombostű szúrások ellen, 
melyek marása olyan kegyetlen, olyan mérges. A férfiak bele fognak 
nyugodni a változhatlanba, de milyen végtelen harcza lesz ön
nek a nőkkel, akik mindent meg tudnak bocsátani, csak azt a 
szerencsét nem, melyet birtokosa szépségének köszönhet. El van 
ön készülve ez elmaradhatlan küzdelemre?

— El vagyok rá készülve, — susogá Heller Ida, ás pon
gyolája egyik gombját tépte.

Marmarossy Tibold gróf kétkedve rázta fejét.
— Ön nem ismeri az ellenség erejét, és túlbecsüli a ma

gáét. Volt rá példa már elég. Az ilyen házasság nem lenne az 
első, sem nem az utolsó. Én fiatalságom nagyrészót Bécsben 
töltöttem és az udvarnál is ■ ismertek; nemcsak ismertek, 
de kegyeltek is. Emlékszem egy esetre, mely akkor nagy sen- 
satiót keltett. Gróf Zemialkowsky, roppant birtoku lengyel, 
beleszeretett a Burgtheater egyik statistanőjébe és nőül vette. 
Én akkor épp oly rajongó fiatal ember voltam, mint Kálmán 
most. Zemialkowsky lelki-testi barátom volt és fölkért tanúnak 
esküvőjénél. Nem tagadhattam meg tőle e baráti szolgálatot. 
Meg is lakottam érte. Évekig nem tudták megbocsátani nekem 
e könnyelmű lépésemet. És a szerelmes pár? Zemialkowsky 
megkísértette nejét bevezetni a társaságba, be is vezette, de a 
nő csakhamar letette a fegyvert; gombostűszurások ellen nehe
zebb harczolni, mint szuronyok ellen. A gróf nejével egyik 
lengyelországi birtokára vonult és pusztította a vadat erdeiben ; 
hanem lassanként beleunt az idylli életbe, vadasaiba, felesé
gébe és egy szép reggel újra megjelent körünkben és túltett a 
legszilajabb hasardeurön is köztünk. Pár év alatt Dyakára 
hágott birtokainak, elvesztette vagyonát, becsületét, mindenét 
és mindent egy nő m iatt! . . .

— Nyomorult volt ! — susogá Ida.
— Ember volt, gyarló ember — mondá a gróf.
— Úgy a társadalom nyomorult, — viszonzá Ida.
— Mi nem fogjuk megváltoztatni— sóhajtott Tibold gróf, 

azután halkan, remegő hangon folytatá: — Egy nagy, ősrégi család
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feje könyörögni, esedezni jött önhöz . . .  Egy szóval sem fordul
tam Kálmánhoz, hogy lebeszéljem, hogy kitagadással fenyeges
sem . . .  önhöz jöttem ; ha igazán szereti Kálmánt, ha nem az 
a csillám kábította el, ami e szövetséget oly kívánatossá 
teszi önre nézve; ha nem a hiúság vezérli önt, de igazi benső 
hajlam : legyen ön a nagylelkű, a nemes, az önfeláldozó. Kál
mán gróf családunk utolsó sarja, végső reménye. Előtte egy 
nagy, fényes jövendő á ll ; ő van hivatva kivesző nemzetségét 
újra felvirágoztatni; az ország szeme néz felé ; országos nagy 
tisztségek és hatalmas összeköttetések várnak reá . . . és mindez 
elveszett számára, ha ön nagylelkűséget nem gyakorol, ha ön 
róla önkényt le nem mond.. .

Tibold gróf egy percznyi szünetet tartott. Heller Ida el
fordította arczát, a szék támlányára hajtotta fejét és csönde
sen sirt.

— Én ügyefogyott hajlott ember vagyok. Sokat éltem, de 
boldog keveset voltam. Családunk fényének sokat áldoztam oda 
— nagyon sokat. Én is szerettem . . . egyszer igazán szerettem . .  . 
egy rangom alatti nőt . . . talán boldogtalan is lettem e 
miat t . . . .  de most mi értelme volna az én nagy áldozatomnak, 
ha utódom . . . .  örökösöm nem becsülné meg azt, amit én any. 
nyira megbecsültem . . . .  ami által ezerek fölött kimagaslunk . . .  
Ön művésznő, ön független és tisztelt — ön nélkülözheti az 
idegen fényt . . . hagyja meg nekünk, ami a mienk — mondjvn 
le ön a Kálmán kezéről — utasítsa vissza — vesse ön latba 
a maga büszkeségét a mi büszkeségünk ellen . . . .

Heller Ida hangosan, fuldokolva zokogott. Nagyanyja ki. 
meresztett bamba tekintete a grófról Idára és Idáról a grófra 
tévedezett.

Marmarossy Tibold folytató:
— Ha ön visszautasítja Kálmán kezét, megengedem, hogy 

ez boldogtalanná fogja tenni egy időre. Hanem az idő sokat 
begyógyít . . . habár — és a gróf nagyott sóhajtott — habár 
nem is mindent! Elküldöm Kálmánt utazni; idegen országokban 
uj benyomások között majd eltörlődnek a régiek. Egy-két év
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alatt úgy fog visszatekinteni szenvedélyére mint egy félig el
felejtett álomra. Mig ha ezt az álmot valósítaná, előbb-utóbb 
belátná, hogy kirúgta maga alól a boldogság biztos pallóját, 
melynek legfőbb fundamentuma az, hogy saját körünkkel min
dig egy húron pendüljünk és tiszteljük a szokást, a hagyo
mányt, vagy ha ön úgy akarja nem bánom, az előítéletet.

A kis énekesnő keserűen rázta fejét és folyvást zokogott.
— Az ön saját jóvoltáért esedezem, gyermekem — foly

tató Tibold gróf ellágyulva, remegő hangon, — az ön saját 
jóvoltáért. Jöhetne idő, amikor keserűen megbánná lépését, a 
mikor az érem hátsó lapja felülkerekednék. Kálmán gróf még 
gyermek — huszonnégy éves —

Ida mély szúrást érzett szivében. A gróf összes argumen
tumai közül egyik sem hatott rá annyira, mint ez a czélzás 
nélkül odavetett két szó : huszonnégy éves. Ebbe annyi lehan
goló éa annyi meggyőző volt. Huszonnégy éves! És ő — ő 
már huszonhat — két évvel idősebb Kálmánnál; mire Kálmán 
férfikora delét eléri, mikor férfiassága tetőpontján fog állani, 
akkorra ő — elhervadt szépség lesz, megvénül. Hiszen a nők 
hamarabb megvénülnek mint a férfiak. Szive összefacsarodott e 
gondolatra és kezét előre nyújtva, mintegy kérve, hogy a gróf 
hallgasson el, még hangosabban zokogott.

De Tibold gróf nem hallgatott el.
— Ön tiszta mint az ég legtisztább angyala, de színész

nő, énekesnő volt. A rágalom mérges pók; mindenütt talál rést, 
a hova petéit lerakja. Ön kétszeresen ki van téve minden 
kételynek, minden gyanúnak. És önnek ellene semmi, de 
semmi fegyvere nincs. Legyen ön meggyőződve, hogy az embe
reknek nem lesz sürgetősebb dolguk, mint az önök frigye ellen 
áskálódni; nem fognak pihenni, mig a szövetséget, mely köz
megbotránkozásra az ő beleegyezésük nélkül köttetett, ismét 
felbontották. Kálmán eleinte nem fog hallgatni a pletykára, 
hanem lassan-lassan megnyitja füleit és minél többet hall, 
annál többet fog akarni hallani — és akkor ön elveszett . . .
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Tibold gróf mély lélegzetet vett és egy pillanatig leste, 
hogy Ida nem fog-e valamit mondani szavaira? De Ida egy 
mozdulattal sem árulta el, hogy szólani akar. Most már nem 
zokogott, nem fuldoklott, hanem mozdulatlanul ült féloldalt 
hátradőlve, arczát elrejtve, mintha a mondottakból nem is igen 
hallott volna semmit sem.

Ő excellencziája azután félig a nagymamához fordult, 
mintha most következő szavai részben már őt is illetnék. Hangja 
a helyett hogy a távolabb ülő nő halltávlatához alkalmazkodva 
emelkedett volna, feltünöleg csendesedett, mintha már elfá
radt volna a beszédben. Hosszú szüneteket tartott beszéd 
közben, miáltal az bizonyos szaggatott jellemet nyert.

— Mikor elhatároztam magamat, hogy ősi fényes csa
ládom és történeti nevünk érdekében ezt a terhes, nehéz 
lépést megteszem . . . hogy könyörögni esedezni fogok én, ki 
teljes életemben csak parancsolni szoktam, nem hunytam szemet 
az áldozat nagysága előtt sem, melyet önöktől kérni jöttem . . . 
Mikor nagylelkűségéhez folyamodom, gyermekem . . .  mikor oly 
sajgó sebet ütök szivén . . .  az ön áldozatának anyagi nagysá
gát is mérlegeltem . . .  Ön Kálmán kezét visszautasítva egyúttal 
egy nagy vagyon élvezetét utasítja vissza . . . e z t  a z  á l d o z a t o t  
— el nem fogadhatom.

Tibold gróf ismét rövid szünetet tartott. A nagymama 
nem sokat értett az egészből, Ida pedig nem sokat hallott 
belőle.

— Két évvel idősebb . . . ezzel az eszmével tépelődött 
rolyvást. Szerelme mámorában erre még sohasem gondolt. 
Mióta Kálmán bálványozása talapzatára emelte, mióta egy édes 
zavartalan álomban élt és ez álom közepeit egy még édesebb, 
ragyogóbb, boldogabb álom délibábja csillant fel mámoros lelke 
előtt, tizenhat éves leánykának gondolta magát. Elfelejtette az 
éveket, valamint eddig az évek megfeledkeztek nyomot hagyni 
üde arczán és szivében. Most — most jutott először eszébe, 
mióta Kálmánt szereti, hogy ő az idősebb és keserű kételyek
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hatalma vett erőt lelkén, hogy vájjon lesz-e ereje megállani 
a kettős harezot az évek és a viszonyok ellenében.

Ellentétekből van alkotva a női szív. Még pár pillanat 
előtt azt mondta, hogy Kálmántól semmi földi hatalom el nem 
választhatja és most — áthághatlan akadályt látott maga előtt 
feltornyosulni és ez az akadály nem kívüle, hanem saját magá
ban feküdt. Ha nem szerette volna Kálmánt olyan igazán, any- 
nyira távol minden önérdektől, ez az akadály föl sem merül
hetett volna. Mit törődött volna ő a távol jövővel ? Mit bánta 
volna, ha egyszer név és vagyon birtokába jut, ha utóbb kiáb
rándul is kedvese ? Azt, amit egyszer adott, többé úgy sem 
veheti vissza. Ha Kálmán szerelme kihűl is, ha előbb-utóbb 
belátja, hogy neje nem hozzá való : változtatni rajta úgy 
sem álland hatalmában. De Ida önzetlen szerelme megijedt és 
visszarettent, midőn Marmarossy Tibold szavaival összevetette azt 
a körülményt is, amit ez nem tudott és nem is érintett, midőn 
elgondolta, hogy hiszen ő már nem is fiatal.

Ez volt egy.
Azután volt még az öreg gróf szavaiban valami, ami mér

hetetlen sulylyal nehezedett a lelkére. Nem sokat törődött volna 
ö az ősi család tekintélyével, a kékvór tisztaságával. Mit bánta 
ő ezt? Hisz amit a gróf erről mondott, minden második szava 
sértést foglalt magában, minden czélzásábau lealázás és lenézés 
feküdt — de a gróf azt is mondta, hogy Kálmánra az ország 
szeme néz, neki nagy, fényes pályát kell befutnia és ez ismét 
szeget ütött a fejébe. 0  nem akart Kálmán pályafutásának 
megrontója lenni. Ő nem akarta kizaklatni sphárájából. Elhitette 
magával, hogy neki ahhoz nincs joga.

Ezek az eszmék jártak összevissza fejében és megveszte
gették szivét, lelkét a szegény leánynak.

Gróf Marmarossy Tibold még folyvást beszélt. Egyre szak- 
gatottabban, egyre halkabban, mintha valami benső hang visz- 
szatartotta és intette volna, hogy legyen óvatos, hogy csínján adja 
elő, amit utoljára hagyott.

— Az esetre, ha ön visszautasítja Kálmán kezét, tekinté-
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lyes összeggel fogok hozzájárulni menyasszonyi hozományához, 
amivel nem azt akarom mondani, hogy önnek tán rögtön más
hoz kell férjhez mennie. Isten mentsen ! Énnekem nincsenek sem
mi egyéb föltételeim. Az egészen az ön tetszésétől függ, kis
asszony. Abba nekem semmi beleszólásom. Ön fogja mégha- 
tározni az összéget . . . húsz ezerrel több vagy kevesebb nem 
határoz. Tegyük például az összeget százezerre . . . Nos, ön nem 
felel, kisasszony ?

Heller Ida csak az utolsó megszólításra rezzent fel. Nagy, 
nehéz tusát vívott magával, és a tusában győzött a sértett büsz
keség és a legyőzhetlen szerelem.

— Mit tegyek? Mit kiván tőlem a gróf? — kérdé Ida 
könyes szemeit egy pillanatra a grófhoz emelve.

— Ön, nagysám, pár sorban megírja Kálmán grófnak, 
hogy szerelmét nem tekinti egyébnek mint szeszélynek, és ezért 
nem hiszi, hogy valaha együtt boldogok lehessenek. Ön fel 
menti adott szava alól és kéri, hogy ne fürkészsze e hirtelen 
elhatározása okát; ne is kisértse meg önhöz közel jutni, 
ön nem óhajtja sem személyes látogatását, sem levelét; 
tekintse ez elhatározását megváltozhatatlannak és felejtse 
önt, valamint ön is elfelejti őt . . . megteszi ezt, gyermekem ?

Heller Ida egy másodperczig habozott, azután alig hallha
tóan susogá :

— Megteszem.
És mikor kimondta a nehéz, keserű szót, kezei közé 

rejtette arezát és ismét szabad folyást engedett könyeinek 
Keservesen sirt. önmagát és szerelmét siratta. Nagy, heroikus 
áldozatot hozott szerelmének s mikor kimondta a döntő szót, 
akkor érezte csak igazán, hogy Kálmánt mennyire szereti,

— És ön nem fogja maga elé bocsátani többé Kálmánt ? 
— kérdé Tibold gróf.

Ida némán rázta fejét, hogy nem.
— És állhatatos, szilárd fog maradni az ellentállásban ?
Ida bólintott a fejével és egyre sírt.

9*
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— Köszönöm ; jutalmazza meg önnek az ég nagy, szép 
cselekedetét. Összeroskadva jöttem el önhöz és emelkedetten tá
vozom ; ön nagy, keserű gondtól, szabadított meg . . .

És az utolsó szavak közben ő excellencziája két kis cső- 
magott vett ki és letette az asztalra.

Mindegyik csomagban pénz volt.
A felpiperézett nagymama bambán nézte és nem szólt 

semmit.
Heller Ida ismét oldalvást a pamlag támlányára hajtotta 

fejét, nem látott, nem hallott semmit, csak egyre sirt . .  .

Ő excellencziája botja segítségével lassan felemelkedett és 
köszönt.

Köszöntését senki sem viszonozta.
Távozott és alig vette észre valaki.
Az előszobában ott várakozott a komornyik.
Tibold grófot kimerítette a hosszas beszéd. Maga sem 

tudta, hogy jutott ő annyi ékes szóhoz. Rég volt az, hogy 6 
ennyit beszélt egyszerre. Valaha diplomatikus szerepekre is vál
lalkozott, de az oly rég volt, hogy már maga is alig emléke
zett reá.

— Nem hittem volna, hogy igy a szivére tudjak tapintani, 
hogy látogatásomnak ilyen sikere leend ! — gondolá magában 
és a komornyik karjára támaszkodva, lassan lebotorkált a lép csőn*

A lépcső alján egy déiczeg, csinos fiatal emberrel talál
kozott ő excellencziája.

Sűrű fekete szakálla, sötét szeme és öntudatos ma gatar- 
tása volt.

Cserni Viktor.
Alig méltatta egy tekintetre az öreg urat. Ruganyos lép

tekkel sietett fel a lépcsőn.
Gróf Marmarossy Tibold ő excellencziája kétszer is meg

fordult, hogy utána nézzen.
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Azután a komornyik beemelte a hintóba, hol fáradtan 
hátra esett a ruganyos vánkosok közé.

A fogat elrobogott.
Gróf Marmarossy Tiboldnak az a fiatal ember sehogy sem 

bírt az eszéből kimenni.
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Tizenkettedik fejezet.

A l e v é l .

Ó  milyen j<5, hogy ön jön, édes barátom! — e kiáltás
sal szökött fel a kis Heller Ida ültéből és a belépő Cserni Vik
tor elé sietett.

Két orczáján végig folyt a köny, homlokán ott ült a nagy 
bánat. Dús haja felbomlott és rendetlenül esett alá gömbölyű 
vállaira.

— Mi lelte, Ida ? — kérdé Cserni.
— Jöjjön, jöjjön, Viktor, barátom, testvérem, mindent el

mondok önnek!
És ezzel kezét megfogva a pamlaghoz vezette Csernit, 

ki sehogy sem tudta megmagyarázni magának Ida felindulását.
A nagymama még mindig ott ült a nagy karos székben 

és gépiesen az asztal szélire nézett, hol a gróf a két csomag 
bankjegyet hagyta volt.

Ida figyelme ez által az asztalra fordittatott. Eleresztette 
Cserni kezét és odalépett az asztalhoz, felbontotta az egyik cso
magot és felsikoltott.

E sikoltásban a megsértett női büszkeségnek, a félreártetás 
keserű fájdalmának, szerelmének és az elgázolt féreg dühének 
egyaránt része volt.
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— A nyomorultak ! — kiáltott fül határtalan fájdalmá
ban és fuldokló, görcsös zokogásba tőrt ki újra. Levetette ma
gát a pamlagra és sokáig nem birt szóhoz jutni.

Cserni Viktor meglepetve, némán nézte a vergődő teremtést 
A kis csomag tartalmát nem látta, és igy hiányzott neki a 
kulcs Ida fölkiáltásáaak megértéséhez.

Az öreg urat, kivel a lépcsőn találkozott, először látta éle
tében. Ennek látogatását kapcsolatba hozta ugyan a jelenettel, 
melynek most tanúja volt, de az eligazodásra ez nem volt elég.

Végre Ida elfojtotta könyeit, zokogását, fölegyenesedett 
és odafordult Csernihez.

— Barátom, egyetlen, kedves, jó barátom ! Testvérének 
pártfogóra van szüksége; lovagra, a ki megvédje és a rajta el
követett sérelmet megtorolja. — Éa Elsa vagyok — az elitéit 
Elsa ; akar ön a hattyuiovag lenni ? Ne szóljon, ne kérdezzen 
semmit; csak azt mondja meg, akar-e nekem egy szívességet 
tenni, Viktor ?

— Micsoda kérdés ez, Ida ? Megverekedjem valakivel 
önért ? . . .

— Nem, nem, Viktor ; egy színésznő; egy énekesnő miatt 
megverekedni — minő gondolat! Nem akarom, hogy ön véget
tem nevetségessé tegye magát, — viszonzá Ida keserűen!

— Tehát mit tegyek, Ida? — kérdé Cserni Viktor egy 
lépéssel közelítve Idához.

— Nem találkozott ön a lépcsőn egy öreg úrral ? Arcza, 
haja ki volt festve. Egy meggörbült vén ember.. .

— Találkoztam.
— Tudja, hogy ki volt az ?
— Nem tudom, Ida.
— Az gróf Marmarossy Tibold volt, Kálmán nagybátyja.
— És mit akart önnél.
— Mit akart? . . . Minő kérdés ! Hát én énekesnő vagyok, 

a nyilvánosság az enyém és én a nyilvánosságé. Hozzánk min
denki feljogosítva hiszi magát hivatlannul bekopogtatni és ne
künk saját semmiségünk és hitványságunk felett előadást tar-
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tani. Szemünk közé vágni azt, amit hátunk mögött gondolnak 
felőlünk. Az öreg ur udvarolni jött hozzám és még valami 
végett. . .

Az utolsó szavak alatt Heller Idán ismét erőt vett fáj
dalma és ismét zokogni kezdett.

— Csendesedjék, édes barátnőm. Ön talán nagyon is érzéke
nyen fogja fel az egészet. Mi volt az a valami. . . . Legyen erős, 
barátném, hát nem itt vagyok-e én oldala mellett és kételkedhe- 
tik-e csak egy pillanatig is, hogy a sorompóba ne lépnék önért 
ha valaki megbántotta . . . ?

Cserni Viktor gyöngéden levette Ida kezeit arczárói és 
még gyöngédebben megölelte, elsimította haját szemeiből, hom
lokáról és Ida hálásan fektette szép fejét fogadott testvére szé
les, domború mellére és mindinkább lecsöndesült.

Darabig mély hallgatás uralkodott a kis teremben. Az 
öreg nagymama elszundikált. A tükörpárkányon álló óra csön
desen tik-tákolt. Ida melléből időközönként görcsös csuklás tört 
elő. Olyan volt mint a gyermek, ki a sírást nem bírja abba 
hagyni.

Kis vártatva megint összeszedte magát.
— Gróf Marmai ossy Tibold könyörögni volt nálam, 

hogy . . . .
Ida küzködött magával, hogy ajkaira vegye-e a kegyet

len szót.
— Könyörögni, hogy ön . . .  . faggatá Viktor.
— Mondjak le Kálmán gróf kezéről és utasítsam vissza

ő t . .  .
— És ön ?
— Lemondtam.
— A gróf könyörgésének engedve ? . . .
— Kern, más okból, Viktor, egészen más okból. . .
— Nem szabad tudnom ezt az okot, nem mondja meg 

nekem, Ida?
— Ne kívánja, barátom, hogy megmondjam — viszonzá 

az énekesnő. — Ne kívánjon bele pillantani a női sz ív  titkos
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rejtekeibe. Ön azt talán meg sem értené, tán még ki is kaczagna 
m iatta . . .

— Azt hiszi, Ida?
— Eleinte a gróf sok keserű szavakat mondott, és sok 

igazságot is. Amit utoljára mondott, abbéi már édes kev eset 
hallottam, nagyon erőt vett rajtam a fájdalom.. . de nem is 
volt szükség annyi szószaporitásra. Én anélkül — én önkényt 
lemondtam.

— Azt roszul cselekedte, édes Idám.
Ida fejét rázta.
— Azt ön meg nem Ítélheti, barátom. Ha nő volna és 

úgy szeretné Kálmánt, mint ahogy én szeretem, akkor helyeselné.
— És. ön szilárdan lemondása mellett marad? — kérdó 

Cserni Viktor.
— Mindvégig, barátom. És ne is kívánjon lebeszélni el

határozásomról, hiába lenne! . . .  és most hallja kérésemet, 
Viktor.

— Beszéljen, Ida.
— Bontsa fel azt a két csomagot ott az asztalon . . 

látja ?
Cserni oda lépett az asztalhoz és levette mindkét csomag

ról a borítékot.
A boritéklapon kívül keresztkötés volt még alkalmazva 

és mindegyik keresztkötésre nyomtatott betűkkel az volt ráírva 
hogy:

— Ö t v e n  ' d a r a b  á e z e r  f o r i n t .
— Ezt a két csomagot, amint látta, csak. akkor vettem, 

észre, mikor ön belépett. Nyilván ő excellencziája hagyta itt, 
hogy nagylelkű elhatározásomért nyomban meg is jutalmazzon. 
Talán szóval is megmondta, hogy nem kívánja isten nevében 
tőlem az áldozatot . . . mit tudom én ? . . . Lehet, hogy még 
azt hiszi, hogy megvásárolta tőlem Kálm ánt. . . hogy pénzen 
sikerült kiváltania a sátán, a bűbájos boszorka körmei közül 
a főúrisarjadékot . . ó  Viktor, Viktor! Milyen gyalázat! Milyen 
megaláztatás! . . .
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— Mii akar ön tenni, Ida ? — kérdé Cserni és Idát, 
ki ismét közel volt ahhoz, hogy görcsös zokogásba törjön ki, 
gyöngéden megnyugtatá.

— Ez az, amire kérni akartam önt Viktor. Fogja ezt 
a pénzt, . . .  v i g y e  v i s s z a  n e k i . . .

— Megteszem, Ida.
— De az nem elég, Viktor. Vesse oda lábai elé és 

mondja meg neki, hogy — nyomorult ! Mondja meg neki, 
hogy szerelmet és lemondást nem lehet pénzen megvásárolni 
. . . hogy gyűlölöm, megvetem, utálom, őt és minden fajtáját 
. . .  a léhütő, ingyenélő hadat, hagyományaikkal, őseikkel és 
előítéleteikkel együtt. . .  Meg fogja mondani. Viktor ?

— Legyen ön nyugodt, Ida. Meg fogom mondani.
— Mondja meg neki, hogy Heller Ida, az énekesnő, nem 

óhajt betolakodni nagyúri famíliájába; hogy nem kívánom bitó 
rolni a grófi delnők és baronessek igényeit Kálmán kezére, 
se czimeiket, se czimereiket. Az öreg koldulni jött hozzám és 
én alamizsna gyanánt odadobtam neki egész gazdagságomat, 
úgy hogy magam lettem koldussá általa. Mondja meg neki, 
'hogyha ősei és saját egész vagyonát tenné az énekesnő lábai 
elé, nem érne fel azzal az áldozattal, melyet én hozok; nem 
kívánhatom, hogy megértse és felfogja, hisz ez a falánk, önző, 
kéjvadász nép azt meg nem értheti . . de mondja meg neki, 
hogy mérlegelje áldozatomat az ő saját mértékén, azt a mit 
világi javakban eldobok és tisztelje az énekesnőt! Megfogja 
mondani, Viktor?

— Megmondom, Ida.
— Most pedig üljön le, barátom, oda közel a nagy 

mamához. Beszélgessen vele, mig én — Ida hirtelen félbesza
kította magát, mintha megijedt volna attól, amit mondani akar. 
— Csak tiz perczig fog tartani, Viktor, és ismét itt leszek. 
Nem veszi rósz néven, Viktor, hogy megvárakoztatom?

— A világért sem ; öt óráig rendelkezhet ön időm fe
lett ; még alig múlt egy . , .

— Köszönöm.
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Heller Ida lassan, szomorúan lépdelt kifelé. Fejét mellére 
esüggesztette alá, mintha a fölötte elzugott vihar lekonyitotta 
volna. Hálószobájába ment, ott állott kis Íróasztala, ahhoz le
ült és irt, irt, i r t . . . tele irt két oldalt. Közbe-közbe meg kel
lett szakítani az Írást, mert szemei megteltek könyekkel és a 
betűk összefolytak szemei előtt.

Mikor elolvasta a levelet, úgy találta, hogy az nagyon 
hosszú lesz és hogy abból, amit Kálmánnak tulajdonképpen írni 
akart, egyetlen szó sem állott benne.

Összetépte.
Irt egy másikat.
Az már nem volt olyan hosszú, mint az előbbi, de az 

meg tele volt szerelemmel, csókkal és könyekkel. Elválásról is 
volt ugyan benne valami, de olyan elválásról, melynek végében 
a viszonttalálkozás magától értetődik, nem pedig amely elvágja 
az ajtót örökre. Lemondásról és áldozatról is volt szó benne.

Ez sem volt az igazi.
Ida ezt is összetépte.
Ekkor eszébe jutott, hogy Cserni várakozik rá és hogy 

talán nagyon is sokáig váratta. Ez használt. Ez véget vetett, 
habozásának.

Irt egy száraz, udvarias levelet, a megszólítás úgy hang
zott, hogy : „Gróf ur !“ (Ida ezt Kálmánnal szemben roppant 
kemény megszólításnak vélte;) a befejezés: „tisztelettel". (Ida 
szilárdul hitte, hogy ez már a gorombasággal határos.) E két szél
ső pont között csak négy vagy öt sor volt. Szerelemről — semmi. 
Ölelésről — semmi. A helyett szárazán, kategorice el volt mondva, 
hogy ő, Heller Ida, bizonyos okoknál fogva, melyeket nem tart 
szükségesnek tőrül hegyre elmondani, nem érez hivatást ma
gában arra, hogy Marmarossy grófné legyen. Visszaadja neki 
szavát és kéri, hogy ne iparkodjék találkozni vele, mert ő azt 
nem akarja. Tekintse úgy, mintha soha nem is ismerték volna 
egymást. Mindkettőjükre jobb lesz igy.

Még csak szerencsét, boldogságot sem kívánt neki, mintha 
tudta volna, hogy úgy is hiába kívánná!
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Parányi fekete pecsétet nyomott a levélre. Úgy illik az : 
gyászhirre fekete pecsét.

Azután még egy pillanatig ülve maradt. A czimet is meg 
kellett írni.

Ez volt a legnehezebb.
A levélben tartózkodott a „Kálmán" név leírásától; de 

i t t  már ki nem kerülhette.
Mi az : egy név ? Nem üres, átalános fogalmat kifejezö-e 

egyik úgy mint a másik ? És száz név közönyösen hagy ben
nünket, nem mond semmit ; azután jön a százegyedik és egész 
világot tár fel előttünk, hogy hallatára újra fiatalokká leszünk, és 
az általa felkeltett visszaemlékezésekben feltaláljuk mindazt 
ami mögöttünk az örömökből elmaradt.

A „Kálmán" nevének leírásánál nem tarthatta magát to9 
vább és hangos sírásra fakadt.

Megint bele telt egy kis idő, mig összedte magát. Befe
jezte a czimet, beporozta arany porzóval és sietett vissza Cser* 
nihez, ki ugyanazon helyen ült most is, és egy hanggal sem 
figyelmeztette Idát, hogy közel egy óráig várakoztatta meg.

Pedig unatkozott ezalatt vagy m i!
Ida észjárása öt is kihozta kissé sodrából, őt az aczél- 

embert 1
Bámulta, csodálta talán az énekesnő hősies elhatározását ? 

Nem. Ellenkezőleg. Röstellte. Nem tetszett neki. A mi nagyon 
természetes.

Az ő saját esete és az Idáé teljesen analogue, egészen 
ugyanaz volt. S mig ő minden eszközt felhasznált, hogy az 
elvakitott Leontinet birtokába ejthesse, azalatt az ő fogadott 
testvére, ki ép oly közel volt a czélhoz, egy nagylelkű pilla
natban eleresztette a madarat, szándékosan elszalasztottá.

Cserninek maga előtt pirulnia kellett volna.
E helyett fejét csóválta és azt gondolta, hogy mégis csak 

bolond ez az asszonyféle.
A pénz visszautasítása, ez már jobban megegyezett inten- 

tióival.
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— Itt a levél, kedves Viktor. Ezt szintén az öreg gróf
nak adja át. Hadd lássa, hogy megtartom szavamat. Majd ö 
gondoskodik kézbesítéséről. Siessen, édes barátom, már is fölötte 
sokáig késtünk. Nem akarom, hogy bármily rövid ideig is ab
ban a hitben ringassa magát, hogy pénzért vette meg tőlem 
boldogságomat . . . Ah, bizonyosan önnek is volt valami mon
danivalója . . .  és én egészen a magam bajával foglaltam e l . . .

— Majd másszor elmondom önnek, Id a . . . ráér . . . 
majd másszor.

Ida meleg hálával szorongatta a 'távozó Cserni kezét.
Cserni Viktor egyenesen gróf Marmarossy Tibold palotájá

nak tartott.
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Tizenharmadik fejezet.

A p a  é s  f i ú

G róf Marmarossy Tibold ő excellencziája idegeit erősen 
igénybe vette az énekesnőnél tett látogatás.

Összeesve, fáradtan ült nappali szobájában, hol már több
ször láttuk, és átgondolta az utolsó óra sikerét. Meg volt elé
gedve magával és türelmetlenül várta a papot, hogy közöl
hesse vele.

Csengetett.
— Szobájában van tisztelendő ur ? — kórdé a belépő ko

mornyiktól, ki egy névjegyet tartott kezében.
—- Még nem jött haza, — viszonzá a komornyik és át- 

nyujtá a névjegyet.
— Vezesse ön be az urat . . . Tudassa ő tiszteiéndőségó- 

vel, mihelyt visszatért, hogy haladéktalanul beszélni óhaj
tok vele.

A komornyik távozott és nyomban utána belépett Cserni 
Viktor.

Gróf Marmarossy Tibold alig hitt szemeinek, midőn ugyan
azon fiatal embert látta maga előtt, ki figyelmét még csak az 
imént olyan szokatlanul magára vonta.

Lehet talán, hogy másutt föl sem tűnt volna neki. De az
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énekesnők azon kiváltságnak örvendenek — ha ugyan örülnek 
neki — hogy nem csak saját személyük érdekli a publikumot, 
de kisebb-nagyobb mértékben még azok is, akik velők érint- 
keznek; azok a boldogok, kik sugaruk verőfényében sütké
rezhetnek.

Mikor az énekesnő lakásába a lépcsőn felsietni látta, újra 
felébredt benne a gonosz és azt súgta neki:

— Ez más küldetésben megy az énekesnőhöz, és ezt más
kép is fogja fogadni; nem csókol kezet neki, úgy mint neked. 
Majd ezzel fölszárittatja kényeit, amiket te okoztál. Boldog 
fiatalkor ! Keserű lemondás!

Tibold grófnak azonkívül még a fiatal ember külseje is 
feltűnt, ismerősnek tetszett, mintha csak nem régiben látta volna 
valahol, de egész utón nem tudott eszébe jutni, hogy hol ?

Arra is gondolt, hogy bizonyosan valami fiatal mágnás. 
Kálmán versenytársa . . . .  ó az az ostoba Kálmán !

Tibold gróf különben, ha nem látja is fölmenni hozzá azt 
a Kálmánnál sokkal derekabb, imponálóbb alakot, nem kétel
kedett benne, hogy van valaki, okvetetlenül még lenni kell va
lakinek, aki Kálmánnal az énekesnő kegyeiben osztozik . . . .  
Én istenem, hisz ez olyan természetes! . . . A ki annyit ta
pasztalt ezen a téren, mint ő excellencziája, az ismeri a világ 
sorát és a művésznők szokásait.

— Ez egyenesen az énekesnőtől jön, — gondolá ő excel
lencziája. — Mit akarhat?

Nem kellett sokáig találgatnia.
Cserni Viktor udvariasan és szárazon formulázta idejöve

tele czólját.
— Excellencziád Heller Ida kisasszonynál, nyilván szándé

kosan, nagyobb összeg pénzt felejiett, melyet ő nem szándék
szik megtartani. Ezt a pénzt hoztam vissza.

Cserni közelebb lépett ő excellencziájához, és odanyuj tóttá 
neki a két kis csomagot.

Tibold gróf meglepetésében elfelejtette kezét kinyújtani,
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hogy a csomagokat átvegye. Csernire meresztette szemeit és 
csak annyit tudott előhebegni, hogy:

— Kevés ? . . .
— Heller Ida kisasszony nem kevesli; ellenkezőleg s o k 

n a k  találja — megbántásnak . . .
— ü g y ! — mormogd Tibold gróf és fejében kissé össze

zavarodtak a gondolatok.
Nem tudott tiszába jőni, hogy az énekesnő e finom sakk- 

huzása visszalépést jelent-e, adott szavának megmásitását vagy 
valami mást? Százezer forintot visszautasítani — hallatlan!

A gróf gépiesen átvette a pénzt.
Cserni Viktor oldalzsebébe nyúlt és a levélkét húzta elő.
— Heller Ida kisasszony e levél által eleget tesz excel- 

lencziád kívánságának. Gróf Marmarossy Kálmánnak szól.
Cserni átadta a levelet és szó nélkül meghajtotta magát.
Megbízatását teljesítette, ha nem is egészen azon érte

lemben, amint Heller Ida szivére kötötte, a mi esze ágában 
sem volt. Minek is lett volna az, elmondani egy vérig [sértett, 
felindult nő, jogos bár, de kíméletlen kifakadásait egy össze
esett vén embernek? Volt esze, hogy szó szerint ne vegye a 
kis Ida kényes missióját, mely még igy sem volt valami kel
lemesnek mondható.

Ő excellencziája megnézte a czimiratot és letette a 
levelet.

Ez a levél még jobban megzavarta. Igen egyszerű és vi
lágos volt az egész. Az énekesnő sértve érzi magát, de azért 
szava megmásitására nem is gondol, ezt bizonyítja a levél. .  
hanem öreg embernek fáradságos a combinatió . . .  és ez a do
log olyan váratlanul jött . . . hamarjában még azt sem tudta* 
hogy mit gondoljon.

Cserni Viktor már az ajtónál volt, mikor ő excellencziájá- 
nak eszébe jutott, hogy a levél hozójától felvilágosítást kérjen.

— Egy szóra még uram . . . szólitá meg a távozót.
Cserni visszafordult.
Mikor ő excellencziája ismét arczába tekintett a fiatal



emberaeLyelfelejtette, a mit mondani akart, ahelyett újra ennek 
az arcznak a hasonlatossága ötlött fel neki egy másik arczczal, 
de kinek az arezával ? . . .  A hangja is olyan ismerős volt . .  . 
kinek a hangjához hasonlított ? .. .

Tibold gróffal szemközt a falon egy nagy óletnagyságu 
olajfestmény függött, ő t  magát ábrázolta. így nézett ki har- 
jmínez éves korában, mikor legszebb diadalait tinnepelte. Híres 
nagy festő müve volt. A  művész meghalt, de a kép az élt.

Az öreg gráf tekintete történetesen arra esett.
A nyitva felejtett ablakon egy zümmögő darázs csapódott 

be és az egyenesen odaül* az aranyos ráma hegyébe.
Az vitte rá.
Hirtelen úgy rémlett neki, mintha ez a kép kilépne rá

májából és egyenesen hozzá közelednék, mintha nagy mélytüzű 
szemeivel megállana előtte, büszkén, követelőleg, és ajkait szóra 
nyitva, egyetlen szavával megsemmisítené.

Felpillantott és újra Cserni Viktor állt előtte.
— Parancsoljon velem, — szólt udvarias távolban meg

állva.
Maxmarossy Tibold gróf Összerezzent.
Ez M&rmaxossy Kázmér hangja volt. Testvérbátyjáé, ki 

már negyven év előtt elhalt.
Sajátságos, elvitázhatlanul igaz, hogy a hang emlékezete 

a legtartósabban él lelkűnkben minden benyomások között.
És Tibold grófnak e feltűnő hasonlatosság, az arez és a 

hang azonossága daczára nem jutott eszébe, hogy ez a személy 
lehetne az, akit ő keres. Annyi előzmény és szóbeszéd daczára 
még csak egy árnyéka e gondolatnak sem fordult meg agyá
ban, Legalább öntudatára nem jö t t ; mert a mikor Csernit neve 
után kérdezte, ez inkább csak azért történt, hogy a nexust közte 
és az énekesnő közt kipuhatolja, vagy mert már elfelejtette, 
hogy miért is hívta vissza őt.

— Cserni Viktor! — ismétlő gépiesen ő exeellencziája. 
— Ön talán rokona az énekesnőnek ?

— Bégi jó barátja vagyok, — viseonzá Cserni szárazán.
Kint ív. m . 10
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— Szintén művész? — kérdé a gróf, miután a Cserül 
nevet a mágnás világ, a góthai kalendárium kiváltságosai kö
zött hiába kereste gondolataiban.

— Nem; gróf Korláthnoky Dénes titkára vagyok.
— Szép, szép ! — szólt nyájasan Tibold gróf. — Ön de

rék fiatal ember; engedje, hogy kezét megszorítsam . . . Dénes 
gróf jeles, eszes férfi . . . bár kissé ultra . . . ultra liberális. 
Majd idővel megtalálja a helyes utat és — visszatér azokhoz 
a kiktől elpártolt. Az apja is olyan volt, meg a nagyapja is. 
Talpig derék, genialis férfiak, kiknek a Marseillaise a fejükbe 
szállt . . . Örülök, hogy ismeretségét tehettem, Cserni ur. Te
hát a kisasszony neheztel?...

— Heller Ida kisasszony beváltotta excellencziádnak adott 
Ígéretét.

— Köszönöm, köszönöm; a kisasszony rendkívül szép és 
szeretetreméltó . . .

— És önfeláldozó — tévé hozzá Cserni.
— Igen, önfeláldozó . . . ismétlő a gróf . . . Azután? 

hirtelen kérdé:
— Ön be van avatva mindenbe ?
— Igen, — viszonzá Viktor, — mindent tudok.
E pillanatban Páter Félix jelent meg az ajtóban.
Cserni Viktor láttára kővé dermedt. Kimeresztette sze

meit és tátva felejtette száját.
Cserni Viktort szintén nem kellemesen lepte meg ez a 

találkozás.
— Ez a papzsák mindenhova betolja szimatoló orrát 

— gondola.
Mióta az üllői-útról elköltözött, nem örömest találkozott 

senkivel és semmi olyassal, mi a sötét napokra emlékezteié.
— Kérettem önt, tisztelendő ur — szólitá meg 6 exeel- 

lencziája.
Cserni Viktor nem tudta ugyan még, hogy a gróf minek 

hitta vissza, de nem is volt kiváncsi rá.
Meghajtotta magát és távozott.



Távoztában szeme még egyszer találkozott a szerzete® 
fagyos tekintetére!.

— No, erre ugyan ráijesztettem, — gondola Csend.' Ha 
tudta volna az okát, hogy miért! ?

— Mit keresett itt ez az ember ? — kiálta rémületével 
tovább nem bírva Páter Félix.

— Ismeri őt, tisztelendő ur ? — kérőé a maga részéről 
szintén megijedve a gróf.

— Hogy ismerem-e? Ki ne ismerné? Á fővárosban min
denki ismeri. Veszedelmes ember . . . .  a lég veszedelmesebbik 
egyike. Iugyenélő . . . korhely . . . hamis kártyás !

— Hamiskártyás! — htiíedezett ő excellencziája — pedig 
nem tenné fel róla senki.

— Megmondta nevét, kegyelmes uram ?
— Igen, Csendnek hijják.
— Csendnek ma; tegnap meg máskép. Problematikus 

existenczia . .. Suplicálni jött, kegyelmes uramhoz, nemde ? Hogy 
a cselédek az ilyen embereket alkalmatlankodni és betolakodni 
engedik . . .  oh, ob ! . . .

— Sőt ellenkezőleg, tisztelendő atyám. . . .  Ön nyilván 
elvétette a személyt.

— Könyörgöm, nem. Ismerem én ezt az urat. Szabad 
tudnom, hogy mi végett jött, ha nem kőnyöradományt. akart 
kicsikarni ?

Marmarossy Tibold gróf a két pénzcsomagra mutatott, 
melyek az asztal szélén maradtak.

— A színésznő beleegyezett . . . visszautasítja Kálmánt.
. . . Sok beszédembe, neki pedig sok könyjébe került. Beleegye
zett . . .  de a pénzt, mit számára ott hagytam, visszaküldte ép
pen ezen ur által, akit tisztelendő atyám itt ta lált.. .■■■■'

— ü g y ! .. . mormogá Páter Félix. Letilt a gróf mel
lé, és mintha szokatlan felindulását akarná helyre ütni, a leg
alázatosabb és lagjámborabb kifejezést öltötte arczára.. ■

10*
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— És mellesleg nem beszélt még egyébről is? Nem kö
tött dm e önző czélokat idejövetelével? — kérdé fürkészve
í  JSftp..

— Bem vettem észre; nem mondott semmi olyat, mi szoro
san a tárgyhoz nem tartozott volna . . .  Én abban a csalódásban 
éltem, hogy igen jeles fiatal ember áll előttem.

— A külszín csal, kegyelmes uram.
— Azt mondá, liogy Korláthnoky Dénes titkára. . .
— Korláthnoky Dénes titkára ! — nem tudtam. Hazug

ság lesz. Nyilván az. Különben a Korlátbnokyak magok is szó
róé szövetségben állnak a pokollal. Dénes gráf állam-és egy
házfelforgató eszméivel phrygiai sapkájával és kibontott vörös 
republikánus zászlójával — társadalmi renegát, ereknek. Imád- 
kwzuak érette, kegyelmes uram !

ö  excellencziája maga is ilyen nézettel van Korláth- 
aokj DénesrŐl, csakhogy a kifejezés nem áll annyira rendelke
zésére,, mint Páter Felixnek. S ha tán elveit gyűlöli is, de őt 
•magát bizonyára becsületes embernek tartja.

Hanem hát azért az imádság ha- nem használ is, annyi 
búsoayoe, hogy nem árt.

Imádkoztak tehát. Egyik egyfelől, másik másfelől. Ő 
excellencziája meglehetős nyugodtan; a pap kétségbeeséssel.

Darab idő óta úgy rémlik Páter Pelixnek. mintha ő excel- 
eacziája kirúgna a korda alól. Mintha kevesebbet gondolna t t  
ttdvfeitő egyházzal és többet foglalkoznék a földi hiúságokkal, 
Ezelőtt minden héten töredelmes gyónást tartott. Soha sem 
kellett különösen figyelmeztetni reá. Magától jutott eszébe, Á 
svire hajtotta rá. És milyen töredelmes, milyen magába roekadt 
volt í Ki nem felejtett volna bínei lajstromából egy keletke
zésében elnyomott vétkes gondolatot sem. És most, egy idő óta, 
mindig föl kell szólítani a szent sacramentom felvételére é s  Pá
ter Félix rajta kapta, hogy nemcsak gondolatot, de olykor 
tettet ie elhallgat . . . .  feledékenységből —■ hisz az 5reg em
berek feledékenyek szoktak lenni.

A jezsuita bizalmatlan kezd lenni ő excellencziája iránt.



És most sem hisz neki.
Oh, ha csak távol sejtelme volna Tibold grófnak arrfl, 

hogy az a fiatal ember, kinek büszke alakja ás imént tűnt el 
az ajtóban, ki előtte állt és beszélt vele, hogy m  saját vére, 
gyermeke, a szerencsétlen Fehér Margit kalandor fia! . . . 
A jezsuita feje szinte szédülni kezdett, szinte elkábult ettől a 
gondolattól! Nem, ez nem lehet ! Ez oly csapás lenne, mely 
minden terveit dugába döntené.

Még egyszer Cserni Viktorra viszi a beszédet. Bizonyos
ságot kell szereznie, hogy a gróf nem sejti-e, hogy kivel be
szélt.

— Kegyelmes uram, — kezdő a jezsuita —• alig indok 
magamhoz térni a nagy csodálkozás miatt, hogy tervünk oly 
szépen sikerűit. Hanem némi nyugtalanságot el nem nyomhatok 
magamban azon körülmény miatt, hogy az énekesnő, egy hitalgó 
gyönge teremtés, oly nagy összeget a maga jószántából vissza- 
utasitott volna, aligha nem annak a fiatal embernek ■■ Vkos 
ezélu actiója volt. . . hogy viselte magát itten kegyelmes unta 
színe előtt ?  Bocsánat, hogy még egyszer erre viszem a siót.

— Egész tisztességesen.
— Nem volt kihívó, büszkeséget negélyező ?
— Nem tapasztaltam.
■— Talán keveselték az összeget?
M&rmarossv Tibold fejét rázta.
— Nem tett semmi czélzást, hogy nagyobb ősszeget akar. 

Én örömest többet is adtam volna — mondá Marmarossy gróf.
— Nem sértette mega tartozó Hiedelmet ? — kérdő tovább 

fürkészve a jezsuita.
— Sőt ellenkezőleg, igen tapintatosan és tiszteletteljesen 

viselte magát.
— Ez a fiatal ember egyszer könyörgőtt nálam, hogy 

óhajtana kegyelmes uram szolgálatába lépni, — Alisaié a 
szerzetes.

— Tisztelendő ur nem említette előttem — vinzonzá. á 
gróf közönyösen.

-  M l —
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— Mert meggyőződtem, hogy nem méltó kegyelmes uram 
pártfogására —• szólt Páter Félix és le nem vette volna sze
meit a gróf arczárói egy világért sem.

Hosszú szünet állott be.
— Hála istennek —■ gondolá a jezsuita — ő nem sejti.
6  excellencziája e pillanatban az énekesnő bájain me

rengett és az elveszett fiúról egészen megfeledkezett.
— Ha Kálmán gróf értesül, hogy kegyelmes uram szemé

lyes közbelépésének köszöni reménye meghiúsulását! — kezdé 
ismét a jezsuita, —. ez csak növelni fogja a hidegséget ke
gyelmes uram és unokaöcscse között!

Mintha nem is ő szította és idézte volna elő a kölcsönös 
elfaidegüiést!

— Kern fogja megtudni, tisztelendő ur —- viszonzá Mar* 
marossy Tibold; — az énekesnő megígérte, hogy többé talál
kozni sem fog vele . . . lm, levele . . . gondoskodnunk kell, 
tisztelendő ur, hogy még ma Kálmán kezébe jusson.

— Mi van benne? — kérdé a szerzetes a levelet átvéve.
— Nem tudom.
— És igy olvasatlanba higyjUnk az énekesnő szavainak ?
Q excellencziája ezt föl sem érte volna észszel.
Meglehetős bárgyún tekintett a gyóntatöra.
— A levelet nem szabad addig eziméhez juttatnunk, 

inig tartalmát illetőleg minden kételyünk el nincs oszlatva, — 
szólt Páter Félix. — Vájjon igazán elhallgatta-e, hogy ke
gyelmes uram személyeseu ereszkedett le látogatására ?

Erről a körülményről ő excellencziája is szeretett volna 
meggyőződést szerezni, de hogyan ?

Különös azonban, hogy a jezsuita ezt a dolgot olyan na
gyon bujtogatta. Mit érdekelte ez őt ? Mit akart ezzel elérni ?

Páter Félix, mint tudjuk, nem nagy súlyt fektetett a 
Kálmán szerelmi viszonyára. Eszköznek használta, hogy Tibold
grófot még jobban elmérgesitse. De azért nem akadályozta a
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gróf ellenműködését sem. Hihetőleg arra számított, hogy semmi 
sikere sem leend. És most, hogy a váratlan és nem remélt 
siker bekövetkezett, mi lelte a jezsuitát, hogy annyira buzgói- 
kocíott az öreg gróf anouymitása mellett ?

Minden dolognak megvan a maga oka foka; Páter Fé
lix buzgólkodásának pedig épenséggel fontos oka van.

Csak bízzuk rá.
Tudja Pál, mit kaszál.
Az ám még csak az ember a talpán, aki minden irányú 

szélhez tudja alkalmazni a vitorláit. Jobbról fú, úgy is jó. 
Balról fú, úgy is jó. Mindenképpen jó.

Ha nem is mindig becsületes ember az ilyen, de — jezsuita.
— Mit tegyünk, tisztelendő atyám, mi módon győződjünk 

meg a levél tartalmáról ? — kérdé az öreg gróf.
Páter Félix kissé gondolkozott.
— Higyjünk neki, kegyelmes uram ; ezek a könnyelmű 

teremtések olykor heroikus elszánt tettekre is képesek, persze 
szintén — könnyelműségből. Nem valószínűtlen, hogy megírta. 
A logika eliene szól. Emberismeretem és egy magasabb sugallat 
azt mondják nekem, hogy az énekesnő sértett büszkeségében 
egészen correct cselekedett. Akarja rám bízni kegyelmes uram 
a levél elküldését. Azt vélném, czélszerübb lesz, ha nem a cse
lédség által juttatjuk kézhez.

— Igaza van, tisztelendő ur, a levél egészen correct lesz.
— mondó a gróf, ki soha sem szokott el lenkezni a jezsuitával.
— Ön lekötelez, ha gondoskodik elküldéséről.

Páter Félix zsebébe csúsztatta a levelet.
Egy negyedóra múlva a jezsuitát saját szobájában talál

juk, hol azután meggyőződhetünk, hogy mennyire csalhatatlan
nak tartja ő a maga logikáját.

Oly ügyességgel, melyet a történeti nevezetességű „cabinet 
noir“ tagjai méltán megirigyelhettek volna tőle. bontogatja a 
levelet,
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Mikor elolvasta, ismét gondosan és nagy szakaratoitsággaf 
ragasztja le. A pecsét nem sérült meg.

— Még most is remegek a felindulástól, — mormogá a je
zsuita magában. — Lám, ki hitte volna. Ezt az embert a vé
letlen ide hozza. Ez a gőgös, tudtán kívül kékvérű ember be
tolakodik — az az tolakodásnak sem mondható tulajdonképpeni. 
Apa és fiú! . . . Apa és fin! . . .

Korláthnokyékhoz jutott be ! — Abba a körbe, melytől 
el akartam vonni. Ennek soha sem lett volna szabad megtör
ténnie, soha! Római Htunk mindent elrontott. De nem mű
ködhettem ellene . . . nem lehetett. A gróf élete fölött Őrködnöm 
kell. óh bár elnyújthatnám nyomorait bűnös existencziéját , . „ 
most jól érzi magát, és az egyház támaszára kevésbbé van 
szüksége. Egyetlenegy roham — egy kis köszvény és megint; 
egészen, egészen a mienk. — Bah . a tények uj fordulatá
ban csak egy aggaszt — az a szerencsétlen okmány ! . . .  
Fosztó magán kívül van — nem bírja megtalálni emberét — 
tán meggondolta magát és más közbenjárót választott . . . 
Amint az ügyvéd leírja, gyanakvó és elővigyázatos . . . minden
esetre nagy oka lehet, hogy a kitűzött órára meg nem jelent. . .

Páter Félix kivette tárezáját, és beletette a Kálmánnak 
szóló levelet.

Az ajtóra pillantott, azután a tárcza egyik rejtőkéből elő
húzta a Marmarossy Tibold által aláirt váltót. Lassan kibon
totta és nézte — hoszszasan legeltette rajta szemeit.

Kém volt blanquetta többé. A jezsuita betöltötte. Oda volt 
írva a középső sorra szép nagy betűkkel:

„ S z á z e z e r  f o r i n t . "
Kibocsátó Marmarossy Tibold gróf. Elfogadó ugyanaz.
— Mit érek vele ? . . . mormogá a szerzetes. Ha az ok

mányt neki találják praesentálni . . . végünk van.
Ismét eltette.
— A.z ember nem tudhatja, hogy mire használhatja ezt 

a. kis rongyot. Megsemmisíteni ká.r lenn-’.

%



Azután gondolatban tovább folytatta expectoráczióit. - 
— Minő sajátságos az, hogy mikor valamely titoknak betelt az 

ideje, mikor a vétkes cselekedetnek gonosz gyümölcsei megértek 
és le kell hullámok, hogy akkor — nem tudni, honnan, miként ? 
Egyszerre csak feltámad az egész múlt. A levegő megtelik vele. 
Gonosz szellemek sugva-bugva járnak szauaszéjjel. Az emberek 
beszélnek róla. Előbb titokban, azután nyíltan, előbb susogva, 
majd hangosan, kiabálva. Ki indította meg a mozgalmat ? Ki 
hordta széjjel ? Ki terjesztette ? Arra senki sem felelhet meg. 
Kiderült. Megtudták. És ítéltek.

— Reszketek, hogy a gróf titka nem sokáig marad titok. 
Ha a világ előbb megtudja, mint a hogy kellene, előbb mint 
az a bizonyíték megsemmisítve leead . . . .  hova leszünk ak
kor? . . . Egyszerre száz ismeretlen ellenség fog a sorompóba 
lépni — ismeretlen ellenségek, akik ellen küzdeni nem le
het . .  . Akkor Cserni is megtud mindent . . .  ez lenne a leg- 
szörnyübb csapás !

Páter Félix oda lépett az ablakhoz.
— Ez a Cserni nagyon sokat változott, mióta utolszor 

láttam. Mintha megszelídült volna. A gróf is dicsérte kifogás
talan föllépését, ügy néz ki mint a boldog emberek kinézni 
szoktak ; nyugodt, nem kapkod. Önérzetes — de nem vad. 
Csodálom, hogy a pénznek átadását magára vállalta. Az éne
kesnővel újra érintkezik — ennek is római utunk az oka . . .

Azután a legújabb indulót dobolta ki ujjaival az ablak 
üvegén.

-— Az a bolond nő csakugyan le hagyta beszélni magát 
. . . Milyen érdekes volna megtudni, hogy micsoda motívumok 
hatottak rá ? . . . Mit fog Kálmán mondani ? . . .

Páter Félix felkaczagott.
— Ezt a véletlent hasznunkra fogjuk fordítani. Megaka

dályozni, hogy fülébe ne jusson : honnan fuj a szél, ez a fő
feladat. Gyanítani fogja ugyan, de a puszta gyanú még neai 
bizonyosság. Az öreg mindent tagadni fog, semmit se tad az 
egészből . . Ez megzavarja . . . Ekkor jövök éa . . .  haMfea !. . .
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és megmondom neki, liogy mi okozta fiascóját . . . Egy kis 
nemzetiségi politika, egy kis uszítás — és minden újra a ren
des kerékvágásba jő . . . Vederemo.

Páter Félix még sokáig hányta vetette terveit. A legújabb 
cselszövényt igen szerencsés gondolatnak találta és sokat re
mélt tőle.

Miben állott az , majd a következő fejezetekben meg
látjuk.

— Ad rém ! — mormogá a szerzetes — Ez a levél égeti 
a tenyeremet! . ..



Tizeimegye<Uk feje*et.

Marmarossy Kálmán.

Marmarossy Kálmán gróf késő éjfél után érkezett haza. 
Egyik barátjához rándult mezei jószágára, ami három órányira 
van a fővárostól. Egy pár arab lovat akar megnézni és esetleg 
cserélni vele. Kálmánnak legfőbb szenvedélye a lovak. A kár
tyának nem barátja. Ha történetesen szüksége van valakinek a 
kaszinóban partnerre, és ba egyéb dolga nincs éppen, leül ne
gyediknek. A hasard-játékokát nem szenvedheti, de a lóver
senyek alkalmával füvei, fával fogad, akár egy angol. Ha 
valaha módjába lesz, nagy összegeket fog koczkáztatni. Most 
csak kicsibe megy.

Mindazonáltal Kálmán gróf nem ment az adósságtól, ami 
könnyen felfogható lesz, ha meggondoljuk, hogy Kálmánnak 
sok, sok jó barátja s igen jó szive vau.

Jön eg-y jó czimbora hozzá, és azt mondja:
— Hallottál tegnapi pechemről. X. gróf elnyert tőlem 

Ötezer forintot — ezerrel adósa maradtam. A huszonnégy 
órához még csak egy óra és tizenhárom perez hiányzik . . . 
Kölcsönözz ezer forintot. Kálmán nem tudja megtagadni.

Kártyaadósságnak huszonnégy óra a terminusa.



Másnemű adósságot a nagy harangra lehet bízni. Felfo
gás dolga. Kálmán sohse látja ezt a pénzt. Nem is számit rá.

így lehet kártyán veszíteni a nélkül, hogy játszot
tunk volna.

Jön egy másik kuszi pajtás, kit a gazember uzsorása 
úgy kifacsart, mint a ezitromot és megszólítja:

— Kálmán, csak egy hónapra! Pénzeim nem folytak 
be és prolongálnom kell. A te aláírásoddal mindjárt lefőzhet
ném a zsidómat . . .

Kálmán azt se nézi meg jóformán, hogy mennyire szól 
a váltó, aláírja.

"És nemcsak hogy aláírja, de utóbb ki is fizeti. Volt esze 
a zsidónak mikor le hagyta főzni magát.

Jön egy harmadik és megveszi tőle nyerges lovát.
Kálmán rág megunta és örömest túlad rajta, hogy a 

Stefi grófét, melyre különös passiója van, jogczime legyen 
megvenni.

Az eladott ló árát soha se látja. A Stefi gróf nyergesét 
pedig jó drágán megfizeti.

íme hozzávetőleg a magyarázata, hogy honnan erednek 
Kálmán gróf adósságai.

Könnyelmű, mert — g .vallér és nem megfordítva. Sze
retetreméltó és mindenek fölött — gondtalan.

Ilyen volt Kálmán.
Jelleme nemességét, hogy úgy mondjuk, természetes naiv- 

ságát semmi sem helyezhette oly kedvező világításba, mint 
Heller Idához való viszonya.

Őszinte csodálata, melylyel eleinte a művésznőnek ál
dozott és melynek nem röstelt demonstratív kifejezést adni sem, 
hónapok elteltével, közelebbi ismeretség után, forró, igaz sze
relemmé érlelődött.

Az, hogy a házasságon kívül még más mód is létezik, mely 
által szerelmese birtokába juthatna, meg sem fordáit agyában. 
Ö nem csak szerette, de tisztelte is a művésznőt. Lealázónak tar-
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tóttá volna mind ő reá, mind magára, még csak kísérletet is 
tenni ez irányban.

Körültekintett a főúri, üvegházban nevelkedett sarjadékok 
között és egyet sem talált, kit Haller Idával szépségre, jóságra, 
szellemre (ez volt benne a legkevesebb) összehasonlíthatott 
volna. Miért habozna ? Miért ne venné el ? János főherczcg ki
rályi házból való volt is nőül vette az aussei postamester leá
nyát és a föld még sem zökkent ki sarkaiból. Kissé feltűnést 
fog okozni, a jóbarátok incselkednek vele. Letorkolja őket. Aki 
moczczanni mer, kihijja, összevissza szabdalja — punktum.

Éppen jóbarátjával is közölte házassági tervét, melyet 
egy hónapnál továbbra semmi esetre sem szándékszik halasz
tani. Az is, olyan könnyüvérü, egyszerű fiatal ember, mint ő 
maga ; nem talált benne semmi kifogásolni valót. Praenumerált 
a vőfélységre, azután kezet szorítottak. Punktum.

Marmarossy Kálmán tehát, mint mondók, késő éjfél 
után tért haza faluról.

Garzon-lakását az úri utazóban tartotta. Cselédet csak 
kettőt tartott, egy lovászt és egy inast.

Az inas azon hiszemben levgn, hogy a méltóságos ur 
kocsijának a kerekeit majd kiszedegetik és haza sem bocsátják 
egy hétig, elnézett egy keveset erre, arra, a „két huszárába, a 
„Rákóczyba“ meg másfelé. Szóval görbe estét csinált magának 
a görbe nap után. Az már igy szokott lenni.

Az énekesnő levelét egy hordár hozta, a hordár átadta 
a házmesternek, a házmester zsebre gyűrte és megfeledkezett 
róla. Csak másnap jutott eszébe. Ekkor az inas már haza 
került. Az elébb megvizitálta, azután bevitte ő méltóságának, 
ki épp akkor dörzsölte szemeit.

Kálmán megismerte az Írást, hevenyében kibontotta és 
még jobban dörzsölte a szemeit

Nem hitt nekik.
Elolvasta azt a levelet egyszer kétszer. De minél többször 

olvasta, annál homályosabb, annál érthetettleaebb lett a levél 
tartalma.



150

Talánynyal állott szemben ; azt minden áron meg kellet t  
fejtenie.

Hirtelen felöltözött, eltökélve, hogy a legcompetensebb he
lyen fog magyarázatot kérni, magától az énekesnőtől. '

A nap már jó magasan járt. Közel lehetett a dél.
Kálmán gróf az énekesnőhöz sietett.
Nem volt hon.
Kálmán gróf egy óra múlva ismét elment, ekkor már ott

hon volt, d e  nem fogadta.
Kálmán gróf erőnek erejével betört hozzá. Ida leghátsó 

szobájába menekült és becsukta az ajtót maga után.
Itt aztán beszéltek is egymással :
— Ön irta azt a levelet, Ida ?
— Én írtam.
— Meg akart ön tréfálni ?
— Távolról sem.
— Magyarázza ki magát, Ha.
— Nincs mit magyaráznom.
— Megsértettem önt wtlamivel ?
— Nem.
— Vétettem valamit ön ellen ? -
— Nem. -
— Áskálódott valaki ellenem ? ,
— Nem.
— Tehát szeszély ez, Ha ?
— Nem.
— Ön megszűnt szeretni. Ida?
— Nem . . . vagy — igen.
— Hangos zokogás hallatfcszott az ajtó mögül.
— Nyissa ki az ajtót, Ma.
— Nem.
— Térdeimen kérem, könyörgök, Ida, nyissa ki az ajtót.

Az ön szemeiből akarom kiolvasni, amit ajkai eltitkolnak, hogy éti
nek a félreértésnek ki az oka ? Nyissa ki, Ida, nyissa ki'
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•— Nem logom kinyitni, Kálmán -  gróf ur. Menjen öa 
isten liirével.

— Nem, addig, Ida, inig mindent nem tüdők. Legalább 
is azt akarom megtudni, hogy ezt a váratlan fejlődést kinek 
köszönhetem ?

— Senkinek — nekem.
— Most először kételkedem szavaiban.
— Én igazat szólok.
— Ön nem mer a szemem közé nézni, Ida?
— Az égre kérem, Kálmán, távozzék ön.
— Ön megcsalt engemet, Ida . . .
Semmi felelet.
— Ön visszaélést követ el szerelmem ellen, mely nem 

méltó önhöz . . .
Semmi felelet.
— Megérdemeltem ezt öntol, Ida ? . . .
Hangos zokogás.
— Azon édes órák szentségére, melyeket együtt töltöttünk, 

és mindenre, ami szent és drága ön előtt, kérem, Ida, követe
lem, magyarázza ki m agát.. .

— Ismétlem, nincs semmi magyarázni valóm.
— Ez nem elégíthet ki.

Semmi felelet.
— Ön azt akarja, hogy megőrüljek, Ida? . . .
— Semmit sem akarok . . . Távozzék ön, gróf ur. Leve- 

lemben elmondtam mindazt, amit mondanom szabad. Elégedjék 
ön be ezzel. Többet úgy sem fogok mondani.

— De nekem jogaim vannak önre, Ida !
—- Mondjon le róluk, gróf ur.
— Öa eugem soha sem szeretett, Ida ; játékszernek te

kintett, melyet időtöltésre elő-előveszünk és mikor beleuntunk, 
ismét eldobjuk. Tagadja ezt Ida.

Ida nem tagadta.
— Az előítélet szívtelennek mondja a színésznőket— ed

dig nem hittem, most már elhiszem.



■— Higyje ön, grófur, bigyjen ön mindent.
— Nem gondolhatok mást, mint hogy vetélytársam akadt, 

ki önnek nagyobb előnyöket nyújt, ki tán szebb, derekabb, na
gyobb vagyonnal rendelkezik, mint én. Tagadja ön, Ida !

Ida egy szóval sem tagadta.
Kálmán odanyomta homlokát az ajtóhoz, sápadt volt, fel

i-aduit volt, reszketett.
■— Isten önnel, Ida.
— Isten önnel! ■— hangzott oly halkan, hogy Kálmán 

alig tudta kivenni a szót.
Azután elhagyta az énekesnő lakását.
Két napig úgy járt-kelt, mint az eszeveszett. Helyét nem 

lelte sehol. Yiszás feleleteket adott. Sziláján tekintett. Minden
kivel összetűzni akart. Lakásán egy nagy velenczei tükröt össze
tört, Az inasát elkergette, Egy jóbarátot, ki egy váltóra giró- 
ját kérte, összehunczutolt, A színházban olyan hangosan tár
salgóit előadás alatt, hogy a publikum lepiszegte és kicsibe 
múlt, hogy ki nem dobta. A városligetbe hajtott és az ut kö
zepén álló drabantot elgázolta. Szerencsére csak három 
oldalbordáját zúzta be. Szóval a szelíd, soha senki ellen nem 
vétő Kálmán oly megdöbbentő változáson ment át, hogy barátai 
csodálkozva csóválták a fejüket és nem tudták, hogy mit gondoljanak.

Negyednapra újra elment az énekesnőben.
Ott aztán szorul szóra ismétlődött az előbbi jelenet. 

Csak a végén történt egy kis változás.
Az énekesnő megsokallta Kálmán kíméletlen vádjait és 

megmutatta neki, hogy mer ám a szeme közé is nézni.
Összeszedte egész erejét és a sértett nő méltóságával 

lépett Kálmán elé.
Kálmán visszadöbbent.
— l5n ura vagyok akaratomnak — és én igy akarom, 

— mondá Ida.
Merev, büszke, hideg volt. Szépségéből sokat vesztett. 

Az átvirrasztott éjek kínos gyötrelme elbágyasztotta.
A galamb ne akarjon sas lenni!
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— Amint szavaiból kiveszem, gróf ur, ónben is megvan az 
előítélet állásunk iránt. Ez esak megerősít feltevésemben. És 
ba eddig még egy-egy perezre haboztam is, most már teljesen

szilárd vagyok. Ne akarjon ön megingatni, czélt tévesztene. 
Kifejezéseiben megfeledkezett azon tiszteletről, mely ellen véteni 
önnek solisem szolgáltattam jogot. Kíméljen meg gróf ur to
vábbi zaklatásaitól.

Ötödnapra aztán Kálmán beállított Marmarossy Tibold 
ő exeellencziájához.

Az öreg gróf feltűnő nyájasan fogadta szeleverdi unoka-
öcscsét.

— Mit hoztál, Kálmán ?
— Pénzt akarok tőled, Tibold bátyám.
— Tudod, hogy sohsem szoktam megtagadni tőled.
— Kivéve tavaly, mikor Olaszországba akartam utazni 

Pistivel
— Az akkor volt. Mennyi pénzre van szükséged ?
— Vagy huszonötezer forintra, — felelt Kálmán.
Sápadt, levert, szomorú volt.
— Mit csinálsz ezzel a tenger összeggel ? — kérdé

Tibold gróf tettetett álmélkodással.
— Utazni akarok. Elmegyek Szibériába vagy Grönlandba 

fóka vadászatra.
— Nem tudsz jobb helyet ?
— Melegem van, Tibold bátyám, kissé le akarom hűteni 

magamat; remélem nincsen kifogásod ellene ?
— Foglalj helyet, Kálmán ; beszéld el legalább, hogy jutot

tál erre a gondolatra, hisz neked sohse voltak ilyen bogaraid ?
— Neked, Tibold bátyám, akár el is mondhatom. Em

lékszel a minap, mikor nálad voltam, valamit akartam közölni 
veled, illetőleg kérni akartam tőled valamit, hanem akkor meg 
neked voltak bogaraid. Nem tudom, hogy mi lelt akkor, nem 
lehetett beszélni veled, nyilván megcsömöltél a sok imádságba

— Kálmán ! — szólt feddőleg Tibold gróf.
— Tudod, hogy mi volt az ?

Képes Regény tár, IY. kot. 11
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— Honnan tudnám ?
— Beleegyezésedet akartam kérni, hogy Helier Idát nőül 

vehessem . . .
— Jézus-M ária!— kiáltott fel Tibold gróf—és remélted, 

hogy bele fogok egyezni ?
— Miért ne? Neked is volt viszonyod énekesnővel akár

hányszor, tudod, mennyivel többet érnek, mint a mi dámáink.
— De soha eszem ágában sem volt, hogy házasságra lé

pek valamelyikkel. A mi rangunkkal bizonyos kötelességek járnak, 
Kálmán, sohaem gondolkoztál még e fölött ?

— Soha, Tibold bátyám. Nem értem rá az effélére . . .
— Még nem késő, Kálmán.
— No ne ijedj meg. Házasságomról szó sem lehet többé. 

Helier Ida kosarat adott.
—- ő  — neked ! ? . . .
— Szégyellem, Tibold bátyám, és másnak el se monda

nám, de neked csak megmondhatom. Ugyan mondjad, te sokat ta
pasztaltál ezen a téren, történt valaha rajtad ilyen gya
lázat ?

— Kár olyan komolyan venned, Kálmán.
— Könnyű neked . . .  de ón szeretem Idát, nagyon sze

retem és sohasem fogom kiheverni ezt az affairet. Ó csak azt 
tudnám, hogy mi okozta Ida hirtelen változását. .Hej, ha meg
tudnám, hogy más valaki ártotta magát az ügyembe — élet- 
halálra mennék vele, összedarabolnám, nem ismernék kímé
letet . . .

Az öreg Tibold gróf csak nehezen tudta hidegvérét meg
tartani.

— Hát mennyi összegre is van szükséged, Kálmán ? —
kérdé.

— Huszonötezer forintra; ha többet adsz, akkor se te
kintem sértésnek — tréfálkozik Kálmán, de ez a tréfa olyan 
erőltetett volt, ő maga olyan ingerült, hogy Tibold gróf elfe
lejtett mosolyogni fölötte.

Szó nélkül adta át neki a kívánt összeget.
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— Légy okos, Kálmán.
Az öreg Marmarossy csak ennyit mondott.
Kálmán zsebregyűrte a pénzt. Köszönt az öregnek, mint 

ahogy egy jó pajtásnak köszönünk és leverten, a mint jött, tá
vozott is.

— Mikor utazol? — kiáltott utána Tibold gróf, alig birva 
palástolni megelégedését.

— Holnap, holnapután . . . mit én tudom ?
— Tudósíts majd.
Kálmán nem felelt.
A folyosón Fater Felixszel találkozott.

1 1 *
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Tizenötödik fejezet.

Ad majorem Dei glóriám!

K álm án gróf úgy tett, mintha észre se vette volna.
A pap megszólította :
— Jó napot, gróf nr !
— Jő napot.
— Nem méltatjuk egy köszöntésre a szegény szerzetest 

— indignálódék furfangos képpel a jezsuita.
— Nem vettem észre, páter; komolyan mondom, nem vet

tem észre.
— Pedig megérdemelném, gróf ur, hogy észre vegyen. 

E pillanatban is ön és kellemetlen affairje foglalkoztatott.
— Az én affairem ? Mit tud ön az én affairemről, páter ? 

Beszéljen, szóljon, kérem.
— Itt ? . . . kérdé a jezsuita nyomatékkal.
Kálmán gróf körültekintett. Ez a folyosó valóban nem 

igen látszott alkalmatosnak tüzetesebb magyarázatokra.
— A hol önnek tetszik — mondá Kálmán nem kis mér

tékben érdeklődve.
— Szobám nem messze van, ha, gróf ur, megalázná ma-
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— Nem bánom.
Pár pillanat múlva a szerzetes szobájában voltak.
Kálmán nem akart leülni. Nem volt türelme bozzá.
— No beszéljen, páter, mit tud az én ügyemről ? . . . 

Egyátalán honnan tudja, hogy nekem valami affairem van ?
— A verebektől hallottam, édes gróf, már azok is azt 

csiripelik a háztetőkön — meg lehet győződve, hogy én utoljára 
hallok ilyesmit, mikor már minden kanapétratsch napirendéről 
letűnt . . .

— Ördög és pokol! Tehát mi az, amit ön tud ? Ne hoz
zon ki a sodromból, páter! — kiáltott nagyot toppanva lábá
val Marmarossy Kálmán.

— Azt, hogy Heller Ida, a nemzeti szinház primadonnája 
önnek ajtót mutatott. Egész világ ezt hordja a szájában. A kere- 
pesi-uti kofák a cseresznyét ezzel a közkedvességü újsággal szer
zik meg a vevőnek. A váczi-utcza járdataposói ezzel az újdon
sággal főzik le egymást. Saját füleimmel hallottam két dandy 
párbeszédét :

— Hallottad ? — kérdé az egyik.
— Mit ? — kérdé a másik.
— Marmarossy Kálmán és az énekesnő . . . megbomlott 

a viszonyuk.
— Régi dolog, visszonzá a másik. Régi sütésü kalács. 

Már azon túl vagyunk.
— Hallatlan ! — mormogá Kálmán és összeszoritotta 

fogait.
Páter Félix vállhegyről oda sandalitott a fiatal emberre.
-  Megvallom, engem az egész dolog nemcsak meglepett, 

de érdekelt is. Hisz én ő exeellencziájának, gróf ur kegyeséletü 
és mindenek felett jámbor, istenfélő nagybátyjának annyi hálára 
vagyok kötelezve, hogy a mi őt közvetlenül vagy közvetve 
érinti, engem sem hagyhat hidegen. íme, szólék magamban, 
Kálmán gróf, ki iránt ő annyi gyöngédséggel viseltetik, közbe
széd, közpletyka tárgyává lesz, és talán maga sem tudja, mi 
mindent nem fecsegnek róla. Jóbarátaink gyakran vétkes gyön-
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gédséget tanúsítanak, midőn csupa barátságból, vagy mert 
röstellik szemünkbe mondani, a bennünket illető mende-mon- 
dákat elhallgatják előttüuk. Én föltettem magamban, hogy 
első találkozásunk alkalmával figyelmeztetni fogom önt. Korné
léin, ön méltányolja e buzgalmamat.

— Köszönöm, páter. Tud még valamit ? . . .
— Utána jártam, hogy a keringő variánsok között a 

leghitelesebbet és legkevésbbé elferditettet megismerjem. így 
aztán azt is megtudtam, hogy gróf urnák komoly szándékai 
voltak az énekesnővel, hogy nejévé akarta tenni . . . Ezt kö
telességem lett volna ő excellencziájának is elmondani, de miu
tán a viszony ilyen váratlanul felbontatott, helyesen véltem 
cselekedni, ha meg nem busitom kegyelmes urunkat . . .

— Magam mondtam el neki, páter.
— Csodálom önt, gróf ur és tisztelem őszinteségét— szólt 

a pap kissé meghökkenve. — így hát a többit már én is el
mondhatom neki.

— Amint tetszik . . .
— Eene gyerek, — gondolá a jezsuita — ez nem ijed 

meg a maga árnyékától.
— Nos, még mit tud, páter ? Nem szimatolta ki ennek 

a dolognak a tulajdonképi csomóját ? . . . No, ne* nézzen rám 
olyan keményen. Bocsánat, ha megsértettem, ma vasgyuró ked
vemben vagyok s ilyenkor nem birok magammal.

— Bocsássatok meg a ti ellenetek vétőknek — mondja az 
evangélium. — Mit ért ön a csomó alatt ? . . .

— A csomó alatt? Azt az okot, aminek következtében a 
viszonyunk felbomlott. . .

— Hm ! . . . mormogá a pap magában, — a maszlag 
fogott.

— Beszéljen, páter, látom az orráról, hogy ezt is tudja.
— Gróf ur igen udvarias, — viszonzá a jezsuita szára

zán. — Én semmit se tudok.
— De ne vegyen fel úgy minden szót, paterkám. Lássa, 

én fiatal embernek tekintem önt, aminő magam vagyok. A
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coelibatus nem tiltja meg, hogy a szép asszonyok iránt ne ér
deklődjünk, ugy-e bár ? Csak elvenni nem szabad. És az in
kább előnynek mondható . . . Azt az okot, paterkám! Ha 
már ennyit elmondott, mondja el a többit is.

— Nem tagadhatom, hogy ennek is nyomába jöttem, de 
ez már kissé kényes dolog. I tt már magam is azokkal tartok, 
akik gyöngédebbnek hiszik a hallgatást.

— Páter, ön kinpadra von. Ön kegyetlenül elgyötör. A 
mit eddig elmondott, azt nekem kell legjobban tudnom. És az 
egyetlen pontot, mely igazán érdekelne s melyet nem tudok, 
azt elhallgatja! . . .

Kálmán magán kivül volt, reszketett, tajtékzott.
Páter Félix szinte megszánta.
— És gróf ur azt igazán nem tudná?
— Esküszöm önnek, hogy nem tudom.
— Egy okkal több, hogy hallgassak, — mondá a jezsuita 

phlegmatikusan.
— Páter, beszéljen, páter ne hozzon dühbe. Mert én dü

hömben szörnyű vadállat vagyok; ponnynak nézem a reve
rendát ! . .

— Az erőszaknak kénytelen vagyok engedni — mondá 
Páter Félix és látszott rajta, hogy nagyon megijedt. — Az egé
szet egy vetélytárs okozta, ki korábban szerzett jogokat érvé
nyesít.

— Korább szerzett jogokat ? . . .
— Na természetesen! A prioritás minden dologban dönt 

— legyeskedék ő tisztelendősége.
— A nevét, páter, még csak a nevét! . .
— Tegyük fel, hogy már tudja ezt a nevet, melyre 

annyira éhesnek látszik lenni. . . mit tesz akkor, gróf ur ?
— Az a magam gondja, páter.
— Az enyém is. Ha tőlem hallotta a nevet és valami meg

gondolatlan cselekedetre hagyja ragadtatni magát, a felelősség — 
már t. i. a morális felelősség — szintén enyém !
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— Az ördögbe, páter! Ha én valakit felpofozok, mi 
köze önnek ahhoz ?

— Ha tudnám, hogy a pofozkodás végében semmi egyéb 
nem következik . . .

— A mi azután következik, azt tanuk jelenlétében szokás 
elintézni . . . mondá Kálmán.

— Ön meg akar verekedni az illetővel 1 ? — ijedezett a 
jezsuita.

— Lepuskázom, mint a kutyát ! . ..
— Vért ontani! . .  szörnyüködék a pap.
— No ne ijedezzék, páter, nem a maga vére! . . .
— De az én lelkiismeretem, gróf u r ! . . .
— A pokolba az ön lelkiismeretével — rukkoljon ki 

már valahára azzal a névvel hogy hijják ?
— Ön nem fog megverekedni vele. Az illető nem pár

baj-képes.
— Hogy-hogy? . . .
— Nem nemes ember.
— Az Dem ok.
— Kétes existencziáju kalandor . . .
— Az az ő dolga . . .  v
— Cserni Viktor ! . .
— Ah ! — sziszegé Kálmán.
— Ismeri ? — kérdé a jezsuita megelégedéssel szemlélve 

e név hatását.
— Ismerem . . . mondá Kálmán halkan.
Arcza elsápadt, szemöldeit összébb vonta. Fogait egymásra 

szoritá. Hogyne ismerte volna ? Hisz erre az emberre már figyel
meztette is valaki. Nem incselkedett- e vele KorláthDoky Leon
tina grófnő a télen a hangversenyben ? Nem intette-e, hogy 
óvakodjék, mert vetélytársa van? És nem látta-e akkor saját 
szemeivel, hogy Ida kaczérkodik vele, le nem venné róla sze
meit ? Ah ! Hisz ez olyan világos mint a kétszer kettő! Hel- 
ler Ida félévnél tovább az orránál fogva bolonditotta és ő a
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könnyenhivő, a balga jó fiú vakoa, föltétlenül bízott benne és 
várt mindaddig mig ki nem adták neki az utat.

Szerette volna haját tépni, hogy olyan ostoba volt ! Hogy 
erre magától rá nem jött, mikor egészen kézen feküdt. Ezt 
csak az nem láthatta, a ki vak.

— Hallja páter, maga mindent tud. Nyilván azt is tudja, 
hogy hol lehet ezzel az úrral találkozni ?. . .

— Hm. Nem egészen. Azt tudom, hogy egy idő óta 
Korláthnoky Dénesnél titkár . . .

— Ah, ja ! Igazsága van, páter, múltkor együtt láttam 
őket; maga arany ember, maga mindent tud, mindent lát, min
dent hall. Nem lenne a titkárom, páter ? Hisz Tibold bátyám
nak úgy is  ön a totum factuma?

— Köszönöm, gróf ur. Én szívesen teszek szolgálatot 
mindenkinek, de specialiter nem szegődöm senkihez.

— Csak a kaszinóba járna az az ember. . .
— Oda nem jár.
— Bálok most nincsenek . . .
— Várja be ön a farsangot.
— Vigyázzon csak páter . .  . megvan. Dénes majálist ad 

a csenesi tanyáján és párthiveit és barátait meghívja — én 
is ott leszek. Pompás alkalom.

— Gróf ur természetesen zsákba macskát árul . . .  ér
deklődők a jezsuita.

— Világos. Nem mondom neki, hogy ezért és ezért . . .
— De egész világ találgatni fogja.
— Hadd találgassák.
— És ki is találják.
— Nem tesz semmit.
— Én ártatlanságban mosom kezeimet, — mondá Páter 

'Félix és ájtatosan tekintett a plafondra.
— Csak mossa paterkám. Ha ön nem mondta volna meg, 

megmondta volna más.
— Igaz, — szólt a jezsuita.
— Tudja, mire fogom még kérni, paterkám ?
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— Nem tudom, gróf ur.
— Tibold bátyámnak egy szót se az egészből . . .
— Isten mentsen.
— Jó.
— Most még én nekem is volna egy kérésem — monda 

a szerzetes.
— Parancsoljon velem, páter!
— Nem mondaná meg nekem gróf ur, honnan ismeri Cserni 

Viktort ?
— Beszélni még soksem beszéltem vele. Mert azt jól 

meg szoktam nézni, akivel szóba állok (Dehogy nézi meg !) 
hanem figyelmeztetett valaki.

— Ha nem félnék, hogy indiscret leszek, még csak azt 
szeretném megtudni, hogy ki volt az, aki gróf urat figyelmeztette rá?

— Megmondom, páter ; magának — hogy is mondják 
csak ? — viszjoga van hozzám. — Korláthnoky Leontine grófnő 
volt, még a télen az Ínségesek hangversenyén. #

— Ju t eszembe, — mondá a pap.
— Hát most már mehetünk, páter, mi ?
— A mint tetszik.
— Más mondandója nincs?
— Semmi.
— Tehát á revoir, páter! Ezentúl — ha kedvem jő a 

gyónáshoz, csak önhöz fordulok.
— Mindenkor szolgálatára állok, gróf ur.
Ezzel mindketten elhagyták a jezsuita lakosztályát. 

Mindaketten meg voltak elégedve magukkal. Kálmán gróf, mert 
megtalálta azt az embert, akin majd elégtételt vehet; a je
zsuita — mert szerencsésen bele találta a léket és ezen fölül 
még olyas valamit is felfedezett, a minek hasznát lehetett venni.

— Hm ! Leontine grófnő figyelmeztette — okoskodék 
Páter Félix; — a fejemet teszem reá, hogy az a delnő még mást 
is figyelmeztetett, első sorban mindjárt a bátyját . . . így ju
tott Cserni a házhoz. Ez tiszta . . . Ez az ember azután kö
teles hálával tartozván a grófnőnek, engedelmes szolgája lesz
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vagy — megfordítva: ura ! Ezt ki keli puhatolnom, hogy pro- 
hátúm eszközt leljek az elcsapatására. Mert hogy neki ott nem 
szabad maradni, az is világos. Egek ura ! Ha ez a bolond Kál
mán bolondjából végkép megszabadítana tőle. Hisz az egész csak 
egy szerencsés szúrástól függ! . . .
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T i z o i i l i a t o d i l i  f e j e z e t .

Mikor a gőz megtudja, hogy ő a? ur!

A. bolognai pályaudvarról csaknena ugyanazon pillanatban 
indult ki a vonat, mint a paduaiból.

Egyszerre indultak, de nem egyszerre fognak megérkezni.
Az egyik a közönséges személyvonat, a másik a fu

tárvonat.
A futárvonat Bolognából jő,
A személyvonat Bolognába megy vagy még odább.
Mi a különbség a személyvonat és a futárvonat közt ? 

Az ami a kiszolgált és hámba fogott katonaló és a harmadfü 
arab csikó közt. Megy az mmdakettő, hanem az egyik — repül.

Ez meglehetős különbség.
A futárvonat előbb nyolcz, később tiz mértföldnyi sebes

séggel iramodott.
A szemközt jövő személyvonat félannyi sebességgel. Uj 

töltésen igy sem volna tanácsos.
A személyvonat állomásonként kényelmesen meg-megáll 

és kifújja magát. Az utasok teli szedik, magukat a restauratlok- 
ban, ki ezzel, ki amazzal; mindenki gondoskodhatik a gyom
ráról, hagynak rá időt, egyik állomáson többet, a másikon ke
vesebbet, csakhogy hagynak.





A
 fék szorult, de a szelep nem

 engedett!



165

A futárvonat nem sokat törődik az utasokkal, és illetőleg 
azok t. ez. gyomraival sem: az csak ott és akkor áll meg bősz 
iramodásában, a mikor saját élelme fogyni készül, amikor ő 
megszomjazik, amikor szénre és vizre van szüksége.

A vasszörnyeteg gyomra óriási mennyiséget megemészt; 
egy óránkint tiz mértföldnyi sebességgel rohanó mozdony emésztő
képessége vetekedik a legkisebb miniszteri hivatalnok emésztő
képességével, a mire én bolond fejemmel nem tudok superla- 
tivust gondolni, talán nem is létezik.

De — hogy a képnél maradjak — amilyen Szelid, dres- 
sirozott, ezer meg ezer boggal és csimbókkal a járomhoz kötött 
görnyedő állat az ilyen kis hivatalnok, épp annyira szilaj, ki
rugó, tomboló, dühös szörnyeteg a futárvonat, mikor a vezető 
kis trombitájával megadja neki a jelt, hogy tessék tovább: 
szabad a pálya!

Hogy prüszőg, hogy bömböl! Hogy fújja teli szájjal ma
gából a sűrű fekete-barna tajtékot! Hogy dolgozik hatalmas 
tüdeje! Hogy kanyaritja maga után millió fontokat nyomó óriás 
farkát! Hogy riasztja lel messzeható zúgásával, zakatolásával a 
csöndes völgyeket, az ég által határolt rónákat, mintha minden 
élőnek és nem élőnek fülébe akarná bömbölni: Félre az útból ! 
Az ur jő, a világ ura — én — a g ő z ! !

Ezer a szerencse, hogy e bárdolatlan ficzkó erejének 
öntudatával nem bir!

És igazán olyan oktalan volna e bősz hatalom?
A gépész, ki éjt napot ott tölt a kazán mellett, kezével 

a regulator fogantyúján, szemével a fokmérőn, ki soha nem 
lankadó éberséggel megvigyázza minden mocczanását ki ját
szik vele, mint gyermek a ketreezbe zárt oroszlánnal, és felelős 
érte mint a teBtőr királyi ura személyéért: a gépész elmesél
hetné nektek azokat a rémes, hajmeresztő meséket, miket^sötét, 
hófuvatagos éjszakákon, mikor háromszoros fékkel zabolázzák 
a vaslovat, hogy ki ne rúgjon — saját füleivel hallott siste
regni, süvölteni, nyögni, sóhajtani benn a kazán méhében ; az 
elmondhatná nektek, hogy a gőz milyen okos, furfangos; a
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legparányibb rést azonnal észrevéve. Hogy el nem mulaszt egy 
alkalmat sem, amikor őre éberségét kijátszhatja. Hogy örökké 
ott ólálkodik a szelep körül, nem tágult-e egy vonallal, nem. 
bomlott-e meg a lefogó sróf, nem esett-e ki szeg? És ha egy
szer megtörténik, hogy megérzi, mikép tágult a bilincs, hogy 
szabad, hogy daczolhat az őrrel, akkor kirúgja lába alól a 
világot és hanyatthomlok rohan a mindenságnek, amig be nem 
zúzza saját homlokát.

Többé nem neki parancsolnak. 0  parancsol.
Ő az ur.
0  Ítél és intéz.
Veritéletet tart.

,Elsö áldozata maga az őr — a gépész.
Ez vétett legtöbbet, ez lakói legelébb.
Ki meri még állitani, hogy a gőz oktalan ?
Nem úgy tesz-e éppen mint az emberek ? . .  .
Avanti! Avanti!
Siessünk.
A futárvonat tiz mértföldnyi sebességgel száguld; ha 

hosszasan reflektálunk, még itt hagy és ember legyeu, aki a 
saroglyájába felkapaszkodik.

Ferrara.
Csak legmagasabb csúcsait látjuk,
Ariosto és Tasso
Dicsőség és kárhozat! . .  .
Avanti! Avanti!
A személyvonat még csak ott jár valahol Montegrotta 

körül. Az ráér, az nem siet olyan nagyon.
Az utasok nagyrészt jéravaló nyárspolgárok, akik minden

ben mértéket tartanak. A kik lassan járnak és még sem kés
nek el soha.

Börzianer fel se ülne az ilyen vonatra.
Az első állomások után az ismerettségek szintén gőzerővel 

haladnak. A tartózkodás zárai lepattannak és a nyelvek peregni 
kezdenek.
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Ad voceixi nyelv !
Tudják cmök, hogy a nyelv a vasútnál is nagy szerepet játszik ?
Nem az a nyelv, a mit beun a conpéban forgatnak, ha

nem künn a sínek hosszában, a váltók közepén, a sinnyelv. 
mely nélkül a vonat se jobbra, se balra nem fordulhatna, hi- 
nem örökkön örökké egy irányban szaladna előre, mig valahol 
a tenger meg nem állítja.

A sinnyelv a legfontosabb készülék a vastalaj hosszában.
A rósz szomszéd nyelve megmérgezi borodat : a feleséged 

nyelve be,lenyúlik álmaidba és még ott sem hagy békét 
a sin nyelve pedig átzökkenthet a másvilágra !

Mind a három veszedelmes, az utolsó a legveszedelmesebb
Már. volt rá eset.
íme, mennyi eshetőségnek tesszük ki magunkat naponta, 

mióta scartba tettük a póznás szekeret és kieresztettük keze
inkből a gyeplőt, melyet tüled, hozzád húzogatni nem volt 
valami nagy dolog.

Vasútra ülünk. A  talaj nem biztos. A gőz fenyeget.
Szerencsére, baj mégis csak nagy ritkán fordul elé.
A Paduából jövő személyvonat mozdonya, újabb Eogert- 

féle gyártmány.
A neve szám : 54.
A futárvonatot Maffée-mozdony röpíti.
Neve: Sirocco.
A két vonat M o n s e l i c e  és E s t e  állomás ok közt 

fog találkozni.
Ha két hajó találkozik a uyilt tengeren, barátságosan 

üdvözlik egymást. Kibontják a kis kézi lobogót és meglibben- 
tik, megbólogatják. Az egymás mellett elsurranó vonatoknál az 
üdvözlés nem olyan barátságos. A gőzgép fütyül. Ez az egész.

A fütty a legrégibb időktől fogva a gúny kifejezésére 
szolgált. A mi időnkben üdvözlés lett belőle.

így változnak az idők.
Monselice és Este közt van a váltó. Itt egyik sinvágásró 

át lehet csapni a másikra.



168

A töltés magas és Este állomástól néhány lábnyi eséssel 
alig észrevehető lejtöt képez.

Mikor a Sirocco Estébe érkezett, már ott várta a sürgöny : 
szabad a pálja !

Ellátta magát szénnel, vízzel és tovább iramodott.
A személyvonat ngyanazon pillanatban hagyta el Monse- 

lice állomást.
A táj gyönyörű, szép gömbölyű halmok, buja zöld bár

sonnyal bevonva, hullámzanak a töltés két oldalán,»és a láthatár 
széléig festői hegyekké emelkednek.

Tizenegyre járhat körülbelül az idő. A Sirocco ebédre Pa- 
duában lesz. Az olasz nap teljes pompájában süt az égen és 
olyan hőséget áraszt, hogy még a benszülött is megsokallja, hát 
még a tourista, ki valahonnan Bergengócziából ide származott !

Az őrházak — kevesebb számmal és kevésbbé csinosak 
mint nálunk — a töltés árkába gugorodtak. Az efféle nyomo
rult existencziáknak jobb is, ha minél jobban elrejtőznek.

A váltónál is van egy. Ott nélkülözhettem
A személyvonat a legnagyobb pontossággal az előirt pilla

natban, az előirt gyorsasággal érkezett a váltóhoz, hogy ott a 
sinvágást fölcserélje és a szembejövő futárvonatnab helyet enged
jen azon a vágányon, melyen eddig ő maga haladt.

A kitérés igen egyszerű.
Azon a kis sinnyelven fordul meg az egész.
Hanem a szerencsétlenség mégis megtörtént!
A nyelvsin nem csatlakozott elég szorosan a törzssinhez, 

ennek következtében a mozdony lesiklott, kizökkent, és oldalt 
az ellenkező vágányra dűlve, befuródott a talajba.

Szerencsére a láucz, mely a következő kocsit hozzákap
csolta, elszakadt, az és a következő kocsi szintén felfor
dult, hanem a többi sértetlenül, teljes épségben, a vágányon 
maradt.

Az utasok közül egy-kettőnek megcsuklott a karja, amint 
könyöke odaütődött a vaggon falához, egyéb szerencsétlenség 
nem igen történt.



Igaz! a mozdonyvezetőnek elvitte a lábát, a szolgálat- 
tevő személyzet kisebb-nagyobb mérvben megsérült, két fütő 
szörnyet halt ; hanem hát ez katonadolog. Majd kiheverik. Fő 
az, hogy a t. ez. utazóközönségnek nem lett semmi baja. Mert 
a publikummal nem jé tréfálni. A férj például — ha az ily 
baleset áldozata lett — és a nő reklamálja, vagy viszont az 
utazó nőt a férj — méreg drága pénzébe szokott kerülni a di- 
rekeziónak, ilyenkor a rég kihűlt szerelem is kikel hamvaiból 
és ágióval fizetteti magát.

A szegény fütő özvegyét és éhenkórász porontyait elküldik 
huszonöt garassal és azok még kezet is csókolnak érte. Vájjon 
ki itt a nyomorult ? . . .

' De bocsánat a kitérésért. így pennával könnyebb ám, 
mint a vágányokon!

A Bolognából közeledő futárvonat természetesen nem sejt
heti, hogy itt mi történt.

Sirocco okádja a füstöt, mint a parancsolat, és szintén 
az előirt sebességgel száguld előre ; nyolez mértföld egy óra 
alatt.

A szerencsétlenség pillanatában senki sem gondolt a kö
zeledő futárvonatra, melyet egy halom eltakart, de dübörgése 
már egészen közel hallatszott.

Amint a kanyarulatnál a vonat alig százötven ölnyire elő
tűnt, a pályaőr, ki hirtelen fölocsudva ijedtségéből, má: előbb 
előre futott, jelt adott a piros lobogóval, és a Sirocco vezetője 
azonnal látta a veszélyt.

A dörzsféket megszorítani és a gőzt elzárni — ez a 
teendő. Vezetnök, gépész, fütő, mindnyájan tudják teendőiket.

Viharedzet* emberek ezek, nem ijed meg egy sem a maga 
árnyékától.

Hanem erély, bátorság, hidegvér, — micsoda az a gőzzel 
szemben, mikor a gőz megtudja, hogy ő az u r?  . . .

A fék az feszitett, de a gőzszelep nem zárt.
A  regulator csavarrudjához erősített szelep  szöge k iese tt, 
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a szelep megtágult. Megszűnt a nyomás, és a gőz megtudta azt, 
amit soha sem lett volna szabad megtudnia.

Teljes erővel tódult a szelepnek és meghiúsított minden 
ellenkisérletet.

A vezető rögtön észrevette, mi történt. Úgy ismeri ő a gép 
minden izét, minden porczikáját, mint jó orvos aj emberi test 
anatómiáját. A diagnosis fején találta a szeget, de a vonat 
azért egyre előre iramodott, még szilajabban, még eszeveszet
tebben . . .

Ha öt percznyi időre szert tehet, mindennek daczára, 
megállíthatja a vonatot, a halálos gát, a keresztbe fúródott 
mozdony már csak alig száz ölnyire feküdt előtte.

Egy pillanat az élet és egy pillanat a ha lá l!
A mozdonyvezető még egyszer nekifeküdt a gépnek — 

hiába volt. A töltés alig észrevehető lejtőt képezett. E lejtő 
miatt mérsékelték a vonat futását tízről nyolcz rüértföldnyire.

Ez a csekély esés csak siettette az elkerttlhetlen vesze
delmet.

A vezető ott állt helyén. Ezt is észrevette, ezt is egy
bevetette.

Napbarnitotta arczán a kétségbeesés torzvonása húzó
dott végig, homlokán, halántékain kiütött a veríték,

Gondolatában talán még egyszer megfordult neje> gyer
meke képe; egy merész ugrással megmenthette volna számukra 
életét, de a kötelesség mást parancsolt. Nem tette meg a vak
merő ugrást. Megmaradt helyén.

— Oldja meg a kapcsot! — kiáltott társára.
Hadd zúzza össze fejét a mozdony, csak a vonatot lehes

sen megmenteni.
Késő volt.
Abban a pillanatban, mikor a második vezető a lánczot 

akarta kiemelni a kapocsból, mely a mozdonyt a kocsikkal 
összeköti, egy dörgés és egy rázkódás akadályozta abban.

A Sirocco belevágódott a másik mozdonyba,
Egy iszonyú dörgés, azután még iszonyúbb csend.
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A kazán, a gép szilánkokra forgácsolódott. A mozdonyhoz 
kapcsolt szertárkocsik szintén. A vonat közepén a kocák- előbb 
egymás főiébe torlódtak, három-négy egymás felett, egész ház, 
egész torony. Azután lezökkent egyik jobbra, másik balra és 
kidobta magából és eltemette maga alatt, a kik benn 
voltak.

Rémes • csatatér volt e hely? Az ágyúgolyók pusztítása 
nem oly kegyetlen, nem rutitja úgy el áldozatait.

Összelapitott, összemorzsolt, emberi alakhoz alig hasonlít
ható véres, reszkető, rángó hustömegek és felapritott tagok 
hevertek szanaszéjjel, ezer meg ezer összerombolt, félig földbe 
temetett eszközök, málhák, csavarok, kerekek, kocsibordák 
között.

Ezeket össze nem illeszti többé, föl nem támasztja senki 
az Ítéletnapig.

Azután lassan egymásután elővánszorogtak a leghátsó, a 
vágányról le nem szédült kocsik utazói, a kik képesek voltak 
a kocsikat elhagyni, a kik jelentéktelenebb ficzamodásokat, 
kisebb sérüléseket szenvedtek csupán.

De hány volt az épen maradt kocsikban is olyan, kinek 
a súlyos rázkódás oldalbordáit, kezét, lábát összetörte, ki fejét 
bezúzta, a nyelvét elharapta, és eszméletét vesztve tetszhalott 
álomban összeesve ott maradt ? . . .

Sokáig tartott inig az első zsibbasztó pillanatok után ma
gához tért, aki magához térhetett,

S mikor ezek lassanként elővánszorogtak, mikor élő ala
kokkal népesedett be a szomorú csatatér, mikor hangot talált 
az iszonyat és a megdermedt nyelvek feloldódtak: — ami akkor 
következett, azt le nem írja toll; attól rémülten fordul el a 
képzelet és a visszaemlékezés.

Kezdetét vette az az őrült zűrzavar, mikor egyik utitársát, 
másik rokonát, ez ezt, az azt keresi és nem birja meglátni még 
azt sem, aki mellette á l l ; mikor a lélek a legiszonyubbat 
leghamarább fogja fel, mert a legiszonyúbb egyúttal a 
legtermészetesebb is.

12 *
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Sokáig tartott mig a közelebbi állomásról orvosi és 
másnemű segély érkezett.

A személyvonat utasai, kik a futárvonat közeledését és a 
veszélyt észrevették, szaladva, rohanva, kiáltozva, jajveszékelve, 
eszeveszett zűrzavarban hátráltak volt, most szintén előkerül
tek és iparkodtak a szerencsétlenek sorsán, amint lehetett, 
könnyíteni, amiben a futárvonat épen maradt passagierjei hű
ségesen támogatták ókét.

Egy-két orvos is találkozott az utasok közt. Az egyik 
előbb saját sebét kötözte be, azután hozzálátott a többiekéhez.

Mi volt itt egy-két, orvos, hol húszra is bőséges munka 
várakozott ? . .  .
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Tizenhetedik fejezet.

Magyarok külföldön.

A z  utasok között különösen két alak tűnt ki, kik fáradat- 
lanul, önfeláldozó heroismussal forgolódtak a sebesültek körül, 
keze ügyében járva az orvosoknak.

Karcsú szép női alak az egyik.
Deli, izmos, erős, kék munkás-blouset viselő férfi a másik.
A bölgy a személyvonaton utazott Bologna felé.
A férfi a futárvonattal éikezett.
A hölgy vonásai teljesen megfelelnek azon eszménynek, 

mely a keleti typus szépségeiről képzeletünkben él. Sárgásbarna 
arczszin, villogó fekete szemek; húsos, piczi gömbölyű ajkak; 
kissé hajlott, typikus orr; fekete, kékes zománczu haj ; csak a 
homlok elütő, az nagy, magas, intelligens.

Világos könnyű úti öltönyt és széles szalmakalapot visel 
melyet egészen hátracsapott, hogy sürgős foglalkozásában, mely
nek egész lélekkel átengedő magát, ne zavarja. Ruhája ujjait 
felgyürte és egy pár csodálatosan tökéletes idomú karokat 
tüntetett elé, melyek mozgásában, hajlitásában annyi volt a báj, 
a plasztika !
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Lépésről lépésre követi az orvost, letérdel a sebesült 
mellé, ölébe veszi fejét, gyöngéden fölemeli karját és bátran 
nézi az orvosi műtétet és segédkezik a kötés készitésénél.

Egy irgalmatos samaritanusnő!
Sóba orvosnak ilyen assistense még nem volt.
És arcza csak olykor, ritkán bálványul el egy-egy pilla

natra, mikor már az orvos maga is megsokalja, mikor a zúzás 
oly irtózatos, hogy az orvos keze is megremeg ; ilyenkor esde- 
kel, rimánkodik neki tört franczia nyelven, hogy hagyja abba 
a kisasszony, nem neki való e látomány, vannak itt erősebb 
idegzetű — nem nők, de férfiak, akik fel fogják váltani : de ő 
újra összeszedi magát és csak annyit mond:

— Folytassa ön, uram ; már elmúlt. Látja, már ismét 
egészen jól vagyok.

E fiatal hölgy alig lehet több tizenhét évesnél.
Valami húsz lépésnyire tőle egy rakás málhán egy éltes 

nő ül, ki aggodalmas pillantásokat vet felé, melyekbe a büsz
keség és szeretet benső kifejezése vegyül és egy sugár, gyönge 
testalkatú gyermekifju, ki felötlően hasonlit ahhoz a fiatal 
hölgyhöz.

— Poldi, — szólitja meg az éltes nő magyar nyelven, — 
eredj oda Kamillához, és ne hadd magára.

— Én nem nézhetem, anyám, én irtózom.
—• Hiszen te férfi vagy . . .  és az idősebb — biztatja 

az anya.
— Ó azt a fél órát, amivel idősebb vagyok, mindig sze

memre hányjátok — hát tehetek én róla, hogy az idősebb 
vagyok ?

— Kern sírnál egy keveset, Poldi?
— Nem sírok, anyám — viszonzá Poldi, de közel volt az 

elpityeredéshez.
E pillanatban lépett elő az egyik vaggon mögől a kék- 

blouseos férfi, kit fenn említettünk. Egy véres, rutul elcsonki- 
tott férfit czipelt karján, kinek egyik lábszára térden alul el 
volt ütve.
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Ez már a negyedik szerencsétlen volt, kit ő elővonszolt 
a romok közül, félig kiásott a földből.

Nyilván gyári munkás lehetett e kék-blouseos* de semmi 
esetre sem olasz.

Arcza barna volt ugyan, de csak a déli naptól elperzselve. 
Vonásai pedig egészen más jellegűek.

Lankadatlan volt a munkában, emberfeletti erőt fejtett ki. 
Mindent meglátott, mindenütt ott volt, mindenkin segitett. S 
mig a többiek lármáztak, ordítottak, lótottak futottak, ő néma 
maradt, egy szót sem szólt.

A sebesülttel, kit ölbe kapott egyenesen az orvos felé 
lépdelt.

Mikor az éltes asszony előtt elhaladt, hirtelen megállt.
Mintha szive mélyében megindulna.
Ez arczon, mely merev és mozdulatlan maradt a legiszo

nyúbb nyomor láttára, most mintha a meglepetés, a kínos gyö
nyör kifejezése suhant volna á t; ajkai megmozdultak, mintha 
mondani akarna valamit, de ép oly hirtelen meggondolta 
magát és mintha semmi sem történt, volna, ami figyelmét ma
gára vonta, ismét odább ment terhével.

Mi állította meg a kék blouseos férfit, hogy magáról és 
a hősi munkáról megfeledkezett?

Egy szó.
Ü9 nem. Nem is szó, csak egy hang, egy kedves, édes 

váratlan hang volt, mely füleit megütötte, távol szülőföldének 
édesen hívogató, barátságos szava. A magyar szó volt, mely 
keblét megrezegteté.

— Látod, ez férfi j — szólt a nő dédelgetett nápicz 
fiacskájához, nem sejtve, hogy az, a kire czélzott, megértheti.

A kék-blouseos letette terhét az orvos előtt. Az irgalmas sa- 
maritanusnő felvetette rá nagy fekete szemeit.

Ez már negyedszer történt. Valahányszor a kék-blouseos 
uj sebesültet hozott.

— Sok van m ég, uram ? — fordult hozzá franczia
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nyelven és hangja gyönyörű csengését a szánalom és részvét 
még édesebbé tette.

— Isten tudja! — viszonzá a kék-blouseos ugyancsak 
francziául.

— Nem engedi meg , kisasszony , hogy felváltsam 
kissé ? — tévé hozzá szünet múlva a kék-blouseos és az 
orvosnak segített valamit.

— Nem, nem, uram ! — viszonzá az urhölgy — önnek 
fontosabb teendője van, ahol én mit sem használhatok.

— Kamilla, nem jösz még ? — hangzott a vaggonok 
felől Poldi siránkozó szava ; — mama aggódik miattad . . .

— Sohse aggódjál, édes anyám ! — kiáltott vissza a fia
tal hölgy magyar nyelven és a kék-blouseos ajkai ismét meg
rándultak.

Véteknek tartotta volna e nehéz pillanatban, mikor az 
emberszeretet müve minden erejét, minden gondolatát követelte, 
egy nővel foglalkozni, vagy szóba állani vele; de e csengő édes 
hangok varázsának ellen nem állhatott. Oly rég nem hallott 
már női ajkakról magyar beszédet, magyar szót. És mi egé
szen másképpen hangzik ez, mint mikor durva harczedzett kato
nák bömbölő, kemény hangon atakkirozásról, blocaderól, planiro- 
zásról, nyert és elvesztett csatákról beszélnek ; mi máskép hang
zott ez, hogy :

— Édes anyám !
A kék-blouseosnak nagyon is szivéhez szólhatott ez a hang 

Rajta felejtette szemeit a szép leány vonásain, azután, mintha 
elszégyelte volna magát, hirtelen megfordult és ismét a földbe 
fúródott mozdony irányába tartott.

— Kicsibe múlt, hogy el nem árultam magam — mor
mogd halkan. — A kísértés valóban uagy volt. Vájjon kik le
hetnek, hova valók ? Az anyjukra csaknem ráfognám, hogy 
zsidó nő ; de oly tisztán, minden idegen árnyalat nélkül beszél
nek magyarul . . .  „A haza mindenekelőtt,* — folytatá gon
dolataiban. Sokat koczkáztatok. Nem szabad megszólítanom.
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Nem messze a határ ... ki tudja ? .. . Kám mindenütt őlálkodhatik. 
Jobb igy.Nemsokára már én is mondhatom: édes anyám!

A távolból hosszú vontatott fütty hallatszott. Nemsokára 
megérkezett a Paduából segítségre érkező vonat, vasúti tisztvi
selőkkel, orvosokkal, munkásokkal.

A távíró széjjelhordta minden iráaybau a szerencsét
lenség hírét és Bologna felől is jött egy vonat, hogy a 
megrekedt utasokat továbbítsa. Azután két-három napra beszün
tetik a közlekedést e vonalon, mig a töltést kiigazítják, a moz 
donyt kiemelik, ami nem csekély munkába kerül.

A szép Kamilla még azután sem tért vissza övéihez, 
mikor segédkezését az érkezett segítség már fölöslegessé tette 
is és a kék-blouseos férfi, sem pihent meg egész késő éjsza
káig, mig az utolsó halottat és sebesültet el nem helyezték a 
vaggonokba, mig csak a konduktor beszállásra jelt nem adott.

A két vonat utasai tábort csaptak a töltés azon oldalán, 
melynek rétjét jobban megkímélte a veszedelem; a túlsó olda
lon az orvosok ütötték fel rögtönzött kórodájukat.

Itt campirozott az egész karaván, nők, férfiak, gyermekek 
tarka csoportokban.

Az ásatások nagy serényen folytak, még tizenegy hullát 
húztak elő a törmelék alól. Nagyobbára a szolgálati személy
zethez tartoztak. A Sirocco mozdony-vezetője is köztük volt.

Voltak olyanok, a kiket élve húztak elé még és az orvos 
kezei alatt adták ki lelkűket.

Az orvosok körül ácsorgó, erősebb idegzetű utasok siet
ték közölni a hirt a mezőn campirozókkal és ilyenkor az 
elszörnyüködés felkiáltása röppent ajkról ajkra és ismétlődött, 
valahányszor egy-egy újabb hullát fedeztek fel.

De nem csak az elszörnyüködés hangjai járták be a tág 
mezőt, hanem a kétségbeesés, a tépő fájdalom szivszaggató 
jajgatásai is.

Ott egy hetvenesztendős anyóka futkos és tépdesi 
fehér haját és tördeli kezeit. Nem azért hogy tizenhétéves 

unokáját, egy tanulót, ki mellett ült volt, halva találták,
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hanem a mért ő életben maradt, kinek ezen a világon már 
úgy sincs semmi keresni valója.

Szivrenditö látvány volt. Férfiak szeméből is kiesett a 
köny láttára.

Emitt egy anya dédelgeti, ápolja hatéves kis lánykáját, 
kinek karja összezuzódott. A gyermek fájdalmasan nyögött és 
folyvást csitította édes anyját, hogy ne sírjon, mig beállt a 
sebláz és a gyermek félre kezdett beszélni, otthonról, atyjáról, 
játszótársairól. A szegény asszony közel volt a megtébolyo- 
dáshoz.

És még egyre voltak, akik kétség és remény közt inga
doztak, hogy akit elvesztettek, még élve fog előkerülni, de e 
remény perczről perezre fogyott és a kétségbeesés nőtt. A kiá
sott hullákra csakis ruhájok után lehetett ráismerni, arczaikról 
nem: azok mind egyformák voltak, egy-egy véres .összezúzott, 
alaktalan tömeg.

A nap forrón sütött az égen és árnyat nem lehetett ta
lálni sehol ; de azért nem sürgette senki az indulást, csak hadd 
ássák ki. mind, hadd lelje meg kiki a maga a halottját.

A campirozó táboron azután erőt vet az éhség, és az 
nagy ur.

Az ember sirhat is és ehet is egyszerre, egyik nem zárja 
ki a másikat.

Hanem amikor kocsma nincs közelben — bajos.
Egy pár jó lélek a — taljánok közt is találkozik — akik 

egyik falu határából a másikba sem mernek elindulni anélkül, 
hogy egy hétre való éléskamrát ne tennének a tarisznyájukba, 
hát még a mikor három mértföldnyi útra kászolódnakj — egy 
pár jó lélek, mondom, letette a közjóiét oltárára uti-elemo- 
zsináját.

Újra megtörtént a bibliai csoda: nehány ember nehány 
kenyérrel, nehány hallal, egy pár pomerancscsal enni adott őt 
száznak, az igaz, hogy egyik se lakott jól köztük, de annak 
nem a kegyes lelkek voltak az okai.

Nem volt mii tenni, mint türelemmel bevárni az indulást.
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Azután lassacskán eljött az est is.
Eövid alkony után, mint az olasz ég magával hozza, 

kiültek a csillagok.
Az utasok szomorúan, csendesen tanyáztak a mezőn. Meg

szűnt a zaj, a lárma, a jajveszéklés, a futkosás ; a fájdalmon 
erőt vett az aléltság, a kétségbeesésen a fásult zsibbadás.

Tenyerükbe hajtott fejjel ültek egymás mellett, és besziva 
az enyhitő esti levegőt, a legtöbben másfelé vitték gondolataikat.

A munkások még egyre dolgoztak, fáklyák mellett foly
tatták az ásást. Még mindig találtak eltemetett hullákat.

De az utasok közöl már nem reklamált senki senkit. Ha 
vasúti szolga nem volt, akit előhúztak, zárkozott kedélyű utas lehe
tett, aki nem sokat törődött szomszédaival, azok sem ő vele. 
És igy nem is vette észre hiányát senki sem.

Az ilyen szerencsétlen lényeknek, akik nem tudják ma
gukat rádisputálni a világra, jobb is, ha mihamarabb istenhoz- 
zádot mondanak neki. Nincsenek ugyan senkinek sem útjában, 
de mégis kiállhatlanok ! A világ legalább ilyeneknek tartja őket.

Leszállt az est. Ilyenkor érzi a sz ív  legjobban az otthon 
szükségét. Az állat odvába, fészkébe siet; az ember is haza 
megy, ha máskép nem, legalább — gondolataiban. Az öreg 
urnák kényelmes zsölyéje van, ilyenkor abba szokott leeresz
kedni, abban szokta első álmát aludni. A fiatal lánykának ez 
rendesen elválási órája otthon, a szomszédból egy nyájas fiatal 
ember ilyenkor meg szokta szoritgatni kezét, és a bohó most 
nélkülözi azt a kézszoritást. A városban, emberek közt, tán 
eszébe se jutna ; itt oly élénken nélkülözi. Itt egy másik öreg 
ur, ez nyilván ilyenkor a feleségével vagy a szomszéd füszerárus- 
sal, vagy a mészáros komával szokott disputáim, most is meg
kísérti egynél másnál szerencséjét, de senki sem hajlandó föl
venni lovagkeztyűjét.

A szerencsétlenség iránt valamennyien eltompultak. Ami 
első pillanatban annyira lesújtotta őket, az már közönyös lett.

Nehány parasztleány távolabb húzódott a többitől és éne-
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kelni kezdenek, egy szomorú temetkezési dalt, aminőt egy- 
egy kedves halott felett szokás elénekelni.

Az utasok gyönyörrel hallgatják.
A természet gyermekei mindig eltalálják azt a hangot 

mely a situatiónak megfelel.
Hol van Kamilla ?
A kék-blouseos önkénytelenül és akaratlanul oda-odapil- 

lantott olykor a serénykedő, gyöngéd, bátor leány felé, ki 
egész önfeláldozással folytatá a szeretet és irgalom müvét a 
szegény sebesülteknél és viszont Kamilla is nem egyszer jár- 
tatta szemeit azon a tájon, hol az érdekes arczu kék-blouseos 
férfi dolgozott.

Ez a férfialak olyan délczeg, nemes, megnyerő volt; — 
az a pár szó, melyet hozzá intézett, annyi elegáncziát árult 
el, csaknem szalónias finomsággal és könnyedséggel volt el
mondva, hogy a blouset még csak érdekesebbé tette. Kitartó 
önkénytes társa volt a munkában és a munka legjobban 
egyesit.

Ha Kamilla később akármikor, évek múlva vissza fog 
emlékezni e szerencsétlen katasztrófára vagy ha elbeszéli 
majd, teheti-e anélkül, hogy e férfira ne emlékezzék, hogy 
ezt is föl ne említse ? És a kék-blouseos elfelejtheti-e valaha 
e tüneményes, heroikus női alakot, ki a halottak és meg
csonkultak véres mezején egy istennő gyanánt jelent meg 
előtte és magyar szót vett igézetes ajkaira? . .  .

A Paduába menő vonat elébb indult el.
A kék-blouseos férfi még egyszer fölkereste szemeivel a 

bűbájos hősies leányt.
Szép holdvilágos éjszaka volt. Kamilla ott állt anyja 

mellett, ki elszenderült fiacskája fejét ölében tartá. A hold félig 
glóriát vont a kedves arcz körül és ajkaira olyan csodálatos 
méla mosoly ült. Egyik kezébeu szalmakalapját tartotta, a másikkal 
fehér kendőt lobogtatott búcsú gyanánt az elrobogó vonat után,

A kék-blouseos szivén soha nem érzett fájó édes érzés 
vett erőt.
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— Isten veled! Isten veled! — rebegé kihajolva az ablakból, 
mintha annak a kendőnek a lobogtatása, egyenesen neki szólt volna.

Ki tudja, hátha éppen neki szólt! . . .
Egy órával később az ellenkező irányba siető vonat is 

indult.
A végzetes helyen nem maradt más hátra csak egypár 

mérnök, tiszt, a munkások és a szomorú töredékek, romok, a 
dulás a fékvesztett elem rombolásának megdöbbentő tanúbi
zonyságai.

(Vége a negyedik kötetnek.)



r.

'. :  a ; jJ<L 6 ; ? í' ..S íi 9£ ö<- < - •■ 1 L ' fmví 1 :*!•'••? ík;5í I  -
- -m  ■ «-u j 1 a

. .  : iivis ia .:; .v«_ : : . •

.'.ay í i is : íriá 'ji'X i.' ■■ l'-ú ■:■ .!,>? L
■r -í í ;íío - fUáéiisvVí v i o n  - h  ■? s .  . r m ü

■ . Í V  • V .•/,■ .-■: ••;;

t



TARTALOM,

ELSŐ RÉSZ.

, A  l é l e k v á s á r l ó k .

IV.  kötet.
Lap.

I. Gróf Marmarossy Tibold palotájában . . . .  3
II. A szem üveg........................................................................16
III. Máté M á t ? ........................................................................23
IV. Az olvasztó kem encze........................................................ 3 3
V. Egyről m á s r ó l ...............................................................42
VI. Az utolsó e o s e tv o n á s .....................................................55

VII. Sifi ur a más bőrében szeretne lenni . . . .  70
Vili. „Ili' a berek nád a k e r t!“ ............................................... 8 6

IX. Blanda g r ó f n ő ............................................................. 102
X. Főúri su p p lik an s............................................................. 112

XL A l e v é l ............................................................................... 126
XII. Apa és f i ú .......................................................................   134

XIII. Marmarossy K á l m á n ................................................... 147
XIV. Ad majorem Dei glóriám . . . . . .  156
XV. Mikor a gőz megtudja, hogy 5 az ur . . 164

XVI, Magyarok k ü l f ö l d ö n ..................................  . 173



' j

K * ífVr

- — ÁH.- ■ •■•'•

M r u a t h a h

a Bt ;■•.■

V» i í
• *

* 7  ?:>.... a v  >2 ? .5 ;... i  .A .  

Éaiö’f Mi
ÍAA:. $

' te ‘» i;a t* ;í:íií);!f1? - • . ;j ' '!■
. ■.;.ví : . , .V H

áfe.T

■ v -•>•

-V. I
■

•;

■ í r t - '

. ■ T i . -
l : \ m ~ - ■- -  ' "' H  '■ i :' - j l ' X i M - ' i
~ «** <•' - A- AHHvA T;; •, ■" :i 3 0 * S. r. r j  ‘

. ’ ;itiií>! t ü j i  . .iínüS í& J S6ifi :S V,; f;iK m
' ■ Í#HÍ a H i B . h  V  '*'* •, ci,:'. 'A'Vt-rJ K • i! i . . T ; 7

A - j;  f a l i  v .. t ó i  I

„ , s  - 'K
T t s H . - • <: : . i X  i

A i
te , vt e i  . ■ ;  . •. v : • { tg b W a u K

A  t  
.

TA'-iáA; ':
-mi na

;T
......  " •• T. • AÍbi.H,. s T'A T ;r ^ U  .*/>.

' '


