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Első fejezet.

Dénes gróf vendége.

G ró f Korláthnoky Dénes unottan járt fel alá budai palo
tájában és boszankodott a legyekre, meg az osztrákra, meg 
az egész világra.

Hát mikor fog már lelviradni az a hajnal, melyre ő 
oly lázas türelmetlenséggel várakozik, a tettek, a cselekvés 
hajnala, mikor lepattannak a bilincsek a nemzet karjairól és 
megillető, méltó helyét elfoglalja újra Európa asztala mellett, 
melynek ő egyik kincses kamrája.

Dénes gróf már rág elérkezettnek hiszi a cselekvés óráját 
és az ő terve stratégiai szempontokból meg nem támadható ; de 
mások, akik távolról sem koczkáztatnak annyit mint ő, az 
ellenkezőről vannak meggyőződve.

Nekik sincs a terv ellen semmi kifogásuk, de az óra 
kedvezőtlen voltát felismerik és busán konyitják, alá fejüket.

Kicsoda fog szerelmesének fényes délben találkát adni, 
mikor ahhoz holdvilágos éjszaka, csillagos égbolt, rejtelmesen 
susogó berek vagy legalább egy kis örökhomályu meghitt —  
diákszoba nélkülözhetlenek ?

A politikai constellácziók kedvezőtlenebbek még mint 
tavaly. A német veszekedik ugyan a dánnal —  eh ! szunyog-
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dongás, mely a nyomasztó tikkadt politikai levegőt csak itt- 
ott rengeti meg egy-egy kicsit. Annyi mint semmi!

Ausztria, Oroszország, Napóleon Karlsbadban találkoz
nak egy kis tracsra — amely tiz esztendőre megszilárditja 
Európa békéjét.

Dénes gróf pedig háborút akar.
Micsoda hóbortos uj divat is az, hogy a fejedelmek, ki

rályok, mikor egymás közt összekapnak, nem úgy tesznek mint 
hajdanán, mikor brevi manu rögtön kiadták a parancsolatot, 
hogy induljon az avant garde, ők is mindjárt nyomban utána 
mennek, — hanem e helyett kitűznek valami központot és 
vén asszonyok módjára fekete kávé mellett tereíecsélik el az 
egész ügyet, amit aztán konferencziának neveznek.

Zöld alizarin és doppel copir-tinta folyik patakokban
Ezt diplomatiai jegyzékváltásnak nevezik.
Á londoni konferencziát épen most kezdik beharangozni.
Dénes grófot majd megeszi a méreg.
Nem csak a magyar ügye nyomja becsületes lelkét, hanem 

a szomszéd lengyelé is, ki tavaly elvérzett Európa demonstra
tív részvétnyilatkozatai közepett.

— Krokodilus-könyeket sirt a franczia és — hagyta 
vérezni.

Ide át Magyarországba áthallatszott a kancsukaütések 
csattogása, és északi fény gyanánt átvilágított a felperzselt fal
vak és városok vérpiros tüzjátéka, de nehány rajongó fiatal 
emberen kívül nem igen ment segítségükre más.

Seperjen kiki a maga háztájéka körül és ne törődjék a 
szomszéd perpatvarával.

Ezt tanítja a haute politique.
Dénes gróf a nyár egy részét fürdőkön szokta tölteni, 

Ischlben, Gasteinban, ő egyfelé, Leontine grófnő a siket tan- 
téval másfelé, hanem az idén egyik se ment semerre. Dénes 
gróf egy-két hétre lerándul a Mátra hűs rejtekei, illatos ren
getegeibe. Leontine grófnő pedig ugyanannyi vagy még keve-
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sebb időre elmegy Füredre, azután egyszer mindaketten itthon 
teremnek.

Még mindig a régiek.
Egyik se kérdi a másiktól, hol jártál? mit csináltál?
Leontine Dénest még mindig sült bolondnak tartja.
Dénes gróf viszont Leontine ő nagyságát szeszélyes agg- 

szüznek, kivel legjobb szóba sem állani — mert harap.
így állottak a viszonyok, midőn egy júniusi reggel a 

grófhoz budai palotájában egy levél és egy idegen érkezett.
Egyidejűleg jöttek.
A gróf a levelet zsebébe csúsztatta, az idegentől pedig 

megkérdezte," hogy kihez legyen szerencséje.
— Én Góczy Jenő vagyok, a magyar légió katonája — 

mutatá be magát az idegen és átadta accreditiváit a grófnak, 
ki mohón felbontá és elolvasó.

A magyar légió katonája, délczeg szép férfi, huszonnyolcz- 
harminczéves lehet és német öltönyt és köcsög kalapot visel. 
Modorában kissé, de csak kissé katonás. Nem. kapkod már 
mindig a kordbojtjához, mint hajdanán teve; [úgy látszik le
szoktatta magát róla; hiába, semmi sem hat annyira az em
berre mint a klíma, az égalj. Nem csak a testre, meg a tüdőre 
hat az, hanem a lélekre is és arra tán még jobban.

Mily különbség volt a sphára közt, melyben Góczy Jenőt 
először láttuk és a melyben azóta mozgott.

Sürü dohányfüst lelketlen reglement, örökös kártyajáték, 
kétes erényü nők társasága, életelvek, remények, nemesebb 
czél, magasabb ambitio,® íntensivebb törekvések nélkül — ez 
volt, ilyen volt Góczy Jenő világa.

Özvegy anyjáról, testvéreiről alig tudott, alig hallott 
valamit, nem is sokat törődött volt velük. Távolabb állottak 
tőle mint akár pajtásai. A családi kötelékek édességét épp oly 
kevéssé ismerte mint a kötelességeket, melyeket a szeretet 
reánk ró. Katonanöveldében nevelkedett — ez mindent 
megmagyaráz.

Jó katona volt, ki sohasem kérdezi, hogy ki ellen ko*
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mandirozzák, de úgy hallgat a kommandóra, mintha ezen a 
földön ez lenne az egyetlen üdvözítő hatalom. Engedelmeskedni 
szónélkül, ellenmondás és habozás nélkül, ez a katona erkölcse 
és ez irányban túl nem nem tett rajta senkisem.

De ez csak addig tartott — — olvasóink emlékezni 
fognak reá.

Mikor utolsó tételét föltette a kártyára, mikor már-már 
felhúzta a pisztoly sárkányát, hogy agyának szegezze, mikor 
a kis eleven kávésné megmutatta neki az egyetlen menekü
lést, mikor a várnégyszög zord, nyomasztó levegőjéből a sza
badság tiszta levegőjébe jutott — akkor egyszerre lehántotta 
magáról a régi embert, a régi erkölcsöt, és más ember, uj 
ember lett belőle.

Aquiban megmondták neki, hogy ő első sorban magyar 
és csak azután katona.

Aquiban látta, hogy mit tesz az, lelkesedni, égni, lán
golni egy eszméért. Hogy emberek, akiknek sem égen, sem 
földön nincsen semmijök, se család, se vagyon se rang, egy 
eszmében minden feltalálhatnak.

Hónapok alatt ment végbe a regeneratió a határozott jel
lemű férfi lelkében. S mint mikor a hernyó levedli magáról 
undok burkát és szingazdag pillangó képében az ég felé repül, 
úgy hántotta le lelke a fásult közönyt és egész múltja, egész 
eddigi élete oly haszontalannak, lealázónak, férfihoz nem mél
tónak tűnt fel neki.

Ó az elnyomott haza szeretetében annyi a felemelő! Hisz 
aki boldog korszakában közönyös volt is iránta, megszereti az 
elnyomatás alatt. Itthon, a haza földén, tán lassúbb az átvál
tozás, nehezebb é s ; de a távolban, számkivetve, gyorsabb, 
rohamosabb.

Hisz kedvesünk képe is igézőbb, mikor a távol elválaszt 
tőle, és arczát csak vágyó képzeletünk ködfátyolán át lát
hatjuk.

És mikor a lelkes, rajongó csoport közepett megismerni 
tanulta nemzete egész bánatát, leveretésének összeségét, az ég-
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bekiáltó jogtalanságot, mely földre tiporta ; mikor elmondták 
neki azt a száz meg száz kisebb tőrszurást, melyeket a hazug, 
lek enyerezett Klió érczlapjára bevésni elfeled, melyek emléke
zetét az élő nemzedék sirba viszi magával és nem örökli át 
a következőnek : a felforranás, az elfojtott könyek eme szent 
pillanata tántorithatlan bajnokává avatta őt a szent ügynek, 
melyért nem lelkesedni a természet ellen elkövetett bűn!

És e nemes lelkesedés tisztitó tüzében lelke lassanként 
megtisztult a többi salaktól is.

Gyakrabban gondolt családjára mint eddig tévé. A rósz 
fiúból bűnbánó fiú lett, ki forró vágytól égett, hogy ked
vesei ellen elkövetett vétkes közönyét forró szeretető által te
gye ismét jóvá.

Hisz neki olyan áldott édes anyja van, és szerető testvé
rei, kiknek ő szeme fénye, Ilonára a büszkeség egy nemével 
gondol ; mikor három év előtt otthon megfordult, gyermek
lányka volt még csak, de egész vidék az ő szépségének ítélte 
oda a koszorút, a fiatalság rajongott érte és anyja bálványozta. 
Nellike olyan édesen gagyogott, kardbojtjával játszott és parányi 
kacsóit nyakába fonta-; eszébe jutott Pimpi néni is kétkerekű 
csézájával és Marika, ki akkor tizenkettedik évét töltötte be 
és bizalmas galambszemeivel olyan barátságosan nézett a 
szeme közé.

Ezek a kedves képek most teljes elevenséggel léptek 
lelke elé.

Mennyire elhanyagolta ő ke t! az iszapban fetrengve hogy 
félreismerte a kincs becsét, melylyel birt.

És eltiltva a haza földétől lelkét százszorosán sorvasztotta 
a honvágy. Mikor tehette volna, nem látogatta kedveseit, és 
most— mikor a haditörvényszék szigora vár rá, ha Ausztria 
határát átlépve el találják csípni — most úgy elgyötörte az a vágy, 
úgy beleszövődött éjjeli álmába, úgy kisértgette, hívogatta, ösz
tönözte, és e vágytól szabadulni nem lehetett.

Imi nem volt tanácsos, ők válaszolhatnának és a rend
őrség éber, kipuhatolnák azt csakhamar, hogy ki adta fel a
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levelet a zászlójához hűtlen katonának, és félt, hogy bajt okoz
hat nekik.

Haza menni, megkisérteni a merényt, ez volt az egyet- 
en mód az ő sóvár szomjának csillapítására. A bátorság nem 
hiányzott nála hozzá, de a kötelesség azt parancsolta, hogy ma
radjon. Az az elszánt kis csoport egyetlen tagját sem kocz- 
káztathatta, minden egyes fő drága, kipótolhatlan, megbecsül- 
hetlen volt a szabadság ügyére.

És Góczy Jenő élénkebben érezte mint bajnoktársai 
közül akármelyik, hogy ő nem a]magáé többé ; és saját jószán
tából nem is mozdult volna el Áquiból, de az események úgy 
hozták magukkal, azok parancsolták és ő örömest engedel
meskedett.

Hire járt ugyanis a magyar légió körében, hogy ott
hon kitörni készül a mesterségesen elfojtott zivatar; hogy egy 
kiterjedt összeesküvés hálózata vonja be az egész országot, 
hogy a proklamácziók kézről kézre járnak, hogy egy csomó 
bujdosó lengyel szítja a tüzet az országban és gróf Korláth- 
noky Dénes személyében összpontosulnak a szálak; a minden 
pillanatban felrobbantható gyuanyag kanócza maga Dénes gróf, 
ki igen gyorsan fellobbanó természet ugyan, nagy hazafi, de 
hiányzik nála egy fontos kellék, a tapintatos eszély.

Forradalmak csinálásánál erre ugyan kevésbbé van szük
ség, ott azok teszik a legjobb szolgálatokat, kiknek az iliusio 
egészen leragasztotta szemeiket, de az időpont meghatározását 
nagy eszélylyel és higgadtsággal kell kiszámítani, ahhoz minden 
esélyt mérlegelni tudó államférfi és politikus kívántatik.

Korláthnoky gróf szent István napjára, augusztus húszadi
kára tűzte ki az országos mozgalom kitörését.

És odakünn, hol élénk éberséggel kisérték a dolgok 
és események folyamát, Olaszországban, a magyar légió körében 
a politikai constellácziókat távolról sem tartották annyira ked
vezőknek, mint a hogy a nemes gróf magával és másokkal el
hitetni akarta.

Körülbelül ezt óhajtották tudtára adni a grófnak és párt-
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iának, óvni akarták minden elhamarkodott lépéstől és ezt nem 
lehetet ám levélre bízni, ezt csak élőszóval lehetett elmondani.

Gráf Korláthnoky Dénes végig hallgatta az üzenetet egész 
terjedelmében és nem palástolhatta kedvtelenségét. Tagadhatla- 
nul sok igaz és sok helyes volt abban, de elég olyan is, amit 
ő — gróf Korláthnoky Dénes, nem helyeselhetett. Részletezte 
és taglalta azután cserébe a maga combinatióit, fölfedezte messze 
ható terveit, minő akkurátosan egymásba fog még a legcseké
lyebb dolog is; miként szőtték, tervezték a mozgalom megin
dulását, miért választják éppen ezt az időt a kitörésre stb.

— Higyje el édes Góczy ur, — mondá a gróf — mi itt egy 
álló esztendő óta’nyiltan konspirálunk; úgy szólván nyitott ablakok 
mellett szőttük az összeesküvés fonalait — és a rendőrség csak 
egyetlen egyszer csapott egy kis vak lármát, akkor sem mi 
végettünk, hanem egy lengyel insurgens végett. .  .

— Mindannak daczára bátorkodom megjegyezni, gróf ur, 
hogy mind a kamarilla, mind pedig a rendőrség teljesen ébe
rek, s ha eddig cselekvőleg nem léptek fel, az hihetőleg csak 
azért van, mert kicsinyük, gyermekjátéknak tartják az e gés 
mozgalmat — és a mostani viszonyok közt magam sem tartom 
egyébnek . ..

Dénes gróf boszusan rázta a fejét.
— Mi meglehetős jól vagyunk értesülve mindarról, amr 

tthon történik; mi ismerjük a szereplők működési irányát, 
egyéni ambitióit. Hogy többet ne mondjak, például, még azt is 
tudjuk, kiket szokott ön Becsben meglátogatni, kik önnek biz 
zalmasabb emberei, sőt titkárját is ismerjük . . .

— Csernit?
— Igen, Csernit. Az tehetséges és elszánt ember. Forra

dalomban megtalálná helyét . . .  És mi azt is tudjuk, ami 
máshol történik, Ausztria és Francziaország titkos cabinetjeiben 
. . . Főkép e két hatalom egymáshoz való viszonya és azon 
apró súrlódások, melyeket elnyomnak, mielőtt még a hírla
pokba átszivároghatnának — ezek képezik kiváló éber figyel
münk tárgyait. Mert Magyarország újra felvirradása e két örö-
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kös ellenség kitörő háborújától van föltételezve és Francziaország, 
ami leghatalmasabb, legtermészetesebb szövetségesünk, amennyi
ben ő van hivatva Ausztriát megalázni, meggyöngiteni. Ha a 
franczia Ausztriára tör — akkor ütött számunkra is a meg
váltás órája, akkor nincs mit félnünk a camarilla ármányaitól 
— akkor biztos a győzelmünk. He egyelőre, gróf ur — türelem.

Egy álló Óráig értekeztek együtt.
Akkor Jenő felállt menőre.
— Tekintse magát nálam úgy mintha otthon volna, — 

mondá a gróf szívélyesen. — Legyen vendégem mig Pesten időz.
— Köszönöm, gróf ur, de nem élhetek szívességével. Időm 

igen rövidre van szabva A Bologna és Padua közti vasúti sze
rencsétlenség már úgyis váratlanul feltartóztatott. Most sietek 
az alföldre, anyámhoz, testvéreimhez, kiket már sok év óta 
nem láttam. Azután ismét vissza — a száműzetésbe.

Dénes gróf melegen megszorította Jenő kezét.
— Szerencséltessen ön visszatérőben még egyszer. Itthon 

leszek és elvárom önt. Egyelőre is fel akarom kérni, hogy 
egy nagyobb összeget, melyet a légió növelése czéljaira szántam, 
adjon ön át.

— Szivesen, gróf ur, de csak akkor veszem magamhoz, ha 
családomtól visszatértem. Amire pedig én akarom felkérni gróf 
urat, az, hogy nevemet hallgassa el még legbizalmasabb em
berei előtt is, személyes biztonságom kívánja így. Szökevény 
vagyok. . . előbb az osztrák seregben szolgáltam . .  . életem 
egy hajszálon függ . . .  a hadi törvényszék az ilyen esetekben 
kérlelhetlen.

— Legyen ön nyugodt, Góczy ur. Kívánja ön becsület
szavamat ? . .  .

— Nem kívánom, gróf ur.
A két férfi még egyszer Kezet szorított egymással. Góczy 

Jenő gyors léptekkel távozott.
Korláthnoky Dénes gróf még sokáig ült dolgozóasztala 

mellett és még egyszer meghányta-vetette a hallottakat.
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Véletlenül a kabátja zsebébe nyúlt és ott találta a levelet, 
melyet Góczy Jenő megérkezése miatt fel sem bonthatott. 

Gépiesen törte fel a pecsétet, és elolvasta.
A levél szérul-szóra így hangzott:

„Gróf u r !
Egy háza becsületét szivén viselő jé barát köteles

ségének tartja Önt azon ármányokról fölvilágosítani, melye
ket a háta megett saját falai közt szőnek becsülete, csa
ládi tekintélye és magas rangja ellen.

Tudja meg ön, hogy Korláthnoky Leontine grófnő 
és az ön titkára Cserni Viktor közt már hónapok óta 
benső szerelmi viszony létezik, melyet minden emberi szá
mítás szerint maholnap oly mesalliance fog tetőzni, a 
minőt eddig a világ se nem hallott, se nem látott.

Korláthnoky Leontine grófnő választottja nem csak 
hogy nem nemes ember, d e  m é g  c s a k  n e m  i s  tö r 
v é n y e s  g y e r m e k .

A chronique scandaleuse már napok óta fait acwaijli- 
nak tekinti ez összeköttetést.

E tolakodó kalandor jellemét semmi sem helyezheti 
oly igazi világításba, mint azok az utak, a melyeken a 
magasba jutni iparkodik. Elvesz egy magánál sokkal idő
sebb nőt, kit szive mélyében utál, vagyona és összekötte
tései végett és e férfira bízza Korláthnoky Dénes saját és 
pártja titkait!

Egy jó barát inti Önt, hogy vigyázzon családja félté
kenyen őrzött becsületére, mely sohasem volt annyira fe
nyegetve, mint e kalandor által, kiről amúgy is a legsö
tétebb hírek szárnyalnak." ^ #

*
Aláírás nem volt a levél alatt.
Az olvasó se jti; hogy ezt csak egy ember Írhatta : 

Páter Félix.
Dénes gróf, kétszer háromszor megforgatta a levelet, figyel

mesen megnézte az írást, de az nem hasonlított egyik isme
rőse kezevonásához sem.
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Különben, az egész nem valami nagyon frappirozta.
— Az a bolond vén lány, — mormogd magában, még 

valami őrültséget követ el — de nem hiszem Csernire.
Pillanatig gondolkozott.
— Legjobb lesz ha mindjárt meg is kérdezem.
Dénes gróf csengetett inasának.
— Nézze meg, hogy a grófnő itthon van-e és hogy elfo

gadhat-e ?
Az inas igenlő váiaszszal tért vissza.
— Minek köszönhetem e ritka szerencsét, gróf ur ? — 

kérdé Leontine, mikor Dénes szobájába benyitott.
— Ennek- a levélnek, grófnő, fogja, és olvassa el, alig 

egy órája kaptam, mit szól hozzá?
Dénes gróf levetette magát egy támlányba-és a plafondra 

nézett. Nem akarta húgát fürkésző vagy vizsgáló tekintetével 
molesztálni, hadd- olvassa el nyugodtan, hisz ez úgy is főkép
pen őt illeti.

Leontine összeszoritotta vékony ajkait, mialatt a levelet 
végig olvasd, egy kis ideig gondolkozott, azután egész nyugod
tan visszaadta a levelet Dénes grófnak.

— Nos ? — kérdé ez.
— Igaz, — felelt Leontine grófnő szárazán.
— Igaz? — ismétlő kételkedve Dénes gróf.
— Kivéve a Cserni személyére vonatkozó rágalmakat. . .
— ügy ?
— Igen.
— Én pedig épp ezeket vagyok hajlandó alaposaknak 

tartani, — mondá a gróf.
— ügy?
— Igen.
— Mi kifogása van önnek Cserni ellen ? — kérdé Le* . 

ontine.
— Semmi . . . Hanem e házasságból semmi sem lesz — 

viszonzá a gróf.
— Ön nem fogja megakadályozhatni. Én nagykorú vagyok.
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— Sőt már jóval túl is rajta . . .
— Gróf u r ! — kiáltott fel Leontine és lábaival toppantott. 

— Sértegetni jött ön ide ?
— Nem ; azért jöttem, hogy egy ostoba lépéstől vissza

tartsam önt.
— Maradjon csak kérem a politikánál. Ahol fényes eszét 

brilliroztathatja és amint eddig nem törődött velem, ngy ne 
törődjék ezután sem.

— De törődnöm kell családunk tiszta nevével, melyet egy 
jöttment beszennyezni fenyeget.

— És ön e jöttmenttel naponta érintkezik. . .
— Nem tudtam.
— És az ön híres republikánus elvei, az a világgá ki- 

kürtölt demokráczia ? . . . szólt Leontine iróniával.
— Nem azért ellenzem e házasságot, mert Cserni Viktor 

nem nemes ember, korántsem azért, de fattyut, névtelent nem 
fogadhatok sógoromnak — érti ön már most ?

— Az rágalom — — hebegé Leontine és elsápadt.
— Nem az ; már másoktól is hallottam. A titkos levélíró 

úgy látszik mindenről jól értesült.
— Rágalom, melyet irigyel hiresztelnek . . . ismétlő 

Leontine grófnő.
— És a melyet én elhiszek — szólt Dénes gróf fölállva. Sőt 

többet mondok : Cserni Viktor — most már belátom — egy 
nyomorult, az ön vagyonára speculál, az ön gyengeségét kizsák
mányolja. Ön gyarló nő — önnek megbocsáthatom, de ennek 
az embernek, ki bizalmamat bírta — nem. Még ez órában 
sürgönyözök neki Bécsbe, hogy ügyeimet, melyekkel megbíztam, 
hagyja abba és tekintse magát szolgálatától felmentve.

— Cserni már hetek óta akart kilépni az ön szolgálatá
ból és én vagyok az oka, hogy nem tette. Én húztam, halasz
tottam ; most sajnálom; de az elvégre is mindegy. Tudja meg, 
hogy önmagam kínáltam meg kezemmel, de ő büszkeségében csak 
öntől akarta azt elfogadni — ó én ismerem a te frázisaitokat és 
tudom, mit érnek. Hanem azért mégis az övé leszek . .  .
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— Azt még meglátjuk.
— Igen, meglátjuk — viszonzá Leontine.
— Ha fél vagyonomba kerül, még sem szabad megtör

ténnie — mondá Dénes.
— Távozzék ön, gróf ur — rikoltá Leontine grófnő.
— Figyelj rám, Leontine, neked egy fiatalkori tévedésért 

kell bűnhődnöd; te vagy az első Korláthnoky, ki e nevet be
szennyezte. A bünhödés nehéz és keserű voltáért megbocsátot
tunk neked — reszkess, uj gyalázatot hozni reánk — mondá 
Dénes ünnepélyesen és távozott.

— És mégis az Övé leszek! — mormogá Leontine grófnő 
és zokogva temette arczát a pamlag vánkosaiba.
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Második fej özet

Egy kicsit a kátyúk közt.

Szolnok és Arad közt egyik kisebb állomáson ruganyos 
léptű fiatal ember szállott ki az esti vonat egyik vaggonjából.

Kerek kis posztó kalapot és legújabb szabású franczia 
öltönyt viselt. Kezében kis útitáskát és elefántcsont nyelű bo
tocskát tartott. A felöltőt, köpenyt, esernyőt, ami nélkül az el
kényeztetett, egészségére vigyázó nagyvárosi dandy kanikulla 
derekán se merne Soroksárig sem utazni, nyilván otthon felej
tette, vagy mindig is otthon szokta felejteni.

Fővárosi ember volt, de nem dandy — ez mindent meg
magyaráz.

Ne himezzünk-hámózzunk soká. Az olvasó bizonynyal 
mindjárt kitalálta, hogy ez az utas Góczy Jenő. Családja ölébe 
siet, hogy pár napi időzés után ismét itthagyja őket és amint 
jött, lopva, álruhába visszatérjen oda, hol a száműzetés kenye
rét eszik és a kardbojt után csak fele lénung jár, és az is nagy
lelkű adomány.

Esti nyolcz óra lehetett.
Az ég barna, piszkos lepedővel vonta be kék menyezetét. 

Egész nap esett az eső. Nem kellett hozzá jóstehetség, miüden 
azt mutatta, hogy még holnap is esni fog.
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A vonat pár perez múlva odább robogott és egészen meg
töltötte felemelkedni képtelen füstfoszlányaival a kis pályaudvart.

A kis egyemeletes épület végében egy parasztkocsi vára
kozott valakire. A kocsi mellett egy paraszt dugta át hosszú 
ádámcsutkás nyakát a kerítésen, és közbe egypár csimbókot 
kötött az ostor hegyére.

— Kire vár a kocsi? — kérdé Góczy Jenő a paraszthoz 
közeledve.

— Én várok, könyörgöm, nem a kocsi — viszonzá a 
paraszt.

Jenő elmosolyodott.
— Hát kire vár, öreg ?
— A gazdámra, könyörgöm, — hangzott a válasz.
— Kicsoda a gazdája?
— A ki megfizet, — viszonzá furfangosan az öreg.
— Úgy nem kell tovább várnia — mondá Jenő és fel

kapott a póznás szekérre.
Az öreg paraszt egyet köpött a markába, megrántotta 

a gyeplőszárat:
— Jézus segélj, gyű no !
Mintha legalább is tiz mérföldnyi utat venne a nyakába.
— Csak a kocsmáig, öreg, — figyelmeztető Jenő.
— Tudom, uram, — viszonzá filozófiai nyugalommal 

olyan hangon mintha azt akarta volna mondani: tarts te 
engem csak bolondnak, a végén csattan az ostor!

Az indéház környéke fel volt töltve, kissé dombosán is 
feküdt, annak az alján egy kis félig viz alá került 'pást terült 
el, a kocsiutra pedig csak azután fordult ki a szekér.

A falu felett az esti szürkület már sötétes homályba ol
vadt át. Alig volt három-négy puskalövéseire, de az öreg 
felfohászkodása mindinkább érthetőbbé lett Jenő előtt amint az 
utón előre haladtak. Feneketlen ragadós sár, vízözön- és vasut- 
előtti alföldi sár volt az, melyet a két gebe dagasztott maga 
alatt, hogy lépten nyomon olyanokat czuppant mint a legtti- 
zesebb bakacsók.
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Már husz-huszonöt lépés után kiállottak a gebék, az 
öreg leszállt és egy nagy rúddal megtisztogatta a kerekeket, 
melyek agyig fordultak meg a ragadós pocsban.

— Hát ez mindvégig igy tart, öreg? — kérdé Jenő.
— Addig, a meddig, uram. Odébb még kegyetlenebb.
— Járt már valaha Góczfalván, öreg ?
— Jártam, de nem mostaniba.
— Mit gondol, öreg, oda jutok még ma ?
A vén ember hátrafordult az ülésen és kíváncsian nézett 

a szeme közé, mintha meg akart volna győződni, hogy nem fél- 
rebeszél-e az az ur? Azután egyet csóvált a fején, és ostor- 
hegygyel meglegyinteite a derest, amit az fel sem vett.

Jenőnek ismételnie kellett kérdését.
— Holnap ilyen tájba is jó lesz— vágta vissza foghegyről 

a paraszt, azt is csak úgy, ha gyalog indul neki — folytató 
fumigálva, tudva, hogy az efféle úri emberek olyan pókháló 
nadrágba, denevérbőrből szabott ne njuljhozzám-kamasliba 
nem egy könnyen szánják rá magukat az ilyen merényletre.

— Hamarább ott leszek én, öreg.
— Az isten segítse az u ra t; de ha földön jár és nem a 

levegőben — úgy nem hiszem.
— Hát lóháton ? — kérdé Jenő.
A paraszt nem felelt. Ismét leszállt, megtisztogatta a ke

rekeket, egy darab pokróczczal végig törült az izzadó lovakon, 
azután megint odébb czammogtatott.

A mikorra a falu alá értek, egészen beesteledett. Az ut- 
czán egy-két lóhátas paraszt hazafalé igyekezett és megbillen
tették kalapjukat az úri utasnak ; különben bizonyos s zánalomma 
néztek a küzködő gebékre. A paraszt kedves igavonó társának 
tekinti a marhát és soha sem fogja megkinozni. Jobban vigyázi 
a marhája egészségére mint a magáéra.

— Mióta esik az eső ? — kérdé Jenő kocsisától.
— Negyednapja, — viszonzá az öreg.
— És már is ilyen rósz az ut ?
— Kószább, mint ha két hétig esett volna. Mert a vizes

Képes Regénytár V, köt. 2
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pocsolyán könnyű szerrel át leket gázolni, de az ilyen enyves 
sár lefogja a kerekeket.

— Szerezhet nekem egy nyerges lovat, öreg — kérdé Gó~ 
czy Jenő.

— Egyet nem, de kettőt talán; hanem nyerget semmi 
áron. Olyan nincs az egész községben.

— Hát mért kettőt igen, és egyet nem ? — kérdé Gó- 
czy Jenő.

— Mert a jószágot senki se hagyja magára, azt el is kell 
kisérni — viszonzá bizonyos fölénynyel az öreg. De ha meg nem 
sérteném a teins urat,'az iránt lenne egy kis kétségem, hogy|úgy 
szőrmentén ülve kiállja-e odáig, mert az nem csekély sor ám, 
a ki nincsen hozzá szokva, megemlegeti egy hétig, meg kettőig is.

Az öreg nyilván ismét a pókháló-nadrágra gondolt. Hja, 
mire az ilyen paraszt megvénül, megrögződik benne az előitélet 
a nadrágos ember iránt és azt aztán bajos belőle kiverni.

Jenő mosolyogva biztatta hogy csak ló legyen, majd 
megüli ő szőrmentin is úgy, hogy a hortobágyi betyár se 
jobban.

A póznás szekér aztán nagy sokára megállott a kocsmaház 
előtt, Jenő előzékeny fogadtatásban részesült. Itt többek közt 
azt is megtudta, hogy a vén Gáspár még sem úgy csípi fel a 
maga gazdáit, mint a hogy Jenővel elhitetni akarta. A ven
déglősre várt ő künn a pályaudvaron, ki hihetőleg lekésett a 
vonatról.

ügy tiz óra felé csakugyan elő is kerültek a lovak. Az 
öreg Gáspár valamelyik fiáé voltak, kit a felesége sehogy sem 
akart elbocsátani éjszakára és igy az öreg — ki mintj mondá, 
éjjel úgy sem igen tud aludni — maga ült fel az egyikre.

Azután szép lépésben, a csinos korcsmárosné élénk ellenmon
dása daczára is elindultak.

Sötétnek nem volt sötét, de a csillagok sem akartak 
elébujni.

Piszkos szürke mennybolt, nyirkos levegő, határtalan, mély 
csöndesség és a meddig a szem keresztül fúródhatott a homályon
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— köröskörül semmi, se fa, se cserje, se kunyhó se csárda, csak 
posványos rétek, feneketlen sár — ilyen volt a sceneria!

A két lovas szótlanul haladt majd egymás mellett, majd 
egymás után.

Góczy Jenő mélyen elmerült gondolataiba.
ő  nem volt az ábrándozás embere, de e hangtalan pusz

taságon, az édes otthon küszöbe előtt mit tehetett volna mást ? 
Az a vágy, mely a messze távolból haza késztető, lépésről 
lépésre hangosabb lett szivében s a váratlan akadály, mely 
útját hosszú órákkal meghosszabbította, ezerszeresen fokozta 
ezt. A helyett, hogy elnyomni iparkodott volna keble lázas tü
relmetlenségét, egészen oda dobta neki a gyeplőt, és kéjelgett 
ebben az érzésben, mely az uj emberben szintén egészen 
uj volt.

Hogy nézhet ki édes anyja? Mennyire megváltozhattak 
testvérei? Milyen bájos lehet Ilona, a teljesen felvirult rózsa
szál ? Fülébe csengett az öröm felkiáltása, melylyel nyakába bo
rulnak majd. Érezte arczán végig folyni az örömkönyeket, a 
nem remélt viszontlátás édes könyeit. Hallotta a kis Nellike 
gagyogó szavát, amint kérdezi, hogy hol hagyta a kardját, a 
csákót, ami sokkal jobban illett arczához ? És Pimpi néni képe 
is feltünedezett lelkében, hisz Pimpi néni családi ereklye, csa
ládi hagyomány, őt mindenki tegezi, mindenki édes nénjének 
szólitja, pedig hát az ő rokonsági fokozata olyan homályos tá
volba vész, hogy alig tudná a családban meghatározni valaki. 
És M arika. . . lám ő róla csaknem egészen megfeledkezett. 
Pedig mindig ott ödöngött körűié, olyan pajkos kis teremtés 
volt . . .  no, az is szépen megnőhetett. Eszébe jutottak a 
szomszédok i s . . .  Egy-kettő kivételével alig emlékezett neve
ikre de arczaik olyan tisztán állottak elébe — ha festeni tudna, 
akár le' is festhetné őket.

A szomszédokat, a környékbeli birtokosokat különben nem 
is fogja megnézni. Minek? Mikor az ember szökevény -  re
bellis — a magyar légió katonája: legjobban cselekszik, ha 
nem is mutatja magát idegen előtt. Hisz ő úgy is csak csa-

2*
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ládja látogatására jött, azt a pár napot egészen ennek fogja 
szentelni, még csak egy pillanatra sem mozdul el oldaluk 
mellől.

Édes anyja után Ilonánál időztek legtovább gondolatai. 
Ide s tova már ideje volna férjhez is adni. Tizenkilencz éves. 
Ha a leány a harmadik X-be lép, többé nem oly kapás és 
Ilonának nagy oka van ezt az időt el nem mulasztani, mert 
hozománya valami fényesnek nem mondható. Az, a kire meg
boldogult atyja az ő és Nellike jussát bízta, gáládul megcsalta 
őket, elverte az egész vagyont és Ilonára nem vár több, mint 
amit édes anyja adhat neki, az pedig nem sok. Igen, Ilonának 
férjhez kell mennie, a jövő farsangon legkésőbb, hadd szaba
duljanak egy gondtól. Nellike — ó, arról majd ő fog gondos
kodni, mi minden nem változhatik meg addig, mig Nellike 
fölcseperedik.

Erről aztán a tavalyi Ínséges esztendő is eszébe jutott. 
Ez nyugtalanítja. Ide s tova esztendeje, hogy levelet nem 
kapott hazulról . . . nem, annyi még sincs egészen . . .  de sok 
nem hiányozhatik belőle . . . az utolsó levélben is érintve volt 
a rósz termés, de csak felületesen, odavetve . . . hisz egyik 
esztendő nem lehet olyan bő, mint a másik.

Góczy Jenő megszólitotta utitársát. Az aztán elmondta 
neki, hogy micsoda esztendő volt az a hires 1863-ik.

— Ismerős kend Góczfalván, öreg.'
— Nem mondhatnám ; az egyházfi komám volt valaha, 

hanem annak már régen beharangoztak. Mást soha nem is is
mertem onnan.

— Az urasági lakot se tudja?
— Dehogy nem, azt már tudom. Sárga nagy épület, 

széles tornáczczal. Negyedéve búzát szállítottam onnan a vasút
hoz. Ha jól konyitok hozzá, asszony ott az u raság ...

— Tavaly nem sok búzát szállíthattak onnan sem ? . . .
— De nem ám ! — viszonzá az öreg Gáspár.
— Hát az idén hogy áll a vetés?
— Hál istennek, az idén megleszünk, lejsőt, ha ez az
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eső belefáradna már egyszer. A vetés egy kicsit megdőlt, de 
megint majd helyre jön. Bizon ránk is férne egy kis áldás . . . 
a sok terhek, a sok adó . . . ember legyen a talpán, a ki meg- 
lábbolja.

— Hát az ország soráról, hogy mint vélekedik, öreg ? — 
kérdé kis szünet múlva Jenő, hallani akarva, hogy a nép mi
ként gondolkozik a situatióról.

— Jobban tudják azt az urak, — válaszolt kissé kedvet
lenül az öreg paraszt és jobbra biztatta a lovát. — Szegény 
ember gondolatait úgy sem igen veszik számba.

— Még mindig várják kendtek a szabadságot ?
— Várja, a ki várja, uram ; én mindig csak a mondó 

vagyok, hogy legjobb úgy, amint van. A rósz után még roszabb 
jöhet, de jó ritkán szokott jőni. A szegény ember arra van a 
a világon, hogy dolgozzék és teremtse ki az adót; akárki 
hajtja be rajta, az ugyan egyre megy. Ha változás történik az 
országban, annak csak a szegény ember iszsza meg a levét. A 
nagy urak mindig azon jártatják az eszüket, hogy vesse ki 
egyik a másikat a nyeregből, azután a népre fogják, hogy ő 
kívánja igy. Pedig a népet soha se szokták megkérdezni, annak 
ugyan mindegy,1 akár Péter, akár Pál húzza a hámistrángot.

— És mindnyájan igy gondolkoznak kendtek? — kérdé 
Jenő nem kis mértékben megdöbbenve.

— A fiatalok máskép gondolkoznak. Tudja, fiatalság bolondság. 
Azok mindig Garibaldit várják, hogy kergesse el a finánezokat 
meg a zsandárokat. No, no, mondok, vénüljetek csak meg, 
ismerjétek meg csak a világ sorát, majd máskép beszéltek. A 
parasztembernek nincs oka nyüzsgölődni. A császár az egyetlen 
ember, a ki igazán istápolja a népet. Neki köszönhetjük, hogy 
a robot megszűnt. Persze, a suhanczlegények azt se tudják, és 
ha úgy néha jó kedvemben elmondok nekik egyetmást, csak úgy 
tátják rám a szájukat mint az ökörborju az uj kapura.

— De hisz a robotot az urak saját jószántukból en
gedték el és nem a császár — veté közbe Jenő.

— Hiába mondja azt az ur nekem. Elengedték, mert muszáj
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volt. Hej, ha az urakon állana, de hogy nem hoznák be újra. 
Ismerem én az urakat, lenézik azok a népet, most is épp úgy 
mint hajdanán, de a császár az szereti, pártját fogja.

— Hanem a kendtek fiait mégis elviszik idegen országba 
katonának —

— Megint csak haza bocsátják, legalább megtanulnak 
egy kis regulát.

Géczy Jenő nem bizgatta tovább. Ez egy elcsenevészedett, 
rabságban nevelkedett nemzedék végső fennmaradt sarjadéka. 
A ki ifjúságában robotolt — az máskép nem is gondolkozhatik. 
Szinte sajnálta, hogy ilyen társalgásba ereszkedett vele.

Ismét némán haladtak egymás mellett, egyik kátyúból, 
egyik pocsolyából a másikba. Finom eső kezdett végig szitálni 
a pusztán. Á szűk láthatár egyre szükebb lett, egyre ködösebb, 
az ég egyetlen összefolyt nagy szürke felhőhöz hasonlított. Oly
kor-olykor egypár béka ugrott odébb a nyomból, hová a ló 
lépett. Más élő lénynyel egész utón nem találkoztak.

Szomorú, hangtalan, nyomasztó éjszaka!
Jenő gondolatai ismét kalandozni tértek a közelből a tá

volba, a távolról a közeibe. A szabadságról gondolkozott, hisz 
ő a szabadság máltai lovagja volt, ő és a többiek odakünn, a 
kik egy csonka tépett zászló körül sereglettek össze, melyet 
majd egykor, ha a megváltás órája ütött, Budavár fokára fog
nak kitűzni. Aztán az is megfordult fejében hogy gyakran 
egész nemzedékeket, hogy öli el a corruptio, mig valami vi
lágrendig zivatar nem jő és újra meg nem tisztítja a leve
gőt. . . .

— Hát a magyar szabadságban, nem vett részt kend ? 
— fordult hirtelen a paraszthoz.

— De igen, rámentünk a vad ráczra — viszonzá az öreg 
Gáspár bizonyos lelkesedéssel, mely egészen elütött előbbi hi
deg okoskodásától — Szent-Tamásnál is ott voltam.

— Az isten éltesse ! — mondá Góczy Jenő ős nem 
feszegette tovább.

Éjféli két órára járhatott az idő.
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Egy tanya mellett -vitt el az ut. Nagy csoport sugár 
íe nyő tetejébe bele kapaszkodott a szálló köd Csak akkor vették 
észre a tanyát, mikor már mellette voltak és egy korán kelő 
kakas szava recsegve, rikoltva üdvözölte őket.

— A Vámosyak tanyája, •— mormogá Jenő.
— Ha jól sejtem, közel is járunk már a faluhoz? — 

jegyzé meg a paraszt.
— Egy félóra alatt ott leszünk — viszonzá Jenő.
Azután nem is váltottak több szót egymással. Az utolsó

félóra a leghosszabb félóra. Góczy Jenő szivére kimondhatlan 
mély szomorúság ereszkedett, aminőt a hadvezér érezhet, midőn 
a csatavesztés elősejtelme lepi meg közvetlen a csata előtt. 
Ettől a nagy közelségtől, melyet előbb úgy óhajtott, most félni 
kezdett. Edzett katona-természetén hasonló gyöngeség még soha 
sem vett erőt.

Pedig Góczy Jenő nem volt az ábrándozás, nem volt a sejte
lemnek embere; inkább ellenkezője, nagyon is higgadt, inkább 
az ész, mint a sz ív  befolyása alatt álló jellem, ki rajonghat 
ugyan egy-egy magasabb eszméért is, de csak úgy, ha az ész
hez ép oly mértékben hozzászól, mint a szívhez, de a sentimen- 
talismus egészen idegen volt a természetétől.

És mégis ! . , .
Talán mégis van valami igaz abban a babonás hitben, 

hogy végzetes események messze előrevetik árnyékukat; hogy 
a s z í v  titkos, meg nem fejthető sugaltna, ez a ködös, fátyolos 
ösztön megérzi azt, a mi vész vagy öröm a távolban ólálkodik 
reán k !. . .

— Eh, — mormogá Jenő — minő gyermek vagyok én.
— Ha meg nem sérteném a teins urat . . . talán Gócz- 

falvára váló? — szólalt meg az öreg Gáspár váratlanul, miután 
már darab idő óta hányta-vetette magában, hogy össze fog-e 
férni jellemével és az urak kicsinylésével ez az érdeklődést el
áruló kérdés.

— Igen, — viszonzá Jenő. — Miért kérdezi ?
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— Mert nem hittem volna, hogy szőrmentén igy megüli 
a lovat. . .

Még három, négy dűlő föld, annak a végében a roskatag 
hürü, azután a kenderföld, azután a czigányputrik, azután a 
szélső alacsony parasztházak, azután a tiszttartói lak, hol Pimpi 
néni egy emberöltő óta már az ur, azután a kastély, a széles- 
tornáczu ősi ház a nyájas otthon.
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Harmadik fejezet.

O t t h o n .

Jen ő  szive hangosan dobogott, amint a hosszú utczán 
lassan végig ügetett.

A mint a tiszttartói lak mellett ellovagolt, csaholva, 
szükölve, farkcsóválva egy nagy fehér bundás kutya eredt 
utána és úgy megvonitott, úgy megnyítt örömében.

— Vigyáz, te vagy jó öregem ? — kiáltott fel Jenő 
meghatva és megállitotta lovát. — De hol jársz itt faluszerte, 
mért nem őrződ otthon a házat? Minek csatangolsz éjnek 
idején ? No ne sirj, no, csendesedjél . . .

De Vigyáz tudta, amit tudott; csak nem akarta ő el
hagyni a vonítást, és az olyan megdöbbentő szomorúan hang
zott a nagy némaságban.

A szomszédban valamennyi eb mind felriadt rá, és rá- 
kezdték ők is ugyanazon hangból, ugyanolyan szomorúan.

Az öreg Gáspár fejét csóválta és azt gondolta magában, 
hogy nem jó jel, mikor a kutyák igy khorusba vonitanak.

Az ég karimáján egy vékony fehér vonal a közeledő haj
nalt hirdette.

Góczy Jenő belovagolt a nyitott kapun, melynek egyik 
szárnya sarkaiból kiemelve csak úgy isten nevében támaszko
dott oda a falhoz.
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Leugrott az átizzadt lóról és felszökött a tornácz lépcső
jén , azután végig surrant a tornáczon a cselédszoba ablakához 
Megkoczogtatta elébb halkan, azután erősebben; nem akarta 
fölverni az egész házat ne tudják meg majd csak reggel hogy 
micsoda kedves vendég érkezett az éjjel.

A cselédszobában nem akart megmozdulni senkisem.
Jenő még erősebben koczogtatott.
Azután a szomszéd ablakhoz ment és sorra a követke

zőkhöz. Megzörgette egymás után mind. Legutoljára anyja 
hálószobájának az ablakát.

Édes anyjának olyan könnyű álma szokott lenni, fölébred 
a légy zümmögésére és most nem hallja meg, akárhogy ko- 
czogtat.

Jenő még egyszer sorra járta az ablakokat. Hiába.
— Teins uram,— szólítja meg az öreg Gáspár gazda, mi

kor Jenő ismét a lépcső melletti utolsó ablakhoz visszakerült 
— nekem úgy rémlik, hogy ide mi hiába igyekeztünk. Nézze 
csak, hogy fölverte a gaz az udvart. A kút bedőlt a szivárvá
nya összetört, az útja begyöpösödött. Amott az istáló még 
csak be sincs támasztva, a félszer meg üres, se kocsi, se szer
szám, se eke, se borona . .  . milyen elvadult itt minden . . . 
negyedéve, hogy erre jártam, máskép nézett ám ki itten . . . 
a fejemet merem rá tenni — nem lakik itt egy jótét lélek se 
. . .  ha én mondom, teins uram, nekem elhiheti . . .

Jenő mozdulatlanul állt a lépcső legfelső fokán — nem 
tudott eszmélni, nem tudta hova gondoljon, mit gondoljon ? 
Lelke mélyében' megrendült. Volt már csatában nem egyszer, 
se nem kétszer, volt életveszélyben, szembe nézett a halállal, 
de azt, amit most érzett, még sohasem érezé. Babonás, kábító 
félelem fogta el egész valóját, reszketett egy láthatatlan nagy 
vész előtt. Lelke fenekén egy hang baljóslatú csengéssel szólt 
hozzá, hogy itt iszonyú dolgok történhettek távollétében, hogy 
egy emberi erőt meghaladó határtalan csapásra kell elkészülve 
lennie. Hogy az enyhe családi tűzhely barátságos zsarátja 
helyett — melynek annyira örült — csak egy marék hamu
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várakozik reá. De bogy történt? Mi történt itt ? . . . Csak ne
hány lépést kell tennie, hogy mindent megtudjon; lehet, hogy 
nem is olyan iszonyú az, amit hallani fog, mint a hogy balsej
telme ijesztgeti, — de lélt, nem merte ezt a kérdést megtenni, 
csak állt . . . csak állt . . .

Vigyáz ott hempergett mellette, nyítt, csaholt, vonított, 
meg-megnyalta kezeit, cséválta a farkát, nyakába ugrott, mint
ha szeretetével, örömével akarta volna ezt a keserves viszont
látást enyhifeni.

Egy-két pillanatig tartott csak . . . azután Jenő hirtelen 
lejött a lépcsőről és intett a parasztnak, hogy a lovakat vezesse 
utána.

A tiszttartói lak, melyet jövet érintettek, csak huszonöt, 
harmincz lépésnyire lehetett. Jenő oda sietett.

Megzörgette a szélső ablakot.
Az örökéber Pimpi néni tüstént megszólalt :
— Ki az ?
— Én vagyok, Pimpi néni — Jenő.
Egy sikoltás hangzott át az ablakon, mely csakhamar 

kivilágosodott.
Megnyílt a pitarajtó és Pimpi néni fehér háléfőkötővel a 

fején és kissé rövidre szabott, idomait nem igen kedvező vilá- 
gitásban feltüntető pongyolában zokogva borult a Jenő kar
jaiba és összevissza ölelte, összevissza csókolta, bevonszolta a zöld 
szobába, melyet zöld firhangjai miatt hittak zöld szobának, 
más különben pedig épp oly szép fehérre volt meszelve mint a 
többiek és ott elölről kezdte az ölelkezést a csókolózást, azután 
leborult az asztal szögletére és úgy megsirdogált örömében, 
hogy abba se birta hagyni.

— Beszélj, Pimpi, szólj, mik történtek itthon ? Pusztán, 
üresen találtam a házat . . . kezdé Jenő, kinek arcza fehér 
volt, mint a ki kisértetet látott, vagy vélt látni és nem tud 
magához térni, ijedelmétől. Ajkai észrevétlenül remegtek és 
szive körül lassabban lüktetett a vér.
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— Fürdőre mentek, édes lelkem, fürdőre . . . viszonzá 
Pimpi néne egyre sirdogálva.

— Micsoda fürdőre ? ------- kérdé Jenő éppen nem meg
nyugtatva.

— Micsoda fürdőre ? — H á t . . .  izé . . .  Párádra, édes 
fiam . . . zokogá nagyj nehezen Pimpi néni, ki először életében 
volt kénytelen hazugsághoz folyamodni.

— Az udvart felverte a gaz, minden elpusztult, mintha 
évek éta elhagyatva volna az a ház . . .  hol van Ilona? — mi 
történt ? Beszélj Pimpi — jobb ha egyszerre megtudok mindent, 
hisz előbb-utóbb úgy is meg kell tudnom. . .

— Pimpi néni egyre bólingatott fejével és egyre sirt.
— Tudod, lelkem, mindig Párádra szokott menni, — 

mondá, mintegy a kénytelen hazugságot kimentve — az én  is 
t e n e m  n y u g t a s s a  m e g  s z e g é n y t . . .

— Tehát meghalt ? . . .  kérdé Jenő és eltakarta arczát 
két kezével, odadőlt az asztal másik szögletére, összeszoritotta 
fogait és hallgatott.

Pimpi néni nem mondott ellent.
E közben besuhant Marika, a bájos gyermek. Széteresztett 

hosszú fekete haja térdig ért neki, nagy fekete szemeiben kö- 
nyek ragyogtak.

— Jenő bácsi! — susogá és fölébe hajolt és megcsó
kolta kezeit, melyekkel arczát elfödé.

Jenő nem hallotta, nem érezte.
Csak nagysokára vette le kezeit arczáró!, akkor látta meg 

az előtte álló lánykát, kinek angyalszelid gyermekarczán alá
szivárogtak a könyek.

Jenő megfogta kezét, magához vonta és az ő bánatában 
olyan híven osztozó gyöngéd gyermek homlokára egy csókot 
nyomott.

— Láss a konyhába, Marikám, Jenő bátyád éhes lesz. 
Költsd' fel Eébéket, rakjon tüzet. Eszel egy kis rántottál, 
fiam ? . . . A kávét tudom nem szereted . . .  Jó sonkánk is 
van . . .  Majd addig elkészül a ruczapecsenye is — az a te
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kedvencz é te led ... Van annyi rnczánk, le lk e m !...  Egyetlen 
egy tojásom sem romlott meg az idén, mind kikelt egytől egyig . . .  
meg borunk is van . .  . drága jó bor, tiszteletes Gerson Pál uram 
küldött négy boutéliával harmadéve karácsonyra... eltettük a 
te számodra, édes fiam, ha majd hazajösz . . .  siess, szentem, 
hozzátok fel a pinczéből . . .  te vigyed a gyertyát, Mariskám. . .  azt 
nem szabad cselédre bízni . . . annyi tűzvészről hallani mindenfelől 
eredj szentem . . .

És e közben Pimpi néni egyre sirt és törőlgette szemeit.
— Ne bántsd, Pimpi, maradj Mariska. . .  én nem vagyok 

éhes, nem fogok semmit sem enni. . .  ülj le Pimpi és beszélj 
inkább — mikor halt meg anyám ?

— Február 17-én, lelkem, éjfél után két érakor. Tudod, 
mindig beteges volt, gyöngélkedő, a doktorok csak úgy húzták, 
halasztották az é le tét, csukamáj-olajjal. herbateával — de 
semmi se használt nek i; halálos betegségnek csak a jé isten 
tudja az orvosságát, az meg is gyógyította. . .

— Hát Ilona? Nellike ? . .  . Hol vannak ? . . .  Mért nem 
jőnek ? . . .

— Az én istenem adjon erőt neked a keserű pohárhoz, 
édes fiam; — zokogá Pimpi néni, mig Mari félre húzódott a 
zöld firhangok felé, hogy könyeit elrejtse — Nellike sincs 
többé . . .

— Nellike se ? Az is meghalt ? . . .  hebegé Jenő, de 
hangját nem lehetett megismerni, az nem volt az ő hangja, 
csak annyira hasonlított hozzá, mint a halálos beteg szava, 
mikor végrendeletét diktálja, előbbi szavához, amikor még semmi 
baja sem volt.

Férfias arezán, mely fakó földszinüvé változott, végig 
szivárgott a köny és ő nem iparkodott elrejteni többé; feje, 
melyet még az imént olyan katonás-egyenesen hordott, előre 
csuklott mellére, dereka meghajlott, kezeit összekulcsolta térdei 
fele tt.. . megtörte a fájdalom.

Anyja halála nem renditette meg annyira mint a gyer
meké. Az olyan csapás volt, melyre el kellett készülve lennie.
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Az valami természetes volt. Góczyné sok év óta betegeskedett  ̂
de a viruló, gyönyörű gyermek, az elkényeztetett kedvencz, a 
család szemefénye akis Nellike, ki mindig kardbojtjdval já t
szott, kinek soha semmi baja nem volt — ez váratlan, szörnyű 
csapásként tűnt a szerencsétlen fiatal ember előtt. Ez valami 
megfoghatatlan ; a természet örök rendjét megbontó valami 
volt s a két csapás egyszerre — nem isten ujja nyilatkozott-e 
ebben ? Nem a büntető Nemezis lesújtó iróniáját olvasbatta-e 
ki belőle Jénő, a rósz fiú, ki annyi éven át elhanyagolta ked
veseit s a midőn a megtérő, magába szállt, lelkileg újjászületett 
férfi szeretetét és gyöngédségét jött elhozni nekik — késő volt, 
nem találta csak hűlt helyüket az ősi házban s egypár sir
követ a temetőn ! . ..

Nehány pillanatnyi mély, kínos hallgatás állott be.
Senki se merte félbeszakítani, senki se merte megtörni.
Oh, Pimpi néni régóta fél már ettől a pillanattól és —• 

mégis a legiszonyúbb még hátra van! Az ő ereje épp oly 
mértékben hanyatlik, a mint Jenő fájdalma néma kétségbeesésbe 
megy át.

— És Ilona — susogá Jenő és fogai összeverődtek — 
az is ? . . .

Oh, ne gúnyoljátok gyarlónak az emberi nyelvet, ne 
mondjátok, hogy tehetetlen fogalmak, eszmék, érzelmek kifeje
zésére, hiszen e földön nincsen oly mély, nincs olyan magas, 
nincs fájdalom oly tépő, nincs gyönyör oly mámoros, hogy 
arra a helyes szót meg ne találná sz ív  és ajk — keresetlenül.

„Az i s ? . . .“
Ebben a két szóban, ebben a szörnyű, félig rezignált, 

félig reménykedő kérdésben nem volt-e benfoglalva az egész 
tragédia, a fájdalmában összeroskadt lélek megrázó tragédiája?

Mint mikor a kártyás utolsó tételét, egész vagyonát föl
tette egy kártyára és már közben megbánta, de vissza nem 
vonhatja többé, mert a végzetes kártya esőfélben- van, úgy 
volt Jenő e kérdéssel. Ez volt utolsó felrakni valója — min
dene és mégis koczkáztatni kelletett.
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Pimpi néni tagadólag rázta fejét.
— Nem, — mondá.
— Hát hol van ? . . .  rebegé halkan Jenő, és meglátszott 

merev tekintetében, hogy kételkedik — hol van ? . . .
Marika a zöld firhang megett hasztalan iparkodott még 

tovább magába fojtani könyeit, arra a kérdésre, hogy az ő 
kedves barátnéja, testvére, Ilona hol van ? oda rohant Jenőhöz, 
reá borult és szivszaggató zokogásba tört ki, minőt ezek a falak, 
a zöld szoba talán még soha sem hallottak.

Jenőnek nem volt annyi ereje, hogy a kérdést ismétel
hette volna, csak némán, mereven nézett Pimpi nénire, ki fel
állt, szólni akart, de nyelve lezáródott és lábai csaknem 
megtagadták a szolgálatot.

Lassan, tipegve odavonszolta görbedt, parányi alakját egy 
nagy, ódivatú, kávébarnára festett szekrényhez, és annak egyik 
rejtekfiókjából, hol összes kincseit, csekély pénzecskéjét, Mari
kának gyűjtött ékszereit tartogatta, kivett egy levelet, azt a 
levelet, melyet Ilona Jenő számára hátrahagyott.

— Fogjad, lelkem, — mondá Jenőhöz visszatipegve, — 
ebből talán megtudod, amit mi se tudunk.

Jenő lázasan törte fel a pecsétet, Pimpi néni és Marika 
lélegzet-elfojtva lesték minden mozdulatát és arczárul szerették 
volna leolvasni, ami abban a levélben írva van.

Hosszú levél volt.
Jenő olyan nehezen tudott végig menni rajta. Egyszer- 

kétszer szeméhez kapott, mintha nem jól látná a betűket.
Pimpi néni növekedő aggodalommal nézte, mint torzul el 

Jenő arcza, mint rángatódznak ajkai, mint feledi tátva száját 
és végül . . .

Jenő szivéhez kapott, felugrott ültéből és felorditott, mint a 
hogy a sivatagok oroszlána szokott felorditani, mikor a romokban 
ólálkodó vipera megszurta.

Nem, az nem volt emberi hang, ez vad állat hangja volt.
Egyik kezével görcsösen markolta a levelet, a másikkal a 

levegőben hadonászott.
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— Szerezz nekem egy lovat, Pimpi, a mi visszavigyen, 
rögtön, még ez órában, egy lovat, amit agyonnyargalhatok . . .

— Mi történt, édes Jenőm, lelkem! Beszélj. Mondd meg 
nekünk is, hol van Ilona. Én magam jártam utána Pesten, 
egész álló hétig ott kerestem . . .  Ha tudtuk volna, hol vagy, 
megirtunk volna neked, mindent . . .  mi történt Ilonával ? . .  . 
Mért hagyott itt bennünket, alattomba ? . .  . Mondd el fiam, 
mert a szivem mindjárt meghasad fájdalmában. Te tudod, hogy 
szerettük, szemünk fénye volt . . .  És szó nélkül itt hagyott, 
b énünkét.

—• Tudsz egy lovat szerezni, Pimpi ? — kérdé Jenő 
egész magasságában megállva a kis puposhátu nő előtt.

— Lovat, lelkem ? . .  . Majd azt is szerzünk, az is lesz. 
Itt van mindjárt az ón „Czigányom" — nem ismered ? Az 
hordoz künn a mezőkön, szántókon két kerekű csézámmal. 
Bizony tavaly édes fiam marha dolgában is nagyon megfogy
tunk, ló nem maradt az egész határban . . . szegény anyád, a 
nagy Ínségben kölcsönösen vigasztaltuk egymást. . .

— Lovat, P im pi! szerezz egy lovat! — hörgé Jenő és 
ökölbe szorított karjai reszkettek.

— De hát legalább egy napot csak itt töltesz körünkben, 
édes fiam ? Yolna szived, í g y  elhagyni bennünket, mintha ide
genek volnánk hozzád, mintha nem is volnál te a mienk ? . . .  
Hiszen a te bubánatod a mienk is és a kiket te siratsz, mi is 
siratjuk veled . . . Mit ir Ilona, édes fiam? . . .  Nem monda
nád meg ? . . .

Jenő összeszoritotta ajkait és nem felelt.
Azt amit Ilona neki irt, nem fogja megmondani csak 

egy embernek, és az nem fogja tovább adni a szót, mert az a 
szó egy lesz a halállal. Az az ember, akinek ő a levelet meg 
fogja mutatni, mondjon búcsút a világnak és az életnek, mert 
az meghal és ha száz élete volna, mind kioltaná.

— Eredj, eredj, Pimpi, tedd a mire kértelek — rebegé 
Jenő halkan, lázasan.
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Itt hasztalan volt minden ellenmondás, minden kérés, rá
beszélés.

Pirnpi néni maga ment ki, hegy a Rébéket az istállóba 
küldje, megnézni, vájjon mit mond hozzá a Czigány, ha megrö
vidítik éjszakai nyugodalmát és nyakába akasztják ezt a keser
ves hosszú utat, melytől a Gáspár gazda két hámos lova any- 
nyira elernyedt, hogy egy huszonnégy óráig gondolni se mernek 
a vísszakoczogtatásra.

Alapos kételyek merülhettek fel Pimpi néni aggódó lelké
ben. Rébéket elkísérve, megállt az istálló ajtajában, azután be
lépett és megveregette apró, érdes kezeivel a „Czigány" tom
poréit. Vájjon meglábbolja-e a nehéz megpróbáltatást, melynek 
kitenni akarják ? Hanem azért Pimpi néni egy perczig se ha
bozott.

— Van még egy kis zabunk, Rébék fiam? Nézz csak 
utána, ügy rémlik, mintha őszszel megmaradt volna egy sza
kajtóval.

Rébék utána nézett. Talált.
— Adjál neki fiam három marékkai, hadd legyen jobb 

kedvé tőle.
Rébék szót fogadott.
Pimpi néni odatipegett a jászolhoz, megsimogatta a Czi- 

gáuy fejét, megmarkolászta kóczos, gyér sörényét s kissé fel
ágaskodott hozzá, mintha a fülébe súgna valamit.

Az arabok szoktak így értekezni móneikkel.
Egy kis babonaság van benne.
Pimpi néni is tán ilyesvalamit követett el nagy szorult

ságában, ki tudja ? Pimpi nénitől még ez is kitelik.
Azután egy könyet morzsolt széjjel és szép lassan vissza

tipegett a zöld szobába.
Mikor belépett, már mosolygott, már akkorra elfelejtette, 

hogy minő nagy áldozatot volt hozandó, mikor a Czigányt ú t
nak ereszti.

Góczy Jenő nagy léptekkel mérte a szobát. Arczárói el-
Képes Regénytár. V. kot. 3
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tűnt a iorzvonás. Nyugodt, hideg, fagyos volt. Csak olykor czik- 
kázott át egy rángás ajkszögletei körül. Ez volt az egész.

Marika ismét ott állt a zöld firhang mögött, egyre kö- 
nyezett és olykor lopva oda-odapiilantott Jenőre.

— Hát csakugyan elhagysz bennünket, édes lelkem ? . . . 
A Czigánynak egy kis zabot adattam, már rég nem kapott,—egé
szen leszoktattam róla, A padlásról lehozattam ócska nyergedet; 
bizony nem tudom megtüri-e a Czigány, még sohasem próbálta. 
Ha a jó isten az állomáshoz segít benneteket, csak kösd be bát
ran a kasznárék, majd ha felszikkad, bazaküldik. Jó embereim. 
Hanem enned kell valamit. így éhomra semmi áron nem bocsát
hatlak el. Már hozza a Rébék. Eredj Mariskám, segíts neki.

Mariska tétovázva ment ki a szobából.
Isten tudja, mikor fogja újra látni Jenőt, nem örömest 

vészit egy pillanatot sem.
— így lelkem, igy szeretem; ha nyugodt vagy. Az elébb 

egészen megijesztettél, — folytató Pimpi néni.
— Miért áll üresen a portánk, Pimpi? — vágott hirte

len szavába Jenő.
— Hát, lelkem, az úgy van. Az árverésen megvette a 

rékasi tiszttartó. . . .
— Tehát dobra került? -- mormogó Jenő, keserű résig - 

náczióval.
Pimpi szemei újra megteltek könyekkel. Felelet helyett 

csak bólingatott a fejével
Kis vártatva folytató.
— Hanem még mielőtt beleköltözhetett volna, egy gaz

dag pesti zsidó, azt hiszem valami bankár, port támasztott 
ellene, meg a törvényszék ellen, meg az egész árverés ellen; 
mert nem történt úgy, ahogy a törvény kívánja. Én magam 
sem tudom egészen, hogy micsoda csinját-binját hibázták el 
— elég az hozzá, hogy most porolnék miatta és amig a pörnek 
végire nem fognak járni, nem is foglalhatja el senki sem. A 
rektor meg a jegyző azt állítják, hogy az eltarthat tiz észtén-
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deig is, meg tovább is. A földeket sem vetették be, azok is 
parlagon hevernek . . .

— Most vezettesd elé a lovat, Pimpi — vagy, megállj, 
magam fogok utána nézni.

Marika sonkát és bort hozott.
Jenő egymásután két pohárral lehajtott.
Többet nem kérdezősködött semmi és senki után.

*  *

Egy félóra múlva Góczy Jenő azon az utón, amelyen 
jött, ismét visszaügetett.

Szomorú pára volt ez a zabtól elszokott, cséza-vonszoló 
Czigány. A nyereg sehogy sem akart ráilleni zörgős csontjaira.

És szomorú lovag volt, akit a hátán czipelt ; sápadt, 
fakó legény, akinek se országa, se hazája, se otthona, se hite, 
se reménye, se istene ! . . .

— Miért nem zúzott össze a vas szörnyeteg az utón — 
gondolá magában, — miért kiméit meg ott a véletlen ? Nem 
jobb lett volna-e inkább ott megsemmisülni, mint Pthon igy ? 
— Elővonszoltak volna a törmelék alól, úgy amint én kiás
tam és elővonszoltam másokat. Ha életjelt láttak volna ben
nem, bekötözik sebeimet; oz orvos megerősitette volna a kötést, 
Kamilla fogta volna a kezemet és szánakozó, részvevő tekintete 
alatt sorsommal kibékülve átszenderültem volna abba az őrök 
álomba, melyből nem zaklat fel többé senkisem. így testem ép 
maradt ugyan — de lelkem összezuzódott. Ki sirat meg en
gem, hogy ha a boszu müvének áldozata talán én magam 
leszek ? . . .

Pedig volt, a ki megsiratta volna akkor — és a ki megsi
ratta most is.

Marika elrejtőzve, a sűrű vadon park búvhelyein rejtőzve 
járkált magában és fájó ábránddal szivében gondolt a távozó után, 
ki észre se vette, hogy ő mennyire megnőtt már és milyen 
szép leány lett belőle.

És szomorú volt az az ut is, a vármegye útja. Süppedé- 
kes, kátyus, feneketlen, ragadós. A ló minden tizedik lépésnél

3*
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megállt, hogy kifújja magát és ez ellea nem igen lehetett 
volna kifogást tenni, ha a lovas akart volna is, mert a Czi- 
gány úgy volt szoktatva, hogy mindig a maga feje után in
duljon. Pimpi néni szokta fogni a gyeplőjét, és az ő —kezei 
méltányos kezek.

Csak a felkelő nap, az nem volt szomorú. Teljes pom
pájában emelkedett magasabbra, egyre magasabbra az égen és 
tüzes csókjai alatt kedvre, örömre éledt minden.

Csak a Góczy Jenő szivébe nem esett belőle egy su
gárka sem.
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N o g y c d i k  f e j e z e t .

Káró, usz! usz ! . . .

A. csenesi park platánjai, fenyői, gesztenye- és diófái nagy 
ideje nem láttak annyi vendéget sürü árnyaik alatt, mint ma, 
Dénes gróf születésnapján.

Hivatalosak voltak mindazok, kik nyíltan és titkon a ne
mes gróf elvtársaínak vallották magukat. A rang és állást nem 
igen firtatta senkisem. Itt az ember nem a bárónál, hanem a 
hazafinál kezdődött.

Vén harezedzett katonák, journalisták és egyéb kitűnősé
gek nagy számmal voltak jelen. A haute-créme csak igen 
gyéren volt képviselve nehány kiváló sportsman által. A holt 
idény az ajtó előtt van s ilyenkor már nem illik a fővárosban 
lenni; különösen nem illik a szegényebb módú előkelőségnek, 
mert a gazdagoknak minden illik.

De azon fő urak, kiknek nyári tartózkodásuk két-három 
órányira feküdt a környéken, bár kevesen voltak, mindnyá
jan eljöttek és nejeiket, leányaikat is elhozták.

Ezt előre látva Dénes gróf, húgát a háziasszony tisztének 
betöltésére kérte fel, mit Leontine tőle meg nem tagadhatott.

Talán fölösleges is megjegyeznünk, hogy ez még azon
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összekocczanás előtt történt, melynek Leontine grófnő szobá
jában szemtanúja valánk.

Az eszély és az ildom azt parancsolták, hogy Leontina 
grófnő álljon ígéretének úgy, mintha'semmi sem történt volna 
köztük. Visszalépése is nagyon feltűnt volna. A meghívottak 
addig találgatták volna Leontine grófnő visszavonulása okát, 
mig a valódinál talán még pikánsabb okot fedeznek fel.

Leontine grófnő tehát fogadta a vendégeket és adta a 
házi asszony szerepét oly bevégzett routinnal, mint a hogy 
csak ő tőle elvárni lehetett.

A karcsú oszlopu nem nagy, de diszes nyári lak széles, 
tágas terrasseját a kis számú hölgykoszoru foglalta el. Élvezik 
az üde esti levegőt, mely a száz színben pompázó tarkabarka 
virágágyak felől hordja ide az illatot.

A terrasseról három nagy szép tisztásra nyílik kilátás, 
melyek végében számos munkás máglyarakással van elfoglalva.

Összehordják a száraz rőzsét, mely úgy ég mint a kéngyertya, 
közbe nagy ölfahasáb okát is vegyítenek és műértelemmel — 
mert e nélkül az egész nem sokat érne, olyan magas máglyát 
raknak, mint egy kis zsellérház.

A három tisztás végében tehát e körül sürgölődnek.
— Dénes gróf egy autodafé látványával akar bennünket 

meglepni — fordult báró Bikficzná Széphegyi grófnőhöz sut
togva — ugyan mit fog elégettetni — tán a maga politikai 
programmját?

— Quel idée! — viszonzá emez ugyanoly hangon. — A 
gróf pár hónap előtt a szakállát nyírta le és most az kerül a 
tűzre. Nemde elmés gondolat tőle ?

— Mi lesz az, édes Leontine? — kérdé szomszédnője, 
egy parányi kis sipegő hangú asszonyka, a szomszéd földbir
tokos neje.

— Illumináczió, kedvesem.
— Ah, ah ! Az szép fog lenni.
— Nem annyira szép, miüt szeszélyes.
— És mind a hármat meggyujtják ?



39

— Meg.
— És ha szél kerekedik és az egész erdő, az egész paik 

tüzet fog, és a tűz idáig terjed, ide a terrassig és mi nem tu 
dunk szabadulni — istenem, istenem, milyen vigyázatlanság a 
gróf részéről! . .

— Sohse félj attól kedvesem, — nyugtatá meg Leontine grófnő, 
ki maga is nagyon türelmetlen volt pedig és alig tudta j palás
tolni nyugtalanságát. Folyvást jobbra, balra tekintett és több
ször ott hagyta vendégeit, mint a hogy a szigorú illem meg
engedte volna.

De hát falun ki fogja azt olyan nagyon számba venni.
Báró Bikficzné ismét odahajolt Széphegyinéhez.
— -Csak nem akar előkerülni az a titkár, akiről annyit 

sugdosnak, hallotta grófnő?
— Természetesen.
— Azt mondják, igen csinos ember.
— És fiatal.
— Ah !
—■ Leontinenél tiz évvel fiatalabb . . . tizenöttel . . . 

anyja lehetne . . .
— Hallatlan.
— És a gróf? Mit szól ő hozzá? . . .
— Nem tudhatni. Az egész affairet discrét homály födi. 

Én is csak tegnap hallottam először — természetesen biztos 
forrásból. Első kézből.

— És igazán komoly egybekelés forogna szóban ?
— Fájdalom . . .
— Fidonc! Ki hitte volna ? Ilyen vén csont és annyira meg

feledkezik magáról.
— Vette észre, minő nyugtalan a grófnő ?
— Nyilván várja . . .
— Ismét távozik.
A terrasse másik sarkán Z. ezredesné és Eulália grófnő 

közt ugyané tárgy körül forgott a halkan, suttogva folytatott 
társalgás.
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— Kitől hallotta ? — kérdé az ezredessé.
— Báró Bikficznétől.
— És ő?
— Gyóntatójától.
— Ah!
— Igen.
— Tehát végre el fogja égethetai szerelmes leveleit, erek

lyéit . . .
— Azt hiszem, a bátyja a végre rakatja azokat a mág

lyákat.
— Valóban nagy figyelem Dénes gróftól.
—- És mindjárt hármat csináltat, egyen el se férnének.
-- Ah, minő maliciosus ön!
A terrassetól jobb felől egy rögtönzött sátor alatt a czigány- 

banda húzta azokat az ármányos nótákat, melyek a magyar ember 
szivét annyira megigézik. Közbe egyet-egyet azok közül, me

lyekre még pár év előtt ki volt mondva a tilalom, hogy azokat 
még csak elftityölni sem szabad, hát még elhúzni a hegedűn.

A mögött a sátor mögött beljebb a sűrűben asztalok vol
tak felállítva a meglehetős vegyes férfi társaság számára, akik, 
nem annyira azért jöttek, hogy mulassanak, mint inkább azért 
hogy a politikai időjárás fölött eszméiket kicseréljék egymással.

I tt találjuk Dénes grófot is, mohó beszélgetésbe merülve 
legtüzesebb elvtársával, Veszprémi Lászlóval.

A vén katona váltig az iránt agitál, hogy rá sem kell 
hallgatni arra az üzenetre. Mert az is gyávaság kifolyása lehet. 
A cselekvés pillanatában nem csak egyes emberek szoktak hir
telen meghátrálni, de egész testületek és csoportok is úgy van
nak vele. Az igaz ügy ki fogja vivni a diadalt. Ő azon nézeten 
van, hogy a megkezdett előkészületeket a jelen pillanatban abba 
hagyni megbocsáthatlan kislelküség volna.

— Majd segítségünkre jőnek — mondá — jobbról is, 
balról is, csak lássák egyszer, hogy neki merünk menni, ez a fődolog.

Hanem a jó Veszprémi László egymagára marad véle- 
nyével.
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Ennyire maga Dénes gróf sem megy, ennyire ő sem mer.
Pedig Dénes gróf sokat mer.
A czigányok éppen a Rákóczyt húzzák és az tulharsogja 

az élénkedni kezdő vitát.
Mintegy kuszonöt-harmincz férfi lehet itt együtt.
A park túlsó oldalán, azon a tájon, hol a máglyákat 

rakták, hét-nyolcz fiatal ember ült körül egy kis kerek kerti 
asztalt.

Szemen szedett gavallérok, a főúri estélyek és lóverse
nyek, a parkét és a porond hősei.

Itt volt a fiatal Mirkovics, a lengyel gróf Serlinszky, báró 
Bizi, egy fiatal franczia marquis, gróf Marmarossy Kálmán és 
még három nem y-ra végződő, de azért meghamisitatlanul 
tiszta kékvérű fiatal ember, Kálmánnal körülbelül egykorúnk 
mindannyian.

A lengyel grófnak ideálja Marmarossy Kálmán.
Marmarossy Kálmánnak ideálja Serlinszky.
— Les deux inseperables ! — szokták mondani róluk. 

Évek előtt együtt utaztak. Valami két hete, hogy újra viszont
látták egymást.

Serlinszky nem jöhetett volna jobb időben.
Kálmán elvesztette szeretőjét és kárpótlást keresett 

a barátságban. A lengyel gróf nem vesztett el semmit, épen 
hozta vissza Párizsból büszke gőgjét, hevességét és barátsá
gért rajongó fiatal kedélyét.

— Te Kálmán, — kiáltott fel egyszer — engedd meg. 
hogy bouldoggom a nevedet viselhesse, tedd meg nekem ezt a 
szívességet.

Kálmán kaczagott.
— Szebb név a. Káró mint a Kálmán.
És Káró — Káró maradt.
Most is ott hever ura lábainál, hatalmas rőtbarna sunyi 

állat, mely érezni látszik fölényét a két vézna lábszáru agár 
felett, melyek szomszédságában lábatlankodnak.

— Kos, fiuk, hát szánjátok el magatokat, — szólt a fia-
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tál Mirkovics egy megpendített eszmét folytatva — ki lesz az 
áldozat ?

— Mindenek előtt te, — kaczagott fel Kálmán. — Te 
érzed a legmélyebb lelki furdalásokat, hogy a szegény nőket 
elhanyagoljuk. De hát nem lehet téged kapaczitálni, hogy most 
nem bálban vagyunk. Chaquun á són aise! A természet oly 
kegyes és teljesiti helyettünk az udvarlás kötelességeit. Elégedje
nek meg ma a virágillattal, meg a cserebogarakkal.

— Kálmánnak igazsága van — mondá a báré Bizi 
--  Báré Bikficzné vén. Az ezredesné szeplős, a kis Széphegyi - 
nének első két foga hiányzik, nem is számítva azokat, amelyek 
hátul hiányzanak neki. Leontine gréfnő, önkényt lemond az 
udvarlásunkról, mert úgy is kívülről tudja már — tapasztal
tabb mint akármelyikünk; én nem látok benne semmi rend
kívülit, ha absolvealjuk magunkat — nem igaz ?

— Én se.
— Én se.

— Jó, tehát megyek magam, — mondá Mirkovics.
— Evviva! Éljen ! — hangzott fel a távozé után, ki az 

utkanyarulatnál a sűrűben eltűnt.
A többiek maradtak.
Serlinsky egy alkalmas pillanatban felállt és Kálmán 

hozzá csatlakozott.
Mig a kis társaság vidáman hahotázott és pikáns törté

netekkel mulatta magát, a két barát föl-alá járt és nem vett 
részt a társalgásban.

•— Nos í — kérdé a lengyel gróf.
— Hiába jöttünk, úgy ̂ látszik ; már kérdezősködtem is 

utána, de mindenki vállat von. Ha csak később elé nem kerül, 
hisz a baglyok is éjjel szokták otthagyni fészküket.

— Az lehet. — mondá Serlinszky. — Várjunk.
Lassan azután leszállt az est. Besötétedett. Kigyultak a

máglyák és a három hatalmas tüzoszlop minden más illummi- 
natiónál szebben végig világított a három tisztáson, mágikus
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világításba vonva az oldalt eső cserjéket, és a tüzfóny visszave
rődött a kastély nagy ablakairól.

A nők egyrésze a verandáról nézte a csodaszép látványt. 
A vendégek szanaszerte sétáltak a jól gondozott parkban, mely
nek szórványosan felállított asztalán széllámpák égtek.

A fiatal emberek rejtett kis grottájukban a kellemest a 
hasznossal próbálták egyesíteni. Pezsgőt rendeltek és ittak.

Mirkovics is beleunt a lovagi kötelességbe és a pezsgő
vel egyidejűleg visszatért.

Pár pillanatra Dénes gróf is mutatkozott. Sorra szoron
gatta kezeiket és szépen kérte őket, hogy csak minél többet 
fogyaszszanak. Azután háziuri tisztére hivatkozva szépen ott
hagyta a kompániát.

— Joviális egy fiú ez a Dénes, — mondá a marquis 
— kár, hogy nem franczia.

Kálmán föltette magában, hogy ma este leiszsza valameny- 
nyi czimboráját, a többiek iparkodtak helyt állani.

Bizi báró nagyot kaczagott:
— Sikeres gyógyulásodra, barátom ! — mondá poharát oda- 

nyujtva, hogy Kálmán kocczintson vele.
Kálmán oda ütötte poharát és mindakettő cserepekre tört.
Az alvó vadállatot nem jó sem fölkelteni, som ingerelni,
Kálmánt ez a felköszöntés sértette, de nem akarta nevet

ségessé tenni magát.
A pohártörés véletlen is lehetett.
E közben egy magános lovas közeledett a csenesi parknak.
Egyenesen a három égő máglyának tartott, mely a távol 

síkról tekintve még elragadóbb látványt nyújtott.
Ez a lovas Cserni Viktor volt.
Az esti vonattal érkezett Becsből, hol a gróf ügyeit 

rendbe hozta volt.
A mii ünnepélyre már elutazása előtt küldték szét a 

meghívókat és Cserni minden tétovázás nélkül ide sietett.
A park végében, az égő máglyák közelében egy ácsorgó 

cselédnek adta át lovát. Nem akarta magát feltűnővé tenni,



44

majd egyik fasoron át észrevétlenül felmegy a kastélyig, hol a 
gróffal találkozni remélt.

A fasor egyik kanyarulatánál amint kifordult, egyszerre 
maga előtt látta a pezsgőző társaságot.

Ő a társaságot és a társaság őt.
Cserni úgy tett, mintha észre se venné őket és odébb

ment.
De Kálmán hirtelen felugrott helyéről, megszorította Ser- 

linszky kezét és utána kiáltott Cserni után :
— Hé, izé . . .  hallja! . . . Hozzon még pezsgőt.
Viktor tovább ment. Ez a megszólítás semmiképen sem

őt illethette.
— H allja! . . . Meg fog tüstént állani! — kiáltott rá 

másodszor Marmarossy Kálmán, kinek a boszu és a pezsgő 
lángja egyaránt a fejébe szállt.

De Cserni Viktor még sem állt meg. ő  vele nem szokás 
ilyen hangon beszélni.

Erre a tiszteletlen ignorálásra azután Serlinszky gróf is 
felförmedt.

— Ha tüstént ide nem tolja az orrát, ráuszítom a kutyá 
mát. Marmarossy gróf ur parancsolja, hogy tüstént bort hoz
zon . .  . Még se mozgatja a fülét ? . . . Káró usz ! rajta !

Már erre aztán Cserni csakugyan megfordult.
Kárónak elég egy szó.
Kétszer se kell rá parancsolni, hogy marjon meg, vagy 

tépjen széjjel valakit. Egy konstantinápolyi gazdátlan eb nem 
lehet vadabb.

Cserni nem várta be, mig Káró nehány ugrással azt a 
húsz huszonöt lépésnyi tért, mely őt a társaságtól elválasztá 
átszökte, oldalzsebébe kapott és egy kis pisztolyt vett ki.

— Káró, usz! — biztatá Serlinszky még egyszer ku
tyáját.

Abban a pillanatban midőn Káró egy biztos ugrással 
Cserni lábszárának akart esni, ez pár lépést hátrált és egy 
jól czélzott lövéssel a boldogtalan bouldoggot ledurrantotta.
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Káró befejezte földi pályáját.
Serlinszky amint drága kutyáját a földön elterülni látta, 

visszahökkent és elsápadt.
Erre nem volt elkészülve.
A kis társaság tagjai sorra felugrottak helyeikről és a 

drága halott hült tetemeihez siettek. Serlinszky ordított, Kálmán 
káromkodott.

Cserni Viktor nyugodtan, hidegen elébe jött a társaságnak.
— Még egy lövésem van — mondá Kálmán előtt büsz. 

kén megállva, — ki tart igényt reá az urak közül?
Serlinszky fölemelte öklét, hogy Csernit arczul üsse, de 

ez észre vette a szándékot és a lengyel grófot torkon ragadta-
— Megfojtalok, ha mocczansz, ■— sziszegő.
Mirkovics és a többiek közbe vetették magukat.
— Káró tízezer francomba került, de oda nem adtam 

volna húszezerért!
— Majd csináltathatsz rajthozlil belőle — mormogá báró

Bizi.
— Még egyszer kérdem, ki tart számot második lövésemre? 

— kérdé Cserni.
Erejének teljes öntudatában, félelmet nem ismerve, mint 

egy hérosz állt a csoport közepén. Arcza fehér volt, ajkai re
megtek, de nem a félelem, hanem a düh miatt.

Nem volt egészen tisztába vele, hogy ezek az emberek 
szándékosan akarták-e megsérteni vagy csak a pezsgő követtette 
el velők ezt az izetlen tréfát.

Ha Cserni tudta volna, hogy Marmarossy Kálmán és ke
belbarátja Serlinszky már reggel óta lesnek rá és csak azért 
jöttek ide, hogy valami módon beleköthessenek !. . .

De Cserni ezt nem is sejthette.
Kálmánnal soha sem váltott szót. Serlinszkyt most látja éle

tében először.
Így tehát mindenképen csakis a pezsgő rovására róhatta 

fel az egész rencontret.
És nem is gondolt másra.
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Hanem azt a második golyót mindamellett el kívánta 
helyezni.

És annak a golyónak csak kettő lehetett a gazdája, Ser- 
linszky vagy Kálmán.

Ők voltak a sértők.
Mindketten a boszut keresték.
Cserni Viktor a p á r b a j t  kereste.
Megverekedni egypár gavallérral ás ez áltál bizonyos 

jogosultságot szerezni magának a társaságban ; erre már nem 
egyszer gondolt, de mindig hiányzott hozzá az alkalom.

Most végre itt volt, és Cserni Viktor üstökön ragadta.
— II a courage! — selypité a marquis : — Nem lehet 

tőle megtagadni az elégtételt.
És nem is tagadták meg.
Annak az egy golyónak két gazdája is akadt. Verse

nyeztek érte.
Cserni azzal vetett véget a dolognak, hogy mindakettőt 

kihitta: Serlinszkyt is, Marmarossy Kálmánt is.
Mindaketten elfogadták.
— Vous étes un hőmmé! — fordult a franczia Csernihez, 

— segédje leszek.
— Köszönöm, uram, elfogadom.
E közben többen a vendégek körül elősiettek a zajra és 

a lövésre. Szerencsére Dénes gróf sokkal távolabb volt sem
mint füléhez juthatott volna.

— Oszoljunk szét, uraim, — mondá Mirkovics, — majd 
később, egy félóra múlva ismét találkozhatunk. Se Dénes gróf
nak, sem vendégeinek nem szabad megtudniok semmit. Ne sértsük 
meg a vendégjogot.

A franczia marquis Csernihez csatlakozott.
A többiek is széjjel oszoltak. Ki erre, ki arra. A lámpákat 

eloltották. A jelenet színhelye sötétbe borult.
Serlinszky gróf ott maradt a kutyája mellett és formu- 

lázta a parteczédulát, melylyel a kiérdemült Káró halálát szá
mos ismerősei és tisztelőinek akarta tudtára adni.
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— A te véred, Káré, égbe kiált és boszut követel. Meglesz. 
Vért vérért — mormogá és félre vonszolta az utbél a szeren
csétlen ebet.

A fasor végén, közel a kastélyhoz, a vén Tamással talál
kozott Cserni.

Arczárói lehetett leolvasni, hogy valami fontos közlen
dője van.

Cserni intett neki, hogy várakozzék. A marquisval még 
egyszer végig ment a fasoron, azután visszatért a szolgához.

— Nos, öreg, szóljon.
— Grófnő ő méltósága haladéktalanul beszélni óhajt Cserni 

ú rra l; a szolgától, kinek ön lovát átadta, tudta meg megérke
zését és sietve küldött, hogy felkeressem. A kastély mögötti 
üvegházban fog várakozni Cserni urra, de kéri hogy különösen 
Dénes gróffal kerülje a találkozást mindaddig, míg a grófnővel 
nem beszél.

— Jó van Tamás. Megyek.
— Micsoda lövés volt az, ha nem terhelem kérdésemmel ? 

— tudakozódék Tamás. Ő méltósága a grófnő rám parancsolta, 
hogy tudjam meg.

— Serlinszky gróf fogadásból agyonlőtte a kutyáját, — 
viszonzá Cserni. — Terjeszsze e hirt a vendégek közt; a gróf
nőnek se mondjon mást.

Ez plausibilis volt. A vendégek elhitték. Maga a nemes 
Serlinszky gróf is, mikor meghallotta ezt a variánst, nem ha
bozott azt elfogadni.

Si non e verő, e ben trovato. Ha nem is igaz, de igaz 
lehetne, — gondolá. — Mindenesetre gavallérhoz méltóbb cse
lekedet, mint a kutyát valakire ráuszítani, hogy az lőjje agyon.

Mikor a gavallérok ismét összetalálkoztak az előbbi he
lyen, a pezsgőmámor elillant valamennyinek a fejéből.

A marquis is eljött.
Tanácskoztak.
A tanuk kéznél voltak. Nem kellett utána járni.
Kálmán Mirkovicsot és egyik ypsilontalan urat kérte
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fel. Serlinszky a másik kettőt. Összesen nyolczan voltak. Bizí 
báró egészen kimaradt az akczióbul.

— Legyen, báró ur, segédtársam monsieur Cserni részére,
— mondá a marquis és az affairet még az éjjel kiegyenlíthetjük. 
Kettős párbaj holdvilág mellett, c’est fameuse! Mit szólnak 
hozzá az urak ?

— Lehetetlen, édes marquis ur, — viszonzá báró Bizi.
— Hogy-hogy?
— Elvem ellen van. Én részemről a kihívást el nem fo

gadtam volna, és igy nem is segédkezhetem. Elvégre is, ez az 
ember privatsekretair Dénesnél, azaz hogy eltekintve attól, 
hegy a canaillehoz tartozik, még szolga is.

— Tehát báró ur refusirozza propositiómat, melylyel 
mindnyájunkat lekötelezne ?

— Sajnálom, édes marquis ! Elv — elv. Én nem tehetek 
máskép.

— Bien; úgy kénytelenek vagyunk a dolgot holnapra 
vagy tán holnaputánra halasztani, mert Cserni urnák egyelőre 
második segédje nincsen. Hanem courragea az van — annyit 
mondhatok ! Báró u r ! J ’ai l’honneur! — Dénes gróftól már 
elbúcsúztam. — Holnap délelőtt tiz órakor meg fogok jelenni 
önöknél — szólt Kálmán és Serlinszky grófhoz fordulva.

Sorra kezet szorított az urakkal és távozott.
A gavallérok még sokáig maradtak együtt, hogy a leendő 

kettős párbaj minden részleteit megvitassák.
— A fegyver választása minket illet, — mondá Kálmán.

— De azt hiszem, a jelen esetben kötelességünk lemondani ez 
előnyről. Cserni kettős párbajt viv. Mi kiilön-külön csak egyet. 
Ha Cserni kardot választ, én elfogadom, de magam proponálni 
nem akarom, mert biztosra fogom, hogy jobban tudok vívni, 
mint ő.

— Azt nem lehet tudni, — mondá Serlinszky. — Én 
részemről a golyót akarom visszaadni neki. Szegény, szeren
csétlen Káró!

— Tied az első lövés — mondá Mirkovics.
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Sajnálom, de nem tehetek róla. Mindenesetre jó lesz, 
Kálmán, ha te végezsz előbb vele, mert utánam aligha jutsz 
valamihez. Ha ez a Cserni nem volna izmosabb mint a pikk-ász> 
mégis szíven találnám.

— A nemes gróf igen jó ezé] lövő, --  mondá báró Bizi. 
— Már többektől hallottam.

— Enfiu, ez a Cserni dolga, — biztatá magát Serlinszky 
gróf, a báró észrevételét egészen figyelmen kívül hagyva. Tő
lünk elég chevaleresque, hogy kihívását elfogadtuk.

Képes regécytár. V. 'köt. 4
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Ö t ö d i k  fejezet.

Az iivegházban.

Korláthnoky Leontine grófnő a kastély mögötti kis üvegház- 
ban lázas türelmetlenséggel várakozott Csernire.

Az üvegház nagy részben ki volt ürítve, csupán nehány 
állványa volt telerakva olyan exotikus növényekkel, melyek nálunk 
még nyár derekán is megfáznak és a lanyha éjszakákat sem 
tudják halálos veszedelem nélkül kiállani a szabad ég alatt,

Bóditó, nehéz illat tette itt terhessé a levegőt. A nagy üveg
táblákon besütött a teljes holdvilág és a kétes világításban 
olyan sajátságos fantasztikus formákban rajzolódott az árnyék 
a rézsut vezetett padlásra.

Leontina grófnő egy fonott nádkarszékben ült és reszketve 
fülelt minden neszre, minden közeledő lépésre. A vendégek 
szanaszéjjel sétáltak a kertben; milyen könnyen megeshetett, 
hogy valaki más ; idetéved és nem az, a kit ő várt.

Leontine g. jfnő sokáig ült, legalább neki végtelen hosszú
nak tetszett az idő, ült és merengett. Átengedte magát gon
dolatainak, melyekben kevés volt a fény és annál több az 
árnyék.

— Nekem bűnhődnöm kell, — tépelődák magában — és csak 
bünhödésem nehéz voltáért bocsátják meg fiatalkori tévedése-
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met. É n tehetek-e róla, hogy tévedtem, vagy azok, akiknek köte
lességek lett volna megóvni ifjúságomat? Soha fól nem tettein 
volna Déuesről, hogy lehet oly kemény irányomban, mint a hogy 
mutatkozott. Én istenem, mily szívesen tenném meg nem 
történtté a múltat, melyet az emberek elfelejtettek ugyan, de 
én nem bírok elfelejteni.

— Félek Dénestől, nem merem ingerelni. Egy szavával 
megsemmisíthet Viktor előtt. De hisz ők nem találkozhatnak 
többé . . . hátha mégis! . . . Cserni fel fogja keresni, 
És Dénes , hogy megakadályozza összekelésünket , hogy 
megutáltasson vele — el fogja neki mondani gyalázatom tör
ténetét . . .  Ah, Viktor! — kiáltott fel Leontine grófnő és a 
belépő Cserni karjaiba szökött.

Viktor meglehetős hidegen, csaknem visszautasitólag 
tűrte az ölelést.

— Csakhogy valahára láthatom , V iktor! — suttogá 
Leontine.

Cserni odavezette a nádszékhez és maga is leült.
— Alig mertem remélni, hogy ma még találkozunk . . . 

Megkapta ön a sürgönyt ?
— Micsoda sürgönyt, grófnő ?
— Dénes gróf sürgönyét . . .
— Nem kaptam. És nem is kaphattam, mert kétszer cseréltem 

szállodát és czimemet sehol sem hagytam hátra. Mi volt abban a 
sürgönyben ?

— Dénes megköszöni eddigi szolgálatait és —
— És ? . .  .
— Megszünteti az eddigi visszonyt.
— Ah ! . . .  Tehát megelőzött?
— Igen, Viktor és annak én vagyok az oka.
— Hogyan ?
— Dénes mindent tud.
— Ön elmondta neki ?
— Nem. Egy névtelen levelet kapott, melyben figyel -

4*
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meztetik, hogy hárítsa el idejekorán a veszedelmet, mely 
szerelmünk által nevét fenyegeti. Mit fog ön tenni, Viktor ?

Cserni felkaczagott.
— ÁU-e hatalmában a nemes grófnak viszonyunkat meg

szakítani ?
Leontine grófnő habozott.
— Ön azt mondta nekem egyszer, hogy a gróf mit sem 

tehet . . .
— És azt tartom ma is, hanem —
— Hanem ?
— Van egy lovagiatlan eszköz, melylyel mindent meg

akadályozhatna . . .
— És ön azt hiszi, hogy Dénes gróf a lovagiatlan esz

köztől sem fog visszariadni ?
— Zavart vagyok, Viktor, nem tudom mit higyjek, mit ne 

bigyjek ? De okunk van a legroszabbtól tartani — rebegé Leon
tine grófnő.

— Nem nevezné ön meg nekem azt az eszközt közelebbről ?
— Ne kívánja tudni, Viktor; elég, ha figyelmeztet

tem önt.
— Jó Tehát Dénes gróf egy eszközzel rendelkezik, mely- 

terveinket megsemmisítheti ?
— Igen, Viktor.
— Melyet nagy valószínűséggel alkalmazni fog.
— Reszketek, Viktor, hogy igen.

— így tehát nem marad egyéb hátra, mint Dénes grófot 
ártalmatlanná tenni, — igaz ?

Leontine grófnő fejét rázta.
— Ó ha ez lehetséges volna ! . . .
— Csak bízza rám. Én tudom, miként kell a harapós 

kutyának fogait kiszedni, csak bízza rám, Leontine.
Korláthnoky grófnő oda simult Cserni Viktor mellére. A 

sűrű félhomályban, mely az üvegházban uralkodott, nem látta 
szemeinek vad kifejezését, nem a félelmes, fenyegető felhőket, 
melyek szemöldei közt bujkáltak. '
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— Ön nem fog találkozni Dénessel, ugy-e Viktor, az én 
kedvemért nem fog találkozni vele ? — rimánkodék Leontina 

grófnő.
— Számot kell adnom azon ügyről, melyben Bécsben 

eljártam.
— Tegye levél által, Viktor.
— Jó, ha ön úgy kívánja, ám legyen. Megvallom, én sze

rettem volna még egyszer a Dénes gróf szemei közé nézni. 
Micsoda szavakkal fejezte ki roszalását, Leontina ? Kérem, kö
zölje velem az egész jelenetet minden részleteivel.

És Leontine grófnő zokogás és ideges rohamok által meg- 
megszakasztva elmondott neki mindent, még azt is, amit az 
eszély elhallgatni parancsolt volna.

Cserni Viktor nagy figyelemmel hallgatta végig szavait. 
Ajkain gúnyos mosoly játszadozott, mely csak egyetlen pilla
natra hagyta el azokat, mikor Leontine Dénes grófnak születésére 
vonatkozó czélzatát burkolt szavakban ismételte.

Ekkor Cserni Viktor egyszerre elsápadt és mereven nézett 
maga elé.

Eleresztette Leontine kezét és megbámulta az idegen vi
rágok szeszélyes árnyait — a falon,

— Tehát ez is ! — mormogá Viktor halkan fogai közt. 
— Honnan tudhatta meg? Homlokomra van irva ? Vagy apám 
tanúságul hívta az egész világot ? Mily ostobák, buták és go
noszak az emberek ! . . .

— Ó Viktor! — könyörge Leontine . . . Dénes iszonyú 
ember. Óvakodjék ön tőle. Ő mindent meg fog tenni, hogy sze
relmét tőlem elidegenítse. Szeret ön még, Viktor ?

Cserni Viktor felelet helyett felállt, az ajtóhoz ment, be
csukta, visszafordult és újra megállt Leontine grófnő előtt.

— Mit tart ön a fattyu-gyermekekről, Leontine ?
Korláthnoky grófnő ajkain egy félig elnyomott sikoltás

röppent el.
— Feleljen, Leontine, tudni akarom.
— Tudom én, Viktor ? — rebegé a grófnő.
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— Oly irtózatosnak tartja ön ezt az állapotot?
— Nem, Viktor.
— Olyan iszonyúnak ?
— Nem.
— Annyira megvetésre méltó az, ki nem bűnös, hanem 

maga a bűn ?
— Ó Viktor ! . . . .
— Tudnom kell, Leontine.
— Ön ma oiy megfoghatatlan, Viktor. Mire való ez a 

faggatózás ? . . . . Nekem nincs csak egy véleményem — az öné; 
csak egy akaratom — az öné; egy reményem és óhajtásom — 
az ön emelkedése és boldogsága.

Leontine grófnő az előtte álló férfi karjaiba kapaszkodott 
és odasimult mellére.

Viktor lebontotta karjait és gyöngéden visszaerőszakolta 
a székre.

— Hallgasson meg Leontine. A mint a dolgok állanak, 
gyors elhatározásra van szükségünk. Ön ezt megengedi.

Leontine grófnő fölemelte fejét.
— Abban a reményben voltam, hogy Dénes gróf beleegye

zését ki fogom eszközölhetni és nem lesz szükségem tovább 
a bujkálásra, de erre most már gondolni sem lehet. És nem 
is gondolok rá. A jelen körülmények közt csak egyre van 
szükségünk, a gyors elhatározásra.

— Én mindenben engedelmeskedem önnek, Viktor- —- 
susogá Leontine grófnő.

— Jó. Tehát holnapután reggel egész csendben meg
tartjuk az esküvőt.

Leontine grófnő szemei még a sűrű homályon keresztül 
is tündököltek,

— Hol, Viktor?
— Ön Tamást rögtön elindítja sőreghi jószágára. Ő meg 

fogja tenni a kellő intézkedéseket, beszél a pappal és a nela- 
láni akadályokat pénzzel elhárítja. Mit gondol, Leontine?
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— Nekem önnel szemben nincsen gondolatom. Ön igy 
parancsolja és én reszketek az őrömtől, hogy engedelmesked- 
hetem.

— Köszönöm, Leontine.
— Hol fogunk találkozni ? — kérdé a grófnő.
— A sőreghi templomban.
— Sőregh négy órányira van tőlünk és ha a gróf időköz

ben valamit észrevesz, ha kipuhatolja a helyet, vagy magától rájön 
és utánunk siet . . .

— Csak bízza rám. Öu nem mondta ugyan, hogy mi
csoda eszköz az, melylyel utunkba állhat, de nekem elég, hogy 
van ilyen eszköz. Ne féljen ön, nem fogja tenni.

— A meddig önt látom, nem félek senki és semmitől — 
susogá Leontine.

— Ön holnapután kora reggel elindul Sőreghre. Úgy hat 
éra tájban — vagy talán koránlja grófnő ?

— A világért sem, Viktor.
— Én egy félórával később indulok, de azért nem fogom 

önt megvárakoztatni.
— Miért nem indulhatunk együtt, Viktor, egy kocsiban?
— Miért ? . . .  ismétlő Viktor és egy pillanatig habozott.
— Ön nem felel? . . .  Az egekre kérem, beszéljen Vik

tor, mi tartóztatja önt vissza ?
— Csekélység, grófnő.
— Ami önt illeti, az reám nézve mind fontos.
Cserni Viktor közelebb húzta székét a grófnőhez.
— Azon esetre, ha egy félórával ön után meg nem ér

kezem a találkozás helyére, akkor, grófnő, ne is várakozzék 
reám tovább — mondd Cserni és arczán a káröröm daemoni 
kifejezése legtorzabb alakjában mutatkozott.

Mintha csak szándékosan gyötörni akarta volna ezt a nőt, 
ki tehetetlen volt vele szemben. Mintha boszut akart volna á l
lam rajta, amiért nem fiatal, nem szép, és mégis kívánatos 
reá nézve. Mintha saját férfiatlan cselekedetéért e nőt akarta 
volna lakoltatni, hogy szenvedje át a szerelem minden kínait
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cserébe a lenézetés gyötrelmeiért, melyeket ő eddig kiállott és 
még kiállani fog.

— Mi történt, Viktor ? — kérdé rémülten és remegve 
Leontine grófnő.

— Azon esetre — folytatá Cserni olyan nyugadtan és érzé
ketlenül, mintha valami egészen közömbös tárgyról beszélne, — 
azon esetre viszontlátásunk egyátaláu nagyon problematikus.

— Az istenért, magyarázza ki magát, Viktor.
— Ön hallotta a lövést egy negyedóra előtt ?
— Tamás azt állítja, hogy gróf Serlinszky fogadásból 

lelőtte bouldoggját.
— Nem a nemes gróf volt, — mondá Cserni iróniával.
— Nem a gróf?
— Én voltam, Leontine.
— Öo, Viktor ?
— Ma a kutyáját durrantottam le és holnap őt magát.
— Hogy történt az, Viktor ?
— Ingereltek . . . megsértettek . . .
— A gróf ? . . .
— És Marmarossy Kálmán.
— És ön ? . . .
— Párbajra hittam.
— A lengyel grófot ? . . .
— És Marmarossy Kálmánt.
— Oh, én szerencsétlen ! — zokogá Leontine, — Mi lesz 

belőlem ?
— Ha elesem, gróf Korláthnoky Dénes büszkesége meg lesz 

mentve. Ön, grófnő, iparkodni fog elfelejteni, én pedig szintén 
megnyugszom majd valahogy.

Cserni Viktor felkaczagott.
— A fattyugyerek díszes halállal múlt ki, tiszta kékvérű 

sühederek keze által, akik önhittségükben mindent szabados
nak hisznek; engem mindig séitett ez a lenéző gőg, ez az 
öntelt hiúság, ez a szabadalmazott önistenités. Örülök, hogy
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alkalmam esett kissé mérkőzni az urakkal. Oh, mint gyűlölöm 
őket, ezeket a földi félisteneket! . .

Korláthnoky Leontine grófnő fehér zsebkendőjébe rejtette 
arczát és úgy sirt.

— Nagy megtiszteltetésnek kell tartanom, hogy ő méltó
ságaik annyira leereszkednek és beismerik, hogy megsértettek, 
hisz jogukban állana, megtagadni tőlem az elégtételt. A. socie- 
tás megint csak nekik adna igazat. A páriával senki sem kö
teles megverekedni. Azt megrugdossuk a lábunkkal, punktum. 
Ha egy franczia marquis nincs a társaságban, nyilván meg is 
maradnak a kényelmes usus mellett. Ez a becsülettel meg
egyezik. Hanem a franczia aristokrácziának már többször 
volt alkalma a plebsszel közelebbről érintkezni és azért in
kább hajlandó az engedeményekre. Jobb is igy. Nem taná
csoltam volna nekik, hogy visszautasítsanak . ..

Cserni felállt és heves léptekkel járt fel alá az üvegház
ban. Azután megállt Leontine előtt.

— Ha a szerencse nekem kedvez, és én bizom benne, 
akkor a ''kettő közül legalább egy maradni fog. Vagy a len
gyel, vagy Marmarossy. Mindkét esetben iparkodnom kell, 
hogy mielőbb túl legyek a határon. Ezen a téren is sokkal 
többet elnéznek a párbaj szabadalmával biró aristrokrácziának, 
mint a magam szőrű embereknek. Mindezt, grófnő, tartozó 
kötelességem volt elmondani önnek, bármint óhajtottam volna 
is kímélni gyönge idegeit. Szabad akaratától teszem függővé, 
hogy követni akar-e vagy nem ? Azért mondtam el mindezt 
most, amikor még választása van.

Cserni minden szavából kiritt a kegyetlen gúny. A macska 
átéka volt az egérrel.

Leontine grófnő megragadta kezeit és szerelmes sutto
gással beszélt hozzá :

— Végtelenül fáj nekem, Viktor, hogy ön koczkára teszi 
életét, de nem teszek önnek szemrehányásokat. Önnek a világ 
előtt is meg kell mutatnia, hogy férfi. De még jobban fáj az, 
hogy ön kételkedik bennem, hogy ön választást hagy nekem.
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Nein a tied vagyok-e én, Viktor, egész telkemmel és tesz-e 
valami különbséget az, hogy a pap áldása hiányzik ? Hisz nem 
az az áldás fog minket összekötni, hanem valami magasabb, 
a s z í v  és érzelem szava, mely a szertartásokat neveti.

Cserni Viktor a maga részéről azt a papi áldást nem tar
totta annyira fölöslegesnek. Ellenkezőleg —• az a kis szertar
tás két tanú jelenlétében annyira fontosnak tetszett neki, hogy 
annak hiányában jóformán szerelmeskedni sem tudott, vagy 
nem akart.

Igaz, hogy nem minden egyes esetben vette ezt a pontot olyan 
szigorun. Góczy Ilonával szemben pláne csak eszébe sem jutott 
az egyház jogainak tiszteletben tartására gondolni, de hát az 
ember csak ott erős, ahol — nem szeret.

Leontine odaborult Cserni keblére, mintha erőnek erejével 
meg akarta volna törni a jeget, melybe ez burkolódzott.

Leontine grófnő olvadozó, odaengedő, merő tűz és láng és 
érzelem lett egy perez alatt.

— Ma még az enyém vagy — suttogá ; — holnap a gyilkos 
golyó elolthatja életedet. Ma még az euyém vagy és én a tied 
vagyok. Ölelj meg Viktor, szoríts magadhoz, szeress! . . .

jü forró égöv óriás-levelii virágai meg- meglibbentek, 
és remegésükben magukba fojtották a lélegzetet. A kaktuszok 
feljebb ágaskodtak, mintegy lábujjhegyre álltak és a nagy idegen 
kényes mályvarőzsák össze-összehajlongtak.

A lég tikkadi volt és kábító illattal terhelve,
A holdvilág eürü fák lombja mögé bujt és az iivegbázban 

sötétbe ment át a homály.
A grófnő eszméletét homályosodui érezé.
Cserni Viktor átölelte és oda vonta a nádszékhez. Karjait 

másodszor is leoldotta nyakáról és — gúnyosan mosolygott.
Milyen jó, hogy Leontine nem látta !
— Grófnő — szólt halkan Cserni, — térjen ön magához. 

Minden pillanatban jöhetnek. Önnek elmaradása már is feltűn
hetett a vendégek előtt, kik önt nem szívesen nélkülözik.
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— Igaza van, Viktor. Ideje hogy elváljunk — suttogd 
Leontine aléltan. — Majd holnap elküldöm önhöz Tamást, hátha 
valami közlendője lesz. Hova küldjem, Viktor ?

— Az Európába.
— Cserni Viktor lehajolt a grófnőihez és megcsókolta 

homlokát.
— A viszontlátásra, barátnőm ! — mondá és mielőtt Le

ontine grófnő újabb szerelmi rohamot intézhetett volna ellene, 
már el is tűnt.

Pillanatokig tartott, mig Leontine grófnő annyira le tudta 
küzdeni felindulását, hogy ismét a társ asághoz mehetett.

— Ö nagy és nemes — gondold magában, midőn lassú lép
tekkel az üvegházat elhagyd, — nem vagyonom és pénzemért 
vesz el, hanem mivel szeret.

Leontine grófnő annyira bálványozta ezt a férfit, hogy a 
gondolatot, miszerint a párbajt életével fizetheti meg, csakha
mar egészen elnyomta magában.

Félisteneket nem lehet legyőzni.
A mint a grófnő az üvegház ajtaját maga után behúzta, 

egyik növény-állvány mögött mozogni kezdett valami.
Talán valami egér ?
Hja ! ha egér volna!
Nyúlánk, sovány, fekete alak volt, mint valami kaktusznak 

az árnyéka, vagy valami óriási széles káriináju gomba.
Óvatosan lépdelt előre, s vigyázott, nehogy a széthányt 

üres virágcserepskbe bele botoljon, nehogy az Indiák szent nö
vényeit felverje édes álmukból, vagy mi még valószínűbb, ne
hogy valami kivül ácsorgó kertészgyerek észre vegye.

Megállt az tivegház közepén, fülelt, hallgatózott.
A hold ismét előbukkant a fák közül és sugarai a rézsut 

üvegen átszürődve egyenesen arra a sötét alakra estek és fé
nyessé tették fehér kiborotvált arczát.

Az tivegház előtt egy kis társaság sétált el kaczagva és 
csevegve.
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A nyúlánk fekete árnyék egy szökéssel ismét a növény
állvány mögött termett.

Csak a mikor a léptek nesze elmosódott a távolban, 
surrant ismét elő.

— Abból a házasságból ugyan semmi sem lesz, bármeny
nyire reszket érte ez a nagyúri delnő!

Halk kaczaj.
Páter Félix, — mert ő volt, — a kezeit dörzsölte.
— Milyen jó, ha az ember olykor a sugallatokra is hall

gat — mormogá; — azt hiszem, maga szent Loyola inspirálta 
az eszmét, hogy saját szemeimmel győződjem meg, mik tör
ténnek itten ? — Párbaj — kettős párbaj! . . .

Páter Félix ismét dörzsölgette kezeit.
— A kettő közöl valamelyik majd csak eltalálja! . . . 

Én csak egy párbajt akartam inscenirozni és ime kettő lesz 
belőle. Boldog, aki az emberek ostobaságára teszi fel terveit, 
szilárdabban épit, mintha a bölcseségre építene. A bölcseség 
változandó, a butaság örök . . . hahaha !

Ismét fülelt, ballgatódzott, azután nesztelenül kisompoly- 
gott az ajtón és az üvegház mögötti sűrűségben — árny az 
árnyban — tovatűnt.

Másnap reggel gróf Korláthnoky Dénesre uj meglepetés 
várakozott egy parányi névtelen levélke alakjában, melyben az 
üvegházi határozmányok a legpontosabb praecisióval valának 
megírva.

Korláthnoky Dénes összehasonlította az Írást az előbbi 
névtelen levél Írásával és úgy találta, hogy a kél írás vonásról 
vonásra hasonlít egymáshoz

— A titkos levélírót gyűlölet vagy boszu vezérelheti — 
gondold — mert csak az követheti ilyen szívóssággal a kisze
melt áldozat lépteit. Én elhiszem minden szavát.

A gróf még kétszer, háromszor olvasta el a bilietet.
Gondolkozott, gondolkozott. Egyszerre mosoly jelentkezett 

elborult arczán.
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— Megvan ; — mormogá. — Most az egyszer megaka
dályozhatom, de vájjon máskor, vájjon mindig megakadályoz
hatom- e ?

Csengetett.
Egy inas jött.
— Küldje fel Jancsit, a parádés kocsist.
Dénes gróf ajkai ismét mosolyra húzódtak. Nyilván igen 

furcsa tréfát gondolhatott.
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Hatodik fejezet.

A p á r b a j .

Csenni Viktor még azon éjjel átvitette összes hoimiit a 
Korláthnoky-palotábél az Európa szállodába.

Az öreg Tamás önfeláldozó gondossággal járt el mindenben.
Ismerve úrnője makacs természetét már gyermekkora 

óta, pillanatig sem kételkedett azon, hogy az, akire szemét 
vetette, elébb-utóbb férje is leend.

Ebben az átköltözködésben az öreg Tamás a vég kezde
tét látta, és ahol zavarosban halásznak, gondolá, neki sem 
lesz kára benne.

Még akkor éjjel tudatta Cserni a marquisval delogei- 
rozását.

Korán reggel a marquis betoppant nála.
A kölcsönös üdvözlések után mindjárt áttértek az ügy 

érdemére.
— Ki lesz önnek második segédje, monsieur Cserni ? — 

kérdé a franczia.
Cserni gondolkozott.
— Szentmihályi Béla, — mondá kis váltatva. Ha meg

engedi, marquis ur, mindjárt idekéretem.
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— Bien. Különben addig is megbeszélhetjük. Tiz órakor 
jönnek hozzám Serlinszky gróf és Marmarossy segédei.

— Nem bánom, marquis ur. Mi minden föltételt elfogadunk.
— A lengyel gróf pisztolyt választ, Marmarossy gróf 

kardot — ezt még az este eldöntötték.
— Nincs kifogásom ellene — mondá Cserni.
— Serlinszky híres czélozó. Minden czéllövészetnél elnyeri 

a dijat — jegyzé meg a marquis.
— Annál jobb, legalább nem kontárkéz által esem el, ha 

■elesem.
— Bravó, monsieur Cserni, fogadja ön kiváló csodálatom 

kifejezését újólag.
— Mikorra és hol tűzték ki az ügy lebonyolítását ?
— A helyet mi határozzuk meg. A mi az időt illeti, Ser- 

linszky gróf kijelentette, hogy ma semmiképpen sem állhat ren
delkezésünkre, mivel halottja van és a temetés gondjai egé
szen igénybe veszik. Hanem holnap hajnalban négy órakor vagy 
még hamarabb. . .

— Micsoda halottja van gróf Serlinszkynek ?
— Quelle questíon! A kutyája, monsieur Cserni! a Káró.
— Ah úgy! . . .
— Serlinszky gróf díszes temetést rendez számára és á 

la Byron sirkövet állít nek i. .  . Ah, c’est drőle ! Nézze csak, ma 
hajnalba már parteczédulákat készíttetett.

A marquis valóban egy fekete szegélyű gyászlapot hu- 
ott elé zsebéből, melyen Castor, comte de Serlinszky barátainak 
és ismerőseinek szomorodott szívvel adja tudtára, hogy sok évi 
hű kísérője és d r á g a  barátja, K á r ó ,  a bouldoggok hős nem
zetségéből, kötelességének és hűségének áldozatja lett és felve
vőn a „néhai" nevet, itt és itt ez és ez órában örök nyuga
lomra fog tétetni etc.

Hóbortos, bolond okmány volt.
A marquis nem győzött eleget kaczagni rajta.
— Tehát nem bánom, legyen ; holnap hajnalban, pontban 

j f é g y  órakor — mondá Cserni.
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— Bien.
— Ami pedig a helyet illeti . . .
— Ez igen fontos — vétó közbe a marquis,
— A legközelebb esőt kell választanom; mert sürgős te

endőim nem engedik, hogy messze távozzam.
— A zugliget ? . . .
— Az messze van.
— A Hermina-kápolna mögötti tér.
— Nem elég biztos talán: — jegyzé meg Cserni.
— Au contraire. Oly korai órában mitől sem lehet tartani.
— Nem bánom, mondá Cserni. Tehát a Hermina-kápolna 

mögött.
— Fegyverekről már gondoskodtam — mondá a marquis.
— Köszönöm.

Szentmihálvi Béla nem sokára megjött és teljes készség
gel engedett Cserni felszólításának.

Tíz órára Cserni segédei találkoztak Serlinszky és Mrr- 
marossy segédeivel.

Hosszas vitatkozások után, melyekben mindeuik fél túl 
akart tenni a másikon lovagiasságban, megegyeztek a követke
zőkben :

Cserni Viktor előbb Marmarossyval meg fog vívni, még 
pedig nem első vérre, mint rendesen szokás, hanem a meddig 
az egyik ki nem dől. Szabad szúrni és vágni, amint tetszik, 
csak arczba nem.

Ha Cserni e párbajban meg nem sebesül, egy lövést vált 
Serlinszkyvel. Ellenkező esetben, a második párbaj három év 
és egy napra íog eihalasztatni. Három év és egy nap múlva, 
Cserni és Serlinszky ugyan e helyen és ugyanez órában, ha 
lehetséges, ugyanazon tanuk jelenlétében tartoznak megvere
kedni egymással.

Mikor a párbaj-ügy egészen tisztázva volt, Cserni hozzá 
látott úti előkészületeihez.

Az öreg Tamás kétszer, háromszor megfordnlt nála és hi-
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rül vitt mindeneket a grófnőnek, ki a maga részéről értesí
tette a papot, hogy a szükséges pillanatban kéznél legyen.

Ez oldalról nem is igen merültek fel lényeges nehézségek.
A tisztelendő ur még az nap reggeli misénél ki is hir

dette őket, a siket egyházfi meg a sánta rektor és egypár 
vén asszony jelenlétében, akik nem sokat értettek belőle.

Estéli barangozás után ismételte a proczedurát és az 
utolsó hirdetést holnapra hagyta, közvetlen az esküvő előtt.

Leontine grófnő expres3 leveléhez olyan argumentumot 
csatolt, mi a papot ez eljárása fölött egészen megnyugtatta.

ügy végezték el, hogy a párbajt követő esküvő után, 
vissza sem térnek a fővárosba, hanem haladéktalanul a steieri 
Alpesek -valamely félreeső zugában fognak kihúzni nehány 
hónapot, azután évek tartamára Francziaországban és Angliában 
fognak tartózkodni.

Akadályról tehát szó sem lehetett.
Az egész természetesen a párbaj kimenetelétől volt fel

tételezve.

Másnap kora hajnalban előbb három, azután két fogat 
hajtott a városligeten át, a Hermina-kápolna felé.

Az első háromban Marmarossy Kálmán és kebelbarátja 
Serlinszky gróf ültek segédeikkel, a két utolsóban Cserni a mar- 
quisval és Szentmihályi az orvossal.

A fogatok a kápolna közelében megállották és bevárták 
egymást.

Az urak kiszállván, kölcsönös üdvözlés után a kápolna 
mögötti, már tegnap kiszemelt helynek tartottak.

Hallgatagon mentek egymás mellett két csoportban. A se
gédek a kardokat és egy tokban a pisztolyokat vitték, az or
vos egy kis kézi táskát, netaláni szükségletre.

Serlinszky volt az egyetlen vig ember a társaságban. 
Anekdotákat beszélt, többek közt egy fiatal emberről, kit egy 
lengyel katonatiszt párbajra hivott. — A kihívott fél pontosan 

Megjelent és egész phlegmatikusan eszegette a cseresznyét kalap-
Képes Regénylár. V. kot. ^
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jából, mialatt a segédek a tért kimérték és a fegyvereket vizs
gálták. Ezt a phlegmát a tiszt sértésnek vette. Hagyta a fiatal 
embert lőni, de ő maga nem lőtt, hanem föntartotta lövését 
egy későbbi időre, amikor majd elmúlik a cseresznye ideje. Tiz 
év múlván eljött, akkor a fiatal ember már rég elfelejtette a 
hetykeséget, családapa volt, a tiszt pedig életunt és rideg.

— Nos, és megtörtént a párbaj folytatása ? — kérdé egyik
segéd.

— Természetesen. Hanem a tiszt, miután a halálos fé
lelmet kiállatta vele, megfordult és saját agyába röpítette a 
golyót.

— Tanúság: hogy a párbajt nem szabad soha elhalasz
tani — mondá Kálmán.

— És hogy néha igen czélszerü elhalasztani — mondá 
Mirkovics.

Kálmán feltűnő sápadt volt. Mintha az egész éjét álmat
lanul töltötte volna.

Cserni arczán nem látszott semmi változás. Olyan nyugodt 
volt, mintha bálba menne.

A kiszemelt helyhez érve, a segédek kimérték a lőtávla- 
tot a második párbajra nézve, azután megvizsgálták a kardo
kat, pisztolyokat, Cserni és Marmarossy Kálmán levetkeztek ing
ujjra és kiállottak.

Cserni nyugodalmában volt valami imponáló, valami vég
zetes.

Serlinszky el nem nyomhatta magában a gondolatot, hogy 
nyugalmában csaknem hasonlít az ö cseresznye-hőséhez.

A két segéd meztelen karddal két oldalt állott.
Azután jelt adtak.
Marmarossy Kálmán szemei kidőltek üregeikből; ez volt 

a boszu pillanata, melyre ő betek óta várakozik, Ó3 ez volt az 
az ember, ki büszkeségén és szivén a legmélyebb sebet ejtette ; 
ez volt az a férfi, kinek Heller Ida előnyt adott fölötte, ki min
dennel birt, mi egy nő szivének és hiúságának hízeleghet.

A boszu elvakit, és előre lefegyverez.
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Cserni könnyedén, játszva parírozta legdühösebb vágásait.
A harmadik menetnél pláne kiütötte kezéből a kardot ás 

nyugodtan lebocsátotta a magáéi.
A segédeknek nem is kellett hogy közbevessék magukat.
Cserni Viktor maga hajolt le és a legudvariasabban föl is 

emelte a kardot és odanyujtotta neki.
A marquis újra jelt adott és ők folytatták a vívást.
Serlinszky félteni kezdte kebelbarátját és respectálni el

lenfelét.
Kálmán dühét ez a kis intermezzo éppen nem hütötte le, 

ellenkezőleg még fokozta és támadásai még merészebbek kezd
tek lenni.

Cserni ajkai körül szánakozó mosoly játszott, mikor Kál
mán vigyázatlanságból mindegyre gyakoribb réseket hagyott 
neki, melyeket ő mind észre vett, de nem használt előnyére.

Talán meg akarta mutatni e telivér nemesnek, hogy a lo
vagiasságra a szabadalom nem kizárólag az övé.

Kálmán vak dühében is észrevette, hogy ez az ember, kit 
ő magához fölemelt, midőn kihívását elfogadta, semmibe se ve
szi ; hogy játszik vele.

— Vessünk véget, uram, támadjon! — orditáMarmarossy 
Kálmán.

— Amint tetszik, — viszonzá Cserni és kardját gracieuse 
legyintéssel ellenfele oldalbordáival hozta érintkezésbe.

Kálmán oldalához kapott, a kard kiesett kezéből és ő esz
méletlenül az egyik segéd kanjai közé hanyatlott.

Mialatt az orvos a sebet megvizsgálta, bekötözte, a segé
dek intézkedéseket tettek a második párbajhoz. A pálya ki volt 
mérve, a pisztolyok meg voltak töltve, az ellenfelek szemben 
állottak.

Serlinszky gróf röptében eltalálta a madarat és seréttel 
kilőtte a nullát a tízforintosból, neki biztos keze és — első 
lövése volt.

Amint a sárkányokat felhúzzák, odalép a Serlinszky se
gédje Csernihez:

5*
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— Uram, ön vérzik.
— Hol?
— Itt a karján, inge egészen véres.
A marquis szintén odaugrott.
— Monsieur Cserni, ön meg van sebesitve.
— Csak karczolás lesz, — viszonzá Cserni.
— Az mindegy. Ki volt mondva, hogy megsebesülés ese

tében a párbaj elmarad.
— De én nem akarom, hogy elmaradjon.
Serlinszky is közelebb lépett.
— Bagatelle! —• mondá, — remélem ez nem fogja önt 

visszatartani.
— Ha monsieur Csernit nem tartja is vissza — mondá 

a marquis, de mioket felold kötelességünk alól. — Én ennél a 
párbajnál uem segédkezem.

— Én sem, — mondá Szentmihályi Béla.
— Én sem, én sem, — mondák Serlinszky gróf segédei.
— Amint megegyeztünk, annál marad — mondá a mar

quis nyomatókkal. Sem Serlinszky gróf, sem monsieur Cserni bá
torságában nem kételkedünk ; ez elég. Mi az előre kikötött 
föltételekhez ragaszkodunk. A párbajt elhalasztjuk.

És ennél maradt.
— A párbajt nem tanácsos elhalasztani — mormogá Ser

linszky, de mit volt tennie ? Párbajnál a segéd szava a törvény.
Gróf Marmarossy Kálmánt félholtan emelték kocsiba. Az 

orvos aggodalmasan rázta fejét, és csak annyit mondott, hogy: 
talán —

Cserni sebe alig volt több karezolásnál. A marquis 
nagy müértelemmel bekötözte, azután sorra kezet szorítot
tak vele.

— Hányadika van ma? — kérdé Cserni Viktor a mar- 
quishez fordulva.

— Julius 16-ika.
— Gróf ur — fordult ismét a lengyelhez — 1867. julius 

17-én eljövök a golyómért, öné az első lövés.
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— Szolgálatára fogok állaui, — viszonzá a lengyel, és 
sietett a Kálmán kocsija után.

A tér pillanat alatt kiürült. Cserni azzal a tudattal sietett 
vissza szállodájába, hogy a főúri világban pár napig kizárólag 
ő fogja a beszéd tárgyát képezni, és ez kellemes öntudat volt 
rá nézve.

Lenézte őket —■ de érezte, hogy elvégre is, mégis ez a 
kör felel meg leginkább igényeinek.

A szálloda kapujában az öreg Tamás várta Cserni vissza
térését.

— Hála istennek, nem esett semmi baja, — mormogá 
az öreg — úrnőm, a grófnő halálos rettegésben várja a kime
netel hírét.

— Nem indult még el a grófnő ? — kérdé Cserni.
— Nem.
— Annál jobb. Siessen hozzá, öreg. Mondja, hogy egy 

félóra múlva én is útban leszek.
— Parancsolja, hogy visszajöjjek ?
— Mindenesetre. Tudtomra fogja adni, ha a grófnő el

indult.
— Egyebet nem parancsol?
— Nem ?
— Fogatról gondoskodott ?
— Jó hogy eszembe juttatja, Tamás. Még nem.
— Majd rendelek; — talán a gróf ur valamely fo- 

gatját ? . . .
— A világért sem, Tamás.
— Tehát fia kkert ?
— Fiákkerl.
— Hova rendeljem ?
— Ide.
— Hány órára ?
— Félbétre.
— Itt lesz.
— Az első lépés — mormogá Viktor magában, amint az
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Európa szőnyeg-box-itotta lépcsőin felszökött — sikerült; most 
következik a második. Siessünk.

A mint a lépcső felső fokához jutott, a korridor túlsó vége 
felől egy magas férfialak közeledett felé. Kezében hosszas, vékony 
bőrtokot tartott. A közeledő alak kissé feltűnt neki. de azért 
nem várta be, hanem sietett szobájába benyitni.

Alig volt egy másodperczig benn, mikor ajtaján koczog- 
tatnak.

— Szabad! — kiáltott Cserni türelmetlenül.
És az idegen belépett.
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Hetedik fejezet.

K é s r e !

Oserni Viktor két lépést tett tett előre az idegen felé.
Megismerte.
Merev tekintete, nyílt ajkai, fakó a.czszine eléggé elárul

ták a hatást, melyet rá e pillanatban e férfi megjelenése tett.
— Ön nem várt? — mondá Gáczy Jenő.
— Valóban nem — viszonzá Cserni.
Iparkodott nyűgöd tnak látszani, ami aczélizmai daczára 

sem sikerült neki.
— Gondoltam. Különben rövid leszek — mondá Gó- 

czy Jenő.
Cserni ki nem mozdult helyéből és folyvást vendégére 

nézett.
— Ön megengedi — folytatá Jenő, megfordította a kul

csot a zárban. — Nehogy valaki zavarai találjon . . .
Cserni egy szóval sem tiltakozott.
— Most pedig — végezzünk.
Góczy Jenő a bőrtokot letette az asztalra és a zse

bébe nyúlt.
Cserni gépiesen követte minden mozdulatát.
Még mindig nem tért magához meglepetéséből.
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— Ön kétségkívül tudja, hogy mi hozott ide? — kezdé 
Jenő és egy összehajtott papirost vett ki zsebéből.

— Tudom, — mondá Viktor szárazon.
— Annál jobb. Legalább nem kell sok szót szapo- 

ritanunk.
— Csak minél rövidebben, uram.
— Magam sem ójhajtok egyebet.
— Ismeri ön ezt az írást ? — kérdé Jenő az összehaj

tott papirt felbontva és szeme elé tartva.
— Azt hiszem, az nem tartozik a dologra, — viszonzá 

Cserni.
Ekkor már teljesen ura volt érzelmeinek, és a helyzet

tel is tisztába jött.
— Ellenkezőleg. A dologra tartozik. Megmondom önnek 

hogy mi van ebben a levélben. Az van benne, hogy nekem 
egy fiatalkori barátom volt, kivel megosztottam falatomat, kit 
osztatlan bizalmamra méltattam és a nehéz napokban hűséges 
támogatója voltam, és ez a jóbarát belopta magát családom 
bizalmába, beszennyezte és undok szeutségtelen lángja áldoza
tává ejtette családom becsületét. Kivánja, hogy ennek a gálád 
nyomorultnak nevét is megmondjam ? . . .

— Röviden, uram; ön elégtelt akar ? — szakitá félbe 
Cserni.

— Ez a föld kettőnk számára nem elég tág — egyi
künk meg fog halni — mondá Jenő.

Látszott rajta, hogy erőnek erejével leküzdi dühét. De 
szemeiből vészjósló vad láng tört elé. És bár komoly arcza 
meg nem mozdult, félelmetes betűkkel oda volt Írva, hogy 
szavával játszani nem szokott.

— Határozzon ön időt, helyet, küldje el segédeit — mondá 
Cserni szárazon.

— Már határoztam; itt helyben, r ö g t ö n  fogunk meg
verekedni.

— Segédek nélkül ?
— Segédek nélkül.
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— Úgy nem verekszem — mondá Cserni.
— De ön meg fog verekedni.
— Nem.
— Kényszeríteni fogom önt.
— Azt nem teheti.
— Megöllek, fattyú! . . .  tőrt ki Jenőből a düh; tajték

zott, nem birt magával.
Cserni egy lépést tett előre, mintha rá akart volna ro

hanni, de visszanyerte hidegvérét. Érezte, hogy nem szabad ma
gát elragadtatnia, valamint azt is, hogy ez ellenféllel meg fog 
gyűlni a baja. El volt határozva magában,, hogy ezt a párbajt 
minden áron meghiúsítja. A grófnő várakozik reá; hisz saját 
(sküvőjérőí nem maradhat el semmi áron. Ez az ember úgy 
lép fel, mint egy őrült.

— Föl kell tennem önről, hogy mint katona, a párbaj 
szabályait ismeri — kezdé Cserni kis vártatva, — és e szerint 
tudni fogja, hogy jogomban áll az ilyen párbajt visszautasítani 
— de én lemondok e jogomról is. Megverekszem önnel segédek 
nélkül, de a jelen pillanatban nem tehetem. Hogy gyáva 
nem vagyok, azt rögtön be is bizonyíthatom. íme — Cserni 
felgyürte véres ingujját, letépte a köteléket balkarjáról, hogy a 
vér újra megeredt — ime most jövök egy kettős párbajról. 
Gróf Marmarossy Kálmán aligha fog fellábbadni utána. E seb 
folytán is megtagadhatom öntől az elégtételt m ost; de ismé
telve kijelentem megverekszem önnel ott, ahol, és úgy amint 
akarja, de huszonnégy óra előtt nem tehetem — semmiképen 
nem tehetem; menyasszonyom vár rám az oltár előtt, ma dél
előtt tartom esküvőmet.

— Hallott ön valamit a coisikaiak vendettájáról ?— szólt 
Jenő ismét csendesebben — Ön erkölcsileg megölte húgomat, 
ki gyalázatával elbujdosott, senki sem tudja, hova. Amit mi 
vívunk az nem is párbaj lesz, hanem egészen más, több : a 
vendetta czivilizált kiadásban. Én fogadást tettem, hogy amint 
először magánosán találkozom önnel, megölöm, de szabadságában 
áll önnek a védelem. Sőt akarom is, hogy védje magát. Segédet
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nem használhatok. Titokban vagyok itten, a magyar légiótól 
titkos üzenettel küldve, azon személyen kivül, akihez megbí
zatásom szól másnak nem íödözhetem fel magamat. Őt pedig 
nem akartam felkérni e szolgálatra. Dobra nem verhetem, hogy 
itthon vagyok. Minden óra, melyet magyar földön töltök, veszélyt 
hozhat rám. Ebből láthatja, hogy a kényszerűség, mely e lé
pésre hajt, épp oly kérlelhetlen, mint az, amely önre a párbaj 
elhalasztását parancsolja. Különben egy tiz perez az egész. Két 
nap óta járok-kelek és keresem önt, ezzel a bőrtokkal kezem
ben, ebben vannak fegyvereim. Mint láthatja, gondoskodtam, 
hogy semmi akadály se léphessen utamba. Ön meg fog vere
kedni velem tüstént, és hanem  akar: megverekszem én önnel.

Góczy Jenő kinyitotta a bőrtokot és egy pár széles, 
másfél láb hosszú kétélű kést tett az asztalra.

Cserni Viktor elsápadt.
Pedig, amint láttuk, nem volt az az ember, aki a maga 

árnyékától megijedne.
Jó v ív ó  is volt. Sőt talán valamivel izmosabb is Jenőnél. 

A hárcz tehát éppen, nem lett volna egyenlőtlennek mondható.
És Cserni mindezek daczára mégis irtózott e szokatlan 

fegyverekhez nyúlni, e bősz emberrel megverekedni. Az igaz
ság ott volt Jenő oldalán, talán az bénította meg karjait.

Órájára tekintett.
Hat óra volt.
Nehány perez múlva Tamás bizonyosan eljő jelenteni, 

hogy a grófnő elindult.
Tamás kopogtatni fog. És Cserni oly nehezen várta ezt. 

Számlálta a perczeket.
— Válaszszon, — mondá Jenő hidegvérrel. — Egyenlő 

hosszuk és egyenlő élesek. Az éjjel köszőrültettem.
— Ön igen lovagias, — viszonzá Cserni.
Góczy Jenő nagyot toppantott a lábával.
•— Válaszszon, ha mondom !
— Ám legyen ; hanem egy föltételem van, — mondá 

Cserni; — menyasszonyommal pár sorban tudatni óhajtom, hogy
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az esküvő óráját el kell halasztanom; annyira barbárnak 
nem hiszem önt, hogy menyasszonyomon — akit nem ismer
— szintén boszut akarna állani.

— Az ellen nincs kifogásom, — mondá Góczy Jenő. — 
írjon ön.

Csei'ni Viktor leült az íróasztalhoz.
Góczy Jenő hosszú léptekkel mérte a szobát. Egy kő- 

szobor vonásai nem lehetnek merevebbek mint az ő arcza volt.
Az utolsó napok szenvedései nagy pusztítást vittek 

véghez rajta. Annyira megnyúlt, annyira elváltozott.
Néha napján testű barátok voltak. Együtt utaztak, együtt 

barangoltak. Jenő a művészt és a vasszilárdságu férfit tisztelte 
Csendben.. Persze oly korban esett, amikor Jenő még sokkal 
fiatalabb volt és a barátságért rajongott.

Cserni Viktor nem igen rajongott soha semmiért.
Mikor a levelet megírta, lepecsételte és a csengefyüszár 

után akart nyúlni, hogy bérszolga által elküldje, halk koczog- 
tatás hallatszott az ajtón.

— Szolgám lesz, — mondá Cserni és kinyitotta az ajtót.
Csakugyan Tamás volt.
— Adja át e levelet tüstént — parancsoló Cserni a félig 

nyitott ajtóban megállva és jelentős pillantást vetett az öregre.
— Sürgős, — tévé utána halkan.

Az öreg elolvasta a czimet és Csernire tekintett.
Cserni egészen kitárta az ajtót, úgy hogy Tamás meg

láthatta Góczy Jenőt.
Erre egy kézmozdulattal elbocsátotta és újra becsukta.
Azután Góczy Jenőhöz fordult.
— Most rendelkezésére állok.

*
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IVyolczadik íojezet.

Á r u l á s .

(jéczy Jenő levette kabátját, mellényét és felgyürte 
ingujjait.

Cserni hasonlékép cselekedett.
— Még egy szavam volna ügyünkre nézve, — mondá 

Cserni.
— Beszéljen ön, — viszonzá Góczy és szemei megakad

tak Cserni sebesült karján, melyből a vér egyre szivárgott és 
itt-ott lecsöppent a paliéra.

— Egyikünk meg fog halni — kezdé Cserni, — ön 
mondá. E szobában tehát nehány óra múlva egy számtalan 
seb által eltorzított hullát találnak és rögtön puhatolni fogják 
a tettest. Hogy itt párbaj történt, arra nem fog gondolni 
senkisem, de sőt, ha eszébe jutna is valakinek, el nem hiszik. 
A valőszinüség ellene szél. Ha én esem el, önt togják el, 
mert látták, amikor feljött, vagy látni fogják, amikor szobám
ból kimegy. Ha más nem, szolgám már is látta. Ha a szeren
cse nekem kedvez és ön esik el, engemet vonnak felelősségre 
és én képtelen leszek bebizonyítani, hogy becsületes párbajt 
vittünk és nem orgyilkosán ejtettem meg önt . . .

— Ezen segíthetünk — viszonzá Jenő.
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— Miképp9n ? — kérdé Cserni.
— Igeu egyszerűen. Kiállítunk egy nyilatkozatot és a lá

írjuk mindketten.
— Azt akármelyikünk maga is készíthette — vető ellen 

Cserni.
— Felhívjuk a portást és annak a kezébe deponáljuk. 

Szükség esetén az tanúságot is tehet.
— Elfogadom, — mondá Cserni. — Megírja ön a nyi

latkozatot ?
Géczy Jenő Csernire hagyta, hogy ő Írja meg.
Cserni tehát újra az íróasztal mellett foglalt helyet és 

írni kezdett.
Bele 'került tíz perez, míg az okmány elkészült. Azután 

mindketten aláírták és lepecsételték.
Az okmányban rövid szavakban meg volt írva, hogy az 

alulírottak a mai napon reggel hat órakor becsületes párbajt 
vivtak egymással; e párbaj élet-halálra ment, és egészen a 
lovagiasság szabályainak megfelelőleg történt.

IJjabb tiz perezbe került, mig a portás, a kinek csenget
tek, jelentkezett.

— E levélért egy ur fog eljőni, — mondá Cserni. — Ha 
nevemben kéri, átadja neki.

Géczy elővigyázatbél a két kést ismét a bőrtokba tet
te volt.

A portás mély hajlongások közt távozott.
Azután Cserni Viktor ismét becsukta az ajtét és Géczy 

Jenő újra kivette a késeket.
Cserni órájára tekintett.
Egy negyed hétre volt.
Újra levetkeztek.
Géczy Jenő egész idő alatt nem szélt egy szét sem.
Cserni karja még egyre vérzett.

*  Jenő nem vette le réla szemeit.
—• Öa letépte a köteléket — mondá Jenő,



78

— Hogy szabadabban mozoghassak — viszonzá Cserni 
gúnyosan.

Góczy Jenő fölvette az egyik kést az asztalról és meg
hajlította jobbra-balra.

Damascen-penge sem hajlósabb.
Egy felvillanó gondolatot követve hirtelen fölemelte a kést 

és — végig húzta balkarján.
A vér szép piros sugárban lövelt fel a kés nyomában.
— Nehogy e l ő n y b e n  legyek — mondd.
És valóban ez a seb, amit maga magán ejtett, sok

kal nagyobb és mélyebb volt, mint amelyet Cserni a párbaj
ban kapott,

Viktor reá meresztette szemeit.
Megijedt.
— Fogja a kést! — rivallt rá Jenő. — Egy — kettő —
Cserni nem mert ellenszegülni.
Odalépett az asztalhoz. Fölvette a kést.
Még egyszer az órára nézett, azután az ajtóra.
Összeszoritotta fogait és kiállt a középre.
— Három ! — dörgé Góczy Jenő és összecsaptak.
E pillanatban egy kemény ütés rázkódtatta meg az ajtót, 

mely|sarkából kifordult.
A párbajvivók karjai lehanyatlottak. Góczy Jenő ijedten 

fordult az ajtó felé, melyen egész csoport katonaság tódult 
befelé.

Cserni fellélegzett.
— A törvény nevében! — hangzott a kommandó — fog

játok el a szökevényt.
Góczy Jenő egy pillanat alatt minden oldalról körül 

volt fogva katonák által.
Eldobta a kést és semmi kísérletet nem tett az ellenál

lásra. Ráadták felső kabátját, vasra verték kezeit és vitték.
Az ajtónál még egyszer megfordult, Csernit keresve 

szemeivel.
— Áruló — sziszegé — ez a te műved ! Még találkozunk !
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Cserni mereven állt a szoba közepén, mintha a villám 
sújtott volna bele.

Fogai közt mormogott valamit, amit senki meg nem
értett.

A tiszt még mindig ott állt az ajtóban.
Cserni odalépett hozzá.
— Kisérjen bd engemet is, — mondá halkan.
— Ha úgy kivánja, szívesen. Talán a szembesítés is szük

séges lesz.
— Nem, nem! — mondá Cserni megrázkódva. —• Azt 

nem akarom.
— Cserni karon fogta a tisztet és lekisérte a lépcső

aljáig.
A portás ajtaja előtt megálltak.
— Kérem levelemet, — mondá Cserni.
A portás átadta neki a párbajra vonatkozó iratot.
A kapuban két kocsi állt. Az egyikbe Góczy Jenő ült 

bele. A másikba Cserni és a tiszt.
Azt a Sakkért, a melybe Góczy szállt, katona-escorte ki

sérte a Károlykaszárnyáig.
A Cserni fogatja is odahajtott.
Csernit egyenesen az államrendőrség lőnökéhez kisérték.
A joviális úri ember, kihez már egyszer szerencsénk volt, 

nagy előzékenységgel fogadta Csernit és melegen megszoron
gatta kezeit.

Csak nehány perczig értekeztek együtt, azután Cserni 
elhagyta a rendőr lakását.

A folyosón egy levélkét tépett széjjel apró darabkákra, és 
a darabokat zsebébe dugta.

Ezzel a levéllel a nyájas rendőrfőnök ajándékozta meg 
saját kérelmére. Ugyanaz volt, melyet alig egy félóra előtt 
Cserni irt és Tamásnak átadott, hogy juttassa cziméhez.

A kapuból kilépve, Cserni órájára nézett.
— Három negyed hétre — mormogd. — Egy negyed

órát vesztettem. Ez kipótolható.
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Bevetette magát a legelső fiakkerbe, mely útjába akadt,
— Meunyi idő alatt hajtasz Söreghre?— kérdé a kocsistól.
— Négy óra alatt — hangzott a válasz.
— Minden negyedóráért, a melylyel hamarabb megérke

zel, tiz forintot kapsz — mondá Cserni.
— Értem, nagyságos uram!
A fiakker szélsebesen tova robogott.
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Kilenczedik íesjezet.

Dénes gróf parádés kocsisa.

Pontban hat órára rendelte Leontina grófnő, hogy be
fogva legyen.

Hanem az ő kocsisát történetesen kilelte a hideg. Ha 
hideglelés nem volt, ngy más valami volt, ami fölér vele.

Jancsi, a parádés kocsis egész éjjel traktálta borral, még 
pedig amolyan jófélével, ami a világi dolgok rendét egészen 
megzavarja és a kocsisból nagyságos urat képes csinálni egypár 
óra alatt.

Jancsi, a parádés kocsis is ivott, hanem furfangosan.
ő  is be volt rúgva, hanem módjával.
Ha más valakit le akarunk itatni, magunk sem marad

hatunk egészen szárazon. Ezt bizonyítja az empyria, a tudo
mányok édes anyja.

Hanem Jancsi, a parádés kocsis, ilyen pityókos állapot
ban is olyan biztosan hajtja a lovakat, hogy akár a császár is 
rábizhatná magát.

Hat láb magas, széles, vállas egy szál kocsis biz ő. Nemhiába 
hijják parádésnak.

Képes Regény-tár, Y. köt. 6
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A haja már erősen átcsap a deresbe, és orra kissé bor
virágos, hanem az ő hire azért még mindig hetedhét országra 
szól. Kilencz vármegyében kereshetni párját.

Dénes gróf olyan csínján bánik vele, mint a madárto
jással.

Ismeri. *
Hűséges ember, csakhogy kissé erkölcsös, azután cárt is 

hírnevére valamit.
A vászoncselódek még miniig bolondulnak utána és mindig 

akad még, aki ingyen szegi neki a zsebbevalót.
Szóval Jancsi parádés kocsis mindenféleképpen tudja, hogy 

mi a kötelessége.
Aztán meg nem is szorult ő valami bő magyará

zatokra.
— Elég neki egy szó — egy intés; abból ő aztán meg

ért mindent. Ha az irás mesterségébe be lenne avatva, akkor 
sem lehetne értelmesebb.

Dénes gróf, akit ő imád, mert gazdának épp oly páratlan, 
mint ő maga kocsisnak, csak úgy foghegyröl mondott neki egy
két szót, hanem ö azonnal kivette belőle, hogy hányadán áll a  
circumstancia.

Furfangosan mosolygott és csak annyit mondott rá, 
hogy :

— Értem, méltóságos uram.
Pontban hat órakor a lépcső alján állott a grófnő 

fogatja.
A zárt üveg hintó a grófnőé volt, a négy deres Dénes 

grófé. Tavaly fogták be először.
Akkor Jancsi fogadott a vasúttal, hogy ki ér hamarabb 

a stáczióra.
Előre látni való volt, hogy Jancsin ki nem fog a nimet. 

Csak úgy prüszkölt a gőzkocsi mérgében, hanem azért mégis 
csak Jancsi került elől négy deresével.

Ez a négy deres toporzékolt most a lépcső alján.
Leontine grófnő kissé izgatott volt, mikor úti öltönyében
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a lépcsőn lesietett. Kezében egy kis hímzett táskát vitt. Áz 
öreg Tamás besegítette a kocsiba, azután becsapta az ajtót és 
megnézte, hogy hátul a börönd jól oda van-e szijazva ? ó  maga 
is olyan türelmetlen volt vagy mi. Csak utolsó pillanatban vette 
észre, hogy a bakon nem az igazi kocsis öl, de akkor már késő 
volt. Jancsi megeresztette a gyeplőt és a szilaj négy állat úgy 
nekirugtatott, hogy az öreg Tamás elképpedve megállt és 
kísérletet se mert tenni, hogy megállítsa.

Dénes gróf hálószobája ablakából nézett az elrobogó hintó 
után és boszus káröröm és a levertség kifejezése váltakozott 
arczában.

Jancsi hátra sandalitott az ablak felé és a grófot meg
látva furfangosan somolygott, mintha ismételve azt akarta volna 
mondani, hogy :

— Értem, méltóságos u ram !
Azután egyet csettentett a nyelvével, és holláh! olyan 

vágtatást még nem látott a világ.
Talán a lovak is megérezték, hogy lakodalomra haj

tanak.
Egy félóra múlva azután sajátságos dolgok történtek a 

Korláthnoky kastélyban.
Dénes gróf befejezte toilettejét és épen távozni készült ha

zulról.
— Ha az az idegen ki pár nap előtt itt járt, — szólt az 

inashoz — távollétemben keresni talál, mondja, hogy tizenegy 
órakor várni fogom.

Dénes gróf Góczy Jenőt értette, kinek a magyar légió 
czéljaira nagyobb összeget akart átadni, s amelyet ez első 
látogatása alkalmával — mint tudjak — vonakodott átvenni.

Alig fejezte be utasítását, midőn künn zajos léptek nesze 
hallatszott, melyek az ajtóhoz közeledtek.

Dénes gróf egy perczig megállt és várakozott.
Talán barátjai közül nehány, talán épp azok, akiket föl

keresni akart?
6*
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Csalódott. A rendőrfőnök volt — az államrendőrség feje 
— követve tiz-tizenkét civilbe öltözött rendőrspiczlitől.

A rendőrfőnök a legkiválóbb udvariassággal egy okmányt 
vett ki zsebéből és a korai alkalmatlankodás miatt ezerszer 
bocsánatot kérve — átadta a grófnak.

Dénes gróf beletekintett és elsápadt.
Elfogatási parancs volt.
Egy perczig az a gondolat is megfordult agyában, hogy 

behivatja szolgáit és kivereti házából az egész deputatiót, maga 
pedig kereket old és átszökik a határon, elmegy Angliába vagy 
Olaszországba, beáll a magyar légió katonái közé; de ezt az in
kább merész, mint eszélyes gondolatot csakhamar elnyomta,

— Az ügynek csak ártana vele, — gondola.
— Mehetünk — fordult a gróf a rendőrfőnökhöz.
— Pár percznyi türelemre vagyunk bátor felkérni gró 

urat — mondá a rendőr.
Azután udvariasan székkel kinálta meg Dénes grófot, hogy 

csak tegyen úgy, mintha otthon volna.
— Nem is kisértem meg, hogy gróf urat vallomásra bír

jam — moudá a rendőrfőnök és helyet foglalt mellette. — 
Tudom, hogy gróf ur kérdéseimet felelet nélkül fogja hagyni, 
így nem marad számunkra más bátra, mint hogy indirekt sze
rezzük meg a szükséges felvilágosításokat.

A rendőrfőnök egészen gentlemanlike viselte magát.
Emberei aztán nekiestek a szekrényeknek, az íróasztalnak 

és felhánytak és összevissza kutattak mindent.
A rendőrfőnök kivette jegyzőkönyvét és abból osztogatta 

parancsait, melyik fiókot, micsoda ládát keressenek ki.
— Na, ezek úgy tudják itt a járást, hogy magam se 

óbban — go ndolá a gróf.
A rendőrfőnök eltalálhattta a nemes gróf gondolatját, mert 

kémlelödő, mozgékony arczán győzedelmes mosoly lebbent át.
Mindeddig semmi olyast nem találtak, ami nagyobb mér

tékben compromittáló lett volna akár a grófra, akár barátaira.
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Hanem a rendőrfőnök egy intésére elhúzták a legények 
az íróasztalt a faltól és hatalmas bakaujjaikkal tapogatózni kezd
tek jobbra balra a falon, mint ügyetlen zongorajátszó, ki a 
hangnak megfelelő helyes billentyűt keresi.

Dénes gróf arczizmai megrándultak és kezei lehanyatlottak, 
midőn a sima fal ellen irányzott maneuvret látta.

A rendőrfőnök ezt is észrevette. L igényei működését csak 
úgy félválról oda-odasandalitva kisérte, de Dénes gróf mellett 
mindig ott volt egész udvariasságával és egész figyelmével.

A legények addig-addig markolásztak, tapogatóztak, mig 
megtalálták amit kerestek.

Egy rugótoll volt.
Amint hüvelykujjával az egyik véletlenül rányomott, egy 

kis ajtócska pattant fel nyomában és belátást engedett egy pa
rányi kis fülkébe.

Ebből a fülkéből azután három kis levélcsomag ke
rült elé:

Dénes gróf titkos levelezése. ,
— Árulás! -  mormogá halkan a gróf.
— Parancsol? — kérdé a rendőrfőnök.
— Semmit — viszonzá a gróf.
A rendőrfőnök felállt és meghajtotta m agát:
— Ha méltóságodnak úgy tetszik, indulhatunk.
Dénes gróf ellenszegülés nélkül követte a rendőrfőnököt 

fogatjához.
A cselédség megkövülve állt a folyosón.
A gróf búcsút intett nekik kezével és beszállt a fiakkerbe.
Ennek az elfogatásnak a hire tüzsebességgel terjedt el a 

városban. A politikusok összedugták fejeiket és suttogva közöl
ték egymással aggodalmaikat.

Mikor a hir harmadik kézbe jutott, már három elfogatás- 
ról szólt, délbe már felszaporodott tízre és este már el volt 
fogva minden hazafi, aki elveiből nem szokott titkot 
csinálni.
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Tényleg azonban nem történt más elfogatás, mint amelyet 
leirtunk.

A lefoglalt levelezések által számosán lettek kompromit
tálva, de a rendőrség egyelőre talán óvatosságból, talán felső 
rendelet folytán, óvakodott demonstrácziót provokálni és meg
elégedett főrangú foglyával.

Kapcsolatba hozták az affairet a magyar légió kül
döttével, kiről Dénes gróf vendégei előtt is nyilatkozott.

Utóbb, mikor Góczy Jenő elfogatásának hire is eljutott a 
közönség körébe, ez igazolni látszott a véleményt és azt hit
ték, hogy megtalálták a nyitját.

Csak arra az egyre nem gondolt senki, aki egymaga állt 
kapcsolatban mindkét elfogatáseal: Csernire.

Azonban térjünk vissza Jancsi parádés kocsishoz, kinek 
nevét nem ok nélkül irtuk íejezetünk fölé és a boldog meny
asszonyhoz, kit mesés gyorsasággal röpített sóvárgott czéljá- 
hoz, a hol a házassági szent sacramentumot osztogatják.

Boldog Leontine! Szive oly nyugtalanul dobogott és egész 
lénye annyira fel vala izgatva ! A boldogság előérzete volt, 
melyet ép oly nehéz elviselni, mint ellenkezőjét.

Behunyta szemeit és ábrándozott.
— Elvesztette volt hitét az üdvösségben és ime — újra 

megtalálta.
Hol van férfi, ki Viktorral vetekedhetnék ? Létezik-e dél- 

czegebb, szebb, nagyobb, nemesebb ?
Férfiakkal szemben épp annyira legyőzhetlen, mint sze

retetreméltó a nők előtt.
A. párbaj eredményét az öreg Tamás hírül hozta neki és 

igy az akadály is szerencsésen le volt küzdve.
Semmi kétség, hogy Cserni, ha nem is éri utói az utón, 

kis vártatva utána megérkezend.
A reggeli napsugár egyre forróbban esett a kocsi ajtóüve

geire. Leontine leeresztette az üvegeket és elébe húzta a zöld 
selyemfüggönyöket. Kellemes léghuzam húzódott át az ablako
kon és meglóbázta a vékony szövetet.
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Azután újra behunyta szemeit és iparkodott nyugodtnak 
lenni és édes gondolatokkal megcsalni a lassan haladó időt.

Mellette az ülésen kis kézi táskája feküdt.
Mi volt abban ?
Összes folyóvá tehetett tőkéi voltak benne. Szegény ember 

még álmában sem kíván magának ennyit; közel kétszáz ezer 
forint készpénz és anyjától örökölt ékszerei, melyek értéke két
szer akkora összegre rúgott.

És mind e gazdagság csak egy kis töredékét képezte meny
asszonyi hozományának.

Boldog Cserni! Százszor boldogabb Leontine!
Milyen élet vár reájok az Alpesek zavartalan magányá

ban, a távol ködö3 Angliában, melynek ősze olyan bájos s Pá
rizsban, az élvek honában, hol az ember azt óhajtaná, hogy 
mindörökké tél legyen!

Leontine grófnő lelkében az élv és gyönyör mámoros ké
pei úgy jöttek, szálltak mint a méhraj, ügy elmerült, úgy el
révedezett.

Ha egy-egy kérlelhetlenül feltolakodó kétely megzavarta 
is pillanatra, hogy vájjon tartósan la fogja-e bilincselhetni fér

jét, — egy másik rózsaszinübb gondolat ismét okkal-móddal 
elütötte aggodalmát; hisz ő egészen és osztatlanul csak neki 
fog élni, mindenden a kedvére jár: és fogja-e viszonzás nélkül 
hagyhatni Cserni ? Még ilyet csak gondolni i s !

Ily eszmékben elfogulva Leontine grófnő, egyszer csak 
kitekintett a hintóbul.

Azt akarta megnézni, hol vannak már ? Messze-e még 
a falu ?

De ez a tájrészlet sehogy sem tudott eszébe jutni. A 
kocsist pedig nem akarta kérdéssel tartóztatni, csak hadd ipar
kodjék előre. így aztán ismét behúzódott a hintóba és folytatta 
ábrándjait ott, ahol félbehagyta.

Egy félóra múlva azonban ismét előkerült a grófnő feje. 
Újra kinézett, előbb az egyik ablakon, azután a másikon. Szá
mítása szerint még egy órányira lehetett a falu. Itt jobbra
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kellett lenni a tanyának és balra a végtelen kukoriczaföldek- 
nek, Hanem se tanyának se kukariczaföldnekse hire, se hamva. 
Mindkét oldalon sásszegélyü nádasok közt vitt az ut, az asztal- 
simaságu róna helyett halmos dombos, tájkép feküdt előtte.

Leontine grófnő azt hitte, hogy káprázat játszik vele. 
Kétszer is szemeihez kapott.

Hamarjába eszmélni sem birt. Ő gyermekkora óta ismeri 
e tájnak minden bokrát, minden kanyarulatát úgy, hogy a vá- 
ezi-utcza kirakatait sem különben, s amit csak most vesz észre 
— szent isten! — hisz fogatja ép ellenkező irányba halad, 
mint ahogy kellene.

Sőregh keletnek esik és ők nyugotnak mennek.
Leontine grófnő kidugta fejét az ablakon és rákiált a ko

csisra, kit saját kocsisának hisz :
— Péter! Álljon meg . . .
Jancsi a bakon egyet pődörit a bajszán.
— Aha ! mormogd magában — kezdődik az attaque!
Hanem a helyett, hogy a fülét mozgatná, elő vévé az os

tort, melyet csak néha napján szokott lovainak mutogatni és 
demonstratíve közéje legyint a négy deresnek, hogy csak úgy 
csattog. Sürii porfölleg verődik fel és pillanat alatt fakóvá vál
toztatja a grófnő szénfekete haját és szemöldeit.

— Meg fog állani, Péter! — rikoltja Leontine még hango
sabban — elvétette az utat, nem jól megyünk! Álljon meg!

A grófnő nem bírta fejét annyira fölemelni, hogy a kocsis 
személyében történt cserét észrevehette volna, élvén Jancsi az
zal a kegyetlen taktikával, hogy amikor ő méltósága a jobbra 
eső ablakon kinézett, egészen balra húzódott és viceversa; azon 
fölül pedig abban a gondolkozásban rökönyödött meg, hogy ha 
valaki Pétert szólítja, ahoz Jancsinak semmi köze. Jancsi nem 
Péter.

Tessék demonstrálni.
Minél hangosabban hangoztató Leontine grófnő a Péter 

nevét, Jancsi annál keményebben nekidurálta magát, mintha 
csak a vasúttal fogadott volna megint !
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Kétségbeesett helyzet volt a grófnőre nézve. »
— Mit fog Cserni gondolni ?
— Nem! Neki élete árán is meg kell kisértenie a sza

badulást. Ez erőszak, amit rajta elkövetnek és azt eltörnie nem 
szabad, ő  megmutatja Dénes grófnak, hogy a végletektől sem 
riad vissza. Mert hogy itt a Dénes keze működik közre, azon 
pillanatról pillanatra kevésbbé kételkedik.

Jó, ha a fogatot teljes lehetetlen megállítani sebes vág- 
tatásában, nem marad más hátra, mint elszánni magát olyan 
salto mortalé-ra, melynél, ha az ember csak kezét vagy lábát 
töri, szerencséről beszélhet.

És Leontine grófnő nem habozott soká.
Keresztet vetett magára és feltépte a hintó ajtaját — az 

az, hogy feltépte volna, ha az ajtó engedett volna; de úgy lát- 
szék, hogy az az intéző hatalom, mely Leontine grófnő számí
tásába belekuszált rendbontó kezével, ezt az eshetőséget is jó
éi eve számba vévé.

A grófnő megsemmisítve esett vissza az ülés vánkosai 
közé és megrázó zokogásba tőrt ki.

Jancsi kocsis kivette tulipiros keszkenőjét és végig törölte 
verejtékes homlokát.

— A tubicza berzenkedik, — gondolá magában, mert fül- 
begygyel hallott is valamit abból, ami a kocsi bensejében tör
tént. — Én mosom kezeimet. A magam rovására máskép szok
tam bánni a vászoncselédekkel, de a gazda dógába semmi be
leszólásom. Nyilván vétett valamit a gorófij tekintet ellen. így 
kell neki. A cselédei úgy is nagyon gőgösnek tartják.

A lovakról csurgott a veríték, jobbra-balra fújták a fe
hér tajtékot, a  nap magasan járt az égen. Ide s tova közel 
lehetett a dél, de Jancsinak még esze ágában se volt, hogy lo
vait megpihentesse.

Leontine indulatrohamai lecsillapulván, bizonyos merev 
apáthia lépett helyükbe.

Megnézte kis, brillantokkal kirakott óráját.
A találkozási időpont rég elmúlt. Cserni talán már vissza
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is fordult. De hátha ő ellene is koholtak valami hasonló merény
letet ? Hátha öt is meggátolták, hogy az esküvőre mehessen ? 
Képzelete ezer rémet festett, a boldogság képei helyett, s bár 
újólag fel-feltámadt benne a dacz, hogy ezt a bánásmódot nem 
tűri tovább, mégse tehetett semmit sem.

Kihajolt az ablakból és reménykedett, hogy találkozik majd 
utasokkal, akiknek inteni fog, vagy ha falun mennek kérész
ül, segélyért fog kiáltani; de ez a reménye is vizzé vált. 

Jancsi úgy irtózott minden falu tornyától, hogy akárminő var
gabetűjébe került is, mégis csak kikerülte. Elhajtott a falu 
alatt vagy valami csapáson, de be nem ment volna a világért. 
Egy pár gyalog utas szembe jött ugyan és a grófnő intett is 
nekik, amire azok nagy alázatossággal megemelték a kalapju
kat és dicsérték a Jézus Krisztust.

Jancsi nagyokat nevetett magában.
Soha bizony ilyen tréfát még meg nem ért, pedig már az 

is megesett rajta, hogy fülig elázva lévén, Dénes gróf beül
tette a hintóba és maga elhajtotta a lovakat olyan zimankós 
éjszakán, mikor a kutyát is vétek kiverni a padka alól.

Szinte maga is megsajnálta a szegény grófnőt és még job
ban lovait, jómagát nem különben.

Már délutáni két órára járt az idő és a roppant hőségben 
étlen-szomjan még mindig előrevágtattak.

Leontine grófnő annyira össze volt már rázva, hogy alig 
lehetett volna ráismerni. Frizurája derangirozva, arczán össze
folyt a fehér festék a pirossal. Elmosta a könyzápor, utóbb az 
izzadság, ehhez szövetkezett a por, az aléltság, kimerültség.

Délutáni négy órakor egyszerre váratlanul megállt a
hintó.

Parádés Jancsi leugrott a bakról és leeresztette a hágcsót.
Hanem volt esze, hogy mindjárt félre is ugrott, különben 

Leontine grófnő gyöngéd ujjai nyilván kellemetlen érintkezésbe 
jöttek volna napbarnitotta arczával.

Leontine grófnő szemei villámokat szórtak. Hanem amint 
Jancsit megismerte mégis meghunyászkodott egy keveset.
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Körültekintett. A mátrai erdőség közepette voltak egy kis 
vadászház előtt, ugyanott, hol Dénes gróf is megfordult a mi
nap, varjakra lövöldözni.

— Nem hallottad, hogy szólítottalak ? — fordult haragosan 
az óriás emberhez.

— Pétert méltóztatott szólítani — viszonzá ártatlan 
képpel a pfiffikus legény — hanem az otthon maradt, a hideg 
kilelte.

Ez ellen nem létezett argumentum.
— Ki parancsolta, hogy ide hozz ?
— Az a szerencsétlen Péter kért meg, hogy helyettesít

sem ; lehet hogy félrebeszélt, de én úgy értettem, könyörgöm, 
hogy ide koszolódunk.

— Tüstént visszatérünk, — parancsold a grófnő, alig 
bírva dühével.

— Ma nem, méltóságos grófnő. A lónak pihenni kell.
— De ha parancsolom . . .
Jancsi vállat vont és a faképnél hagyta. Hozzálátott a 

lovak leszerszámozásához és úgy tett, mint akinek senki sem pa
rancsol.

Leontine grófnő bevonult a kis vadásziakba, hol nagyon 
szívesen kínálták egy kis édes tejjel meg fris íróval.

Szegény Leontine !
*  *

*

A Cserni Viktor fogatja ezalatt alig csekélyebb sebes
séggel száguldott kitűzött czélja felé. A meggazdálkodott ne
gyedórák árát oly magasra szabta Cserni, hogy minden jóra- 
való fiakker kocsis egy órából nyolczat csinált volna, hogy 
abból legalább is nyolczat meggazdálkodhasson.

Cserni Viktor hátravetette magát az ülésen és az utolsó 
órák kimerültsége után nem is csoda, ha elaludt.

Nem ébredt fel csak a falu alatt.
A mikor a szemeit dörzsöli, eszébe jut, hogy ime, vala

miről mégis megfeledkezett. Elfelejtette az egyik tanút magával 
hozni: Tamást.
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Ez baj volt, de nem olyan baj, amit helyre ne lehetett 
volna ütni. Majd akad más.

Egyenesen a paróchia elé hajtatott.
A pap az várakozott rá teljes ornatusban, a harangozó, a 

ki második tanúnak volt kiszemelve, az is várakozott; hamar* 
jába még egy tanút fogott a tisztelendő, akkor aztán már né
gyen is várakoztak.

Hanem az, aki első akart lenni a helyszínén, tudvalevő 
okoknál fogva még utolsónak sem jöhetett.

Hiába vártak valamennyien!



93

Tizedik fejezet.

Czingár ur kutat.

E z  az okmány Fehér Amália kezei közt volt — 
mondá Czingár ur és éles, fürkésző tekintettel mérte az előtte 
álló siralmasan összetöpörödött alakot.

Dombi ur volt, Fosztó Mátyás kliense.
Az a tiz-tizenkét nap, mióta a szabad mozgást és szabad 

levegőt nélkülözni kénytelen, egészen kihozta sodrából, egész 
pusztítást vitt véghez nem épen rokonszenves külsején.

Czingár ur megjegyzésére még mélyebbre csüggesztette 
alá fejét. Egész testében összerezzent.

Ez a inegjegjzés olyan váratlanul jött, hogy éppenséggel 
nem tudott rá mit felelni.

A hallgatás is felelet.
Minden kérdésre, a mit a vizsgáló biró eddig hozzá inté

zett, ezzel válaszolt.
De Czingár urat ez a makacsság nem riasztotta vissza. 

Minden hangszernek meg van az a sajátsága, hogy hallgatni 
szeret, de ha hozzáértő művész veszi a kezébe, megszólal az 
akár tetszik neki, akár sem.

— Majd meglelem ón a bibédet — vigasztald magát a 
tollnok, — elébb-utóbb meglelem.
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Czingár ur aztán művészi pausát csinált és szemeit le 
nem véve a fogolyról, halkan, nyomatékkai, csaknem suttogva, 
úgy hogy a jegyzőkönyvet felvevő írnok is alig hallhatá, 
utána tévé:

— Hol van Fehér Amália?
— Én nem tudom — hebegő Dombi és nem merte föl

emelni tekintetét. — Azután eszébe jutott, hogy ez a tagadás 
egyúttal vallomás is, és hirtelen kiigazította magát, — én 
ilyen nevű nőt nem ismerek.

— Nem ? Valóban nem ? Lépjen ön közelebb.
Dombi nehány lépéssel előbbre ment,
— Ön ért kissé a bányászathoz?
— Nem.
— De érdeklődik iránta ?
— Én nem érdeklődöm semmi iránt — viszonzá Dombi, 

szemlátomást visszanyerve nyugodtságát.
— Hol volt ön most egy éve? — kérdé a vizsgáló bíró 

hirtelen más tárgyra ugorva át.
— Itt Pesten.
— És mielőtt Pestre feljött ?
— A vidéken.
— Hol?

— Szanaszéjjel.
— Én megmondom önnek, hol volt ? Ön most egy éve 

Monyászán tartózkodott négy napig.
— Soha sem voltam ott.
— Tanú jöjjön.
Fgy huszonnyolcz — harmincz éves sápadt férfit vezettek 

be és szembesítették vele.
Kohász volt Monyászáról. Rezege Gábor felügyelő szom

szédságában lakott. Tisztán emlékezett rá, hogy most egy éve 
látta Dombit Monyászán. Látta nappal Rezege Gábor özvegyé
vel beszélni, látta éjjel, mikor a kemenczét ment megnézni. Az 
özvegy asszony és ő egyidejűleg tűntek el Mony ászáról és akik az
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idegent ott látták, bizonyosra fogták, hogy ez a kettő már régóta 
ismeri egymást és most hihetőleg össze fogják szttrni a levet.

Dombi megmaradt a tagadás mellett. Ő soha sem já rt 
Monyászán, ő sohasem látta, nem ismerte Rezege Gábor öz
vegyét, ő nem az, a kit gondolnak; s mikor pár rövid*szóval 
elmondta azt, nagyon kérte a vizsgáló biró urat, hogy vitesse 
vissza börtönébe, mert ő fáradt, pihenni szeretne, ő azt se tudja 
tulajdonkép, hogy mit faggatóznak ő vele, mikor ő semmit se 
vétett és semmiről se tud; az ő összes vétsége az, hogy sze
gény ember, aki másokat szolgálni kénytelen, hogy legyen be
tevő falatja. Neki rójják fel azt hibául, hogy urai, akiknek 
szolgálatába lépett, bankóhamisitók ? Felelős lehet ő gazdáiért ? 
Hisz ő a hamis bankókról sem tudott semmit, őt mindig tisztes
séges jó bankókkal fizették.

Hozhattak azután tanút akár százat. Dombi úgy állt ott, 
mintha nem is bírája előtt állana.

Vannak betegségek, mikor a test oly érzéketlen, hogy 
gombostűvel szurkálják és még sem érzi meg. Dombi ur a 
lelki érzéketlenség álarczát öltötte magára; nem hallott és nem 
látott. Elméje mintha megtompult volna, emlékezete elhagyta 
és szemei, mikor fölvetette, oly bambán tapadtak a kérdezőre, 
hogy minden más ember kétségbeesett volna a siker reménye 
felett, csak Czingár ur nem : ő még mindig bízott; őt nem 
egy könnyen lehetett elriasztani.

Czingár ur, mint tudjuk, optimista volt.
Mikor ama nevezetes éjjeli expeditióról az ejtett foglyok

kal és a hamisbankó-zsákmánynyal hivatalszobájába visszatért, 
első dolga volt a foglyokat, Dombit és Angelot tetőtől talpig 
kimotoztatni.

Angelónál nem igen találtak semmit.
Dombi meztelen testén ott találták az okmányt.
Ilyen embernél ilyen okmány mindenesetre tág tért en

ged a legkülönfélébb combinatiókra. Czingár ur kezei közt sok 
minden megfordult, de ilyesmi még nem.

Dombi úgy ágaskodott mint az őrölt, mikor féltékenyen
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Őrzött Írását elvették tőle, úgy hogy folyvást va3on kellett tar
tani. Akkor a kérdésekre még felelt, összevissza, merő ellen- 
mondásokkal, de egyetlen kérdést sem hagyott válasz nélkül ; 
talán hitte, hogy ki fogja vágni m agát; mig azután lassan-las- 
san arra a meggyőződésre jutott, hogy őt semmi sem mentheti 
meg és a kényelmesebb hallgatás végletébe csapott át.

Czingár ur gondosan elrejtette az okmányt és behatóan 
kezdett foglalkozni az öreg Marmarossy gróf előéletével. Ösz- 
szeállitotta, ami kevés adatnak nyomába jöhetett, de a kulcs 
hiányzott neki. Hivatalos teendői nem engedték, hogy kizárólag 
ez egy tárgynak szentelje m agát; amit kisütött, körülbelül az 
volt: hogy a gróf — hihetőleg miután első neje meghalt - -  
még egy második házasságra lépett, amiről a világ nem tudott 
meg semmit és hogy ez a gazember, ez a Dombi nyilván 
speculatióból, zsarolás reményében szerezte meg azt az okiratot.

Hanem Máté Máté ur — ki nyomozásainál a rendőrséget 
nem nélkülözheté, és kit maga az Öreg gróf utasított Czingárhoz, 
mint ki némi szolgálatokat tett már neki jószágain történt 
sikkasztások kipuhatolásánál — csakhamar más irányba terelte 
Czingár ur fürkésző szellemét.

Máté ur azon kellemetlen dilemmába jutott, hogy vagy 
teljesen föl kell hagynia Fehér Amália keresésével, mivel itt a 
fővárosban mások beavatása nélkül semmikép sem tudott boldo
gulni, vagy beavat mást is és az öreg gróf intentiója ellenére 
cselekedve talán haragját is magára vonja.

Hiúsága győzött.
Becsvágyát helyezte abba, hogy a reá bízott ügyet ki

derítse.
Beavatta titkába Czingárt. Elmondta neki azt is, amit az 

öreg gróf előtt elhallgatnia kelletett, hogy ismeri viszonyát 
Fehér Amáliához.

Czingár ur furfangosan mosolygott, kibontotta a Dombitól 
elkobzott okmányt és diadalmasan mutatta az álmélkodó em
berkének.

— Az okmány, melylyel Fehér Amália megszökött, itt van.



— De hol van ő maga? . . . .  Önszántából adta vissza 
az okmányt vagy erőszakot követtek el ellene ?

És ezt az eshetőséget nagyon is számba kellett venni.
Ha Fehér Máli él, miért nem mutatta magát a grófnál, 

még az esetben is, ha az okmányt, melyet csalárdul kézhez 
kerített, el is veszítette újra ?

Máté elbeszélése arra engedett következtetni, hogy ő reso- 
lut egy nő. Nem jött, mert meggátolták. Kinek volt ez érdeké
ben másnak, mint Dombinak?

Fehér Máli orvul meg akarta ölni Dombit és Dombi ezt 
megtudta. Ha a maga részéről roszat forralt ellene, ez a meg
torlás látszatával birt.

Dombi vallomása deríthette volna fel csak a titkot, de ő 
nem vallott.

Határozottan tagadta az azonosságot azzal az idegennel, 
kit reá fogtak, hogy ő lett volna.

És az ő hallgatása napról napra boszantóbb lett. Czingár 
ur a Mátétól hallottakat összevetette saját tapasztalataival és 
csakhamar kibetüzte, hogy az okmány magába véve még nem 
oldja meg az egész rejtélyt. Az öreg gróf nyilván a fiú végett 
keresteti Fehér Amáliát.

Ha Dombi megrögzött hallgatásánál marad, ha Fehér 
Amália, ki mint a gróf sógornéja nyíltan fölléphet, nem mu
tatkozik, nem fognak czélt érhetni soha.

Az naptól fogva Czingár ur és Máté Máté órahosszant 
ültek együtt és a legmerészebb combinatiókon törték a fe

jüket.
Kísérlet kísérlet után meghiúsult.
Czingár ur kapcsolatba hozta Dombi személyét minden 

függőben levő, el nem döntött bűnesettel, szembesítette tolva
jokkal, rablókkal, csirkefogókkal: Dombit nem ismerte egyik 
sem.

Angelo, czinkostársa szintén nem mondhatott felőle sem
mit. Nem tudott.

Képes Eegénytár. V. két.
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Hanem magáról tartózkodás nélkül elmondott mindent, 
amit csak akartak.

Egy kis próba:
— A fémlapot, melyet a bankjegyek készítésénél alkal

maztak, ön csinálta ?
— Igen, én.
— Nem gondolt ön arra, hogy felfedezhetik és egész 

pályáját tönkre' teszi ?
— Gondoltam rá, de nem hittem.
— Szükség, nélkülözés vitte önt e ballépésre?
— Nem. Én gazdag akartam lenni, hogy művészetemnek 

élhessek.
— Ön még mindig nem felelt arra, hogy műhelyüket 

hol tartották?
— Ami személyemre vonatkozik, kész vagyok minden 

kérdésre megfelelni. A többire nézve, ami nem az én titkom, 
hanem a másé, hallgatni fogok.

— A kocsis kilétét nem árulja el nekünk?
— A házmesternő elárulta nevét. Jaquemár. Többet én 

sem tudok.
— Mióta ismeri ön Dombit?
— Hat hónap óta
— Kapott ő osztályt a nyereségből ?
- -  Tőlem nem.
— Fiatal ember, ön őszinte vallomás által megmenthetné 

m agát; a törvényszék fiatalságát enyhítő oknak fogná beszá
mítani, de ily megátalkodottság csak súlyosbítja helyzetét.

Angelo vállat vont.
Meglesték őket börtönükben.
Mindenik egyesben ült.
De milyen különböző volt a magaviseletük!
Angelo olyan nyugodtan, vidáman tűrte az egyedüllétet és 

a fogságot, mintha csak önszántából választotta volna. Kenyér, 
morzsából figurákat gyömöszölt és egy vasszeggel, melyet egy
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sarokban talált, rajzokat vésett a megbámult falba. Ha meg
unta, énekre kezdett, vagy fütyült, szóval teljes erejével azon 
volt, hogy szelleme rugékonyságát épségben tartsa.

Dombi egész nap a sarokben gunyasztott, alig mozdult. 
Szemei ott révedeztek a padláson. Olykor érthetetlen szavakat 
motyogott. Ételét érintetlenül hagyta és gyakran észre se vette, 
amikor a porkoláb benyitott hozzá.

— Ezt az embert a gonosz lelkiismeret marja, — mondá 
Czingár ur, — de mi mádon bírjuk vallomásra. Ez az ember 
megőrül és akkor vége minden reménységünknek.

Czingár ur egy bizonyos rejtelmes esettel hozta kapcso
latba Dombit, de erről nem szólt senkinek. És fájdalom, 
itt szembesíteni sem lehetett, mert hiányzottak a személyek. 
A halottakat nem lehet tanúkul idézni, hacsak maguk el nem 
jőnek, mint például Banquo vagy a Hamlet apja.

Czingár ur, mint emlékezni fog az olvasó, sokat tartott 
a psychologiájára. És volt is abban valami. Sifi ártatlanságáról 
oly bizonyosan meg volt győződve, hogy akár mérget vehetett 
volna rá. És a tények igazat adtak neki. Az olvasó megnyugtatására 
itt közbeszurjuk mindjárt, hogy Sifi ur, bár még mindig nincs 
szabad lábra helyezve, de azért ép, egészséges és semmitől sem 
fél annyira, mint attól a percztől, amikor majd megnyitják 
börtöne ajtaját és neki nolens volens barátai körében kellend 
megjelennie. Sitinél, mondjuk, igazat adtak neki a tények, miért 
ne Dombinál is?

Egy nap egyedül jelent meg börtönében.
Zsebébe óvatosságból revolvert csúsztatott.
Dombi szokott zugolyában gunyasztott, és fel sein ütötte 

szemeit, csak a mikor Czingár ur megszólította.
Most egyedül vagyunk, tanuk nélkül; a legkeményebb 

eszközöket alkalmazhatnám ön ellen, de előre lemondtam róla ; 
nem is óhajtok öntől részletes vallomást, csak egyre feleljen 
meg ön nekem, egy magába véve tán lényegtelen, de engemet 
nagyon érdeklő pontra. Nézze, itt az ön okmánya. Nekem erre

7 *
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semmi szükségem, de azt szeretném tadni, hogy micsoda vér- 
csepp ez? Hogy került ez ide?

Dombi bambán nézett reá, mintha nem értené, azután a 
falnak fordult és hagyta Czingár urat tovább beszélni.

— Ha elfárad — gondolá — majd abba hagyja.
Ez volt az első ember, aki Czingár ur türelmét végleg 

kimerítette.
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Tizenegyedik fejezet.

Paszuly Pista.

M é g  az nap társat kapott Dombi ur, hogy gondolataival, 
melyek annyira gyötörték, ne legyen egyedül.

Egy négy láb magas emberkét csuktak hozzá, ki szörnyű 
gonosztevő lehetett, mert ő meg az ellenkező sarokba húzódott 
és épp oly megátalkodottul hallgatott, mint Dombi ur maga.

És nem csak az. De ennek meg a kosztját is olyan 
szűkre szabták, hogy az isten adtát majd hogy meg nem vette 
az éhség.

Dombi urnák mindegyre bővebben futott ki a porcziéja, 
az étel minősége is egyre javult, de az a másik szerencsétlen, 
annak ugyancsak felkophatott az álla.

Három napja ültek már együtt, de azért nem szölitotta 
volna meg egyik a másikat egy világért. Úgy tett mindegyikük, 
mintha egyedül volna. Kicsinyelték egymást vagy m i; denique 
akárhogy csűrjük csavarjuk, a rangkülönbség még ,'a kóterben 
is válaszfalakat emel.

Az a kis ember olyan rongyos volt, hogy csodájára lehe
tett volna járni.

Negyednap a porkoláb, aki az ételt hozta, tudtára adá a
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kis emberkének, hogy ma bőj tölni fog. Egy vékony szeletke 
kenyeret adott neki és egy korsó vizet. Azután dolgára ment.

Dombi ur előtt három párolgó ibrik állt fris étellel.
Dombi hozzá se nyúlt.
A kis emberke mohó étvágygyal falta be a száraz kenye

ret és lopva egy-egy éhsovár pillantást vetett a szomszédja lu
cullusi ebédje felé. Ezek a pillantások oly gyakoriakká váltak, 
hogy Dombi ur akármely pillanatban tekintett volna szom
szédja felé, ki nem kerülhető vala figyelmét.

Mikor az étel már rég kihűlt, akkor jutott csak eszébe 
Dombinak, hogy ebédelni is kellene.

Megizlelte mindahárom ibrik tartalmát, elmajszolt egy 
darabka kenyeret, azután — inni akart, hanem az az átkozott 
porkoláb elvitte a vizes korsóját és igy nem volt mit.

A félhomályu szűk szobácska túlsó sarkában ott ült a 
szerencsétlen éhező czimbora és szorongatta a — vizes korsót 
és öltögette nyelvét a drága eledel után, mit Dombi nagyrészt 
meghagyott.

Most találkozott először Dombi tekintete a kis embe
rével.

— Hogy fiinak ? — kérdé Dombi váratlanul, bizonyos 
fölénynyel.

— Paszuly Pistának, hát téged?
— Dombi Ignácz. — Nem adnál egy korty vizet ?
— Nem, — mondá Paszuly P ista .— Én ma bőjtölök, hall

hattad. Nem kaptam egyebet csak egy falatka kenyeret, nem 
volt nagyobb mint a kopaszod a fejed búbján, meg ezt a kis 
vizet . . .

— Edd meg az ételemet, odaadom egy korty vízért — 
mondá Dombi.

— Nem vetettél bele egy kis patkánymérget ? — kérdé 
Paszuly Pista és odaczipelte vizeskorsóját szomszédjához. Kér
dése felett azután olyan jóizüt kaczagott, hogy kicsordult a 
nyála utána.
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Azután leguggolt a földre és nekiesett a károm ibrik . 
tartalmának és véghez vitt olyan csámcsogást, hogy Dombi is 
megsokallta.

— Ne csámcsogj olyan nagyon, Paszuly P ista! — mondá 
Dombi, kit ez a jelenet kissé szórakoztatott.

— Szokásom, czimbora, — viszonzá Paszuly Pista — és 
folytatta az evést.

— Rósz szokás — mormogá Dombi és ismét mogorva 
hallgatagságába esett.

Paszuly Pista olyan tisztára nyalta a három ibriket, hogy 
mosatlanul fel lehetett volna rakni a polczra. Azután fogta 
a vizes korsóját és visszaczihelődött a maga zugolyába.

Három napig újra nem szóltak egy szót se egymáshoz.
Negyednapra megint böjtöt kapott Paszuly Pista. Dombi

nak megint eltévedt a vizes korsója.
— Nem adnál egy korty vizet ?
— Nem én.
— Neked adom az ebédemet.
— Kutya legyek, ha nekem kell az ebéded.
— Vétettem neked valamit ? — kérdé Dombi meglepetve.
— Te csak akkor szólítod meg az embert, ha valamire 

szükséged van. Soha ilyen unalmas czimborám még nem volt, 
pedig tizenhétszer csücsültem már itten, most tizenyolczadszor 
. . . Kilenczszer hagytam nyitva magam után az ajtót, úgy 
hogy üthették a nyomomat. Mindig akadt jó czimbora, aki pár
tomat fogta, hanem ilyen szuszi, mint te, még sohse volt. Miat
tad itt rekedhetnénk Ítéletnapig is.

— Mi miatt vagy most itt ? — kérdé Dombi, ki elég 
furcsának találta a vállalkozó colléga haragját.

— Hát csak egy kis. . .  izé e ! . . .  viszonzá Paszuly 
Pista és az ujjával egyet húzott a gégéjén.

Dombi Ignácz elborzadt.
Ily cynikus modorban még nem igen beszéltek előtte a 

gégeszabdalásról.
— Fel fognak akasztani ? — kérdé halkabban.
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— Köphetik a markukat. Nem akasztanak fel engem, 
mert én nem vallók ám. Helyén van az eszem. Ha vallottam volna, 
nem ide csuknának. Ide ebbe a kóterbe csak olyanok kerülnek, 
akikből nem lehet szót kifacsarni. Tudom, te is makacs egy 
legény vagy, he? Te is megkrágliztál valakit, tudom, hahaha!’ 
. . .  Előttem hiába tagadod.

Dombi elutasító kézmozdulatot tett, Paszuly Pista pedig 
csak úgy dűlt nevettibe.

Egy hét alatt megbarátkoztak.
Paszuly Pista olyan rémséges históriákat tudott előadni, 

oly művészi részletezéssel, oly piquant szószszal, annyi hideg
vérrel, hogy Dombinak a napok sokkal gyorsabban teltek, mint 
azelőtt.

Leginkább saját életéből adomázott. Elbeszélte, hogy zül
lött el gyermekkorában hazulról, hogy lett előbb csirkefogó, 
azután betörő, útonálló és gyilkos. Hogy húzta ki magát száz 
hínárból, hogy ültette fel a pandúrokat, zsaudárokat, a várme
gyét. És most sem adta fel még magát, bár ez a czella, ahol 
most ülnek, nagyon ominosus.

— Tudod, hogy kinek a szállásán ülünk mi most, koma ?
Dombi nem tudta.
— Megengedem neked. Látod ott azt a fogast ? Az a 

Bogár Perkó fogasa. Hallottad a Bogár Ferke hírét. Az is édes 
jó czimborám volt valaha. Sohsem is lesz több olyan. Ott, azon 
apricsen szundikált ő is, ahol te most. Az sem akart vallani. 
Hanem szegény mégis ráfanyarodott. Hej, ez az egész várme
gyeháza nem tenne semmit, csak ennek az egy lyuknak kéne 
elsülyednie. Sejtette a Ferkó, hogy mi lesz a vége, és ott azon 
a fogason akart magátul beletanulni, hogy esik az, mikor az 
embert felhurkolják, de a porkoláb éppen jókor jött és levágta.

Egy hétre rá a nemes vármegye adta meg neki a tisz- 
tösséget.

Dombi nem mert arra a fogasra tekinteni.
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Ő egyetlen egy történetet sem mondott el, se magá
réi, se másról- ö  ült veszteg és hallgatott. Paszuly Pista nem 
is igen volt kiváncsi. Mit bánta ö másnak a dolgát ? <1

Csak a mikor a kis emberke szökési terveiről beszélt, 
rázogatta Dombi szomorúan a fejét, mintha azt gondolta volna 
magában:

— Mi hasznom nekem a szökésből, mikor a puszta éle
temnél úgy sem vihetek el többet, azzal pedig mit érek ? . .
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Tizenkettedik fejezet.

A k i s é r t e t .

E g y  éjjel Dombi borzasztó csattanásra ébredt nyugtalan 
szendergéséből.

Vakító fényes sugár villant keresztül a szűk börtönön és 
a fényözön közepeit alig két lépésnyire Dombi fekhelyétől egy 
fehér lepedőbe buzkolt női alak fenyegetve emelte rá fehér 
ujjait. Azután hirtelen sötét lett, a fény kialudt. 3

Dombi fogai összevaczogtak.
Szerette volna fölkelteni Paszuly Pistát, ki a túlsó sarok

ban jóízűen horkolt, de nem volt bátorsága megmocczanni.
Egész éjjel be nem hunyta többé a szemét.
Az a nőalak nemcsak fenyegette, de úgy rémlett neki, 

mintha mondott volna is valamit, csak egy Szót, de az 
szörnyű egy szó volt.

Paszuly Pistától megkérdezte reggel, hogy nem halott-e 
valami zenebonát az éjszaka, valami csattogást, mennydörgést, 
mint amikor nagy zivatar van, de Pista a szeme közé kaczagott.

— Ha az üstökös csillag a farkával beleütődnék a föld
golyóbisba és az egész világ elpusztulna, még annak is csak 
a hire jutna el mihozzánk, de nem a lármája. Mennydöröghet
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mi tőlünk, nem hallik itt egyéb hang, csak az egerek czinczo- 
gása. Nézd csak, fogtam neked egyet fölöstökre.

És Paszuly Pista piszkos inge keleboből csakugyan ege
ret vett ki és nagyot röhögött a maga tréfáján.

Dombi elfordult tőle és egész nap nem lehetett szavát
venni.

Napközben kihallgatásra vitték őket.
Előbb Dombit, azután Paszuly Pistát.
Paszuly Pista diadalmas arczczal jött vissza.
— Fügét mutattam nekik!
— Hogy-hogy ? — kérdé Dombi komoran.
— így n i! — viszonzá Paszuly Pista és a hüvelykujját a 

mutató- és középujja közé szorította. — Hát tőled mit akartak ?
— Semmit — mondá Dombi.
— Sokáig tillinkóztak rajtad, czimbora! Több lehetett az 

a semminél.
Dombi nem felelt.
Este Dombi hosszas fészkelődés után megszólította fogoly

társát.
— Kemény álmod van ?
— Alszom mint a lú — rnondá hetykén Paszuly Pista
—  Egy szívességre kérnélek, te helyre egy legény vagy, 

tudom megteszed.
— Előre is megígérem, egynek a kivételével — viszonzá 

az emberke furfangosan.
— Üli ide mellém és légy fenn velem éjfélutánig, nem 

bírok elaludni, félek, olyan kegyetlen álmaim vannak mosta
nában.

— Látod te épen azt az egyet kérted. Akármi legyek, ha 
megteszem. De ha valami bajod talál lenni, csak szólíts a ne
vemen.

— De hisz uem hallod meg, horkolsz ?
— Csak teszem magamat, bátya. Szólíts te csak a neve

men, meglátod hogy felperdülök.
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Egy félóra múlva Paszuly Pista úgy horkolt mint a pa
rancsolat.

Dombi nem merte szalmazsákját elfoglalni, csak tilt, be
lebámult a sötétbe.

Be irigyelte is azt a Paszuly Pistát, kinek olyan nyu
godt álma van, mintha a legbecsületesebb ember volna a föld 
kerekén, pedig hány gonosztett, hány emberélet nyomja a 
lelkét!

Lám! az ő lelkét csak egy eloltott élet nyomja és nem 
hagy nyugtot neki, kisérteni jár, megtébolyitja, elveszti és 
ő olyan tehetetlen mint a gyerek!

Nyomasztó, a lélekre lidérczként ránehezedő csend!
Csak olykor-olykor czinczog egy éhes egérke és ő úgy 

fel-felyed rá pillanatnyi szenderéfcől.
Hallgatózik — nem hall mást csak a Paszuly Pista 

horkolását. Úgy fújja mint a trombita.
Azután nagy nehezen mégis csak elalszik.
Mikor az ember erősen felteszi magában, hogy semmi

képpen sem hagyja magát elnyomatni az álomtól, akkor kör- 
nyezgeti legjobban.

Bizony pedig jobb is lett volna neked Dombi Ignácz el 
sem aludnod!

Alig hogy átmenekült lelke az öntudatlanság révébe, újra 
eljött a tegnapi kisértet, a fehér asszony fehér fénysugár kö
zepeit. Egy lépéssel közelebb lépett hozzá, de ma nem fenye
gette meg az ujjával, hanem torkának szegezte merev ujjait 
és mutatta, hogy meg fogja fojtani.

Dombi csak egyetlenegy másodperczig nézett baljóslattal 
égő sötét szeme közé, azután eltűnt a rém.

Kiáltani akart, de a hang torkában rekedt.
Yisszahanyatlott a szalmazsákra.
Mikor magához tért, a pirkadó hajnal első sugarai szű

rődtek át a keskeny ablakon.
A homályban valami mozgó alakot vett észre maga
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mellett. Paszuly Pista volt, aki feltápászkodott, és ott izgett- 
mozgott körűié.

— Hallod czimbora, neked ugyancsak furcsa bogaraid vannak, 
amikor alszol. Ébren nem szólanái egy szót, de alig hunyod 
be a szemed, olyan lamentatiót viszesz véghez, mintha nyúznának.

— Szóltam valamit? — kérdé Dombi ijedten.
— Hogy szóltál-e? Meghiszem a z t! Olyat szóltál mint

az ágyú. Olyat rikoltottál, hogy az egér, amit melengetek a 
kelebemben, tüstént elájult, azután elszellent. Isten legyen ir
galmas a te lelkednek, én nem tudom mit vétettél, kit krág- 
liztál agyon, de csúnya dolgokat beszéltél álmodba, ezer a 
szerencse, hogy kivülem és az egereken kívül nem hallotta 
senki . .

— Mit mondtam, Pista ? — rebegé aléltan Dombi.
— Hát valami Fehér Máli fojtogatott, azzal hanczuztál 

egész éjszaka. Valami irás végett veszekedtetek — ordítottál, 
hörögtél. Azt hittem, meg sem éred a hajnalt. Tudod, én a 
te helyedben mit tennék ?

— Mit tennél ? — kérdé feszülten Dombi.
— Elhivatnám a papot és meggyónnék neki. No . . . 

ne ágaskodj úgy! . . . Én még sohse próbáltam, de egy jó 
czimborámtól, akit szerencsésen fel is magasztaltak, (Paszuly 
Pista a megfelelő mimikával kisérte mondását) hallottam, hogy 
az olyan biztosan használ, mint a paprikás pálinka a hideglelés 
vagy a megtaposás a csömör ellen. ..

— Ne . .  . n e . . . mormogá Dombi. Nem kell pap. Irtó
zom a papoktól. Valamikor azt akarták, hogy ón is pap legyek. 
Abból iszonyú szerencsétlenség következett volna . . .  Eredj 
aludni Paszuly Pista, te derék legény vagy. Jobban megbízom 
benned mint a papba.

— Nem költesz fel újra, ha lefekszem? Mert akkor inkább le 
se fekszem, hanem itt maradok melletted — viszonzá Pista nagy 
előzékenységgel, hanem hirtelen egyet fordított magán és a fe
leletet be sem várva, visszasompolygott fekhelyéhez.
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Nyilván eszébe jutott, hogy nem illik magát feltolakodni 
senkire.

Egész nap azután újra nem váltottak szét egymással. 
Dombi föl se kelt a vaczokról. Szemeit vagy hunyva tartotta, 
vagy a padlásra és a szemközti fali fogasra meresztette. Nem 
evett és nem ivott.

Paszuly Pista újra egeret fogott, madzagot kötött a far
kára és egész nap azzal játszott.

Mikor az ebédet hozták, nekifeküdt az ibrikeknek és a 
maga porcziója után minden előleges kérdezősködés nélkül el
költötte a kollega részét is.

Estefelé újra fészkelődni kezdett Dombi.
Paszuly Pista úgy tett, mintha észre se venné: ■
Egyszer aztán megszólítja Dombi áléit hangon, mintha 

nagy beteg volna.
— P is ta !
— No!
— Itt a fejem alatt egy mákszemnyi gyertyacsutak van, 

ha egy szál masinád volna . . . .
— Akad. A szürkankóm zsebébe mindig szokott lenni. 

Minap, mikor ide hoztak, a porkoláb pipára gyújtott és a 
dolmányába csúsztatott egypár szálat — mindjárt gondoltam, jó 
lesz az nekem ; elcsentem. Ihol-e !

Ereszd el az egeret, Pista, és ülj ide mellém az ágy 
szélére.

— Meggyujtsam a gyertyádat?
— Nem, nem! A világért sem. Csak a masinát adsza ide. 

Majd magam fogom meggyujtani, de nem most. Majd akkor 
éjfélkor . . .  - Ülj le csak ide . . .  . egy kis beszédem van ve
led . . .  . I tt  vagy Pista?

— Itt vagyok bátya, — mondá a részvét egy árnyala
tával hangjában Paszuly Pista.

— Hiszesz a kísértetekben, Pista ? — kérdé Dombi 
suttogva lassan.



— Az ördögbe, igen; de kisértetet még soha se láttam.
— Ebben a házban kísértetek járnak . . . hallod? .

kisértetek. Már két éjszaka eljött hozzám . . . .  láttam és . 
megfogott . . . .  a torkom után nyú lt,_____

— Az a Fehér Amália, akivel az éjszaka beszéltél? . .
— Csitt! . . .'N e mond ki a nevét. Az iszonyatos egy 

nő volt. Százszor megérdemelte a halált és mégis . . .
Paszuly Pista meg nem mocczant volna a világ min

den kincséért, olyan feszült figyelemmel hallgatta minden 
szavát.

Dombi kinyújtotta a kezét és tapogatózva kereste a Pista 
karját,

A kis czellábau vaksötét uralkodott.
— Ha az a kisértet még egyszer el talál jőni hozzám, pe

dig tudom, hogy eljön, megígérte — akkor vége az életemnek. 
Nem akarok még egyszer találkozni vele . . . Pista !

— Hallom.
— Egy kérésem lenne hozzád, megteszed ?
— Megteszem.
Paszuly Pista most nem említett kivételt.
— Te bízol magadban, hogy megszabadulsz innen ?
— Innen is, meg máshonnan is. Egy fólesztendőnél to

vább nem szoktam kiállani egy helyen.
— A mire én felkérni akarlak, azt hamarabb nem teljesít

heted, mig ki nem szabadulsz; de azért ne bizd senki másra, 
mert az fontos, nagy dolog ám. Inkább halaszd el valameny- 
nyire, csakhogy magad járj el benne, mert te ügyes ember 
vagy. Lehet, hogy gyümölcsét is láthatod. De azt előre meg 
nem Ígérhetem. Az a körülményektől függ.

— Mi légyen az, bátya? — kérdé Paszuly Pista.
Ha Dombi Ignácz láthatta volna azt a mohó vágy ki

fejezését, mely a Paszuly Pista arczára ült, aligha nem újra 
erőt vesz rajta gyanakvó természete.

— Lassan a testtel — ismétlő Dombi. — Vannak olyan 
dolgok, hogy azt nem lehet egy-két szávai elmondani. Kissé

-  111 —
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hosszadalmas történet az, de én csak azt fogom neked elmon
dani, ami a dologra tartozik. . .  Hány éra lehet, mit gondolsz 
Pista?

Pista csak annyit tudott, hogy messze van még éjfélig.
— Messze éjfélig! . . .  ismétlő Dombi.
Azután hosszú nagy szünetet tartott.
Paszuly Pista nem merte megszólítani, nem merte za

varni a csendet.
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Tizenliarmís<lili fejezet.

Egy csepp vér.

H am is bankó miatt fogtak el — kezdé Dombi — 
de volt eszem, hogy semmit el ne áruljak. Hogy nem én ma
gam csinálom, arra mindjárt maguktól is rájöttek. Előbb-utóbb 
szabadon bocsátottak volna. Bár a várakozás az ilyen öregem
bernek, mint én vagyok, nem könnyű szeribe kerül, de tán 
mégis megértem volna még . .

— Hol készültek azok a bankók ? — vága közbe Paszuly 
Pista, de megint megbánta, mert a kérdését egy általános refle
xióval ütötte helyre:

— Bizony szép mesterség az a bankócsinálás. Ha az ilyen 
ember mint én azt még megtanulhatnál . . .

— A helyet, hogy hol készültek a bankók, magam sem 
tudom egész biztonsággal megmondani — magyaráz á Dombi, 
— mert szembekötve vezettek minket, a munkásokat oda. Én 
a kereket hajtottam. Hanem a vácziuti régi temető környékén 
ott volt valahol, a föld alatt. Csodálatos hely az. Egy fiata 
czimborámat is elfogták, az volt a mestere, ő  és még egy 
másik, kinek arczát sohasem láttam, mert mindig álarczot vi
selt. De ez mind csak mellékes dolog.

Képes regénytár. Y. kot. Q



114

— Értem — mormogá Paszuly Pista, — és belenyu
godott.

— Hanem a mikor kimotoztak — folytaié Dombi — 
egy Írást találtak nálam, és a miatt az irás miatt én fogva 
maradok halálom órájáig. Hiába Ígérgetnek nekem fűt-fát, hogy 
mondjam el, amit az urak megtudni szeretnének. Csalétek az. 
És én vén róka vagyok arra, hogy lépen ragadjak. Az az irás 
az én megölő betűm. Az, akit az az irás megillet, nagy ur, 
az dúsan meg fogja hálálni nekik a hallgatásukat.

Zsebre teszi aztán — vége. Varjú se károg többet 
u tána. . .

Dombi Ignácz mélyen fellélegzett.
— Valamikor régen, fiatalkoromban vadász voltam a 

Marmarossy gróf erdélyi uradalmán. Csinos legény voltam. A 
gróf szeretett és én hónapokig jártam ide-oda kíséretében. De 
legtöbbször mégis csak odalenn voltam Erdélyben. És ott is 
voltam én legörömestebb. Nem kellett nekem se Pest, se Arad 
csak otthon lehessek. Ez persze nem történt ok nélkül.

Elmondom az okát.
Dombi Ignácz ezt az okot olyan halkan mondta el, 

mintha szégyenkezett volna, de azért mégis elmondta.
— Egy vak kapitány élt abban a faluban, annak a fiata

labbik leányába halálosan szerelmes voltam. Ezt soha ebben 
az életben el nem mondtam senkinek, Margitnak, annak a 
rendkívül szép teremtésnek pedig legkevésbbé mondhattam el.

Amikor csak lehetett, mindig lőttem egy kis vadat a vak 
kapitány asztalára, és boldog voltam, ha Margit vette át tőlem 
az ajándékot és nem Máli, a testvérnénje, kit én — magam sem 
tudtam miért, de egész szivemből gyűlöltem.

Oktalanság volt tőlem ezt a lányt szeretni, mert nem 
volt hozzám való. Sokkal magasabb rangban voltak, bár a 
vagyonuk föl nem ért egy jó konvenczióval.

Egyszer a gróf lejött jószágára, meglátta Fehér Margitot, 
beleszeretett és — elvette.

— Náczi — szólt hozzám egy reggel — borotváld le
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szakálladat, kérj kölcsön egy papi habitust a szomszéd klastrom
bán, este meg fogok esküdni Fehér Margittal, te leszesz az 
eskető pap.

Azt tudtam, hogy mindjárt az istennyila üt belém. Egész nap 
úgy jártam-keltem mint a bódult. Elmentem Fehér Margithoz 
és elárultam neki a gróf szándékát.

Fehér Margit nagyon fel volt indulva, ezerszer megkö
szönte jócselekedetemet. Csak arra az egyre kért, hogy ne 
szóljak senkinek és vigyek tőle egy levelet a klastromba, hova 
úgy is kellett mennem a ruhák végett.

Este aztán egy igazi pap vitte végbe az esketést.
Én pedig elbujdostam szerelmemmel és bubánatommal.
Fehér Margit sohase lehetett volna az enyém, de ha 

nekem törvényes nőm nem lehet, másnak ágyasa se legyen.
Ezért tettem, amit tettem.
Az esküvő után elmentem a klastromba és Fehér Margit 

nevében, aki már most grófnő volt, elkértem az esketési bizonyít
ványt. Fehér Margit bizonyosan nem fog erre gondolni. Hátha 
még másodszor is tehetek neki valami szolgálatot. Egyelőre nem 
volt e bizonyitványnyal semmi czélom. Az mind csak később 
támadt, ügy tekintettem mint emléket, amit az ember eltesz, 
hogy később annál elevenebben képzelhesse vissza az elmúlt 
dőket.

Az isten átka feküdt ezen az emléken és én mégis azt 
hittem, hogy ez őriz meg engem utaimon.

Darabig még ott kószáltam a vidéken. Azután elmentem 
a  gróf és Margit után. Ha Margitot nem szerettem volna any- 
nyira, talán meg is ölöm volt gazdámat, ki mint vetélytárs pár 
hét alatt elragadta előlem szerelmesemet.

Azután fogtam magamat beálltam katonának. Elvittek 
Olaszországba. Ott szolgáltam a császárt tiz esztendeig mint 
privadiner, akkor aztán hazabocsátottak, de itthon kiütött a for
radalom és mint hazátlan csavargót, ki katonaviselt ember is 
egyúttal, a magyarok besoroztak. Mikor a forradalom elmúlt, 
akkor meg újra az osztrák nyomta a hátamra a bornyut, a

8*
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mért a magyarokat szolgáltam. Szóval az én végzetem úgy 
akarta, hogy örökkön örökké mindig csak kommandó alatt 
álljak.

Tíz esztendő múlva azután végleg elbocsátottak. Meg
kaptam az obsitomat és elmehettem koldulni.

Bécsújhelyen hosszas, nehéz nyavalyába estem. Hat hó
napig nyomtam a szalmát a közkórházban. A szomszéd ágyban 
szintén egy magyar obsitos feküdt, a kinek a félkarját lenyi- 
szálták. Marczinak hitták. Nem háborúba kapta a sebét, hanem 
más alkalommal; rósz fát tett a tűzre és a kórházból egyene
sen a börtönbe kellett volna átköltöznie, de annyira sóvárgott 
szabad levegő után, hogy még mielőtt egészen felgyógyult 
volna, a kórházból megszökött.

Roppant erejű ember volt, és nagyon bízott magába. Meg
barátkoztunk és megígértük egymásnak, hogy Pesten találko
zunk. Megmondta, hogy a „Névtelen" kocsmában fog szállást 
fogadni, mert ott semmibe se kerül, hogy én is oda meniek. 
Egy reggel aztán üres volt az ágya, én csak hetekkel később 
tudtam feltápászkodni.

Koldulgatva, nagy nyomorúsággal küzködve én is Pestre 
jöttem. Megnéztem a „Névtelent", de nem találtam magamnak 
valónak. Zsiványtanya az, ahol Marczi volt a főember. Nem 
akartam tolvajokkal, fosztogatókkal czimborálni, és azért másod
szor be se állítottam.

Nem tudtam, hogy mibe kezdjek, mihez fogjak. Nehány 
összekoldult garas volt mindenem. . .

— Hát az írással mi történt? — vágott szavába Pa* 
szulv Pista.

— Azt mindig az ingem alatt, testemhez kötve viseltem. 
Ez elásott kincs volt, melynek becsére csak később, csak las
san kezdtem rájönni.

Gondoltam, hogy fölkeresem Marmarossy grófnét, Fehér 
Margitot és átadom neki az Írást, melyhez nekem semmi kö
zöm sem volt. A grófnő meg fogja hálálni nekem a szolgálatot, 
melyet neki egykor tettem, de rösteltem olyan rongyosan, isten-
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verte gyámoltalansággal előtte megjelenni. Gondoltam, várok, 
míg tisztességesen felruházkodom, akkor nem lesz késő.

Kaptam magam és itthagytam Pestet, elmentem a Balaton 
környékére. Ott szolgálatot nyertem a Törcsváry gróf uradalmán 
a főerdész mellett.

Itt aztán váratlanul, és véletlenül olyan dolgoknak jutot
tam tudomására, amik szeget ütöttek fejembe. Megtudtam, hogy 
gróf Marmarossy Tibold rokonsági összeköttetésben volt a Törcs- 
váriakkal, hogy Törcsváry lányt vett feleségül körülbelül 
azon időben, amikor Fehér Margittal megesküdött. Erről persze 
senki sem tudott, csak én tudtam egyedül. Egy vén kertész, ki 
gyakran eljött hozzánk vadonczokért, beszélt egyetmást Mar- 
marossy .grófról, aki már sok esztendeje özvegy ember, és 
másodszor nem is házasodott meg. Én jól megjegyeztem magam
nak mindeneket. Utána jártam és csakugyan bebizonyult, hogy 
a gróf, akit én fiatalkori fellobbanásomban meg akartam ölni, 
gáládul megcsalta hitvesét. Hogy megesküdött egy másikkal 
mikor még Fehér Margit élt.

Nem szóltam senkinek. Egy félesztendő alatt szereztem 
magamnak egy kis pénzt és elhagytam a Balaton vidékét. Meg
fordultam Marmarossy gróf birtokán és abban a faluban is, 
ahol Fehér Margitot rejtegette volt a világ előtt.

Fehér Margitról itt is csak keveset tudtak, ő — eltűnt; 
némelyek azt mondták, hogy a vizbe ölte magát; de egy fiú
gyermeket szült. és az be is volt vezetve az anyakönyvbe. Gézá
nak volt beírva, anyja Fehér Margit, atyja — ki volt karczolva; 
mindennek én nagy gonddal utána jártam.

Ha az a gyermek még életben volna és én azzal az apja 
elé léphetnék és kierőszakolnám számára az ő jogait. Én meg
tehetném, gondolám, én és senki más. Az az Írás, amit annyi 
év óta magamnál őrzök, mindent megnyerhetne és én és Fehér 
Margit mindketten meg lennénk boszulva.

Elindultam tehát Fehér Málit fölkeresni. Ha valakinek, 
úgy neki tudnia kell mindenekről. És azt is, hogy abból a 
gyerekből mi lett, hova lett.
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Hanem Fehér Málit nem olyan könnyű volt ám megta
lálni. Egy álló esztendeig követtem a nyomait és csakugyan 
jól sejtettem. A Fehér Margit gyereke ő nála nevekedelt fel és 
annak élnie is kell.

Erdély határán hosszas kutatás után megleltem Málit.
Ő tudott a fiú hollétéről, de nem mondta meg. .Kicsalta 

tőlem az írást, orgyilkost fogadott, aki engem az égő kemen- 
czébe dobjon és — megszökött.

Most mikor az írásomtól meg voltam fosztva, kezdett csak 
felderülni előttem, hogy én micsoda ostobaságot követek el, 
mikor a fiút olyan nagyon firtatom,

Elvégre is az anyja elveszett, a fiúhoz nekem mi közöm ?
Mennyivel okosabban cselekedtem volna, ha az öreg grófra, 

aki sokat tart a világ előtti becsületére, ráijesztek, hogy eláru
lom, miszerint két felesége volt egyszerre, amit én be tudok 
bizonyítani. A gróf megvette volna tőlem az Írást sok, igen sok 
pénzért, adott volna érte annyit, amennyit csak kérek, és én 
egész életemre boldog ember vagyok, gazdag ember.

Hanem hát késő volt. Elszalasztottam a verebet — és 
erőt vett rajtam a kétségbeesés, hogy vájjon meg fogom-e még 
valaha csíphetni.

Feljöttem utána Pestre, mert erősen hittem, hogy egye
nesen ide fog fordulni, ahol az öreg gróf lakott. . .

Dombi itt kissé pihent, mintha a következő dolgok elbe
széléséhez akarna erőt meríteni.

— Hol vetted a pénzt ahhoz a sok kószáláshoz, utazás
hoz ? — kérdé' Paszuly Pista.

— Az sem volt olyan nehéz, Mikor kiruházkodtam egy 
kicsit, pár forintom még maradt, azzal elkezdtem kártyázni. 
Katona koromban is nagyon szerettem. Aztán egypár fortélyt 
is megtanultam. Egyszer-kétszer egypár disznókereskedővel ke
veredtem össze — és az megvetette alapját további boldogu
lásomnak. Hiányt azután nem szenvedtem.

— Hát hogy jártál Pesten ?



119

— Ez a Pestre jövésem lett a romlásom, — folytatá 
Dombi, minél tovább haladt történetében, annál akadozóbban, 
és annál vontatottabban. — Lenyirattam szakállamat, vörösre 
festettem szemöldökeimet és hajamat, más szabású ruhát csi
náltattam és mindenképpen igyekeztem megváltoztatni külsőmet, 
nehogy Fehér Máli, ha véletlenül reá bukkanok, azonnal rám 
ismerjen.

Aggodalmam hiábavaló volt. Hetekig mászkáltam be 
Pest minden zegezugát, még az árnyékát se láttam. Hanem 5 
helyette csodálatos uton-módon az elveszett fiú nyomára 
akadtam.

A Gellért tövében lakik egy gonosz életű assszony, aki 
lányokkal kereskedik. Sziporkánénak hijják. A forradalomban 
markotányosné volt am i ezredünknél, innen ismerem. Ezzel 
egyszer találkoztam Budán. Ő is rám ismert.

Ennek a némbernek csodálatos emlékező tehetsége van. 
Akit valaha látott, akinek egyszer a szavát hallotta, azt meg
ismeri húsz esztendő múlva is. Összeköttetésben van ő az egész 
világgal, megfordul minden városban, istápol minden szegény 
legényt és aki egy pohár bort fizet neki, az az embere.

Gyakran ellátogattam hozzá és ő mindig jó szivvel fo
gadott.

Egyszer az aradi börtönről beszélgettünk, hova egy ba
rátja akarata ellenére került, és hirt adott neki, hogy segítsen 
rajta egy jó szóval egyik aradi asszony ismerőse által, ki lányo
kat tart és ennek a révén van egy kis befolyása az urakra.

— Én nem tehetek semmit — panaszkodék Sziporkáné 
előttem. Hol vannak azok a régi jó idők, mikor Csekő Simon 
uram volt megyei várnagy Aradon. Akkor tehettem volna; a 
felesége, a Máli nagyon kedves emberem vala. Sok szép ezüst 
húszast is csúsztattam a markába . . .

Sziporkáné azután egy álló óráig nem beszélt nekem egyéb
ről, mint Csekő Simon és felesége rósz házasságáról, melynek 
leginkább a gyerek volt az oka, melyet örökbe fogadtak, Máli- 
nak a testvérgyermeke, kinek se apja, se anyja nem volt többé.
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Sziporkáné minden esztendőben megfordult egyszer Aradon 
és mindig vitt valami ajándékot annak a megpanaszlott fiúnak, 
mig a gyerek egyszer — tán tizenhárom éves korában meg
szökött hazulról.

A gyereket Gézának hitták.
Csekő Simon nem akarta tűrni, hogy a fiú az ö nevét 

viselje, igy hát a nénje családi nevét vette fel.
Sziporkáné öt év múlva újra látta a fiút Pesten. Megszó

lította. És egy kis pénzt is adott neki. A fiú nagyon szegény 
állapotban volt, rongyos, éhes. Sziporkáné megigértette vele, 
hogy fel fogja őt keresni, de a fiú nem jött el hozzá.

. Öt évvel később ismét lá tta ; nagyon megváltozott, meg 
férfiasodott, de ő azért megismerte. Sziporkáné nem volt rest 
és kérdezősködött utána szanaszéjjel, hogy mit mivel, mit csi
nál? Neki az úri gavallérok közt is van elég ismerőse. De Fe
hér Géza után hiába tudakozódott, mert a fiatal ember Cserni 
Viktor nevet vett fel.

Sziporkáné erre is rájött. — Nagyon is szeretett volna be
szélni vele, hogy felemlítse neki azt az időt, mikor egy kis 
pénzt adott neki, de a fiatal ember kitért utjából.

Egyszer elhatározta magát, hogy a lakásán fogja felke
resni. Itt megmondták neki, hogy Cserni Viktor Sonáossy báróhoz 
ment Biharmegyébe zongoramesternek.

Azóta nem látta.
Sziporkánétól én egyenesen a vasúthoz mentem. Harmad

napra rá ott voltam a Somossy báró falujában, ahonnan Gócz* 
falvára utasítottak.

Ezer ember közül megismertem volna azt a fiatalt, hogy 
annak gróf Marmarossy fiának kell lenni. Ez a Cserni Viktor 
volt az, akit én kerestem. Egy hajszálra hasonlít hozzá.

De most mit értem vele?
Sietve visszatértem a vasúti állomáshoz. Még nem adtam 

fel minden reményt. Cserni itt falun van és nyilván még nem 
is tud semmiről — lehet, hogy Fehér Máli sem tudja hollétét, 
különben azóta már bizonyosan megmozdított volna minden követ.
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Ha — gondoltam Máli is csak tapogatózik és bizonyosat nem 
tud, hihetőleg Sziporkánét is fel fogja keresni, az pedig neki 
is úgy elmond mindent, mint a hogy nekem elmondott. Ezt 
ha lehet megakadályozom és megkísértem, ha talán mégis volna 
mód, hogy az Írást visszaszerezzem tőle.

A vasúti kocsi egyik sarkába húzódtam meg és a sze
membe vágva a kalapot ezen jártattam az eszemet. Megint 
nyertem egy kis pénzt és a holnapra nem igen volt gondom. 
Hát egyszer csak-— Szolnokon volt,'— kiül be a kocsiba? Fehér 
Máli, az a szörnyű asszony, ki engem meg akart öletni és félig 
meg is ölt, amikor Írásomat elcsalta.

Én rögtön megismertem és kicsibe múlt, hogy örömöm' 
ben fel pem kiáltottam. De hirtelen észrevettem maga
mat, még jobban a fejembe vágtam a kalapot, hátat fordítot
tam neki és kinéztem.

Máig is talány előttem, hol járt Fehér Máli addig, mér 
nem sietett rögtön a grófhoz Pestre ? Mit várt két hónapnált 
is tovább, mikor ő bátran mehetett volna ?

Mikor a vonat elindult és nem kellett tartanom attól, hogy 
Fehér Máli cserbe hagy, hirtelen odafordultam hozzá. Azt hit
tem mindjárt elsülyed az az asszony, úgy megijedt.

Pedig én barátságos képet mutattam neki. ügy tettem, 
mintha semmi sem történt volna köztünk. A maga jószántából 
—- gondoltam — vissza nem adja, itt csak csel vagy erőszak 
vezethet czélhoz. Megpróbálom tehát a cselt — később az erő
szakra is rá került a sor.

Dombi elhallgatott.
Paszuly Pistának sem jutott most egyetlen tréfás szó sem 

eszébe. Türelmetlenül várta, hogy szerencsétlen fogolytársa fe
jezze be vallomásait.

Dombi folytatá :
— A vasúti kocsiban még három utas ült. Két férfi és 

egy asszony, kik hangosan beszéltek egymással. Én odaültem 
Máli mellé, és susogva végeztük el a bajunkat.

Fehér Máli szemrehányásokat tett, ko?v miért nem vár-
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tam be visszajövetelét, nem ő volt az oka, hogy mindjárt vissza 
nem jöhetett, hanem azok az ügyvédek, akik nem akarták neki 
megmondani az igazat.

— És mit mondtak az ügyvédek ? — kérdem.
— Hogy egészen rendén van — felelte Máli.
— No mondja meg nekik, hogy ostobák. Az az irkafirka 

nem ér egy dorombot sem. Mert az hamisított. Másolat az és 
nem az igazi. Ne féljen, Máli, az igazit nem adtam volna 
én ki a kezemből. Én csak meg akartam próbálni, hogy bizha- 
tok-e magába. Nem egymagám akartam a hasznot, örömmel 
megosztoztam volna.

Fehér Máli egy kicsit elképpedt erre a nyilatkozatomra, 
de még jobban elképpedt, mikor elmondtam neki, hogy most már 
a fiút magamtól is megtaláltam és az ö közbejárására tovább 
semmi szükségem.

Azután szinleg kibékültünk egymással és mint jó barátok 
érkeztünk Pestre.

Fehér Máli először volt életében ilyen nagy városban .és 
nem tudta, hova forduljon. Éjjel érkeztünk meg és a váczi-ut 
egyik kisebb vendéglőjében vettünk szállást.Együtt vacsoráltunk, 
azután ő egyik szobába ment, éu a meg másikba. Ő lefeküdt, én 
pedig egész éjjel őriztem a nyitott ajtóban, hogy valahogy meg 
ne szökjék.

így vigyáztam én Fehér Málira két álló hétig és el nem 
árultam egy szóval, hogy én azt az Írást vissza is szeretném, 
mig ellenben ő gyakran faggatott, hogy mit tudok a Margit 
fiáról? Folyvást vele voltam és pénzem nagy részét ő rá köl
töttem, pedig már-már fogytán voltam. Lett volna alkalmam 
akárhányszor, hogy megfojtsam és elvegyem tőle jogos tulajdo
nomat, de erre nem volt bátorságom. És azonfelül Máli erős 
asszony volt, talán erősebb is mint én. Hanem minél tovább 
voltunk együtt annál jobban gyűlöltem és éreztem, hogy so
káig nem lehetek az őrizője.

Máli lassan-lassan el kezdte hinni nekem, hogy — rászed
tem. Az én szinlett nyugalmam és fel nem vevésem ' által sze-



123

rencsésen félrevezettem, de azért még sem adta ide az írást. 
De még azt sem bírtam felfedezni, hogy hol tartja.

Bizonyosan a testén hordja úgy a mint én hordtam.
Hogy megingattam a bizalmát ahhoz az Íráshoz, azt 

onnan tudtam, mert egyszer, mikor azt hitte, hogy távol vagyok, 
bement az én szobámba és keresztülkutatta holmimat.

— Sohse keresd, Máli — szólék hozzá — nincs az a 
holmim közt; elástam.

Ő szerette volna tudni, hogy hová és én megígértem neki, 
hogy együtt majd felássuk.

Egy este azután el is mentünk együtt. . .  hanem előbb 
kifizettem a vendéglőben a kontónkat.

Máli- nem tudta, hova viszem, de nem gondolt roszat és 
nem is félt volna tőlem a legroszabb esetben sem.

T íz és tizenegy éra közt lehetett. Hűvös szél fújt. Sötét 
volt. Az újpesti ut egyik kis kocsmájában akartunk megvacso- 
rálni. Egypár pillanatra letértünk az útról, be a régi te
metőbe.

Csonka Marczi várakozott reánk. . .; Még mielőtt Máli 
egyet sikolthatott volna, torkába merült a kése. . .  Csonka erő
vel a kezembe nyomta a kést, hogy én is ejtsek rajta egypár 
szúrást . . .  Az inge alatt ott Volt az írásom — a bizonyít
vány — megint az enyém . . .  Azután felemeltük és odébb hur- 
czöltük, hogy ne tűnjék fel azonnal. Marczi összetépte ruháit 
és még nehányat szúrt rajta . . . iszonyú volt . . . Mindaket- 
ten tele voltunk frecscsenve vérrel . . . iszonyú ! . . . nagyon 
iszonyú! . . .

Dombi felkiáltása halk hörgésbe ment át. Visszahanyatlott 
a szalmazsákra és sokáig, talán egy negyedóráig nem birt szó
hoz ju tn i....

— Mikor történt ez ? — kérdé Paszuly Pista oly józan han
gon, mintha a gégeszabdalás mégis hatna idegeire.

—. Mikor? . . . Mikor ? . . . Megállj! . . .  Október 13-án 
. .. igen, akkor e se tt. . . hanem még nem mondtam el mindent. 
Mikor Csonka Marczi legjobban dolgozott, hogy a holttestet
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felismerhetlenné tegye, egy sírkő mögül egyszerre egy fekete 
köpönyegbe burkolt ember lépett elő.

Csonka Marczi megugrott, de engemet nem bírtak a lá
baim. Én ijedtemben megmozdulni sem bírtam. — Arcza is 
olyan fekete volt mint a köpönyege. Azt hittem, maga a Sátán 
jött el értem, hogy iszonyú gyilkosságomért azonnal megla- 
koltasson.

A fekete ember hozzám lépett, egy kendővel bekötötte 
szemeimet, karon fogott és vezetett. Egyszerre elsüppedt alat
tunk a ta la j; én azt hittem, hogy poklokra szállunk, és csak 
amikor a köteléket leoldotta szemeimről, láttam, hogy — ban- 
kócsinálók közé jutottam.

Ez a fekete ember, ki a bársony álarczot soha sem tette 
le képéről, ez lett az én uram és parcsolőm, akitől én meg 
nem szökhettem, mert titkomat tu d ta . . .  és pórázon tartott.

Még akkor éjjel visszamentem a vendégfogadóba és el
vittem Fehér Máli holmiit és a magam pár rongyát.

Fehér Máli után pedig nem károgott még a varjú sem, hanem 
én folyvást láttam Őt, a vértócsában feküdni, és ez a kép úgy 
megzsibbasztotta bátorságomat, hogy olyan lettem, mintha ki
cseréltek volna.

— Hát az írással mi történt ? — kérdé Paszuly Pista.
— Az Írással ? . . .  . Egy nagy vércsepp esett rá, és én 

attól irtóztam . . .  Nagy nehezen elhatároztam magamat és egy 
fiskálist megbíztam, hogy Írjon levelet az — öreg grófnak és kí
nálja neki százezer forintért. . , Magam nem mertem elmenni 
hozzá . . . hátha kérdezni találja, hol van Fehér Amália? A 
fiát pedig egészen kihagytam a számításból, hisz az nekem 
semmit sem adhat — ő szegény.

— És mit mondott a gróf.
-— Eleinte nem akart tudni semmit felőle, hanem később 

megváltoztatta szándékát. A fiskális nagyon sokáig huzta-halasz- 
totta . . .  és most mindennek vége! vége !. . .

De nem is kell már — suttogáDombi — Hallod, Pista? Nem 
kell. Most megmondom neked, hogy mit akarok tőled. Ügyelj.
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Mihelyt kiszabadulsz innen, fölkeresed Cserni Viktort, gróf Mar- 
marossy fiát és szorul szóra elmondasz neki mindent. Mi történt. 
Hogy történt? Hogy elkobozták tőlem az Írást és bizonyosan vissza 

adtáksaz öregnek. Uszitsdfel az öreg ellen, mertő oka mindennek, 
egyedül ő. Boszulja meg magát rajta és én is megboszulva le
szek. Teljesíteni fogod a kívánságomat, Pista?

— Az utolsó betűig, — mondá Paszuly Pista.
— Jó, — mormogá Dombi. — Mégis csak a fiúhoz kel

lett volna fordulni és nem az apjához.

— Paszuly Pista ! — rikoltott fel egyszerre úgy éjfél 
felé Dombi: — Pista, jer ide i

De szavára senki sem felelt.
— P ista ! — hangzott másodszor, meg harmadszor egyre 

rémültebben.
Hol volt már akkor Pista !
Czingár János ur magánlakásán, a zöldfa-utczában, ott 

zörgetett az ablakon.
Be bocsátották.
Czingár ur első álmából riadt fel.
A mint mosolygó arczczal maga előtt látta a rongyos kis 

embert, mindjárt tudta, hányat ütött az óra.
— Nos ? kérdé hevesen.
— Megvan, — mondá a kis ember és ugrándozni kez

dett a szobában.
—■ Vallott ?
— De mennyit !
— Jól sejtettem ?
— Egészen jól.
— Az október 13-án meggyilkolt asszony. . .
— Fehér Amália.
— A gróf fia ?
— Cserni Viktor név alatt él egy faluban.
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— Cserni Viktor! . . . Megállj csak Máté Máté, ne ug
rándozzál . . .  Az itt fenn él Pesten.

Azután Czíngár ur keményen megszorongatta a szörnyű
séges vasgyuró, emberölő, tizennyolczadszor kóterbe került, 
egerésző Paszuly Pista tenyerét és biztosította őt legmagasabb 
grácziájáról.

— Te génié vagy, Máté Máté. Téged nem bocsátunk el' 
többé. Te rendőrnek születtél. Ez a hivatásod.

— Nem oda Buda! tollnok uram. Én jószágigazgató le
szek. Az mégis csak jövedelmezőbb. Az öreg gróf ilyesvalamit 
ígért és én szavánál fogom majd.

— Hát a műhely ? — kérdé Czingár ur, eszébe jutván 
a bankóhamisitók ügye.

Máté ur a füle tövét vakarta.
— Valahol a temető közelében kell lennie, valami pin- 

ezében, de arra bajosan fogunk ráakadni.
— Semmi nyom?
— Semmi.
— Hacsak a fiatal olasz nem vall.
— Az aligha fog vallani, azon nem fog ám kisértet.
— Az az intéző ur mégis furfangos egy ember lehet.
— És vakmerő.
— Az álarczot soha egy pillanatra le nem tenni és em

bereit szembekötve vezetgetni!
— Aki mer, az nyer.
— Én aludni megyek. Fáradt vagyok. Örülök, hogy vé

gére jártam ennek a fogságnak. Nem tudom, hogy kiállanám-e 
még két hétig.

— Akarsz itt hálni, Paszuly Pista? A pamlagom rendel
kezésedre áll.

— Ah, nem. Még vissza kell mennem Dombihoz. Ur 
isten ! Elfelejtettem megmondani a porkolábnak, hogy a kisér
tetne k ma már nem szabad megjelennie... Isién veled !

És Máté Máté ur elrohant.
* *
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Mikor ismét visszaérkezett a börtönbe, nyitva találta az 
ajtót, úgy amint hagyta.

Lábujjhegyen, halkan odasompolygott a maga zugolyába 
és hallgatödzott. Várta, hogy Dombi szólitsa, vagy legalább 
neszt adjon magáról.

De Dombi se nem szólitotta, se semmi életjelt nem adott.
— Csak nem használta fel a rést — töprenkedék Paszuly 

Pista, alias Máté Máté, hiszen már másszor is nyitva hagytuk 
az ajtót, csak nem szökött meg.

Feltápászkodott és a Dombi fekhelyéhez surrant.
— Hé, czimbora! — szólitá hangosan és tapogatózott az 

ágyon, de Dombi testét nem leié.
Gyufát keresett a szűrkankója zsebében, de azt sem talált.
Kapta ismét kisurrant az ajtón és egyenesen, a porkoláb

hoz sietett
A porkoláb gyertyát gyújtott és visszamentek mindaketten.

* — Elfelejtettem önt inteni, hogy ma éjjel a fehér lepedőre
már nincs szükségünk — szólt Máté ur a porkolábhoz, mikor a 
kopogós folyosón végig mentek.

— Még nem jelentem meg — viszonzá a porkoláb.
— Hál’istennek!
— Még nincs itt az ideje.
— Hány óra ?
!— Fél tizenkettő lehet.
:— Mikor szokott ön jönni ?
— Pontban tizenkét órakor — viszonzá a porkoláb, — ha- 

nena ma bajosan is komédiázhattunk volna.
— Hogy-hogy ?
— Elfogyott a gyantám. Gyanta nélkül pedig nincsen 

villámlás, tréfálódzék a szakértő porkoláb, ki valamikor statiszta 
volt a nemzeti színháznál.

Kis ideig hallgatóztak az ajtón.
— Nem jót sejtek, — mondá Máté Máté ur aggodalma

san — a czimborám valami bolondot követett el.
Azután hirtelen benyitottak.
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Máté Máté ur rósz sejtelme, fájdalom nagyon is alapos
nak bizonyult.

Dombi Náczi nem volt sem az ágyon, sem a földön, ha
nem ott csüngött a Bogár Ferke fogasán.

Nem merte bevárni a kisértet harmadszori megjelenését, 
és egy kéczmadzagon felakasztotta magát.





A gyerm ek m egtépázta Mendli szakállát.
Képes regénytár XX. füzet,
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Tizennegyedik fejezet.

A tizenkettedik gyermek.

E fejezet ismét a vén Gellért tövébe vezeti az olvasót.
Dél van.
A nyári nap egész erejével odasüt a meredek hegyoldal 

alacsony, szegénység-lakta telepére. Az egész negyed olyan, 
mintha ki volna halva; embert nem igen látni az utczán, csak 
itt-ott egy-egy a hőségtől nyelvét öltögető ebet, ki leko
nyult farkkal tova sompolyog ; talán gazdát keres.

; Hanem a Sziporkáné alacsony kis házában pompás hűvös 
van , az ablakot sürü kendőkkel pokróczokkal vakitotta be, • 
maga pedig koloszszi idomainak formátlanságában végig nyúj
tózott a sárga földdel kimázolt padolatlan szobatalajra és nyu
godalmas szendergésnek engedte át magát.

Sziporkánénak nem kellett se divány, se szőnyeg, se gyé
kény : a puszta földön hevert, még pedig meguevezhetlen pon
gyolában.

Kóczos feje alá vánkos gyanánt, melyet Sziporkáné nyilván 
saját magától is kiméit, egy nagy kutyabőrbe kötött könyvet alkal
mazott; régente mikor még diákoknak pénzeket kölcsönzött, va
lami kópé rászedte és azt a könyvet hagyta zálogba nála, mint 
a mely nélkül az examentet úgy sem tudná letenni és a jő

Képes Regénytár, V. köt. 9
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asszony koczkáztatott huszonöt garast. Most annak a pénznek a 
kamatját élvezi.

A roppant foliáns tartalmáról természetesen sejtelme sincs. 
Verbőczy „hármas könyvének" egyik legrégibb kiadása az.

Feje aljához közel, úgy hogy csak a kezét kellett utána 
kinyújtania, jókora kötyögős bütykös állt.

És Sziporkáné a bütykös és Yerbőczi oltalmában elfelejtő 
a világi gondokat.

Ama nevezetes éj óta, mikor Csonka Marczi váratlanul 
betoppant hozzá, soha sem felejtette el az ajtót bereteszelni, ebből 
magyarázható azon rendkívüli esemény, hogy most fényes dél
ben valaki erősen koczogtatta az ablakot.

Az aki zörgetett, nyilván igen jól ismerte Sziporkáné szo
kásait, gyöngéit, életmódját, másképpen rég abba hagyta volna 
a sikertelen dörömbözést.

Sziporkánénak meglehetős éber álma vo lt, mert ő az 
eszét soha sem szokta elinni és álmában is bizonyos józanságot 
őrzött meg magának. Az első kocczanásra fölébredt, felült és 
hagyta az illetőt tovább munkálkodni.

Csak a mikor látta, hogy a váratlan vendég él a gyanú- 
pörrel, hogy Sziporkáné fortélyoskodik, akkor vonszolta magát 
fáradtan az ablakhoz, kissé félrehúzta a négy-ötszörösen kibél- 
lelt redőnyt és kinézett.

— Aha — mosolygá — nyitom.
Persze, az aki odaki állott, abból a biztatásból nem so

kat hallott.
Sziporkáné azután — eszébe jutván, hogy ilyen könnyed 

toiletteben még sem dukál audientiákat osztogatni, nagynehezen 
ráfanyarodott és valami szunyogháló-féle lepedőt öltött magára, 
olyan formán mint a hogy a beduin a burnuszt szokta felöltem.

Kiment és bebocsátotta a látogatót.
— Mindjárt gondoltam, Sziporkáné, hogy ilyenkor leg

jobban itthon találom.
— No, kerülj belül, ördög rágja meg a csontodat,
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Mendli, te mindig kifundálod, hogy mikor találhatsz egy 
ingben.

— Isten mentsen meg engemet attól, Sziporkáné — 
szabadkozék Mendli.

— Meleg van, disznó meleg, — mondá mentségére Szi
porkáné.

— Meleg van, — ismétlé Mendli.
— No ülj le, Mendli, mit hoztál ? Ott a kis szék, húzd 

ide magadnak.
Mendli kihúzta az ágy alól a kis fazsámolyt, Sziporkáné 

pedig letelepedett a jó hideg talajra és rákönyökölve Verbőczy 
tripartitumára, miután a butykosba belekandikált volna, odafordi- 
totta széles, verejtékes ábrázatját Mendlihez, és ismételve biztatá :

— Hát csak ki vele, Mendli fiam, mi járatban vagy ?
— A feleségem küldött, Sziporkáné...
— Hát feleséged is van? Ejnye akasztófa virága, hogy nem 

szóltál nekem erről soha egy szót se !
— Már régen, Sziporkáné, meg tizenegy gyerekem . . . .
— Jézus-Krisztusom, tizenegy gyerek, tizenegy élő gye

rek ! . . . ;
— Tizenkettő, Sziporkáné, a tizenkettedikről megfeled

keztem.
— Oh, te lókötő t e ! Őzt mivel tartod őket, Mendli ?
— Kenyérrel meg hússal, Sziporkáné, kettő meg még 

szopós.
— Kettő egyszerre — no akkor nem csoda, ha felsza

porodnak.
— Az egyik nem az enyém.
— Ördög értse a beszédedet, Mendli.
— Tüstént kimagyarázom magamat. Hanem előbb nézze 

csak, mit hoztam, Sziporkáné.
— Oh, Oh ! Te zsivány! Mi van benne ?
— Kozsólis, Sziporkáné, echt, a legfinomabb. Zvacktúl a 

kétszerecsen-utczában. Kostólja meg Sziporkáné.
Majd én neked mindjárt kóstolgatok! . . .  Tedd le, várjon

9  *
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sorára. Meg akarsz csalni, Mendli, rá akarsz szedni. Ki tudja 
milyen árát veszed meg rajtam. Ingyen te nem adsz semmit.

— Soll ich so leben, Sziporkáné, hogy nincs semmi 
hasznom benne. De hát mi régi jó barátok vagyunk egymással, 
Sziporkáné. Maga segít én rajtam, én segítek magának. Csak 
kölcsönbe megy mindig; ez a fiaskó pedig rádás, ez a maga , 
rebbachja, Sziporka asszony, igaz ? ... .

— Üssön beléd a kő, Mendli, be szépen tudsz beszélni. 
Hát mit akarsz?

— Jut eszébe még az a szép parasztlány, az a világ gyö-' 
nyörüsége, az a Vénusz, akit küldtem magának a Névtelen 
kocsmába? . . .

— Csobó Panna?
— Panna, az! *
— Mit akarsz azzal? Nem megkaptad érte, ami neked 

dukál ? Tályog beléd! Talán kevesled, amit kaptál ?
— Sziporkáné! Hát kinek tart engem ? — kiáltott fel 

elrémülve Mendli. — Isten őrizzen, hogy csak olyat gondol
jak is.

— Hát minek említed?
— Csak azért, mert az a Vénusz, akit én most tudok, 

az annál ezerszer szebb ; az nem parasztlány, hanem kisasszony, 
egy princzesz, ha mondom magának, Sziporkáné; ha a Csobó 
Panna a világ gyönyörűsége, ez a világ bolondulása — érti 
engem, Sziporkáné?

— Hát te esztelen Mendli, mért nem mindjárt ezen 
kezdted? Mi közöm nekem a te tizenkét porontyodhoz?

— Sá ! sá ! . . . Hagyjon engem kibeszélni. Az a tizen
kettedik gyerek, ami nekünk a fejünket tele kiabálja, hogy 
egész éjszaka aludni nem lehet, az azé a kisasszonyé . . . ért 
már most ?

— ügy, hát annak a kisasszonynak gyereke van ? . . . 
Az baj, Mendli.

— Persee, hogy baj, én is azt mondom.
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— Tudod mit? Tartsd meg te a gyereket és hozd el 
nekem az anyját.

— A jaj! be okos asszony maga, Sziporkáné! Az igaz, 
hogy a Mézes könyvébe is úgy van megparancsolva: Ha te 
találsz egy madárfészket, akkor vegyed magadnak a fiókokat 
és bocsásd el az anyát; de nincsen megírva, hogy az anyával 
mit kell teDni, ha menni nem akar.

— Vigyázz a szavamra, Mendli. Én világtapasztalt asz- 
szony vagyok, sok mindenen keresztül mentem, sokat próbál
tam, különösen pedig el tudok bánni a sok inczi-finczi lány
félével. És én azt is tudom, ami megírva nincsen. Eredj haza, 
és ha menni nem akar, akkor dobd ki és csukd be mögötte 
az ajtót, punktum. Itt hagyod a rozsolist, Mendli ?

— Szakasztott a feleségem! Az is ki akarja vetni már 
két hét óta. Két hete nincsen nyugodalmam tőle, örökös ve
szekedésben élünk, de hát én azt mégse hagyhatom úgy. Az a 
kisasszony gyönyörű teremtés, bizonyosan nagyon jó házból 
való, olyan fáin beszédje van, nem bánt senkit, a Kobikámat 
úgy szereti, az asszonytól szó nélkül eltűr mindent, akármit 
csinál, vagy beszél ellene ; tudja Sziporkáné, én nekem is csak van 
szivem, én nem tűrhetem. Ha magától elmegy, ha valakitől 
ráhagyja magát beszéltetni és elhagyja a házamat, az nem 
nyomja az én lelkiismeretemet. Azt szeretném én. Mert az 
ember meg akarná tartani becsületes nevét is. Minek mondják 
azt a szomszédok, hogy elóbb kifacsartuk mint aspongyát, azu
tán kidobtuk . . . nem igaz ? . . .

— Hát volt valamicskéje annak a nőszemélynek? — 
kérdé alattomosan vigyorogva Sziporkáné.

— Hm ! . . . .  köhécselt Mendli, — szót sem érdemel. 
Bizony isten, Sziporkáné, nem ért meg húsz forintot. Egy pár 
gyűrű . . .  egy broche . . . egy pár fülfüggő . . .  ha mondok 
magának — semmi. Negyedfél hónapja van nálunk. Tartozik a 
feleségemnek százötven forinttal, nem is számítva a mennyit 
a feleségem isten nevében odaajándékozott neki . . .
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— Aztán arra gondoltál, hogy a Sziporkáné majd ki
váltja tőletek, he ?

— No, no! Nem vagyok én olyan bolond. Nem akarunk 
mi semmit. Odaajándékozzuk neki az egész százötven forintot, 
csak menjen a háztul és Vigye el a gyereket. Magunknak is 
van elég. Sziporkáné! Biz isten nem rósz gesehaftet csinálna!.

— Ha levenném a terhet a nyakatokról ?
— Hiszen maga le is rázhatná minden pillanatban. Ma

gának még csak húsz krajczárt sem adott, nemhogy húsz 
forintot. Csalja el tőlem, Sziporkáné. ígérjen neki füt, fát. Mondja, 
hogy tud neki helyet, mint gazdasszony, de messze innen, 
nagyon messze — mert közel nem is menne. Olyan szégyellős( 
mintha még nem is volna gyereke . .  . Tudja Sziporkáné, más
korra való nézve . . .

Sziporkáné hagyta Mendlit kibeszélni, nem vágott sza
vába és úgy látszott, hogy komolyan fontolóra veszi a Mendli 
ajánlatát..

— Hallod-e Mendli? — szólalt meg Sziporkáné, minek 
utána (mint a fiskálisok mondani szokták) a tényálladékot 
kellőleg tisztázta magában, —■ ez a nőszemély nem nekem 
való, nem szivesen ártom magamat az effélékbe, szeretem a 
tiszta portékát; hanem a te kedvedért, ha nekem az a kis
asszony megtetszik, egy föltétel alatt megteszem azt a szíves
séget.

— Micsoda az a föltétel, Sziporkáné?
•— Szerezz nekem egy külföldi pakszust, amivel Belgrádig, 

meg onnan tovább lehet menni, akkor nem bánom.
— Hogy szerezzem meg én azt Sziporkáné, mikor én a 

járást nem tudom.
— Megmondom, fiam. Fölmész a városházára és kiveszel 

egy bizonyítványt a feleséged nevére. Azt neked megadják. 
A feleséged személyleirását úgy diktálod nekik, hogy az én sze
mélyemre ráillő legyen. Azután tiz forintot teszel a zsebedbe, 
meg azt az Írást és elmégy, majd megmondják, hogy micsoda 
hivatalba, ott átadod az írást, de olyanformán, hogy legelőbb is
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a tízforintos bankónak a bábuja essen a szemébe a hivatalnoknak. 
Akkor megmondod, hogy a feleséged, meg a három lányod 
Mehádiába akar menni, meg a rokonságodhoz Bukarestbe, 
vagy a hova akarod, az egyiket Borosának hijják, a másikat 
Esperencziának, a harmadikat Juditnak, azután megmondják, 
hogy mikor menj el a pakszusért. Megértetted ?

— Hát maga lenne az én feleségem. Sziporkáné ? — kérdé 
Mendli meghunyászkodva.

— Ördög bújjon beléd! Talán nem tetszem ?
— Nű, nű. Azt nem mondtam. Hogy is hijják a második

lányát ? Hespe — hespe— t
— Ahogy akarod, az mindegy.
— Nem elégedne meg az a hivatalnok ur egy öt forintos 

bankóval is, Sziporkáné ?
— Mendli, ne zsugorgasd olyan nagyon. Átlátok én a szi

tán. Az én istenem tudja, hány száz forintot, meg mennyi 
arany-ezüst jubélumot csaltatok ti kf attól a leánytól, azért 
nem meritek egyenesen kitenni az ajtó elé. Féltek, hogy pa
naszra talál menni. Hehe! Sziporkánénak te ne mond. Értem 
én a csíziót. Most az én körmömmel szeretnéd kikapartatni a 
gesztenyét és sajnálod a tiz forintot. Yidd vissza a rozsólist, 
Mendli, nem szomjaztam én rá arra.

— Ménkű egy asszony maga, Sziporkáné!
— Tudom; mondták már azt mások is, akiknek több 

eszük volt, mint neked. No, meglesz a pakszus ?
— Én éljek úgy, meg maga is velem együtt kilenczven- 

kilencz esztendeig, amilyen igaz, hogy nincs igazsága, — so- 
pánkodék Mendli, — de azért meglesz. Hanem azt mégis 
szeretném tudni, hogy mért nem lehet azt a pakszust a maga 
nevére kérni, Sziporkáné, hiszen maga háziasszony ?

— Házi asszony vagyok, az igaz, hanem erre neked 
semmi gondod. Ugv akarom. Azzal elégedjél be; nem kívánom 
sem a te károdat, sem a magamét. Mikor mehetek el hozzád? 
hol lakói?
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— Ma estefelé szeretném, Sziporkáné. A kőmives-utczá- 
ban lakunk 4. szám alatt.

— Jó. A bizonyitványt még ma kivehetőd, holnap meg
szerződ a pakszust és holnapután hajnalba. . .  de erre neked 
semmi gondod.

— Hát rendén vagyunk, Sziporkáné? — kérdé kezeit dör
zsölve Mendli.

— Egészen rendén, fiam; csókoltatom mind a tizenegy 
magzatodat. De a feleségednek el ne áruld, hogy a nevére ve
szed ki a pakszust.

— Aj, aj ! dehogy árulom; kikaparná a szememet. Isten 
áldja meg Sziporkáné; de oztán eljöjjön.

— El, el, fiam, ne aggódjál amiatt, tudod én szavatartó 
asszony vagyok . . .

Szép csendesen feltápászkodott a fektéből és bereteszelte 
az ajtót Mendli megett.

— Hogy mért nem a magam nevére veszem ? — motyogá 
Sziporkáné. — A bolond! Mert nem akarok gyanút költeni. 
Harmadéve is majd megjártam . . .  egy hajszál hiányzott és ki
tekerték volna a nyakamat . . .  Az is lehet, hogy a magam ne
vére nem kapnám meg , . . Jobb igy. Furfangos Mendlije, milyen 
kapóra jött . .  .

Sziporkáné odatipegett a ládájához és annak a fiából 
egy összegyűrt piszkos boritéku levelet vett ki.

— Ez a harmadik — motyogá magában — és mind
egyikben többet-többet ígérnek. Egy már volna. Ha az a me
nyecske is beválnék, még egy harmadikat is lehetne keríteni. 
Ötszáz forint fejenkint. Piha! Sziporkáné! Magának idővel még 
azt mondják, hogy „küss die Hand“ nagyságos asszony ! . . . 
Hanem a vizen még se szeretek kódorogni. A múltkor is . . . 
A természetem sehogy se tudja bevenni. . .

Sziporkáné betette a ládát, visszatipegett a bütyköshöz 
és egy hosszú kortyot hajtott fel.

Azt mondják, hogy a vizi betegségek ellen legjobb az érős 
pálinka. A hajósok is azért élnek vele. No, azon nem fog
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múlni. . . . Ötszáz forint fejenként — abbéi kifutja. Ju t is, 
marad is.

Sziporkáné leült a földre és kezdte a levelet betüzgetni. 
Végig olvasta háromszor, négyszer, egészen belebédult a nagy 
olvasásba.

Azután nehézkesen, fáradtan lehajtotta fejét a hármas 
törvénykönyvre és tovább szendergett.
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Tizenötödik: fejezet.

A fi ataI anya..

A. fiatal anya ép úgy jelképe a boldogságnak, mint a ta
vasz, mint a Hajnal.

Csakhogy a fiatal anya fogalmával együtt jár a fiatal 
hitves fogalma is. A ki anya lett, mielőtt hitves lett volna — 
az természetesen a jelképnek nem szolgálhat alapul. Annak 
a boldogsága megkeserített boldogság, az nem áll jogi alapon. 
Szokás, előítélet, törvény egyiránt kárhoztatják.

Megbocsátják a nőnek kaczérságát, melylyel szívtelenül 
megrontja, akit csak hálóba keríthet; megbocsátják neki, ha 
minden nap cseréli udvarlóit, szeretőit, mint a ruhát; sőt meg
bocsátják neki, ha ballépést követett is e l ; szemet hunynak, a 
feledés fátyolét borítják reá; de meg nem bocsáthatják neki, 
ha e ballépés nyomot hagyott maga után, ha élő tanúja ma
radt szerelmének, ha a virágnak gyümölcse szakadt.

Minél miveltebb a kör, melyhez a nő tartozik, annál ke
ményebben sújtja az előítélet. A köznép, a hegylakó, a pásztor 
— az nem lát ebben különös szégyent, de a társadalom ma
gaslatain más szelek járnak, ott más nótát fütyörésznek a 
verebek. Az arisztokrácziánál e tekintetben talán csak a zsidó 
előitéletesebb.
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A szerencsétlen Góczy Ilonát ez az előítélet üldözte vi
lággá és milyen világba.

Mennyi szenvedés fűződik nála az utolsó hónapok törté
netéhez! Milyen napokat élt ő a Reichmann Hanna gondvise
lése alatt!

A parányi kis kamrában, hova első éjjel számára ágyat 
vetettek, ott találjuk most is az ablak mellett 6gy széken ülve. 
Arcza vesztett teljességéből, de sokat nyert érdekességben : szen
vedőbb, szelidebb és nyájasabb. Az a kétségbeesett, névtelen 
komorság, mely sötét felhőként ült elébb homlokán, az a dacz, 
gyűlölet, harag nincsenek többé! Helyükbe az 'önmegadás, a 
kiengesztelődés kifejezése lépe tt. . 9

Mikor a fejedelmeknek gyermekük születik, szabadon 
eresztik azokat, akik felségsértés miatt voltak elitélve. Góczy 
Ilona is ilyen kegyelmet gyakorolt. Megbocsátott annak, aki 
legkegyetlenebbül vétkezett személye, a ki felségsértést követett 
el női méltósága ellen. Lemondott a boszuról, örökre le
mondott.

N em  g y ű l ö l t e  t ö b b é  C s e r n i t .
Hogy is? Hisz ő gyermekének atyja volt! És az a kicsike 

olyan szép, olyan bájos és egyetlen vigasza volt neki.
Napokig elnézte, eljátszott vele és távol tartotta magától 

a csüggedés gondolatait.
Érzéketlen lett a durva háziasszony kíméletlen faggatásai 

iránt s még jó napokat is mert remélni.
Arra, hogy e gyermek lerombolhatlan válaszfal gyanánt 

áll közte és a társadalom közt, még nem igen gondolt, talán 
nem is hitte a társadalmat olyan kegyetlennek, mint aminő ; 
de a helyett sűrűn, nagyon is sűrűn eszébe juttatták Reich- 
manék, hogy a kenyeret nem adják ingyen, hogy azért dol
gozni, hogy azt megkeresni kell.

Alkonyodik.
A másik szobában Mendli és Hanna asszony összedugták 

fejüket és nagyon szorgosan suttognak egymással, pedig nincs
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okuk tartani attól, hogy valaki meghallja ; az utczán, az ud
varon olyan fültompitó zsivajt csapnak saját tekintélyes számú 
és a szomszédok gyermekei, hogy ember legyen, aki a maga 
szavát meghallja.

Mendli zsidó több Ízben mutat a kis kamra ajtajára és 
Hanna asszony mérges pillantásokat vet ugyanazon irányba. 
Suttogó társalgásukat élénk arcz- és tagjáták jellemzi.

Rövid haditerv után Reichmann Hanna asszony bedugja 
vékony orrát a kamrába és bekiált:

— Fraulein Helen, jöjjön csak ki, hagyja azt a poron
tyot, én nem is tudom, mit nyalja-falja mindig . . .  Hát érted 
te azt Reichmann — fordult egyszerre férjéhez — hogy lehet 
úgy szeretni egy kis kölyköt, akinek apja sincs? Ist mir ganz 
unbegreiflich.

Ilona megjelent az ajtóban, karján kicsijével.
— Számolni akarok önnnel, fraulein Helén.
Három hét óta számtalanszor hallotta már Ilona ezt a 

jelszót, hogy „számoljunk" és úgy szólván már hozzá is 
szokott.

Reichreanné ezt afféle vaktöltésnek használta.
Ilona megjelent az ajtóban.
Karján tartotta koczkás párnába pólyázott gyermekét.
— Két hónapja kaptam öntől az utolsó pénzt — kezdé 

Reiehmauné és csípőjére tette egyik kezét, mig a másikkal ha
donászott.

— Igen, két hónapja — mondá Ilona.
— Hanem már akkor sem fedezte egészen követelésemet.
— Ön beelégedett vele és akkor nem szólott róla.
— Ne tessék szavaimat kétségbe vonni, egy b e c s ü l e 

t e s  asszony áll öu előtt, a ki tizenegy élő gyermeket szült a 
világra és soha sem szolgáltatott okot senkinek, hogy becsüle
tében kételkedjenek. . .

— Nű, nű, asszony, beszélj csendesebben, hisz a kisasszony 
nem mondott semmi roszat — bátorkodék közbevetni Mendli
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és hátrafelé concentrálta magát, hogy egy alkalmas pillanatban 
kiszökhessen a vészesnek Ígérkező maneuvre elől.

— Bleib! I tt fogsz maradni, te gézengúz, te fattyugyerek, 
te svindlér! Tudom, hogy megint ennek a personának a pártját 
akarod fogni saját hites feleséged ellen. Megver az isten, 
Mendli! Ülj le oda és ne mocczanj; mert ez a vizes korsó 
mindjárt a fejedhez repül! Engem akarsz mindig mácsba hagyni. 
Én maradjak a rósz asszony, a gyűlöletes asszony, de a haszon
ból te is kiveszed a magad részét. Veisteht sich! Ülj le mind
járt, ha parancsolom!

Reiclimanné asszony nagyot toppantott a lábával.
Mendli leült, mintha leforrázták volna. *
Reichmanné ismét Ilonához fordult, ki kebléhez szorongatá 

kisdedét, mintha ez érintéstől várna uj erőt.
— Itt van a jegyzőkönyvem, itt be van irva az utolsó 

garasig, hogy mit kaptam öntől és hogy mennyi kiadásaim 
voltak. Mert én nem kívánok ám semmi profitot, óvjon meg 
attól az é g ; hanem veszíteni, károsodni sem szeretnék. Még 
csak áz kellene. Jő egy jöttment teremtés, a kinek égen földön 
semmije csak egy pár gyenge fehér karja, meg egy pár ör- 
döngös szeme, amivel az uramat is bolonditja és én azt itt a 
magam keresményéből kitartsam. Nekem nincsen elajándékozni 
valóm, isten nevében nem adhatok semmit, egy fillért se — 
érti ? No számoljunk tovább. . .

Ilona mozdulatlanul állt, fejét lecsüggesztette és csön
desen sirt.

Ez az asszony rég megtörte minden ellenállását. Ilona 
legsértőbb kifejezéseit is szó nélkül tűrte. És e véghetetlen 
önmegtagadó türelmével nem egyszer sikerült neki az. mi még 
eddig embernek nem sikerült, hogy Reichmannét egészen le
fegyverezte.

De ma Reichmanné el volt tökélve, hogy megedzi és 
keményen tartja magát.

— Tehát két hó előtt, amikor ötven forintot kaptam, még 
adósom maradt huszonöt forint 92 krral. Ahhoz hozzájárul a
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koszt, a kvártély, az én fáradságom dija, a kiszolgálás, nem 
sok ha kétszáz forintra számítom, tehát összesen 225 frt. 92 
krajczár. Erre ideadott két pár fülbevalót, tizenkét gyűrűt, 
egy melltüt . . .

— Két melltűt, — bátorkodék Ilona közbevetni.
— Egy melltüt, ha mondom. Arra sem kaptam a zá-. 

logbázba többet mint hetven forintot. Akár a zálogházi czédulát •' 
is megmutathatom. Mendli, keresd ki a czédulákat, az en be
csületemben ne kételkedjék senkisem, legkevésbbé pedig egy 
ilyen nő . . . Fogod hamar kikeresni a zálogjegyet. . . Nem 
találod ? . . .  hogy ne találnád ? . . .  Hivdbe a Szálit, ő tudni fogja. . .  
Más smukkot a kisasszony nem adott kezünkbe. . .  Leszámítva, 
amit ezzel fizetett, marad még hetven forint. . . miből, hon
nan és mimódon fogja ezt nekünk fizetni, több smukkja, amint 
maga is bevallja, nincs, a kontója minden nappal nagyobbodik 
— fizessen, aztán menjen isten hírével.

Góczy Ilona egészen el hagyta vonulni a zivatart feje felett. 
Érezte, hogy itt nincsen többé helye a kényeknek. Hogy ha 
nem is saját maga, de gyermeke iránti tekintetből, erélyesebben 
kell föllépnie, mint eddig tévé. A gondolat, hogy miből fizessen 
és az a kemény, aggasztó kérdés, mely elébb félénken, azután 
mindegyre halkabban lopédzott leikébe és most idegen, durva 
ajkakról intézve hozzá, oly kegyetlenül hangzott, a kérdés, hogy 
miként, mivel keresse meg kenyerét? összeszoritotta szivét a 
szegény nőnek.

Keserű pohár az, mikor az élet először intézi hozzánk 
azt a kérdést.

Kétszerié keserű, ha az, akihez intézi, gyönge, gyarló nő.
Ön ékszereimet nem számította fel egész pontossággal — szólt 

Góczy Ilona erélyét összeszedve. — Hova lettek karpereczeim — 
az egyik gyémánt foglalattal ? És édes anyám gyémánt fül
bevalói, melyektől semmi áron sem akartam megválni? . . . 
Hova le tt a medaillonom, hova lettek a gyémántos rezgő haj- 
tűk, amiket még nagyanyámtól örököltünk. Harminczőt darab 
ékszerem volt és ön alig ad számot tizenöt darabról ? Hova lett
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a.többi? Én pegyedfélhónap óta át nem léptema küszöböt. Ne
héz órámban, mikor élethalál közt lebegtem, magam adtam 
át önnek, most adja vissza, akkor kifizetem és elmegyek.

Percznyi szünet következett ezután.
Mendli zsidó jobbra-balra fészkelődött, mintha nem ta

lálná helyét ; Hanna asszony pedig nagy meglepetésében nem 
tudott hangot találni, hogy az ellenkező érzelmeknek, melyek 
benne dúltak, kifejezést adjon.

— No lássák . . .  no nézzék . . .  a galambnak milyen 
körme van — rikoltá kitörve — ez a köszönet, amiért ezt az 
elvetemedett teremtést házamba fogadtam, amiért a szemét
dombon nem hagytam elveszni. Mit csinált volna nélkülem, drá- 
galátos kisasszony? H e? Hát ki ad helyet az ilyen személyek
nek? Micsoda becsületes ház fogadja be az ilyen nyomorultat? 
íme — a köszönet! Most számon kéri tőlem, amit nem is 
bizott rám. Mendli, Mendli! Te hagyod azt mondani a felesé
gednek, hogy tolvaj, és nem is mocczansz ? Nem csiped nya
kon? Nem fojtod a torkába a szuszt? Nem? Nem? . . .  No 
akkor majd megvédem én magamat, te gyáva Mendele koczkár! 
Hát még egyszer akarom hallani magától, maga gyalázatos . . .  
hát kicsoda a tolvaj ? . . .

Hanna asszony úgy állott Ilona előtt mint a fenevad, mi
kor ugrásra készül, hogy ellenét egyetlen ütéssel földhöz te
rítse. T íz körmét előre meresztve, lábujjhegyre emelkedve, 
szúrós szemeiből szikrákat lövelve, egész testében remegve úgy 
állt ott a félelmetes hárpia.

Ilona elrejtette gyermeke arczát, mintha félt volna, hogy 
ez a szörnyű fenevad megveri szemmel, megrontja egyetlen te
kintetével. Ilona nem félt tőle, de mégis elsápadt.

Mendli önkánytelenül felugrott a székről és közelebb lé
pett a csoporthoz, hogy a döntő pillanatban saját összekarmolt 
képét dughassa a felesége is Ilona közé.

De ez a döntő pillanat nem következett be.
Senki se hallotta a gyönge kopogtatás neszét, mely az 

ajtónyitást megelőzte.
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Sziporkáné gömbölyded alakja gurult be és tüstént meg
változtatta a sceneria jellemét.

Reichmann Hanna asszony leeresztette a tizkörmét, Mendli 
íellélegzett és a vendég elé sietett. Ilona szeme kíváncsisággal 
akadt meg a sajátságos nem éppen rokonszenves alakon, kin 
tiz lépésnyiről meg leheteti érezni Zvack ur rozsólisának & 
szagát.



Tizenhatodik fejezet

J ó t é t lélek.

J ó  estét, édes galabjaim, jó .estét — köszönt Szi- 
porkáné.

— Csakis Mendli birt annyi lélekjelenléttel, hogy az üd
vözlést viszonozza.

— Isten hozta ! Sziporka asszony, hogy vetődött hozzánk ? 
Tessék helyet foglalni. Hannah fiam, adj egy széket . . .  ez a 
feleségem . . .

— Hát a gyermekeid, fiam, hol vannak ? Tadod, élek, ha
lok a gyerekekért. Az én istenem nem verhettett meg jobban, 
mint amikor tőlem a gyermekáldást megtagadta. Óh, óh ! Be 
gyönyörű egy mákszemnyi jószág — fordult Ilonához, kit müértő 
tekintettel egy pillanat alatt végig mért tetőtől talpig — hogy 
hijják ?

— Viktornak — viszonzá Ilona és fülig elpirult.
Sziporkáné észrevette és vigyorgott :
— Magát, édesem, magát ?
Ilona meghökkent, ránézett a tekintélyes asszonyságra és 

kissé sértődve megmondta nevét:
— Ilona.

Képes Regénytár. V, köt. 10
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— Mennyi idős a kicsikéje, szentem ?
— Öt hetes.
— Óh, óh milyen gyönyörű egy csipetnyi teremtés!
Sziporkáné feje örökösen izgett-mozgott. Ő mindent rend

kívülinek, csodálatosnak talált.
Ilona szó nélkül ismét befordult a kis kamrába, letette 

gyermekét a nem éppen példás tisztaságú ágyra, és nézte, néz te 
úgy elmerült a nézésébe.

Szemeibe lassan, lopva meggyűltek a könyek, és végig 
gurultak megható szép ábrázatán.

— Mi lesz belőlük? Ő maga csaknem olyan tehetetlen, 
mint az a kis féreg — hova menjen, mihez fogjon? Hiszelébh 
utóbb mégis csak el kell menniök innen. Akár nehány héttel 
hamarább, akár később. Az elvégre nem tesz különbséget. Mért 
is ragaszkodik annyira a házhoz, hol élete legkeservesebb nap
jait élte át ? Ó maga sem tudja miért ? Pedig annak olyan 
egyszerű oka van. Fél kilépni az ismeretlen világba, fél az em
berek elé menüi, mintha valami nagy vétek súlya nyomná. Érzi 
az előítéletet, melyet mások táplálnak, a szive mélyében, hisz 
azt az előítéletet 6 is beszivta a levegővel, ő is ennek a tár 
sadalomnak a gyermeke.

Az utolsó napokban gyakrabban gondolt Jenőre, mint 
azelőtt.

— Vájjon megkapta-e levelét ? És vájjon mit cselekedett. 
— Nem, nem valószínű, hogy azt a levelet megkapta ; Jenő künn 
van Olaszországban és nem "egyhamar fog visszatérni. Nem is 
kívánja, hogy visszajöjjön. Az Cserninek halálórája lenne és ő 
azt nem akarja. Inkább lemond arról a támaszról is, melyet 
bátyjában bírna. Nem kívánja többé Cserni vesztét. Nem.

De önerejéből fenn fogja-e tarthatni magát ?
Dolgozni fog. De a munkához nem elég az akarat, ahhoz 

érteni is kell. És Ilona kénytelen bevallani magának, hogy 
semmi rendszeres munkához nem tud. Az a kis kézi munka 
nem sok — de hátha azzal is megkeresheti kenyerét.
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Ah, csak az emberek közé ne "kellene mennie. Ha valaki 
a házhoz hozná a munkát, milyen szívesen dolgozna, éjjel- 
nappal.

Szegény bohé! Ha az mind úgy menne, áhogy ő gon
dolja !

— Engedelmet kérek, édesem — hangzott egyszerre a 
háta mögött Ilonának.

Sziporkáné volt.
— A Reichmannétél hallom, hogy el akarja hagyni a házat 

és nem tudja hova forduljon? Valami alkalmatos állást keresne, 
ahol megélhetne, és meg is becsülnék. Tudom, édesem, tudom. 
Járatos vagyok én az ilyenekben, csak bízza rám magát . . .  De 
még nem.isismer? ügy, úgy . . . Nem beszélt rólam aReich- 
manné ? Kissé zsémbes asszony, de nem roszlelkü — az urá
val mindig kétfejű sast csinálnak, örökös pervatvar, lárma, ez 
aztán megfanyaritja . . . Sziporka Jánosné a nevem, szép ga
lambom, házi asszony vagyok, meg egy kis szőlőcském is van, 
meg egvpár garaska készpénzem és nagyon szívesen segítek 
a felebarátomon, csak azt mondja meg nekem édesem, hogy 
micsoda alkalmazást szeretne, az a fő, a többit bízza rám.

— ‘Köszönöm, jé asszony — mondá Ilona, ki szemrehá
nyást tett magának, hogy e jélelkü nőt már előre megítélte 
magában. Lám, a szin csal. Ez a nő olyan rósz benyomást gya
korolt rá. Az első benyomásnak még sem szabad hinni soha,

— Sohse köszönje, édes lányom. Csak mondja ki bátran. 
Bízzon bennem, mintha csak nónje volnék, mert én az akarok 
lenni. Ó milyen gyönyörű aranyos haja van, milyen szép kék 
szeme! . . .

És Sziporkáné egészen odalépett Ilonához és megsimogatta 
vállait.

— És milyen gömbölyű vállai, minő parányi puha kezei 
— teve utána. — Uram teremtőm, ha nekem ilyen kedves gyer
mekem volna!

Ilona felvette gyermekét az ágyról is odatartotta Szi
porkáné örökké nedves szemei elé.

10*
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— Ezt nézze, — mondá.
Sziporkáné vigyorgott.
— Adja nekem.
Ilona tréfának vette; összevissza csókolta a kisdedet.
— Van-e annyi kincse a .világnak, — susogá — ameny- 

nyiért odaadnám!
— Ha jó helyét tudná, akkor sem ?
— Ennek csak egy jó helye van a világon: énnálam — 

mondá Ilona.
A határtalan szeretet sugára ragyogott fel szemeiben. 

Sziporkáné először életében állt egy megfejthetlen talány előtt. 
Először hozta zavarba egy igénytelen, egyszerű teremtés, kitá
vol sejtelemmel sem birt, hogy ez édeskés álarez alatt mi 
lakik ?

És Ilona ?
Ez a visszataszító külsejű nő az első volt, kitől hosszú hó

napok óta az első barstságos szót hallotta. Reichmann Hanna 
asszonynyal összehasonlítva ez a Sziporkáné valóságos jótét lé
lek volt. Csoda-e, ha Ilona gyorsan leklizdte magában az el
lenszenvet, vagy legalább iparkodott, hogy leküzdje.

Dicsérd egy anyának, hogy gyermeke szép és kedves és ő 
viszonzásul elnézi neked rútságodat.

— Sok ismeretsége van, édes húgomnak Pesten ? — kérdé 
Sziporkáné az egyetlen székre ereszkedve, mely a szobában állt. 
Mint tudjuk Reichmannék különösen ezzel a bútordarabbal voltak 
szörnyen megakadva. — Elképzelem. Ennyi drágalatos szépsé
gen hamar megakad az emberek szeme . . .

Ilona sajátságosnak találta ezt a kérdés, de nem tudott 
magának számot adni, hogy miért?

Tagadólag rázta fejét és gondolkozva nézett Sziporkánéra.
— Hát akkor, hogy fog boldogulni, kedvesem ? Ismeretség, 

ez az első. Aki a világon boldogulni akar, e nélkül nem sokra 
megy. Csizmadiának, kocsmárosnak, szatócsnak, kofának és bor
bélynak mindnek csak erre van szüksége, a többi aztán megjön 
magától. Aki véka alatt tartja a gyertyát, az meghal éhen. Nem
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elég ám az, hogy azt mondom, dolgozni akarok, nem ám. Min
denki akarna dolgozni, keresni, de egyre nagyon sok munka 
jut és a másikra semmi. Az egyik emeletes házat rak, a másik 
meg koplal. A sült galamb senkinek sem repül a skájába, ügy 
van az, édes lelkem, úgy, úgy !... .

Ilona nem sokat értett a világ sorához, de átlátta, hogy 
ez igaz lehet.

önkénytelenül egy mély sóhajtás tört elő kebléből.
— Hanem azért ne búsuljon — folytatá a vén keritőné 

egyet fordítva beszédjén. — Ma megismerkedett Sziporka Já- 
nosnéval és ez az egy 'ismeretség fölér száz mással. Mert Szi
porka Jánosné ismeri az egész világot, mindent tud, mindent lát, 
mindenütt ott van. Megboldogult uram mindig is mondta: Teri, te 
fölérsz egy regiment asszonynyal meg három regiment dragonyossal. 
Ha az istenbamarabb talál magához szólítani, mint engem — má
sodszor nem házasodom. Szegény, bizonyosan megtartotta volna sza
vát, de hát— meghalt. 'Bánatos özvegy vagyok. Van saját tulajdon 
házam a kis-hegyutczában, Budán. Nem tartok én se lakót, se 
senkit. Én nagyon tisztán szoktam tartani mindent, minek 
pocsékoltatnám be a lakóval egypár forintért. Hála istennek) 
nem szorultam rá. Hanem, ha úgy esik, hogy valami tisztessé
ges nő rám bízza magát, hogy szerezzek neki helyet, alkalma
zást, szolgálatot, egy-két hétre, amig akad, szívesen befogadom,
szívesen eljárok a dolgába, és ezért nem kívánok semmit. 
Mentsen isteD, hogy a szegény lelkektől én valamit elfogadjak. 
Hát, édes húgom, elszánta már magát valamire ?

Góczy Ilona egyre szomorúbb lett e beszéd alatt. Arczán 
a csüggedés árnyai egyre sötétebbekké váltak.

— Nem, jó asszony, még nem — rebegé halkan és a gyer
mekére tekintett, mintha attól akarna tanácsot kérnit

— Hát mire vár, édesem? Segíts magadon és az isten 
is megsegít — tartja a szólás-mondás. Csak tudnám a szive 
szándékát, mindjárt mondanék valamit. Most itt vagyok, isten 
tudja, mikor buvok ismét elő az odúmból. Nem szeretem a 
kószálást. Néha hat hétig se kukkantok be a városba. Unalmas
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is úgy egyedül, igaz; de hát ott a biblia, meg a zsoltár, meg 
a kalendárium — jaj, igaz, úgy rémlik, a Mendli ejtett el 
valamit, hogy gazdasszonynak szeretne menni — kezdé útba terelni 
a jó Sziporkáné — igaz ?

— Azt hiszem, az volna a legjobb számomra. Más egyéb
hez úgy is keveset értek . . . Stikkelni tudok ugyan . .*.

— TJgy, úgy, édes lelkem. Ahoz fogj, amihez legjobban 
értesz. Dicsérem az eszét. Gazdasszony egy magános nőtlen urnái, 
aki megbecsülné . . .

— Ellenkezőleg, ne legyen nőtlen — veté közbe Ilona. — 
Családot keresek, ahol meg legyek oltalmazva.

— És a gyermeke, édesem, a gyermek?
— Tesz az valamit?
— Meghiszem azt. A ki gyerekével bíbelődik egész nap, 

az nem sokat dolgozik mások számára. És azt megkívánják ám*
Ilona kétségbeesetten kulcsolta össze kezét.
— Én istenem, mit tegyek? — rebegé.
— Akarja egy világlátott asszony jótanácsát fogadn i? ... 

Tudok én Soroksáron egy becsületes tiszta sváb asszonyt, fiatal, 
csinos, olyan mint maga. Arra rábízzuk a kicsikét.

— Inkább meghalok, semhogy megváljak tőle.
— Vagy . . . várjon csak, hogy mindjárt eszembe nem 

jutott! . . . Kaptam én megbízást egy igen derék családtól, 
ahol kulcsárnéra van szükség . . . Maga édesem, beköti a fe
jét és azt mondja, hogy özvegy . . .  a gyereket magával viheti, 
hanem — az az egy a bökkenő, hogy az nagyon messze van.

— Óh, az nem baj, — kiálta Ilona megörülve.
— Nem is az országban van.
— Az csak előny.
— Külső országban, Bukurestben -  mondá a vén ke- 

ritőné.
— Ahol senki sem ismer, ahol biztos vagyok, hol föl 

nem fedeznek— gondolá Ilona.
— Hát úgy minden váratlanul jóra fordult, nincs egyéb 

hátra, mint hogy Összeszedje holmiját és velem jöjjön.
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— Most mindjárt ? — kérdé Hona, kissé megütközve — 
most mindjárt ?

— Természetesen.
— Reichmanné nem fog elbocsátani . . . soKajtá Ilona.
— Már miért ne, édesem ?
— Tartozom neki!
— Nagy summával ? — kérdé a siker fölötti örömét alig 

palástolhatva Sziporkáné.
— Hetvenöt forinttal.
— És önnek pénze nincsen?
— Volt, de- elfogyott.
— Sem smukkja, ékszerei ? . . .
— Mindenemet elpocsékolták.
— Pedig jócskán volt, ugy-e édes lelkem ?
— Sok, sok volt az. Gyilríik, karperecnek, melltük, fülbe

valók, nagyrészt gyémántokkal.
— Ó az istentelenek! Ó az a gonosz Mendli! . . .
— Azt hittem, hogy el fog tartani egypár esztendeig . . .
— Hát mondok én egyet, lelkem. Ha megigéri, hogy a 

keresményéből nekem majd a pénzt megtéríti, úgy én Mend- 
linek lefizetem a tartozását, kiváltom és akkor aztán egészen 
tisztába vagyunk.

— 0  mennyire lekötelez ön engem, — rebegé Ilona. 
Milyen jó ön. Ah, na Pimpi néném Önt ismerné.

— Szeretek segíteni a felebarátomon, amikor csak lehet. 
A vallás is azt parancsolja . . .  No most kászolódjék fel éde
sem, én addig elintézem a dolgot Mendlivel meg a feleségével. 
Siessen, lelkem, mindjárt este lesz és kissé messze kell mennünk. 
A kis-hegy-utcza messze esik.

Sziporkáné ezzel kitipegett az ajtón és Ilona összerakta 
csekély holmiját. Nem sok időt vett igénybe. Nagyobbrészt 
apró ringy-rongyokból állt, gyermekruháeskákból, ingecskékböl, 
csupa értéktelen szegényes holmi, miket az anyai gondosság itt- 
ott egy-egy önhimezte csipkesorral díszített. Egy kis kendőbe 
belefért az egész.
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Egyetlen ruhája, melylyel bírt, kissé megfakult, megvise- 
lődött. Fejére tette nagy kendőjét, melylyel a télen ideutazott, 
karjára fogta csecsemőjét és dobogó kebellel lépett a másik 
szobába.

Reichmanné eltávozott hazulról.
Szegény, a bacsuzás neki mindig olyan nehezére esik, 

kikerüli, a hol csak lehet.
Egyedül Mendli volt Sziporkáné társaságában.
Nagyon szorgosan beszélgettek együtt. Mendli föl sem 

nézett. Talán ő is haragudott.
Ilona csak azt az egy szét hallotta többször ismételni, 

hogy „pakszus“, „pakszus11.
Egyébként sem tulajdonitott e beszélgetésnek semmi kü

lönös fontosságot.
— No Mendli, a húgom már felkászolódott — monda 

Sziporkáné és egyet lökött rajta.
— Minden rendiben van, Fraulein Ideién. A. Sziporka 

asszony [kifizette érte a 75 forintot. Baar. Készpénzzel . . . 
Kívánok sok jó szerencsét . . .

Ilona szive összeszorult, amikor e házat elhagyá. Nem 
mintha a válás esett volna nehezére, de egy bizonytalan, ho
mályba takart jövőnek ment eléje, s mikor a kapu küszöbén ki
lépett, egy hang azc súgta neki, hogy tulajdonkép most lép ki 
először a világba, s amit eddig tapasztalt, az ahhoz képest, ami 
reá vár, mind csak semmi volt.
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Tizenhete dili fejezet.

Láthatatlan gondviselés.

Félkilenczre járhatott.
A lámpák mind kigyultak és mindenütt sűrű hullámzás

ban voltak a járókelők.
A'tikkasztó meleg nap után nlindenki az utczára, a sza

bad helyekre, a sétányokra igyekszik, hogy kissé felfrisitse 
hanyatlott erejét.

Ilona erősebben szemébe húzta nagy kendőjét és félénken 
lépegetett a teste súlyával küzködő vén keritőné oldala mellett.

Balkarján alvó kisdede pihent, jobb kezében a kis ba
tyut vitte.

Szegényes, szomorú menet!
Az első tiz perez alatt nem merte fölemelni szemét. 

Hátha valaki meg találja ismerni. Ur isten, tüstént a föld alá 
kellene sülyednie szégyenében.

Otthon az egész vármegyében, amerre csak jártak, minde
nütt ismerték és becsülték a Gcczyakat.

Mikor Ilona a falun végigment, minden szem utána 
fordult, mikor bálban megjelent, minden hódolat ő felé szállt.

És most elhigyje azt, hogy senki se néz rá?



154

Szerette volna elhinni, de a képzelet és megszokás erő
sebbek az ész szavánál.

Csak mikor a kétszerecseny-utczán — mely ilyenkor 
szokatlanul élénk — mentek végig és nagy lelki harcz után 
egyszer fölvetette tekintetét, és látta ezt a sokadalmat, a szo
katlan eleven, bár épen nem vonzó képet, akkor kezdett kissé 
föllélegzeni.

Ó nem ! Itt valóban nincs mitől tartania. Itt az egyes 
elvész a sokaságban. Boldog egyedüllét, boldog elveszés!

Kiértek a váczi-utra.
Sziporkáné a sarkon megállt, hogy kissé kifújja magát.

A verejték csak úgy csurgott róla.
— Jó, hogy eszembe jut, — mondá; — pár lépésnyire 

vissza kell mennem, vásárolok valami jófélét az útra. Csak 
várjon be édes lelkem, mindjárt itt leszek.

Azzal Ilonát ott hagyta a sarkon.
Itt még sokkal élénkebb volt a közlekedés. Jöttek men

tek. Majd ennek, majd amannak állt útjába. Egészen odahuzó- 
dott a falhoz és ott akarta bevárni Sziporkáné visszajövetelét.

A kik ott állani látták, koldusnőnek hihették.
Sokáig kellett várakoznia.
Egyszer az az ötlete támadt, hogy hátha ez az asszony 

most itt hagyná az utcza sarkán, mit csinálna ő akkor? Zse
bében ninc3 egy fillér, batyujában nincs semmi értékes holmi, 
és nincs senki, akihez fordulhatna. Mendliékhez semmi áron 
nem menne vissza. Inkább elveszne gyermekével együtt. . .  .

Agyrémek voltak ezek, minőket a gyermek sötétben lát. 
Ilona megdorgálta magát, hogy erre a nőre ilyet gondolhatott. 
Hisz ez rendkívül kegyes lélek. Azonfelül ki is váltotta, meg
fizette tartozását, hisz saját kára lenne, ha elhagyná.

A kicsikéje fölébredt és sirt.
Csittitgatta ; annál jobban sirt.
Éhes volt.
Eszébe jutott, hogy a koldusasszonyok falujokban, mikor •
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a kastélyba jöttek, megálltak az udvaron és úgy állva nyújtot
ták emlőiket kisdedeiknek. Miért ne tehetne ő is úgy ?

Ez az összehasonlítás, ez a párhuzam úgy összeszoritotta 
szivét. °

A köny kicsordult szeméből és szomorúan futott le 
arczán.

Sziporkáné még se jött.
Nem csak a kicsike volt éhes, hanem Ilona is. Éhes és 

fáradt.
Az utolsó óra lelki küzdelmei úgy megfogyasztották testi 

erejét. Szeretett volta leülni, nem volt hova. Akkoriban még 
nem volt boulevard, asphalt, hirdetési pad . . .

Egyszerre valami mozgalom támadt a lipótvárosi bazilika 
környékén. Az emberek összefutkostak. Ilona még nem igen látott 
ilyen csődülést.

Három drabant a régi temető környékén nehány csavargó 
leányt fogdosott össze és felkisérte a városházára.

Az ut közepén vezették őket, Ilonától alig húsz lé
pésnyire.

Párosával egymáshoz voltak kötözve kezeik. Rongyosak és 
piszkosak voltak. Csak egyetlen egy volt köztük, aki lesütötte 
szemeit. A többiek vigyorogtak és az utánok futkosó inasgye
rekeket hangosan szidták.

Ilonát undor fogta el e látványra.
Most jött Sziporkáné.
Kezében egy két itczés hosszúnyaku palaczkot tartott.
— Megvárakoztattam, lelkem. No semmi. Ismét itt va

gyok. Valahányszor erre van járatom, sohsem mulaszthatom éli, 
hogy magamat el ne látnám egy kis konty alá valóval. Édes 
pálinka. Rozsólis. Sehol se kapni jobbat. Itt a forrása. És olcsóbb 
is mint máshol.

— Kik azok? — kérdé Ilona a razzia után mutatva.
— H ih i! — nevetett Sziporkáné. — Kereset nélkül 

ányok. Nincsen helyök. Nem tudják kimutatni, hol laknak,
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hát becsukják, ügy ám. Bizonyosan a Ragyás Rózsi is közte 
van. . .  Fogadni mernék. Mindig mondtam neki, hogy . . .

Sziporkáné kicsibe múlt, hogy a nyelvét el nem harapta 
ijedtében — hogy ennyire megfeledkezett magáról.

Ilona elborzadt.
Tovább mentek.
A marokkói utczából az Erzsébettérre, onnan a fürdőut- 

czába, Józseftérre.
Sziporkáné még lassabban tipegett, mint azelőtt. Kissé 

fel is öntött, de az neki nem árt. Eszére nincs semmi befolyás
sal, hanem a lábai mégis megérzik.

Hiába, az már ninc3 máskép.
A Józseftéren két fiakker állt,
Az egyiknek a kocsisa észrevevén a lassan hömpölygő hús- 

tömeget, juxból odakiáltja:
— Fahr mer, gná’ Frau.
Azután mindaketten nagyot kaczagtak rá.
Hanem a kaczaj végében az egyik csakugyan elindult. 

Társa nem bírta magának e sajátságos, váratlan elindulást meg
magyarázni; kémlelt jobbra, kémlelt balra, hogy ki parancsolhatta, 
de nem látott beszállni senkit. A fiakker lassan, lépésben haladt 
Sziporkáné után, mintha reménykednék, hogy el régre is nem fog 
a maga lábán haza találni.

Az olvasó azonban rögtön eltalálja a rejtély nyitját, ha 
eláruljuk a fiakker számát.

Nro. 315 volt.
Az a fiatal derék legény, ki hónapok előtt annyi gyöngéd 

figyelmet tanúsított a szerencsétlen Ilona iránt.
Amint Sziporkáné Ilonával a lámpa mellett elment, a 

fiakkeres éles szeme, mely az egyszer látott arczot többé soha 
sem feledi el, megismerte azt a bájos, elragadó teremtést, kinek 
sorsa iránt annyira érdeklődött akkor, s kit uton-utfélen, amerre 
járt-kelt, azóta folyvást kémlelt és keresett.

Most megtalálta.
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De miképpen, milyen állapotban!
— Ez nem öli meg gyermekét, (mint annyi má^szeren

csétlen — gondoló a legény, amint a lánczhid-térre követte 
őket -— de hogy jutott ennek a vén keritőnének a karmai 
.közé ? — Isten legyen irgalmas szegény lelkének, ez a nő vakon 
rohan a veszélynek. Mennyire megváltozott, milyen megviselt ! 
Ki tudja mennyit szenvedett?

A lánczhid-téren mikor látta, hogy Sziporkáné a kis fasorra 
lépett, mely a lánczhidhoz vezet, hirtelen megforditotta fogatját 
és visszahajtott a Józseftérre.

Akkor már^három-négy flakker állt a helyen.
Egyikre a legény rábízta fogatját.
— Mondjad apámnak, hogy küldje ki holnap a Gusztit. 

Lehet, hogy két-három napig nem látnak. Sürgős dolgom 
akadt, amit másra nem bizhatok.

Azzal ismét visszasietett a lánczhid-térre és a lánczhid előtt 
utólérte Sziporkánét Ilonával.

— Most újra rendén vagyunk — mormogá halkan a 
Nr. 315. — Látni akarom, hogy ez a mérges pók mimódon 

.hálózza körül áldozatát.
A dunai hűvös fuvallat igen jótékonyan hatott Sziporkáné 

felhevült képzeletére.
Ilona főilélegzett.
Hónapok óta nélkülözte a szabad fris levegőt
— Vacsoráitól . . . vacsoráit már, lelkem ? — kérdé Szi

porkáné.
Ő per te s tu szokott szólítani minden nőt, akivel köze

lebbről érintk ezett, és a czeremóniázás bizonynyal terhére esett, 
de ezzel mégsem tudott úgy bánni, mint rendesen szokott. A 
Mendli volt az oka. Telebeszélte fejét, hogy ez legalább is 
grófnak a lánya, kit legalább is valami herczeg csábított el.

Ilona bevallotta, hogy még nem vacsoráit.
— No majd mindjárt otthon leszünk, fiam, mindjárt.
Hanem az nem volt olyan mindjárt. Sziporkáné időmeg

határozása lényegesen elütött más emberekétől.
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Nr. 315 tiz lépésre kisérte a két nőt.
Látta, amikor beszéltek együtt, de nem hallhatta.
Még nem volt tisztában magával, hogy mikép fog a do

loghoz fogni, de eltökélte, hogy a szerencsétlen fiatal nőt, ha 
máskép nem, még erőszakkal is kiszabadítja kétes helyzetéből. 
Hanem előbb látni akarja, hogy mi fog történni, hogy az a 
vén asszony mire vetemedik.

Sziporkáné a Tabánnak fordult. Onnan a Ráczvárosba.
Összevissza botorkáltak egyik sikátorból, egyik zsákutczá- 

bői, kutyaszorítóból a másikba. Ilona úgy elfáradt, hogy már 
alig birta követni.

Nr. 315-nek erősen kellett vigyázni magára, hogy észre 
ne vegyék, hogy őket követi.

Egy kis alacsony kocsmaház előtt Sziporkáné megint stá- 
cziót csinált.

— Mindjárt kijövök, fiam, csak egy szóra beszólok.
Az a sző ismét eltartott egy negyedóráig.

Szerencsére egy nagy terméskő feküdt a ház előtt, arra 
Ilona leülhetett.

A holdvilág szépen kisütött a kék égbolton, hol a csilla
gok olyan boldogan, olyan tisztán ragyogtak, mintha semmit se 
tudnának a földi nyomorúságról, a hatalmasok túlkapásai, a go
noszság áskálódásai és az ártatlanul szenvedők szomorú sor
sáról.

Nr. 315 egy sötét gádor mögül leste a szegény Ilonát. 
Megesett a szive rajta, amint ott látta ülni a kövön, gyer
mekét ápolva, csittitva. Kendőjét levetette és beletakarta a ki
csit, hogy a hüs éji szél meg ne ártson neki. A holdvilág ar~ 
czába sütött és ez az arcz oly szenvedő volt és olyan nemes.

Úgy szeretett volna eléje lépni a legény és igy szólni hozzá: 
Gyere velem, te szegény, szerencsétlen teremtés, én majd felszá- 
ritom könyeidet, megóvlak a nyomortól, elviszlek olyan helyre, 
olyan emberekhez, ahol szeretni fognak és gondodat viselik. 
Elviszlek anyámhoz, apámhoz, testvéreimhez. Mi nem va
gyunk olyan kegyetlenek azon nő iránt, aki ballépést követett
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el, mint azok, akik téged elűztek maguktól; te nem vagy rósz, 
csak szerencsétlen, boldogtalan. Ha az egész világ agyonkővezne, 
én magam pártodat fognám és ha az egész világ gyűlölne, én
mégis szeretnélek.

De nem mert eléje lépni, félt, hogy megbántja, ha így 
szól hozzá. Ő elvégre mégis úri kisasszony volt és az sokkal 
magasabban áll, még ha elbukott is, mint egy kocsis-legény — 
ha fiakkeres is.

De ha le tudta volna is küzdeni magában azt a szeren
csétlen előítéletet, még akkor sem tette volna. Az az asszony 
minden pillanatban kiléphetett és az — jól tudta — nem egy 
könnyen ereszti ki kezéből, akit egyszer befonhatott.

Azon töprenkedett, hogy mi módon lehetne legalább tudtára adni 
a szegény teremtésnek, hogy veszélyben forog, hogy annak az 
asszonynak, akire rábízta magát, csak gálád czéljai lehetnek 
vele, hogy legalább tudja és aczélozza, védelmezze magát, hogy 
vigyázzon gyermekére, melyet — mint látta — annyira szeret.

Ha egyebet nem, ezt maga is megmondhatja neki. Ezt 
az intést nem veheti rósz néven tőle.

Éppen elő akart kerülni a gádor mögül, mikor Sziporkáné 
kilépett a kocsmaajtón.

Ilona fölállt. Szó nilkül továbbmentek.
Nr. 315 tovább követte őket.
Elébb azonban jól megjegyezte magának a kocsmát. Czi- 

mer nem volt rajta. A z  ablakok piszkos kendővel voltak beag
gatva. Belülről hangos zsivaj hallatszott.

Sziporkáné többé nem tartózkodott sehol. Egyenesen haza 
ment, saját portájára.

Kivette a kulcsot kelebéből és kinyitotta az ajtót.
Beléptek. Sziporkáné gyertyát gyújtott. Sonkát, kenyeret 

tett Ilona elé. Ő maga nem evett. Neki soha sincs étvágya, 
ahelyett a szomjúság egyre gyötri.

Nr. 315 egy félóráig ott ödöngött a kis ház körül.
— Nyilván itt lakik a vén gonosz — mormogá. Megnézte 

a házszámot és visszament a kocsmába.
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Szerette volna tudni, hogy Sziporkánénak nem volt-e itt 
valami privát keresete?

A kocsmában sajátságos vegyes publikum ülte körül az 
asztalokat. Vásott legények, faczér, munkakerülő munkások, 
egypár rongyos nő személy.

A vendégeket egy beteges vézna leány szolgálta, a ki 
alig birt a lábán állani. A helyiség szűk és piszkos voltának 
leírásával nem untatjuk az olvasót.

Olyan tisztes vendégek mint Nr. 315 ritkán szoktak itt 
megfordulni és nem is nagy kitüntetéssel fogadtatnak. Itt gya
nús szemmel nézik az ilyeneket.

Nr. 315 egy asztal végén szerényen meghúzódott és 
bort rendelt.

— A ménkőbe — gondolá — csak az ostorom volna 
itt legalább. Különben izmos legény volt és könnyen felvette 
volna a barczot a vendégek egy negyedrészével.

Egy pillanatra kissé lecsendesült a zsivaj, hanern^ csak
hamar újra egész élénkséggel folytattatték.

Nr. 315 nem nézett se jobbra, se balra, hanem azért 
mégis észrevett két szép fiatal paraszt leányt, kik a háta 
mögött egy éltes asszonynyal a sarokban álltak és suttogva be - 
szélgettek.

Mikor belépett és helyet keresett magának, azok első 
pillanatra feltűntek neki. Azért is foglalta el azt a helyet közvetlen 
közelükben.

Nr. 315 egy hajtásra kiürítette az üveget. Ivott már 
ő olyan rabvallató italt másszor is.

Parancsolt még egygyel. Azután újra egygyel. Jó véle
ményt akart kelteni magáról. Ami részben sikerült is neki. 
Csakhamar akadt czimbora is az iváshoz. Két vén csirkefogó 
húzódott közelebb hozzá. Megkínálta őket, Elfogadták.

A sarokban álldogáló fehércselédekre rajta kívül senki 
sem vigyázott. Hanem lesett minden szavukra. Mikor a zsivaj 
még hangosabb lett, akkor ezek is kénytelenek voltak hango
sabban társalogni, hogy egymást megértsék.
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— Az áldott egy jó asszony — susogá az élteá' nó — 
jobbra nem is bizhatnátok magatokat.

— De messze nem mehetünk, — mondá az egyik lány.
— Én félek hajéra ülni — mondá a másik.
— No Borcsa, te halgass. Te már egy hete megígérted, 

a szavadat nem fogod megmásítani — mondá az éltes nő. — 
— És tudod-e, hogy már kilencz forint 50 krajczárra rúg a 
kontód ?

— Szépen vagyunk — gondolá 315. — Az az áldott 
jó asszony aligha nem az ördög nagyanyja.

— Jézusom! — rebegé az egyik leány, — őzt mikorra 
jöhetek én onnan haza. Sohasem találom meg én magamtól az 
utat.

— No azon ne busulj. Majd lesz, aki megmutatja s suttogá 
az éltes nő és felkaezagott.

— De hát hogy menjek én oda szobalánynak, mikor még 
sohsem próbáltam. Bizon Judit, jobb lett volna, ha nem izentél 
volna értem, hanem mészsz magad.

Szép testvér vagy — viszonzá a másik leány.
—- Hát lányok, Sziporkáné téns asszony * most itt volt. 

Beszéltetek vele. Nem szeretem, hogy egyszer igy, másszor úgy. 
Gondoljátok meg magatokat. Holnapig ráértek. Téged Judit nem 
is kérdelek . . .

Nr. 315 ebből a darabosan folytatott párbeszédből sok 
mindenfélét kombinált össze. Hanem egész tisztában még nem 
volt vele, hogy mit gondoljon.

— Hol a korcsmáros vagy a korcsmárosné ? kérdé aztán, 
egyik szomszédjától, ki jócskán fogyasztotta az ő borát.

A szomszédja hátra sandalitott.
— Ott manipulálja a fehéreselédeket — viszonzá vigyo

rogva.
— Mit akar velük? — kérdé 315 koczczintva.
— Tács!*— mondá pfiffikus képpel és távolitó kézmozdula

tot csinált.
— Kik ezek a fehérszemélyek ?

Képes regénytár. Y. k5t. n
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— Libák, falusi libák. A kocsmárosné helyet szerez ne
kik. Jő kereset. Jövedelmező. Aszonymesterség, amire a férő 
nem alkalmas.

Nr. 315 ott töltötte az egész éjszakát.
Eeggelre megtalálta az összefűgés kapcsát. Tudott min

dent. ügy ismerte Sziporkánét, mintha egy hétig hordozta volna 
fogatjában.

Tudta, hogy mi vár Ilonára és azt is tudta, hogy meg 
fogja menteni.

Eeggel távozott. De nem ment haza, hanem folyvást ott 
ólálkódott a Sziporkáné háza kilrül. Tanyát ütött a szemközti 
csapszékben és le nem vette szemét a kis kapuról.

Egész nap nem mutatta magát senki.
Estefelé Mendlit látta bemenni a kis kapun.
Mikor a házba bebocsátották, tudta, hogy minden rendén 

van. Addig mindig kétségeskedett, hogy vájjon Sziporkáné nem 
korábban kelt-e nálánál és nem távozott-e el hazulról ?

Kiváncsi volt, hogyMendli mit csinál ott benn annyi ideig ? 
de ez ismét oly dolog volt, a melynek megtuiásáról jobbnak 
vélte eleve is lemondani.

Nr. 315 tehát nem törte rajta a fejét.
Azután Mendlit kijönni is látta.

, Ilona kisérte ki, kisdedével a kaiján.
Mendli sokáig beszélt vele, meglátszott rajta, hogy jobb 

szeretné, ha ettől a szépséges princzasztől soha válnia sem 
kellene.

Ilona felé nyújtotta a gyermeket és az belekapaszkodott 
Mendli szakállába, aminek az anyja mód nélkül megörült.

Azután Mendli hímezett, hámozott, habozott és — elment.
Ilona egész este a pitarajtó küszöbén ült,
Hűvös szellő jött a Dunáról és az igen jól eshetett neki.
Sziporkáné kihozta vacsoráját, Ilona jó étvágygyal el

költötte.
Azután karjain álomba ringatta kicsijét.
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Ni'. 315 jól kivette arczából, mozdulataiból, hogy dalt 
ludol neki.

Ki tudja, milyeu szomorú édes dal lehetett az?
Ki tudja, hova gondol, kikre gondol, mialatt énekeli ?
A legény szive úgy fájt, úgy sajgott, annyira szánta ezt 

a boldogtalan teremtést, kit valami lelkiismeretlen ember meg
rontott.

ügy szeretett volna odamenni hozzá és megmondani neki, 
y bőgne féljen semmit és ne is aggódjék semmi miatt, ö—  
Nr. 315 őrködik láttatlanban felette. 0  csak egy fiakkeres, 
nem több, de a z é r t------- a többit nem mondja!

Mikor Ilona a házikóba bement, akkor elhagyta a legény 
őrállomását. Visszament az éjjeli tanyára. Egy óra múlva Szi- 
porkáné is megérkezett, mintha csak rendez-vous-t adtak volna 
egymásnak.

Most jóval tovább tartózkodott a kocsmában mint 
tegnap.

Nr. 315 újra annál az asztalnál ült, a hol tegnap ás trak- 
tálta a rongyos kompániát.

11*
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Tizennyolczadik fejezet.

A harmadik csengetyiiszóra.

A lig  van valami érdekesebb, mint az utolsö negyedóra egy 
gőzhajói állomáson, midőn valamely nagyobb hajó nagyobb útra 
indal.

Tengeri kikötőkben e látvány érdekessége természetesen 
fokozódik, de a Galacz, Zimony és Konstantinápolyba induló 
gőzösök kikötő helyein a Dunán is sajátságosán megkapó.

Reggeli őt óra van.
A budai oldalon a Rudasfürdőhöz közel eső állomáson a 

Neptun kéménye erősen füstöl. Az árbocz hegyére felhúzták a 
lobogót. A matrózok bontogatják a födélzet ernyő-sátorát. Az 
idő csöndes, tiszta. Kánikullai forró napra van kilátás.

A „Neptun“ egy félóra múlva Galaczra fog indulni.
Az utasok félénkebb, előrelátóbb része mát elfoglalta a 

fődélzetet. Elővigyázat az utas ember első paranosolatja. Külö
nösen a harmadik helyen utazók vannak ráutalva.

Hanem azért még a parton is elég publikum hemzseg, 
jár-kel, álldogál jegyet vált, gyümölcscsel, szivarral és a tubá- 
koló része — burnóttal látja el magát.

A féifiak száma jelentékenyen fölülmúlja a nőkét. Egy-
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két fezt viselő török, nagyobb számú, nemzeti öltönyüket viselő 
szerb tarkítja, elénkiti az amúgy is élénk képet. «

A morajló zűrzavaron keresztül minden öt perczben egy 
kemény „habták!“ hangzik. A málha-rakodók a kis röpülő 
hidon átgörditik nyikorgó taligáikat.

Perczről perezre növekszik a lótás-futás.
Csöngetnek.
— Hányadszor? — kérdi egy potrohos borkereskedő 

szomszédját, akit nem ismer.
— Ez a második — fele’i a még potrohosabb ló- 

kupecz.
— Úgy még ráérünk,
— Ráérünk — viszonozza a másik.
Külsejük is mutatja, hogy nem szoktak sietni.
A mint az egyik ur hátrafordul, csaknem összeütközésbe 

jő egy terjedelmes asszonysággal, a ki jelentékeny kísérettel 
iparkodik a hajóra.

— Engedőimet kérek, — rögtönzi a megijedt lókupecz, 
aki sokat megfordult földesúri házaknál.

— Köszönöm,, — mondja az asszonyság. Azt köszöni 
t. i. hogy ez az ur engedelmet kér tőle. Fölfogás dolga.

Öltözete után ítélve a polgári osztályba tartozik és csu
pán krinolinjának térfogata árulja el, hogy a módi iránt nem 
egészen közönyös. Egyik kezében nagy fonott kosarat hord, 
úgy látszik, ennyiből áll egész úti készlete, a  másikkal egy 
fiatal, rendkívül szép parasztlányt tuszkol előre, ki kezével födi 
el arczát és keservesen sirdogál.

— Fogsz mindjárt hallgatni, te bamba, te eszeveszett. . .  
susogja fülébe a vaskos urhölgy, becsületes nevén özvegy Szi
porka Jánosné, — és folyvást előre hatol, — Lám a Judit 
okos leány, az meg tudja becsülni a szerencséjét.

Az igazat megvallva, az a másik leány, kire Sziporkáné 
asszony gyöngéd ezélzást tett, éppenséggel nem érdemelte azt 
a kitüntetést, hogy követendő exemplum gyanánt állítassák fel, 
Riz az is úgy sirt, mint a zápor. Félénken lépegetett a Szipor-
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káné nyomába, és egyszer-kétszer mégis botlott, nem látván 
könyei sűrű fátyolén keresztül.

Judit után kopott, szegényes öltönyben, gyermekével kar
ján Gőczy Ilona lépett a hidra. Egy darabka fekete fátyol volt 
a fejére kötve és az olyan jól illett sápadt, érdekes arczához. 
Kissé hátra maradt, mintha restelkedett volna, hogy ahoz a 
társasághoz tartozik. Ezeket a paraszt lányokat különben most 
látja először Sziporkáné mellett, de könnyen kimagyarázza ma
gának az összefüggést. Bizonyosan, ezek is olyan elhagyatot 
teremtések mint ő és Sziporkáné nekik is talált valahol alkal
mas szolgálatot. Fogalmai Sziporkáné gazdagságáról a nála 
töltött két nap alatt mértéken alól csökkentek, és arra a meg
győződésre jutott, hogy ez a nő nyereség reményében tesz min
dent; de hát kárhozatos volna ez? A jó szolgálat még az eset
ben is jó szolgálat marad. Ha Sziporkáné egy-egy önfeledt 
pillanatban ejtett is néhány szót, melyek értelme Ilona előtt 

omályos maradt, bizalmatlankodásra, vagy tán komolyabb aggo
dalomra éppen nem nyújtott okot.

Ebben leli magyarázatát az, hogy Ilona,, roszat nem sejtve, 
a körülményekhez képest elég jó hangulatban lépett a hajóra. 
Sziporkáné biztatása, hogy a gyermeket magánál tarthatja és 
mindamellett előnyös állást foglalhat el, és a remény, hogy 
szülőhelyétől lehető távol fog esni, ahol múltjáról senki sem 
tud, uj erőt kölcsönzött neki. Ami legkellemetlenebbül hatott 
rá, amitől leginkább félt, az az utazás volt egyedül. Kitenni 
magát annyi szemnek, annyi kiváncsi pillantásnak — ez fáj
dalmas volt reá nézve; de hát ezt a keserű poharat is ki kellett 
ürítenie. Ez ellen nem lehetett tenni semmit. Azzal biztatta 
magát, hogy elvégre is nem tart soká.

Hogy magát a kíméletlen szemek ellen vértezze, kik szép
ségén és szegényes külsején megakadtak, folyton gyermekére 
nézett és folyvást azzal babrált, mikor a harmadik helyen Szi
porkáné mellett egy zugolyban leülhetett.

Ha csak egyszer is felpillant, nem kerülhette volna ki
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figyelmét egy szúrós, óles szempár, mely elég vakmerő volt 
rajta mint ez élpontján hosszasan megpihenni.

A kapitány cabineje előtt egy rőt hajú, sűrű rőt sza- 
kállu, középtermetű zömök férfi társalgott az ellenőrrel. Leg
újabb divat szerint volt öltözve, nehéz arany-óralánezot és rajta 
ezreket érő órafityaléket viselt. Kezében aranygombos sétapálezát 
és elefántcsont kis távcsövet tartott.

Első tekintetre észre lehetett venni rajta, hogy a főúri kö
rökhöz tartozik. Tournure, magatartás, társalgási modor minden 
arra mutatott. ^  ■;

Az ellenőr „Herr Ba)ron“-nak czimezte.
Férfit, aki ily külsővel és ilyen modorral bir, aki az el

lenőrt a legfinomabb czigarettákkal traktálja és a kapitányra 
— kinek’ órafityelékén egy bizarr és igen értékes darab: gyé
mántokkal kirakott kis horgony különösen megtetszett — azt 
tüstént ráerőszakolja: egy ilyen férfit lehet-e csekélyebb czim- 
mel szólítani, mint „Herr Báron ?“

Az ellenőrnek en passant be is vallja, hogy valóban az. 
Báró Staniolo, olasz. Florenczi születésű, anyja egy német ural-, 
kodó kis herczegnek a lánya volt. De sohasem reflectált erre 
az atyafiságra, sem az anyai részről reá háramló birtokokra. Minek ? 
Az ő olaszországi birtokai fölérnek harmincz német kis-feje- 
delemséggel. Szenvedélyes utazó; utazásba telt eddig egész élete. 
Most kissé a pyramisokat fogja meglátogatni. A Cecrops-gula tete
jén óhajt egy rántott-csirkét elkölteni. Hijja a kapitányt is, az 
ellenőrt is, hogy tessék vele tartani. Ő fedezi a költségeket. Ő 
csak azért utazik magában, hogy ismerőseit, akiket útban sze
rez, lekötelezhesse.

Ez az ur volt annak a szúrós szempárnak a tulajdonosa, 
mely Góczy Ilonát bizonyosan nagy zavarba hozta volna, ha 
véletlenül találkozik velük.

Báró Staniolo már a kis repülő hídon, még mielőtt a ha
jóra lépett volna, látta meg Ilonát. Ilona véletlenül olyan 
helyet talált Sziporkáné mellett, mely a báró ur vizsgáló sze
meinek még jobban kitette.
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— Lássa, signore ellenőr — csevegett a báró és folyvást 
Ilonára nézett — én ha hajón utazom, rendesen két cabinet 
szoktam váltani. Szeszély, mondhatja ön, drága szeszély, megen
gedem. De nálam ez több szeszélynél. Sport. Ha valami érde
kes ismeretséget kötök, azonnal módomban van az illetőnek 
vendégszeretetet nyújtani, mintha csak otthon lennék. Én minde
nütt otthon vagyok. Van még egy szabad cabine a hajón, édes 
signore ellenőr ?

— Még van egy — viszonzá kis gondolkozás után az 
ellenőr, álmélkodva e sajátságos különcz emberen.

— Ez esetben signore, engedje, hogy azt is lefoglalhas
sam. íme . . .

Báró Staniolo kivett egy drága hímzésű erszényt és a 
signore ellenőrnek olvasatlanba egy rakás aranyat ürített a mar
kába, és kényszerité annak elfogadására.

Az ellenőr elképpedve nagy respectussal távozott, — báró 
Staniolo pedig egyre oda át tekintett a harmadik helyre, Góczy 
Ilonára és dörzsölgette homlokát;

— Dió mio ! Hol is láttam én ezt az ifjú nőt ?
A harmadik helyen időközben egy sajátságos jele

net játszotta le magát, melyet a báró növekedő érdeklődéssel 
követett.

Sziporkánénak meggyűlt a baja a két paraszt leánynyal.
— Te Judit, ide ülsz, te meg ide, erre az oldalra. No, 

ne szepegjetek, ha mondom, — csittitá a siró lányakat, sürü 
oldallökéseket applikálva jobbra, balra. — Akartok egy kis 
sziverősitőt ? Akartok egy szelet sonkát ? Ó minő buta népek 
vagytok. Már szeretném tudni, mi sírni való van azon, ha egy 
kicsit távolabb fogtok jutni, legalább világot láttok, elmondhat
játok, hogy nagy városba megfordultatok. Ördög bújjon beléd, 
Borcsa, vagy minek hinak, mit mivelsz? Meghuoyászkodol 
mindjárt ? Hogy az isten akárhova tegyen! Ennyi ember szeme 
láttára ilyen gyalázatos sírást véghez vinni! Jaj, j a j ! Ha tud
tam volna, hogy ennyi bajom lesz veletek . . .
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Hanem a két paraszt leány a helyett hogy abbahagyta 
volna a sírást, most fogott csak hozzá amúgy isten igazába.

Fölkeltek a helyükből és Sziporkáné hiába toporzékolt, 
hiába rugdalózott, hiába püfölte, hiába akarta őket levonni a 
padra: fölkeltek és egymás nyakába borulva, olyan nótát 
kezdtek íujni, hogy Sziporkánénak égre meredt minden haja- 
szála.

— Jaj, édes szülőm, ha tudnád, hova visznek bennünket, 
Édes apám uram, édes anyám asszony, jaj hova lesztek, ha 
hírünket se halljátok. Jaj, jaj, édes eszem, ne hagyj el! Meg
szakad a szivetek, hogy minket erre neveltetek. Édes uram 
teremtőm, legyél könyörületes hozzánk, hogy ilyen állapotra 
jutottunk,. . .

Előbb egyszerű prózában adtak kifejezést nagy keservük
nek. Azután szemenszedett szép kifejezésekkel átcsaptak a 
versbe és csak úgy szórták a kadencziát, akármely fűzfapoéta 
megirigyelhette volna ebbeli jártasságukat.

Akik valamikor jelen voltak, mikor a paraszt anya kato
naságra menő fiától búcsúzik, vagy halottját elsiratja, nem 
fognak túlzással vádolni. A természet gyermeke fájdalma 
tetőpontján a közönséges nyelvtől eltérő formát keres, hogy 
azt méltóan kifejezhesse. Énekbe csap át. Dallam és rímhez 
folyamodik.

Az utazó közönség kíváncsian csoportosult a két leány 
köré, amit ezek észre sem látszottak venni. A kör egyre sűrűbb, 
tömöttebb lett körülöttük és természetesen Sziporkánét és Ilonát 
is körülzárta.

Kérdezősködtek, találgattak, érdeklődtek a két leány iránt, 
akik egyre jobban belejöttek a sírásba és a rigmusba. De 
nem volt, aki keservük eredeti oka iránt felvilágosítást adhatott 
volna.

Sziporkáné kifogyott a szuszból. Felhagyott a haszontalan 
kísérletekkel , hogy őket lecsittitsa és érthetetlen szavakat 
motyogott csak feleletül a hozzá intézett kérdésekre.

Ilona szégyenkezve nézte a jelenetet és szörnyen restelte,
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hogy ő is a középre jutott, hogy el nem bújhatott, félre nem 
húzódhatott. És az átalános figyelmet talán ki is kerülte volna 
a szegény teremtés, ha az a szerencsétlen Sziporkáné nem for
dult volna hozzá minden pillanatban, mintegy nála keresve 
absolutiot.

— No lássa, lelkem, mire nem képesek az ilyen buták! 
Nem mondtam? Ugy-e hogy mindjárt mondtam? óh, ez a hála- 
datlan, ez az ostoba fajzat . . .

Staniolo báró ezalatt egyre közelebb húzódott a csoport
hoz és áttörve a kört megállt Ilona előtt. A két parasztlány 
siránkozása nem sokat érdekelte. Olaszországban, Corsica szi
getén gyakran látott, hallott ő ehhez hasonlót vagy még kü
lönbet. Ő folyvást csak egy dolgon törte az eszét:

— Hol is láttam én ezt a fiatal nőt ?
Egyszerre két izmos kar megbontotta a tömeget. A rendőr

biztos volt, két rendőr kíséretében. Egyenesen Sziporkánéhoz 
fordult és útlevelét kérte.

Sziporkáné zavarában kelebébe nyúlt és átadta a Reicfa- 
manü Ilona nevére kiállított külföldi útlevelet.

A biztos belenézett.
— Hoj y hijják ? — kérdé keményen.
— Sziporka Jánosné, megkövetem . . .
— Akkor ez nem az ön Írása. Mit akart ezekkel a leá

nyokkal ?
— Szolgálatba viszem őket — mondá Sziporkáné, magá

hoz térve első ijedelméből.
— Hova?
— Galaczra.
— Kihez?
Sziporkánénak nem jutót mindjárt eszébe.
— Yén keritőné, most velünk jön. A leányok is . . . 

No, ne sírjatok, ti nem vagytok bűnösök semmibe.
Ilona görcsösen keblére szorította gyermekét. , Egész tes

tében reszketett. Eszébe jutott az a szomorú menet, melyet 
tegnapelőtt este látott elvonulni a váczi utón : a drabantok,
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az elfogott csavargónők, akiket a városházára vittek, hogy mint 
Sziporkáné utóbb megmagyarázta neki, hazájokba visszatolon- 
czozzák. Semmi kétség, most ő is azok sorsára jut. Esdőleg emelte 
fel nagy kék szemeit és nézett jobbra, balra ; tekintete néma fo
hász volt, hogy nem akad-e ember, aki pártját fogja és meg
mentse a gyalázattól ?

Akadt. Ez a néma fohász nem maradhatott meghall- 
gattatás nélkül.

Mialatt a rendőrbiztos a kapitánynak és körülállóknak 
megmagyarázta, hogy ma hajnalba jelentés tétetett nála, hogy 
ez a nő, aki állítólag Galaczra indul, egypár különféle pressio- 
val összetoborzott fiatal lányt szállít eladás végett a vég
helyekre -és onnan tovább, ezalatt báró Staniolo végre megta
lálta elméjében azt amit keresett; eszébe jutott, hogy hol 
látta ez ifjú nőt és az is, hogy kicsoda.

Mikor a rendőrbiztos váratlanul a hajón megjelent, báró 
Staniolo kissé visszahúzódott és elveszett az utasok közt. 
Nyilván egyéb szeszélyeihez még az is járult, hogy az efféle 
minden arisztokratikus formáktól idegen személyeket nem szí
velhette.

Az ilyen excentrikus gavallérok szeszélyeiről ki is tudna 
számot adni?

Hanem amint báró Staniolo megértette a fennforgó ügyet, 
és hogy a rendőrség interventiója kiket illet, odasuhant a perez- 
ről perezre nagyobb szorongatásban levő fiatal anyához, leha
jolt hozzá és a fülébe súgott neki valamit.

— Ön Góczy Ilona, jöjjön, én megmentem önt.
Ha a halálos félelemnek lehetne még fokozata is, úgy 

csak ez jelezhetné a szegény Ilona állapotát. A sikoltás, a 
hang elhalt ajkain; báró Staniolo megfogta kezét és gyöngéden 
magával vonszolta.

Senki sem jött arra a gondolatra, hogy ez a fiatal nő is a 
Sziporkáné társaságához tartozik.
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A publikum különben annyira el volt foglalva magával 
a vén keritőnével és két védenczével, hogy Ilona távozását 
észre sem vették.!

— Milyen jó, ha az ember mindig két cabinet bérel — 
mormogá báró Staniolo, és Ilonát az egyik cabinebe vezette.

Egy pillanat alatt ismét ott volt a födélközön és odafura- 
kodott a kapitányhoz.

— Capitano! — szólitá meg halkan. — Egy szivességre 
kérem. Ha azon fiatal nőt tudakozzák, akire figyelmeztettem, 
vállalja magára a kezességet. Megteszi ?

A kapitány furfangosan mosolygott és intette, Jiogy : igen
Ebben a pillanatban harmadszor megszólalt a jelző 

harang.
A rendörbiztos kénytelen volt karon fogva elvezetni a 

scandalumot provokáló, rugkapáló asszonyt.
A két megmentett leány az utasok nagy részvéte mellett 

újra kiszállt; harmadik nem csatlakozott hozzájok.
Sziporkáné nagy boszuságában megfeledkezett Ilonáról.
Mikor a partra tette lábát, eszébe jutott.
Felszólította a biztost, hogy ha már őt megakadályozta 

az utazásban, parancsolja ki azt a fiatal nőszemélyt is, ki neki 
annyi pénzével tartozik.

Ebben a pillanatban felvonták a kis hidat, a hajó elindult.
A partról egy derék fiakkeres legény leste a tcrté- 

nendőket.
Nr. 315.
Mikor Sziporkánét Ilona nélkül látta kiszállni, elsápadt.
Most az egyszer felsült.
Ilonát nem volt más mód a keritőné kezéből megszaba

dítani, mint vagy nagy pénzösszeg, vagy erőszak, vagy a rend
őrség.

Pénze, annyi nem volt. Erőszakot alkalmazni Ilona bele
egyezése nélkül nem lehetett.

Nem maradt más mint a rendőrség.
Azzal pedig pórul járt.
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Még sokáig állt ott a parton és nézett a távozó hajó után, 
a mig szemmel beérhette.

— Jobb, hogy ott maradt — mormogá, — Isten nem 
fogja elhagyni! — mormogá.

Mikor a hajó már jó távol járt a Dunán, báró Staniolo 
megkoczogtatta a cabine ajtaját, hova Ilonát bevezette volt.

— Legyen nyugodt, gyermekem, bízza rám magát egé
szen, hiszen Pimpi néni is rám bízta, én mindent tudok.

— Kicsoda ön? — kérdé Ilona félénken.
— Báró Staniolo.
Ki volt báró Staniolo ?
— Jaquemár.

.(Vége a „Lélekvásárlók" utolsó, és a „Budapesti Rejtelmek" 
ötödik kötetének.)
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